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АНОТАЦІЯ
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контексті історії української літературної мови другої половини XIX –
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зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Інститут української мови
НАН України. – Київ, 2020.
Виконана

дисертація

–

це

новаторське дослідження, у якому

запропоновано комплексний підхід до оцінки значення мовотворчості
І. С. Нечуя-Левицького

в

історії

української

Лексикографічний,

лексико-семантичний,

літературної

мови.

лінгвостилістичний

лінгвокогнітивний аналіз мови художніх творів письменника змінює
стереотипне уявлення про його ідіостиль.
Уперше в українському мовознавстві досліджено лексикографічні
джерела, які зафіксували не лише народнорозмовну, а й книжну лексику
творів письменника, зокрема номінації, пов’язані з поширенням суспільнополітичних,

соціально-культурних

ідей,

актуальних

для

української

інтелігенції того часу – українофілів, народників, націоналів, космополітів;
проаналізовано в лінгвокогнітивному аспекті концепт ІНТЕЛІГЕНЦІЯ;
схарактеризовано лексико-семантичну структуру метафор на позначення
внутрішнього стану людини, що засвідчують психологізацію художньої
оповіді; змодельовано за художніми текстами І. С. Нечуя-Левицького мовний
образ Києва другої половини ХІХ – початку XX ст.
На основі текстів письменника укладено додаток «Лексика творів
І. С. Нечуя-Левицького

(показник

кількості

слововживань)»,

що

як

інформативна частина дисертації зафіксував традиційне і новаторське в
його мовотворчості.
Показано, що комплексний лексикографічний і лінгвокогнітивний
аналіз мовотворчості І. С. Нечуя-Левицького забезпечив об’єктивну оцінку
ролі письменника в розвитку української літературної мови другої
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половини ХІХ – початку ХХ ст.: унаочнив різноманітність авторського
слововживання як джерела укладання загальномовних словників («Словаря
української мови» за редакцією Б. Грінченка, Словника української мови в
11 томах, Словника синонімів української мови), що фіксують і
кодифікують норми української літературної мови ХХ ст.; виявив
особливості текстової реалізації концепту ІНТЕЛІГЕНЦІЯ, моделювання
образу міста, мовні структури індивідуально-авторського художнього
мислення, що належать до мовно-естетичних знаків української культури.
Вивчення художньої мовотворчості І. С. Нечуя-Левицького в проекції
на

співвідношення

його

лексикону

з

реєстром

прижиттєвого

лексикографічного джерела – Словника української мови за редакцією
Б. Грінченка виявило: а) відповідний до того історичного часу лексичний
склад української літературної мови, її нормативну основу, сталість і
змінність

літературної

норми;

б)

активну

культурницьку

позицію

багатогранної мовної особистості письменника в процесі інтелектуалізації
української літературної мови другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Аналіз лексики в СУМ-11, проілюстрованої цитатами з творів
І. С. Нечуя-Левицького, виявив найчисленніші дієслівні синонімічні ряди на
позначення розумової та мовної діяльності людини. Функціональне
навантаження таких дієслів у досліджуваній прозі пов’язане з образною
характеристикою людського спілкування, мислення, відтворенням звукових
особливостей мовлення персонажів, їхнього психічного стану, настрою.
Засвідчено, що використання художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького
у загальномовних словниках для ілюстрування значень дієслів-синонімів на
позначення мовно-мисленнєвої, розумової діяльності людини є показником
впливу мовотворчості письменника на кодифікацію загальнолітературної і
стилістичної норм української мови. У художніх текстах І. С. НечуяЛевицького зафіксовано розгалужену систему синонімічних відношень як
між

окремими

лексичними

одиницями,

так

і

між

образними
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словосполученнями, фраземами, що мають спільні семантичні компоненти
‘думати’ і ‘говорити’.
Твори

І. С. Нечуя-Левицького,

віддзеркалюючи

усно-розмовну

і

писемно-книжну мовну практику, сприяли кодифікації в загальномовному
словнику лексики різних тематичних груп і різного стилістичного
забарвлення. Словникові матеріали авторського слововживання фіксують
значну кількість варіантних графічних оформлень запозичених слів,
активізацію в писемно-літературній мовній практиці народнорозмовної
лексики, яка стилістично збагачувала не лише художній стиль, а й
українську літературну мову загалом, сприяючи формуванню стилістично
багатого словника. Лексично-фразеологічні й граматичні структури, якими
досконало володів автор,

слугували в його художній оповіді для

відтінювання різних синонімічних контекстів, особливо у характеристиці
спілкування персонажів, передавання їхнього емоційного стану.
З’ясовано,

що

авторське

слововживання

поповнило

словник

української літературної мови характерними історично-мовними ознаками
на тлі незмінного, стабільного ядра лексичної системи української
літературної мови.
Аналіз мовно-художньої практики І. С. Нечуя-Левицького, здійснений
у дисертаційному дослідженні, виявив соціально-мовні ознаки, характерні
для українського суспільства другої половини ХІХ – початку XX ст., в
якому письменник зосередив увагу на мовно-художньому зображенні
європейського українця-інтелігента. Мовний образ української інтелігенції
у художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького моделюють назва інтелігенція та
атрибутивні словосполучення інтелігентні люди, інтелігентна людина. У
мовному портреті української інтелігенції семантично знаковою назвою є
слово європейці. До нього звертається письменник, передаючи позитивну
оцінку освічених людей.
Показовими для відображеного в мові письменника реального часу, а
також характерними для його індивідуального стилю є слововживання
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Європа, європейський. Це явище пояснюємо актуальністю номінованих
понять в тогочасній мовній свідомості українців і входженням їх у
літературно-писемну мовну практику.
В індивідуальній мовній картині світу образ української інтелігенції
націоналів,

(народовців,
реалізована

цілим

культурників),

комплексом

смислова

текстових

структура

структур

з

якого

домінантою

‘європейськість’, набуває багатопланового змісту, формує структурований
концепт з трьома рівнями асоціативно-семантичних зв’язків слова-поняття
інтелігент: духовний простір персонажа-інтелігента; матеріальний простір
персонажа-інтелігента; соціокультурний простір персонажа-інтелігента.
Поняття

української

мови,

культури,

освіти

є

стрижневими

для

ідентифікації мовного образу української інтелігенції.
Виявлено, що у метафоричному моделюванні образу людиниінтелігента конструктивна роль належить лексиці, яка пов’язана із
почуттями, суб’єктивною оцінкою, осмисленням зовнішнього світу. Це такі
назви, як думка, мисль, душа, серце, мрія, почування, почуття і под. Опис
внутрішнього стану персонажів у досліджуваних текстах активізує
метафори, у яких дієслова зі значенням руху взаємодіють із лексемами
почування, почуття.

Метафоризація концептуальних для мовомислення

письменника слів-понять думка, дума, мрія, почування, почуття уналежнює
ці лексеми до одного семантичного поля «внутрішній світ людини».
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького загальномовні метафори
набувають додаткових конотацій через поширення просторовими і
часовими

поняттями.

В

слововживанні

помічено

порівняльним

реченням,

індивідуально-авторському
тенденцію
уточнення

до

ускладнення

семантики

метафоричному
їх

підрядним

дієслова-предиката

порівняльним зворотом.
Розгорнуті

метафоричні

образи

думки,

мрії,

душі,

серця

у

досліджуваних текстах узалежнені від мовного типу соціально-побутового,
вікового портретування персонажа. Психологізм прози письменника
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ґрунтований на тісному переплетенні метафор, що передають внутрішній
емоційний стан людини, з вербалізацією реальних побутових умов її життя.
Актуалізація

таких

метафоричних

структур

у

текстах

І. С. Нечуя-

Левицького пов’язана із загальною тенденцією художньої літератури
матеріалізувати сферу «ідеального».
Дослідження
мовну

модель

художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького унаочнило

Києва

другої

репрезентовану власними

половини

ХІХ

–

початку

XX

ст.,

назвами – топонімами, словесними образами

сакральних та архітектурних споруд, просторових об’єктів, а також
лексемами з кольоративною семантикою, порівняльно-метафоричними
конструкціями з характерними типами асоціативних зв’язків.
У лексико-семантичному й асоціативному макрополі «МІСТО»,
характерному для ідіостилю І. С. Нечуя-Левицького, виокремлено кілька
мікрополів: мікрополе міста як певного простору зовнішніх зорових
атрибутів міста; мікрополе метонімічного значення лексеми місто. Кожне з
мікрополів доповнене характерними загальномовними та індивідуальноавторськими епітетами, метафорами, що увиразнюють візуальні образи,
позитивно-оцінне сприймання картин природи, передавання цієї оцінки
через опредметнення абстрактних понять, через модальну семантику
багатої людської уяви. В оцінній семантиці важливу естетичну функцію
виконують лексичні номінації краса, вигляд, картина, що розгортаються в
конкретно-чуттєві образні мікротексти. Описи Києва як міста з багатою
історією наповнені

топонімами, антропонімами. Показові такі деталі

авторської художньої оповіді, як іншомовна лексика – запозичені назви
нових на той час реалій, а також використання варіантних форм, які з
погляду сучасної української літературної мови кваліфікуємо як застарілі.
Доведено, що нове прочитання текстів І. С. Нечуя-Левицького змінює
стереотипне уявлення про письменника, у творах якого переважала
селянська тематика, етнографічний мовний натуралізм, автора, який, за
оцінкою панівної ідеології ХХ ст., висловлював своєю

художньою

7

творчістю «буржуазно-націоналістичні ідеї». З відстані часу, в нових
історично-суспільних і культурно-цивілізаційних умовах сприймаємо
мовотворчість

письменника-мислителя,

який

зафіксував

українську

літературну мову конкретного історичного періоду. Мовна практика
І. С. Нечуя-Левицького стала джерелом не лише творення національних
лексиконів, а й цінним досвідом
соціально-культурного

рівня

осмислення талановитим автором

тодішнього

суспільства,

поширення

європейських ідей в середовищі української інтелігенції, неоднорідної за
ставленням до мовно-культурної ідентичності українців.
Ключові слова: історія української літературної мови, мовотворчість
письменника,

І. С. Нечуй-Левицький,

лексикографічний

аналіз,

лінгвостилістика, літературна мова, лінгвокогнітивний аналіз, концепт,
лексико-семантичне й лексико-асоціативне поле.
SUMMARY
Mialkovska L. M. The linguistic creativity of I. S. Nechuy-Levytsky in
the context of the history of Ukrainian literary language in the second half of
the XIX – beginning of the XX century. – Manuscript.
Dissertation for a doctoral degree in philology: specialty 10.02.01. –
Ukrainian Language. – The Institute for the Ukrainian Language of the NAS of
Ukraine. – Kyiv, 2020.
This dissertation is a groundbreaking research that offers a complex
approach to assessing the value of I. S. Nechuy-Levytsky’s linguistic creativity
in the history of Ukrainian literary language.
The lexicographic, lexicosemantic, linguostylistic linguocognitive analysis
of I. S. Nechuy-Levytsky’s linguistic creativity provides an objective assessment
of the writer’s role in the development of Ukrainian literary language of the
second half of the XIX – beginning of the XX century: visualizes the variety of
author's vocabulary as a source of language dictionaries compiling («Dictionary
of the Ukrainian Language», edited by B. Grinchenko, Dictionary of Ukrainian
in 11 volumes, Dictionary of Synonyms of Ukrainian), which capture and codify
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the norms of the Ukrainian literary language of the XX century; reveals
peculiarities of the textual realization of the INTELLIGENCE concept, modeling
of the city image, linguistic structures of individual author’s artistic thinking,
which belong to the linguoaesthetic signs of Ukrainian culture.
The appendix to the writer’s texts «The Lexicon of I. S. Nechuy-Levytsky’s
Work» (an indicator of the number of words used) as an informative part of the
dissertation reveals the traditional and innovative author’s language.
Complex lexicographic and linguocognitive analysis of I. S. NechuyLevytsky’s linguistic creativity provides an objective assessment of the writer’s
role in the development of Ukrainian literary language of the second half of the
XIX – beginning of the XX century: visualizes the variety of author’s
vocabulary as a source of language dictionaries compiling («Dictionary of the
Ukrainian Language», edited by B. Grinchenko, Dictionary of Ukrainian in 11
volumes, Dictionary of Synonyms of Ukrainian), which capture and codify the
norms of the Ukrainian literary language of the XX century; reveals peculiarities
of the textual realization of the INTELLIGENCE concept, modeling of the city
image, linguistic structures of individual author’s artistic thinking, which belong
to the linguoaesthetic signs of Ukrainian culture.
Relevant illustrative material from the works of I. S. Nechuy-Levytsky in
the Dictionary of the Ukrainian Language, ed. By B. Grinchenko, attests that the
Dictionary focused on displaying vocabulary of different origins and different
spheres of use. These were names of persons, lexical nominations in the sphere of
education, culture; words-concepts of socio-political nature, art, literature,
religion, etc. A fixation of such words in the vocabulary register, confirmed by
specific examples from writer’s works, specifies the time of borrowing foreign
language vocabulary, and often in different forms due to the printing of texts in
different cities. Different spellings indicate the unstable spelling, the effect of
different dialect pronunciation on the learned foreign word.
The vocabulary reproduces a domestic culture in which there are types of
occupations in the feminine and masculine forms. Among the borrowed
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vocabulary polonisms, words borrowed from other languages through Polish, are
distinguished. In capturing the author’s vocabulary, the Dictionary retains a
considerable number of popular names, which, from the point of view of modern
literary norms, are regarded as archaisms, historicisms.
The study of I. S. Nechuy-Levytsky’s linguistic creativity from the view on
the correlation of his lexicon with the register of a vital lexicographic source Dictionary of the Ukrainian language, edited by B. Grinchenko shows: a) the
lexical composition of the Ukrainian literary language, its normative basis,
constancy and variability of the literary norm corresponding to that historical
time; b) the active cultural position of the writer’s multifaceted linguistic
personality in the process of intellectualization of the Ukrainian literary language
of the second half of the XIX – beginning of the XX century.
The analysis of token in Language Dictionary, illustrated by quotations from
I. S. Nechuy-Levytsky’s works, exposes the most numerous verbal synonyms on
the designation of human mental and linguistic activity. Functional meaning of
such verbs in the examining prose is related to the imaginative characteristics of
human

communication,

thinking,

reproduction

of

sound

features

of

characters’speech, their mental state, mood.
The use of I. S. Nechuy-Levytsky’s artistic texts in language dictionaries
which illustrate the meanings of verbs-synonyms on the designation of a person’s
linguistic-thinking, mental activity is an indication of the influence of the writer’s
linguistic creativity on the codification of the literary and stylistic norms of the
Ukrainian language. In I. S. Nechuy-Levytsky’s artistic texts, an extensive
system of synonymous relations is established, both between individual lexical
units and figurative phrases, phrases that have common semantic components ‘to
think’ and ‘to speak.’
I. S. Nechuy-Levytsky’s works, reflecting oral spoken and written bookish
linguistic practice, contributed to the codification of different thematic groups
and different stylistic colors in the dictionary. The dictionary materials of the
author’s vocabulary capture a considerable number of variants of graphic designs
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of the borrowed words, activation in the written literary practice of folk–speaking
vocabulary, which stylistically enriched not only the artistic style but also the
Ukrainian literary language in general, contributing to the formation of the
stylistically rich vocabulary.
The author’s vocabulary supplemented the dictionary of the Ukrainian
literary language with characteristic historical and linguistic features against the
background of the unchanging, stable nucleus of the lexical system of the
Ukrainian literary language.
A made analysis of the linguistic and artistic practice of I. S. NechuyLevytsky had a possibility to model the national linguistic space of Ukrainian
society in the second half of the XIX – beginning of the XX century, in which the
writer focused on the image of a European Ukrainian-intellectual. The linguistic
image of the Ukrainian intellectuals in the artistic texts of I. S. Nechuy-Levytsky
is modeled by the name intellectuals and attributive phrases intelligent people, an
intelligent person. In the linguistic portrait of the Ukrainian intellectual, the word
Europeans is a semantically significant name. He is approached by a writer,
passing a positive assessment of educated people.
The words Europe, European are typical of the writer’s real – time
expression, as well as his individual style. This phenomenon is explained by the
relevance of the nominated concepts in the linguistic consciousness of the
Ukrainians at that time and their entry into literary and literary language practice.
In the individual linguistic picture of the world, the image of the Ukrainian
intelligence (populists, nationals, culturalists), the semantic structure of which is
realized by a whole complex of textual structures with a dominant
‘Europeanness’, acquires a multifaceted content, forms a structured concept with
three levels of associative-semantic connections of the word-concept an
intellectual: the spiritual space of the character-intellectual; the material space of
the character-intellectual; the socio-cultural space of the character-intellectual.
The notion Ukrainian language, culture, education is the core for identifying the
linguistic image of the Ukrainian intelligence.
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In the metaphorical modeling of the image of the person-intellectual, the
constructive role belongs to the vocabulary, which is connected with feelings,
subjective evaluation, understanding of the outside world. These are names such
as, thought, idea soul, heart, dream, feeling, sense and etc. The description of the
internal state of the characters in the studied texts activates metaphors in which
verbs with the meaning of movement interact with the tokens of feeling and
sense. In the examining texts common metaphors acquire additional connotations
through the spread of spatial and temporal concepts. In the individual author’s
metaphorical word usage a tendency to complicate them by subordinate
comparative sentences, the precising of the verb-predicate semantics by a
comparative reversal is noticed.
Among the dominant models that form the basis of the metaphorization of
concepts to denote the human inner world are the following: water → thought,
water → soul/heart, water → feeling, bird → thought, bird → dream, bird →
soul, specific objects → thought.
In the lexico-semantic and associative macrofield «a city», which is
characteristic of the idiocy of I. S. Nechuy-Levytsky, several microfields are
distinguished: the microfield of the city as a certain space of external visual
attributes of the city; microfield of the metonymic tokens city. Each of the
microfields is supplemented by characteristic linguistic and individual-author
epithets, metaphors expressing visual images, positive-evaluative perception of
the nature pictures, transmission of this evaluation through the objectification of
abstract concepts, through the modal semantics of the rich human imagination. In
evaluative semantics, an important aesthetic function is performed by the lexical
nominations beauty, appearance, and picture, which unfold into concrete-sensual
figurative microtexts.
The tendency of the author’s style to the linguistic and social portraiture of
the characters, to the conceptualisation of social ideas significant for the
historical period is revealed.
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The metaphorical images thought, dream, soul, heart of I. S. NechuyLevytsky’s artistic texts depend on the linguistic type of social and domestic, age
portraiture of the character. The psychology of the writer’s prose is based on the
close intertwining of metaphors that convey the internal emotional state of a
person, with the verbalization of the real life conditions of his life. The
actualization of such metaphorical structures in I. S. Nechuy-Levytsky's texts is
connected with the general tendency of fiction to materialize the sphere of the
«ideal».
The study of I. S. Nechuy-Levytsky’s artistic texts revealed the linguistic
model of Kyiv in the second half of the XIX – beginning of the XX century
represented by proper place names, verbal images of sacral and architectural
structures, spatial objects, as well as tokens with color semantics, comparative
and metaphorical constructs with characteristic types of associative relations.
A new reading of I. S. Nechuy-Levytsky’s texts changes the stereotypical
view about the writer, whose works were dominated by peasant themes,
ethnographic linguistic naturalism, the author who, according to the ruling
ideology of the XX century, expressed his artistic writing as «bourgeois-national
ideas». From a distance, in the new historical-social and cultural-civilizational
conditions, we perceive the linguistic creativity of the writer-thinker, who fixed
the Ukrainian literary language of a specific historical period. The language
practice of I. S. Nechuy-Levytsky became a source not only of the creation of
national lexicons, but also a valuable experience of comprehension of the sociocultural level of the society at that time by the talented author, of spreading
European ideas among Ukrainian intellectuals, heterogeneous in their attitude to
linguistic and cultural identities.
Key words: history of Ukrainian literary language, writer’s linguistic
creativity, I. S. Nechuy-Levytsky, lexicographic analysis, linguostylistics, artistic
language,
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lexicoassociative fields.

analysis,
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ВСТУП
Актуальність дослідження полягає в лінгвокультурологічній рецепції
мовної

практики

І. С. Нечуя-Левицького,

яка

засвідчила

рівень

інтелектуалізації української літературної мови другої половини ХІХ –
початку ХХ ст., відображений, по-перше, у лексикографічних джерелах, що
підтверджують історичну тяглість, спадковість лексичного ядра української
літературної мови, по-друге, у художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького, які
моделюють мовний портрет тогочасної української інтелігенції, а також
актуалізують

марковані

ідіостилем

мовно-структурні

одиниці

на

позначення внутрішнього стану й мовомисленнєвої діяльності людини.
Праця має теоретико-методологічне значення, оскільки розширює зміст
поняття

історії

української

літературної

мови

як

об’єкта

лінгвокультурології, обґрунтовує лексикографічний та лінгвокогнітивний
аналіз художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького, пропонує поглиблене
розуміння проблеми «психологізація мови художньої літератури».
В історії української літературної мови другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. мовотворчість І. С. Нечуя-Левицького посідає вагоме місце.
Аналіз мови письменника відбивають праці, виконані в контексті
історії

української

Ю. В. Шевельов,
М. А. Жовтобрюх,
Л. І. Мацько,

літературної

(І. І. Огієнко,

В. К. Чапленко,

П. П. Плющ,

П. Д. Тимошенко,

І. К. Білодід,

Г. П. Їжакевич,

В. М. Русанівський,

В. В. Статєєва,

О. Г. Муромцева)

мови

та

діалектології

(І. Г. Матвіяс,

Г. І. Мартинова, Є. М. Пилипенко). Застосувавши різні методи дослідження
художніх текстів, вчені не лише простежили те, як урізноманітнила мовнохудожня практика І. С. Нечуя-Левицького українську літературну мову
другої половини ХІХ – початку XX ст., а й запропонували нове прочитання
його творів, виявили характерні ознаки індивідуального стилю письменника
(С. Я. Єрмоленко,
Л. О. Ставицька,

Л. О. Пустовіт,
Н. Г. Сидяченко,

Н. Я. Дзюбишина-Мельник,

Н. М. Сологуб,

Н. М. Журавльова,
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В. В. Красавіна, Ж. В. Колоїз, І. І. Коломієць, Т. М. Левченко, Л. І. Лонська,
Н. О. Мех,

І. М. Омелич,

Н. Ф. Попович,

Т. В Чубань,

Т. В. Щербина,

Н. Ф. Венжинович, С. П. Бибик, Н. І. Бойко, Н. М. Бобух, Т. О. Гаврилова),
наголосили на визначальній ролі його мовотворчості у виробленні
структурних норм книжно-писемної практики української мови (Т. А. Коць,
Г. В. Пашковська).
Творчість

І. С. Нечуя-Левицького

оцінювали

видатні

історики

української літератури і української літературної мови, називаючи
письменника «великим артистом зору, колосальним, всеобіймаючим оком
України» [Франко 1982 а: 374], «письменником з широким мовним
розмахом європейського зразка» [Огієнко 2004 : 241], «літописцем своєї
епохи», «літописцем українського життя» [Єфремов 2002 : 445].
У спогадах сучасників бачимо захоплення оповіддю письменника,
зокрема Іван Франко писав: «Левицький – хороший оповідач, з невеликою
дозою гумору; намальовані ним типи пластичні і вихоплені з живої
дійсності

[..].

Поетичність описів природи,

чудова

мова

зробили

І. С. Левицького улюбленцем читацької публіки на Україні і в Галичині»
[Франко 1950 : 376-377]. Михайло Коцюбинський мову письменника
називав прекрасною: «Читав – наче погожу воду в спеку пив. Яке знаття
народних звичаїв, народного життя [Коцюбинський
«Споминах»

Михайла

Грушевського

1975 а: 116]. У

І. С. Нечуй-Левицький

–

«найулюбленіший письменник», «ідеологічний провідник і учитель»
[Грушевський 1988 : 128].
У художній творчості, в особливостях мовного самовираження
І. С. Нечуя-Левицького дослідники бачили, відчували, сприймали глибоку
народність і водночас європейськість. За спостереженнями Івана Огієнка:
«[..] мова [Нечуя-Левицького] сильно збагатилася й він однаково вільно
веде й розмову дієвих осіб, і малює широкі картини природи чи психічні
глибокі переживання» [Огієнко 2004 : 241].
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Творчість І. С. Нечуя-Левицького привертала увагу В. Підмогильного,
який розглядав її у проекції психоаналізу та літературознавства. Як
психолог-аналітик В. Підмогильний написав дослідницьку статтю про
письменника «Іван Нечуй-Левицький: спроба психоаналiзи творчости»
(1927). У контексті тогочасних наукових досліджень з української
літератури це був пошуковий і досить нетрадиційний крок, що відбивав
загальну тенденцію тодішньої європейської літературознавчої науки, на
якій уже з початку ХХ ст. позначився вплив психоаналiзу З. Фройда.
Насичена

фактографічним

В. Підмогильного

розширила

матеріалом
уявлення

психоаналітична
про

особистість

рецепція
І. С. Нечуя-

Левицького, його світоглядні орієнтири й творчі принципи, а також
засвідчила виразну прагматику художніх текстів письменника, бо, як
згодом дослідник напише, «[..] така вже доля літературного твору, що,
бувши написаний, він стає незалежний від намірів автора, і часто промовляє
більше, ніж хотів би його творець» [Підмогильний 1927 б]. Про глибоке
знання художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького і їхній вплив на творчість
В. Підмогильного свідчать текстові перегуки в зображених картинах міста в
романі В. Підмогильного «Місто» та у творах І. С. Нечуя-Левицького.
Інтерпретація
незавершений

творчої

процес:

спадщини

сучасні

І. С. Нечуя-Левицького

літературознавці

прочитують

–

це

творчу

спадщину письменника в нових суспільних умовах, пропонують нове
бачення творчості письменника. «Неприхованим українським патріотом» та
«центральною постаттю української літератури пошевченківської доби»
називає

І. С. Нечуя-Левицького

М. Тарнавський.

Характеризуючи

особистість письменника, дослідник пише: «Він був освічений чоловік, свій
серед української, російської і європейської інтелектуальної еліти, проте
емоційно, ідеологічно, естетично, філософськи й товариськи він був
відданий народу [..]» [Тарнавський 2018 : 18]. У художніх творах прозаїка
літературознавець простежує описи міста, урбаністичного простору і тим
самим заперечує поширену в українській літературі думку про письменника
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як етнографа села.
У сучасних історичних джерелах І. С. Нечуя-Левицького називають
«пропагандистом української національної ідеї і національної літератури»
[Герасимова 2010 : 383 ]. У такій оцінці відбито основні погляди,
переконання, якими вимірюється життєва філософія письменника, його
світоглядні орієнтири.
Занурюючись у глибини історії, обґрунтовуючи давнє походження
українського народу і його мови, І. С. Нечуй-Левицький аналізував і
соціально-культурне становище українського суспільства другої половини
ХІХ ст., оцінював тогочасний стан національно-мовної свідомості й роль
української інтелігенції у формуванні такої свідомості, висловлював думки
про шляхи розвитку української культури, освіти рідною мовою.
Письменник бачив Україну у нових світових зв’язках, а українську
інтелігенцію – зорієнтованою на європейський рівень цивілізації. Для
І. С. Нечуя-Левицького Європа – це той високий розвиток культури та
суспільства, до якого прагне дійти Україна та її інтелігенція. Виразні ідеї
письменника-культурника

висловлено

у

науково-публіцистичних

і

художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького. Але твори про українську
інтелігенцію не були актуалізовані ні в радянський час через їхній
«буржуазно-націоналістичний зміст», ні в час їхньої першої публікації.
Микола Костомаров, який добре знав творчість І. С. Нечуя-Левицького,
«був високої думки про неї вже після прочитання перших його творів. 9
квітня 1882 р. [..] писав видавцю часопису «Киевская старина»: «Между тем
напечатание повести Левицкого по-малорусски привлекло бы к журналу
всех малорусов, любящих свое родное наречие, а таких теперь вовсе не так
мало, как, быть может, кажется»» [Смолій 2005 : 290].
Редакція газети «Киевлянин» (1874), публікуючи російською мовою
один з перших творів письменника «Рибалка Панас Круть», пише:
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«Предлагаем

читателям

рассказ

даровитого,

но,

к

сожалению,

малоизвестного еще малорусского писателя – г. Левицкого. Малоизвестного
потому, что он пишет не на русском, а на малорусском языке,
малодоступном русской читающей публике под псевдонимом (Нечуй).
Первые его сочинения, носящие на себе печать несомненного таланта,
печаталась за границей» [Нечуй-Левицький 1965 : 375].
В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза і Ефрона про І. С. НечуяЛевицького читаємо: «один из наиболее талантливых малорусских
писателей; повести отличаются серьезным, вдумчивым отношением к
народной жизни и добросовестным ее изучением. Основное стремление
автора

нравственное

–

объединение

всех

слоев

украинского

народонаселения, на народных началах» [ЭС 1890-1907: 440].
Мова письменника – «це певний часовий зріз української літературної
мови з її народнорозмовними, книжними, фольклорними джерелами, з
фіксацією нових мовних явищ, спричинених міжмовними, міжкультурними
контактами,

а

також

пошуками

індивідуального

художнього

мововираження» [Єрмоленко 2013 а : 6]. Загальні історично-мовні категорії
народнорозмовності, книжності, фольклорності як джерела розвитку
української

літературної

структурними,

мови

потребують

лінгвостилістичними

мовотворчості

фактами,

І. С. Нечуя-Левицького,

конкретизації
прикметними
окреслення

мовнодля
її

лінгвокультурологічного, естетичного значення в історії української
літературної мови.
Оцінка

теоретичних

поглядів І. С. Нечуя-Левицького на

шляхи

розвитку української літературної мови була підпорядкована панівній
ідеології радянського часу, яка не враховувала особливостей історичнокультурного становища української нації в умовах Російської імперії. Тому
в міркуваннях письменника про українську мову та літературу дослідники
бачили вияв буржуазного націоналізму, примітивізм, хуторянство.
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Критично сприйняли сучасники І. С. Нечуя-Левицького його статтю
«Сьогочасне літературне прямування» (1878, 1884), яку письменник
написав, дискутуючи з працею М. Драгоманова «Література російська,
великоруська, українська і галицька» (1874). У ході цієї полеміки
І. С. Нечуй-Левицький пропагував ідеї «реальності», «національності»,
«народності» української літератури, а також висловив думку про те, що
основним джерелом збагачення української літературної мови повинна бути
народна, тобто селянська мова, пор.: «Книжний літературний український
язик повинен вироблюватись на ґрунті живого сільського язика, вигрібаючи
з його нову термінологію, заміняючи суфікси, приставляючи їх до кореня
народного язика» [Тимошенко 1961 : 336].
Спричинені полемікою, публіцистичною гостротою висловлення,
міркування І. С. Нечуя-Левицького надовго закріпили за автором статус
письменника – прихильника «селянської мови». Проте ширший історичнокультурний,

лінгвокогнітивний

І. С. Нечуя-Левицького,

у

яких

погляд

на

мову

зображено

художніх

тогочасну

текстів

українську

інтелігенцію, уможливлює нове прочитання його текстів, розкриття власне
мовних механізмів творення концептуальних для письменника образів, які
не обмежуються зображенням селянського соціуму та його мови.
Поєднання лексикографічного та лінгвокогнітивного аспектів вивчення
мовотворчості

І. С. Нечуя-Левицького

мотивує

актуальність

пропонованого дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Роботу виконано в межах наукової проблематики відділу стилістики,
культури

мови

та

соціолінгвістики

«Сучасна

інтегративній науковій парадигмі» (державний
0113U1489).

лінгвостилістика
реєстраційний

в

номер
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Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Інституту
української мови НАН України (протокол № 11 від 10 грудня 2009 р.).
Мета дисертаційної роботи – здійснити комплексне дослідження
художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького, поєднавши лексико-семантичний
аналіз лексики, уживаної письменником і зафіксованої у лексикографічних
джерелах

з

авторськими

ілюстраціями,

структурування

концепту

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ та моделювання лексико-семантичного й асоціативного
поля «МІСТО», що сприятиме новому прочитанню текстів і зміні
стереотипного уявлення про мовотворчість письменника.
Поставлена мета зумовила розв’язання таких завдань:
1) обґрунтувати методологічну доцільність комплексного дослідження
проблеми «роль мовотворчості І. С. Нечуя-Левицького в історії української
літературної мови»;
2)

з’ясувати

вплив

багатогранної

культурологічної

діяльності

письменника на мову його художніх творів;
3) схарактеризувати теоретичні погляди І. С. Нечуя-Левицького на
формування української літературної мови;
4) зібрати за реєстром «Словаря української мови» за редакцією
Б. Грінченка слова, ілюстровані прикладами із текстів І. С. НечуяЛевицького, та здійснити їх лексико-семантичний аналіз;
5) простежити тенденції введення ілюстрацій із творів І. С. НечуяЛевицького до Словника української мови в 11 томах;
6) дослідити явище синонімії в художніх текстах І. С. НечуяЛевицького;
7) установити співвідношення загальномовних та індивідуальноавторських синонімів;
8) структурувати концепт ІНТЕЛІГЕНЦІЯ;
9) описати метафоричні моделі на позначення внутрішнього світу
людини та її зовнішності;
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10) змоделювати за художніми текстами І. С. Нечуя-Левицького
лексико-семантичне й асоціативне макрополе «МІСТО»;
11) укласти додаток до дисертації: «Лексика творів І. С. НечуяЛевицького (показник кількості слововживань)».
Об’єкт дослідження – мова художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького.
Предмет дослідження – лексикографічний, лексико-семантичний і
лінгвокогнітивний аналіз мови художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького.
Джерельну базу дослідження становлять художні тексти І. С. НечуяЛевицького, які опубліковані у виданні: Нечуй-Левицький І. С. Зібрання
творів: у 10 томах. Київ: Наукова думка, 1965 – 1968. Т. 1 – 9, та словники:
«Словарь української мови» за редакцією Б. Грінченка. Київ, 1907 – 1909.
Т. І – ІV (далі – СГ), Словник української мови: в 11 томах. Київ: Наукова
думка, 1970 – 1980 (далі – СУМ-11), Словник синонімів української мови: в
2 т. Укл. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. Київ: Наукова
думка, 2001 (далі – СС).
Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в українському
мовознавстві

на

прикладі

дослідження

мовотворчості

видатного

письменника запропоновано модель опису історії української літературної
мови, у якій поєднано, по-перше, аналіз лексикографічних джерел, що
фіксують авторське слововживання з відповідною лексико-семантичною
характеристикою як факт української літературної мови; по-друге, лексикосемантичний і лінгвокогнітивний аналіз художніх текстів, який поглибив
пізнання ідіостилю письменника. Простежено функціонування в художніх
текстах

І. С. Нечуя-Левицького

книжної

лексики,

зокрема

номінацій,

пов’язаних із поширенням суспільно-політичних, соціально-культурних ідей,
актуальних для української інтелігенції того часу – українофілів, народників,
націоналів, космополітів; здійснено лінгвокогнітивний аналіз концепту
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ. Досліджено лексико-семантичну структуру метафор на
позначення внутрішнього стану людини як одного з важливих засобів
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психологізації художньої оповіді І. С. Нечуя-Левицького. Змодельовано за
художніми текстами письменника мовний образ Києва другої половини ХІХ –
початку XX ст.
Отримані результати дослідження спростовують стереотипну оцінку
творчості І. С. Нечуя-Левицького і щодо етнографічної орієнтації на мову
села, і щодо недостатньої психологізації мовних портретів персонажів.
Теоретичне значення дисертаційної праці полягає в поглибленні
змісту стрижневого поняття «історія української літературної мови другої
половини ХІХ – початку ХХ ст.», в обґрунтуванні значення мовотворчості
І. С. Нечуя-Левицького

не

тільки

як

побутописця,

представника

етнографічної української прози, а як мислителя, який аналізував соціальнокультурний рівень тодішнього суспільства, звертаючи особливу увагу на
роль інтелігенції та фіксуючи особливості суспільних рухів, поширення
європейських ідей в середовищі української інтелігенції, неоднорідної за
ставленням до мовно-культурної ідентичності українців.
Аналіз лексикографічного матеріалу, запропонований у дисертації,
відкриває нові можливості вивчення мовотворчості видатних особистостей
у контексті співвідношення мовно-структурного аналізу художніх текстів та
змінюваної мовно-естетичної оцінки цих текстів новими поколіннями
читачів.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
лексикографічний та лінгвокогнітивний аналіз художніх текстів І. С. НечуяЛевицького сприятиме уточненню поняття мовного реалізму в художньому
стилі української літературної мови, а лінгвостилістична інтерпретація
метафоричної оповіді письменника увиразнить психологічний компонент
його

ідіостилю,

унаочнить

лексико-семантичні

й

функціонально-

стилістичні процеси інтелектуалізації української літературної мови.
Матеріали дисертації можуть бути використані у викладанні курсу
історії

української

літературної

мови,

лінгвостилістики,

створенні

спецкурсів з мовотворчості письменника. Укладений додаток «Лексика
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творів І. С. Нечуя-Левицького (показник кількості слововживань)» може
стати основою укладання словника мови письменника.
Достовірність

отриманих

результатів

і

висновків

забезпечило

використання загальнолінгвістичних та рецептивно-стилістичних методів:
методу словникової фіксації лексем (для виявлення кодифікованого
слововживання української літературної мови); лексико-семантичного
аналізу (для встановлення тематичних груп лексики, проілюстрованої
текстами

І. С. Нечуя-Левицького);

виявлення

індивідуально-авторських

синонімів (для порівняння індивідуально-авторських і загальномовних
синонімів); лінгвокогнітивного аналізу (для структурування концепту
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ в художніх текстах); контекстуального аналізу (для
моделювання лексико-семантичного і лексико-асоціативного макрополя
«МІСТО»); лінгвостилістичного аналізу (для виокремлення типових для
ідіостилю письменника метафор, порівнянь).
Особистий

внесок

здобувача.

Усі

результати

та

публікації

одноосібні.
Апробація результатів дисертації. Концепцію та результати
дослідження обговорено на засіданні відділу стилістики, культури мови та
соціолінгвістики Інституту української мови НАН України (протокол № 8
від 14 листопада 2019 р.).
Основні

положення

дисертації

представлено

в

доповідях

на

міжнародних наукових та науково-практичних конференціях: ХІХ, ХХ, ХХІ
Міжнародних наукових конференціях «Мова і культура» ім. проф. Сергія
Бураго (Київ, 2010, 2011, 2012), «Stylistyka 2010 – bilans i perspektywy»
(Oполе, 2010), «Сучасний лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний
простір» (Луганськ, 2010), «Динамічні процеси в граматиці та лексичному
складі сучасних слов’янських мов» (Рівне, 2011), «Українська і слов’янська
тлумачна та перекладна лексикографія: теорія, практика, перспективи. До
90-річчя від дня народження професора Леоніда Сидоровича Паламарчука»
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(Київ, 2012), «Граматичні та семантичні аспекти функціонування мовних
одиниць» (Ніжин, 2013), «Różnorodność kulturowa a styl» (Ополе, 2014), ІІ,
ІІІ та ІV Міжнародних наукових конференціях «Лінгвостилістика XXI ст.:
стан і перспективи» (Луцьк, 2015, 2017, 2019), IV Міжнародній науковопрактичній конференції «Сучасні проблеми германського та романського
мовознавства» (Рівне, 2019); на всеукраїнських наукових та науковопрактичних конференціях, круглих столах: «Масова комунікація: історія,
сьогодення, перспективи» (Луцьк, 2009), IV Всеукраїнській науковій
конференції «Сучасні орієнтири філологічної науки» (Херсон, 2010),
«Слобожанська беседа – 5. Діалектне мовлення як лінгвокультурний
феномен» (Луганськ, 2011), «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан та перспективи
розвитку» (Луцьк, 2013), «Лексикографічний досвід Б. Д. Грінченка на
загальнослов’янському

тлі»

(Київ,

2013),

«Лінгвістичний

і

лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи» (Київ,
2017), ««Культура слова» і час: до 50-річчя видання» (Київ, 2017); на
міжнародних

наукових читаннях і симпозіумах: Других міжнародних

наукових читаннях «Лінгвістичні студії молодих дослідників» (Рівне, 2012),
ІX Оломоуцькому симпозіумі україністів Середньої і Східної Європи
«Сучасна україністика: проблеми мови, літератури і культури» (Оломоуць,
2018).
Публікації. Основний зміст дисертації викладено в монографії «Мова
художніх

творів

І. С. Нечуя-Левицького:

лексикографічна

і

лінгвокогнітивна рецепція» (Київ, 2019. 608 с. 49,4 друк. арк.) та в 34
статтях, опублікованих у наукових виданнях, із них 28 – у фахових
виданнях України, серед яких 2 – у наукових журналах, що входять до
наукометричних баз даних; 4 – у закордонних. Решта публікацій – праці,
надруковані в інших виданнях.
Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох
розділів, висновків, списку використаних джерел, списку використаної
літератури (357 позицій) і додатків – додатка А (Список публікацій за
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темою дисертації. Апробація результатів дослідження) та додатка «Лексика
творів

І. С. Нечуя-Левицького

(показник

кількості

слововживань)»,

оформленого як окремий том. Загальний обсяг праці – 1199 с. Обсяг
основного тексту – 365 с.
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Розділ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
1.1.Стрижневі поняття історії літературної мови:
суспільно-історичні умови, народна мова – літературна мова,
норма, стиль, періоди розвитку.
Загальновідомо, що історія української літературної мови – частина
історії української національної мови і культури, що засвідчує появу та
поширення літературно-писемних пам'яток, створених за відповідними
мовностильовими нормами; історія писемних і усних стилів української
літературної мови; процес становлення і функціонування літературних норм
[Українська мова 2004 : 232].
Дослідження історії літературної мови починається з кінця ХІХ
століття та пов’язане з появою праць П. Г. Житецького «Нарис літературної
історії малоруського наріччя в XVII ст.» (1889) та «Енеїда» Котляревського
і найдавніший список її у зв’язку з оглядом малоруської літератури XVIIІ
ст.» (1900), у яких автор виокремив два типи староукраїнської літературної
мови

–

слов’яноукраїнську,

що

продовжувала

церковнослов’янську

традицію, і книжну українську мову, яка поєднувала стару писемну
традицію з елементами живого народного мовлення, та простежив
особливості їх функціонування і розвитку в тогочасних суспільноісторичних умовах. П. Г. Житецький вперше в українському мовознавстві
дав авторитетну оцінку «Енеїді» І. Котляревського, яку розглядав у
контексті

«прагнення

до

незалежності

в

українській

літературі»

[Житецький 1987: 228]; показав значення творчості письменника для
розвитку української літератури та літературної мови. Пор.: «Ми бачили,
що два різновиди літературної української мови – мова слов’яноукраїнська і
книжна українська – повинні були зникнути в загальній течії літературного
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руху, створеного Петром Великим, бачили також, чому і як верхні верстви
українського суспільства поступово забували місцеві літературні традиції.
Але в числі цих традицій була одна, найбільш живуча й тривка – та, що
спиралася на стихійну силу народної мови і нерозривно пов’язаний з нею
народний метод думки і почуття… Він [Котляревський. – Л. М.] прекрасно
володів літературною російською мовою і міг би, як і багато його земляків,
подвизатися на ниві російської літератури, але, прислухаючись до свого
художнього чуття, з повною вірою у могутність рідної мови [виділення
наше. – Л. М.], він підкорився її поетичному впливу» [Житецький 1987:
228]. Саме «універсалізм української мови» [Єрмоленко 2007: 38]
спонукав І. Котляревського до того, що він «подивився на світ Божий
очима українця» [Житецький 1987: 232].
Дослідженню історії української літературної мови присвячено працю
«Нариси з історії української літературної мови першої половини ХІХ ст.»
Г. А. Левченка [Левченко 1946]. У цій науковій розвідці автор розглядає
художній стиль та його жанри, аналізує мовно-художню практику
Г. Сковороди,
Основ’яненка,

І. Котляревського,
значну

увагу

П. Гулака-Артемовського,
приділяє

характеристиці

Г. Квітки«Енеїди»

І. Котляревського та аналізові мови творів Т. Шевченка. Для оцінки мовної
практики письменників дослідник використовує терміни книжна, народна,
розмовно-побутова,

фольклорна

мова,

писаний

твір.

Останнє

словосполучення Г. А. Левченко вживає як протиставлення до діалектної
усної мови, тобто «в його розумінні писана мова – це була літературна мова,
підпорядкована певним правилам, тобто нормалізована мова. З цього можна
зробити висновок, що в час, коли автор створював свою працю, не
функціонував сучасний термін писемна мова, зміст якого відмінний від
паронімічного вислову писана мова» [Єрмоленко 2011 : 92]. Пор. у
Левченка: «На цих спробах нормалізації, безперечно, вже позначилася
роль «Енеїди», як писаного літературного твору, мова якого базувалась на
східно-українській діалектній основі» [Левченко 1946 : 70]. Окремий розділ
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у «Нарисах» Г. А. Левченко присвячує аналізові мови поезії Т. Шевченка,
який «зблизив поетичну мову з розмовною мовою і тим самим максимально
наблизив

літературну

мову

до

народної»

[Левченко 1946 :

123].

Наголошуючи на цьому зближенні, автор зазначає, що «завдяки художній
діяльності Шевченка українська літературна мова вийшла на широкий шлях
всебічного розвитку» [Левченко 1946 : 139]. В іншій праці, оцінюючи мову
Т. Шевченка в історії української літературної мови, дослідник писав:
«Розмовна мова і мова фольклорних творів – основні складники мови
Шевченка. Але цим не вичерпується багатство його мови. Як письменникреаліст, Шевченко використовував мову різних соціальних груп свого
часу» [Левченко 1939 : 329].
Короткий

опис

історії

української

літературної

мови

та

її

періодизацію подає праця П. П. Плюща «Основні відомості з історії
української літературної мови» (1953). Аналіз мови українських пам’яток,
розвитку й удосконалення граматичної будови української літературної
мови, зокрема синтаксису, містить дослідження «З історичних коментаріїв
до української літературної мови» Л. А. Булаховського. Вивчення розвитку
мови художнього стилю у взаємодії з розвитком публіцистичного та
наукового стилів

літературної мови

репрезентує праця

І. К. Білодіда

«Питання розвитку мови української радянської художньої прози» (1955)
[Курс 1958 : 17]. У тісному зв’язку з історією української літературної
мови перебуває така галузь українського мовознавства як лінгвостилістика,
яка сформувалася у 50-60-х рр. ХХ ст.
Вивчення

історії

української

літературної

мови

передбачає

визначення періодів (хронологічних меж), які засвідчують суттєві зміни в
розвитку літературної мови, що залежать від історичних умов розвитку
національної культури й позначаються на динамічних процесах оновлення
словника,

актуалізації

словотвірно-граматичних

засобів,

зміні

співвідношення експресивних і функціональних стилів тощо. Створення
узагальнених праць з історії української літературної мови, зокрема й
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визначення періодів її

розвитку залежить від панівної ідеології в

суспільстві. Так, наприклад, «Курс історії української літературної мови»
за ред. І. К. Білодіда [Курс 958 : 14] виокремлює чотири основі періоди
розвитку історії української літературної мови та подає їх такі хронологічні
межі:
І. Літературна мова Київської Русі – вихідна основа утворення і
розвитку літературних мов

східних слов’ян (російської, української і

білоруської).
ІІ. Літературна мова української народності: а) період XIV – першої
половини XVІІ ст.; б) возз’єднання України з Росією і його значення для
дальшого розвитку української літературної мови

(друга половина XVІІ

ст. – XVІІІ ст.).
ІІІ.

Розвиток

української

літературної

мови

на

основі

живої

національної мови: а) період від І. П. Котляревського до Т. Г. Шевченка. Т.
Г. Шевченко – основоположник української літературної мови (кінець
XVІІІ – середина ХІХ ст.); б) дальший розвиток традицій Т. Г. Шевченка –
удосконалення мови прози, поезії, драми.
IV. Українська літературна мова радянського періоду.
У підручнику П. П. Плюща «Історія української літературної мови»
наведено таку періодизацію:
І. Літературно-писемна мова (книжно-слов’янський і народнолітературний її типи) давньоруської народності (Київська Русь і наступна
епоха феодальної роздробленості, ХІ – ХІV ст.).
ІІ. Стара українська літературна мова.
Розвиток

літературної

мови

в

Східній

Україні.

1.

Церковнослов’янська мова (в її українському варіанті (ХІV – перша
половина ХVІІ ст.; друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.)). 1. «Руська мова» ХІV
– перша половина ХVІ ст.). 2. «Проста руська мова» (друга половина ХVІ
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– перша половина ХVІІ ст.; друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.). 3. Діалектнонародна мова в інтермедіях, творчості мандрівних дяків, Ів. Некрашевича
(друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.).
Розвиток

літературної

мови

в

Західній

Україні.

1.

Церковнослов’янська мова (в її українському варіанті (ХІV – ХVІІІ ст.)). 1.
«Руська мова» (ХІV – перша половина ХVІ ст.). 2. «Проста руська мова»
(друга половина ХVІ – ХVІІІ ст.). 3. Діалектно-народна мова в інтермедіях
Я. Гаватовича та ін. (початок ХVІІ – ХVІІІ ст.).
ІІІ. Нова українська літературна мова (на базі південно-східних
українських діалектів). 1. Кінець ХVІІІ – 1840 р. (до першого видання
«Кобзаря Шевченка»). 2. 1840 р. – 1917 р. 3. 1917 – 1939 р.; (на базі
українських південно-західних діалектів). 1. 1837 р. (рік видання «Русалки
Дністрової») – 1839 р.; для Закарпаття 1837 – 1945 рр. (паралельно «язичіє»
і препарована російська мова). Спільний розвиток на базі південно-східних
діалектів з 1939 р. (для Закарпаття з 1945 р.) і до сьогодні [Плющ 1971 : 3031].
В. М. Русанівський подає теоретичне дослідження історії літературної
мови, розділи цієї праці мають такі назви: «Давньокиївська літературна
мова», «Літературна мова післямонгольської доби (друга половина ХІІІ –
ХVI ст.)», «Розквіт староукраїнської літературної мови (ХVIІ – ХVIІІ ст.)»,
«Причини занепаду староукраїнської літературної мови. Народнорозмовне
джерело як матеріал художньої творчості», «Українська мова як інструмент
реанімації національної свідомості», «Шевченко – реформатор української
літературної мови», «Розширення функціональних меж української мови»,
«На

зламі

віків»,

«Часи

української

державності

і

бездержав’я»

[Русанівський 2002 а].
Отже, досліджуючи періоди розвитку української літературної мови,
науковці вкладають їх у різні схеми відповідно до того, як висвітлюється
історія України та української культури. По-різному закцентовано
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писемність періоду Київської Русі, різні оцінки висловлено щодо
староукраїнської літературної мови.
Українські

гуманітарії

в

нових

суспільно-політичних

умовах

досліджують історично-культурні події в Україні ХІХ ст. та осмислюють
діяльність у цьому історичному періоді видатних українців. До них
належить письменник Іван Семенович Нечуй-Левицький, про внесок
якого в розвиток української літературної мови пишуть мовознавці.
Художня й публіцистична мовотворчість письменника привертає увагу і з
погляду оцінки естетичного канону української літературної мови ХІХ ст.,
і з погляду відображення в художній творах стану національної свідомості
українців, і з погляду ставлення автора до теоретичних питань
літературної мови.
Писемна літературна мова з її усталеними нормами є необхідним
знаряддям розвитку освіти, науки, важливою ознакою творення цілісної
національної культури. Сукупність конкретних історичних умов –
економічних, політичних, світоглядних – визначає потребу національної
спільноти в єдиній літературній мові, яка об’єднує суспільство й забезпечує
інтелектуальний

розвиток

нації.

Початок

формування

такої

нової

української літературної мови пов’язують з кінцем XVIII ст. Важливо
зауважити, що до новітньої писемно-літературної практики використовують
як рівнозначні два поняття «літературна мова» і «літературний стандарт».
У масовій свідомості літературну мову і мову художньої літератури
часто не розрізняють. Певною мірою це виправдано особливістю
початкового періоду історії нової української літературної мови. Коли ж у
літературній мові усталюються різні функціональні стилі, змінюються
акценти формування літературної норми, пор.: «літературна мова в своїй
релевантній ознаці – наявності усталеної норми – прагне до стандартизації,
уодноманітнення, збереження традицій», а «мова художньої літератури
виявляє виразну тенденцію до індивідуалізації висловлення, до пошуку
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таких засобів мовної виразності, які б асоціювалися з індивідуальною
мовотворчістю, з мовним новаторством, з характерними ознаками творчої
мовної

[Єрмоленко 2013 в:

особистості»

6].

У

мовній

особистості

письменника найвиразніше виявляється самобутній характер національного
самопізнання й прагнення інтегрувати мовно-естетичні цінності своєї
культури в загальнолюдську культуру [Єрмоленко 1991 ] .
На диференціації понять літературна мова та мова художньої
літератури особливо наголошують дослідники сучасної літературної мови.
Так, Г. М. Сюта пише про типологічний та історичний підхід до окреслення
цих номінацій відповідних наукових феноменів. За типом виконуваних у
конкретному суспільстві соціально-комунікативних функцій літературна
мова і мова художньої літератури відрізняються, проте в історії формування
й розвитку літературного різновиду національної мови їхні функції можуть
збігатися [Сюта 2017 : 13].
В історії багатьох національних мов початковий період формування
літературної

мови

означений

розвитком

саме

художнього

стилю,

виробленням його естетичного канону (В. В. Виноградов, Р. О. Будагов,
Г. О. Винокур, В. М. Русанівський, М. М. Пилинський, С. Я. Єрмоленко,
О. Г. Муромцева), а «художні тексти визнаються одним із важливих
критеріїв становлення літературної норми» [Єрмоленко
«засобом

формування

мовно-естетичних

смаків

та

2007 б: 3],

інтелектуально-

культурного досвіду соціуму й окремих мовних особистостей», «духовним
кодом

нації»

(С. Я. Єрмоленко,

В. С. Калашник,

Л. О. Пустовіт,

Л. І. Мацько, А. К. Мойсієнко, Н. М. Сологуб, О. О. Маленко, Г. М. Сюта)
[Сюта 2017 : 15-16].
Зафіксовані в словниках, граматиках, довідниках мовні форми стають
зразками нормованої і кодифікованої літературної мови. Вона історично
змінна, але, функціонуючи в освіті, науці, культурі впродовж тривалого
часу, консолідує суспільство, забезпечує цілісність і тяглість національної
культури.

40

Унормування

й

функціональний

розвиток

літературної

мови

історично зумовлені і залежать від інтралінгвальних та екстралінгвальних
чинників.
Норма – це важливе поняття загальної теорії мови і головна категорія
теорії культури мови як напрямку лінгвістики, що визначає оптимальний
вибір і функціонування варіантних засобів. Будь-яка розвинена мова має
конкретно-історичну, соціально детерміновану норму. Вона впорядковує
складну мовну структуру, консолідує національний простір [Коць 2018 :
46]. С. Я. Єрмоленко тлумачить норму як «сукупність мовних засобів, що
відповідають системі мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного
спілкування у певний період розвитку суспільства» [Єрмоленко 2007 а :
438].
Мовна норма близька до літературної, але не тотожна. Поняття мовна
норма ширше і охоплює характерні ознаки системи мови, норму
загальнонародної національної мови, її діалектні вияви, які засвоюються
носіями

мови

стихійно.

Літературна

норма

передбачає

свідоме

користування усталеними, кодифікованими зразковими мовними формами,
які закріплюються у свідомості суспільства в процесі освіти.
За спостереженнями дослідників, норма виступає об’єднувальним і
зміцнювальним елементом літературної мови на всіх етапах її розвитку,
вона має своє ядро – незмінний лексичний запас, чіткі граматичні
механізми, орфоепічні ознаки, що забезпечує стабільність літературної
мови в часі і об’єднує національний простір. Проте мова, як і будь-який
живий організм, постійно розвивається, збагачується, удосконалюється
[Коць 2018 : 47].
Е. Косеріу тлумачить поняття мовної норми, розглядаючи її як
реалізовані загальноприйняті можливості мовної системи, протиставлені
нереалізованим

можливостям

системи

або

реалізованим,

загальноприйнятим як нормативні [Косериу 1963: 173 – 175].

але

не
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Внутрішньоструктурний і функціональний розвиток літературної
мови

історично

зумовлений

і

залежить

від

інтралінгвальних

та

екстралінгвальних чинників. Динамізм мови – це процес, який забезпечує її
відповідність змінним потребам комунікативної і пізнавальної діяльності
людини [Коць 2018 : 48]. Як стверджує М. М. Пилинський, історична
змінність мовної норми на будь-якому синхронному зрізі врівноважена
відносною стабільністю, потрібною для нормального функціонування мови
[Пилинський 1976 : 11]. За словами C. Я. Єрмоленко, «літературна норма,
реалізуючись на синхронному рівні, завжди містить у своєму змістовому
плані елементи мовної діахронії, виявляє якнайтісніший зв’язок із
літературною традицією» [Єрмоленко 2013 в : 65]. Кожен стан мови
позначений динамічною рівновагою, відносною стійкістю, що забезпечує
передавання
неперервність

досвіду

від

традицій

покоління
в

історії

до

покоління.

української

Обґрунтовуючи

літературної

мови,

М. А. Жовтобрюх наголошував, що норма в історії мови – це інструмент
формування літературної мови на тлі процесів взаємодії, впливу,
розходження споріднених мов, вироблення визначальних ознак, які
розмежовують споріднені мови [Жовтобрюх 1970 a: 15 – 24].
Комплексне дослідження мовної норми передбачає встановлення
закономірностей розвитку літературної мови з урахуванням внутрішніх
потенційних можливостей системи та в зв’язку з динамікою соціальнокультурних чинників. С. Я. Єрмоленко диференціює зовнішні і внутрішні
критерії

літературної

«а) культурно-історичний

норми.

До

критерій

зовнішніх
(він

критеріїв

визначальний

на

належать:
початку

формування літературної мови як соціально престижного різновиду
національної мови); б) критерій мовної традиції; в) критерій поширеності,
або статистичний критерій; г) критерій загальновизнаних зразків, до яких
належить мовна практика авторитетних письменників» [Єрмоленко 2013 в :
20]. Важливим зовнішнім критерієм літературної норми є естетичний
критерій, співвідносний із художньо-мовною практикою письменників, а в
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новітні часи – мотивований впливом авторитетних засобів масової
комунікації [Єрмоленко, Бибик 2013: 20]. Внутрішній критерій літературної
норми – це її відповідність законам системи національної мови. Всі критерії
літературної норми взаємодіють між собою. У різні періоди розвитку
літературної мови одні з цих критеріїв набувають більшої ваги, інші –
стають другорядними.
У важливій сфері культивування загальномовної норми, вироблення
естетичної доцільності щодо вживання різних за стилістичною оцінкою
мовних засобів художнім текстам відведено важливу роль. Досліджуючи
співвідношення загальномовної норми і стильової, М.М.Пилинський
наголошував: «Художній стиль є основним зразком норми літературної
мови, на який орієнтуються інші стилі» [Пилинський 1982 : 47]. Цю думку
висловлював дослідник, посилаючись на Олександра Потебню, на його
концепцію естетично-стилістичного аналізу словесно-художніх творів як
перший і необхідний щабель вивчення літературної мови: «Так звана
«загальна» мова в найкращому разі може бути лише технічною мовою, тому
що вона має на увазі готову думку, а не є засобом до її утворення. Вона
істотно прозаїчна (без уявлень). Але проза без поезії існувати не може: вона
весь час виникає з поезії» [Потебня ‘1905 : 31].
Процеси нормування й кодифікації української літературної мови
відбувалися в складних геополітичних умовах, коли український етнос був
територіально поділений між Російською та Австро-Угорською імперіями
(остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.), коли існували заборони ввозити до
підросійської України книжки українською мовою, тобто штучно були
створені екстралінгвальні ситуації для витворення варіантів (за науковою
термінологією радянського часу – мовно-літературних практик) писемнолітературної української мови – східноукраїнського і західноукраїнського
[Єрмоленко 2004 :

234].

Вони

мали

відповідні

регіональні

норми.

Східноукраїнська писемно-літературна практика зазнавала впливу не лише
територіальних діалектів, а й російської літературної мови, а на
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західноукраїнський варіант впливали також місцеві діалекти й польська та
німецька мови. Такі умови не сприяли мовній єдності нації, формуванню
єдиної писемно-літературної практики.
У 1891–1892 рр. виникає мовна дискусія «про шляхи творення єдиної
літературної мови, про місце в ній локальних елементів, зокрема галицьких
запозичених та новоутворених слів» [Муромцева 2004 : 198]. Ініціатором та
учасником цієї дискусії виступив Б. Д. Грінченко, який у своїй статті
«Галицькі вірші» (1891) критично оцінював мову західноукраїнських
поетів, а вживання місцевих, запозичених та створених на галицькому
ґрунті нових слів вважав явищем небажаним для розвитку української
літературної мови.
І. Я. Франко теж не стояв осторонь тієї мовної дискусії, яка розгорілася
в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у зв’язку з існуванням на той час двох
варіантів літературної мови. У статті «Говоримо на вовка – скажімо і за
вовка» (1891) письменник охарактеризував загальну картину мовних
відмінностей на західноукраїнських територіях і закликав використати їх
«на пожиток цілості» [Франко 1980 : 175], вказав на історичні причини
виникнення двох варіантів літературної мови, висловив думку про потребу
єдиної української літературної мови для усієї України, заявивши, що поки
спільної літературної мови не існує, а «змагання до її витворення почалось
тільки недавно» [Франко 1980 : 175]. Він добре розумів: «відсутність такої
мови, єдиного правопису значно послаблює культурний процес на Україні.
Однак не гірше розумів він і те, що в тогочасних умовах роз’єднаності
українських земель, відсутності єдиної української держави, в умовах
національного

гноблення

виправити

становище

було

нелегко»

[Статєєва 2004 : 305].
Пізніше, уже на початку ХХ ст., у статті «Літературна мова і діалекти»
(1907) І. Я. Франко досить чітко заявив, що український народ повинен
мати одну літературну мову. Основу такої мови бачив письменник у
певному типі мови, що виробився у творах І. Котляревського, Г. Квітки-
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Основ’яненка, Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Нечуя-Левицького, бо «та
мова на величезному просторі від Харкова до Кам’янця-Подільського
виявила таку одностайність, такий брак різкіших відмін, який вповні
відповідав українському національному типові, також «вимішаному» і
вирівняному в цілій масі, як мало котрий подібний тип у світі. І от кожний,
галичанин чи українець, хто бажає друкованим словом промовити до
найбільшої маси українського народу, мусить уживати мови тої найбільшої
маси, а до того мови, виробленої найбільшим числом талановитих та
популярних письменників» [Франко 1982 : 206]. Наголошуючи на тому, що
основою української літературної мови має бути мова, поширена на
центральноукраїнській території, яка б природно вбирала особливості
південно-західного наріччя, І. Я. Франко «виявив [..] демократичний,
широкий підхід, ту далекоглядність, що мала на меті зрештою досягти
уніфікації, звести воєдино народжуване в мовній практиці різних регіонів
[..]» [Кононенко 2002 : 410].
Обговорення дискусійних питань, пов’язаних з розвитком української
літературної мови тривало також у 1907-1909 та 1912–1913 рр.
[Білодід 1986 : 104-108; Тимошенко 1961 : 328-329 ; Жовтобрюх 1970 : 3845; Матвіяс 1998 : 65-67; Муромцева 2004 : 198; Русанівський 2002 : 272;
Статєєва 1997 : 96; Шевельов 1998 : 51-54; Чапленко 1970 ; Коць 2018 :
89-90].
У цей час з аналізом мови, правописної практики наукових видань та
преси виступив І. С. Нечуй-Левицький. На сторінках журналу «Україна» він
опублікував велику статтю «Сьогочасна часописна мова на Україні» (1907),
яка тоді вийшла окремим виданням, а 1912 р. надрукував брошуру «Криве
дзеркало української мови». У цих великих розвідках, які стали
найпомітнішим явищем у дискусії 1907-1913 рр., письменник обстоював
єдину

українську

літературну

мову

зі

східноукраїнською,

середньонаддніпрянською діалектною основою та правописом кулішівкою.
Піклуючись про чистоту української літературної мови, він гостро виступав

45

проти поширення галицьких елементів в українській літературній мові та
правопису желехівки в підросійській Україні. На думку І. С. НечуяЛевицького, «галицька наукова й часописна мова [..] дуже нашкодила [..]
українському письменству. Через її вплив ця часописна мова вийшла
напхана польськими й галицькими провінціалізмами й стародавніми
словами, ще й подекуди з чудною синтактикою» [Нечуй-Левицький 1907 :
39].
Письменник наголошував на потребі вивчати живу народну, тобто
сільську мову, підкреслював її роль як невичерпного джерела збагачення
літературної мови, закидав галицьким письменникам надмірне вживання
книжної лексики, орієнтацію на церковнослов’янський мовний ресурс,
радив молодим українським письменникам «в стосунках до виправки мови
завжди обертаться до тих вчителів, до котрих оберталось і старше
покоління українських письменників: до селян, поки що одних професорів
української чистої мови, до котрих завжди обертаюсь і я [..]» [НечуйЛевицький 1907 : 128]. Зразком літературної мови вважав мову, якою
«писали Куліш, Стороженко, Квітка та Марко Вовчок, або Ганна Барвінок»
[Нечуй-Левицький 1907 : 125].

У таку мову він радив «тільки подекуди

врядигоди вставлять нові вищі слова, і вже ні яким способом не польські,
або й галицькі провинціяльні, незрозумілі й навіть чудні для нашого народа,
як-от:

завдяки,

віч-у-віч,

прецінь,

цілком,

також

[..]»

[Нечуй-

Левицький 1907 : 125].
І. С. Нечуй-Левицький заперечував вживання запозичень, вважаючи,
що єдиним джерелом збагачення літературної мови є власні словотвірні
ресурси, проте на практиці він часто відходив від власних настанов і в
теоретичних працях вживав такі слова і вислови: класична література,
філософія, естетичність, європейський дух, ідея про національність.
Наводячи списки слів і виразів, які, з погляду автора, були
галичанізмами,

письменник

не

сприймав

поширення

у

писемно-

літературній практиці форм і слів, що на той час вже належали до
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загальноукраїнського лексикону. Так, наприклад, до галицьких діалектизмів
він зараховував іменникові форми середнього роду в родовому відмінку
множини: завдань, видань, писань, читань, оповідань, зібрань, речень»
[Нечуй-Левицький 1907 : 5, 9, 15]. Замість наведених слів письменник
пропонував писати тільки оповіданнів, писаннів, убраннів, зібраннів.
Виступав І. С. Нечуй-Левицький і проти засмічення мови росіянізмами,
наголошуючи, що «в нашій мові є дуже багато слів вищого порядка, котрим
одповідають в росийській книжній мові слова, виробляні з церковнославянськоі мови, або просто роблені, вигадані, напр.: вдача – характер,
врода

–

естетство;

міркувать

–

соображать,

поміркований,

непоміркований – сообразительный, несообразительный; спільний – общий,
спілка – товарищество, спілник – членъ товарищества» [НечуйЛевицький 1907 : 99-102].
І. С. Нечуй-Левицький

критично

оцінював

мову

тогочасних

періодичних видань, на функціонуванні якої позначалися різні тенденції у
використанні правопису [Коць 2018 : 90], різне бачення єдиної літературної
мови, а також постійні цензурні утиски щодо українськомовних видань.
Пор.: «Лиха пригода для українського письменства в його мові розпочалася
в останні два роки од галицьких журналів, заведених в Києві [..], щоб
завести одну загальну книжну мову для Галичини й України, ще й
загальний правопис. [..] ми бачимо недобрі добутки, бачимо усю шкоду,
якої накоїли усі ці видання для української мови й загалом для українського
письменства»

[Нечуй-Левицький 1961 :

339–340].

У

зв’язку

з

цим

письменник виявляв пильну увагу щодо доречності редагування поданих
ним до друку творів; він вважав, що кожен «автор має право контролювати
власні тексти і [..] їхній правопис» [Тарнавський 2018 : 67], тому відстоював
«своє» слововживання та «протестував проти виправлення мови його творів
[..]» [Матвіяс 1998 : 66]. Коли ж письменник висловив невдоволення тим,
що його оповідання «Гастролі» надрукували в альманасі «З потоку життя»
не за його правописом, М. М. Коцюбинському як упорядникові цього
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видання довелося вибачатися перед автором: «Бо, хоч, звісно, альманах [«З
потоку життя». – Л. М.] – не філологічний збірник, в якому можна
друкувати статті ріжними правописами та видавати щось перісто (а кожний
автор пише у нас по-своєму [..]), але я ніколи не зважив би ся знехтувати
волю

такого

відомого,

заслуженого

перед

Україною

і

любимого

письменника, як Ви» [Коцюбинський 1975 : 54].
Аналізуючи теоретичні засади розвитку української літературної мови,
що їх відстоював І. С. Нечуй-Левицький, дослідники пишуть про мовний
пуризм письменника [Чапленко 1970 : 43], про «течію орієнтації на
реальності мови села й сільського фольклору, яка йшла до панування»
[Шевельов 1992 : 74], і яку письменник «довів згодом майже до
пародійності [..] своїм гаслом писати «мовою сільської баби Палажки»»
[Шевельов 1992 : 74], про те, що він вбачав «правильну українську мову
тільки в підросійській Україні, серед її «класичних письменників»»
[Мозер 2011 : 131] та виявляв прихильність до рідних говірок Надросся,
тобто орієнтував розвиток літературної норми на вузькодіалектну основу.
Така тенденція спричиняла обмеження словника української літературної
мови, поповнення його запозиченими лексемами [Статєєва 2004 : 411].
Не

схвалював

І. С. Нечуй-Левицький,

очевидно,

і

можливої

переорієнтації літературної мови, норми якої склалися на основі творчості
«старих письменників» (Т. Шевченка, Марка Вовчка та інших), на
південно-західну діалектну базу, на дещо відмінні канони книжної мови
[Муромцева 2008 а : 160]. Він розумів значення усталеної писемнолітературної практики, «пріоритетними вважав критерії народності та
загальнозрозумілості (принцип «ясноти») авторитетних письменників»
[Статєєва 2004 : 411]. Разом з тим письменник визнав «роль Галичини [..]
винятково в сфері планування статусу, але аж ніяк не в сфері планування
корпусу» [Мозер 2011 : 133].
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Мовно-художня практика І. С. Нечуя-Левицького справила значний
вплив на становлення літературної норми української мови кінця ХІХ –
початку ХХ ст. Його практичні настанови щодо кодифікації мовної норми
виявилися перспективними: більшість пропозицій письменника (майже дві
третини) реалізовані в сучасній літературній мові. Цінність думок
письменника полягала ще й у тому, що «він привертав увагу всієї
інтелігенції до питань об’єднання східноукраїнського і західноукраїнського
варіантів літературної мови. Умів І. С. Нечуй-Левицький слухати й інших;
про це свідчить його мовна практика, зокрема зразки художніх творів, в
яких гармонійно поєднувалась жива народна мова й інтелектуальне,
інтелігентне мислення митця» [Коць 2013 : 36].
Орієнтуючись

переважно

на

фонетичну й

граматичну основу

середньонаддніпрянського говору, генетичного ядра південно-східного
наріччя, І. С. Нечуй-Левицький

послуговувався

також орфоепічними,

лексичними, граматичними та правописними варіантами української мови,
про що йдеться у дослідженні Г. В. Пашковської [Пашковська 2011 ].
Діалектну основу мови творів І. С. Нечуя-Левицького досліджував
І. Г. Матвіяс. У праці «Варіанти української літературної мови» автор
наголошує на тому, що в мові прози письменника знаходить своє відбиття
східноукраїнський варіант літературної мови з чітко вираженими рисами
середньонаддніпрянського говору. Крім виявлення діалектної основи мови
І. С. Нечуя-Левицького

увагу

дослідника

привертає

функціональне

навантаження діалектизмів у творах письменника. У зв’язку з цим
І. Г. Матвіяс зауважує: «…середньонаддніпрянські діалектизми в мові
творів І. С. Нечуя-Левицького…вжиті в стилістично нейтральному плані і
спеціальної образно-емоційної функції не виконують» [Матвіяс 1998 : 64].
На основі аналізу рукописів повістей письменника, його листів й
листівок, а також лінгвогеографічних даних та записів носіїв говірки
с. Стеблів Є. М. Пилипенко простежує співвідношення мовної практики
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І. С. Нечуя-Левицького з питомим діалектним оточенням. Дослідник
наголошує на нерозривному зв’язку мови художніх творів І. С. НечуяЛевицького, його епістолярної спадщини із народнорозмовним джерелом –
середньонаддніпрянським говором загалом і рідною говіркою зокрема
[Пилипенко 2011 ].
Історія формування й розвитку літературних національних мов
закономірно пов’язана з творчістю видатних письменників, у мовнописемній

практиці

яких

акумулюється

мовна

самосвідомість,

самопізнання нації. Не є винятком й історія української літературної мови
другої половини ХІХ – початку ХХ ст., коли жив і творив видатний
український письменник Іван Семенович Нечуй-Левицький. Залежно від
панівної ідеології офіційна наука по-різному оцінювала його творчість.
Крім ідеологічної критики його художні твори часто викликали
несприйняття їхньої естетичної вартості, а публіцистична полеміка не
завжди сприяла пошуку істини щодо напрямів розвитку української
літературної мови.
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1.2. Моделі опису історії української літературної мови
1.2.1. Структурно-нормативна і функціонально-стильова модель
(словники,

граматики,

правопис;

функціонально-жанрова

різноманітність текстів).
Структурно-нормативну модель опису історії української літературної
мови репрезентують словники, граматики, правопис.
Після виходу «Енеїди» І. Котляревського (1798), від якої починає
історію нова українська літературна мова, перші спроби граматичного,
лексикографічного вивчення української мови припадають на 20–40 рр.
ХІХ ст. Серед праць, які сприяли кодифікації норм української літературної
мови,

надрукована у Петербурзі «Грамматика малороссійкаго нарѣчія»

О. П. Павловського

(1818),

«Словарь

малороссийского

восточнорусского языка…» П. П. Білецького-Носенка

или

юго-

(1840). Більше в

Східній Україні у ХІХ ст. граматики не з’являлися, українська мова
повністю втратила статус мови офіційного вжитку (Валуєвський циркуляр
1863 р. та Емський акт 1876 р.).
У Західній Україні були більш сприятливі умови для розвитку
української мови, у зв’язку

з чим посилювалася увага до вивчення її

граматичної будови. Так, у цей було укладено «Граматику языка славеноруского»

І. Могильницького (прибл. 1823), видано латинською мовою

«Граматику

слов’яно-українську»

М. М. Лучкая

(1830),

надруковано

німецькою мовою «Граматику руської або малоруської мови в Галичині»
Й. Левицького (1834), видано польською мовою «Граматику руської мови»
Й. І. Лозинського (1846), опубліковано «Грамматику руского языка»
Я. Ф. Головацького (1849) [Жовтобрюх 2004: 114]. Друкувалися також
публіцистичні твори та побачив світ альманах «Русалка Дністрова» (1837).
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На початку ХХ ст. вийшли друком цілий ряд словників і граматик,
чому сприяло зняття мовних заборон 1905 р. Серед граматик, які з’явилися
у той час

в Східній Україні: «Коротка граматика української мови»

П. Ф. Залозного (Ч. 1–2, 1906–1913), «Українська граматика для школи»
Г. П. Шерстюка

(Ч.

1–2,

1907–1909),

«Українська

граматика»

Є. К. Тимченка (1907), «Українська граматика для учнів вищих класів
гімназій і семінарій Придніпров’я » А. Ю. Кримського (Т.1–2, 1907–1908),
«Граматика українського язика» І. С. Нечуя-Левицького (Ч. 1–2, 1914).
Проте через відсутність у Російській імперії шкіл з українською мовою
навчання ці праці з фіксацією прескриптивної норми використовувалися
лише для домашнього навчання і самоосвіти.
Після 1917 р. ситуація дещо змінюється: відсутність заборон
української мови, відкриття українських шкіл стимулювали практику
створення граматик.

У цей час було перевидано

названі вище праці

П. Ф. Залозного, Є. К. Тимченка та надруковано: «Початкову граматику
української мови» О. Б. Курило (Ч. 1–2, 1917–18), «Українську граматику»
М. К. Грунського, «Початкову граматику до науки читання й письма» С.
Черкасенка, «Українську граматику. Підручник для

середніх

і

вищепочаткових шкіл» П. і П. Терпило, «Коротку граматику української
мови для

шкіл і самоосвіти» В. Мурського, «Практический курс

украинского
самонавчання»

языка…»
М.

М. Д. Гладкого,

Левицького.

Усі

«Українську
названі

граматику

кодифікаційні

для
праці

орієнтувалися переважно на шкільну програму з української мови. Тоді ж
було опубліковано закордоном «Практичну граматику української мови»
(Раштатт, 1918) та «Граматику української мови » (Лейпциг–Вінніпег, 1919)
В. І. Сімовича [Жовтобрюх 2004: 114].
У граматиках широко використовували твори Т. Шевченка й
П. Куліша. О. Б. Курило стверджувала, що важливими для мовознавців –
нормалізаторів української мови були лише зразки художніх творів,
стилізовані народною мовою [Курило 1925: 5]. Т. А. Коць зазначає, що
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мовознавці, створюючи кодифікаційні кодекси, орієнтувалися на мову
художньої літератури. Найбільшою загрозою для унормування української
мови, на думку прихильників романтизму, були полонізми, якими була
насичена мова західних регіонів, та росіянізми. І. С. Нечуй-Левицький
називав їх книжними елементами, що спотворюють справжню українську
мову [Коць 2018: 95].
Характерною ознакою лінгводидактичних праць була орієнтація на
мову

Т. Г. Шевченка. В. М. Русанівський зауважує, що «авторитет

Шевченкового слова був високий не тільки завдяки його політичній
вагомості, а ще й тому, що, позбавлений права на власну історію й
національну свідомість, український народ сприймав твори свого поета не
лише як красне письменство, а як фактор розвитку всього культурного
життя в Україні» [Русанівський 2001: 223].

До текстів Т. Шевченка

зверталися усі мовознавці – укладачі граматик. М. Д. Гладкий (1924 р.)
майже до кожного правила наводив приклади з «Кобзаря» Т. Г. Шевченка.
С. Й. Смаль-Стоцький та Ф. Гартнер подавали ілюстративний матеріал з
церковних текстів і з творів Т. Г. Шевченка, часто без посилань. Цитували
тексти «Кобзаря» І. І. Огієнко, В. Коцовський, І. М. Огоновський та ін.
С. Й. Смаль-Стоцький присвятив пам’яті Т. Шевченка курс лекцій, який
прослухав і його учень В. І. Сімович [Коць 2018: 97].
І. С. Нечуй-Левицький у своєму підручнику «Граматика української
мови» до прикладів завдань також наводить чимало уривків з Шевченкових
творів; подає коротку біографічну довідку про Т. Г. Шевченка. Деякі поезії:
вступ до балади «Причинна – Реве та стогне Дніпр широкий», «Садок
вишневий коло хати» пропонує

учням вивчити напам’ять. І. С. Нечуй-

Левицький «відзначав доступність і легкість творів «Кобзаря», вважав його
читання

сприятливим

для

розумового

розвитку

школярів»

[Каневська 2013 : 548].
Друга половина ХІХ – початку ХХ ст. характеризується розвитком
різножанрового художнього стилю і, меншою мірою, публіцистичного та
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наукового стилів. В умовах Російської та Австро-Угорської імперій стилі
української літературної мови розвивалися непропорційно.
літературне

життя

було

активніше

в

підавстрійській

Мовно-

Україні,

у

підросійській – лише в моменти послаблення царської цензури.
Серед лексикографічних праць з’являються: «Малорусько-німецький
словар» (1886) Є. І. Желехівського, С. Недільського, «Словарь української
мови» за редакцією Б. Д. Грінченка (1907– 1909).
У цей час точиться полеміка

навколо українського правопису і

алфавіту; гостро стоїть питання про шляхи розвитку української
літературної мови як у підросійській, так і в підавстрійській Україні (див.
про це детальніше в розділі 1.1.).
Історія української літературної мови

безпосередньо пов’язана

з

історією українського правопису. Правопис – сукупність загальновизнаних і
загальнообов'язкових правил, що встановлюють способи передачі мови на
письмі [Українська мова 2004 : 514–516].
Історико-етимологічного

принципу

стихійно

дотримувався

І. Котляревський, твори якого започаткували процес формування нової
української літературної мови. Докладніше опрацював і теоретично
обґрунтував принципи історико-етимологічного правопису М. Максимович.
Від початку XIX ст. в українській мові поширюється фонетичний
(фонематичний) правопис, принцип якого – позначення однією літерою
однієї фонеми. Першу спробу закріпити цей правопис зробив О.
Павловський у «Грамматике малороссійскаго нарѣчія». Цей правопис
підтримували

П. П. Гулак-Артемовський,

Г.

Ф. Квітка-Основ'яненко,

Є. П. Гребінка, С. Писаревський та ін.
Значно популярнішою виявилась орфографічна система, що її розробив
П. Куліш у кінці 50-х рр. ХІХ ст. Кулішівка відзначалася прагненням до
фонетизації правопису дієслів. Ці недоліки значною мірою були усунені в
правописі

«Південно-Західного

відділу

Російського

географічного
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товариства»

(1873),

співавторами

якого

були

П. Г. Житецький

та

К. П. Михальчук.
Після 1905 року, коли з’явилася

можливість книгодрукування

українською мовою, стає актуальною і проблема правопису. Усі книжки,
українські газети й журнали, що виходили в Наддніпрянській Україні 1905–
1914 рр., друкувалися трохи видозміненою кулішівкою, спопуляризованою
шкільними підручниками і «Словарем української мови» за ред. Б.
Грінченка.
У Західній Україні (Східна Галичина, Буковина, Закарпаття) на
початку XIX першу спробу фонетичного правопису за принципом «пиши, як
чуєш, а читай, як видиш» зробили М. С. Шашкевич, І. М. Вагилевич та
Я. Ф. Головацький у виданому 1837 гражданським шрифтом літературному
альманасі «Русалка Дністровая».
У 60 – 80-х рр. XIX ст. у Західній Україні користувалися двома
правописами: історико-етимологічним М. О. Максимовича (москвофіли) і
фонетичним П. О. Куліша (народовці).
У кін. 70-х рр. у Галичині до кулішівки долучився і фонетичний
правопис М. П. Драгоманова – драгоманівка. Позиції «фонетистів» значно
зміцніли

після

Є. І. Желехівського,

виходу

1886

«Малоруско-німецького

надрукованого

фонетичною

словаря»

орфографією,

пристосованою автором до особливостей української мови в Галичині. Цей
правопис, відомий під назвою желехівка, набув значного поширення, з 1893
р. він запроваджений у шкільному навчанні й визнавався як єдиний
офіційний аж до 1922 р. [Українська мова 2004 : 516].
Мовознавці дбали про розширення функціональних меж української
мови і про формування єдиної літературної норми.
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1.2.2. Лінгвокультурологічна модель (концепти історичнокультурного розвитку української літературної мови)
Сучасний

погляд

на

історію

української

літературної

має

ґрунтуватися на аналізі художніх текстів, у яких виявляються концепти,
концептуальні для мовної картини світу письменника образи. Такий підхід
актуалізує питання взаємодії філософії мови і філософії культури.
Терміном мовна картина світу послуговуються лінгвісти, психологи,
філософи, літературознавці, культурологи. Короткий словник лінгвістичних
термінів визначає мовну картину світу як «членування предметного і
поняттєвого

світу

засобами

мови

–

словниковими,

граматичними

одиницями. У мовній картині світу відбиваються особливості сприймання
мовцями

навколишньої

[Єрмоленко, Бибик 2001 :

дійсності»

93].

Термінологічна енциклопедія «Сучасна лінгвістика» О. О. Селіванової
подає таке визначення мовної картини світу: «представлення предметів,
явищ, фактів, ситуацій дійсності, ціннісних орієнтирів, життєвих стратегій,
сценаріїв поведінки в мовних знаках, категоріях, явищах мовлення, що є
семіотичним

результатом

концептуальної

репрезентації

дійсності

в

етносвідомості» [Селіванова 2006 а : 365].
Наголошуючи на паралельному існуванні концептуальної і мовної
картин світу, дослідники відзначають, що межа між першою і другою не
чітка. Це, по-перше, спричинено асиметричною природою мовного знака,
по-друге, різницею між уявленням і поняттям [Єрмоленко 2009 : 332].
Л. А. Лисиченко розглядає мовну картину світу як засіб вираження
духовності,

«пізнання

духовного

світу

людини,

тих

надбань,

які

безпосередньо не сприймаються органами чуття. Знання про такі явища
виникають у результаті складних психо- і логіко-ментальних процесів, у
яких

мова

виступає

знаряддям

об’єктивізації

духовного

світу»

[Лисиченко 2009 : 15 – 16]. У зв’язку з цим дослідниця наголошує на тому,
що мова, ментальність та духовний світ людини перебувають у прямій

56

взаємній залежності: змінюється ментальність, сприймання світу –
змінюється й мовна картина світу, а зміни в мовній картині світу
обов’язково впливають на зміну ментальності. Психолінгвальне поняття
«ментальність» охоплює своїм змістом міфологічне мислення, специфіку
мовних форм, що пов’язані з чуттєвим і поняттєвим досвідом людей
[Єрмоленко 2009 : 333].
Друга половина ХІХ століття – початок ХХ ст. позначена в історії
української культури і літературної мови знаковими постатями, серед яких
І. С. Нечуй-Левицький. Письменник був носієм і творцем української
літературної мови, його мовна практика віддзеркалена в загальномовних
словниках: «Словарі української мови» за редакцією Б. Грінченка,
Словнику української мови в 11-томах, Словнику синонімів української
мови. Художні тексти письменника використовують у лексикографічній
практиці для тлумачення значень слів, фразеологізмів, для фіксації змін у
динамічній загальномовній та стильовій нормі (див. про це детально
розділі 2).
З відстані часу можна оцінити, яке місце займає мовотворчість
І. С. Нечуя-Левицького в історії літературної мови та чим вимірюється
внесок письменника в розвиток літературної мови. Це створення
досконалих текстів, які відкривали перед читачами нові можливості
використання української мови для нових суспільних тем, нових мотивів
художнього моделювання тогочасної дійсності; вербалізація концептів, які
актуалізувалися саме в творчості письменника. Кожна із названих
характеристик має стосунок до історії літературної мови, адже авторитет
мови

письменника,

якщо

скористатися

відомим

твердженням

П. Д. Тимошенка, «перш за все здобувається [..] тим, що саме написано й
надруковано цією мовою [виділення наше. – Л. М.], як воно служить
загальнолюдському поступові» [Тимошенко 2013 : 189].
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Лінгвокогнітивний підхід до виявлення ключових слів (ключові слова
служать об’єднавчим стрижнем для вербалізації наскрізної ідеї творчості
письменника) зумовлює нове прочитання творів, встановлення нових
оцінок.
Історія літературної мови – соціолінгвістичний феномен і як такий
несе на собі відбиток сприймання літературної мови читачами в інший
історичний

час

[Єрмоленко 2009 :

289].

Однак

природа

концептів

залишається незмінною, вона становить константу мовно-національної
свідомості і константу національної культури. Актуалізовані в тогочасних
текстах

лінгвокультурні

концепти

впливають

і

на

прочитання,

реконструювання їх наступними поколіннями читачів.
С. Я. Єрмоленко відзначає, що «мова як засіб самовираження має таку
особливість: у той момент, коли створює текст письменник, вона вже
обтяжена соціально-культурною інформацією. Під пером майстра мова
модифікується,

змінюється

і

починає

жити

своїм

життям»

[Єрмоленко 2009 : 289]. Пор.: «Думка в слові перестає бути власністю
мовця і отримує можливість жити самостійно від свого творця»
[Потебня 1993 : 128–129].
Концептуальні для мовомислення письменника ідеї (висловлювання)
можуть жити самостійним життям незалежно від твору, в якому вони вжиті,
і від авторського задуму. Нашарування різних прочитань, різних ідей,
виявлення тих потенціальних змістів, які не передбачав автор, пов’язане з
особливостями пізнання, з психологією творчості. Коли письменник шукає
образ, він не завершує свого пізнання. Фіксуючи певний момент творчості,
ключове, концептуальне слово вербалізує образне осмислення певної ідеї.
Якби ця ідея знайшла для митця словесне втілення, тобто була готовою,
завершеною ідеєю, не було б потреби втілювати її в образ. З погляду
психології творчості лінгвокультурні концепти можна вважати «своєрідним
продовженням

роботи

духу,

для

якого

мова

прокладає

шлях»
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[Шляхова 2000 :

421].

Виявом

образного

осмислення

певної

ідеї,

концептуальної для мовомислення І. С. Нечуя-Левицького, виступають такі
висловлювання письменника, пор.: Ми вже зовсім стали європейцями…
(Н.-Лев. ІІ, 261); … щоб служити чимсь народові, треба доконечне
промовляти до його його ж мовою (Н.-Лев. V, 261); Люблю тільки Київ за
його гори, Дніпро та чудову місцину, чудові вигляди …(Н.-Лев. Х, 349);
Пишу те, що бачив, що знаю, а чого не знаю, за те не берусь (Н.-Лев. Х,
283); Наша народна пiсня поетична й чудова, як утвори перворядних генiїв;
наша поезiя, наша мова багата, як щире золото

(Н.-Лев. ІІ, 137);

Український народ надто давній, як показує його мова, перебув усякі
історичні доби … й розвив у собі велику індивідуальність, почування своєї
вартності й навіть гордощів [Нечуй-Левицький 1914 : 74].
До аналізу мовотворчості Івана Семеновича Нечуя-Левицького як до
самобутнього явища в історії української культури, української мови
звертаються історики літературної мови, лінгвостилісти. Застосовуючи різні
методи дослідження художніх текстів, вчені не лише простежують, як
збагатила мовна практика І. С. Нечуя-Левицького українську літературну
мову другої половини ХІХ – початку XX ст., а й пропонують нове
прочитання

його

творів,

виявляють

характерні

ознаки

ідіолекту

письменника.
В історії української літературної мови І. С. Нечуя-Левицького
називали

майстром

реалістично-побутової,

народно-побутової,

етнографічної, реалістичної, народницької прози, письменником, який
проголосив ідеалом літературної мови народну мову українського села,
проте дослідження його текстів привело до інших висновків: аналіз
лексики, фразеології, граматики, мовно-соціальних портретів персонажів,
образно-стилістичної системи засвідчив відповідний до історичного часу
рівень інтелектуалізації української літературної мови, її здатність
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концептуалізувати нові суспільні ідеї в нових текстах, що мають художньопізнавальну цінність для читачів.
Лінгвокогнітивна рецепція художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького
дала змогу розкрити лінгвокультурні орієнтири І. С. Нечуя-Левицького та
простежити мовний механізм творення концептуальних для мовомислення
письменника образів, розкрити філософію його мови.
Так, лінгвокультурну модель художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького
репрезентують:

національно-мовний простір українського суспільства

другої половини ХІХ – початку XX ст.; мовний образ європейського
українця-інтелігента, а також образи народовців, націоналів, культурників;
стрижневі для філософії мовного образу української інтелігенції поняття
української

мови,

культури,

освіти;

метафори,

які

моделюють

індивідуально-авторське бачення внутрішнього світу людини, її почуттів;
мовний образ Києва другої половини ХІХ – початку XX ст. У
досліджуваних текстах цей образ репрезентують власні назви – топоніми,
назви

сакральних

кольоративною

та

архітектурних

семантикою,

споруд,

а

також

порівняльно-метафоричні

лексеми

з

конструкції,

метафори з певними типами асоціативних зв’язків, які виявляють
особливості художнього мовомислення письменника.
Отже, у сучасному мовознавстві актуальним є, по-перше, питання
становлення літературної норми української мови (а в цих історичних
процесах важлива роль мовотворчості видатних письменників), по-друге,
застосування нових лінгвокогнітивних методів дослідження художніх
текстів забезпечує нову рецепцію мови класичної української літератури,
пов’язану з виокремленням знакових для конкретного історичного періоду
розвитку літературної мови концептів, зокрема концепту української
інтелігенції.
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1.3. Роль письменників у творенні й розвитку літературної мови.
Історія української культури, історія української словесності та
численні праці лінгвістів засвідчують, що саме письменникам як творцям
художньої літератури належить виняткова роль у формуванні української
літературної мови.
Українська література від «Енеїди» І. Котляревського, який, за
словами П. Житецького, «подивився на світ очима українця», явила світові
новий напрям розвитку української літературної мови з її художнім стилем.
Мовотворчість українських письменників, їхня «активна боротьба за
становлення і розвиток літературної мови на національній основі проти
зросійщення, полонізації і т. ін., проти намагань звести українську мову
до ролі діалекту, мови

«для домашнього ужитку» мали вирішальне

значення для долі національної культури» [Масенко 2004 : 562].
Художній стиль становить основу формування літературної мови, а
індивідуальна мовна практика письменників як критерій становлення
літературної норми визначала й шляхи розвитку літературної мови
[Пилинський 1976 : 107].
Стрижневі завдання сучасної лінгвостилістики пов’язані з вивченням
впливу мовотворчості письменників на усталення норм літературної мови,
пор.: «В епоху розквіту художньої літератури кращі її зразки ніби
«працювали на теорію», допомагали їй сформулювати «вимоги» до
літературної мови» [Будагов 1967 : 55]. Осмислення проблеми щодо ролі
художньої літератури в історії української літературної мови насамперед
актуалізує тему мовної практики Тараса Шевченка: «Спираючись на
художньо-белетристичний стиль – єдиний з функціональних стилів, який
[..] вже в творчості Т. Г. Шевченка досяг небаченого піднесення, українська
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мова поступово, але на диво швидко йшла по шляху вироблення
усталення

своїх лексичних, словотворчих, синтаксичних

й

та

інших

відповідність

мови

національної

мови

літературних норм» [Пилинський 1976 : 174].
Українські
Т. Шевченка

мовознавстві

літературній

простежують

нормі

української

(В. С. Ващенко, П. Д. Тимошенко, М. А. Жовтобрюх, В. М. Русанівський,
І. І. Огієнко, Ю. В. Шевельов, М. Мозер), здійснюють аналіз художньоестетичної

майстерності

Л. А. Булаховський,

його

І. К. Білодід,

художніх

текстів

З. Т. Франко,

(Г. А. Левченко,
В. В. Жайворонок,

А. К. Мойсієнко та ін.).
Серед праць, присвячених аналізові мови творів Тараса Шевченка,
монографія В. М. Русанівського «У слові – вічність», у якій
висвітлює питання взаємодії літературної мови

дослідник

та її народнорозмовної

основи, зокрема, таких джерел Шевченкової мови, як фольклорні, історичні
джерела,
Історик

ономастика,
мови

аналізує

церковнослов’янізми,
системні

іншомовні

відношення

в

запозичення.

лексиці

творів

Т. Г. Шевченка, а саме – синонімію з проекцією на повнозначні частини
мови, антонімію, полісемію, авторські новотвори. емоційно-оцінну лексику,
загальномовно-нормалізаторський аспект добору слова. Цілісний портрет
мовної особистості Т. Г. Шевченка доповнює аналіз мови російських творів
письменника, а також вплив на нормалізацію української літературної мови
індивідуального словотворення з його емоційно-оцінним регістром,
виокремлення улюблених слів, художньої функції повторів і тавтології,
перифраз тощо. В. М. Русанівський зосереджує увагу на формуванні
словника мови Т. Г. Шевченка, що мотивований тематикою художніх,
епістолярних текстів автора [Русанівський 2002 а].
Декодування поетичної мови Т. Шевченка здійснив А. К. Мойсієнко,
простеживши звукову будову вірша, роль заголовків, проаналізувавши
систему образних засобів (епітет, порівняння, метафору, символ). Мовну
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картину поетичного світу Шевченка дослідник

розглянув у зв’язку з

антропоморфізмом мовних засобів, вертикальним контекстом ономастичної
і топонімічної лексики [Мойсієнко 1997 ].
Мова Т. Шевченка постає як складна ієрархічна система, об’єкт
вивчення

історії

української

літературної

мови,

лінгвостилістики,

лінгвопоетики, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, що спонукає
до вивчення філософії мови поета (С. Я. Єрмоленко). Усталене в історії
української літературної мови поняття «основоположник нової української
літературної мови» кожен із дослідників Шевченкової мовотворчості
розглядає в контексті виявлення й характеристики основних ознак його
поетичної мови, які, на думку Л. І. Мацько, «різко вивищують його рівнем
літературності над [..] попередниками» [Мацько 2009 а: 183–184].
У сучасному лінгвошевченкознавстві звертаємо увагу на теоретичне
осмислення

пропонованого

дослідницею

поняття

«лінгвофеномен

Т. Шевченка як фундатора національної літературної мови» (А. Ю. Ганжа).
Унаочнює вплив мови поета на українську літературну мову цитатний
тезаурус поетичної мови (Г. М. Сюта),
Велике значення для стильового урізноманітнення української мови
мала літературна, публіцистична і громадська діяльність П. Куліша. У своїх
оригінальних поетичних творах і перекладах, освоюючи мотиви та образи
античної

та

західноєвропейської

культур,

автор

використовував

запозичення з інших мов, виступав творцем нових слів на позначення
абстрактно-філософських понять, чим сприяв розширенню лексичного
складу української мови. П Куліш пропагував популярну в другій половині
ХІХ ст. теорію «культурництва»: у його поезії «До Шекспіра», написаній у
стилі молитви, йдеться

про різні погляди письменників на завдання

тогочасної літератури, її тематичні орієнтири. Автор бачить розвиток
української літературної мови, зокрема, у протиставленні, з одного боку,
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книжної, аристократичної, а з другого – народної, «плебейської» мови, як її
тоді називали:
Нехай нас укротить твоя душа велика,
Нехай покине нас козацька воля дика,
Що кров’ю тішилась, хвалилась пожарами,
Туманила людей брехливими вістями,
Піснями славила безумне гайдамацтво,
Кляла культурників, як людожерне панство...
Ця

суперечка

відгукувалася

і

в

приписуванні

І. С. Нечуєві-

Левицькому поглядів на літературну мову, яка начебто, за його
народницькою концепцією, мала переорієнтуватися

на «мову сільської

баби» [Масенко 2004 : 563] .
Спираючись на думки дослідників (Р. О. Будагов, В. В. Виноградов,
Г. О. Винокур, В. М. Русанівський, М. М. Пилинський, С. Я. Єрмоленко,
Л. І. Мацько, Л. А. Лисиченко, О. Г. Муромцева) про вплив письменників
на становлення літературної мови,

Г. М. Сюта наголошує на значенні

характерних переломних епох у процесі формування національної
культури, з якими «пов’язані знакові періоди вияву етносвідомості, що з
ними безпосередньо корелюють етапи становлення й інтенсивного розвитку
національної мови» [Сюта 2013 : 49].
В історії української літературної мови визначальною з цього погляду
є

роль

І. П. Котляревського,

Марка

Вовчка,

Лесі

Українки,

М. М. Коцюбинського, а в Галичині – І. Я. Франка. Письменники були не
тільки «творцями літератури, а й мовотворцями, творцями літературної
норми у її новому часовому й естетичному вимірі» [Сюта 2013 : 49].
Застосовуючи новий підхід до традиції тогочасного мовного вжитку, вони
уводили в тексти розмовні слова й висловлення, граматичні форми тощо.
Такі новації привертали увагу читачів і сприяли становленню нової норми.
Для

історії

мовотворчість

української

літературної

Г. Квітки-Основ’яненка,

мови

знакова

М. Шашкевича,

також

П. Тичини,
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В. Сосюри,

Б.-І. Антонича,

М. Рильського,

О. Довженка,

О. Гончара,

А. Малишка, Л. Костенко, Д. Павличка, І. Драча, М. Вінграновського,
В. Симоненка, Б. Олійника. Доповнюють перелік цих імен автори, твори
яких повернулися до українського читача й стали об’єктом вивчення історії
української літературної мови та стилістики у ХХ – ХХІ ст. (М. Хвильовий,
В. Підмогильний,

М. Куліш,

М. Семенко,

О. Олесь,

В. Винниченко,

І. Багряний, Є. Маланюк, Т. Осьмачка, Є. Плужник, автори Празької
поетичної школи та Нью-Йоркської групи).
Для визначення ролі мовотворчості письменників у розвитку
української літературної мови важливе значення має встановлення
характерних ознак їхнього індивідуального стилю. Такий підхід до
вивчення мови і стилю письменників дає уявлення про вияв тих чи тих
стильових течій в українській літературі, про наскрізні теми і мотиви, що
знаходять утілення

у відповідних художніх засобах, на яких лежить

відбиток конкретної історичної доби. Тому «простежити за формуванням
літературних норм на прикладах текстів художнього стилю [..] значною
мірою означає простежити за історією літературних норм взагалі» [Стиль і
час 1983 : 18].
Увагою до вивчення індивідуального стилю письменників позначені
колективні та індивідуальні праці «Курс історії української літературної
мови», «Історія

української літературної мови» В. М. Русанівського, «З

історії української літературної мови. Вибрані праці» О. Г. Муромцевої.
Про естетичну природу народнопоетичної мови, естетику художнього слова
(віршованого, прозового) з’являються численні публікації у збірнику
«Культура слова».
Серед

лінгвостилістичних

досліджень,

присвячених

аналізові

індивідуально-художніх стилів українських письменників у зв’язку з
історією

літературної

мови,

монографія

«Питання

розвитку

мови

української радянської художньої прози» І. К. Білодіда, яке засвідчує

65

інтерес ученого до індивідуальних особливостей мови письменників
О. Гончара, М. Стельмаха, Ю. Яновського та ін. [Білодід І. К. 1955 а]. У
названій

праці

автор

термінологічної,

подає

характеристику

суспільно-політичної,

стилістичних

загальновживаної

функцій
лексики,

розглядає особливості використання мовних засобів у мові автора, у мові
персонажів, у діалозі, аналізує окремі явища стилістичного синтаксису,
досліджує ритмомелодику як засіб естетичної організації тексту.
У монографії «Мова і стиль романа «Вершники» Ю. Яновського»
І. К. Білодід

аналізує

характерні

ознаки

індивідуального

стилю

письменника, розглядає метафори і порівняння як засоби створення
зорових, звукових

картин, формування романтично-урочистого стилю

«Вершників», наголошує на функціональному

навантаженні метафор і

порівнянь внутрішньочуттєвої сфери. Розглядаючи художній текст у зв’язку
з психологією творчості письменника, І. К. Білодід пише про значення
асоціацій у художньому творі, розвиває думку про «наявність у психіці
людини «вищих типів асоціацій», до яких, зокрема, належать і словесні
асоціації» [Білодід І. К. 1955: 56].
Вивчення ідіостилю письменника у проекції на історію літературної
мови та її джерела засвідчує праця І. К. Білодіда «Мова творів Олександра
Довженка». Увагу дослідника привертають особливості художніх текстів
щодо естетичних можливостей народнорозмовних одиниць, елементів
просторіччя, живомовних фразеологізмів чи живомовних синтаксичних
конструкцій. І. К. Білодід зосереджує увагу на стилістичних функціях
народнорозмовних

елементів,

представлених

стійкими

висловами,

примовками, порівняннями, на фольклорних, народнопоетичних джерелах
літературної мови.
Детальний аналіз мови і мовностилістичних особливостей художніх
текстів запропоновано в праці В. І. Масальського «Мова і стиль творів
М. Коцюбинського».

Розкриваючи

індивідуальні

особливості

мови
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письменника, В. І. Масальський накреслює два аспекти вивчення мови
художніх творів: 1) виявлення відношень між мовною системою
досліджуваних творів і засобами загальнонародної мови, її функціональних
стилів; 2) характеристика особливостей мови художнього цілого, його
частин як єдності; відношень його елементів до мовних засобів художнього
слова попередніх і сучасних літературних напрямів, а також характеристика
типових рис мовної образної системи, виявлення індивідуального в стилі
письменника

[Масальський

1965 ].

Названі

вище

аспекти

лінгвостилістичних досліджень реалізуються в наступні періоди розвитку
лінгвостилістики, зазнаючи відповідних термінологічних модифікацій.
Індивідуальну

мовотворчість

досліджує

Н. М. Сологуб

у

праці

«Мовний світ Олеся Гончара». Дослідниця аналізує мову письменника в її
еволюції, відзначає поглиблення філософської основи мовної символіки
автора, простежує активність словотворення, ускладнення синтаксичної
організації прози. Аналізуючи художній текст, Н. М. Сологуб наголошує на
важливості синтезу виявлених внутрішніх зв’язків мовно-виразових засобів.
Пізнання індивідуальних особливостей мови письменника має враховувати,
по-перше, «атомарний» підхід, де основна увага приділяється слову, аналізу
його естетичного значення, по-друге, підхід до тексту як до цілісної
структури [Сологуб 1991].
Індивідуальний

стиль

М. Хвильового

дослідила

Н. С. Дужик.

Аналізуючи художні тексти письменника, авторка оперує поняттями
орнаментальність прози, ритм, що утворює сувору єдність форми і змісту,
ліричний колорит художнього твору, мовні засоби орнаментального стилю;
розглядає повтори та їхні стилістичні функції, порівняння, перифрази як
важливі одиниці ідіостилю М. Хвильового [Дужик 1996].
Комплексне

дослідження

ідіостилю

Олександра

Олеся

через

«окреслення естетичних першооснов, культурних кодів, концептів, що
стали

підґрунтям

формування

художньої

свідомості

поета»
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[Голобородько 2010 : 9] в українській поезії початку ХХ ст. здійснює
К. Ю. Голобородько (праця «Ідіостиль Олександра Олеся : лінгвокогнітивна
інтерпретація»). Аналізуючи художні тексти поета, дослідник оперує
поняттями концептосфера, концептуальна й мовна картини світу, модель
індивідуальної художньо-естетичної й лінгвософської системи, доповнює й
конкретизує

поняття

«когніотип»

(«змістова

когнітивна

структура

універсальної моделі мовної картини світу, що виражає антропологічне
узагальнення, характеризується соціокультурною специфікою і має свої
лексико-семантичні репрезентанти, які виступають її мовними варіантами»)
[Голобородько 2010 :
К. Ю. Голобородько

Для

53].

розкриття

використовує

сутності

лінгвопоетичний

названих

явищ

лінгвокогнітивний

аналіз.
На аналізі мови прозових, драматичних творів та щоденникових
записів В. Винниченка, присвяченому вивченню особливостей авторського
стилю та ідіолекту письменника, ґрунтується дослідження Н. І. Бойко та
Л. І. Коткової «Експресивний потенціал ідіолекту Володимира Винниченка:
лексичні та фразеологічні складники». У монографії дослідники оперують
поняттями індивідуальної мовної картини світу, концептуальної картини
світу, концепту; обґрунтовують розмежування понять ідіолект і ідіостиль,
роблять

висновок про те, що «семантична структура терміна ідіостиль

ширша, відповідно ідіолект покваліфіковано як складник ідіостилю.
Ідіостиль – це сукупність експресивних мовних засобів автора, а
компонентами

ідіолекту

є

найважливіші

риси,

ознаки

ідіостилю»

[Бойко 2017 : 248]. Автори монографії розглядають лексико-фразеологічні
засоби

репрезентації

характерних

для

мовомислення

письменника

концептів краса і сила, добро і зло, життя і смерть. У системі
експресивних засобів ідіолекту В. Винниченка дослідники аналізують
кольороназви, епітетні сполуки, порівняльні конструкції, метафоричні та
синекдохічні

структури,

індивідуально-авторської

стійкі
картини

словесні
світу

комплекси.

Моделювання

письменника,

вивчення
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оказіонального використання загальнонародної мовної стихії, засобів і
способів концептуалізації фрагментів довкілля автори поєднують з
лінгвостилістичним аналізом мови художніх творів письменника.
Новий підхід до вивчення художнього тексту запропонувала
Н. С. Голікова у монографії «Мова художньої прози Павла Загребельного:
від слова до концепту». Застосувавши синтез лінгвостилістичного,
лінгвокультурного, етномовного та лінгвокогнітивного аналізу до вивчення
ідіолекту письменника, дослідниця обґрунтовує поняття «стилістема» та
оперує термінами: оказіоналізми, оказіональні сполучення слів, паронімічні
атрактанти,

літературно-художні

антропоніми,

епітети-композити,

контекстуальні антоніми та синоніми, оксиморони, кольороназви, повтори,
порівняння, інтертекстеми символи. Дослідниця пропонує новаторський
аналіз вертикального контексту мовотворчості письменника, застосувавши
методи

когнітивної

лінгвістики

(моделювання

концептів

«земля»,

«держава» «місто») [Голікова 2018 ].
Цінним матеріалом для вивчення історії літературної мови є словники
мови письменників, оскільки «словниковий опис художніх творів видатних
майстрів необхідний для розв’язання багатьох проблем стилістики,
лексикології, семасіології. Словник видатного письменник не може не
сприяти розвитку теорії і практики лінгвостилістики» [Сологуб 2007 : 133].
Та інформація, яку дає словник, торкається багатьох наукових проблем.
У

письменницькій

лексикографії

дослідники

використовують

історико-лінгвістичний аналіз (історія мови) та опис стилю письменника,
таке об’єднання забезпечує повноту і точність опису [Ларін 1962 : 3–11].
Щодо визначення ролі письменника в історії літературної мови, то «такий
матеріал потребує об’єднання з іншими літературними джерелами,
осмислення в інших категоріях, що узагальнюють мовні процеси. [..]
матеріали вивчення авторського стилю необхідні для розв’язання цих
завдань, оскільки визначити характер і ступінь впливу письменника на
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літературну мову, на процес її розвитку можна лише за умови освоєння і
осмислення принципів його творчого методу» [Сологуб 2007 : 134].
Водночас індивідуальний стиль письменника залежить від декількох ознак:
яку лексику залучає автор до художнього твору, які багатозначні слова,
фразеологічні ресурси, їхні стилістичні можливості використовує.
Енциклопедія «Українська мова» визначає словник мови письменника
як «словник, що подає лексико-фразеологічний склад творів певного
письменника (всієї його творчості, кількох або одного з творів). Цей
словник має значення як для вивчення творчості самого письменника, так і
для дослідження відповідного етапу історії національної літературної мови
та суспільної атмосфери того періоду» [Тараненко 2004 а: 355]. Отже,
створені на матеріалі творчості провідних постатей в історії національних
літератур і культур, словники мови письменників дають змогу відчути
суспільні настрої певної історичної доби.
Увага лексикографів до мови художніх текстів зумовлена й
«усвідомленням визначальної ролі художнього стилю у формуванні

та

динаміці літературних мов нової доби, особливо на початковому етапі, коли
давалися

взнаки

недосформованість

(чи

несформованість)

інших

функціональних стилів; значення також мало прагнення дослідників глибше
пізнати за допомогою словника мови творів письменника його ідіолект –
феномен мовної особистості, який проступає у прийомах і засобах
вербалізації

індивідуального

мистецького

світомоделювання»

[Гриценко 2012 : 40].
В українській лексикографії найбільше створено словників про мову
творів Т. Шевченка, що «зумовлено насамперед ключовою роллю його
мовного і культурного феномену в становленні нової української
літературної мови» [Гриценко 2012 : 41]. Перші спроби лексикографічного
опрацювання мови Т. Г. Шевченка здійснив Н. М. Малеча, який уклав два
словники:

«Словничок

Шевченкової

мови»

(Миколаїв,

1916)

та
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«Українсько-руський словничок до «Кобзаря» Т. Г. Шевченка» (Херсон,
1917).

Оцінюючи

«Словничок

Шевченкової

мови»

Н. М. Малечі,

П. Ю. Гриценко зазначає, «це був перший словничок Кобзаревого ідіолекту,
який не потрапив під жорстку офіційну критику, відтак – і заборону, а
висловлені фахівцями критичні уваги не зашкодили його тривалому
використанню як довідкового джерела» [Гриценко 2014 : 4]. Утім, історія
підготовки словника мови Т. Г. Шевченка сягає 20-х років ХХ ст., коли
над цим науковим проектом

під керівництвом О. Синявського активно

працювали вчені в Київській філії Інституту Т. Шевченка [Гриценко 2014 :
3–11].
Із 50-х рр. ХХ ст. історію лексикографічного опрацювання мови
Т. Г. Шевченка

засвідчують

такі

праці:

«Шевченкова

лексика.

Словопокажчик до поезій Т. Г. Шевченка» В. С. Ващенка і П. О. Петрової
(Київ, 1951), «Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови»
І. І. Огієнка (Вінніпег, 1961), «Словник мови Шевченка» у 2 томах (Київ,
1964),

«Епітети

поетичної

мови

Т. Г. Шевченка»

В. С. Ващенка

(Дніпропетровськ, 1982), «Словарь языка русских произведений Шевченко»
у 2 томах (Київ, 1985–1986), «Поетичне слово Кобзаря. Словник лексичних
компонентів

атрибутивних

конструкцій»

І. І. Меншикова

і

Н. В. Підмогильної (Дніпропетровськ, 1993; Київ, 2008), «Інверсійний
словник-індекс

до

«Словника

мови

Шевченка»»

Т. Г. Шевченка

(Запоріжжя, 2000), «Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка» у 4
томах

(Нью-Йорк–Едмонтон – Торонто, 2001), «Словник Шевченкової

фрази» К. А. Сєрової (Запоріжжя, 2003).
Аналізуючи результати авторської лексикографії у дослідженні
ідіостилю Т. Г. Шевченка, П. Ю. Гриценко наголошує, що «за наявності
чималої кількості ШС [Шевченкових словників. – Л. М.] лексикографічну
презентацію мови

творів Шевченка вважати завершеною передчасно:

актуальним залишається створення такого словника, в якому головним
об’єктом опису було б не раціональне, а поетичне, рух від змісту базового,
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доóбразного до змісту-смислу художнього, образного, символьного»
[Гриценко 2012 : 66].
Об’єктом лексикографічного опрацювання стає мова й інших
письменників, що репрезентують такі праці: «Словник мови творів
Г. Квітки-Основ’яненка», Т. 1–3 (Харків, 1978–1979); Словники мови творів
Л. Глібова (кафедра української мови, Ніжинський державний університет
імені

Миколи

Гоголя),

В. Стефаника

(кафедра

української

мови,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) ще не
опубліковані. У 1950-80-х рр. вийшли друком словопокажчики до мови
українських

письменників:

«Лексика

«Енеїди»

І. П. Котляревського.

Покажчик слововживання» В. С. Ващенка, Ф. П. Медведєва, П. О. Петрової
(Харків, 1955); «Словопокажчик драматичних творів Лесі Українки»
М. Ф. Бойко (Київ, 1961); «Лексика мови Архипа Тесленка» А. Т. Сизька
(Харків, 1970), «Художнє слово Василя Стефаника» І. І. Ковалика,
І. Й. Ощипко (Львів, 1972), «Лексика п’єс і од І. П. Котляревського»
А. А. Бурячка, А. Т. Залашка, А. О. Ротач, М. Д. Северина (Київ, 1974),
«Лексика поетичних творів Івана Франка» І. І. Ковалика, І. Й. Ощипко,
Л. М. Полюги (Львів, 1990) [Тараненко 2004 а: 355–356]. У 2004 році
опубліковано словопокажчик мови поезії і прози Ю. Федьковича – «Юрій
Федькович.

Словопокажчик

співробітниками

кафедри

мови
історії

творів
та

письменника»,

культури

укладений

української

мови

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Наприкінці ХХ ст. розвивається інноваційний розділ українського
словникарства,

що

пов’язаний

з

лексикографічною

інтерпретацією

авторських новотворів (неографія). Дослідники відзначають, що словники
авторських

новотворів

лексикологічних,

формують

емпіричну

семантико-стилістичних,

базу

для

подальших

дериватологічних,

семасіологічних студій, сприяють поглибленому дослідженню історії
літературної мови та ідіостилю письменників, прогнозують вірогідні шляхи
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збагачення

українського лексикону [Вокальчук 2008 : 466]. Неологічні

словники подають інформацію не лише про нові лексеми, а й про нові
одиниці

інших рівнів мовної системи: нові морфеми, фразеологічні

одиниці, моделі творення окремих слів, словосполук і речень, моделі
розвитку семантики слова. Предметом опису й пояснення в неологічному
словнику можуть стати
лексикону

мови,

(автохтонізації),

а

й нові прояви загальних тенденцій розвитку
саме:

інтернаціоналізації

інтелектуалізації

–

з

націоналізації

демократизації

(лібералізації,

–

колоквіалізації, субстандартизації чи вульгаризації), тяжінні до економії
мовних засобів – деталізації, прозорості номінації [Карпіловська 2003 : 175].
Серед лексикографічних праць, що репрезентують неологічну
лексику: «Словник новотворів української мови кінця ХХ століття»
Г. М. Віняр, Л. Р. Шпачук (Кривий Ріг, 2002), «Лексико-словотвірні
інновації» А. М. Нелюби (Харків, 2004) та А. М. Нелюби й С. Нелюби
(Харків, 2007), «Лексико-словотвірні інновації (2015–2016)» (Харків, 2017)
А. М. Нелюби, Є. Редька, «Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів»
Ж. В. Колоїз (Кривий Ріг, 2003).
Неологічну

лексику

подають

також

спеціальні

словники

(опубліковані та підготовлені до друку), створені на основі аналізу
поетичних текстів авторів, що належали до різних літературних шкіл,
напрямів, течій тощо. Наприклад: «Словник поетичної мови Василя Стуса.
Рідковживані

слова

та

індивідуально-авторські

новотвори»

Л. В. Оліференко (Київ, 2004), «Короткий словник авторських неологізмів в
українській поезії ХХ століття» Г. М. Вокальчук (Рівне, 2004), «Короткий
словник

авторських

лексичних

новотворів

«молодомузівців»»

Г. М. Вокальчук (Рівне, 2005), «Словник авторських лексичних новотворів
Павла Тичини» Г. М. Вокальчук, О. Б. Тимочко (Рівне, 2005), «Словник
лексичних новотворів Михайля Семенка» Г. М. Вокальчук (Рівне, 2006),
«Словник авторських неологізмів неокласиків» Н. В. Гаврилюк (Рівне,
2006), «Словник авторських лексичних новотворів

Грицька Чубая»
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О. Б. Тимочко (Рівне, 2006), «Словник авторських лексичних новотворів
Василя Барки» Н. А. Адах (Рівне, 2007), «Короткий словник авторських
лексичних новотворів поетів Рівненщини» М. М. Максимчук (Острог,
2007), «Словник лексичних новотворів Т. Шевченка» Г. М. Вокальчук
(Київ, 2016).
Такі лексикографічні джерела, по-перше, уможливлюють пізнання
ступеня наближеності індивідуальної мовної практики письменників до
літературної мови й літературної норми, по-друге, сприяють «збереженню в
етнопам’яті українців оригінальних лексичних новотворів, які з’явилися в
ХХ столітті», та заповнюють одну з лакун у сучасному словникарстві
[Степаненко 2006 : 168].
Разом з тим дослідники наголошують на тому, що словники фіксують
лише такі зміни в семантиці слів, «які дійшли до загальнонародного
усвідомлення і стали самостійними значеннями. Глибші семантичні зміни
приховані від прямого спостереження. Доступ до них певною мірою дає
мова письменника, яка завжди містить реально існуючі, але ще не фіксовані
в

загальномовних

словниках

початки

нових

значень»

[Русанівський 1988 : 57].
Місце художньої мовотворчості в історії національної літературної
мови визначає наближеність мови автора до літературної норми, пор. думку
М. М. Пилинського: «роль видатного письменника в розвитку літературної
мови [..] залежить, зокрема від загального рівня її обробленості на той час,
коли письменник виступив із своїми творами, від усталеності її норм і від
ваги

художньо-белетристичного

стилю

в

порівнянні

з

іншими

функціонально-стилістичними різновидами цієї мови» [Пилинський 1976 :
186]. Однак дослідники мовотворчості письменників мають враховувати не
лише ступінь часової віддаленості від певного хронологічного зрізу історії
літературної мови, творцем якої був той чи той автор, а й нове прочитання
класичних

творів

у

нових

світоглядних

умовах,

співвідношення загальнолітературної і стильової норми.

які

корелюють
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Роль письменників у становленні стильової художньої норми і
розвитку літературної мови, засвідчують, наприклад, пошуки І. С. НечуяЛевицького у творенні нових лексичних одиниць, які збагачували
словниковий склад української літературної мови другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. Як слушно зауважує О. Г. Муромцева, процес «творення
нових слів відбиває соціальну
розвитком

суспільства»

обумовленість мови, її тісний зв’язок з

[Муромцева 1985 :

10].

Новотвори

певного

історичного періоду несуть у собі досить широку інформацію про
особливості економічного, політичного, культурного життя певної епохи.
Серед нових слів, що з’явились у досліджуваний період, новотвори зі
значенням абстрагованої ознаки. За спостереженнями О. Г. Муромцевої, у
текстах письменника ця група слів представлена лексемами двоїстість,
непомирливість, підробленість, просвітність, нахильність. Пропонував
письменник уживати і такі слова, як сущість, штучність (мистецтво),
прилюбність. Проте ці неологізми не закріпилися у тогочасній мовній
практиці, бо тоді в мові були інші відповідники до цих слів. Серед
новотворів із суфіксом -ств(о) дослідниця у текстах письменника
зафіксувала такі лексеми, як розбишацтво, школярство

та лексему на

означення суспільно-політичного поняття народництво; з формантом щин(а):

болгарщина,

з

формантом

-изм:

демократизм,

еротизм,

космополітизм. Серед новотворів на означення опредметненої дії у текстах
І. С. Нечуя-Левицького О. Г. Муромцева виявила слова з суфіксом -ння:
одродіння, грання, переосвідчення; з суфіксом -ація у мові автора
зафіксовано оказіоналізм галиціозація. Новотвори на означення особи у
текстах письменника, за спостереженнями авторки, представлені: назвами
осіб за видом діяльності, наприклад, культурник, просвітник; назвами,
що містять у своїй семантиці іронічну оцінку, напр.: граматник,
падіжник. Утворював І. С. Нечуй-Левицький і такі слова, як позичник,
утворник, здійсник, орудник, що залишилися в мові як оказіоналізми.
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Сучасні дослідники, розглядаючи вплив індивідуальної мовотворчої
практики письменників на становлення літературної мови і літературної
норми, визначають такі його види, як структурно-розширювальний
(огранювальний) та спрямований на удосконалення. У першому випадку
письменники

вдаються

до

індивідуально-авторського

словотворення,

розбудовують через авторське слововживання загальномовний словник, у
другому, – удосконалюють уже досягнуте попередниками, оперують тими
засобами мововираження, які актуальні для їхнього часу [Сюта 2013 : 54].
Отже, вивчення мовотворчості видатних письменників як творців
національної літературної мови належить до актуальних завдань сучасного
мовознавства,

оскільки

стосується

не

лише

конкретно-історичного

осмислення загальної проблеми «мова і суспільство», а й оновлення
методологічного апарату сучасних лінгвістичних досліджень.
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1.3.1.

Мова

І. С. Нечуя-Левицького

як

об’єкт

лінгвокультурологічного дослідження історії української літературної
мови

Індивідуальний

стиль

І. С. Нечуя-Левицького

в

українському

мовознавстві досліджують у двох аспектах. Перший пов’язаний з аналізом
мовотворчості письменника – його художньої, публіцистичної, епістолярної
спадщини – у проекції на історію української літературної мови, другий
передбачає вивчення художніх текстів письменника як інтерпретацію
естетичної функції мови з урахуванням суспільно-світоглядних орієнтирів
автора.
Лінгвістичних праць, присвячених мові І. С. Нечуя-Левицького,
небагато. В академічному «Курсі історії української літературної мови» за
редакцією І. К. Білодіда авторка ґрунтовного розділу про мову письменника
Г. П. Їжакевич аналізує лексику та фразеологію, граматичні особливості
(морфологічні, синтаксичні), образні засоби художньої прозових творів
письменника. Дослідниця звертає увагу на стилістичні прийоми типізації та
індивідуалізації мови персонажів, на характер оповідності, використання
фольклорних елементів, на характерні мовні засоби творення пейзажних
малюнків [Їжакевич 1958 : 435–455].
Г. П. Їжакевич зауважує, що «не все з написаного письменником має
однакову художньо-пізнавальну цінність. У мовному відношенні творчість
Нечуя-Левицького також не рівноцінна» [Їжакевич 1958 : 435]. Дослідниця
порівнює мову І. С. Нечуя-Левицького і М. Коцюбинського, відмовляючи
першому в глибокому розкритті внутрішнього світу, психології персонажів,
пор.: «У нього [Нечуя-Левицького] ми не знаходимо метафоричних
епітетів і порівнянь, що відображають складність явищ і характерів
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[виділення – Л. М.] і є визначальними для наступного етапу розвитку
української художньої мови…» [Їжакевич 1958 : 437].
Зауважимо, що глибше дослідження словника мови І. С. НечуяЛевицького, чому допомагає, зокрема, додаток «Лексика творів І. С. НечуяЛевицького: показник кількості слововживань», укладений за 10-томним
виданням творів письменника, а також аналіз його текстів, використаних у
загальномовних лексикографічних джерелах, спростовує такий висновок
дослідниці.
Характеризуючи лексику художніх творів І. С. Нечуя-Левицького,
Г. П. Їжакевич наголошує на тому, що народнорозмовні форми у творах на
селянську тематику не порушують мовного реалізму, а вживання цієї
лексики у творах про життя інтелігенції вважає явищем небажаним: «[..]
подібна лексика звучить нереалістично і сприймається в кращому разі як
стилістична невправність письменника» [Їжакевич 1958 : 445].
Серед прикметних ознак мови І. С. Нечуя-Левицького Г. П. Їжакевич
називає

кількісне

сільськогосподарської

і

тематичне
лексики

багатство

(назви

народно-побутової

предметів

хатнього

і

начиння,

сільського побуту, одягу і прикрас, страв, напоїв, обрядів – сватання,
заручини, весілля), а також сільськогосподарської лексики термінологічного
характеру. Елементом мови реалістично-побутових повістей І. С. НечуяЛевицького, за спостереженнями дослідниці, стала лексика цукроваріння,
ткацької справи, рибальського промислу (різноманітні назви риб і морських
тварин, професійні назви рибальських знарядь і снастей, найменування
рибальських професій) та професійно-термінологічна лексика з інших
галузей. Характеризуючи конкретне вживання лексичних номінацій, які
відбивали

історичний розвиток тогочасного українського суспільства,

авторка наголошує на тому, що І. С. Нечуй-Левицький був першим з
українських письменників, хто ввів в українську літературну мову нову для
тієї доби виробничу лексику, пор.: «[..] своєю мовною практикою Нечуй-
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Левицький значно збагатив українську літературну мову. [..] Він розширив
лексичний склад української літературної мови за рахунок лексики
сільськогосподарської, професіонально-виробничої, термінологічної та ін.»
[Їжакевич 1958 : 445].
У текстах художніх творів І. С. Нечуя-Левицького Г. П. Їжакевич
простежує

функціонування

книжної

лексики,

що

представлена

іншомовними словами й виразами, запозиченнями з російської мови та
церковнослов’янізмами. За спостереженням дослідниці, іншомовну лексику
письменник широко використовує переважно у творах про життя
інтелігенції: мова цих повістей пересипана іншомовною термінологією,
напр.: абстракції, енергія, консервативний, космополітизм, лібералізм,
принцип, репутація, сентенція, сепаратизм, фантазія, темперамент та ін.
Іншомовні слова – інтернаціоналізми – наявні також у творах сільської
тематики, де вони засвідчують зміни в побутовій культурі українців: алея,
етаж, рафінад, тераса, тротуар, фаетон тощо. Іншомовна лексика
допомагає відтворити суспільно-політичні умови, у яких діють персонажі
епічної прози письменника, а також, взаємодіючи з лексикою зниженого
стилістичного плану, вона слугує засобом створення гумористичносатиричної тональності художньої оповіді [Їжакевич 1958 : 447]. Пор.:
«Поєднання в єдиному смисловому цілому іншомовних слів з українськими
розмовно-просторічними мовними елементами створює комічний ефект; [..]
концентрація іншомовної лексики в мові того чи іншого персонажа надає
сатиричного забарвлення висловлюваному» [Їжакевич 1958 : 448].
Контраст книжного і розмовного елементів, насичення науковою
(іншомовною) лексикою мовних партій персонажів, за спостереженням
дослідниці, виконує роль стилістичного засобу, сприяє індивідуалізації
їхньої мови.
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У художній мові І. С. Нечуя-Левицького Г. П. Їжакевич відзначає
наявність книжних образних висловів, до яких письменник часто
звертається у своїх творах, застосовуючи стилістичний прийом обігрування
книжних елементів. Пор.: «[..] у своїй творчій практиці Нечуй-Левицький
поєднував

народно-розмовні

елементи

з

літературно-книжними.

До

фразеологізмів книжного характеру, що зустрічаються у Нечуя-Левицького,
слід віднести: прийшов, побачив, побідив («Я знаю його девізу в цьому ділі:
прийшов, побачив, побідив, та й… покинув» («Над Чорним морем»)),
кинути камінь в огород («Він зрозумів, що камінь кинуто в його огород»
(«Над Чорним морем»)), на сьомому небі («Сухобрус був наче на сьомому
небі» («Хмари»))» [Їжакевич 1958 : 447].
Виокремлено в дослідженні й таку ознаку художньої мови І. С. НечуяЛевицького, як використання суспільно-політичної лексики, пов’язаної з
культурницько-просвітянською діяльністю української інтелігенції. Пор.:
культурники, культурні принципи, просвіта, азбука європейської просвіти,
просвітні справи, недільні школи, добробут краю, націонали, національні
тенденції, вічні гуманні ідеї добра, правди й просвіти [..] [Їжакевич 1958 :
448].
Щодо стилістично нейтральних і стилістично забарвлених російських
просторічних слів, то вони функціонують переважно у творах про життя
інтелігенції. Іноді російські слова вживаються в іронічному плані: Двері в
ту гостину, де сиділи «ізбранні», аж блищали од великого світла, хоч і в
залі було не поночі. Також підкреслено, що такі слова письменник
використовував для створення соціальних, мовних портретів персонажів
[Їжакевич 1958 : 449].
Як засоби мовної та соціальної типізації персонажів функціонують
церковнослов’янські слова і звороти. Вони

показові для відтворення

гумористичних сцен, використання каламбурів,

коли в прямій мові
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персонажів відбувається протиставлення елементів церковнослов’янського,
«високого» письма і звичайних побутових, розмовно-просторічних лексем.
Пор. уривок з повісті «Причепа»: – Благовіствуй, земле, радость велію! –
каже о. Мойсей. – Не дуже й «велію», бо тільки на дні, та й то простої,
ненастояної. Не потрапив на друге барильце… бо в хаті поночі
[Їжакевич 1958 : 449].
Г. П. Їжакевич фіксує у мові художніх творів І. С. Нечуя-Левицького
емоційно забарвлені

слова і форми просторічного характеру (баньки,

бевкати, вгніздитись, гамселити, зверетенитись, миршавий, митикувати,
убгати тощо). Наголошено, що відповідна лексика як стилістично
нейтральний засіб мала відповідати теоретичним твердженням І. С. НечуяЛевицького про потребу «вростання» в літературну, книжну мову т. зв.
«мужичого язика», який покликаний переформувати літературну мову на
живий народний лад [Їжакевич 1958 : 445].
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького зафіксовано соціальні,
мовні типи, індивідуальні портрети дійових осіб. Принципи соціальної
типізації реалізуються на тематичному рівні – залежно від змісту творів,
жанрового різновиду. Відповідно мова творів письменника віддзеркалює
соціальну

структуру

суспільства:

«Нечуй-Левицький

типізує

мову

персонажів – представників різних соціальних категорій» [Курс 1958 : 453].
Соціальна типізація у творах письменника тісно переплітається з
мовною типізацією. Остання ж реалізується через прийоми обмеженого
введення

вузькодіалектних

форм,

церковнослов’янських

лексичних

елементів, просторічних слів, усної народної творчості в мовні партії
персонажів.
Поняття мовної індивідуалізації у художніх текстах І. С. НечуяЛевицького пов’язане з вимогами реалістичного стилю і об’єктивно-
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повістевою манерою письма, що спричиняють «створення соціальних і
психологічних характеристик, відтворення загального через індивідуальне»
[Курс 1958 : 453]. У зв’язку з цим Г. П. Їжакевич виокремлює характерні
для текстів письменника засоби типізації та індивідуалізації мови
персонажів, які передають різні психологічні стани героїв та підкреслюють
певні риси їхнього характеру. Наприклад: «мова сільського бунтаря Миколи
Джері у відповідності до його характеру вольова, владна, в ній переважають
заперечення, оклики, дієслівні форми наказового способу і т. п. Це
знаходить свій вияв у наявності великої кількості питальних і окличних
речень в його мовній партії» [Курс 1958 : 453]. Пестливі, часто здрібнілі
слова, грубі слова і лайливі вирази характерні для зображення старої
Кайдашихи, а «словесна формула «проше вас» указує на її зв'язок з панами і
допомагає

типізації

образу

в

цілому»:

«Характеризуючи

його

[Воздвиженського. – Л. М.] манеру говорити, їсти і т. п., автор вживає
відповідні синоніми, як напр., загримів басом, тріскав і т. п., що
підкреслюють певні риси його характеру» [Курс 1958 : 454]. Дослідниця
відзначає, що І. С. Нечуй-Левицький типізує і «мову представників»
«вищих верств» суспільства – начальниці інституту Турман і інших
персонажів-інтелігентів із повістей «Хмари» і «Над Чорним морем»»
[Курс 1958 : 454].
Про зв'язок мовних засобів із зображеними соціально-психологічними
типами персонажів робить висновок М. В. Леонова у статті «Мовна
характеристика персонажів повісті «Кайдашева сім’я»» [Леонова 1960 : 57–
62].
Усі дослідники мови художніх творів
звертають

увагу

письменника.

на

фольклорне

джерело,

І. С. Нечуя-Левицького
яке

живило

творчість
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Варто зауважити, що тексти І. С. Нечуя-Левицького як об'єкт історії
української літературної мови лінгвісти вивчають насамперед з погляду
співвідношення народнорозмовних, книжних, фольклорних складників та
особливостей функціонування цих засобів в індивідуально-авторському
стилі, де вони проходять процес естетичної трансформації. Індивідуальний
досвід письменника впливає на оцінку загальновживаної мови, її
потенційні можливості художнього образотворення. Зразки таких мовних
джерел детально описала Г. П. Їжакевич, пор.:«[..] реалістичні твори
відзначаються

широким

використанням

народно-розмовної

мови,

просторіччя, усної народної творчості у формі приказок, прислів’їв, пісень,
поєднанням цих компонентів з компонентами мови писемної, точністю
відтворення

побутових

деталей,

щирим

народним

гумором»

[Їжакевич 1958 : 435]. Дослідниця наголосила, що фольклорний елемент
(приказки, прислів’я, примовки, постійні епітети, порівняння фольклорного
типу) займає ще досить значне місце в мовностильовій системі таких творів
письменника, як «Дві московки», «Микола Джеря», «Кайдашева сім’я» і
деяких інших та продовжує виконувати образотворчу функцію; проте
письменник не завжди виявляє однакове ставлення до цього словеснохудожнього засобу, використовуючи його іноді для пародіювання, для
створення комічного ефекту [Їжакевич 1958 : 446].
Деталізуючи стилістичні функції виписаних письменником побутових
картин, Г. П. Їжакевич звертає увагу на велику кількість «прямих»
реалістичних епітетів, порівнянь, пов’язує ці словесно-образні засоби

з

прагненням автора до докладного і детального опису подій, явищ і
характерів персонажів. Стилістичну роль виконують зорові епітети на
позначення

різноманітних,

здебільшого

контрастних

кольорів.

За

спостереженнями Г. П. Їжакевич, зорові епітети, «є улюбленим засобом
письменника не лише в пейзажних описах, а й у створених портретах
персонажів та в описах навколишнього середовища [Їжакевич 1958 : 438].
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Показові для конкретного періоду історії української літературної мови
типи

індивідуально-авторських порівнянь, які «черпаються з близької і

добре знайомої письменникові сфери села, предметів сільськогосподарської
праці, побуту, сільської природи, рослинного і тваринного світу. Пор.:
Олена кругла, як цибулька, повновида, як повний місяць; в неї щоки, мов
яблука, зуби, як біла ріпа, коса, як праник, сама дівка здорова, як тур; Сало
шипіло, як змія, булькотало, кувікало, як свиня в тину, ґеґотало, як гуска,
гавкало, як собака». У художній мові письменника порівняння –

засіб

образного відтворення дійсності, «деталізація описів, унаочнення і
конкретизація зображуваних явищ» [Їжакевич 1958 : 438].
Дослідники характеризують мову творів І. С. Нечуя-Левицького з
погляду співвідношення у ній народнорозмовних і книжних елементів, а
також у зв'язку мовотворчості письменника з певним мистецьким
напрямом, стилем, пор.: «Розвиваючи в українській літературі жанр
реалістично-побутового

романа

з

об’єктивно-повістевою

манерою

художнього зображення дійсності, Нечуй-Левицький поєднує в своїй
мовній творчості компоненти мови народно-розмовної з літературнокнижними» [Їжакевич 1958 : 455]. Найчастіше у філологічних працях про
творчість письменника натрапляємо на такі характеристики, як реалістичне
зображення життя, мовний реалізм, народна мова.
У контексті історії української літературної мови особливості
художньої

мовотворчості

І. С. Нечуя-Левицького

оцінює

В. М. Русанівський, який побачив у мовній практиці письменника надмірну
стилізацію під «народну мову», що нерідко вела до зниження. Пор.: «Не
можна заперечити, що [..] І. Нечуй-Левицький орієнтувався на мову
фольклору, але провідне місце серед його зображальних засобів відігравала
мова «баби Параски й баби Палажки»» [Русанівський 2002 : 241]. Серед
індивідуальних ознак стилю письменника дослідник вирізняє майстерність
творення пейзажу і наголошує на тому, що «він [Нечуй-Левицький. – Л. М.]
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був близький до мови Марка Вовчка», але в манері змалювання портрета
випереджав письменницю [Русанівський 2002 : 241].
Дослідник звертав увагу на лексику І. С. Нечуя-Левицького, у якій
чимало специфічних елементів, до яких належать «деякі не зовсім поширені
слова з культурної сфери, зокрема й церковні, окремі місцеві вислови, що з
погляду літературної мови можуть уважатися оказіональними, народні
назви реалій і процесів (часто прив’язані до певних говірок), а також слова,
вживані в часи І. Нечуя-Левицького з трохи іншим – розширеним або
звуженим значенням, ніж тепер» [Русанівський 2002 :

242]. На думку

В. М. Русанівського, письменник не цурається слів західноєвропейського
походження (костюм, аромат, механічно), а от офіційних російських слів
не допускає: у нього як звичайні українські вживаються канцеляризми
прошеніє, предводитель, гласний, часовой. Так само дослідник підкреслює
вживання термінологічної лексики і запозиченої з європейських мов (епос,
ідея, класицизм, літературний центр, містерія, натуралізм, опозиція,
офіціальний, пропаганда, період, реалізм, символізм, сюжет і та ін.), і
утвореної від українських коренів (душевність, книжність, просвіта,
прямування, становище, твір і под.) [Русанівський 2002 : 253]. Розглядаючи
тенденції семантичного розширення побутових слів, що властиве і для
традиціоналістів, і для новаторів, В. М. Русанівський констатує: «[..] такий
прихильник «селянської мови», як І. Нечуй-Левицький, не цурається
виразів типу «вдарити по молодих нервах», «це був найвищий спеціальний
клас Стасевої науки, якою він закінчив курс» і под. [Русанівський 2002 :
259].
Мова творів І. С. Нечуя-Левицького, за словами В. М. Русанівського,
– «це і продовження уже усталеної реалістичної традиції, і нове явище,
оскільки містить у собі практично всі суспільно значимі мовні феномени –
від мови селян, до мови дрібної шляхти, від мови старосвітських батюшок і
матушок до мови новітньої інтелігенції, від мови київських прохачів до
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мови новоявлених церковних авантюрників» [Русанівський 2002 : 244].
Звертаючи увагу на відображення у творах І. С. Нечуя-Левицького
соціолектів, дослідник констатує домінування в них народнорозмовного
елемента над фольклорним і водночас зауважує, що в письменника
фольклоризми хоч і ліричного плану, проте вони «виступають уже тільки як
орнаментація,

як

вишивка

на

комірі

й

на

рукавах

сорочки»

[Русанівський 2002 : 248].
Думку про традиції і новаторство в художній мовотворчості
письменника розвиває О. Г. Муромцева, заглиблюючись у процеси лексикосемантичного збагачення української літературної мови в другій половині
ХІХ – початку ХХ ст., аналізуючи матеріали різноманітних джерел –
словників різних періодів, критики, публіцистики, наукових досліджень,
листування письменників і громадських діячів, а також творів художньої
літератури, серед яких і мова І. С. Нечуя-Левицького.
О. Г. Муромцева

простежила,

що

основними

семантичними

процесами в лексичній системі української літературної мови аналізованого
періоду були явища метафоризації і метонімізації, звуження і розширення
значень лексем. Внаслідок зазначених процесів виникали нові переносні
значення абстрактного характеру як серед загальновживаних слів, так і в
термінологічній

лексиці,

де

з'являлися

спеціалізовані,

уточнені

термінологічні значення слів [Муромцева 1985 : 142]. За спостереженнями
дослідниці, процес термінологізації значень загальновживаних слів з
абстрактною семантикою відбувався не лише в межах однієї лексеми, а й
через утворення нових номінативних сполучень [Муромцева 1985 : 121].
Активне вживання таких словосполучень із значенням «суспільний рух»,
«суспільна подія», «суспільне явище» О. Г. Муромцева підтверджує (серед
інших) такими цитатами з творів І. С. Нечуя-Левицького: В Європі тепер,
час од часу, приймає більше сили діло робочого люду [..] (Н.-Л., Х, 79);
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Цілю урядову тут можна бачити всю: уряд хоче вигубити дух реальний, а з
ним разом і дух ліберальний [..] (Н.-Л. Х, 86).
Процес детермінологізації (перехід термінологічної лексики в
загальновживану або з однієї терміносистеми до іншої), який, за словами
О. Г. Муромцевої, був практично новим явищем в українській літературній
мові і сигналізував про початок важливих змін не лише в самій мові
(інтелектуалізація, поглиблення ознак книжності), але й на рівні культури і
освіченості її носіїв [Муромцева 1985 : 121], був характерний і для художніх
текстів І. С. Нечуя-Левицького. Зокрема, О. Г. Муромцева наводить такі
приклади з мови письменника, що репрезентують уживання термінів з
новим переносним значенням: І справді вони [етнографічні вставки] дуже
ефектні, підсвіжають звичайну монотонію перших дій драми… (Н.-Л., Х,
156); Народна маса густа, цупка і навіть інертна… (Н.-Л., Х, 142).
Спостережено й таке уживання слів, що зазнали метафоризації, наприклад,
прикметник широкий у значенні «не обмежений певними умовностями,
браком знань, освіти і т. п.» І. С. Нечуй-Левицький використовував,
описуючи особливості психічної, ідейної сфери людини і суспільства: Та не
було тоді ні навкруги його, ні в його самого матеріалу для правдивої
широкої думи та широкого погляду (Н.-Л., Хмари, 341). Прикметник
здоровий у значенні «нормальний, правильний, нешкідливий» використовує
письменник для характеристики явищ громадського життя, пор.: здорова
критика (Н.-Л., Х, 341), а прикметник пустий І. С. Нечуй-Левицький
уживає у значенні «безпідставний, такий, що не має реальної основи»,
напр.: Мрії про такі розкішні кімнати здались їй пустими (Н.-Л., Причепа,
148) [Муромцева 1985 :133–135]. Інші ж приклади І. С. Нечуя-Левицького
засвідчують естетизацію слів-термінів у складі стійких словосполучень,
пор.: Після города, після кабінета, після філософії, – все здалося йому таким
новим, таким оригінальним, таким живучим, що він сам собі здавався
мерцем серед тисячі пульсів сільського життя (Н.-Л., Хмари, 411); Я було
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встаю й мушу одягатися та чепуриться, щоб вволить його дурну волю та
йти з ним, куди потягне його пароксизм нудьги (Н.-Л., Хмари, 608)
[Муромцева 1985 : 127].
У статті «Іван Нечуй-Левицький в історії української літературної
мови» О. Г. Муромцева розглядає внесок письменника в літературну мову
та називає його «найвизначнішим колористом в українській прозі другої
половини ХІХ – початку ХХ ст., з яким може зрівнятися хіба що
М. Коцюбинський» [Муромцева 2008 :

156]. Новаторство

І. С. Нечуя-

Левицького дослідниця бачить у тому, що він виявляв свою нелюбов до
«староття», сміливо утворював нові слова або відшукував досить рідкісні в
народній мові та широко застосовував запозичену культурну лексику.
О. Г. Муромцева

наголошує: «І. Нечуй-Левицький своєю художньою

практикою позитивно відповів на питання про доцільність уведення до
української літературної мови запозичень із західноєвропейських мов та
неологізмів [..]» [Муромцева 2008 : 161]. До речі, сам письменник у статті
«Сьогочасне літературне прямування» радив «не дуже квапитись та
силкуватись утворювати неологізми часом невдатні, часом помилчані й
непотрібні і з тієї причини часом смішні, як от імовірний [..], майбутній [..]»
[Нечуй-Левицький 1913 : 74].
Водночас дослідниця, фіксуючи взаємодію у творах письменника
книжної-писемної і народнорозмовної мови, пише про українську народну
фразеологію – найбільш репрезентативний шар ідіоматики І. С. НечуяЛевицького. Ідіоми як засіб творення гумористичної тональності тексту
органічні в живій мові персонажів, активні в мові автора [Муромцева 2008 :
157].
Аналіз

фразеологізмів

у

тексті

художнього

твору

«Хмари»

І. С. Нечуя-Левицького здійснює Н. Ф. Венжинович. Такі мовні одиниці, за
спостереженнями дослідниці, формують фразеологічну картину світу, яка є
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вагомим складником мовної картини світу письменника, та виступають у
його

текстах

активним

засобом

творення

«широкої

палітри

найрізноманітніших проявів буття, діяльності людини, її зовнішнього
вигляду та внутрішніх переживань» [Венжинович

2015 : 97]. Серед

активних компонентів зафіксованих стійких виразів Н. Ф. Венжинович
розглядає назви: Бог, Божий, Мати Божа, голова, душа, серце, очі, брови
тощо.

Здійснюючи

аналіз

конкретних

фразеологічних

одиниць

за

матеріалами словників різних типів, дослідниця виявляє ряд стійких
виразів, які не потрапили до лексикографічних джерел.
На структурно-семантичному та функціональному аналізі лексичних
архаїзмів

у

художніх

текстах

І. С. Нечуя-Левицького

ґрунтується

дослідження Ж. В. Колоїз. Вона розглядає тематичні (лексико-семантичні)
поля і групи, у які об’єднуються виявлені лексичні одиниці, серед яких
розрізняє: 1) назви, що характеризують класову структуру суспільства,
соціальний стан, місце людини в суспільстві та суспільні взаємовідносини
представників різних верств населення в минулому (бурлака, кріпак, челядь,
кантоніст, академіст); 2) назви державного і політико-економічного
устрою (синод, скарбові гроші, панщина, панщанні дні, подзвінне, чинш); 3)
назви урядових і адміністративних посад (осавула, гуменний, становий,
десяцький); 4) назви адміністративних установ та організацій (волость,
посесія, сахарня, курінь); 5) назви осіб за виробничою діяльністю (хурман,
сидуха, перепічайка, посесор, кодільничий, крилаш, політник); 6) назви
народних звичаїв, традицій, розваг (боярин, свашка, світилка, облатка,
тропак, хрещик, метелиця, гилка, свинка); 7) назви транспортних
(сухопутних і водних) засобів пересування (балагула, шарабан, фаетон,
бідка, дуб, берлинка, байдак); 8) назви одягу та взуття (жупан, мантиль,
бурнус, козин, чемерка, сіртучок, фіжми, очіпок, очкур, фес, патинки); 9)
назви будівельних споруд і їх складових (мазанка, повітка, загата,
острішок, клуня, засторонок, питель, палата, катрага, скит, сволок,
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царина); 10) назви знарядь праці та їхніх складових (ціп, бительня, мичка,
гребінь, днище, терниця, мечик, снівниця); 11) назви предметів побуту
(товкач, ковганка, рогач, ступа, коромисло, макогін, макітра, рубель,
качалка, діжа, кадовба, шаплик, цебрик); 12) назви одиниць виміру та ваги
(сувій, пуд, ступінь, різа, півмітка, гарець, копа, стайка і та ін.); 13) назви
старовинних монет, грошових одиниць (шаг, копа, восьмигривеник). На
основі здійсненого аналізу авторка робить висновок про, що творча
спадщина письменника дає багатий фактичний матеріал, «на основі якого
можна узагальнити, систематизувати знання щодо класифікації застарілої
лексики

як

із

урахуванням

функціональних,так

і

семантичних

прози

І. С. Нечуя-

особливостей» [Колоїз 2009 : 80].
Стилістичні

функції

синтаксису

художньої

Левицького досліджує Н. Я. Дзюбишина-Мельник. Серед характерних
домінант «синтаксичного почерку» письменника дослідниця визначає такі
три ознаки: нанизування омонімічних відмінкових форм, своєрідні кінцівки
описів, деталізація обставин дії. Так, наприклад, нанизування омонімічних
відмінкових форм, а точніше – вживання підряд двох прийменникововідмінкових форм іменників з однаковими прийменниками, але різним
значенням авторка розглядає як прийом, що сприяє відтворенню
невимушеної розмовної інтонації. За спостереженнями дослідниці, такі
контактні омоніми функціонують у власне-прямій, невласне-прямій мові, у
переказах слів персонажа, в авторській оповіді. Показово, що названі
конструкції у текстах письменника «можуть втрачати ознаки розмовності і
перетворюватись у свою протилежність – книжний засіб» [ДзюбишинаМельник 1990 : 56]. «Це спостерігається тоді, – відзначає дослідниця, – коли
в авторській мові послідовно нанизується кілька омонімів. Напр.: Левко й
Флегонт почепляли в двох кутках школи вершки з стародавнього
іконостаса з старої церкви з різними прозорими колонками з виноградного
листу» [Дзюбишина-Мельник 1990 : 56]. Крім контактних омонімів, що
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належать до актуалізованих синтаксичних засобів мови творів І. С. НечуяЛевицького, Н. Я. Дзюбишина-Мельник відзначає виразну стилістичну роль
приєднувальних

конструкцій

з

орудним

відмінком

іменника.

Такі

структури, на думку дослідниці, надають пейзажним та портретним описам
письменника викінченості, а розповіді – розлогості, докладності, розміреної
ритмічності. Деталізацію обставин дії Н. Я. Дзюбишина-Мельник вбачає у
значній кількості прислівників, відмінкових та прийменниково-відмінкових
форм іменників переважно із значенням місця, рідше – із значенням часу. В
основі цього прийому, зауважує авторка, лежить спонтанне мовлення, але
стилістична роль його у синтаксичних структурах авторської мови та мови
персонажів різна. Окреслюючи індивідуально-авторський стиль І. С. НечуяЛевицького,

Н. Я. Дзюбишина-Мельник

розглядає

також

явище

стилістичного ефекту невиправданого сподівання, яке виникає при
поєднанні непоєднуваних за значенням омонімічних форм. Здійснюючи
аналіз цього явища, дослідниця наводить конкретний приклад з творів
письменника та дає до нього такий коментар. Пор.: «Напр.: Чоловіки
вийшли з діброви, з облави. Перша з омонімічних форм (з діброви) і кома
після неї ніби готує читача до того, що далі буде конкретизація місця дії,
щось на зразок з хащів, з кущів. Проте несподівано в ролі місця дії виступає
інша

дія, хоча

й

виражена

іменником (з

облави)»

[Дзюбишина-

Мельник 1990 : 57]. При цьому наголошено, що «вага, яку надавав
письменник ефекту невиправданого сподівання, цілком зрозуміла, адже з
його допомогою істотно активізується увага читача» [ДзюбишинаМельник 1990 : 57].
Питання індивідуалізованої мови персонажів як художнього засобу,
що урізноманітнює тексти художніх творів письменника, розглядаються у
статті «І. Нечуй-Левицький: портрет, пейзаж». Пор.: «[..] не тільки описами
користується письменник. Наприклад, в уста Кайдаша автор вкладає
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буденну мову з елементами набожності. [..] Груба й сердита мова Мотрі,
сповнена образливих слів і лайливих дотепів [..]» [Єрмоленко 1988 : 62].
С. Я. Єрмоленко,

аргументуючи

належність

творів

І. С. Нечуя-

Левицького до реалістичного художнього письма, відзначає, що такі мовнохудожні засоби змалювання персонажів у текстах письменника, як точність
деталей, філігранна виписаність зовнішнього портрета, не тільки не
переобтяжують художній текст, а, навпаки, відіграють роль мірила
реалістичної оповіді. Дослідниця наголошує, що «через характерні ознаки
портрета,

пройняті

авторською

оцінкою,

народжується

реалістична

українська проза. Бачити все, що в житті, і передати своє бачення і свою
оцінку читачеві – така настанова реалістичного художнього письма»
[Єрмоленко 1988 : 63].
Автори статті «І. Нечуй-Левицький: портрет, пейзаж» ілюструють
твердження

по

виразний

фольклорний

струмінь

у

мовотворчості

письменника зразками традиційних фольклорних порівнянь. Пор.: «У
живописному портреті, тобто такому, де зовнішність і поведінка людини
зіставляються із світом природи, головну роль відіграє порівняння»
[Єрмоленко 1988 : 62]. На думку дослідників, фольклорна модель таких
мовних структур передбачає гру семантикою слова і його формою, а також
віддзеркалює властивий індивідуальному стилеві І. С. Нечуя-Левицького
принцип зображальної описовості. Цей принцип письменник застосовує,
створюючи оригінальні живописні портрети та картини природи, яким
притаманні виразна художня деталь, образність, ознаки фольклорної,
народнопоетичної стихії.
У

творах

І. С. Нечуя-Левицького

маємо

ознаки

«класичного»

українського портрета і «класичного» українського пейзажу, які у «їхніх
характерних мовних структурах – найрізноманітніших формах порівнянь –
увійшли в нашу читацьку свідомість як своєрідні мовні знаки реалістичного

92

художнього письма» [Єрмоленко 1988 : 65]. Приклад такого портретного
опису: «Висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка… Загоріле рум’яне
лице ще виразніше малювалось з чорними тонкими бровами, з темними
блискучими, як терен, обмитий дощем, очима. В лиці, в очах було розлите
щось

гостре,

палке,

гаряче,

було

видно

розум

із

завзяттям…»

[Єрмоленко 1988 : 62]. Іноді в портретних характеристиках дійових осіб
історичних романів синонімічні епітети блискучий і лиснючий набувають
оцінного змісту: щодо позитивних героїв І. С. Нечуй-Левицький вживає
словосполучення блискучі очі, а негативних персонажів характеризує
епітетом лиснючі очка [Мастеровенко 2001 : 264].
У

системі

художніх

засобів

І. С. Нечуя-Левицького

широко

представлені традиційні для української мови порівняння, що передають її
національний колорит, художньо-символічне світобачення, пор.: очі темні,
як терен; брови, як шовкові шнурочки; круглий, як картопля, ніс; сивий, як
голуб і под. та індивідуально-авторські, що відображають художній смак
майстра слова. Причому оригінальні, індивідуально-авторські образи,
побудовані на фольклорних асоціаціях, переважають у

зображенні

зовнішнього вигляду персонажів, пор.: голова, прикрита чорною драною
шапкою, нагадувала нічну хижу птицю з коротким дзьобом, з круглими
очима; отець Зенон, низенький і товстий, як печериця; В тихої та доброї
свекрухи десь узялись гостренькі пазури та й висунулись, наче з м’яких
котячих лапок [Єрмоленко 1988 : 62].
У передаванні переживань, внутрішнього стану персонажів автор
послуговується усталеними, традиційними і авторськими порівняннями
[виділення наше. – Л. М.], витриманими цілком у народному дусі, пор.:
поцілував дитину і блідий, як смерть, сумний, як осіння ніч, вийшов з хати;
вся його [Миколи] тверда міцна душа розтопилась, як віск на гарячому
вогні» [Єрмоленко 1988 : 63].
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Високо оцінює художню мовотворчість і наукову діяльність
І. С. Нечуя-Левицького Л. І. Мацько, зазначаючи, що письменник «показав
невичерпні можливості використання джерел живої мови, усної народної
творчості, розкривав перед читачами оповиті ліризмом візуальні пейзажі,
пересипані гумором примовки, живомовні інтонації, етнографічні і
соціально-побутові образи, виявляючи багатство лексичного складу і
наповнюваність та гнучкість синтаксичних структур української мови, їх
образних

модифікацій»

[Мацько 2009 :

239].

Своєю

художньою

мовотворчістю, підкреслює дослідниця, І. С. Нечуй-Левицький постійно
закріплював, утверджував і тим самим посилював та поширював
наддніпрянський

живомовний

тип

народної

мови,

який

ставав

загальнонаціональним.
Нове прочитання творів І. С. Нечуя-Левицького з погляду виявлення у
них

мовно-естетичних

знаків

національної

культури

здійснила

С. Я. Єрмоленко. Аналізуючи «ословлений український пейзаж» у текстах
письменника, дослідниця зауважує, що «описи української природи
побудовані

на

грі

кольорів,

синонімізації

дієслівних

ознак»

[Єрмоленко 2009 а : 121]. Неодмінним складником пейзажних описів
І. С. Нечуя-Левицького є порівняльні конструкції (звороти, підрядні
речення), що дають змогу домалювати в уяві читача образ оповідача, який
про все спостережуване, сприймане

пише дуже «м’яко, делікатно»»

[Єрмоленко 2009 а : 124]. Щодо портретних описів у художніх творах, то
для них так само, як і для пейзажних картин, характерні порівняльні
структури. У текстах І. С. Нечуя-Левицького С. Я. Єрмоленко відзначає
показове для стилю письменника міфологічне сприймання світу, що
зумовлює відповідний вибір автором словесно-образних засобів: епітетів,
порівнянь, фігур персоніфікації. Авторка робить висновок про те, що
властиві ідіостилю письменника мовно-естетичні знаки національної

94

культури несуть у своєму змісті архетипні ознаки ліричного, епічного,
гумористичного мовомислення українського народу.
На лінгвопоетику пейзажотворення у творі І. С. Нечуя-Левицького
«Ніч над Дніпром» звертає увагу С. П. Бибик. Дослідниця розглядає
стилістичні функції епітетів-колоративів, дієслівної лексики на позначення
кольоровияву,

метафоричних

порівнянь,

які

вербалізують

зорові,

конкретно-чуттєві картини природи. С. П. Бибик називає такі характерні
ознаки індивідуального стилю письменника, як нанизування порівнянь зі
сполучниками наче, мов, ніби, що посилюють «ефект суб’єктивізму в
представленні

індивідуально-авторського

бачення

і

сприйняття

українського пейзажу над Дніпром» [Бибик 2013 : 50], та повтори
характерних епітетів, іменників. Аналізуючи метафорику етюду «Ніч над
Дніпром», С. П. Бибик особливу увагу звертає на «насиченість твору
дієслівною

лексикою,

що

вживається

в образотворчій

функції,

у

переносному значенні, як-от: Зоря запанувала, залила золотом і засипала
рожами Дніпро…» [Бибик 2013 : 52]. Таку ознаку стилістики твору, як
урочистість, дослідниця пов’язує з міфопоетичними асоціаціями, які у
досліджуваному тексті підтримують оцінні номінації казка (казковий),
фантастика (фантастичний), диво, міраж, царство, пишнота, краса та
аксіологічні епітети пишна, гарна, дивна, мрійне, чудове, велетенський.
С. П. Бибик робить висновок про те, що поетика етюду «Ніч над Дніпром»
«відображає поєднання фольклорного, міфологічного та реалістичного
напрямків у словесній репрезентації сегментів українського простору»
[Бибик 2013 : 54].
Аналіз лексичних опозицій в ідіостилі І. С. Нечуя-Левицького
здійснює Н. М. Бобух. Дослідниця з’ясовує стилістичні функції семантично
протиставлюваних лексем, що зафіксовані у повісті письменника «Хмари».
За спостереженнями Н. М. Бобух, досліджувані мовні одиниці, що
перебувають в антонімічних відношеннях, є продуктивним засобом
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створення зовнішнього вигляду персонажів (біленькі – чорненькі, високий –
низенький), їхнього психічного стану, емоцій, почуттів (веселий – невеселий,
засмучений; веселощі – журба; любити – зненавидіти), а також внутрішніх
рис та характеру (добрий – злий; розумний – нерозумний) [Бобух 2019 : 7].
Заперечні конструкції із часткою не: чи забудете, чи не забудете; раді чи не
раді тощо, семантико-стилістичні функції яких полягають в увиразненні
контрастних дій і станів персонажа, дослідниця теж зараховує до лексичних
опозицій,

що

характерні

для

ідіостилю

письменника.

Семантично

протиставлювані лексеми – активний елемент пейзажотворення І. С. НечуяЛевицького. Наприклад, в описах природи Н. М. Бобух простежує
продуктивність таких опозицій, як земля – небо, білий – чорний, високий –
низький, верх – низ, під – над та ін. Наведені опозиції «репрезентують
переважно позитивну оцінність, підсилену відповідними художніми
означеннями, й передають захоплення героя красою української природи»
[Бобух 2019 : 8], або ж відтворюють найтонші відтінки людської психіки,
зображують емоційний стан персонажа, який поширює світ своїх почуттів
на навколишню природу [Бобух 2019 : 9].
У наукових розвідках про мову художніх творів І. С. Нечуя –
Левицького як об’єкт історії української літературної мови увагу
зосереджено на мовних джерелах, які живили творчість письменника, на
стилістичних засобах, властивих його художньо-оповідній манері, на
структурних ознаках авторського тексту, до яких належать пейзажні та
портретні описи.
На думку С. Я. Єрмоленко, «мовна особистість письменника – це і
самовираження, самопізнання, і інтегрування національної та світової
культур, і ланка в безперервному творенні мовно-естетичних цінностей
людства»

[Єрмоленко 1991 :

7].

Саме

за

такими

мовно-естетичні

цінностями, а точніше – мовними знаками культури, за якими відтворюємо
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ідеї часу, коли жив і творив письменник, пізнаємо також його
індивідуальний стиль.
Літературно-художня, мовна спадщина І. С. Нечуя-Левицького в
контексті лінгвістичного аналізу становить – багатоаспектний об’єкт
дослідження, акценти якого змінюються залежно від стану розвитку різних
гуманітарних галузей.
Як зауважує П. Ю. Гриценко, «сьогодні склалася ситуація, коли за
наявності великої кількості публікацій про мову творів українських
письменників різного часу, естетичних течій і напрямів, публікацій нерідко
оригінальних підходами до предмета вивчення та глибоких багатьма
частковими спостереженнями, відсутні цілісні дослідження про ідіолекти
цих письменників» [Гриценко 2007 : 16]. А втім, саме поняття ідіолект
письменника не має чітко окреслених меж.
У сучасній лінгвоукраїністиці є спеціальні дослідження про відбиття в
мові

І. С. Нечуя-Левицького

особливостей

того

діалекту,

в

якому

формувалася його мовна свідомість, при цьому особливої ваги набуває
«комплекс питань мовної особистості діалектоносія, визначення його
мовного ресурсу, ставлення до говірки» [Гриценко 2005 : 5]. Так, мова
прозових творів І. С. Нечуя-Левицького у зв’язку із його питомим
діалектним оточенням стає об’єктом аналізу Є. М. Пилипенка. Дослідник
звертає увагу на роль середньонаддніпрянського говору у формуванні
ідіолекту письменника, з’ясовує визначальні фонетичні, граматичні,
лексичні маркери мови досліджуваних творів, наголошує на тому, що
мовний реалізм та високий ступінь переконливості оповіді І. С. НечуяЛевицького

досягається

свідомим

копіюванням

народного мовлення [Пилипенко 2011 : 19].

автором

елементів
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У сучасних дослідженнях про мову письменників поняття ідіолект,
ідіостиль, мовна особистість функціонують як взаємозамінні, хоч є спроби
теоретично обґрунтувати розрізнення ідіолекту та ідіостилю. Мовну
особистість письменника формує певний соціум і відповідні конкретноісторичні умови. Пор. думку Л. П. Гнатюк, у якій простежуємо зв'язок
понять «мовна особистість», ідіолект, а також «соціолект»: «Дослідження
мовної особистості передбачає характеристику її лінгвокогнітивного рівня –
індивідуальної мовної картини світу в контексті мовної картини світу
соціуму, до якого ця особистість належить» [Гнатюк 2010 : 30].
Універсальної, на всі часи, оцінки мовотворчості письменника не
може бути: адже й бачення шляхів розвитку літературної мови, і бачення
того, якими одиницями вимірювати цей розвиток, історично змінюється, як
змінюється сприйняття давніх текстів сучасними читачами. Навіть
порівняно незначний час, коли дослідники обирають аспекти дослідження
мовотворчості письменника, виявляє змінюваність наукових і профанних
оцінок, різноманітність читацьких смаків.

1.3.2. Відображення в мовотворчості І. С. Нечуя-Левицького
історично-культурного розвитку української літературної мови

І. С. Нечуй-Левицький належить до числа тих письменників, чиє ім’я в
історії української літератури та української літературної мови не
позбавлене таких стереотипів: «етнографічний реаліст», «етнограф села»,
«літописець побуту», «побутописець», «прихильник «селянської мови»».
Таке розуміння творчої особистості письменника, яке залежить від
змісту часових ідеологем та суб’єктивного досвіду інтерпретаторів,
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потребує новітньої рецепції. З огляду на це важливо простежити, яка
культурно-історична доба і який культурно-соціальний простір впливали на
формування мовної особистості І. С. Нечуя-Левицького.
Загальновідомо, що І. С. Нечуй-Левицький народився у невеличкому
містечку Стеблів (сьогодні це селище міського типу на Черкащині), у
родині священика. Мальовничі краєвиди Надросся, серед яких минало
дитинство майбутнього письменника, закарбувалися в його чуттєвій пам'яті.
«Природжене І. С. Нечуєві-Левицькому «почуття природи» так назавжди й
лишилось характерною рисою його творчої особистості» [Білецький 1956 :
11].
А втім, більшу частину свого віку – понад 40 років – прожив
І. С. Нечуй-Левицький у Києві: тут минули його студентські роки. Згодом,
вийшовши на пенсію, він поселився в Києві назавжди.
Наші сучасники навіть не здогадуються, яке вагоме місце у творчості
письменника посідає Київ. У 70-х рр. минулого століття в популярному на
той час громадсько-політичному і літературно-мистецькому тижневику
«Україна», що видавався у Києві, журналіст Микола Мандрика писав про
І. С. Нечуя-Левицького: «Він увічнив старий Київ» [Мандрика 1970 : 12].
Підставою для такого висновку були оригінальні художні описи міста, які
зберігають ознаки часу, коли жив письменник, а також особливості його
індивідуального стилю.
Дія багатьох творів письменника розгортається саме в Києві («Хмари»,
«Афонський

пройдисвіт»,

«Апокаліпсична

картина

«Київські
в

Києві»,

прохачі»,

«Ніч

«Неоднаковими

на

Дніпрі»,

стежками»,

«Дивовижний похорон», «Вольне кохання», «Вечір на Владимирській
горі»), герої Нечуя-Левицького здобувають освіту в Києві, їдуть туди
вирішувати адміністративні питання, відвідують театр, оперу, магазини,
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дізнаються про новинки моди («Причепа», «Старосвітські батюшки та
матушки», «Поміж ворогами», «На гастролях у Микитянах», «Кохання з
притичинами»), до Києва йдуть на церковні служби, готуючись до сповіді
та причастя, персонажі тих творів, у яких автор описує життя села та
простого люду («Баба Параска та баба Палажка», «Микола Джеря»,
«Кайдашева сім’я»). Пригадаймо «Кайдашеву сім’ю» і те враження, яке
справив на Мелашку Київ, коли вона з прочанами на Великому тижні
ходила туди, щоб висповідатися: [..] Мелашка стояла, мов кам'яна. Ті
золоті верхи та білі дзвіниці здавалися для неї якоюсь дивною казкою (Н.Лев. ІІІ, 376); Краса міста, краса церков, монастирів одібрала од неї
[Мелашки] думку навіть про Лавріна (Н.-Лев. ІІІ, 382).
Під час навчання у Київській духовній семінарії, а пізніше і в Київській
духовній академії І. С. Нечуй-Левицький дуже захоплювався читанням
книг, серед яких орієнтувався переважно на популярну в той час
західноєвропейську літературу, світову класику: «Кульгавий біс» Алена
Рене Лесажа (до речі, цей текст письменник читав в оригіналі), «Поль та
Віржині» Жака-Анрі Бернардена де Сен-П’єра, «Дон Кіхот» Мігеля
Сервантеса,

«Атала»,

«Натчези»,

«Християнство»

Шатобріана,

«Божественна комедія» Данте Аліг’єрі, «Заздрість» Ежена Сю, «Пертська
красуня» Вальтера Скотта. Найбільше йому сподобався Данте, тоді ж для
себе

відкрив

і

Шевченка,

текст

поетової

«Причинни»

майбутній

письменник отримав від батька [Нечуй-Левицький 1968 а: 14–15, 267–268].
Що ж до російської літератури, то І. С. Нечуй-Левицький вивчав Пушкіна й
Гоголя, а коли закінчив академію і став викладати російську мову й
літературу, здійснив переклад двох оповідань Салтикова-Щедріна. Однак
художній орієнтир І. С. Нечуя-Левицького і надалі був спрямований на
класичні тексти західноєвропейського канону [Тарнавський 2018 : 31].
Доба, в яку жив І. С. Нечуй-Левицький, це час політичних, соціальних
культурних змін у житті суспільства. Скасування кріпацтва, ліберальні
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реформи 60–70-х рр. ХІХ ст., розвиток «культурницької фази українського
руху» [Донік 2012 : 3] уможливили втілення в життя ідеї відродження нації,
пізнання окремішності українського народу. Крім скасування кріпацтва,
1861 рік був знаковим для України ще й тим, що вийшов перший
український часопис «Основа»; журнал проіснував лише рік, але відіграв
важливу роль у становленні української культури і літератури як двох
важливих чинників формування національно-мовної свідомості українства.
У своїх листах письменник згадував, що саме цей часопис дав йому
поштовх розпочати літературну діяльність [Нечуй-Левицький 1968 а: 15].
І. С. Нечуй-Левицький був знайомий з Пантелеймоном Кулішем, який
схвально відгукнувся про мову перших його творів. Саме Куліш порадив
авторові публікувати свої рукописи у Львові, у щойно створеному журналі
«Правда». Співпраця І. С. Нечуя-Левицького з часописом «Правда» була
довготривалою: до Емського указу (1876), коли друкувати твори
українською мовою в Російській імперії ставало все більш небезпечно, і
після, коли Емський указ унеможливив їх видання в Російській імперії.
Упродовж 1860 – 1890-х рр. культурно-письменницька діяльність
І. С. Нечуя-Левицького пов'язувала його з галицькими інтелектуалами та
Київською (Старою) громадою. Громадівці, перейнявши ідеали КирилоМефодіївського

братства,

активно

працювали

на

ниві

збереження

самобутніх вартостей духовності нації – «історії, мови, звичаїв, обрядів та
інших фольклорно-етнографічних зразків культури» [Коляда 2008 : 27].
Загалом вони проводили обережне культурництво: організовували наукові
товариства, видавали часописи, намагалися запропонувати освіту широким
колам, здійснювали лексикографічну діяльність, видавали етнографічні
студії. Популяризуючи українськість, вони намагалися діяти й легальними
методами

(заснування

Імператорського

Російського

географічного

товариства) і нелегально, обходячи Валуєвський циркуляр, через підкуп
цензорів, які дозволяли видавати твори.
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Членство

у

Київській

громаді

розширювало

коло

знайомств

письменника з багатьма діячами тогочасної української культури. Так,
І. С. Нечуй-Левицький мав дружні взаємини з істориком, етнографом,
публіцистом, громадським і культурним діячем М. І. Костомаровим,
композитором, громадським діячем М. В. Лисенком, філологом, педагогом і
громадським діячем П. Г. Житецьким, письменником, театральним і
культурним діячем М. П. Старицьким, який, до речі, переробив п’єсу
І. С. Нечуя-Левицького «На Кожум’яках» на комедію – «За двома зайцями»,
письменником,

перекладачем,

лексикографом,

громадським

діячем

О. Я. Кониським. Знав письменник етнографа, фольклориста, письменника,
філолога і педагога Номиса М. (справжнє ім’я – Матвій Терентійович
Симонов). Надсилаючи свої рукописи до Львова, листувався з журналістом
І. М. Белеєм, видавцем та літературознавцем В. Л. Левицьким (псевдонім –
Василь Лукич), професором Львівського університету О. М. Огоновським.
У художніх творах І. С. Нечуя-Левицького про інтелігенцію можна
прочитувати уявний діалог письменника з М. П. Драгомановим. Персонажі
письменника
європейськості,

обговорюють
народництва,

ідеї

космополітизму,

актуальні

для

націоналізму,

тогочасної

української

культури. У повісті «Над Чорним морем» читаємо такий діалог:
Молоді розгорілись, розбалакались. Чисте морське свіже повітря
розворушувало нерви, розбуджувало й бадьорило думки. Слова: народність,
космополітизм, національність, добробут, українське письменство,
честь, правда — сипались, неначе бризки з фонтану.
Більше за всіх говорив Комашко. Саня слухала й задивлялась на
Комашка. Він зацікавив Саню, й вона незчулась, як її думка приставала до
його думок, ріднилась з ними якимись потайними стежками, як морська
піна змішується докупи з бризками морської хвилі.
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Я знайшов свою Феваїду, свою Америку — то мій рідний край. Україна
й народ. Нам одмежовано клапоть рідної ниви. І будемо працювати на їй і
для неї. Що ми доброго зробимо для неї, то зробимо й для людськості, бо
ми частка людськості. В цьому й ми космополіти, — сказав Комашко,
обернувшись до Сані.
[..] – Правда ваша, правда! – обізвалась Саня. – Я бачу, що мої
пересвідчення ще не зовсім стиглі, неповні й неясні, – і вона почутила, що
під нею ґрунт космополітизму захитався, як хистка кладка (Н.-Лев. V,
174).
Письменник

виявляє

своє

ставлення

до

понять

космополіт,

космополітизм. Відомо, що ці слова-терміни мають виразний конкретноісторичний зміст і їхнє розуміння залежить від історичних умов розвитку
певного суспільства.
Для І. С. Нечуя-Левицького важливою була ідея просвітництва народу,
збереження його ідентичності, що могла забезпечувати насамперед освіта
рідною мовою.
Письменника критикував М. П. Драгоманов за його національнокультурні орієнтири та універсальні суспільні цінності, які автор втілював у
своїх творах про інтелігенцію: це прирівнювання космополітизму до
російського націоналізму (повість «Хмари») та пріоритетність ідеї
націоналізму над космополітизмом (повість «Над Чорним морем»).
«Націоналізм же д. Ів. Левицького, – писав М. П. Драгоманов, – не дає нам
гарантій, що він буде завше вільним і прогресивним» [Драгоманов 1970 а:
308].
Для М. П. Драгоманова, який розглядав освіту як засіб особистого
зростання кожного індивіда, було не принципово, якою мовою цей індивід
навчатиметься, він схилявся до думки, що «наука все-таки, наука, та що

103

поки українського письменства, а надто учебного, майже нема, то треба
користуватися хоч російським» [Драгоманов 1970 : 156]. М. П. Драгоманов
виявляв прихильність до використання в освіті іноземних здобутків
високорозвиненої

нації,

національній

ідентичності

він

не

надавав

важливого значення, а І. С. Нечуй-Левицький розумів космополітизм як
відмову від власної культури [Тарнавський 2018 : 180, 186].
Увага І. С. Нечуя-Левицького до світогляду українського народу
мотивована загальним захопленням на той час (друга половина ХІХ
століття) процесом збирання етнографічних матеріалів. Подорожуючи
Західною і Східною Європою, письменник завжди з великим інтересом
вивчав незнайомі для нього місця, збирав новий для творчості матеріал.
Автор цікавився насамперед місцевим українським населенням, його
матеріальною і духовною культурою, особливостями побуту.
У доробку письменника – етнографічно-фольклористична розвідка
«Світогляд українського народу» (1868), художньо-етнографічний нарис
«Українські гумористи та штукарі» (1890 – 1891), а також твори, у яких
автор зосереджує увагу на зображенні особливостей української культури,
національного характеру українців, їхніх звичаїв та обрядів. Етнографічна
розвідка письменника про міфологічні вірування рідної нації містить аналіз
світогляду доісторичних українців, співвідношення в цьому світогляді
народних традицій, віри, науки, філософії, історії. Давня українська
культура представлена тут не тільки через опис пантеону божеств і
космогонічних міфів, а й через характеристику прозаїчніших святкових
обрядів, ігор, пісень, забобонів (від віри у відьом, демонів, упирів до різних
замовлянь). Загалом цей нарис засвідчив «ґрунтовні знання І. НечуяЛевицького і в галузі української та світової міфології, і різножанрового
фольклору, і [..] етнографічних матеріалів того часу, і обізнаність автора з
досягненнями

міфологічної

школи

в

європейській

фольклористиці» [Дзюбишина-Мельник Н. 2013 : 37].

та

російській
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Подібні спостереження про національні культурні риси українців,
осібність

їхнього

менталітету,

характеристику

українського

гумору

викладає письменник і в белетризованому етнографічному дослідженні
«Українські гумористи і штукарі. Етнографічні образки і типи». Уже на
початку твору автор знайомить читачів, хто такі гумористи і штукарі,
наголошуючи на тому, що їхня поведінкова модель ґрунтується на рисах
суто українського національного характеру: «На Україні звуть штукарями
й гумористів оповідачів, що провадять свою розмову вперемішку з
жартами, усякими приказками та прислів'ями, і таких людей, що
виявляють свої жарти в дії: в жартовливій міміці, в жвавих мигах руками
й головою, в смішному передражнюванні своїх знайомих, в імпровізуванні
цілих невеличких комічних сцен власної вигадки [..]. То [..] люде, що зросли
по селах, сказати б, на національному народному грунті, вигодувались
його соками, люде, котрі, безперечно, вийшли з гурту щиро народного» (Н.Лев. V, 356).
Про різноманітні звичаї та обряди українців, про їхні погляди та смаки
пише І. С. Нечуй-Левицький у багатьох своїх художніх творах, що
наповнені глибоким етнокультурним змістом. Його герої, – а це люди
різних соціальних станів, – дотримуються українських традицій, виконують
релігійні настанови, що здавна існували у житті нашого народу.
Запам’ятовується, наприклад, з повісті «Причепа» опис заручин Гані,
доньки місцевого священика, з паном Ясем Серединським: Як горлиця за
дітками літнім вечором в лузі жалібно вуркоче, – так рідна мати перед
заручинами за дочкою молодою плаче та сумує. [..] Як зозуля в зеленім лузі
веде перед між галочками, — так молода зговорена виходить на заручини
з молодими сестрицями. Обсіли сестри, як галочки, навкруги всю світлицю.
Зацвіла світлиця о. Хведора дівочими личками та все чорними очима та
чорними бровами, як горідчик цвіте навесні. [..] Молода, кажуть, все буває
гарна; гарний пуп'янок між зеленим листом, але краща квітка, як розгорне
свій увесь розкішний лист й розпустить навкруги себе пахощі. [..]
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Серединський сидів поруч із молодою гарний, молоденький, наче той місяць
на підповні. З-за стола виглядали його очі тихі, густі кучері. [..] Коли це з
другої кімнати одчинились двері. У світлицю вступила стара бабуся,
одягнена чепурненько в білу сорочку, в чорну спідницю з червоними
квіточками і зав'язана чорною хусткою. [..] Бабуся принесла в руках килим і
почала розгортувати в кутку перед образами. Всі встали. В молодих
запалились щоки. Мати не вдержала сліз, як молоді стали на килим і
почали бити поклони [..] (Н.-Лев. І, 148 – 149).
Опис заручин у наведеному художньому тексті позначений виразним
індивідуальним стилем І. С. Нечуя-Левицького: кілька обрядодій з їхнім
об’єктивно-пізнавальним значенням уведені в ліричний контекст з
характерними авторськими порівняннями, що інтимізують опис, виявляють
замилування картинним зображенням заручин дівчини.
Обряди та звичаї, пов’язані з весіллям, у художніх текстах І. С. НечуяЛевицького відтворюються принагідно, вмонтовуючись в оповідь про події.
Тому шукати тут етнографічної деталізації не варто. Проте автор доносить
читачам етнографічну інформацію, фіксуючи основні назви обрядодій, пор.:
Сталось так, як бажав син [Микола]: перед покровою він заслав до
Нимидори старостів. Одного дня старости обміняли хліб, а другого дня
Нимидора й рушники подавала (Н.-Лев. ІІІ, 48); Балаш не сподівався так
рано старостів до своєї дочки. Мелашка була дуже молода. Наставали
жнива. Мелашка була потрібна в господі як робітниця. Балаш одказував
старостам ні се ні те. Мелашка стояла коло печі й заливалась слізьми.
Батько постеріг, чого Мелашка так пізно верталась з вулиці, і згодився на
заручини. Мелашка втерла сльози рукавом і подала старостам рушники
(Н.-Лев. ІІІ: 358); Молода поклонилась йому [священику] низенько тричі,
поцілувала в руку, а старша дружка поклала на стіл шишку, а потім
молода з дружками пішла до церкви (Н.-Лев. ІІ, 99).
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Традиційні українські свята – обов’язковий елемент художньої оповіді
письменника. Він уважний до опису розваг, якими супроводжуються різні
обрядові дійства, як, наприклад, обрядодія – справляти колодія (колодій, за
міфічними віруваннями українців, – це бог весни, шлюбу, продовження
роду). Це свято пов’язане з Масницею (масляною), з сирним понеділком,
відзначають його протягом тижня (іноді воно може тривати три дні) перед
початком Великого посту. У цей час неодруженим хлопцям і дівчатам
прив’язували колодку: хлопцям – до ноги, дівчатам – до лівої руки, а від
їхніх батьків та й від них вимагали викупу. Під час колодія – сповивали
«колоду», яку хрестили, а потім її ховали. Таке гуляння доповнювалося
численними співами та танцями. Простежмо, як описує це свято
І. С. Нечуй-Левицький у повісті «Не той став»: – [..] будем колодки
парубкам чепляти або родини колодки справляти, колодку в пелюшки
сповивати. Нагуляємось і наспіваємось, бо тепер же масниця, – сказала
Соломія і брязнула разками намиста. [..] Поприходили в гості й парубки,
котрим молодиці почепляли колодки. [..] молодиці почали дуріти та
сповивати повивачем колодку, убгавши її в пелюшки. Почалися смішки та
жарти. [..] усі гості пили та гуляли, грали в піжмурки, в тісної баби.
Один парубок заграв на сопілку козачка. [..] Тим часом [..] Соломія вхопила
колодку, взяла її на руки, неначе дитину, і понесла до стола. Вона пищала,
вдавала голосом, неначебто та дитина плаче. Молодиці пішли за Соломією
слідком і заспівали колискової пісні. [..] (Н.-Лев. VІ, 396 – 397).
Серед православних релігійних традицій, які згадує І. С. НечуйЛевицький у своїх творах, свято жінок-мироносиць. За церковною
традицією його відзначають на другу неділю після Великодня. У цей день
церква возвеличує подвиг жінок, які були супутницями Христа, служили та
були віддані йому серцем. Саме вони перші прийшли до Христової могили
на ранок після розп’яття і дізналися, що Христос Воскрес. Автор описує це
свято детально, зосереджує увагу на запровадженні такого важливого для
парафіянок святкування. Пор. уривок з повісті «Не той став»: Через
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тиждень після провід настала неділя мироносиць. Великдень був пізній.
Надворі вже було тепло. [..]
Як тільки вдарили в дзвін, люде так і посунули до церкви цілим
натовпом, неначе на великдень. На празник поприходило багато людей з
близьких сіл [..]. Служба божа йшла повагом, помаленьку; хор співав
партесні співи. В кінці служби батюшка сказав проповідь. Він в проповіді
заступався за жінок; навчав чоловіків, щоб вони жалували й шанували своїх
жінок [..].
Настав час процесії. [..] Батюшка виніс з царських врат найбільшу
євангелію і дав бабі Зіньці в руки; іншим молодицям та бабам він дав менші
євангелії та образи. [..] Процесія рушила і пішла кругом церкви. [..]
Баба Зінька поважно йшла в процесії, несучи євангелію. [..] Процесія
тричі ставала, йдучи кругом церкви; тричі читали євангелію, і під
євангелію нахиляли голови самі за себе жінки. Ні один чоловік не підступив
та не нахилив голови під євангелію [..] (Н.-Лев. VІ, 368 – 370).
У творах І. С. Нечуя-Левицького фіксуємо чимало назв церковних свят,
постів, обрядодій, як-от: різдвяні святки, справляти кутю, Перша кутя,
Святий вечір (напередодні Різдва), Різдво, Голодна кутя (напередодні
Водохреща), Водохреще, Ордань, Колодія, Масниця, Великий піст, в неділю
на середопістя (четвертий тиждень Великого посту), Страсний тиждень,
Великий понеділок, Чистий четвер, Великдень, Проводи, через тиждень
після Провід, Петрівка, Спасівка, Спаса, Перша пречиста, Друга пречиста,
Пилипівка, пилипівчані дні, пилипівчане пущення, пилипівчані запусти
(період глибокої осені, коли закінчується сезон сватання). Найчастіше ці
назви письменник уживає для уточнення часу, коли відбуваються описувані
у творі події, для окреслення пори року. Така етнографічна інформація
засвідчує обізнаність письменника з віруваннями, релігійними традиціями
українців, а в окремих описах таких традицій наявні виразні художні деталі,
що урізноманітнюють інформаційну тональність авторської оповідності.
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Мотиви релігійно-обрядового мовомислення І. С. Нечуя-Левицького
пов’язані з біографією письменника, із закарбованими в його пам’яті
життєвими ситуаціями. Як слушно зауважує С. Я. Єрмоленко: «виховання в
родині священика дало змогу письменникові правдиво відтворити
різноманітні

обряди

–

сватання,

весілля,

народження

[..]»

[Єрмоленко 2013 а :8].
Не випадково І. С. Нечуй-Левицький зацікавився й українським
перекладом Біблії для Лондонського біблійного товариства. Письменник
знав мови і мав хист до них, тому коли переклад Святого Письма не був
завершений у зв’язку зі смертю Пантелеймона Куліша, письменник
погодився завершити цей переклад. Як зауважує В. В. Німчук, І. С. НечуйЛевицький переклав «майже чверть Старого Завіту – книгу Рут (Руф),
Першу книгу Паралипоменон, книгу Ездри, книгу Неємії, книгу Естери
(Есфірі), книгу пророка Даниїла» [Німчук 2007 : 595]. В одному з листів до
Бориса Грінченка письменник писав про свою роботу над Біблією,
наголошуючи на тому, що при виконанні цього завдання він брав за основу
німецький (лютеранський) переклад Біблії та «державсь врешті тексту
великоруського синодального видання» [Нечуй-Левицький 1968 а: 373].
Таку саму думку висловлює автор і в листі до Івана Пулюя, який відповідав
за здійснення перекладу Біблії, фінансовий бік цієї справи та був
посередником між І. С. Нечуєм-Левицьким і Лондонським біблійним
товариством, пор.: «Я перекладав з німецького перекладу «Біблії»
лютеранського [..]. Але я держався й перекладу церковнослов’янського й
синодального російського, бо все-таки мав на увазі, що як не тепер, то
колись синод мусе пустити й український переклад [..]» [НечуйЛевицький 1968 а:

443].

Проте

мрії

письменника

про

поширення

українського перекладу Біблії в Російській імперії не здійснилися: це
видання заборонили, а авторські примірники І. С. Нечуй-Левицький наказав
роздати колегам зі Львова [Тарнавський 2018: 64].
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Дослідник творчості І. С. Нечуя-Левицького М. Тарнавський подає
таку інформацію: у жовтні 1905 року в журналі «Ruthenische Revue», що
друкувався у Відні німецькою мовою за сприяння австрійських українців,
було перекладено нарис І. С. Нечуя-Левицького «Лік українського народу в
Європі, Азії і в Америці» й опубліковано під назвою «Die Anzahl der
Ruthenen in Europa, Azien und Amerika», у якому автор подає демографічний
підрахунок кількості українців [Тарнавський 2018: 65]. З листів, які писав
І. С. Нечуй-Левицький до Михайла Грушевського довідуємося, що спочатку
названий демографічний нарис мав надрукувати львівський «Літературнонауковий вістник», проте письменник засумнівався в тому, чи варто
дублювати вже раніше опублікований текст. Разом з тим він був
зацікавлений у поширенні тієї інформації, яку він зібрав і виклав у цій
праці, адже, за його спостереженнями, у тогочасних газетах «зменшують
число українців [..], а число великоросів ставлять неймовірно велике»
[Тарнавський 2018: 448], обґрунтовуючи тим самим пріоритетне місце своєї
(великоруської) мови: «С нами [..] Бог! Разумейте языцы и покоряйтеся.. бо
нас он скільки!» [Нечуй-Левицький 1968 а: 449]. Згадує письменник у цих
листах і про свої статті «Кельти й їх письменство» та «Од Києва до
Миколаєва», серед яких другу він начебто написав на прохання
М. Драгоманова для географії відомого на той час французького дослідника
Елізе Реклю, який описував Україну. Проте, як стверджує М. Тарнавський,
в розділі цієї праці посилань на дослідження Нечуя-Левицького немає
[Тарнавський 2018: 65].
Мовотворчість І. С. Нечуя-Левицького – це переконливий доказ
існування самобутньої української літератури й мови, якою творилася ця
література і яка була виразним засобом самоідентифікації народу, ширше –
ідентифікатором національної свідомості та культури. Про роль літератури
рідною мовою як важливого засобу творення національної культури писав
академік В. М. Русанівський: «Коли нація досягає самоусвідомлення [..], у
неї з’являється потреба виразити свій внутрішній світ: історію, уподобання,
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культурні набутки. Цьому завданню служить література [..]. Якщо ця
література

твориться

мовою

більшості

населення,

вона

стає

загальнонародним культурним вогнищем, що освітлює своєму носієві шлях
у майбутнє, у коло інших цивілізованих народів. Коли ж ця література
втілюється в слова і форми іншої мови, вона є лише спогадом про минуле
свого народу» [Русанівський 2002 а: 3].
Шлях українців у майбутнє освітлювала художня література, яку
творив І. С. Нечуй-Левицький. Його тексти містять виразні картини
психотипів персонажів, тонкі й влучні характеристики українців за
соціокультурною ознакою. Привертає увагу опис поведінки персонажів і
їхнього спілкування в конкретно-предметних ситуаціях. Майстерність
художника слова виявляється в синонімічному багатстві його мови, в
конкретно-чуттєвих образах на позначення загального поняття ‘говорити,
розмовляти’. У художніх текстах спостерігаємо динамічну картину
ведення розмови, пор.: пішла/йшла розмова, полилась/лилась розмова,
вертілася розмова, не переставала розмова, розвели розмову, розпочали
розмову, завели розмову, провадили розмову. Пор.: На пороні пішла весела
розмова, пішли жарти; почулась десь на краї порона пісня; до голоса
пристав другий голос (Н.-Лев. VIII, 191); – Чи не чули ви оркестра нашого
князя? – спитала господиня. – Варто послухати! Хоч тут і село, й дичина,
але в нас можна почути найкращих італійських і німецьких композиторів: і
Бетховена, і Россіні, й Белліні. Як чудово недавно грав оркестр Травіату й
Норму! Так вертілася розмова коло матерій високих, поважних, дуже не
гармонюючих з бідною, драною обставою старої економської хати (Н.-Лев.
І, 187); Після вечері Павло таки не втерпів i знов розпочав розмову про нові
ідеї з батьком та гістьми (Н.-Лев. ІІ, 140); Молоді збились в купу в другому
кутку коло п'яніна й провадили веселу розмову [..] (Н.-Лев. VI, 172).
Освіта

І. C. Нечуя-Левицького,

його

наукова

й

громадсько-

просвітницька діяльність, участь в українськомовних виданнях засвідчували
глибокий інтерес письменника до всіх засобів пробудження національної
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свідомості українців. Саме в розширенні суспільних функцій української
мови бачив письменник завдання тогочасної українськомовної інтелігенції,
узагальнений історичний портрет якої він вивів у художніх творах.

112

Висновки до Розділу 1
Мовно-художня практика І. С. Нечуя-Левицького справила значний
вплив на становлення літературної норми української мови кінця ХІХ –
початку ХХ ст. Його практичні настанови щодо кодифікації мовної норми
виявилися перспективними: більшість пропозицій письменника (майже дві
третини) реалізовані в сучасній літературній мові. Цінність думок
письменника полягала ще й у тому, що «він привертав увагу всієї
інтелігенції до питань об’єднання східноукраїнського і західноукраїнського
варіантів літературної мови. Умів І. С. Нечуй-Левицький слухати й інших;
про це свідчить його мовна практика, зокрема зразки художніх творів, в
яких гармонійно поєднувалась жива народна мова й інтелектуальне,
інтелігентне мислення митця».
Орієнтуючись

переважно

на

фонетичну й

граматичну основу

середньонаддніпрянського говору, генетичного ядра південно-східного
наріччя, І. С. Нечуй-Левицький

послуговувався

також орфоепічними,

лексичними, граматичними та правописними варіантами української мови.
І. С. Нечуя-Левицького називали майстром реалістично-побутової,
народно-побутової, етнографічної, реалістичної, народницької прози,
письменником, який проголосив ідеалом літературної мови народну мову
українського села, проте дослідження його текстів привело до інших
висновків: аналіз лексики, фразеології, граматики, мовно-соціальних
портретів персонажів, образно-стилістичної системи засвідчив відповідний
до історичного часу рівень інтелектуалізації української літературної мови,
її здатність концептуалізувати нові суспільні ідеї в нових текстах, що мають
художньо-пізнавальну цінність для читачів. Про вплив мови І. С. НечуяЛевицького

на

розвиток

української

літературної

мови

свідчить

використання текстів письменника в нормативних словниках української
мови.
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Розглядаючи проблему формування єдиної української літературної
мови у зв’язку з її різними діалектними джерелами та функціонуванням
варіантів писемно-літературної української мови в другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст. закономірно звертаємося до мовно-культурної діяльності й
художньої творчості І. С. Нечуя-Левицького, який був активним учасником
мовних дискусій, висловлював теоретичні міркування про засади творення
писемної літературної мови й своєю художньою мовною практикою
засвідчував, по-перше, часово маркований вплив художнього стилю на
українську літературну мову кінця ХІХ – початку ХХ ст.; по-друге,
динаміку стильової диференціації

мовних одиниць

залежно від їх

уживаності в різних діалектах української мови.
Мовотворчість І. С. Нечуя-Левицького – це переконливий доказ
існування самобутньої української літератури й мови, якою творилася ця
література і яка була виразним засобом самоідентифікації народу, ширше –
ідентифікатором національної свідомості та культури. Шлях українців у
майбутнє освітлювала художня література, яку творив І. С. НечуйЛевицький. Його тексти містять виразні картини психотипів персонажів,
тонкі й влучні характеристики українців за соціокультурною ознакою.
Привертає увагу опис поведінки персонажів і їхнього спілкування в
конкретно-предметних ситуаціях.

.
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Розділ 2.
МОВА І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО УКЛАДАННЯ
ЗАГАЛЬНОМОВНИХ СЛОВНИКІВ
2.1. Від авторського слововживання до реєстрового слова у
Словнику української мови за редакцією Б. Грінченка

Про роль майстра слова в історії української літературної мови
свідчить використання його текстів як критерію становлення літературної
мовної норми. На прикладі «Словаря української мови» за редакцією
Б. Грінченка простежуємо, що мова І. С. Нечуя-Левицького була важливим
джерелом формування загальномовного словника як щодо вибору
реєстрових слів, так і щодо розкриття їх семантичної структури.
Дослідники відзначають, що уведення в реєстр загальномовного
словника

певного

слова

й

пов’язане з оцінним моментом.

відповідної

ілюстрації

Така оцінка спричинена

завжди

суспільною

мовною свідомістю й прийнятими принципами побудови словника
[Єрмоленко 2016 :

86].

«Словарь

української

мови»

за

редакцією

Б. Грінченка належить до найцінніших здобутків української лексикографії
кінця ХІХ – початку ХХ ст. У ньому широко представлена лексика і
фразеологія з

різних літературних джерел, фольклору,

діалектних

матеріалів більшості українських говорів [Струганець 2002 : 73]. Роботу
над цією лексикографічною працею розпочали Є. Тимченко і Б. Науменко,
які впорядкували лексичний матеріал журналу «Основа» (1861–1862) та
«пізніші лексикографічні нагромадження» [Дзендзелівський 2004 : 610],
згодом до роботи над укладанням словника було залучено Б. Д. Грінченка,
який використав праці багатьох кореспондентів

журналу «Киевская
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старина», дібрав матеріали з художньої літератури і фольклорних джерел,
додав значний власний матеріал [Дзендзелівський 2004 : 610]. У цій
прескриптивній праці, орієнтованій на живу українську мову, послідовно
відображено

тенденцію

оформленння

до

нормативності

щодо

граматичного

реєстрових слів. М. М. Пилинський наголошував,

що

тенденцію до нормативності у Словнику української мови за редакцією
Б. Грінченка

засвідчено у виборі

основної форми слова за наявності

правописних, фонетичних, морфологічних, лексичних варіантів, які на той
час, у зв’язку з недостатньою усталеністю норм літературної мови, ще
обов’язково мали бути введені до реєстру, оскільки саме в такій формі їх
фіксували авторитетні джерела [Пилинський 1976 ].
Практика

слововживання

І. С. Нечуя-Левицького

відображена

в

дослідженому «Словарі української мови» за редакцією Б. Грінченка, де
2416 реєстрових слів проілюстровані текстами письменника.
Використані

тексти

І. С. Нечуя-Левицького

ілюструють

функціонування в українській мові другої половини ХІХ ст. лексики, що
належить до різних частин мови: іменників (байдужість, випадок, герой,
задума, ідея, мрія), прикметників (альтовий, готицький, гумористичний,
задумливий,

мальовничий,

питомий),

числівників

(десять,

троє),

займенників (сам, себе, се), дієслів (бліднути, марити, міркувати,
мудрувати, оповіщати, помріяти, смуткувати), форм дієслова, наприклад,
дієприкметників (витесаний, задимлений, кований), прислівників (буйно,
виразно, витяжно, жовто, легко, передніше), прийменників (до, серед),
сполучників (та, тобто) та ін.
Конкретні
Словнику,

–

слововживання
це

слова

І. С. Нечуя-Левицького,

народнорозмовного

і

зафіксовані

в

книжно-літературного

походження. До них належать різні тематичні групи лексики, яка
функціонувала в українській мові другої половини ХІХ ст. й відображала
різні сфери життєдіяльності людини.
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2.1.1. Лексична група назв осіб
Текстами І. С.Нечуя-Левицького проілюстровано досить велику групу
слів на позначення таких понять:
а) назви осіб за родом занять, видом діяльності: водовоз ‘водовозъ’
(СГ І, 247), гонитель ‘надсмотрщикъ за работами въ полѣ’ (СГ І, 308),
доглядачка ‘надзирательница, надсмотрщица’ (СГ ІІ, 407), коновал
‘коновалъ’ (СГ ІІ, 278), крилаш ‘помощникъ рыболовнаго атамана’ (СГ ІІ,
306), кухар ‘поваръ’, кухарка ‘повариха, кухарка’ (СГ ІІ, 338), кушнір
‘овчинникъ, скорнякъ, мѣховщикъ’ (СГ ІІ, 336), осавула ‘помѣщичій
разсыльный, помѣщичій приказчикъ’ (СГ ІІІ, 64), писарчик ‘писарь,
канцеляристъ, секретарь’ (СГ ІІІ, 153), півчий ‘пѣвчій’ (СГ ІІІ, 158),
повитуха ‘повивальная бабка’ (СГ ІІІ, 217), покоївка ‘горничная’ (СГ, ІІ,
273), прачкун ‘помощникъ прачки, занимающійся катаньемъ и глаженьемъ
бѣлья’ (СГ ІІІ, 403), стійчик ‘дежурный десятскій при волостномъ
правленіи’ (СГ IV, 206), подавальник ‘работникъ, подающій снопы’ (СГ ІІІ,
237), укладальник ‘укладывающій снопы въ скирды’ (СГ IV, 327), халаштун
‘тотъ, кто оскопляетъ животныхъ’ (СГ IV, 384), свічколап ‘человѣкъ,
снимающій къ церкви со свѣчей нагаръ, также гасящій ихъ; насмѣшливо:
церковный староста’ (СГ IV, 110), проскурниця ‘просвирня’ (СГ ІІІ, 479),
помічник ‘помощникъ’ (СГ ІІІ, 298), чорнороб ‘чернорабочій’ (СГ IV, 471),
ушивальник ‘кровельщикъ соломою’ (СГ IV, 371), дяківство ‘дьячки’ (СГ І,
462). Напр.: Сюди шевці й кравці, шаповали й коновали. Левиц. І.; В пекарні
стукотять ножі – кухарі обід готують. Левиц. І. 194; Звідтіль вона
побігла до пекарні, переговорила з кухаркою, вислала її на житній базарь.
Левиц; Він був кравець і кушнір. Левиц. І. 101; Я вас добре знаю, бо ви півчі.
Левиц. Пов. 29; Баба повитуха вже днювала і ночувала в Лемішок. Левиц.
І. 353; З панею наїхала польська двірня, польки-покоївки. Левиц. І. 159;
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б) назви осіб творчої професії: актор, актьор ‘актеръ’, акторка,
актьорка ‘актриса’ (СГ І, 6), маляр ‘живописецъ, художникъ’ (СГ ІІ, 402).
Пор.: Ввійшов Яким зовсім так, як от виступають актори на сцену з-за
декорацій. Левиц. І. 478; Один актьор грав дуже погано... в партері почали
сміятись. Левиц. Пов. 139; Чи не була вона в актьорках в театрі? Левиц. І.
465; Там маляр продає образи. Левиц.;
в) назви осіб за соціальним станом: кантонист ‘кантонистъ’ (СГ ІІ,
215), однодворець ‘однодворецъ’ (СГ ІІІ, 41), опікунка ‘опекунша’ (СГ ІІІ,
57), панок ‘мелкопомѣстный помѣщикъ’ (СГ ІІІ, 93), панюга (СГ ІІІ, 94),
покупець ‘покупатель’ (СГ ІІІ, 279), прохач ‘проситель’ (СГ ІІІ, 488),
бурлачка ‘бездомная женщина, батрачка’ (СГ І, 113), конокрад ‘конокрадъ’
(СГ ІІІ, 278), тюряжник ‘арестантъ, острожникъ’, тюряжниця ‘арестантка,
острожница’ (СГ, IV, 300), дяківство ‘дьячки’ (СГ І, 462), попівство ‘попы,
священники’ (СГ ІІІ, 328). Напр.: Він, бач, ніби солдатський син, значить
кантонист. Левиц. І. 59; Чи не з міщан ви часом, або чи не з однодворців.
Левиц. Пов. 189; Мусіла слухати старших сестер як опікунок. Левиц. І.
307; Василь, як москаль, став на самім переду, де звичайно стоять на селах
панки да підпанки та попаді з дочками. Левиц. І. 13; Роскидався на
широкій канапі мов справдешній панюга. Левиц. І. 220; Принаджували
тисячі покупців. Левиц. Пов. 21; А як би ти завтра став старцем
прохачем. Левиц. Пов. 69; Ті жидки були всім завідомі конокради. Левиц. І.
;
г) назви осіб за вдачею і характером, способом поведінки: діяч
‘дѣятель’ (СГ І, 393), господарка ‘хозяйка, госпожа’ (СГ І, 318), гуркотій
‘стучащій, неспокойный человѣкъ’ (СГ І, 341), дурник ‘дурачекъ; шутъ’ (СГ
І, 457), дерилюд ‘обдиратель, грабитель’ (СГ І, 371),

ледарь ‘лѣнтяй,

бездѣльникъ, лодарь’ (СГ ІІ, 351), мовчун ‘молчальникъ, неразговорчивый
человѣкъ’ (СГ ІІ, 438), мудь ‘неотеса, грубый человѣкъ, мужикъ’ (СГ ІІ,
452), одоро́бло ‘высокій неповоротливый человѣкъ’ (СГ ІІІ, 42), передовик
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‘вожакъ, выдающаяся личность’ (СГ ІІІ, 117), пічкур ‘любящій лежать на
печи’ (СГ ІІІ, 189), побігач ‘постоянно бѣгающій туда и сюда человѣкъ’ (СГ
ІІІ, 202), побігачка ‘вѣчно бѣгающая изъ дому’ (СГ ІІІ, 202), подляк
‘подлецъ’ (СГ ІІІ, 242), начальниця ‘начальница’ (СГ ІІ, 532), привідниця
‘предводительница, руководительница’ (СГ ІІІ, 409), причепа ‘придира,
назойливый, привязчивый человѣкъ’ (СГ ІІІ, 452), провинник ‘виновникъ,
провинившійся’ (СГ ІІІ, 459), простота ‘неучъ; наивный человѣкъ’ (СГ ІІІ,
459), реготун ‘хохотунъ’ (СГ IV, 10), розвеза ‘разиня’ (СГ IV, 34),
роздавальник ‘щедро раздающій, любящій дарить’ (СГ IV, 41), сидун
‘сидящій на одномъ мѣстѣ, малоподвижный человѣкъ, домосѣдъ’ (СГ IV,
118), стогній ‘постоянно стонущій человѣкъ’ (СГ IV, 208), стукотій
‘безпокойный человѣкъ, надоѣдающій своимъ стукомъ, возней’ (СГ IV,
222), страхополох ‘трусъ’ (СГ, IV, 214).Пор.: Моя жінка велика господарка.
Левиц. I. 432; Яким передражнював бабу так химерно, що всі потішались із
його, як із дурника. Левиц. І. 523; В москалі оцих ледарів! Левиц. Пов. 184;
Та що й говорить з такими глечиками, з такими мудями. Левиц. Пов. 182;
Мамо! говорила Зося, де ви взяли таке одоробло, а не наймичку? Левиц. І.
357; Радюк був передовиком між своїми близькими товаришами. Левиц.
Пов. 154; Він звав Воздвиженського в вічі подляком-туляком. Левиц. Пов.
13; Оце причепилась причепа. Левиц. І. 417; О. Хведор був веселий, реготун.
Левиц. I. 132; Ця дівка добра розвеза: ніколи дверей за собою не зачиняє. Рк.
Левиц; Хиба я страхополох, щоб боявся Петра? Рк. Левиц.
Значна частина наведеної лексики – це експресивні розмовні
найменування, утворені за допомогою засобів українського словотворення.
ґ) назви осіб за місцем проживання: лісовик ‘житель лѣсовъ’ (СГ, ІІ,
370), колонист ‘колонистъ’ (СГ, ІІ, 272), хуторянка ‘живущая на хуторі’
(СГ, IV, 421). Пор.: Може він поїхав до казаків-лісовиків. Левиц. І. 198 ; На
гетьманських могилах колоністи німці насадили картоплі. Левиц. Пов.
367.;
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д) назви осіб за національністю, етнічною ознакою: болгарище (СГ І,
83), грекиня ‘гречанка’ (СГ І, 324), європеєць ‘европеецъ’ (СГ І, 466), ляхівка
‘полька’ (СГ ІІ, 393), негр ‘негръ’ (СГ ІІ, 542), жидок (СГ І, 483), француз
‘французъ’ (СГ IV, 373), ляхва ‘поляки’ (СГ ІІ, 393). Пор.: Грек росказував
про східні гареми, про афинських грекинь. Левиц. Пов. 13; Ми вже стали
європейцями. Левиц. Над товстими, як у негрів, губами стерчали руді
вуси. Левиц. Пов. 179; Жидки сидять та кравцюють руками швидкими та
сухими як кість. Левиц. І. 95; Вони будуть говорити по французькій, як
французи. Левиц. Пов. 119; З нас висисає кров жидова і ляхва. Левиц. Пов.
161.;
е) назви осіб за родинними стосунками: їденик ‘единственный сынъ’
(СГ ІІ, 196), купцівна ‘дочь купца’ (СГ ІІ, 328), міщанчук ‘сынъ мѣщанина’
(СГ ІІ, 435), професорівна ‘дочь профессора’ (СГ ІІІ, 487), потомок
‘потомокъ’ (СГ ІІІ, 380), копитанша ‘капитанша’ (СГ ІІ, 281), купчиха
‘купчиха’ (СГ ІІ, 328) матка, матушка ‘попадья’ (СГ ІІ, 411), окономша
‘жена эконома’ (СГ ІІІ, 49), протопопша ‘жена протоіерея’ Левиц. І. 347
(СГ ІІІ, 486), матір ‘матерь’ (СГ ІІ, 410), рожденик ‘родитель’, рождениця
‘родительница’ (СГ IV, 29), родичка ‘родственница’ (СГ IV, 28), сватуньо
(СГ IV, 104), чоловік ‘женатый человѣкъ’ (СГ IV, 469). Напр.: Молоді
професорівни й купцівни не схотіли навіть пити чаю. Левиц. Пов. 55; Пан
вибрав собі до двору двох хлопців, потомків старих козаків. Левиц. І. 159; А
як твоя думка, пані-матко, спитав о. Хведір у жінки. Левиц. І. 405; Вона
була дуже схожа на сельську матушку. Левиц.; Проти його стояв один
купець з молодою купчихою. Левиц. Пов. 55; А мені здається, що ви моя
матір. Левиц; Подайте милостини за свою рожденицю, за своїх
покревних. Рк. Левиц; Поблагословила молодих якась родичка замісто
матері. Левиц. І. 333; Ви, сватуню, будете ще довго, довго жити. Левиц. І.
377; В правім притворі стояли чоловіки та парубки; в лівім – діди, на
середині – малі хлопці, а в бабинці – молодиці та дівчата. Левиц. I. 13.;
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є) назви осіб за зовнішністю: красуня ‘красавица’ (СГ ІІ, 301),
товстуля ‘толстушка’ (СГ, IV, 270), ухань ‘человѣкъ съ большими ушами’
(СГ IV, 367). Напр.: Й я не молода, але й дячиха красуня нічого сказати.
Левиц. ПЙО. 372; Ота товстуля як поклонилась, то аж присіла, ще й
перехилилась на один бік. Левиц. Пов. 143.;
ж) назви осіб за віком: парубчак ‘молодой парень, юноша’ (СГ ІІІ, 98),
перевесник ‘сверстникъ, ровесникъ’ Рк. Левиц. (СГ ІІІ, 111), перевесниця
‘сверстница, ровесница’ (СГ ІІІ, 111), молодіж ‘молодежь’ (СГ ІІ, 442).
Пор.: Промовив парубчак, хитаючи головою. Левиц. Пов. 181; Обидві вони
були перевесниці. Левиц. Пов. 116; Вся молодіж пустилась у танець.
Левиц. І. 187.

2.1.2. Лексика на позначення внутрішнього світу людини
В ілюстративному матеріалі Словника української мови за редакцією
Б. Грінченка лексику на позначення внутрішнього світу людини
репрезентують:
а) назви різних душевних станів людини: стан ‘состояніе’ (СГ IV,
196), чуття ‘чувство’ (СГ IV, 479), задума ‘задумчивость’ запал ‘жаръ,
горячность; пылъ, пылкость; воодушевленіе’ (СГ

ІІ, 75), мука ‘мука,

мученіе, страданіе’ (СГ ІІ, 453).
Пор. у тексті: Поява його в такий час і в такому стані несказано
здивувала Зосю. Левиц. І. 448; Тільки чуття шаноби людських звичаїв
вдержало його на місці. Левиц. І. 235; Радюк хотів піймати на її лиці хоч
крапельку задуми, хоч крапельку того смутку. Левиц. Пов. 298; В такім
запалі він був і справді трохи похожий на героя Иліяди. Левиц. Пов. 16; Він
терпів муку од свого кохання. Левиц.
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б)

назви

різних

почуттів,

наприклад,

глибокої

сердечної

прихильності: коха́ння ‘любовь, любовная страсть’ (СГ ІІ, 294); гіркоти,
душевного болю: обида ‘обида’ (СГ ІІІ, 9);
в) бажань, або їх відсутності: по́мста ‘месть, отмщеніе’ (СГ ІІІ,
300), неохота ‘неохота, нежеланіе’ (СГ ІІ, 553).
Моделювання

внутрішнього стану людини демострують такі

авторські контексти, репрезентовані

в СГ: Минулося моє кохання, моє

женихання. Левиц.; Його душа кипіла помстою і ненавистю. Левиц. Пов.
12; Яким з більшою неохотою одвітував йому. Левиц. І.
Лексика на позначення внутрішнього світу людини у словникових
ілюстраціях текстами І. С. Нечуя-Левицького представлена словами: мрія
‘мечта, греза’ (СГ ІІ, 451), мара ‘у Левицкаго употребл. въ значеніи: мечты’
(СГ ІІ, 405).
Мінітексти, в яких уживаються лексеми мрія, мара проектуються на
ситуацію, пов’язану з відтворенням внутрішнього стану людини, її думок
про щось бажане, приємне, напр.: Ох, мрії мої, мрії золотії. Левиц. Все те
викликали веселі мрії, веселі думи. Левиц. І. 195; Не зросла вона в роскоші.
Мари об таких хатах раскішних здались їй пустими.

2.1.3. Лексичні номінації зі сфери освіти
Окрему групу становить лексика зі сфери освіти. В ілюстраціях із
творів І. С. Нечуя-Левицького це:
а) назви на позначення структурних підрозділів навчальних
закладів, їх приміщень, меблів, а також назви, що стосуються занять у
навчальних закладах: катедра ‘каѳедра’ (СГ ІІ, 225), авдиторія ‘аудиторія’
(СГ І, 2), клас ‘классная комната’ (СГ ІІ, 248), парта ‘парта, школьная
скамья’ (СГ ІІІ, 97), вакація ‘вакаціонное время’ (СГ І, 123), филозофія
‘философія’(СГ IV, 376), лекція ‘урокъ, лекція’ (СГ ІІ, 353), екзамен
‘экзаменъ’ (СГ І, 464), літера ‘буква’ (СГ ІІ, 371), знання ‘знаніе’ (СГ ІІ,
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170), наука ‘наука’ (СГ ІІ, 530), просвіта ‘просвѣщеніе, образованіе’(СГ ІІІ,
478);
б) назви осіб за місцем їх навчання, роботи, вченим званням:
авдитор ‘ученикъ, назначенный для выслушиванія уроковъ товарищей’ (СГ
І, 2), кандидат ‘кандидатъ’ (СГ ІІ, 214), слухач ‘слушатель’ (СГ IV, 154),
студент ‘студентъ’ (СГ IV, 221), ректор ‘ректоръ’ (СГ IV, 11), професор
‘профессоръ’ (СГ ІІІ, 487), навчителька ‘учительница’ (СГ ІІ, 474);
в) інші назви, що пов’язані з освітою та культурою: библіотека
‘библіотека’ (СГ І, 55), читальник ‘читатель’ (СГ IV, 465).
Приклади ілюстрацій із текстів І. С. Нечуя-Левицького у Словнику за
редакцією Б. Грінченка: Наука по катедрах кульгала або дрімала. Левиц. І.
257; Студенти перестали ходити на його лекції, а щоб авдиторія не була
зовсім порожня, вони ходили по черзі, по п’ять душ. Левиц. Пов. 52; Він
увійшов у сіни і заглянув у клас. Левиц. Пов. 177; Його наука була
филозофія. Левиц. Пов. 10; Не вивчиш лекції, –

профессорі слова не

скажуть. Левиц. І. 152; Згинула наука, впала просвіта, зоставшись тільки
в схоластичних латинських духовних школах. Універсітетська наука була
тільки азбука європейської просвіти. Левиц. І. 259; На тому й скінчилася
наука й просвіта Сухобрусівен. Левиц. Пов. 21; Кандидатам до академії
були видані скарбові гроши. Левиц. Пов. 4; Воздвиженський не вважав на
увагу, чи неввагу своїх слухачів. Левиц. Пов. 52; Студенти, як звичайно
буває, почали записувати його лекції. Левиц. Пов. 52; Дашкович швидко
піднявся між професорами своїми лекціями. Левиц. Пов. 50; Які все чудні
книжки в библіотеці мого батька. Левиц. Пов. 128; Багацько читальників
дожидається тієї книжки. Левиц. Пов. 255.
Як засвідчують наведені приклади, переважна більшість лексики на
означення понять зі сфери освіти – іншомовні слова. Фіксація таких слів у
реєстрі словника, підтверджена

конкретними прикладами

з творів

письменника, виявляє активний процес запозичення іншомовної лексики,
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причому нерідко у варіантних формах. Варіантні написання свідчать про
неусталеність орфографії, про вплив діалектної вимови на засвоюване
іншомовне слово.

2.1.4. Суспільно-політична лексика
В ілюстративному матеріалі із творів І. С. Нечуя-Левицького, що
репрезентує Словник української мови за ред. Б. Грінченка, лексика
суспільно-політичного характеру представлена назвами: арешт ‘арестъ’
(СГ І, 9), газета ‘газета’ (СГ І, 264), гніт ‘гнетъ, притѣсненіе’ (СГ І, 294),
гисторія Левиц. Пов. 4, (СГ І, 284), ідея ‘идея’ (СГ ІІ, 196), мораль
‘нравственность’ (СГ ІІ, 444), національність ‘національность’ (СГ ІІ, 532),
нація ‘нація’ (СГ ІІ, 532), плем’я ‘племя, народъ’ (СГ ІІІ, 193), покоління
‘поколѣніе’ (СГ ІІІ, 274), рабство ‘рабство’ (СГ IV, 1), світогляд
‘міровоззрѣніе’ (СГ IV, 110), народовець ‘народникъ’ (СГ ІІ, 516), націонал
‘націоналъ’ (СГ ІІ, 532), герой ‘герой’ (СГ І, 280).
Пор. словникові ілюстрації з творів І. С. Нечуя-Левицького: В холодній
під арештом сиділо іще кілька жидків злодіїв і конокрадів. Левиц. І. 320;
Жадна газета, жадна пошта не переносила так швидко звісток з одного
краю до другого, як язик Борюхів. Левиц. І. 180; Весь віковічний гніт, вся
ненависть виявлялась тим диким вогнем в його очах. Левиц. Пов. 269;
Європейські ідеї. Левиц. Пов. 153; Її батько й мати, люде з дрібного
панства, але... близькі до народа, чесні хлібороби, не одірвані од
національности. Левиц. Пов. 225; Зібрані з усяких націй, студенти не
могли ніяк погодитись між собою. Левиц. Пов. 6; В ті давні часи
український народ жив невеличкими племенами. Левиц. Перші кн. 5;
Неначе присудили її зумисно на темноту й рабство. Левиц. Пов. 254; Я
хочу виробити власний филозофський світогляд. Левиц. Пов. 90; Ми...
носимо народню свиту, бо ми, народовці, стаємо на бік народа. Левиц.
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Пов. 159; Перед його очима басували гетьманські коні, а на конях сиділи
гетьмани-герої. Левиц. Пов. 166; Калімері зовсім не нагадував героїв Іліяди.
Левиц. Пов. 13.
Актуальні

для

тогочасного

суспільства

питання

національної

самобутності, відображені в змісті творів письменника, насамперед
зумовлювали вживання відповідної лексики на позначення абстрактних
понять.
2.1.5. Слова-поняття, пов’язані з мистецтвом та літературою
Ця група слів-понять у мінітекстах І. С. Нечуя-Левицького, які
репрезентує Словник Б. Грінченка, представлена назвами: театр ‘театръ’
(СГ IV, 252), гумор ‘юморъ’ Левиц. (Пр. 1868, 474) (СГ ІІ, 340),
поетичність ‘поэтическія свойства, поэтическое’ Левиц. Пов. 268, (СГ ІІІ,
249), картина ‘картина’ (СГ ІІ, 223), малювання ‘живопись’ (СГ ІІ, 402),
пензель ‘кисть (у живописцевъ)’ Левиц. Пов. 217, (СГ ІІІ, 106), оповідання
‘разсказъ, повѣствованіе’ Левиц. І. 213, (СГ ІІІ, 58), переказ ‘преданіе’ (СГ
ІІІ, 120), оповідач ‘разсказчикъ, повѣствователь’ Левиц. Пов. 146, (СГ ІІІ,
58), повістяр ‘писатель повѣстей, разсказчикъ’ (СГ ІІІ, 222), промовець
‘ораторъ’ МБ. 2, (СГ ІІІ, 473).
Напр.: Я поїхала б у театр. Левиц. І. 299; А як сяде кінець стола та
обіпреться рукою, як та картина. Левиц. І.; Дивне малювання ожило на
полотні. Левиц.; Забула історичні перекази. Левиц. І. 258; З того часу, як
зроблено в Галичині особне видання Квітчиної повісти «Маруся», жоден з
українських повістярів не видавав у нас особною книжкою своєї праці.
Левиц. І.
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2.1.6. Лексика релігійної сфери
Показова для індивідуального стилю І. С. Нечуя-Левицького лексика
релігійної сфери в словникових ілюстраціях представлена лексемами, які за
семантикою можна об’єднати у такі мікрогрупи:
а) назви видів церковного співу та богослужбових відправ: акахтист
‘акафистъ’ (СГ І, 5), окахтист (СГ ІІІ, 46), благовіст ‘благовѣстъ’ Левиц. І.
378, (СГ І, 70), пасія ‘пассія, особое церковное служеніе, совершаемое въ
первыя 4 недѣли Великаго поста, по пятницамъ, и состоящее въ чтеніи
страстныхъ

евангелій’

Левиц.

Пов.

30,

(СГ

ІІІ,

99).

Пор.:

Аж

перехрестилась Ганна, дякуючи Богові, і дала собі зарок найняти
акахтист і обміняти свічку. Левиц. І. 66; Найму за вас окахтист Брацькій
Богородиці. Левиц. Пов. 80;
б) назви духовних осіб: митрополит ‘митрополитъ’ (СГ ІІ, 429),
єпископ ‘епископъ’ (СГ, І, 468). Напр.: Може буде їхать котрий архиєрей
або митрополит? Левиц; Хто приїхав? – рознеслось по залі. – Ректор
академії! єпископ! митрополіт. Левиц. Пов. 317;
в) назви церковних книг: катехизис ‘катехизисъ’ (СГ ІІ, 225),
молитовник ‘молитвенникъ’ (СГ ІІ, 440), субітник ‘поминальная книга,
субботникъ, синодикъ’ (СГ IV, 225), часловець ‘часословъ’ Левиц. І. 243,
(СГ IV, 446). Пор.: Народ прикладає до Бога ті властивости, котрі
звичайне прикладуються до його в катехизисові. Левиц.; Зося... схилила
голову над молитовником. Левиц. 1. 272; Запишімо, стара, часть грошей
на церкву, щоб нас поминали, щоб нас записали в субітник. Левиц. І. 381;
г) назви на позначення частин церкви та її інтер’єру: бабинець
‘отдѣленіе въ церкви, въ которомъ стоять женщины, – обыкновенно первое
послѣ входного’ (СГ І, 14), притвор ‘притворъ въ церкви’ Левиц. І. 13 (СГ
ІІІ, 444), лямпочка (СГ ІІ, 392), лямпада ‘лампада’ (СГ ІІ, 392).
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Приклади словникових ілюстрацій: В церкві було повнісінько. Въ
правім притворі стояли чоловіки та парубки, в лівім діди, на середині –
малі хлопці, а в бабинці – молодиці та дівчата. Левиц. І. 13; Перед
образами висіли скляні лямпочки. Левиц. Пов. 20; Перед образами
засвітили лямпадку і свічки. Левиц. Пов. 47.
Отже, твори І. С. Нечуя-Левицького, віддзеркалюючи усно-розмовну і
писемно-книжну мовну практику, сприяли кодифікації в загальномовному
словнику лексики різних тематичних груп і різного стилістичного
забарвлення. Використані як ілюстративний матеріал Словника приклади
конкретного слововживання письменника засвідчують значну кількість
варіантних графічних оформлень запозичених слів, активізацію в писемнолітературній мовній практиці народнорозмовної лексики, яка стилістично
збагачувала не лише художній стиль, а й українську літературну мову
загалом, сприяючи формуванню стилістично багатого словника.

2.1.7. Лексика на позначення побутових понять
Зафіксовані в Словнику української мови за редакцією Б. Грінченка
конкретні

слововживання

І. С. Нечуя-Левицького,

–

це

слова

народнорозмовного і книжно-літературного походження. Серед них окрему
тематичну групу утворюють назви, що окреслюють побутову сферу
життєдіяльності людини.
У мовній практиці І. С. Нечуя-Левицького це назви житлових
будівель та приміщень, їх частин, а також назви, що стосуються
будівництва житла: забудування ‘строеніе, постройка’ (СГ ІІ, 10), мазанка
‘изба съ обмазанными глиной простѣнками изъ плетня’ (СГ ІІ, 396), около
‘наружность, внѣшность’ (зовнішня поверхня будівлі) (СГ ІІІ, 48),
квартира ‘квартира’(СГ ІІ, 230), станція ‘квартира’ (СГ IV, 197), кабинет
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‘кабинетъ’ (СГ ІІ, 203), кімнатка (СГ ІІ, 244), комірчина ‘небольшая
комора’ (СГ ІІ, 276), стінка ‘ум. отъ стіна’ (СГ IV, 206), комин ‘передняя
часть варистой печи, устроенная для прохода дыма въ трубу’ (СГ ІІ, 275),
поренчата ‘перила’ (СГ ІІ, 271), ряма ‘рама’,‘переплетъ у окна, рама’ (СГ
IV, 93), покрівля ‘кровля’ (СГ IІІ, 278), укрівля ‘покрываніе (крыши)’ (СГ IV,
332), бляха ‘кровельное желѣзо’ (СГ I, 77), колоддя ‘соб. отъ колода’ (СГ ІІ,
271), дрань ‘драниця’ ‘драница, тонкая доска отколотая или отщепленная
отъ дерева (употр. для кровель)’ (СГ I, 441).
Пор. словникові ілюстрації І. С. Нечуя-Левицького: Якісь невидані
місця, якесь пишне забудування. Левиц. І. 213; Під горами стояли маленькі
хатки-мазанки з невеличкими вікнами. Левиц.; Стіни були не опоряжені;
около було оббите дощем. Левиц. Пов. 177; Гордо і пишно переступив поріг
своєї панської квартири. Левиц. І. 219; Приїхали до Київа, стали на
станції. Левиц. І. 415; Восьма хата – мій кабінет. Левиц. І. 219; Сам
Сухобрус жив в сусідній кімнатці. Левиц. Пов.; Через сіни була пекарня з
комірчиною. Левиц. І. 192; Між бідними невеличкими міщанськими хатами
високо виносилася покрівля його чималої хати. Левиц. І. 238; Повітка
похилилась на бік, покрівля світиться, стріхи обсмикані, огорожа
сиплеться. Нема за що облагодитися московці. Левиц. І. 57; Майстрі
швидко викинули стінку між старою светлицею і кімнаткою. Левиц. І.
390; Забілів комин, зачорнів рядок горшків на полиці. Левиц. І.; Я закладав
комори й хату з віковічного дубового колоддя на два людські віки (СГ ІІ,
271).
Названа група побутової лексики у мовотворчості письменника
представлена ще й такими лексемами: парадний, причілковий, тисовий,
надвірній. Пор. у Словнику Б. Грінченка: Парадні покої. Левиц., (СГ ІІІ,
96); Одчинила причілкове вікно Левиц. Пов. 213, (СГ ІІІ, 452); Вікно зверху
трохи закругляне. Левиц. Пов. 19, (СГ ІІ, 55); Тисові ворота Левиц. І. 22,
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(СГ IV, 263); В надвірній хаті вона готувала печиво Левиц. І. 118, (СГ ІІ,
480).
Текстами І. С. Нечуя-Левицького проілюстровано досить велику групу
слів – це назви меблів та назви, що стосуються оздоблення інтер’єру.
Серед цих побутових назв переважають слова, що їх автор використовує
при описі житла тодішньої інтелігенції або житла міської людини. При
цьому І. С. Нечуй-Левицький послуговується не тільки загальними назвами
мебель ‘мебель’ (СГ ІІ, 414), обстава ‘обстановка’ (СГ ІІІ, 28), але й
вдається до деталізації побуту та вживає слова канапа ‘диванъ’ (СГ ІІ, 214),
комод/комода ‘комодъ’ (СГ ІІ, 276), косинець ‘треугольная полка въ углу
комнаты’ (СГ ІІ, 290), годинник ‘часы’ (СГ І, 297), канделябр ‘канделябръ’
(СГ ІІ, 214), ліхтар ‘подсвѣчникъ’ (СГ ІІ, 372), лямпа ‘лампа’, лямпочка (СГ
ІІ, 392), мисник ‘полки для посуды, посудный шкафъ, буфетъ’ (СГ ІІ, 428),
тежик ‘цвѣточный горшокъ, вазонъ’ (СГ IV, 252), обрус ‘скатерть’ (СГ ІІІ,
26), опона ‘пологъ, занавѣсь’(СГ ІІІ, 59), материя ‘матерія, ткань’ (СГ ІІ,
409), карниз ‘карнизъ’ (СГ ІІ, 222), шпалера ‘кусокъ обой’ (СГ IV, 509),
рамка ‘рамка’ (СГ IV, 5), мармор ‘мраморъ’ (СГ ІІ, 406), позолота
‘позолота’ (СГ ІІІ, 267).
Дослідники відзначають, що письменник для зображення життя своїх
героїв обирає типовий

інтер’єр, перелічує предмети, які належать до

обстави (саме таку назву як синонім до слова інтер’єр засвідчує мовна
практика еписьменника), пор. також: канапа, софа, косинчики з карнизом на
книжки та на проскури, камода, багато образів [Єрмоленко 2013 а : 8].
Пор.: Мебель така гарна, така гарна! Чи й мебель уже купили?
Левиц.; Сидів о. Хведір Чепурковський на канапі в своїй світлиці. Левиц. І.
131; Воздвиженський... одпер комод, витяг гроші і одніс жінці. Левиц.;
Коло стола стояла комода, а перед канапою стіл Левиц.; Попід стінами
стояли дванадцять стільців, в кутках косі столики, а над ними вгорі
косинчики з карнизом на книжки. Левиц. І. 133; Після вечері вона кинулась
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до посуди, перемила й перетерла і розставила на миснику Левиц.;
Годинник на стіні цокав. Левиц. I. 34; Ольга вхопила канделябр, Катерина
вхопила другий і всі побігли в коридор на зустріч Турманші. Левиц. Пов.
313; Перед образами висіли скляні лямпочки. Левиц. Пов. 20; Панни
заслонили опонами та килимами піч. Левиц. І. 188; То пасмо проміння
обливало... крісла, оббиті рябою недорогою матерією. Левиц.; Стояла
палата хороша, висока, убрана в карнизи Левиц.; Та кімната була обклеїна
такими самими шпалерами, які були в її почивальні. Левиц. І. 490; На
стінах висіло багато образів, невеликих картинок у чорних узеньких рамках
Левиц. І. 134; Якого там срібла, злота, квіток, мармору! Левиц. І. 223;
Позолота була вся витерта. Левиц. І. 293.
Слів

на

позначення

внутрішньої

частини

сільського

житла,

проілюстрованих творами І. С. Нечуя-Левицького, значно менше, пор.:
Стара сидить на лежанці та колише малого внука (СГ ІІ, 352); На образах
рушники, шиті орлами та хмелем (СГ IV, 91).
Слововживанням

І. С. Нечуя-Левицького,

яке

засвідчує

Словник

української мови за редакцією Б. Грінчека, проілюстровано також назви
господарських

приміщень,

споруд

та

предметів,

напр.:

возовня

‘экипажный сарай’ (СГ ІІ, 249), дровітник ‘дровникъ’ (СГ ІІ, 446),
засторонок ‘боковое отдѣленіе въ клуні, въ комнатѣ, въ амбарѣ, боковой
придѣлъ въ церкви и пр.’ (СГ ІІ, 102), курятник ‘птичникъ, курятникъ’ (СГ
ІІ, 331), млин ‘мельница водяная’ (СГ ІІ, 435), парник ‘парникъ’ (СГ ІІІ, 97),
повітка ‘сарай для скота, также навѣсъ изъ соломенной крыши при такомъ
сараѣ’ (СГ ІІІ, 223), теплиця ‘оранжерея’ (СГ ІV, 255), долото ‘долото’ (СГ
І, 417), струг ‘стругъ, скобель’ (СГ IV, 219), кіска ‘ножъ изъ куска косы;
употребляется какъ обыкновенный ножъ, а иногда служить и вмѣсто
бритвы’ (СГ ІІ, 246), карюк ‘столярный клей’ (СГ ІІ, 224), лак ‘лакъ’ (СГ ІІ,
342), глиця ‘деревянная игла для нанизыванія капустныхъ листьевъ’ Рк.
Левиц. (СГ І, 290), припиначка ‘веревка, которою привязываютъ скотъ для
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пастьбы’ Рк. Левиц. (СГ ІІІ, 431), сапа ‘кирка для выпалыванія сорныхъ
травъ, для окучиванія растеній’ (СГ IV, 102), си́панка ‘деревянная посуда
для ссыпки зерна’ Левиц. I. 217 (СГ IV, 122); глиняник ‘горшокъ для глины’
(СГ І, 289).
Пор. в текстах: Довбав долотом на дриветні. Левиц. Пов. 150;
Баштанник сидів коло куріня і щось стругав стругом. Левиц. Пов. 227;
Чорні кучері блищали проти заходу сонця як наведені лаком. Левиц. І. 262;
Пороблю було кіскою колеса млинові і п’ятірні, точнісінько, як у млині.
Левиц. І. 102; Насилу моргав сонними очима, що злипалися, наче карюком
примазані. Левиц. І. 235; Роспочинається полоття; народ висипає, як та
хмара, як та орда, з сапами. Левиц. І. 24 ; Два щербаті глиняники. Левиц.
І.; Показав засторонки, повні пшениці арнаутки. Левиц. Пов. 194; А ходім,
панотці, що там за диво діється в курятнику. Левиц. І. 189; На низу млин
крутив усіма колесами. Проти сонця на темних колесах ясно блищали нові
приставляні лопатки, хапаючи за кожним покрутом колеса срібні проміння
сонця, ніби облиті блискучою водою; Під повіткою наймички коноплі
тіпають. Левиц. І. 373; Під повіткою наймички коноплі тіпають. Левиц. І.
175; Квітка в теплиці. Левиц. І. 316.
У Словнику української мови за ред. Б. Грінченка зафіксовано ще одну
лексико-семантичну групу слів із сфери побуту. В ілюстраціях письменника
це назви, що стосуються упорядкування двору, прилеглої до житла
території: альтана ‘бесѣдка садовая’ (СГ І, 6), квітник ‘цвѣтникъ’ (СГ ІІ,
233), мур ‘каменная, кирпичная стѣна’ (СГ ІІ, 454), баркан ‘досчатый
заборъ, то-же, что и паркан’ (СГ ІІ, 30), огорожа ‘ограда, плетень, заборъ’
(СГ ІІІ, 37), штахети ‘рѣшетка, рѣшетчатая ограда’ (СГ IV, 513), кілок
‘колъ въ плетнѣ’ (СГ ІІ, 243), підкладка ‘предметъ, служащій для
подкладыванія подъ что нибудь’ (СГ ІІІ, 167).
Напр.: Як багато квіток в нашім саду! промовив Дашкович,
заглядаючи в вікно на квітник. Левиц. Пов. 33; З обох боків ґанку був
квітничок, де панські квітки перемішувались з зеленим зіллям. Левиц. Пов.;
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Перебігли вони міст, з’їхали на острів, поїхали попід самим садовим муром.
Левиц. І. 218; З одного боку двора коло баркана росли рядомъ тополі.
Левиц. Пов. 21; Огорожа кругом нова, витка, хазяйська. Левиц. І. 22;
Кватира Серединських стояла серед саду, що був одгороджений од
княжого тільки невеличкими зелено помальованими штахетами. Левиц. І.
426; На перелазі, вхопившись руками за два кілки, з’явилась, як з землі
виросла, Ганна. Левиц. І. 26; Од хвіртки до ґанку й до комори лежали по
землі стежкою, збиті докупи, дві дошки на підкладках з колодочок. Левиц.
Пов. 20.
Мікрогрупу назв будівель, що стосуються сфери послуг, «Словник
Бориса Грінченка» репрезентує тільки трьома словами І. C. НечуяЛевицького: крамниця ‘лавка’ (СГ IІ, 299), прачкарня ‘прачешная’ (СГ IІІ,
403). Пор.: Завів крамницю з тютюном. Левиц. Пов. 6.
Лексико-семантичну

групу

слів

на

позначення

різних

реалій

домашнього ужитку у текстах письменника представлено назвами
побутових речей: залізко ‘утюгъ’ (СГ ІІ, 59), стільниця ‘доска, на которой
рубят мясо’ (СГ IV, 209), купіль ‘купель, посуда для купанья, также вода
для купанья’ (СГ ІІ, 327), тиква ‘кувшинъ, сдѣланный изъ тыквы, а также и
родъ глинянаго кувшина или кубышки для воды’ (СГ ІV, 260). У «Словнику
Бориса Грінченка» вони ілюструються такими прикладами із творів
І. С. Нечуя-Левицького: Одна насилу володіла руками, прасуючи залізком
мушлинову сукню. Левиц. І. 178; Сікла м’ясо на стільниці. Левиц. Пов. 128;
Звеліла принести купіль, налити окропів і почала купатись. Левиц. І. 393;
Дибає старечою ступою попід гаєм з тиквою по воду до копанки. Левиц. І.
204. До назв, що позначають реалії домашнього ужитку, зараховуємо
лексему митель ‘теплая вода для мытья головы’ (СГ ІІ, 428). Це слово
розкриває свою семантику у такому авторському контексті: В ночви налила
мителю, щоб змити голову, бо була субота. Левиц. І. 54.
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Доповнюють аналізовану семантичну групу слів назви дрібного
хатнього майна. У словникових ілюстраціях із творів І. C. НечуяЛевицького це лексика на позначення реалій сільського побуту: завиніння
‘свитокъ, свертокъ’ (СГ ІІ, 16), клунок/клуночок ‘полмѣшка; котомка; узелъ’
(СГ ІІ, 253), манатки ‘пожитки’ (СГ ІІ, 403), шуплаття ‘одежда, бѣлье,
домашняя рухлядь’ (СГ IV, 519), ряднина ‘то-же, что и рядно, но
плоховатое’ (СГ IV, 92), простирядно ‘простыня’ (СГ ІІІ, 482). Напр.:
Зносили свої скриньки, свої завиніння, свої торбинки. Левиц. І. 505;
Одчинила вона скриню, виймала Василеві сорочки і вкладала в клунок.
Левиц. І. 37; В’їхала в двір коняка, вступили богомольці з клуночками.
Левиц. І. 38; Микола вдосвіта забрав свої манатки і пристав до другої
ватаги. Левиц.; Оддала дочку заміж та дала скриню й корову і надавала
усякого шуплаття. Рк. Левиц.; Лежить Ганна на старій дрантині,
прикрита старою драною рядниною. Левиц. І. 75; Високе жидівське ліжко
з перинами й подушками, закрите білим простирядном з зубцями навкруги.
Левиц. Пов. 178.
Лексико-семантична група назв посуду та інших виробів, що
використовуються для приготування або подавання їжі, у мінітекстах
І. С. Нечуя-Левицького представлена словами виделка/видельце ‘вилка’ (СГ
І, 156), мисочка ‘блюдце’ (СГ ІІ, 428), чашка ‘чашка’ (СГ IV, 447), чайник
‘чайникъ’ (СГ IV, 443), сахарниця ‘сахарница’ (СГ IV, 103), маслянка
‘маслянка, посуда для масла’ (СГ ІІ, 408), ніж ‘ножъ’ (СГ ІІ, 566), покрівець
‘крышка, употребляемая для прикрыванія чего-либо’ (СГ ІІІ, 278). Як
бачимо, наведені слова на позначення посуду входять у коло тих реалій, які
пов’язані з умовами життя більш заможних верств населення тодішньої
України. Що ж до лексем горня ‘горшочекъ’ (СГ І, 313), казанок ‘ум.
казанок, котелъ’ (СГ ІІ, 207), кухоль/кухлик ‘глиняная, деревянная или
металлическая кружка’ (СГ ІІ, 334), які зафіксовано в ілюстративному
матеріалі

І. С. Нечуя-Левицького,

то

вони

стосуються

зображення

побутових умов життя людей незаможних. Пор. ілюстрації у словнику:
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Дяки постукали заграничними виделками по німецьких тарілочках. Левиц.
І. 398; Ватя... почала виставляти на стіл стакани та мисочки. Левиц.;
Наливала вона чай, згинаючи свою білу руку, держачи чайник трьома
пальцями. Левиц. І. 294; На столі... тарілка з гарячими пирогами і
маслянка з маслом. Левиц. І. 157; Сахар, паляниця – все те було
понакривано плетеними покрівцями. Левиц. І. 293; У печі палає полум’є на
припічку, на жару горшки й горнята. Левиц. І. 37; На вікнах наставляно в
кухликах квіток ; Наймит роспалив багаття, повісив казанок і почав
варити кашу. Левиц.; Коло неї на лаві череп’яний кухоль з водою. Левиц. І.
75.
Кількісно меншу семантичну групу становлять назви продуктів
харчування, напоїв. У загальномовному словнику це такі лексеми, уживані
І. С. Нечуєм-Левицьким: кава ‘кофе’ (СГ ІІ, 204), цукерок ‘конфекта’ (СГ
IV, 438), медяник ‘медовый пряникъ’ (СГ ІІ, 415), пряжанка ‘варенецъ’ (СГ
ІІІ, 494), дріжджі ‘дрожди’ (СГ І, 445). Напр.: Та готуй їй чай, та готуй їй
каву. Левиц. І. 318; Не треба мені цукерків! Як схочу, то й сама куплю.
Левиц. Пов. 188.; Той купує горілку, той медяників. Левиц.; А тут, не тобі
кажучи, ростуть дочки як на дріжчах. Левиц. І. 140.
Доповнює цю семантичну групу слів лексема трапеза. У Словнику
Грінченка вона проілюстрована тільки прикладом із творів І. C. НечуяЛевицького і означає ‘столъ, кушанье’. Пор.: Та трапеза була вже багато
скудніша. Левиц. І. 394, (СГ IV, 279).
Серед побутової лексики зафіксовано велику групу слів на позначення
одягу.

В

ілюстраціях

І. C. Нечуя-Левицького,

які

репрезентує

загальномовний словник, це:
а) загальні назви одягу: удяганка ‘верхняя одежда, надѣвающаяся въ
рукава’ (СГ IV, 321), убір ‘уборъ, нарядъ’ (СГ IV, 307);

134

б) назви жіночого одягу та його частин: котик ‘родъ женской
шубки’ (СГ ІІ, 292), лейбик ‘родъ женской верхней теплой одежды на
ватѣ’(СГ ІІ, 353), горсет ‘верхняя женская одежда безъ рукавовъ’ (СГ І,
316), хвіст ‘шлейфъ, хвостъ платья’ (СГ IV, 393);
в) назви чоловічого верхнього одягу, його частин: чемерка ‘родъ
верхней одежды у мужчинъ съ таліей и со сборками сзади (изъ черкасину
или подобной матеріи)’ (СГ IV, 451), кожушина ‘тулупъ болѣе легкій’ (СГ
ІІ, 263), катанка ‘куртка суконная’ (СГ ІІ, 224), лапсердак ‘родъ длинной
верхней еврейской одежды’ (СГ ІІ, 344), козачина ‘казакинъ’ (СГ ІІ, 265),
комір ‘воротникъ’ (СГ,ІІ, 276).
Пор. уживання наведених слів у мінітекстах письменника: На їх були
однакові горсети. Левиц. І. 10; Зап’яті одинаковими хустками, в
одинакових котиках, критих яснозеленою матерією, вони були ніби
однолітки. Левиц. Пов. 21; Не вмієте так вертіти хвостом та крутити
головою, як уміє Люцина та Рузя. Левиц. І. 319; Погонича вбрали в
городську чемерку і в широчезні шаравари. Левиц. І. 410; То ви, діду
Панасе, вмієте й кравцювати?.. Пошиєте ж мені кожушину, як прийде
зіма. Левиц. І. 101; Тут Василь вступив у хату в новій чорній катанці з
фабрицького сукна. Левиц. І. 27; Мати хотіла одягти його в козачину, в
нові крамні штанці. Левиц. І. 245; Не до нашої шиї ті коміри шили. Левиц.
До семантичної групи слів, що позначають чоловічий гардероб,
зараховуємо також назви довгополий сіртук, цицова жилетка, шкарпетки,
рукавичка. У Словнику української мови за редакцією Б. Грінченка до цих
лексем використано такі приклади І. С. Нечуя-Левицького: Молодий Радюк
мусів скинути чоботи і пішов на баштан в самих шкарпетках. Левиц. Пов.
230, (СГ ІІ, 499); Лакей у білих рукавичках. Левиц. Пов. 433, (СГ IV, 86).
У мові І. С. Нечуя-Левицького представлено назви предметів, які
служать доповненням до одягу, призначені для його прикрашання. В
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ілюстративному матеріалі із творів письменника таких слів небагато. Це
лексеми прикраса, корона, ланцюжок. Пор.: Являлась перед ним в золотій
короні, як малюють святих на образах. Левиц. І. 271, (СГ ІІ, 287); На
грудях у його гойдався важкий золотий ланцюжок. Левиц. І. 518, (СГ, ІІ,
344).
Лексико-семантичну групу назв головних уборів названий словник
репрезентує

тільки

двома

словами

І. С. Нечуя-Левицького

козирьок

‘картузъ (головной уборъ)’ (СГ ІІ, 266), камилавка ‘камилавка’ (СГ ІІ, 213):
На йому був московський мундір з червоним коміром, козирок з червоною
стрічкою навкруги. Левиц. І. 10.; Кафедральний протоєрей високий, чорний
і чорнявий, з високою камилавкою на голові. Левиц. Пов.
З-поміж
письменника,

побутових

слів,

виокремлено

які

групу

проілюстровано
назв

на

слововживанням

позначення

виробів,

виготовлених у процесі ткання на ткацькому верстаті. Це лексеми
матербас ‘пестрядь (матерія)’ (СГ ІІ, 409), каразія ‘простое сукно’ (СГ IІ,
220), саморобне сукно (СГ IV, 227). Напр.: Серед базару торгували жиди
стрічками, ситцем, матербасом. Левиц.; Вбіраєте... каразіями своїх слуг.
Левиц.; Це сукно саморобне. Рк. Левиц.
Ілюстративний матеріал із творів І. С. Нечуя-Левицького в Словнику
української мови за редакцією Б. Грінченка засвідчує невелику групу назв
танців, музичних інструментів: кадриль ‘кадриль’ (СГ ІІ, 206), полька
‘танецъ: полька’ (СГ ІІІ, 290), катеринка ‘шарманка’ (СГ ІІ, 325), козак
‘танецъ’ (СГ ІІ, 264), дрібушки ‘танець, также мелкія па въ танцахъ’ (СГ ІІ,
444). Напр.: Боярин насилу розігнав гурт, щоб поставити молодих до
першої кадрилі. Левиц. І. 187; В шинку голосить, та вже не своїм голосом
катеринка. Левиц.; Парубки... розганяли дівчат як полохливих лебедів і
починали козака. Левиц. І. 15; Настя вийшла у танець... виробляла
дрібушки. Левиц. Пов. 111.
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2. 1. 8. Лексика на позначення реалій природного довкілля
В ілюстративному матеріалі із творів І. С. Нечуя-Левицького, що
репрезентує «Словарь української мови» за редакцією Б. Грінченка,
лексика на позначення реалій природного довкілля представлена:
а) назвами дикорослих трав’янистих рослин та їх частин –
козельок (СГ ІІ, 265), маківка ‘цвѣтокъ мака’ (СГ ІІ, 399), смілка (СГ ІV,
158), калган ‘калганъ’ (СГ ІІ, 210), лопушина ‘листъ лопуха́’(СГ ІІ, 378),
бадилина ‘стебель, трость, былинка’ (СГ І, 19), трави́на ‘стебель травы,
травинка’ Левиц. Пов. 357 (СГ ІV, 278).
Напр.: Павлик... бігав по степу, гуляв там в гілки, в цурки... їв
козельки, щавель. Левиц. Пов. 150; Дівчина почервоніла як маківка. Левиц.
Пов. 107; (Соловейко) сидить на дерезині, співає, аж бадилина під ним
гойдається. Левиц. І. 118; Баба Параска заправляла горілку міцним
калганом. Левиц. І. 522; Вирвала лопушину та й потягла спідницю просто
по грядках, прохолоджуючи пику лопушиною, неначе справді пані. Левиц.
Пов. 347.
б) назвами трав’янистих декоративних рослин, їх частин –
борідка царська (СГ І, 87), гвоздик ‘гвоздика’ (СГ І, 278), півник (СГ ІІІ,
157), орги́нія ‘георгина (цвѣтокъ)’ Левиц. I. 285 (СГ ІІІ, 62), тульпан
‘тюльпанъ’ (СГ ІV, 294), чорнобривець (СГ ІV, 471), пуп’янок ‘бутонъ;
почка’ (СГ ІІІ, 500), шпичак ‘ростокъ, появившійся изъ земли’ (СГ ІV, 510).
Напр.: (Вінки) з гвоздиків та чорнобривців. Левиц. І. 188; Цвіли всякі
квітки: і гвоздики, і чорнобривці. Левиц. І. 23; Китицями висіли пуп’янки
тульпанів. Левиц. І. 427; Під вікнами насадила Ганна бузку, півників та
півонії. Левиц. І. 23 ; Од причілка цвів кущ панської рожі, цвіли всякі
квітки й гвоздики, й чорнобривці, й царська борідка, й кручені паничі.
Левиц.; Квітки роскручували свої пуп’яночки. Левиц. ПЙО. І. 500;
Повитикались червоненькі шпичаки пивонії та півників. Левиц. І. 339.
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в) назвами

дерев, чагарників, кущів, (напівкущів), їх частин –

ака́ція ‘акація’ (СГ І, 5), бук ‘букъ’ (СГ І, 108), вишни́на ‘вишневое дерево’.
Левиц. Пов. 191 (СГ І, 201), грабина ‘грабовыя деревья’ (СГ І, 320),
забрость ‘на плодовыхъ деревьяхъ: почки цвѣтовыя’ (СГ ІІ, 9), ки́тяг
‘гроздь, кисть’ (СГ ІІ, 241), ми́рта ‘миртъ’ (СГ ІІ, 427), осокорина ‘одно
дерево, осокоря’. Левиц. І. 62 (СГ ІІІ, 70), шовковиця ‘тутовое дерево’ (СГ
ІV, 508), кущ ‘кусть’ (СГ ІІ, 336), жасмин ‘жасминъ’ (СГ ІІ, 475), панська
рожа (СГ ІV, 29), райдерево ‘сирень’ (СГ ІV, 4), ліщи́на ‘орѣшникъ’ (СГ ІІ,
373), терен ‘тернъ, терновникъ’ (СГ ІV, 256), чебрець (СГ ІV, 449).
Напр.: Цвів кущ панської рожі. Левиц. І. 23; Цвіли кущі рожі, бузку,
жасмину. Левиц. Пов. 20; Несла в руках роскішну гільку райдерева. Левиц.
І. 287; Блищали чорні як терен очі. Левиц. І. 133. Коло тераси цвітуть
померанці, мирти. Левиц.; На яблуні багато забрості, багато яблук буде.
Рк. Левиц.; Ночує Ганна під синім небом, під зеленими буками. Левиц. І. 62;
Ліс застилав гори й долини чистою старою дубиною та грабиною. Левиц.
Пов. 99; Росли рядом тополі й шовковиці. Левиц. Пов. 21; Кущі зеленої
ліщини. Левиц.; Заросла могила травою та чебрецем. Левиц. І. 76.
Приклади словникових ілюстрацій засвідчують метафоризацію назв
рослинного світу: Тільки денеде стоїть довгошия вишня, безлиста акация
попід кращими хатками. Левиц. І. 91; Спілі вишні злипались китяхами, як
бджоли кругом матки. Левиц. Пов. 192. Пор. також метафоричну назву
степу: Степова скатерть ... була заткана квітками: червоними купами
смілки ... Левиц. Пов. 97.
г) назви на позначення узагальненого поняття простору – куто́к
‘часть, сторона (села)’ (СГ ІІ, 338), місце ‘мѣсто’ (СГ ІІ, 433), околеція
‘сосѣднія части села, окрестность’ (СГ ІІІ, 48), острів ‘островъ’ Левиц. Пов.
364, острівець Левиц. І. 91 (СГ ІІІ, 72), простір ‘свободное, незанятое
мѣсто’ (СГ ІІІ, 482), світо́та ‘далекая сторона’ (СГ ІV, 110).
Напр.: Одна вулиця на однім кутку співала одну пісню, а десь дамко
друга й третя. Левиц. І. 17; Як намальовані встають передо мною всі
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місця. Левиц.; Згоріла хата і коло неї уся околеція усі хати. Рк. Левиц.;
Приймаю солому з току, бо син привезе снопи, щоб був простір. Рк. Левиц.;
Пішла за Дніпро, така світота. Рк. Левиц.
ґ) назви місцевості з характерними природними ознаками –
гущавина ‘чаща, густо заросшее мѣсто’ Левиц. І. 374 (СГ І, 344),
крини́човина ‘мѣстность, богатая ключами’ (СГ ІІ, 307), лука ‘лугъ
поемный’ (СГ ІІ, 338), мілково́ддя ‘мелководье’ (СГ ІІ, 431), прави́лка
‘просѣка въ лѣсу’ Рк. Левиц. (СГ ІІІ, 399); дряговина ‘болотистое мѣсто,
трясина, болото’. Левиц. (СГ І, 450), мо́чар ‘топь, низменное съ
подпочвенной водой мѣсто’ (СГ ІІ, 450), глинище ‘мѣсто, яма, откуда
беруть глину, глинница’ Левиц. І. 103 (СГ ІІ, 338), западина ‘впадина’ (СГ
ІІ, 74), провалина ‘яма, гдѣ провалилась земля, пропасть’ (СГ ІІІ, 459),
рівчак (СГ ІV, 20); зашкалубина ‘скважина, щель’ (СГ ІІ, 118), проду́хвина,
продуховина ‘продушина; прорубь’ (СГ ІІІ, 466), проли́зина (СГ ІІІ, 470),
прото́чина ‘дыра, сквозь которую протекаетъ вода (въ крышѣ, запрудѣ)’.
Рк. Левиц. (СГ ІІІ, 486), роско́лина ‘разщелина, трещина’. Левиц. Пов. 362.
(СГ ІV, 67); відкид ‘скатъ, покатость, склонъ’ (СГ І, 214), горб ‘горбъ’ (СГ І,
310), ребро ‘бокъ горы, обрыва, скалы’ (СГ ІV, 9), шпиль ‘холмъ, невысокая
круглая гора’ (СГ ІV, 510), водоспад (СГ І, 247), гребінь ‘гребень волны’
(СГ І, 323), забо́ра ‘на днѣпровскихъ порогахъ: рядъ, гряда камней,
прорѣзывающихъ русло поперегъ теченія’ (СГ ІІ, 7), лава ‘гряда въ
рѣчномъ порогѣ’ (СГ ІІ, 338), струмок ‘ручеекъ’. Лев. Пов. 191 (СГ ІV,
219).
Пор у текстах: Шукає вона очима тих ярків зелених, де буває
криничовина, де густа осока покриває долинку, а на долині блищить
водиця. Левиц. І. 83; А за горами розіслалась широкими подолами зелена
лука. Левиц. I. 93; По мілководді скрізь розляглося широколисте латаття.
Левиц. І. 63; Рузя... трохи не загрязла на мочарі. Левиц. І. 305; Під одною
горою, коло зеленої левади, в глибокій западині стояла хата. Левиц. КС.;
Засипати... провалину. Левиц. І. 279; Декотрі позлазили вниз, поховались
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меж купами каміння, попритулювалися до провалин. Левиц. І. 90; Полетіла
в рів, бо саме коло нашої різи був глибокий рівчак з маленькою криничкою.
Левиц. Пов. 338; Коло самої стіни десь знайшлася зашкалубина між
дошками. Перстінь закотився туди і зник. Левиц. І. 516; Її ноги ввігнули
тонкий лід, шурхнули в пролизину. Левиц. І. 470; Сіла... на одкиді скелі.
Левиц. І. 254; На горбику під вербами сиділа купа дівчат Левиц. І. 18; Яри
гайові меж невисокими, та крутими горами та шпилями, меж дубовими
та грабовими гаями, що роскішно поросли на крутих ребрах, на вершках
гір та шпилів. Левиц. І. 203; Українські яри гайові між невисокими та
крутими горами та шпилями. Левиц. І. 203; З високої кам’яної стіни з
двох росколин лилися водоспади. Левиц. Пов. 362; Карпо знав добре всі
пороги, всі забори, знав кожний камінь. Левиц. ПЙО. І. 138; Кодацький
поріг появився... ввесь білий, вкритий піною та бризками. Байдак загув і
полетів з лави на лаву рівно, як стріла. В одну мить його перенесло через
поріг. Левиц. Пов. 351.
Пор. також

актуалізацію фіксованої лексики у таких

образних

контекстах: На яру ставочки здавались якимись продухвинами. Левиц. I.
17; Кругла, мов шпиль, гора. Левиц. І. 197; Од берега до берега на Дніпрі
появився білий гребінь, неначе біла грива величезного коня. Левиц. Пов.
351.
Отже, аналіз лексики та відповідного ілюстративного матеріалу із
творів І. С. Нечуя-Левицького в Словнику української мови за ред.
Б. Грінченка

засвідчує,

що

Словник

переважно

орієнтувався

на

відображення української лексики народнорозмовного походження, яка
пов’язана з побутовою сферою життєдіяльності людини й актуалізована в
творчості письменника другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. Словник фіксує
назви тогочасних професій, зокрема сільськогосподарських термінів
(подавальник, укладальник – снопів), відтворює побутову культуру, в якій
наявні види занять із засвідченими в тодішній мовній практиці формами
жіночого та чоловічого роду (прачка – прачкар, пор. прачкарня). Серед цієї
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лексики розрізняємо слова різного походження, зокрема полонізми, чи
слова, запозичені з інших мов через польську. Вони проходили певний
ступінь адаптації в літературно-нормативному слововживанні. Словник
через авторське слововживання зберігає чимало народнорозмовних назв, які
з погляду сучасної літературної норми сприймаються як архаїзми,
історизми, тобто потребують відповідних значеннєвих коментарів для
сучасного читача. Водночас тексти письменника фіксують такі лексичні
номінації, які своєю прозорою внутрішньою формою пояснюють затемнену
етимологію літературної загальновживаної назви, пор.

простирядно і

простирадло.
Аналіз виокремлених тематичних груп лексики дає підстави зробити
висновки про: а) активне функціонування в українській мові назв осібіменників у формах чоловічого і жіночого роду (актор/ акторка, актьор/
актьорка, доглядач/доглядачка, кухар/кухарка, начальник/ начальниця,
побігач/побігачка,

рожденик/рождениця,

тюряжник/тюряжниця;

б)

широкий словотвірний діапазон назв осіб з оцінною семантикою (гуркотій,
стукотій, стогній, мовчун, реготун, сидун, прохач, ледарь, мудь, одоробло,
розвеза).
Твори

І. С. Нечуя-Левицького,

віддзеркалюючи

усно-розмовну

і

писемно-книжну мовну практику, сприяли кодифікації в Словнику
української мови за редакцією Б. Грінченка лексики різних тематичних груп
і різного стилістичного забарвлення. Використані як ілюстративний
матеріал Словника приклади конкретного слововживання письменника
фіксують значну кількість варіантних графічних оформлень запозичених
слів,

активізацію

в

писемно-літературній

мовній

практиці

народнорозмовної лексики, яка стилістично збагачувала не лише художній
стиль, а й українську літературну мову загалом, сприяючи формуванню
стилістично багатого словника.
Лексикографічний підхід до мовотворчості І. С. Нечуя-Левицького
виявляє актуалізацію мовної практики письменника в українській культурі
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як з погляду його сучасників, так і наступників, які покладаються на
високий авторитет його мови.
На основі порівняльного аналізу Словника української мови за
редакцією Б. Грінченка та Словника української мови в 11 томах виявлено
мовні одиниці (назви осіб), які сьогодні належать до пасивного складу
мови, тобто архаїзувалися, напр.: осавула, проскурниця, коновал, крилаш,
простота, ляхівка, ляхи, економша, авдитор, навчителька, читальник. У
СУМ-11 такі лексеми супроводжуються часовою характеристикою, яка
передбачає

розгорнуту

шкалу

стилістичних

ремарок:

«історизм»,

«застаріле», «дореволюційне». Характерно, що Словник української мови
в 11 томах більшість таких лексем подає тільки з цитатами-ілюстраціями
І. С. Нечуя-Левицького, пор.: Осавула, іст. 1. Прикажчик у панському
маєтку. *У порівн. Онися Степанівна швидко оговталась з тією панщиною
й командувала людьми, як панський осавула (Н.-Лев, III, 1956, 175), (СУМ11 V, 751); Проскурниця, заст. Жінка, що випікає проскури. – Наша
подільська проскурниця дає мені сливе щодня кошик проскур (Н.-Лев., IV,
1958, 283), (СУМ-11 VІІІ, 287); Простота, заст. 2. Наївна, простодушна
людина. – Ха, ха, ха! – зареготався Ясь. — Управитель з макітрами. Ха,
ха, ха! Ой, простото, простото! Ой, господине моя дорога! (Н.-Лев., І,
1956, 159), (СУМ-11 VІІІ, 302); Економша, дорев., розм. Дружина економа.
– Ого-го, паша пані економша вилізла трохи не під небо! — загомоніли
чоловіки (Нечуй-Левицький, II, 1956, 316), (СУМ-11 ІІ, 459). Навчителька,
заст. Учителька. (СУМ-11 V, 44); Читальник, заст.

1.

Читач. // Той, хто

читає щось в даний момент. 2. Той, хто постійно відвідує читальню. (СУМ11 ХІ, 337).
Коментарі у тлумачній частині статті так само вказують на часову
віднесеність слів – певний період існування реалії, пор.: Авдитор, заст.

1.

У дореформених семінаріях – учень, призначений учителем перевіряти, як
вивчили урок його товариші. Перевели мене в семінарію, зачув я волю.
Дивлюсь, авдиторів немає, греки та латини валяються в нас під
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ліжками (Нечуй-Левицький, I, 1956, 127), (СУМ-11 І, 72); Кантоніст. У
кріпосницькій Росії – солдатський син, що від народження приписувався до
військового відомства, навчався в спеціальній військовій школі й відбував
тривалу військову службу. Він, бач, ніби солдатський син, значиться,
кантоніст (Н.-Лев., І, 1956, 102);

(СУМ-11 ІV, 90); Міщанин. 1. У

дореволюційній Росії – особа, що належала до міщанства. За панування
царя Миколая 1-го на Західній Україні в одному повітовому місті жив
міщанин Лемішка (СУМ-11 ІV, 763). Стійчик, заст. 2. Черговий десяцький
при волосному правлінні; посильний. Писар написав о. Артемієві це все в
офіціальній бумазі.. й одіслав через стійчика до о. благочинного (НечуйЛевицький, IV, 1956, 151), (СУМ-11 ІХ, 711).
Порівняльний аналіз лексикографічних праць Словника української
мови за редакцією Б. Грінченка і Словника української мови в 11 томах
виявляє й такі слова, що належать до архаїзованої частини лексичного
складу української мови: Вакації, заст. Канікули, перерва в роботі
навчальних закладів, установ. — Чи ви скінчили академію, чи тільки
приїхали на вакації? (Нечуй-Левицький, III, 1956, 40), (СУМ-11 І,
282); Мебіль, заст., рідко. Меблі. Довго ходив Ясь по світлиці, оглядаючи
стареньку і простеньку мебіль, дешевенькі картинки на папері (НечуйЛевицький, I, 1956, 168), (СУМ-11 ІV, 661); Козачина. 2. заст. Те саме, що
козакин. Мати хотіла одягти його в козачину, в нові крамні
штанці (Нечуй-Левицький, I, 1956, 175). Козакин, заст. Чоловічий
короткий каптан на гапликах із брижами ззаду та стоячим коміром. (СУМ11 ІV, 210); Катеринка, заст. 1. Невеликий механічний орган без клавіш у
вигляді коробки з лямкою, що надівається на плече (СУМ-11 ІV, 119).
Зіставлення реєстрів словників (СГ і СУМ-11) відбиває вилучення із
нормативних списків значної кількості застарілих назв. Дослідники
відзначають, що лексеми, які вийшли з ужитку (архаїзми та історизми) і
яких немає у сучасних кодифікаційних джерелах, виразно маніфестують
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процес лексичних втрат в українській літературній мові [Струганець 2002 :
120].

У

мовознавчих

лексикографічних

працях

праць,

на

позначення

використовують

слів,
термін

аутованих

з

елімінанти

[Хруцька 1998 : 2]. Так, 11-томний Словник української мови уже не фіксує
лексеми (назви осіб): болгарище, гуркотій, їденик, копитанша, матка
‘попадья’, міщанчук, мудь, писарчик, подляк, прачкун, професорівна,
привідниця, протопопша, побігачка, рожденик, рождениця, свічколап,
сидун, стукотій, ухань, халаштун. Серед наведених лексем звертаємо увагу
на

стилістично

марковані

слова,

емоційно-експресивна,

оцінна

кваліфікація яких представлена стилістичними коментарями у тлумачній
частині статті, пор.: гуркотій ‘стучащій, неспокойный человѣкъ’ (СГ І,
341),

мудь ‘неотеса, грубый человѣкъ, мужикъ’ (СГ ІІ, 452), подляк

‘подлецъ’ (СГ ІІІ, 242), стукотій ‘безпокойный человѣкъ, надоѣдающій
своимъ стукомъ, возней’ (СГ IV, 222), ухань ‘человѣкъ съ большими
ушами’ (СГ IV, 367).
Не

функціонують у сучасній українській літературній мові

і не

зафіксовані в Словнику української мови в 11 томах назви на позначення
різних побутових реалій: тежик ‘цвѣточный горшокъ, вазонъ’, горсет
‘верхняя женская одежда безъ рукавовъ’, матербас ‘пестрядь (матерія)’,
каразія ‘простое сукно’.
Аналіз лексики та відповідного ілюстративного матеріалу із творів
І. С. Нечуя-Левицького в Словнику української мови за ред. Б. Грінченка
та Словнику української мови в 11 томах засвідчує слова, функціонування
яких окреслено територіально. У СУМ-11 такі лексеми, а це, як правило,
побутові назви,

кодифіковано з позначкою діал.,

пор.: О́брус,

діал.

Скатерть. (СУМ-11 V, 572); Залізко. 2. діал. Праска. – Розклади зараз, таки
зараз, вогонь та постав до вогню залізка, та вигладь нам сукні (НечуйЛевицький, II, 1956, 71); * У порівняннях. — Сьогодні бачив я в церкві три
дами, — почав Леонід Семенович, — вони усі три чогось були червоні, аж
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пашіли огнем, неначе залізка, витягнуті з жару (Нечуй-Левицький, IV,
1956, 180), (СУМ-11 ІІІ, 189); Шуплаття, збірн., діал. Одяг, білизна; дрібні
домашні речі. Панни й жіноцтво похапцем кинулись збирати свої манатки,
усяке своє добро та шуплаття, та вкладатись (Нечуй-Левицький, VII,
1966, 204), СУМ-11 ХІ, 565); Катанка, діал.

1.

Жіночий верхній суконний

одяг. З темних сіней увійшла в хату баба Палажка повагом та тихо, в
білій катанці, зав'язана чорною хусткою (Нечуй-Левицький, II, 1956, 350),
(СУМ-11 ІV, 117); Лейбик, діал. 2. Жіночий верхній одяг. Жінка
висмикнула вати з свого старого лейбика й дала Дрімайлові (НечуйЛевицький, IV, 1956, 317), (СУМ-11 ІV, 471).
До лексичного архіву української лексики

переходять слова, які в

СУМ-11 супроводжуються позначкою рідко. Це мовні одиниці

з

невисокою частотністю вживання, що потрапили «до писемних текстів
різних періодів становлення української літературної мови, коли ще не
були належним чином кодифіковані її норми, як наслідок

пошуків

потрібного найменування для заповнення тих чи інших лакун, свідомого і
цілеспрямованого словотворення, калькування з інших мов [..], які не
усталилися в сучасній літературній мові» [Тараненко 1996 : 136]. Пор. у
словнику: Альтана, рідко. Те саме, що альтанка (СУМ-11 І, 37); Розвеза,
розм., рідко. Те саме, що роззява (СУМ-11 VІІІ, 625).

2.2.

Відображення

слововживання

І. С. Нечуя-Левицького

в

Словнику української мови в 11 томах
Мовотворчість І. С. Нечуя-Левицького – важливий об’єкт вивчення
історії української літературної мови, формування її лексичної норми.
Простежити цей процес можна на прикладі використання текстів
І. С. Нечуя-Левицького як ілюстративного матеріалу в загальномовному
нормативному

словнику.

Дослідники

наголошують:

«Кожний
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загальномовний словник – це селекція та інтеграція, відбір такої лексики і
таких текстів-ілюстрацій, які конструюють загальну споруду літературної
мови» [Єрмоленко 1991 : 6] .
Ставлячи за мету визначити внесок І. С. Нечуя-Левицького в розвиток
української літературної мови, спробуємо відповісти на питання, по-перше,
яка лексика із творів письменника потрапила в загальномовний словник, подруге,

як

часто

конкретне

слововживання

автора

допомагає

лексикографічному опрацюванню реєстрових слів.
Насамперед відзначимо, що мова І. С. Нечуя-Левицького становить
значну частину ілюстративного матеріалу найбільшого загальномовного
словника. Щоб унаочнити вагу ідіолекту письменника у Словнику
української мови в 11томах, наведемо такі кількісні дані: том І репрезентує
– 1197 цитат із мови автора, том ІІ – 784, том IV – 1110. Том V – 1090, том
VІ – 1019, том VІІІ – 1038, том Х – 684.

2.2.1. Іншомовна лексика

Проблема «вплив мови письменника на літературну мову» пов’язана
також

з

аналізом

мовних

засобів,

що

підтверджують

тематичну

різноманітність художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького. У зв’язку з цим
наші спостереження передусім стосуються іншомовної, книжної лексики,
яку в 11-томному Словнику української мови репрезентує слововживання
письменника.
Серед слів іншомовного походження, які проілюстровано цитатами з
творів І. С. Нечуя-Левицького, у СУМ-11 зафіксовано групи лексики:
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а)

назви

суспільно-політичного

характеру

–

губернія,

банк,

консисторія, канцелярія, асигнація, комерція, деспотизм, лібералізм,
містицизм; демократичність, моральність, культурність, естетичність;
б) назви зі сфери мистецтва – архітектура, мозаїка, гравюра,
базиліка, балет, вальс, кадриль, інструмент, арфа, гітара, литаври,
камертон, акорд, арія, гімн, кантата, куплет, концерт, композитор,
альтовий, бас, баритон, дискант, декадентство;
в) назви, що пов’язані з освітньою сферою – інститут, гімназія,
консерваторія,

бібліотека,

музей,

клас,

курс,

лекція,

арифметика,

граматика, історія;
г) побутові назви – альбом, гардероб, консоль, канделябр, кришталь,
ізумруд, боа, корсет, вуаль, декольте, еполети, мантія, мантилья, браслет,
діадема, атлас, гарус, бісер, клуб, кіоск, магазин, десерт, лікер, вино, візит,
моціон;
ґ) назви зі сфери релігії – ангел, апостол, аналой, вівтар, єлей, ікона,
іконостас, крилас;
д) назви, що пов’язані зі сферою медицини

– бром, бацила,

конвульсія;
е) назви, що характеризують внутрішній стан людини, її манери
та поведінку – апатія, меланхолія, елегія, екстаз, грація, жестикуляція,
іронія, аристократичність.
Окрему велику групу утворюють назви осіб за соціальним статусом,
світоглядом, роллю в суспільстві – авдитор, академіст, актор, акторка,
аристократ,

аристократія,

артист,

артистка,

аскет,

бакалавр,

буддистка, буржуа, бюрократія, вольтер’янець, гебраїст, генералгубернатор, герцог, гувернантка, гусар, дипломат, директор, економ,
економка, екскурсант, емір, енциклопедист, ігумен, інтелігенція, кандидат,
капітан, кар’єрист, компаньйонка, комуніст, консерватистка, лицар,
мадам, масон.
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Невелику групу становить офіційно-ділова лексика: адрес, документ,
копія, кореспонденція.
Як видно з переліку лексичних груп, письменника цікавили різні сфери
людської діяльності, реальне життя сучасників, конкретне українське
суспільство в його певний історичний період, коли жив І. C. НечуйЛевицький. Відповідні поняття свідчать про авторське осмислення
суспільних

настроїв,

поглядів,

характерні

оцінки

інтелектуального,

психічного розвитку особистості, знання писемно-літературної мовної
практики.
Привертає увагу й граматичне оформлення понять, що становлять
«словник у словнику». Це іменники з формантом –ість на зразок
аристократичність,

демократичність.

В

11-томному

Словнику

української мови названі слова проілюстровано тим самим прикладом, у
якому іменники виконують синтаксичну роль однорідних членів речення,
але називають протилежні за змістом поняття, пор.: Ватя і сама не знала, чи
лізти через перелаз, чи ні: ..аристократичність і демократичність
несподівано почали таки добру борню в Ватиній думці перед тим
перелазом (СУМ-11 І, 59; СУМ-11 ІІ, 239). Поряд із цими абстрактними
назвами, які стосуються передусім сфери характеристики поведінки,
вчинків, дій людини, словник фіксує показове для слововжитку
письменника

слово

моральність,

напр.:

Коцюбенко, побувавши в

бувальцях і попсувавши трохи свою моральність, швидко постеріг тайну,
як можна розмножитись на писарській службі (СУМ-11 IV, 800).
Авторський стиль актуалізує також абстрактні номінації, іменники
культурність, естетичність. Позитивну оцінну семантику названих лексем
досить повно розкривають такі ілюстрації І. С. Нечуя-Левицького: – Європа
вийшла з темряви й дійшла до високої культурності через науки (СУМ-11
IV, 396); – А л е що там не говоріть, а се картина дуже гарна. Я розумію її
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естетичність і дуже рада, що приїхала до сього млина, – говорила Ватя
(СУМ-11 ІІ, 489).
У мовній практиці письменника відзначаємо активне вживання
книжної за походженням лексики – іменників на –іст (–ист). Це назви на
позначення

послідовників

певних

учень

та

напрямків

(комуніст,

енциклопедист), назви осіб за властивостями характеру (кар’єрист).
Принагідно

зауважимо,

що

слова

комуніст

та

енциклопедист

у

загальномовному словнику мають різний статус. Так, друге значення
лексеми комуніст «прихильник комунізму» супроводжує стилістична
ремарка застаріле. Очевидно, саме таке значення слова може бути
актуалізоване в новітньому лексиконі й підтверджене слововживанням
І. С. Нечуя-Левицького: – Я догадуюсь що це якийсь соціаліст, комуніст
(СУМ-11 IV, 255). Щодо лексеми енциклопедист, то у СУМ-11 вона
супроводжується

стилістичною

позначкою

книжне.

Конкретне

слововживання у творі І. C. Нечуя-Левицького відбиває відповідний
стилістичний колорит названого слова: Платон Петрович був освічений і
начитаний, як і його батько, котрий.. сповняв свою бібліотеку творами
енциклопедистів (СУМ-11 ІІ, 481). Як бачимо, наведений ілюстративний
матеріал орієнтує на нейтральну оцінну семантику слів комуніст,
енциклопедист, тоді як наступний контекст засвідчує негативну оцінність
назви кар’єрист: Фесенкова голова була вільна од усяких ідей, окрім тих,
які панували в вищих кружках [гуртках]… Він підладжувався під погляди
тих кружків, бо був кар’єрист (СУМ-11 ІV, 105).
За спостереженнями О. Г. Муромцевої, «найбільш типовим явищем у
функціонуванні суфікса –іст (–ист) у другій половині ХІХ – на початку ХХ
ст. було встановлення співвідносності його з іменниками з суфіксом –ізм ( –
изм), що мали значення суспільно-політичного напрямку, вчення,
абстрагованої якісної ознаки» [Муромцева 1985 :

41]. Відповідно і

словотвірні моделі із суфіксом –іст, що їх активізує художня мова
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письменника,

мають

таке

співвідношення,

пор.:

енциклопедист←

енциклопедизм, комуніст ← комунізм, кар’єрист ← кар’єризм.
Дещо інше семантичне співвідношення мають назви осіб за місцем їх
навчання та відношенням до певної сфери діяльності, напр.: академіст
(‘студент академії’) ← академія, гебраїст (‘фахівець з гебраїстики – науки
про стародавню єврейську мову, писемність та культуру’)← гебраїстика.
Характерно, що і перше, і друге слово Словник української мови в 11 томах
подає з єдиними ілюстраціями – цитатами з текстів І. С. Нечуя-Левицького,
пор.: [Шв е ц ь : ] А вгадайте, хто найрозумніший у Києві: чи семінарист, чи
академіст (СУМ-11 І, 25); – Що ж з тебе такий поганий гебраїст? А
попробуй по-грецьки! – говорив митрополит (СУМ-11 ІІ, 45).
За уживаною у творах І. С. Нечуя-Левицького лексикою спостерігаємо
не тільки характерні тенденції українського словотворення. За лексичною
семантикою зафіксованих назв можна відтворити узагальнений соціальний
портрет людини, сучасника І. С. Нечуя-Левицького.
Семантичну групу іменників на позначення особи доповнюють і
розширюють назви людей за професією. У мові І. С. Нечуя-Левицького такі
лексеми здебільшого мають парні утворення чоловічого і жіночого роду,
наприклад, артист – артистка, актор – акторка. Текстову реалізацію
семантики лексичних одиниць артист, актор, що перебувають між собою
у синонімічних відношеннях (пор. артист «той, хто публічно виконує
твори мистецтва (актор, музикант, співак та ін.)», актор «виконавець
(професіонал) у театральних виставах»), простежуємо в таких ілюстраціях:
Йому заманулось піти в оперу й послухати якогось приїжджого артиста
(СУМ-11 I, 63); Вискочив і я по тій кладці на ганок, а за мною актор з
обголеними щоками (СУМ-11 I, 30). Так само і синонімічні назви артистка,
акторка

у

тлумачному

словнику

проілюстровано

відповідними

авторськими мінітекстами: Молодий голос артистки заспівав коротенькі
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пісні Вебера, Шуберта й Шумана (СУМ-11 I, 63); Вона сміялась чудним
сміхом, як сміються акторки на сцені (СУМ-11 I, 30).
Серед назв тих професій і занять, які традиційно вважаються
«жіночими» та не мають особових назв чоловічого роду, мовна практика
І. С. Нечуя-Левицького репрезентує слово гувернантка. Напр.: Настусю
вчили вдома дорогі гувернантки та усякі вчительки (СУМ-11 ІІ, 188 ).
Словник фіксує також назву мадам, яка семантично співвідноситься з
наведеною вище лексемою. Відповідно до стилістичної норми слово мадам
в значенні «гувернантка» супроводжується позначками дореволюційне,
розмовне. Конкретне слововживання І. С. Нечуя-Левицького засвідчує
наявність синонімічних відношень між словами гувернантка, мадам, пор.:
Панни познайомились і завели веселу розмову; бренькали на гітарі, а потім
пішли танцювати, показуючи, як вчила їх мадам (СУМ-11 ІV, 592).
До групи іменників жіночого роду, яка досить повно представлена у
мові І. С. Нечуя-Левицького, зараховуємо лексему компаньйонка. Це слово
письменник вживає на означення особи, що виконує певне коло завдань та
обов’язків. Напр.: – Пустив я твою компаньйонку чи економку додому на
тиждень, а вона от і забарилась (СУМ-11 IV, 249). Наведена ілюстрація із
текстів І. С. Нечуя-Левицького певною мірою нейтралізує відмінність між
значеннями

слів

компаньйонка

і

економка,

які

виконують

роль

контекстуальних синонімів. Однак у Словнику української мови зазначені
реєстрові слова різняться своєю семантикою. Так, наприклад, лексема
компаньйонка має значення «жін. До компаньйон», пор.: Компаньйон. 1.
Товариш, співучасник чого-небудь. 3. Заст. Той, кого найняли в багатий дім
розважати панів або виконувати їх доручення (СУМ-11 IV, 249); Економка
«жінка, що вела домашнє господарство в кого-небудь» і супроводжується
позначкою дореволюційне. – Я хочу стати за няньку або за економку
(СУМ-11 IІ, 459).
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Для називання персонажів – жінок за особливостями їхнього
світогляду І. С. Нечуй-Левицький послуговується словами буддистка,
консерватистка. Семантику названих іменників, мотивовану значенням
відповідних абстрактних понять (пор. буддизм «релігія, що виникла в Індії в
VI ст. до н. є. і була названа за іменем свого легендарного засновника
Будди» (СУМ-11 І, 246); консерватизм «прихильність до старого,
віджилого, обстоювання його; консервативні погляди, переконання»(СУМ11 ІV, 263)), а також різний статус цих слів у стилістичній системі сучасної
літературної мови зафіксовано і в словнику: – Чи ти пак знаєш, що я
буддистка? (СУМ-11 I, 246); Вона консерватистка, навіть обскурантка,
ненавидить нові ідеї (СУМ-11 ІV, 263). Очевидно, стилістична маркованість
слова консерватистка, позначеного ремаркою рідко, стосується сучасного
слововживання, пор. нейтральну назву відповідного поняття консерваторка
у сучасній мові.
Іменники жіночого роду із суфіксом – к(а) слугують І. С. НечуєвіЛевицькому в його портретних характеристиках персонажів. Якщо до назви
брюнетка автор звертається для зображення зовнішнього портрета людини,
то

функціонування

назви

вакханка

у

текстах

письменника

підпорядковується зображенню внутрішнього портрета героїні. Пор.: – А які
ж вам більше припадають до вподоби: чи блондинки, чи брюнетки? (СУМ11 I, 242); Очі закохані, веселі: в їх запалився вогонь вакханки (СУМ-11 I,
283). Переносне значення слова вакханка – «жінка, нестримна у проявах
своєї пристрасті», яке фіксує 11-томний Словник української мови,
ілюстровано прикладом із творів І. С. Нечуя-Левицького, що цілком
умотивовано: в індивідуальному словнику письменника назви Вакх і
вакханка досить частотні і використовуються в порівняльно-образному
значенні. Напр.: Селаброс стояв гарний, неначе Вакх, облитий матовим
молочним світом з хмарного білого неба [..] (Н.-Лев. V, 279); В Бородавкіної
вид забілів проти місяця, як вид в вакханки (Н.-Лев. V, 289); І йому
[Николаідосу] уявилось, що перед ним виникла, ніби з землі, давня вакханка,
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освітлена жовтогарячим небом, з дикими очима, що от-от незабаром
знавісніє од кохання (Н.-Лев. VІІІ, 179); Усі панії попростягали свої руки з
чарками до його [Уласевича], неначе вакханки напідпитку до Вакха в гаях
давньої Еллади (Н.-Лев. VІІІ, 297). Пор. також: – Ви знаєте, що дами
люблять гарячіше й щиріше, ніж молоденькі панни, – прохопилась
Бородавкіна, дивлячись вакханальними очима просто в очі Аристидові. –
Стережіть лишень своє серце (Н.-Лев. V, 186); «[..] Мій ідеал впав і
розбився, ніби чудова статуя Вакха, розбита руками варварів. Я
помилилась… А серце моє чи помилилось?..» (Н.-Лев. V, 285).
Знання словника світової культури, мислення художніми образами з
грецької міфології стимулює автора до побудови авторських порівнянь,
об’єктами яких є іншомовні запозичення.
Характерний для ідіостилю І. С. Нечуя-Левицького такий художньозображальний засіб, як порівняння, широко репрезентований у словникових
ілюстраціях до тлумачень реєстрових слів.
Показово, що серед уживаних І. С. Нечуєм-Левицьким іншомовних
слів 11-томний Словник української мови з позначкою *У порівн. Подає
здебільшого назви, які використовуються для змалювання зовнішності
людини. Напр.: Лице було бліде й лиснюче, неначе в морфіністки (СУМ-11
IV, 807); На другім боці канапи червоніло повне, кругле лице о. Хведора,
неначе лице товстого свіжого амура, що вишивають гарусом на подушках
(СУМ-11 І, 40); Вона сподівалась якогось чуда, підступила, неначе медіум
спірит, до дверей й загомоніла: – Вийди, мій милий! (СУМ-11 IV, 664).
Назва джентльмени, зафіксована в текстах І. С. Нечуя-Левицького, так
само виконує вторинну функцію художнього зображення персонажів.
Тільки з’являється вона в описі позитивних вражень від освічених молодих
людей, яким властива вишукана, витончена манера поведінки: Одначе всі
паничі були.. звичайні й делікатні, як аглицькі джентльмени (СУМ-11 ІІ,
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262).

Письменник

вільно

переходить

від

слів-понять

книжних,

іншомовного походження, до розмовних номінацій, відтворюючи оповідь з
колоритом доброзичливої іронії. Наприклад, у мові письменника таке
книжне слово, як дипломати, вживається в порівняльній функції поряд із
номінаціями побутових реалій. При цьому книжність названого іменника
нейтралізується, пор.: Матушки в намітках, в синіх жупанах поважно й
якось сумно сиділи рядком попід стінами, неначе поважні дипломати на
конгресі (СУМ-11 ІІ, 281). Принагідно зауважимо, що і слово конгрес,
зафіксоване в індивідуальному словнику І. С. Нечуя-Левицького, в 11томному Словнику ілюструється тим самим прикладом. Проте наведену
ілюстрацію навряд чи можна вважати коректною, оскільки її подано до
першого

значення

слова

конгрес

–

«з’їзд,

нарада

з

широким

представництвом, переважно міжнародного характеру» і без позначки * У
порівн. (СУМ-11 IV, 257).
Подібну

іронічну

оцінку

у

сприйманні

зовнішності

людини

простежуємо також у порівняннях із об’єктами – назвами мумія, ківер,
напр.: Вони [панни] були позавірчувані в шуби, .. в кохти, у товсті хустки
та хусточки, як єгипетські мумії (СУМ-11 IV, 826); Клобук стримів на його
голові, неначе великий ківер на солдатові за часів Миколи І (СУМ-11 IV,
158).
Словник ідіолекту І. С. Нечуя-Левицького репрезентує й вислівпорівняння як колос Родоський: так називає автор одного зі своїх
персонажів, напр.: На середину зали вийшло чоловік п’ять студентів і між
ними, як колос Родоський, Воздвиженський. Зміст наведеного вислову
розкриває відповідне тлумачення у Словнику української мови в 11-томах,
пор.: Колόс. 1. заст. Статуя, колона, обеліск величезних розмірів. Колос
Родоський – мідна статуя давньогрецького бога сонця Геліоса висотою біля
70 м, поставлена на о. Родосі; зруйнована землетрусом у 227 р. до н. є.
(СУМ-11 IV, 233).
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Як відомо, в історії української літературної мови вирізняються
характерними мовними ознаками описи природи І. С. Нечуя-Левицького,
побудовані на порівняннях. У загальномовному словнику ця особливість
ідіостилю письменника знайшла відображення в ілюстративному матеріалі,
який засвідчує вживання іншомовної лексики на зразок бісер, галерея,
міраж у ролі об’єктів порівнянь. Пор.: Зверху посипалась дрібна роса, мов
бісер (СУМ-11 І, 189); Легкі, білі хмарки двома довгими рядками стали по
обидва боки до самої палати, наче довга галерея (СУМ-11 ІІ, 19); Високий
берег, оповитий прозорим туманом, мрів в далечині, неначе поетичний
міраж в прозорому синьому небі (СУМ-11 IV, 745). Дослідники звертають
увагу,

що

«в

описах

природи

письменник

часто

послуговується

порівнянням ніби декорації в театрі» [Єрмоленко 2009 а : 124]. Саме це
типове для автора слововживання фіксує загальномовний словник: Картини
мінялись, ніби декорації в театрі (СУМ, ІІ, 236).
Отже, іншомовна лексика, властива мовомисленню І. С. НечуяЛевицького, засвідчує широкі знання тогочасної культури, віддзеркаленої в
мовних партіях і соціальних типах персонажів. Авторський лексикон
потужним струменем улився у словник української літературної мови,
виявляючи його характерні часові ознаки, а також незмінність, стабільність
ядра лексичної системи української літературної мови.

2.2.2. Лексика на позначення розумової та мовної діяльності

Мова

І. С. Нечуя-Левицького

–

важливе

джерело

формування

загальномовного словника. Так, наприклад, в 11-томному Словнику
української мови зафіксовано значну кількість слів української літературної
мови, що проілюстровані цитатами з творів письменника. Співвідношення
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кількості використаних в окремих томах СУМ-11 Ілюстрацій із текстів
І. С. Нечуя-Левицького відображено в діаграмі 1.
Діаграма 1. Кількість цитат-ілюстрацій І. С. Нечуя-Левицького у
Словнику української мови в 11 томах

684

том Х
том VІІІ

1038

том VІ

1019

том V

1090

том ІV

1110
784

том ІІ

1197

том І

Тексти-ілюстрації І. С. Нечуя-Левицького відображають конкретну
реалізацію різних частин мови: іменників (малюнок, гравюра, картина,
фантасмагорія),

прикметників

(ввічливий,

вихований,

пристойний,

порядний, привітний), дієслів (обмовляти, осуджувати, обписувати,
судити, обговорювати, пересуджувати, опоганювати, обезчещувати,
ославлювати,

обносити,

наговорювати,

набріхувати,

оббріхувати;

нудьгувати, нудитися, нидіти, сумувати; вбігти, вшелепатися, впурхувати,
вганятися; блискати, мигати, грати, дрижати), числівників (два,
двадцятеро, обидва, мільйон), займенників (їхній, котрий), прислівників
(ввічливо, привітно, делікатно), прийменників (до, під, перед, позад) та ін.
Серед текстів-ілюстрацій із творів І. С. Нечуя-Левицького, що їх
використано в СУМ-11, кількісно переважають ті, які розкривають
семантичну структуру реєстрових лексем – дієслів на позначення розумової
та мовної діяльності. Функціональне навантаження таких дієслів у текстах
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письменника

пов’язане

з

образною

характеристикою

людського

спілкування, мислення, відтворенням звукових особливостей мовлення
персонажів, їхнього психічного стану, настрою. Кількісне і якісне
розгалуження цих синонімічних рядів зумовлене жанрово-стильовими
властивостями художньої оповіді загалом і особливостями мовної
структури оповідної стильової манери І. С. Нечуя-Левицького.

2.2.2.1. Дієслова-синоніми із значенням ‘думати’

Синонімічний ряд із значенням ‘думати’ у Словнику української мови
в 11 томах і Словнику синонімів української мови репрезентовано значною
кількістю дієслів та дієслівних словосполучень. Кількісне і якісне
розгалуження

цього

синонімічного

ряду

зумовлене

важливістю

антропоцентричного сегмента у мовній картині світу. Мисленнєва
діяльність як неодмінна ознака, властивість людини становить важливий
складник художньої моделі світу, вербалізованого буття людини.
Використання

художніх

текстів

І. С. Нечуя-Левицького

у

загальномовних словниках для ілюстрування значень дієслів-синонімів на
позначення мисленнєвої, розумової діяльності людини є показником впливу
мовотворчості

письменника

на

кодифікацію

загальнолітературної

і

стилістичної норми української мови.
Вибравши із тлумачного і синонімічного словників ті значення дієслів,
які

проілюстровано

взаємопов’язані

слововживанням

процеси:

відображення

автора,
в

простежуємо

ідіостилі

автора

два

джерел

української літературної мови і вплив мовної практики письменника на
розвиток літературної мови та її художнього стилю, фіксацію в цьому стилі
часових ознак мовної динаміки.
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У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького функціонально вагомою є
група дієслів із значенням ‘думати’. Найчастотніше в цій групі однойменне
дієслово, яке у мовотворчості І. С. Нечуя-Левицького вживається 1517
разів. До частотних слів художньої мови письменника належать також
лексеми подумати (579), кмітити (66), метикувати (21), поміркувати (21)
та ін. Простежмо синонімічні відношення, які виявляються між дієсловами
із загальним значенням ‘думати’, що їх використовує І. С. НечуйЛевицький у художніх текстах.
Для класифікації дієслів-синонімів із загальним значенням ‘думати’
використано

принцип

встановлення

синонімічних

відношень

між

лексичними номінаціями у Синонімічному словнику української мови.
Показова для індивідуального стилю І. С. Нечуя-Левицького група
дієслів-синонімів із значенням ‘думати – бути зайнятим думками про
когось-щось’.
лексемами

Ця

думати,

група

представлена

подумати

та

стилістично

розмовними

нейтральними

словами

кмітити,

метикувати. Тлумачний і Синонімічний словники подають відповідні
ілюстрації : – Та то, мамо, ви думаєте за батька, то він вам і сниться, –
сказала Любка (І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11 ІІ, 435); – Нема тобі чого
думати та гадати. Гаятись тепер небезпечно.., їдь і не сперечайся!
(І. С. Нечуй-Левицький; СС І, 476); Подумав він, почухався, пішов до
комори (І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11 VI, 761); Сіла вона та й кмітить;
вона сподівалась, чи не над’їде хто та підвезе її до другого села
(І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11 ІV, 195); Сижу [сиджу] було на призьбі та
метикую, прибираючи струну до струни, голос до голосу (І. С. НечуйЛевицький; СУМ-11 IV, 689).
У додатку «Лексика творів І. С. Нечуя-Левицького (показник кількості
слововживань)» названий синонімічний ряд реалізований ще й такими
лексемами, як гадати, міркувати, розмірковувати, мислити, роздумувати.
Найбільшу увагу серед названих слів І. С. Нечуй-Левицький виявляє до
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дієслів гадати та міркувати. Так, зі значенням ‘думати’ слово гадати в
лексиконі автора фіксується 62 рази, а міркувати – 38. Що ж до лексем
розмірковувати, мислити та роздумувати, то в мові творів письменника їх
відповідно 4, 3 і 2. Напр.: Харитон Кирилович поклав свою повну долоню на
стіл і почав молотить одним пальцем по столі: то був знак, що він щось
думає та гадає (Н-Лев. V, 205); Дідова гадка була для Мотуза вигодою, але
він все ще думав та міркував: він трохи не йняв віри гостроязиким та
балакучим людям (Н-Лев. VІ, 424); Народ починає міркувати та
митикувать [метикувать] потроху про всяку всячину часом безглуздо й
смішно, а часом влучно та розумно, що з дива тільки очі витріщиш (Н-Лев.
VІІІ, 331).
Для дієслівної синоніміки І. С. Нечуя-Левицького показове широке
використання

синонімічних

фразеологічних

сполучень,

зміст

яких

співвідносний із лексично вираженим поняттям. Розгляньмо також
контексти уживання дієслів розмірковувати та роздумувати: Вона зирнула
по чималому кабінеті й розмірковувала, де б було догідніше поставить
двоє ліжок для гостей, коли в школі не буде зачасу поприбирано [..]? (НЛев. VІІІ, 8); – Добре, – промовив ректор, роздумуючи [..] (Н-Лев. ІІ, 42).
Для

художніх

текстів

І. С. Нечуя-Левицького

показове

широке

використання сталих, фразеологічних сполучень, які своїм змістом
дорівнюють слову. Так, наприклад, до синонімічного ряду із головним
значенням ‘думати – бути зайнятим думками про когось-щось’ входить
словосполучення мати на думці, яке в художніх текстах письменника
зафіксовано 5 разів. Пор.: Сватать Саню він і в голові собі не покладав, бо
мав на думці тільки трохи пожартувати, намилуватись нею та вже
потім за сватання поміркувати (Н-Лев. V, 208). Поряд із усталеним
висловом мати на думці у наведеному контексті функціонує ще одне
фразеологічне сполучення і в голові собі не покладати, загальномовна
семантика якого теж пов’язана з означенням мисленнєвої діяльності
людини (пор.: І в головах (в голові) [собі] не покладати — і не думати, і в
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гадці не мати (СУМ-11 VІІ, 27)). На позначення процесу думання у творах
І. С. Нечуя-Левицького актуалізовано й інший вислів розкидати думками
та мріями – варіант широковживаного у народнорозмовній мові
фразеологічного звороту розкидати думками. Пор.: Мелася почала
розкидати думками та мріями широко й високо (Н-Лев. VІІІ, 458).
За нашими спостереженнями, значно доповнили б виділену в Словнику
синонімів семантичну групу із загальним значенням ‘думати’ лексично
зв’язані, метафоричні в своїй основі словосполучення пробігати у думках,
перебігати

думками,

які

у

тлумачному

словнику

проілюстровано

мінітекстами І. С. Нечуя-Левицького. Напр.: «Чи готувати їм вечерю, чи
ні?» – пробігало в думці Сусани Уласівни (І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11
VІІІ, 119); Він.. перебіг думками давню історію й зауважив скрізь
культурний широкий розвиток через просвіту, через знання науки
(І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11 VІ, 126).
Синонімічний ряд із домінантою обдумувати, що має значення ‘у
думках

перебирати,

всебічно

оцінювати

що-небудь’,

у

текстах

І. С. Нечуя-Левицького репрезентують стилістично нейтральні лексеми
обмірковувати, роздумувати та розмовні – мудрувати, додумувати. Таких
дієслів у художній мові письменника небагато: 4 дієслова обмірковувати, 4
– мудрувати і 2 – роздумувати. Лексему додумувати, яку автор
використовує лише один раз, фіксуємо у контексті, де і дієслово
додумувати і семантично пов’язаний із цим словом іменник думи
вживаються на означення внутрішнього стану людини, пор.: О. Артемій не
додумав своїх широких дум (Н-Лев. VІ, 147). Зауважмо, що до
Синонімічного словника у наведений дієслівний синонімічний ряд не
потрапило дієслово передумувати. Для І. С. Нечуя-Левицького це слово
частотне, у його художніх творах у значенні ‘обдумувати все або багато
чогось’ воно вживається 26 разів, пор.: Другого дня після балу Ольга все
передумувала, що бачила на балу, i кого бачила, i яких паничiв, i яких дам, i
як були убранi тi дами (Н-Лев. ІІ, 252); Настя вигравала на фортеп’яні
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усякі фантазії, а мати ходила по залі, слухала музику й передумувала все
своє життя, свої радощі й свої пригоди (Н-Лев. ІV, 322). До речі, в
тлумачному словнику як ілюстрацію до дієслова передумувати, що має
значення ‘думати, роздумувати про все, багато чого-небудь або про всіх,
багатьох; обдумувати все або багато чогось’, використано приклад
І. С. Нечуя-Левицького: І жаль їй було сина, і якось чудно було, як почала
вона передумувати, що він говорив з нею, який він був (І. С. НечуйЛевицький; СУМ-11 VІ, 178).
У

синонімічному

ряду

‘думати’

семантична

група

‘почати

зосереджено, глибоко думати’ представлена лексемою задумуватися. У
мові І. С. Нечуя-Левицького це слово частотне: зафіксовано 24 відповідних
слововживань. Тому зовсім невипадково в тлумачному словнику до цієї
лексеми наведено приклад із текстів письменника, пор.: – Не задумуйсь,
дочко, заздалегідь! Тобі саме гулять та співати, та танець виводить, а не
думи думать (І. C. Нечуй-Левицький; СУМ-11 ІІІ, 117).
Серед синонімічних дієслів зафіксовано групу із значенням ‘прийти до
думки, задуму щось зробити’. У словникових ілюстраціях із творів
І. C. Нечуя-Левицького це назви надумати, надумуватися. Напр.: Батько з
сином, думав, думав, де б то взяти грошей, і надумав продати кабана
(І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11 V, 82); Кайдашиха надумалась піти до
священика й просити його, щоб він освятив хати (І. С. Нечуй-Левицький;
СУМ-11 V, 82; СС І, 526). Обидва слова в мові письменника досить
поширені – надумати вживається 28 разів, а надуматися – 19. Їхня
стилістична функція – уточнення і підсилення значення попередньо вжитих
дієслів або фразеологічних словосполучень, що характеризують мисленнєву
діяльність людини. Пор.: Думала вона, голову ламала, і надумала
справить йому чудовий дорожній ручаний саквояжик [..] (Н-Лев. VІІІ, 473);
В Бонковського була думка встати й розпрощатись, але він [..] надумавсь
таки зостатись на вечерю, бо йому хотілось їсти (Н-Лев. ІV, 144).
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І в наведених прикладах І. С. Нечуя-Левицького, і загалом у його
слововживанні помічаємо виразну тенденцію урізноманітнювати мову
автора

не

лише

синонімами-дієсловами,

а

й

близькими

до

них

фразеологічними зворотами. На явище розширення синонімічних рядів за
рахунок фразеологізмів звертав увагу Л. С. Паламарчук, досліджуючи мову
художніх творів М. Коцюбинського: «Щоб відтінити напруженість акту
мислення персонажа, що старається зрозуміти чи розв’язати важке питання,
яке турбує його, автор вдається до розмовного звороту «ламати голову»»
[Паламарчук 1957 : 22].
У Словнику української мови в 11 томах подано таке тлумачення
названого звороту: Голову ламати – намагатися зрозуміти що-небудь;
вирішувати складне питання (СУМ-11 ІІ, 110).У художніх текстах
І. С. Нечуя-Левицького зафіксовано лише три випадки вживання цього
фразеологізму саме з таким загальномовним значенням: – Щось є! Щось
трапилось, але що таке, то я й сама добре не вгадаю, – аж ламала собі
голову писарша, – передніше колись приймали нас добре, аж цілувались, а
тепер трохи не одвертаються (Н-Лев. VІ, 244); – А ми думали, думали та з
дива аж голову ламали, хто б то вкрав улика, та ще й не дуже важкого!
(Н-Лев. ІХ, 417).
Окремий ряд синонімів із значенням ‘роздумуючи, обмірковуючи,
зробити певний висновок’ у художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького
репрезентовано стилістично нейтральною лексемою постановити та
розмовними лексемами навратитися, заповзятися. Найпоширенішим
словом у цьому ряду є дієслово постановити. Додаток «Лексика творів
І. С. Нечуя-Левицького (показник кількості слововживань)» засвідчує 48
уживань названої лексеми. До речі, саме вона становить стрижневе слово
відповідного синонімічного ряду в Словнику синонімів, напр.: Через день
після приїзду постановили справити весілля (І. С. Нечуй-Левицький; СУМ11 VIІ, 369). Пор. також: Одначе вони не поїхали за ті гроші, а пішли пішки i
гроші постановили пропити дорогою, ще й товаришiв-богомольцiв
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напоїти (Н-Лев. ІІ, 6); А Радюковi так хотілось спитать в Ольги, як вона
постановила, як вона надумалась i на чому стала? (Н-Лев. ІІ, 234). Як
бачимо, останній наведений приклад демонструє характерне для ідіостилю
І. С. Нечуя-Левицького явище ампліфікації близьких за змістом дієслів
постановити, надуматися. Зауважмо, що в цьому значенні лексема
надуматися в творах І. С. Нечуя-Левицького вживається 9 разів. Пор.:
Дайте мені час надуматись, порадитись, — сказала Саня (Н-Лев. V, 227);
Довго міркувала баба і, нарешті, надумалась (Н-Лев. VІІІ, 229). Що ж до
дієслів навратитися і заповзятися, то їх у художніх текстах письменника
порівняно небагато, у значенні ‘роздумуючи, обмірковуючи, зробити
певний висновок’ кожне з них вживається лише двічі. Напр.: Старий
батько доказував, що в її замірах нема нічого путнього, практичного, що це
одні примхи старих паннів Матушевських, котрі не знають, де дітись з
нудьги, і навратились буцімто робить якесь діло, а справді вони тільки з
нудьги шукають собі якоїсь розваги [..] (Н-Лев. VІІІ, 361); Фанатик
Сигізмунд III заповзявся зовсім зломити православну віру і навернути народ
і духовенство до католицтва, спольщити Україну доостанку (Н-Лев. VІІ,
17).
Група дієслів-синонімів із значенням ‘додуматися’ у мінітекстах
І. С. Нечуя-Левицького, які репрезентує Словник української мови в 11
томах,

представлена

стилістично

нейтральною

мовною

одиницею

домірковуватися. Напр.: Гості міркували і не могли доміркуватись, з якої
це причини благочинна видала таку багату вечерю (І. С. Нечуй-Левицький;
СУМ-11 IІ, 363).
У художніх текстах письменника крім цієї лексеми зафіксовано з
відповідним значенням дієслова додуматися, дометикуватись, причому
останнього дієслова не фіксують ні тлумачний словник, ні словник
синонімів. Це продуктивне утворення за моделлю: думати – додуматися,
метикувати – дометикуватися. Пор.: [Солодкевич]. От тобі на! Це той
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скажений бондар підмовив її. Вона б сама до цього не додумалась. Що ж
тепер робити? (Н-Лев. ІХ, 297); Антін ще не дометикувався до того, щоб
говорити про дівчат по-італіянській, але на червоному виду та в страшних
лютих чорних очах виграївця він прочитав страшне чужоземське слово —
wendetta (помста) (Н-Лев. V, 397). Характерно, що у конкретних
контекстах слова домірковуватися, додумуватися, дометиковуватися
ужито з заперечною часткою не. Це одна з індивідуальних особливостей
стилю І. С. Нечуя-Левицького – використання частки не для інтенсифікації
семантики дієслівної ознаки.
Семантично

наближені

до

дієслів-синонімів

з

домінантою

додумуватися лексичні одиниці зрозуміти, утямити. У Словнику
української мови в 11 томах вони проілюстровані прикладами із творів
І. С. Нечуя-Левицького: Ястшембський звелів наймитові Микиті заперти
браму й нікого не пускати у двір; але Микита зрозумів так його слова, щоб
не пускати тільки чужих (І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11 ІII, 713);
Молодиця не вміла до пуття спекти хліб та паляниці. Баба Зінька показала
їй раз-другий, і розумна.. Соломія швидко втямила цю хазяйську справу
(І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11 Х, 525).
Крім названих дієслів додаток «Лексика творів І. С. Нечуя-Левицького
(показник кількості слововживань)» фіксує ще й такі дієслівні синоніми із
значенням ‘правильно сприйняти зміст, значення, суть чого-небудь’, як
збагнути, второпати, зміркувати, стямкувати. Найчастотніше у цій
семантичній групі стилістично марковане, розмовне дієслово втямити, яке
в текстах І. С. Нечуя-Левицького уживається 101 раз. Пор.: Цілий день вона
не змогла ні читати, ні діла робить: брала в руки книжку, читала й не
могла втямити ніякісінької фрази, бралась за роботу, хотіла шити –
робота не йшла (Н-Лев. V, 284).
Нейтральне дієслово зрозуміти – це також одне з частотних
слововживань (50) І. С. Нечуя-Левицького. Пор. деякі контексти уживання
цієї лексеми: Воздвиженський зрозумiв, що треба йти на мир, що Марта
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зробить те, що схоче, й буде поти коверзувать i глузувать з його, поки її
воля (Н-Лев. ІІ, 67); Вона в одну мить зрозуміла, що Комашко приносить
для неї велику жертву й більшої не може принести (Н-Лев. V, 253).
Розмовне

второпати

та

стилістично

нейтральне

збагнути

використовує І. С. Нечуй-Левицький значно рідше, відповідно кожне з них
має таку кількість слововживань – 18 і 6. Що ж до конкретного вживання
діалектних слів зміркувати і стямкувати, то до лексеми зміркувати
письменник звертається лише один раз, а до стямкувати – 12 разів.
Причому останнє дієслово у Словнику української мови не проілюстроване,
тому лексикографи мають змогу поповнити загальномовний словник
відповідними авторськими контекстами: Артисти здатні стямкувать, що
гарне, а що погане (Н-Лев. VІІІ, 11); Дядько зараз стямкував, що то був
жарт, і його лайка десь далеко вже гуде позад нас за стовпом куряви (НЛев. V, 379).
Синонімічну групу ‘мріяти – створювати в уяві образ когось,
чогось, поринати в мрії; прагнути в думках до когось, чогось’ у
мовотворчості

письменника

представлено

стилістично

нейтральними

дієсловами марити, гадати, фантазувати. Найпоширенішим словом, до
якого вдається автор, коли потрібно відтворити процес думання персонажа
про що-небудь бажане, є дієслово марити. У художніх текстах
письменника воно вживається 36 разів у значенні ‘мріяти’ та 3 рази у
значенні ‘весь час думати й говорити про когось, щось’. Пор.: Поетичний
на вдачу, він усе марив за далекі південні теплі краї: йому снились і
привиджувались уявки пальми та магнолії десь на берегах синього моря (НЛев. VІІІ, 21); Це ж скрізь так пороблено коло багатіших дач у Петергофі
й у Павловську. Отоді б і мені було шкода кидать свою оселю, – так
марила жінка на петергофський лад (Н-Лев. VІІІ, 137). Дієслів гадати і
фантазувати, що мають значення ‘мріяти’, в І. С. Нечуя-Левицького
небагато, в його художніх творах зафіксовано 6 випадків уживання слова
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гадати та 2 випадки – фантазувати. Напр.: О ви, зяті мої, уми-розуми! Чи
я ж [..] гадав мати зятів таких розумних, ще й професорів? (Н-Лев. ІІ, 46);
Балабушиха, як звичайно, походжала по залі й фантазувала, курячи
папіросу (Н-Лев. ІV, 314).
Слововживання І. С. Нечуя-Левицького відбиває Словник української
мови в 11 томах, ілюструючи відповідні значення синонімів мінітекстами:
Олеся все марила, як то вона буде їздити на баскому, гусарському коні, а
Казанцев її вчитиме (І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11 IV : 627); – Чи про
такі очі я гадала, як вас [рушники] під калиною вишивала, – подумала
Лукина (І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11 II, 10); Терлецький ходив по
світлиці

й

фантазував

(І. С. Нечуй-Левицький;

СУМ-11

Х,

560).

Словникові ілюстрації з творів І. С. Нечуя-Левицького фіксують розмовне
дієслово розфантазуватися, напр.: Терлецький розфантазувався й почав
пригадувати давні вірші й складати свої, але дуже недоладні (І. С. НечуйЛевицький; СУМ-11 VІІІ, 848). У значенні ‘почати надмірно фантазувати’
виділене дієслово трапляється в художніх текстах письменника лише двічі.
До групи дієслів із значенням ‘мріяти’ належать також лексеми
намаритися, помарити, погадати, у семантиці яких наявний значеннєвий
темпоральний компонент, пор.: намаритися – ‘багато, досхочу помріяти’,
помарити – ‘марити якийсь час’, погадати – ‘гадати, думати якийсь час’.
Зазначену семантику наведених слів реалізують такі авторські мінітексти в
Словнику української мови в 11 томах, а також слововживання у художніх
текстах: – Набалакавсь та намарився з Павлом Антоновичем так, що аж у
горлі посохло, аж чаю знов забажалось, – сказав гість (І. С. НечуйЛевицький; СУМ-11 V, 125); Помаривши хвилину, він знов узяв книжку в
руки й хотів читати, але тільки очі його бігали по папері (Н-Лев. ІІ, 205); –
[..] Дайте менi подумать, погадать, – сказала Ольга i вхопила його
[Радюка] за руку, дуже здавила й потягла її до свого серця (Н-Лев. ІІ, 226).
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Аналіз дієслівного синонімічного ряду зі значенням ‘думати’ у текстах
І. С. Нечуя-Левицького показує, що письменник намагається найточніше
передати мисленнєву діяльність персонажів, тому дієслова-синоніми із
значенням ‘думати’, а також фразеологізми з відповідним значенням часто
нанизуються, в одному висловленні, уточнюючи зміст один одного. Напр.: –
А мені здається, що панна, коли вона хоч трохи путня, таки зугарна й
погадати, подумати головою, і пожити серцем, помарити гуляючою
мрією і часом інколи й погадати про сукні та стрічки, як ви кажете, —
сказала Люцина (Н-Лев. І, 220).
Досліджувані тексти письменника виявляють часові відмінності в
семантиці дієслова марити: у сучасній літературній мові віддаляються,
розподібнюються слова марити і мріяти, а контексти І. С. Нечуя–
Левицького засвідчують взаємозамінність, однозначність цих дієслів (пор.:
Марити. 1. Те саме, що мріяти. 2. Безладно, безтямно говорити в гарячці
або уві сні. (СУМ-11 IV, 627)).
Процеси

думання,

мріяння,

фантазування

письменник

передає

фраземами, метафоричними словосполученнями. Такі авторські образні
слововживання фіксує і загальномовний словник, напр.: Вона глянула на
верби, на вишні, на городи, й перелетіла думкою у батьків садок
(І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11 VI, 216); Білий світ ще ясніше розлився по
лісі, фантастичний синюватий світ тривожив фантазію, будив мрії в
гарячому серці (І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11 Х, 254).
Значення ‘зародження думки’ передають синонімічні вислови виникає
думка (картина), накльовувалась думка. Вони зафіксовані в мінітекстах
І. С. Нечуя-Левицького: Згадки пішли за згадками, картини стародавнього
життя виникали одна за однією (І. С. Нечуй-Левицький; СС І, 185); Він
вже давненько любив Настусю, і в його вже накльовувалась думка її
сватати (І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11 V, 107). У цей синонімічний ряд
органічно вписується народнорозмовний вислів лізти в голову, який у

167

тлумачному словнику проілюстровано прикладом із творів І. С. НечуяЛевицького, пор.: Ті грішні думки все чогось настирливо лізли йому в
голову (І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11 ІV, 511). Значення ‘виникати,
з’являтися

у

свідомості’

передано

також

лексично

зв’язаним

словосполученням блиснула в голові думка. Пор.: В Мелашки блиснула в
голові чудна думка (І. С. Нечуй-Левицький; СУМ-11 I, 200).
До синонімів із значенням ‘зародження думки’ в мові І. С. НечуяЛевицького

належать

також

словосполучення

з’являється

думка,

накльовуватися думка, зароджується думка, зароджується мрія. Пор. їх
уживання у відповідних контекстах: В його [Радюка] молодій душі чогось
з’явилась думка впасти на колiна i поклониться великій красі людини разом
з великою красою неба й землі (Н-Лев. ІІ, 182); Чи знала вона, чи сподівалась
вона, що тим легким словом вона вирекла собі смертельний вирік, навела
Яся на ту думку, котра тільки накльовувалась у його в серці? А та думка
одначе вже зародилась у його в голові, вже потроху навіть стигла (Н-Лев.
І, 325); Не такі думки, не такі мрії зародилися й зміцніли в гордому
княжаті (Н-Лев. VІІ, 21).
Отже, художні тексти – це багате джерело для відбиття у
загальномовних словниках розгалуженої системи синонімічних відношень
як між окремими лексичними одиницями, так і між образними
словосполученнями,

фраземами,

що

мають

спільний

семантичний

компонент ‘думати’. Метафоричне зображення процесу мислення у всіх
його відтінках – характерна ознака ідіостилю І. С. Нечуя-Левицького.
Мінітексти письменника широко використано в загальномовних словниках
як

ілюстрацію

лексичної

норми

української

літературної

мови.

Спостережено, що у вживанні фразеологічних словосполучень письменник
не розрізняв їх стилістичної маркованості, яка з часом у літературній мові
набула диференційних ознак, пор. народнорозмовний знижений вислів
думки лізли в голову і виникали думки, зароджувалися думки.

168

Ілюстрування

художніми

текстами

І. С. Нечуя-Левицького

у

Словнику української мови в 11 томах та Словнику синонімів української
мови значень дієслів-синонімів на позначення мовомисленнєвої, розумової
діяльності людини є показником впливу мовотворчості письменника на
кодифікацію загальнолітературної і стилістичної норм української мови.

2.2.2.2. Дієслова-синоніми із значенням ‘говорити’
Показові для індивідуального стилю І. С. Нечуя-Левицького лексеми і
фразеологізми на позначення мовної діяльності людини. Високу частотність
вживання дієслів мовлення у текстах І. С. Нечуя-Левицького засвідчує
додаток «Лексика творів І. С. Нечуя-Левицького (показник кількості
слововживань)», який, наприклад, фіксує 1636 слововживань говорити,
5266 слововживань сказати, 1607 слововживань казати та 1393
слововживання промовляти. Наведена кількісна характеристика дієслів із
семою ‘говоріння’ є підставою для обрання предметом дослідження
відповідних авторських мінітекстів як ілюстративного матеріалу в
Словнику української мови в 11 томах та Словнику синонімів української
мови. Важливо також простежити, між якими дієсловами мовлення, що їх
використовує

І. С. Нечуй-Левицький,

встановлюються

синонімічні

відношення. У словнику поряд із ілюстраціями з текстів І. С. НечуяЛевицького зафіксовано ілюстративний матеріал з інших джерел. Але є
слова, які проілюстровано тільки слововживанням І. С. Нечуя-Левицького.
Індивідуальне слововживання І. С. Нечуя-Левицького позначається на
функціонуванні дієслів із значенням ‘говорити – розмовляти’. Ця група в
словникових ілюстраціях із творів письменника, які репрезентує СУМ-11,
представлена стилістично нейтральними лексемами розмовляти, балакати
(‘розмовляти’), щебетати та розмовною лексемою побалакати.: Филін,
розмовляючи, ніколи не дивився людям в вічі (СУМ-11 VIII, 747); В хаті
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старі балакали про свої справи (СУМ-11 II, 94); В неї була думка
побалакати за Ломицького з ким-небудь (СУМ-11 VI, 608); Малі діти
грілися на весняному сонці й голосно щебетали (СУМ-11 ХI, 557); – Як
ваше здоров’я? Як вам цю ніч спалося? Які квітки снились? – почав
щебетати веселий панич (СУМ-11 ХI, 577). Щодо слова щебетати, то
варто відзначити непослідовність його ремаркування: у Словнику синонімів
воно супроводжується стилістичною позначкою розмовне, а Словник
української мови в 11 томах подає його без цієї стилістичної ремарки.
Семантичну групу ‘говорити – володіти власною або іноземною
мовою’ загальномовний словник (СУМ-11) репрезентує тільки одним
словом І. С. Нечуя-Левицького – розмовною лексемою цвенькати. Напр.: –
От і почав Хоцінський до мене вчащати; .. а як прийде до мене в гості,
в’ється коло моїх дітей, тирить їм у руки польські книжки, цвенькає до їх
по-польській [по-польськи] (СУМ-11 ХІ, 184).
До виокремленого у Словнику української мови в 11 томах та
Словнику синонімів української мови семантичного відтінку дієслова
‘говорити – передавати словами думки, почуття тощо, повідомляти про
щось’

наведено

дієслово

гавкати

проілюстроване

(гавкнути),

мініконтекстами І. С. Нечуя-Левицького: – Ще й та обзивається! –
Мовчала б уже та не гавкала, – кричала Мотря до Мелашки (СС І, 349); –
Глянула [Параска] на мене, та як роззявить свою вершу, як гавкне на ввесь
город

(СУМ-11

ІІ,

9).

Зафіксована

автором

ситуація

емоційно-

експресивного побутового спілкування відтворює прагматичний оцінний
зміст конкретного слововживання з образливим змістом (пор. значення
таких висловів, як обзивається, роззявить свою вершу). Досліджувані
лексикографічні праці кваліфікують таке слововживання як вульгарне і
супроводжують

поясненням

‘стосовно

людини,

яку

зневажають’.

Конкретне слововживання у творах І. С. Нечуя-Левицького відбиває
відповідне стилістичне забарвлення названого дієслова: – Ще й та
обзивається! – Мовчала б уже та не гавкала, – кричала Мотря до
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Мелашки; – Глянула (Параска) на мене, та як роззявить свою вершу, як
гавкне на ввесь город (СУМ-11 ІІ, 9).
Значно б доповнили виділену в Словнику синонімів семантичну групу
дієслів назви обзиватися, переговорювати, захрипіти, налепетати, пор. у
загальномовному словнику: Отець Степан обізвався крізь сон, схопився
(СУМ-11 V, 499 ); За стаканом пива або чаю вони багато чого
переговорювали між собою (СУМ-11 VІ, 153); – Ой, отче Харитоне! –
зашипів і захрипів Млинковський, зирнувши скоса на графин, — коли б ви
знали, що доктор.. заборонив мені пити горілку… (СУМ-11 ІІІ, 393).
Найчастотніше серед названих слів дієслово обзиватися (1208), решта
лексичних одиниць у художній мові письменника мають таку частотність
щебетати (30), переговорювати (24), захрипіти (2). А от до лексеми
налепетати І. С. Нечуй-Левицький звертається лише один раз. До речі, і
загальномовний словник назване дієслово ілюструє тільки мовною
практикою письменника: Нехай наймички не насмілюються з тобою отак
балакати. Прибігла, нагуркала, налепетала, ніби в корчмі (СУМ-11 V, 117).
Можливо, цей факт свідчить про часову ознаку літературної мови, про те,
що розмовні з погляду сучасної стилістичної норми вислови були
характерні для літературної мови того історичного періоду.
Словоряд з домінантою торохтіти, що має значення ‘голосно й
швидко, іноді безладно говорити’, в ілюстраціях І. С. Нечуя-Левицького,
репрезентований

трьома

словами

розмовної

стилістичної

оцінки:

тарабанити, дріботіти, шварґотіти. Пор. У Словнику синонімів
української мови: – Добра баба в хаті, як добра квочка: вона і дітей
доглядить, і курчата добре висидить, і курчата добре вилупить, –
тарабанила сваха, заплутуючись у думках (СС ІІ, 754); – Тут заїжджав до
директора наш пан, та як почали шварґотіти, та як почали кричати та
змагатись, та трохи не побились (СС ІІ, 755). У СУМ-11 серед названих
дієслів єдиним прикладом з творів письменника проілюстровано тільки
слово дріботіти: – Кажу тобі, – витратився й витрусився до останньої
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гривні, ні шага за душею нема: хоч в домовину лягай,– дріботів дід Грицай
(СУМ-11 II, 416). Кількість слововживань (18) свідчить про те, що в
значенні ‘говорити’ дієслово дріботіти становить ознаку індивідуального
стилю І. C. Нечуя-Левицького.
Поряд з лексемами, які безпосередньо характеризують мовну
діяльність людини, ілюстрації з творів І. С. Нечуя-Левицького фіксують
сталі словосполучення, фразеологізми. Наприклад, СУМ-11 до дієслова
м’яти наводить контекст, у якому семантику говорити відповідної
лексичної

одиниці

простежуємо

тільки

у

лексично

зв’язаному

словосполученні м’яти слово по слову. Пор.: – Треба хліба, треба й до
хліба, треба й сього, треба й того,– м’яв слово по слову женихів батько
(СУМ-11 V, 840). Зміст наведеного вислову, що має значення ‘повільно
говорити’, протиставляється семантиці наведених вище дієслів.
Дієслівний синонімічний ряд із значенням ‘говорити тихо і
невиразно, нерозбірливо’ в зафіксованих в Словнику української мови в
11- томах та Словника синонімів української мови ілюстраціях І. С. НечуяЛевицького репрезентують розмовні лексеми мимрити, харамаркати,
перехамаркати, бубоніти та стилістично нейтральне белькотати. Напр.:
При

цьому

варто

відзначити

таку

закономірність,

властиву

для

досліджуваного ряду синонімів: і стрижневе слово, і всі члени ряду є
носіями негативної оцінної семантики. Пор.: – Бач! Плачуть, а лихо
роблять! – мимрила Онися (СУМ-11 ІV, 709); – Адже й я вчилась читати,
а тепер ніколи й помолитись по книжці, перехамаркаєш молитви
напам’ять, та й годі (СУМ-11 VІ, 306); – Іди собі до церкви та там і
харамаркай молитви, хоч розпережись. Тут тобі не місце! – крикнув князь
до священика (СУМ-11 ХI, 26); Один ксьондз тихо бубонів молитви, врядигоди ворушивсь і наводив на всіх ще більший спокій (СС І, 106); – А в діда
борода з конопель, белькотав Петрусь і брав рученятами діда за бороду й
плутав її на всі лади (СУМ-11 І, 156).
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Група дієслів-синонімів із значенням ‘розповідати’ у мінітекстах
І. С. Нечуя-Левицького, які репрезентує Словник української мови в 11
томах, представлена представлена стилістично нейтральними лексемами
розказувати, хвалитися. Пор.: …їй стало чудно, що вона розказує за себе
хлопцеві, котрого побачила вперше (СУМ-11 VІІІ, 689); – Ой, гарно на
буряках! – хвалилася Василина дівчатам (СУМ-11 ХІ, 33).
Лексико-семантичні варіанти дієслова розповідати в 11-томному
Словнику української мови засвідчують ще й такі дієслова-синоніми:
наговорити,

виговорити,

виявити,

розвивати,

обмалювати.

Пор.

загальномовну семантику наведених слів :Наговорювати. 1. Розповідати,
повідомляти, говорити багато чого-небудь (СУМ-11 V, 51); Виговорити. 3.
// Говорячи, розповісти все до кінця (СУМ-11 І, 375); Виявити. 2.
Розповідати про що-небудь, висловлювати щось (СУМ-11 І, 547);
Розвивати. 4. перен. Детально, послідовно викладати (Див.: Викладати.
3. Розповідати, висловлювати що-небудь (СУМ-11 І, 406)) що-небудь,
розширюючи його зміст, обґрунтовуючи новими доказами, підкріплюючи
фактами (СУМ-11 VІІІ, 628); Обмальовувати. 3. перен., рідко. Детально
розповідати про що-небудь, викладати щось з усіма подробицями;
описувати (СУМ-11 V, 533).
Серед названих слів звертаємо увагу на дієслово обмальовувати, яке
Словник української мови в 11томах подає з позначкою рідко та ілюструє
тільки прикладом з творів І. С. Нечуя-Левицького. Напр.: Цю фразу
говорила недавно Маруся, обмальовуючи звичаї і вдачу басарабської
інтелігенції (СУМ-11 V, 533). Хоч і загальномовний словник фіксує це
типове для лексикону І. С. Нечуя-Левицького слововживання, проте
дієслово обмальовувати із значенням ‘розповідати, описувати’ в мові
письменника не частотне, бо уживається лише 7 разів.
Відзначимо, що письменник намагається найточніше передати мовну
діяльність персонажів, тому його дієслова мовлення дуже часто уточнюють
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семантику кожного попередньо вжитого дієслова, напр.: Кожному
хотілось говорити, виговорить те, що притаїлось в душі (СУМ-11 І, 375).
Пор.

також

приклади-ілюстрації

І. С. Нечуя-Левицького

у

СУМ-11:

Кайдашиха взяла чарку і наговорила приказок живим і мертвим
повнісіньку

хату (Н.-Лев., II, 1956, 280); Вона постерігала, що треба

виявити таку думку перед Леонідом Семеновичем, щоб підійти під його
напрямок (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 83); Терлецька сердито кинула
очима на чоловіка: він замовк і не розвивав далі тієї теми (Н.-Лев., III,
1956, 46).
Звертаємо увагу на словосполучення наговорити приказок, виявити
думку, не розвивати теми. З погляду конкретного слововживання це
характеристика мови персонажів різного соціального стану: селян та
інтелігенції. Розмовний вислів наговорити приказок чітко протиставляється
висловам виразно книжного характеру виявити думку, не розвивати теми.
Синонімічний ряд із значенням ‘повідомляти – доводити до чийогось
відома’ у мовотворчості письменника представлено дієсловами сповіщати,
оповіщати. Напр.: – Коли справа в вас піде до ладу, то дайте мені знати,
сповістіть мені зараз (СУМ-11 ІХ, 551); Килина прийшла й оповістила, що
в гульбищі стіл накритий і самовар вже готовий (СУМ-11 V, 719).
Окремий ряд синонімів із значенням ‘говорячи про кого-, що-небудь
або звертаючись до кого-небудь, уживати те чи інше ім’я, назву’
репрезентують

стилістично

нейтральні

дієслова

називати,

звати,

прозивати та розмовне – дражнити.: – Сідайте, будьте ласкаві! – сказала
Любка і хотіла назвать Джерю татом (СУМ-11 V, 91; СС І, 895);
Позаписував їх ймення й прізвища. Микола назвав себе Іваном Гриценком.
Кавун назвав себе Панасенком (СУМ-11 V, 91); Карпо не зачіпав дівчат, не
жартував з ними. Дівчата звали його гордим (СУМ-11 ІII, 462); – А як
твого батька прозивають? – Охрім Балаш (СУМ-11 VІII, 183).
Цей дієслівний ряд доповнює усталений вислів надавати ім’я, який, до
речі, у Словнику української мови в 11 томах проілюстровано єдиною
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цитатою з творів І. С. Нечуя-Левицького: Піп був сердитий на її
неслухняного батька й надавав його дітям таких іменнів [імень], що всі
люди на селі ніяк не могли убгати їх собі в голову (СУМ-11 V, 60).
Дієслово дражнити, що є компонентом названого вище синонімічного
ряду, розкриває свою семантику у такому контексті письменника:
Кайдашиха, котру тепер на селі дражнили безокою економшею, сердилась
на Мотрю (СУМ-11 II, 405).
До синонімічних дієслів із значенням ‘насміхатися’ належать
зафіксовані в текстах письменника дієслова: поглузувати, кепкувати,
сміятися, жартувати. Пор. У СУМ-11: Писар вже прохолов од своєї
злості і тепер задумав поглузувати з о. Артемія (СУМ-11 VІ, 711);
Дівчата й молодиці завидували Василині й почали кепкувати з неї (СУМ-11
ІV, 141); Денис часто сміявся з Романа, що він слухає матері, усе ходить
до церкви (СУМ-11 ІХ, 413); та у Словнику синонімів: В академії студенти
через ці пружки жартували з Балабухи (СС І, 931).
До синонімічного ряду із значенням ‘сказати’ потрапляє невелика
кількість дієслів, ілюстрованих у Словнику української мови в 11 томах та
Словнику синонімів української мови мінітекстами І. С. Нечуя-Левицького.
Це розмовні лексеми бовкнути, бовтнути, стилістично нейтральні слова
вимовитися,

сказати,

а

також

стилістично

марковані

зв'язані

словосполучення промовити промови, вставити слівце. Напр.: Схаменись
лишень та подумай, що ти бовкнув? (СС І, 77); – Може, ти, Льоню, що
бовтнув про їх при кому? – сказала писарша до брата (СУМ-11 I, 207); –
Чи застанемо живими своїх? – несамохіть вимовився Микола (СУМ-11 I,
434); Декотрі сенатори промовили поздоровні промови латинською мовою
(СУМ-11

VIIІ,

236);

Прокопович

завів

розмову

про

покійного

Моссаковського, згадав, де вони стрічались, про що розмовляли, а гість
ледве вставляв слівце (СУМ-11 I, 769).
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Звертаємо увагу на дієслово бовтнути, яке зафіксоване, як і дієслово
бовкнути, у «Словарі української мови» за редакцією Б. Грінченка. Цікаво,
що обидва дієслова є в реєстрі Словника української мови в 11 томах, де як
ілюстрації наведено тексти письменника 1956 року, але в 10-томному
академічному виданні художніх творів письменника (60-ті роки) цей текст
змінено і відредаговано: замість слова бовтнути уживається слово –
ляпнути. Пор.: Може, ти, Льоню, що ляпнув язиком за їх при комусь? –
сказала писарша до брата (Н-Лев. VІ, 244).
Ілюстративний матеріал засвідчує найбільшу групу дієслів-синонімів,
що мають значення ‘неприязно висловлюватися про кого-небудь,
поширювати погані думки про когось, зводити наклеп на когось’. До
речі, і в мові І. С. Нечуя-Левицького – це дуже розгорнений синонімічний
ряд, який формують такі лексеми: обмовляти, осуджувати, судити,
обговорювати,

ославлювати,

обчорнити,

обносити,

наговорювати,

оббріхувати, набріхувати. Напр.: Їх знов почали обносити та обмовлять
по київських салонах (СУМ-11 V, 542); – Та нас же осудять, обговорять
кругом! А в нас діти, та ще й дочки! (СУМ-11 V, 793); – Набріхує [баба
Параска] на мене, судить мене по селі й по хуторах (СУМ-11 ІХ, 826); Доки
йому пани годили та робили яку вигоду, він їх хвалив; як же тільки вони не
давали йому ніякої вигоди, він їх лаяв, мстився і обговорював, скільки було
сили (СУМ-11 V, 477); – Не сплять, не дрімають мої воріженьки, – було
каже Марина, – ославили мене, молоду (СУМ-11 V, 770); Всі знали Боруха,
навіть годили йому, щоб часом він не наговорював чого на дочок (СУМ-11
V, 51); – Оббрехала мене на все село, а тепер мене і малі діти дражнять
відьмою (СУМ-11 V, 467); – Оцього я вже ніяк не знесу: набрехала
Параска, що в мене голова лиса (СУМ-11 V, 19).
Ілюстративний

матеріал

дає

змогу

виявити

таку

особливість

індивідуального стилю І. С. Нечуя-Левицького, як парне вживання дієслівсинонімів, які урізноманітнюють стиль і підсилюють названу динамічну
ознаку. Напр.: – Я його обчорню, обганю; стане він чорніший од чорної ночі
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перед своїми начальниками! – говорив голосно писар (СУМ-11 V, 604; 476);
– Своїх дітей гріх гудити та обносить (СУМ-11 V, 547).
До

цього

ряду

дієслів

зараховуємо

і

дієслова

опоганювати,

обезчещувати, пересуджувати, напр.: – Ти сором мій, ти опоганила наше
чесне ім’я Лемішок… (СУМ-11 V, 719); [Сидір Свиридович:] Коли ви,
Свириде Йвановичу, ..maк обезчестили нашу сестру й небогу, то я не хочу
мати такого зятя (СУМ-11 V, 488); В темній кімнаті ще довгенько
дзигорили [дзижчали] матушки, пересуджуючи сусід, але й вони
потомились (СУМ-11 VІ, 292).
Через уведене в загальномовний словник індивідуальне слововживання
письменника актуалізуються фразеологізми із загальною семантикою
‘говорити’ й емоційно-експресивними відтінками синонімічних висловів,
наприклад: співати в інший тон ‘говорити не те, що раніше;
висловлювати іншу думку’, співати такої ‘говорити саме так, говорити
щось несподіване, дивне’, сипати компліменти ‘говорити кому-небудь
компліменти’, навертатися на язик ‘говорити що-небудь’, повести голосом
‘почати говорити’, верзти на свою обихідку ‘говорити неправду’, не
промовити і слова ‘уперто мовчати’, утяти до гапликів ‘сказати щонебудь не до речі, невчасно, не до ладу’, на вітер сказати ‘даремно, марно
висловитися’, обертатися з розмовою ‘розпочинати розмову з кимось;
звертатися до когось’, не до тебе п’ється ‘не до тебе звертаються’. Пор.
функціонування цих фразеологізмів у конкретних висловлюваннях: Маруся
широко розкрила очі на свою маму. Вчора мати нарікала, що Ломицький
прийшов в гості до їх в піджаку, неначе до міщан, а сьогодні співав зовсім в
інший тон і трохи не лає Ломицького за той фрак (СУМ-11 ІХ, 515); –
Нащо вам розводити ті воли та плуги: ви вже старі, – такої співав зять
(СУМ-11 ІХ, 515); Бонковський сипав компліменти, жартував (СУМ-11
ІV, 251); Моссаковський сидів і не смів голосом повести (СУМ-11 VІ, 688);
– Оце диво! – аж крикнула стара Марта. – Чого тобі це слово перше
навернулось на язик? (СУМ-11 V, 28); – Верзи, верзи на свою обихідку!
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Може, на душі полегшає, – сказав Оникій (СУМ-11 V, 501); Карпо
наздогнав її і пішов з нею поруч, але довго не промовляв і слова (СУМ-11
VІII, 236); – Наш дяк більше б годився для тієї ролі тореадора. – говорила
Ватя. – О, сей утнув би до гапликів, нема що й казати, – говорив Леонід
Семенович (СУМ-11 IІ, 28); – Це вже Мотря і справді не знати що
виробляє, – сказав Лаврін на вітер (СУМ-11 ІХ, 243); Гості загомоніли,
повеселішали, вже й не обертаючись з розмовою до Якима (СУМ-11 V,
493); – Чого ж ти мовчиш, неначе не до тебе п’ється? – говорила
Навроцька до мужа. – Бо таки не до мене..— обізвався Навроцький (СУМ11 VІ, 369).
Група дієслів-синонімів із значенням ‘говорити, вимовляти з
криком, дуже голосно розмовляти’ представлена словами кричати,
репетувати, які
проілюстровано

в реєстрі Словника української мови в 11 томах
такими

текстами

письменника:

Слуг

кличуть

патріархально: одчинять вікна або двері й на все горло кричать: – Владек!
Касю і Марино! (СУМ-11 IV, 353); – Так накричали, наверещали мені вуха
своїми піснями, аж в голові гуде (СУМ-11 V, 112); – Ой боже мій! Їй-богу,
не перескочу! Ще впаду у воду, – репетувала Марія, підобравши обома
руками спідницю (СУМ-11 VIIІ, 509); – Одчини, бо вікна поб’ю! – репетував
Кайдаш і лупив у двері ногою так, що поганенькі двері аж торохтіли
(СУМ-11 VIIІ, 509).
Конкретний синонімічний ряд дієслів з головним словом кричати
доповнюють лексичні одиниці дертися, ґвалтувати, верещати. Пор.
ілюстрації І. С. Нечуя-Левицького в 11–томному Словнику української
мови: Троє забутих мужичих дітей качались під грубою й од переляку
дерлись не своїм голосом (СУМ-11 II, 254); – Чого ти прибігла в пасіку
гвалтувати? Що там трапилось? (СУМ-11 ІІ, 43); Хлопець верещав не
своїм голосом (СУМ-11 І, 329).
Зауважимо, що слова цієї групи належать не тільки до дієслів
мовлення. Завдяки спільній семантичній характеристиці ‘видавати крик’,
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що стосується усіх членів дієслівного синонімічного ряду з домінантою
кричати, лексеми дертися, ґвалтувати, верещати межують з іншим
семантичним полем, яке утворюють дієслова звучання.
Семантично співвідносяться з наведеними вище дієсловами лексеми
галасувати, погаласувати. Так, лексема галасувати в мові І. С. НечуяЛевицького є досить частотною (22 слововживання) та функціонує у
контекстах, де поряд з нею вживаються інші слова із загальним значенням
‘говорити’. Пор.: Нагодовані й напоєні з ласки й кишені багатого канцлера,
двірські шляхтичі й військові гомоніли, галасували, бряжчали шаблями в
будень, неначе на якомусь бенкеті (Н-Лев. VІІ, 54); Кривоніс нахвалявся,
галасував й кричав, що князеві така здача за немирівців (Н-Лев. VІІ, 194);
Пани кричали й галасували (Н-Лев. VІІ, 221); Декотрі галасували,
репетували, аж совались до супротивників з кулаками (Н-Лев. ІХ, 51); пор.
також текст-ілюстрацію у загальномовному словнику: Всі говорили,
галасували на всю хату, не знали, де сісти, де стати (СУМ-11 II, 19). На
відміну від дієслова галасувати лексема погаласувати в текстах
письменника не перебуває в оточенні інших дієслів-синонімів із семою
‘говоріння’

та

фіксується

лише

один

раз.

Пор.:

Погаласувавши,

посердившись, всі почали заспокоюваться (СУМ-11 VІ, 701).
Семантичну

групу

І. С. Нечуя-Левицького

‘вигадувати’
репрезентовано

в

словникових

дієсловом

ілюстраціях

імпровізувати,

яке

означає ‘говорити те, що спадає на думку’. У цьому значенні назване слово
в текстах письменника трапляється лише один раз, напр.: – Яка я гарна! Яка
я пишна в золотих сережках, в брильянтах! Як блищить золото!..– співала
Антося, імпровізуючи слова (СУМ-11 IV, 22).
За додатком «Лексика творів І. С. Нечуя-Левицького (показник
кількості

слововживань)»

цей

ряд

дієслів-синонімів

представлено

дієслівними лексемами вигадувати, видумувати, плести. У текстах
І. С. Нечуя-Левицького кожне з названих дієслів має відповідно таку
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частотність 19, 4 і 18. Пор.: Молоді збились в купу в другому кутку коло
п’яніна й [..] вигадували та реготались (Н-Лев. VІ, 172); – Ти часом то ніби
й правду видумуєш, – казав батько, – а часом то вже й не знаю. Чи ти
дуже розумний, а я вже надто дуже старий, чи ти брешеш, а я сливе йму
тобі вiри (Н-Лев. ІІ, 141); – Та кажуть, що то ви їдете верхом на
писарчуковій жінці, а відьма, що поганяє усей поїзд мітлою, – то буцімто
наша писарша, бо вона дуже натуриста, – таке плетуть на кутку (Н-Лев.
ІХ, 156).
Для художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького характерна лексична
сполучуваність

дієслова

вигадувати

з

іменниками

байки,

брехні,

нісенітниці. У таких випадках увиразнюється пряма семантика названої
дієслівної лексеми, що означає ‘говорити, описувати те, чого немає й не
було’. Пор.: – Авжеж то все брехня! Витріщить дядько свої очі на мисник
та й вигадує якісь байки, неначе там на миснику і справді привиджується
йому між полумисками сатана; чисто, неначе стара баба розказує казки
дітям! – сказав Денис (Н-Лев. VІ, 339); Ясь любив слухати оповідання, а
лисі паничі ще й самі вигадували незвичайні брехні і ставили себе героями
в оповіданнях, добутих в своїй уяві та в своїх мріях (Н-Лев. І, 348); –
Скрутить вас треба залізними обручами, щоб ви не вигадували
нісенітниці. Лучче б ви не вчились, лучче б ви нічого не робили, били
байдики, ніж мали б напхать в голови отих ідей! – репетував
Воздвиженський (Н-Лев. ІІ, 262).
Дієслово плести в художній мові І. С. Нечуя-Левицького має ще й таке
значення, як ‘говорити що-небудь нерозумне, безглузде’. У цьому значенні
розмовна

лексема

плести

входить

в

інший

синонімічний

ряд,

представлений словами розмовної лексики верзти (‘говорити нісенітницю,
дурницю; вести пусті балачки’), торочити (‘говорити нісенітниці, вести
несерйозну, пусту розмову’). Пор.: – А пам’ятаєш, як ти виходила до мене з
Виграєва щовечора за лісок у ярок до млина коло Росі, а я до тебе виходив з
Стеблева у ярок до млина? – починає плести Антін свою звичну
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нісенітницю (Н-Лев. V, 396); А Радюк знов одхиливсь од неї й почав
безперестану верзти Ользі ту нісенітницю, в котрій так багато тями
тільки для того, хто її говорить або слухає (Н-Лев. ІІ, 221); – Схаменіться!
Опам’ятайтесь! Що ви торочите! Ваш брат держить старшу мою
дочку, а ви сватаєте меншу. Це ж божевільство! Це ж нахабно й… (НЛев. VІІІ, 417).
Спостереження

над

функціонуванням

дієслів

із

семантикою

«говоріння» в досліджуваних художніх текстах письменника виявляє
значно ширший діапазон семантичного розрізнення і стилістичної оцінності
складників цієї групи лексем. Стильове значення дієслів мовлення полягає в
урізноманітненні

художньо-прозового

тексту,

зокрема

такого,

що

орієнтується на оповідний характер стилю.
Додаток

до

дисертації

«Лексика

творів

І. С. Нечуя-Левицького

(показник кількості слововживань)» дає змогу показати градацію від
найчастотніших до рідко вживаних слів у мові письменника та виявити
розширені ряди дієслів-синонімів. Скажімо, дієслово говорити, яке є
домінантою названих вище синонімічних рядів, у Словнику української
мови в 11 томах не проілюстроване текстом І. С. Нечуя-Левицького, а в
творах письменника засвідчено 1636 слововживань цієї лексеми.
Зауважимо, що жодне з проаналізованих дієслів Словник української
мови в 11 томах не подає з ремаркою Образне чи У порів., тобто словник
фіксує загальновживане пряме значення зазначених дієслів і не орієнтується
на особливості індивідуального слововживання.
Значно ширший діапазон семантичного розрізнення і стилістичної
оцінності складників проаналізованих груп лексем виявляють художні
тексти письменника.
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Висновки до Розділу 2

Вивчення художньої та наукової мовотворчості письменника в
проекції на співвідношення словника мовної особистості та реєстру
прижиттєвого лексикографічного джерела («Словар української мови» за
ред. Б. Грінченка) виявило: а) спадковість частини лексичного ядра
української літературної мови як бази письменницького мовомислення і
живописання словом поряд із широтою індивідуально-авторського лексикосемантичного

ресурсу;

б)

активну

культуроцентричну

позицію

багатогранної мовної особистості письменника в процесі інтелектуалізації
української літературної мови другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; в)
запитаність теоретичної і практичної діяльності письменника, спрямованої
на структурно-нормувальну, мовно-естетичну практику та лінгвокультурне
відповідне часові моделювання образів людей і відповідного соціальнокультурного середовища другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Лексикографічний підхід до мовотворчості письменника виявляє
ступінь відстороненої оцінки його мовно-нормувальної діяльності як з
погляду сучасників, так і наступників, які покладаються на авторитет,
визнання його мовної практики в українській культурі наступними
поколіннями. Роль письменника-мовотворця у формуванні літературної
норми української мови відбивають реєстри і ширше – словникові статті
«Словника української мови» за редакцією Б. Грінченка та «Словник
української мови» в 11 томах. Мінітексти письменника широко використано
в загальномовних словниках як ілюстрацію лексичної норми української
літературної

мови.

Спостережено,

що

у

вживанні

фразеологічних

словосполучень письменник не розрізняв їх стилістичної маркованості, яка
з

часом

у

літературній

мові

набула

диференційних

ознак,

пор.

народнорозмовний знижений вислів думки лізли в голову і виникали думки,
зароджувалися думки.
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Відповідний ілюстративний матеріал із творів І. С. Нечуя-Левицького
в «Словнику української мови» за ред. Б. Грінченка засвідчує, що редакція,
орієнтуючись на відображення різних груп лексики суспільно-політичного
характеру, слів зі сфери освіти, мистецтва, літератури, релігії, апелювала до
прикладів із творів письменника; укладачі Словника зафіксували активний
процес запозичення іншомовної лексики, причому нерідко у варіантних
формах (йдеться про варіантні написання на тлі неусталеності орфографії,
впливу діалектної вимови на засвоюване іншомовне слово).
Широко представлена у Словнику української мови за редакцією
Б. Грінченка й українська лексика народнорозмовного походження на
позначення побуту, тогочасних професій. Серед цієї лексики виокремлено
слова різного походження, зокрема полонізми, чи слова, запозичені з інших
мов через польську. Фіксуючи авторське слововживання, Словник зберігає
чимало народнорозмовних назв, які з погляду сучасної літературної норми
сприймаються як архаїзми, історизми, тобто потребують відповідних
значеннєвих коментарів для сучасного читача.
Ілюстративний матеріал із творів І. С. Нечуя-Левицького в Словнику
української мови в 11 томах значно ширше, ніж Словник української мови
за редакцією Б. Грінченка, репрезентував різні групи
запозиченої

лексики.

Словникові

ілюстрації

до

іншомовної,

реєстрових

слів

морфіністка, амур, медіум, джентельмени, дипломати, мумія, ківер,
метрика

репрезентують

характерний

для

індивідуального

стилю

І. С. Нечуя-Левицького такий художньо-зображальний засіб, як порівняння.
Значення наведених лексем в загальномовному словнику супроводжується
позначкою *У порівн.
Орієнтуючись

на

авторитетність

мови

І. С. Нечуя-Левицького,

лексикографи використовували його лексично різноманітні тексти для
укладання загальномовного словника, оскільки на той час з'явилися
багатотомні видання творів письменника: Нечуй-Левицький І. С. Зібрання
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творів: [ у 10 томах]. Київ: Наукова думка, 1965–1968. Т. 1–10; НечуйЛевицький І. С. Твори в 4-х томах. Київ: Держлітвидав, 1956.
Значну кількість слів, що проілюстровані цитатами з творів І. С. НечуяЛевицького, засвідчують також 11-томний Словник української мови та
Словник

синонімів

української

мови.

Ці

лексикографічні

джерела

репрезентують із творів письменника дієслівні синонімічні ряди на
позначення розумової та мовної діяльності. Лексикографічні праці
фіксують слововживання письменника, що конкретизує значення лексичних
одиниць у дієслівних

синонімічних рядах на позначення розумової та

мовної діяльності людини.
На основі аналізу зафіксованої в лексикографічних джерелах (СУМ-11
та СС) лексики, ілюстрованої текстами І. С. Нечуя-Левицького, визначено 6
лексико-семантичних груп дієслів, які перебувають у синонімічних
відношеннях і мають спільну сему ‘думати’ (‘думати – бути зайнятим
думками про когось-щось, мати свою думку про кого-, що-небудь’, ‘почати
зосереджено, глибоко думати’, ‘прийти до думки, задуму щось зробити’,
‘роздумуючи, обмірковуючи, зробити певний висновок’, ‘додуматися’,
‘мріяти – створювати в уяві образ когось, чогось, поринати в мрії;
прагнути в думках до когось, чогось’) та 13 лексико-семантичних груп
дієслів, які перебувають у синонімічних відношеннях і мають спільну сему
‘говорити’ (‘розмовляти’, ‘володіти власною або іноземною

мовою’,

‘передавати словами думки, почуття тощо, повідомляти про щось’,
‘голосно й швидко, іноді безладно говорити’, ‘говорити тихо і невиразно,
нерозбірливо’, ‘розповідати’, ‘доводити до чийогось відома’, ‘говорячи про
кого-, що-небудь або звертаючись до кого-небудь, уживати те чи інше
ім’я, назву’, ‘насміхатися’, ‘сказати’, ‘неприязно висловлюватися про когонебудь, поширювати погані думки про когось, зводити наклеп’, ‘говорити,
вимовляти

з

криком,

дуже

голосно

розмовляти’,

‘вигадувати’.

Функціональне навантаження таких дієслів у досліджуваній прозі пов’язане
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з

образною

характеристикою

спілкування,

мислення,

відтворенням

звукових особливостей мовлення персонажів, їхнього психічного стану,
настрою.
Використання

художніх

текстів

І. С. Нечуя-Левицького

у

загальномовних словниках для ілюстрування значень дієслів-синонімів на
позначення мовомисленнєвої, розумової діяльності людини є показником
впливу мовотворчості письменника на кодифікацію загальнолітературної і
стилістичної норм української мови.
Лексико-семантичний

зріз

мови

художніх

творів

І. С. Нечуя-

Левицького засвідчив, що художні тексти – це багате джерело для відбиття
у загальномовних словниках розгалуженої системи синонімічних відношень
як між окремими лексичними одиницями, так і між образними
словосполученнями,

фраземами,

що

мають

спільний

семантичний

компонент ‘думати’. Метафоричне зображення процесу мислення у всіх
його відтінках – характерна ознака ідіостилю І. С. Нечуя-Левицького.
Характерною ознакою індивідуального стилю письменника є широке
використання в дієслівних синонімічних рядах на позначення мовної
діяльності людини сталих, фразеологічних словосполучень.
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Розділ 3
ІДІОСТИЛЬОВЕ РОЗШИРЕННЯ СЛОВНИКА СИНОНІМІВ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
3.1. Дієслова-синоніми й синонімічні вислови із значенням
‘говорити’
Мовотворчість І. С. Нечуя-Левицького – важливий об’єкт вивчення
історії літературної мови, формування її лексичної норми. Слововживання
письменника, яке засвідчує додаток «Лексика творів І. С. Нечуя-Левицького
(показник кількості слововживань)», – це «певний часовий зріз української
літературної мови з її народнорозмовними, книжними, фольклорними
джерелами, з фіксацією нових мовних явищ, спричинених міжмовними,
міжкультурними

контактами» [Єрмоленко 2013 а:

6]. Саме

типовий

словник, який постає із матеріалів додатка, виявляє традиційне й
новаторське в мові художніх творів письменника. Причому не тільки
частотні слова є маркерами конкретного ідіостилю: важливе для
індивідуального стилю й стилістично вагоме поєднання слів різної частоти
вживання в тексті, важливий вертикальний контекст, який формує
наскрізну думку, постійне звертання до якоїсь ідеї.
Показові
конкретні

для

індивідуального

слововживання

на

стилю

позначення

І. С. Нечуя-Левицького
загального

поняття

‘висловлювати усно думки, почуття’, тобто говорити, казати/сказати,
промовляти, розмовляти. Це низка синонімічних дієслів, які в художніх
текстах письменника мають високу частотність вживання, що засвідчує
додаток «Лексика творів І. С. Нечуя-Левицького (показник кількості
слововживань)», у якому, зокрема, зафіксовано 1636 слововживань лексеми
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говорити, 5266 слововживань сказати, 1607 слововживань казати та 1393
слововживання промовляти.
Серед дієслів названої загальної семантики виокремлюємо групу
синонімів із значенням ‘говорити – володіти власною або іноземною
мовою’. (Для виокремлення груп синонімів використовуємо класифікацію,
подану в Словнику синонімів української мови). Ця група представлена
такими лексемами, як говорити, балакати, цвенькати.
Контексти,

у

яких

функціонують

названі

дієслова,

часто

характеризують у художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького ситуації, в яких
передано виразну прагматичну настанову мовної поведінки персонажів,
напр.: Мелася одповідала так само українською мовою, бо в їх домі, як і в
сільського духовенства, ще балакали вдома частіше по-українській, ніж
по-великоруській (Н.-Лев. VIII, 375); Усім хотілось балакати: всі кричали,
мішали німецьку мову з французькою й українською, й всім здавалось, що
вони розуміли одно одного (Н.-Лев. ІV, 301); – Та наші пани, – промовив о.
Мойсей, – таки догоджають батюшкам, хто вміє кільки [кілька] слів
цвенькнути по-польській (Н.-Лев. І, 375).
Текстові структури із словом говорити привертають увагу не лише в
аспекті лексичної семантики стрижневого дієслова, а й у плані виявлення
наскрізної для мовомислення І. С. Нечуя-Левицького ідеї спілкування
українською мовою, пор.: Павло Радюк говорив чистою українською
мовою. [..] Та свита, та українська розмова, той запал, з яким говорив
молодий студент, – все те не тільки вдивило матір, але й злякало (Н.-Лев.
ІІ, 136); – Націонали й народовці – то тепер такі молоді люди, котрі
говорять українською мовою, хотять, щоб i жінки й діти говорили тією
мовою [..] (Н.-Лев. ІІ, 252); Молодий Радюк послухав її, але сів на стільці до
неї боком, а лицем просто до Масюкiвни, й почав говорити до неї поукраїнськiй. [..] – Як ви до нас говорите по-модному! – промовила панія
Висока й собі по-українськiй (Н.-Лев. ІІ, 144).

187

Дієслова із значенням ‘говорити – передавати словами думки,
почуття тощо, повідомляти про щось’ у художніх текстах І. С. НечуяЛевицького

становлять

синонімічний

ряд

казати,

промовляти,

обзиватися, гавкати/гавкнути, захрипіти, зашипіти. Найчастотніші
серед

названих

слів

дієслова

казати,

промовляти

(кількість

слововживань цих лексем наведено вище) і обзиватися (1208).
У досліджуваних текстах концептуальне для комунікативної
сфери дієслово казати та його форми виконують роль складників
усталених мовних зворотів, що мають значення оцінних вставних слів,
функціонують

як

вигукові

структури,

звичні

для

побутового

спілкування, пор.: бодай не казати; нічого казати; й сказати й висловити
не можна; так би сказати; як би сказати; сказати по правді. Від частоти
уведення таких фразем у художні тексти письменника залежить природне
звучання розмови, діалогу, жвавість, емоційність спілкування, в якому
беруть участь і персонажі твору, і сам автор. Напр.: – [..] Це мені до мислі,
бо я сама людина з свіжою тямою в голові, з молодими свіжими думками. А
ті молоді паничі… Ет! Бодай не казати. Марта Кирилівна тільки рукою
махнула і встала (Н.-Лев. VI, 21); – Ну, та й завели ж ви мене в пущі та
нетрі. Тут тільки собакам ходить, а не кавалерам, – обізвався сердито
Фесенко. – Гарна ідилія, нічого казати (Н.-Лев. VI, 241); – А що!
Збентежила я вас? Aгa! – говорила Бородавкіна сливе пошептом. – Колись
од моїх очей гинули паничі, як мухи, бо я панною була гарна-гарна, що й
сказати й висловити не можна. Скільки я молодих хлопців піддурила! (Н.Лев. V, 186); – [..] Мені хочеться десь вряди-годи одвести душу,
побалакати за вищі погляди, за наукові питання. Інтерес науки – для мене
найвищий інтерес в житті. Абстракція реального життя, світового, так
би сказати, практичного – то найвищий потяг розвитого, вищого розуму.
Абстракція живих об’єктів доводить до чистої, ідеальної, найвищої
абстракції; і ми конфеденціально складаємо собі ідеали, принципи,
пересвідчення. А ті ідеали [..] обертаємо в космополітичні тенденції
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нашого розуму, як би сказати, в найпринципіальніші принципи (Н.-Лев. V,
118); – Накупіть книжок, та більше наукових, та й вчіть їх потрошку,
помаленьку. Але, сказати по правді, і нам не дуже подобається прилягать
коло науки. Вже аж надто її багато в нас [..] (Н.-Лев. VI, 207).
Зафіксовані у художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького дієслова
мовлення гавкати (‘говорити стосовно до людини, яку зневажають’),
захрипіти

(‘почати

хрипло

говорити’),

зашипіти

(‘заговорити

напівголосно, зі злістю і роздратуванням’), що мають стилістичне
знижене забарвлення, уточнюють названу комунікативну ситуацію,
надають їй додаткових емоційно-експресивних характеристик, пор.:
Наталія Корніївна була з тих, що при чужих людях нявкають, а в себе
вдома гавкають (Н.-Лев. VI, 172); «Якась писарша, якась мужичка,
справжня молодиця, тільки через те, що напнула на себе зелену сукню,
пиндючиться, пнеться вгору. [..] Чи ти ж мені рівня! А ще й несеться
вгору. Задерла кирпу до стелі, гордовито поглядає на мене», – гавкала
вчительша в своєму серці (Н.-Лев.VI, 173); – Ой отче Харитоне! – зашипів
і захрипів Млинковський, зирнувши скоса на графин. – Коли б ви знали, що
доктор оце послав мене на села не дурнички, а на свіже повітря – лічитись,
і заборонив мені пити горілку… (Н.-Лев. ІV, 245).
Група дієслів-синонімів із значенням ‘усно обмінюватися думками,
вести розмову’ у мовотворчості І. С. Нечуя-Левицького представлена
дієсловами

розмовляти,

переговорювати,

говорити,

гомоніти/погомоніти

балакати
/

/

загомоніти,

побалакати,
щебетати

/

защебетати, лепетати / налепетати, репетувати. Кількість слововживань
дієслова розмовляти (271) свідчить про те, що ця лексема становить
характерну ознаку індивідуального стилю письменника.
Серед названих дієслів на позначення загального поняття ‘вести
розмову’ є спільнокореневі (з активним використанням префіксального
словотворення) або різнокореневі утворення з додатковою семантикою –
характеристикою мовлення щодо його гучності, різного вияву намірів
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мовця, пор.: Розмовляти. 1. Усно обмінюватися думками, вести розмову,
бесіду з ким-небудь (СУМ-11 VIІІ, 748); Говорити. 3. Вести бесіду,
розмовляти’ (СУМ-11 ІІ, 100); Балакати, розм. Те саме, що розмовляти
(СУМ-11 І, 94); Побалакати, розм. 1. Переговорити, порозумітися з кимнебудь (СУМ-11 VI, 608); Переговорювати. 2. Говорити з ким-небудь про
все або багато чого-небудь (СУМ-11 VI, 153); Гомоніти. 1. Розмовляти
тихо, приглушено (СУМ-11 ІI, 121); Погомоніти. Гомоніти якийсь час
(СУМ-11 VI, 718); Загомоніти, розм. 1. Почати гомоніти, заговорити тихо,
приглушено (звичайно про кількох або багатьох людей) (СУМ-11 ІІI, 84);
Щебетати. 2. перен. // Ласкаво промовляти, проказувати що-небудь,
запобігаючи перед кимсь (СУМ-11 ХІ, 577); Защебетати. 2. перен. Почати
швидко і дзвінко говорити (СУМ-11 ІІІ, 420); Лепетати. 1. // Вести легку,
несерйозну розмову (СУМ-11 ІV, 477); Налепетати. Багато, досхочу
поговорити, полепетати (СУМ-11 VI, 117); Репетувати, розм. 2. Дуже
голосно говорити, розмовляти (СУМ-11 VIІІ, 509).
Активне функціонування у художніх текстах письменника таких
дієслів сприяє урізноманітненню тої чи іншої комунікативної ситуації,
пор.: Вони вийшли на плац веселою юрбою й усі заразом розмовляли й
лепетали, неначе на цю юрбу була наслана балачка [..] (Н.-Лев. ІХ, 32);
Знов погомоніли трохи і знов замовкли… (Н.-Лев. І, 155); Міщани загули,
загомоніли, але мусили платити (Н.-Лев. ІV, 231); Надя наливала чай і
подавала паннам. – А чи переговорили вже своє? Я більше люблю, як ви
жартуєте, бігаєте, співаєте. Ану, Саню, заспівай мені тієї гарної пісні, що
в той раз співала, – сказала Зоя (Н.-Лев. V, 113); За стаканом пива або чаю
вони багато дечого переговорювали між собою (Н.-Лев. ІІ, 132); – Нечля
вам, Iване Корнійовичу, таке говорити. Я б не дивувалась молодим: їм вже
й господь простить, i люди вибачать. Де ж таки старій поважній людині
таке теревенить про святий Київ, та ще й говiючи! Ой господи! З вами,
бачу, не одговiєшся, а тільки гріха наберешся, – репетувала панiя Висока
(Н.-Лев. ІІ, 290).
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У

контекстах,

мотивованих

семантикою

спілкування,

часто

з’являються загальномовні стійкі порівняння, або модифіковані авторські
порівняльні синтаксичні конструкції, які увиразнюють оцінну семантику
образного вживання синонімічних дієслів, напр.: Публіка гомоніла, гула, як
вітер в лісі (Н.-Лев. V, 236); Громада загомоніла й загула, неначе загули
бджоли в пасіці пізнього літнього вечора після важкого гарячого дня; по
всьому дворі люди позбивались в купки й стиха розмовляли (Н.-Лев. ІV, 40);
Олеся побігла по доріжці до квіток і щебетала на льоту, як птиця (Н.Лев. ІV, 97); Усі були веселі; всім хотілось розмовляти. Панни защебетали
поміж собою, як ластівки весною, вернувшись з далекого гарячого вирію в
пахучий весною край (Н.-Лев. V, 153).
Відзначимо, що концептуальні для комунікативної сфери дієслова та
їхні форми активізуються у контекстах, де функціонують й інші
висловлення з лексичним номінаціями на позначення мовної діяльності,
напр.: – От компанію твоїх молодих товаришок я люблю. Ці мені приємні!
Зійдуться до тебе, любенько й по щирості балакають, читають сучасні
книжки, говорять про сучасні ідеї (Н.-Лев. VI, 21); Після перших чарок вся
компанія загомоніла, почала змагатись про всякі наукові речі, про своїх
професорів (Н.-Лев. І, 199); – Щасливий день випав оце мені. Тим-то я так і
розговорився за щасливі дитячі літа. Тепер і вільний час, і поезія од моря, і
добре товариство. Добре товариство – велика річ в житті: є з ким
поділитись думами, щиро побалакать. Добрий товариш часом лучче за
рідного брата, – сказав Комашко (Н.-Лев. V, 176). Висловлення компанія
почала змагатись про всякі наукові речі та поділитись думами
проектуються на ситуації, в яких передано бажання комунікативного
контакту, потребу у вираженні думок та поглядів.
Синонімічний ряд із домінантою торохтіти, що має значення
‘швидко скоромовкою і переважно голосно говорити, розмовляти’, в
текстах письменника репрезентований лексемами, які відтворюють знижену
розмовну

характеристику

мовлення

з

додатковими

семантичними

191

відтінками, пор.: торохтіти (‘голосно й швидко, іноді безладно
говорити’),

виторохтіти

(‘домогтися

чого-небудь

настирливою

розмовою’), заторохтіти (‘заговорити дуже швидко, скоромовкою’),
тріщати (‘швидко, безупинно говорити’), тарабанити (‘швидко й
невиразно говорити’), дріботіти (‘говорити дуже швидко, скоромовкою’),
задріботіти (‘заговорити дуже швидко, скоромовкою’), шварґотіти
(‘говорити

швидко

й

нерозбірливо’),

лящати

(‘звучати

різко,

пронизливо’), залящати (‘почати лящати, швидко говорити високим різким
голосом’).
Стилістичну функцію названих дієслів розкривають такі контексти: А
Мелася, аби тільки хто торкнув її язик, була ладна торохтіть, наче
катеринка (Н.-Лев. VIІІ, 440); З кімнати вискочила Онисія Степанівна й
заторохтіла до пана: – Їй-богу, не знаю, за яку ви пшеницю оце кажете
(Н.-Лев. ІV, 229); «Одже ж ця Ліда не така мовчуха, як писав про неї брат;
в неї, знать, є й тяма в голові, бо говоре розумно й охочо, хоч не так
дріботить, як її сестра», – подумав Яків Кирикович (Н.-Лев. VIІІ, 375);
«Ой бодай тебе дідько взяв з твоєю вченою розмовою! Вже нудьгу нагнала
на мене, – думала Люба, почавши прислухаться до вченої розмови. – Одже
ж вона тарабанитиме вчену нісенітницю, мабуть, і до самого обіду» (Н.Лев. VIІІ, 362).
Дієслівні синоніми формують характерні для індивідуального стилю
І. С. Нечуя-Левицького парні текстові утворення на зразок: говорили, аж
тріщали; говорили, аж лящали. Такі текстові структури, що увиразнюються
підсилювальною функцією частки ж, виступають експресивним засобом
відтворення конкретної комунікативної ситуації, напр.: Усі вони втрьох
заразом говорили, аж тріщали, перебиваючи одна одну (Н.-Лев. VIІІ, 265);
– Де ж це Люба? – допитувалась дочка. Обидві вони питали заразом,
говорили голосно, по-селянській, аж лящали, неначе вони розмову вели не в
горницях, а десь на городі або в себе в дворі гукали на наймитів та
наймичок (Н.-Лев. VIІІ, 266).
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Дієслівний синонімічний ряд із значенням ‘говорити тихо і
невиразно, нерозбірливо’ в мові творів І. Нечуя-Левицького представлено
назвами мимрити/замимрити, харамаркати, хамаркати/перехамаркати,
бубоніти/забубоніти, буркати, белькотати, муркнути. При цьому варто
відзначити таку закономірність, властиву для досліджуваного ряду
синонімів: і стрижневе слово, і всі члени ряду несуть на собі навантаження
оцінних характеристик мовлення, оскільки емоційний оцінний компонент
невіддільний від їхньої семантики. Названі дієслова вносять у художній
текст виразну розмовну експресію. Пор.: – Щоб зробити вам приємність,
приємність, – мимрив Фесенко підсолодженим голосом, звиваючись
граціозною гнучкою гадючкою на усі боки (Н.-Лев., V, 266); – Адже й я
вчилась

читати,

а

тепер

ніколи

й

помолитись

по

книжці,

перехамаркаєш молитви напам’ять, та й годі (Н.-Лев. ІV, 220); – Іди
собі до церкви та там і харамаркай молитви, хоч розпережись. Тут тобі
не місце! – крикнув князь до священика (Н.-Лев. VIІ, 136); «Ой господи!
Коли б швидше домолитись до кінця. Побіжу до Соломії та побачу, хто то
прийшов. І чого вони там реготять та кричать», – думала Настя,
хамаркаючи п’яте через десяте «Помилуй мя, боже» (Н.-Лев. VI, 353); –
Ах! З таких лаврів мало користі. Хіба кидатиму лавровий лист в печеню
або в юшку. Тільки й придатні до цього артистові лаври, – говорила
низьким альтом і неначе сердито бубоніла Софія Леонівна (Н.-Лев. VIІІ,
122); – От і далеко. Тобі, як бачу, скрізь в усьому недогода: нічим ніколи не
догодиш тобі, – забубоніла вже роздратована Софія Леонівна і вже була
ладна й лаятись і свариться (Н.-Лев. VIІІ, 184); Олеся почала белькотати
безтямні слова (Н.-Лев. ІV, 218); – Прошу в гості до нашої світилки! –
бовкнула й собі Мелася, тикнувши пальцями на світилку [..]. Дивись [..] ми
обставлені по-сьогочасному, незгірше Таїси Андріївни Сватковської. – Та
на їй й сорочки катма! Придивись лишень гаразд! –

буркнув батько,

втямивши доччине натякання на позичені гроші, за котрі була куплена та
чорна світилка (Н.-Лев. VIІІ, 355); – Гм… гм… Цю Килину треба б було
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давно витурлить з садиби. Шкода, що вже минула панщина. А я знала б,
куди її заправторить. Та ба! Тепер інші часи, – муркнула Мелася (Н.-Лев.
VIІІ, 477).
На позначення загального поняття ‘говорити, розмовляти’ у
художніх текстах письменника фіксуємо текстові структури з іменником
розмова, які підпорядковані вираженню тієї самої загальної семантики,
напр.: пішла/йшла розмова, полилась/лилась розмова, вертілася розмова, не
переставала розмова, розвели розмову, розпочали розмову, завели розмову,
провадили розмову. Пор.: На пороні пішла весела розмова, пішли жарти;
почулась десь на краї порона пісня; до голоса пристав другий голос (Н.-Лев.
VIІІ, 191); – Чи не чули ви оркестра нашого князя? – спитала господиня. –
Варто послухати! Хоч тут і село, й дичина, але в нас можна почути
найкращих італійських і німецьких композиторів: і Бетховена, і Россіні, й
Белліні. Як чудово недавно грав оркестр Травіату й Норму! Так вертілася
розмова коло матерій високих, поважних, дуже не гармонюючих з бідною,
драною обставою старої економської хати (Н.-Лев. І, 187); Після вечері
Павло таки не втерпів i знов розпочав розмову про нові ідеї з батьком та
гістьми (Н.-Лев. ІІ, 140).
Принагідно зауважимо, що іменник розмова належить до часто
вживаних слів у текстах І. С. Нечуя-Левицького, які опубліковані у
найповнішому десятитомному виданні (679 слововживань). Це означає, що
письменник уважний до опису мовної діяльності своїх персонажів, в
ширшому плані – до образної характеристики людського спілкування.
Неодмінним складником таких описів є постать оповідача-автора, який про
все, що він бачить, споглядає, пише правдиво і колоритно. Ось, скажімо, як
змальовано розмову, яка відбувається у приватному колі людей з вищого
соціального стану (повість «Неоднаковими стежками»). І їхня манера вести
бесіду, і авторський оцінний текст (з характерними порівняннями, з
майстерним використанням книжних і розмовних мовних засобів, що
створюють гумористичний ефект), виявляють ознаки виразно національної
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комунікативної ситуації: Гості огляділи нову обставу, обійшли й пильно
обдивились, доторкались до всього й полапали пучками усе, навіть нові
килими, потім посідали на канапі. Хазяїн та гість сіли проти їх. В салоні
пішла розмова.
Де б узяти, де б напитать таких швидких стенографів, щоб вони
похопились записать їх швидке лепетання! Неначе усі дев’ять муз заразом
влинули в світлицю й висипали всі свої скарби та дари, окрім богині
мудрості Афіни, котра, звичайно, зникає в таких салонах і тікає далеко,
певно, аж на Олімп. Почалось таке тріщання та цвірінькання, неначе в
світлицю влетіла силенна сила горобців, от як вони наприкінці літа
навіщось збираються на вербах на якусь горобину раду й завзято
цвірінькають. Здавалось, ніби світлиця одразу стала млином на четверо
коліс, ще й з ступами; і в тому млині застукотіли, задерчали й
заклацали чотири шестерні; ще й раз у раз, безперестанку гупали
ступи. Цей млин гув, рипів, гуркотів, неначе мірошник пустив воду на всі
заставки. А серед того гуку та стукоту ще ніби десь дерчало двоє деркал,
котрими полохають горобців в вишниках.
Гості оповідали за міські новинки. Мелася й її мати розпитували про
знайомих киян. Люба ледве встигала одповідать на два боки. Михайло
Кирикович і собі щось розказував Меласі й лящав високим лепетливим
тенорцем. І Мелася, і Уласевич од завзяття ніби аж висолопили язики,
неначе кривились одно з одного. Гук од розмови аж лунав по покоях.
Здавалось, ніби самі шибки в вікнах дзвеніли й торохтіли, неначе в час
великого грому. Галас і тріщання лилось, соталось, переплутувалось, мов
поплутані нитки. Один хазяїн сидів окроми од усіх і позирав на всіх, ніби
мовчазний та сумовитий мірошник, котрий сидів мовчки й кмітив, чи не
вискоче часом будлі-який навісний кулак з колеса та не лусне його межи очі.
Він вряди-годи тільки вмикувавсь в розмову, часом вкидав слівце своїм
гучним басом (Н.-Лев. VIІІ, 353). Використовуючи стилістичну функцію
метафор, порівнянь, побудованих на ефекті звукових асоціацій, письменник
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подає оригінальний опис світської розмови, відтвореної як враження від
підсилювальної функції динамічних ознак (гув, рипів, гуркотів; дзвеніли й
торохтіли; лилось, соталось, переплутувалось), доповнених звуковою
семантикою іменникових номінацій, пор. стилістичне значення іменниківсинонімів лепетання, тріщання, цвірінькання, гук, галас, які орієнтують на
гумористично-оповідний
Наведений

уривок

–

характер
класичний

сприймання
приклад

авторського

оповідної

тексту.

майстерності

письменника, який природно, в українській гумористичній манері поєднав
експресивну семантику лексико-фразеологічних засобів української мови і
словесно-художні деталі зображення типових портретів персонажів, коли
автор зосереджує увагу не на змісті розмов у салоні, а на створенні
узагальненої картини світського спілкування.
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького на позначення загального
поняття ‘висловлювати думки, почуття’ фіксуємо висловлювання, які своїм
змістом дорівнюють слову. Так, наприклад, семантику говорити (сказати)
простежуємо у такому словосполученні, як викинути слово. Контекст, у
якому з’являється назване висловлення, характеризує у досліджуваних
текстах ситуацію, пов’язану з перешкодами, труднощами, переживаннями, з
тим, що дослідники комунікативної етики українців визначають як закон
«комунікативного зусилля» [Космеда 2010 а : 72–74]. Пор.: Яким через силу
викинув з рота слово: «поляк», і сам почервонів на всій ширині свого
повного блідого лиця (Н.-Лев. І, 304). У тому ж самому семантичному ключі
текстових структур із загальною семантикою «говоріння» фіксуємо
вислови, що проектуються на ситуації, в яких передано різні комунікативні
наміри персонажів, пор.: – Трошки побалакаємо та розважимо себе, бо,
знаєте, після театру ще довгенько чогось зостається в душі театральна
направа і все чомусь бере хіть балакати за артистів й виявить свої думки,
гадки та погляди і на п’єсу, і на грання артистів: одним словом, ще
хочеться продовжити на хвилину ніби спектакль, – сказала Мелася (Н.Лев. VIII, 465); Розпустивши цілу річку фраз, гарних, але пустих, він
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[Воздвиженський] аж заплющував очі, неначе півень в час свого крику.
Фрази лились, зчіплювались, i він переливав з пустого та в порожнє,
говорячи те ж саме, тільки іншими словами (Н.-Лев. ІІ, 267);
Морочковський мав коні, був багатенький і міг стати йому в пригоді. Через
те писар і розпустив медом свій голос (Н.-Лев. VI, 267); Він [писар] не
постеріг, що Левко хоч був п’яниця, але мав в серці природжену чесність,
котра виявком виявлялась в йому найбільше тоді, як він був напідпитку.
Тоді Левко вивозив язиком, як на лопаті, усю правду, невважаючи ні на
кого (Н.-Лев. VI, 264).
До дієслів із загальним значенням говорити зараховуємо зафіксовані
у художніх текстах письменника дієсловні динамічні ознаки виговорити
(‘говорячи, розповісти все до кінця’), виявити (‘розповідати про що-небудь,
висловлювати щось’), розвивати (‘детально, послідовно викладати щонебудь, розширюючи його зміст, обґрунтовуючи новими доказами,
підкріплюючи фактами’), обмалювати (‘детально розповідати про щонебудь, викладати щось з усіма подробицями; описувати’). Контексти, у
яких

функціонують

наведені

дієслова,

часто

характеризують

у

досліджуваних творах різні комунікативні ситуації, пор.: – Ви, Онисіє
Степанівно, мов лісова Діана! – ні з сього ні з того вихопився Балабуха та й
почервонів і замовк. Онися липнула на його здивованими очима. «Чи він
сміється з мене, чи говорить вже дуже по-вченому», — подумала Онися й
мовчала. Балабуха й сам схаменувсь і втямив, що він виявив свою палку
мрію, яка була зовсім не до речі, що треба було говорити зовсім не таким
академічним язиком

(Н.-Лев. ІV, 52); А Дашкович, як на тотеж, все

розвивав та розвивав перед ним свою теорiю, радiючи, що знайшов
вважливого слухача (Н.-Лев. ІІ, 215); – От цікава новина, обмальовуюча
наш час! Нате лишень, читайте ці депеші, – сказала Саня веселим
насмішкуватим голосом, але її голос на кінці фрази несподівано затрусивсь.
Остання нотка була мінорна (Н.-Лев. V, 212); Як найкращий письменник
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пером, вона [Зося] обмальовувала словом і людей, і моди, і всякий крам, і
театр, і гулянки (Н.-Лев. І, 253).
Модель художнього зображення мовної діяльності персонажів
демонструють контексти, у яких дієслова мовлення часто уточнюють
семантику кожного попередньо вжитого дієслова. Напр.: Молоді люде
розмовляли й не могли наговоритись і тоді розійшлись, як надворі вже
поночіло (Н.-Лев. VI, 219); Усі говорили, щось розказували, і один одного не
слухав, а провадив своє (Н.-Лев. VI, 206); Усі чоловіки говорили, балакали
голосно, на все горло (Н.-Лев. VI, 264); Ватя розбалакалась з писаршею,
розмовляла з нею так ласкаво й привітно, що всі це запримітили; вона
вважала на писаршу, ніби вже на свою сестру (Н.-Лев. VI, 196).
Синонімічний

ряд

із

значенням ‘називати’

репрезентовано

дієсловами називати, звати, прозивати, дражнити/продражнити:

–

[..] Фамілія його – Серединський. Приїхало воно сюди на економію недавно,
таке миршаве, захуджене, обшарпане, обстрьопане, мізерне, замліле! І
називає себе шляхтичем (Н.-Лев. І, 133); – А як я вчився в школах, то тоді
міщани й крамарі ще не дражнили такими прізвищами селян: певно, тоді й
себе ще залічували до хохлів та хохлушок (Н.-Лев. VIІІ, 13); Рибалки були
веселі, жартували, дражнили один одного прізвищами. Одного рибалку з
таким здоровим носом, як цибуля, продражнили Цибулею, другого –
Перепелицею, третього – Задерихвостом. Інших дражнили так, що й
казать не годиться (Н.-Лев. ІІІ, 104). До цього дієслівного синонімічного
ряду належить усталений вислів надавати ім’я: Піп був сердитий на її
неслухняного батька й надавав його дітям таких іменнів [імен], що всі
люди на селі ніяк не могли убгати їх собі в голову (Н.-Лев. ІІІ, 42).
У мові художніх творів І. С. Нечуя-Левицького виявлено найбільшу
групу дієслів-синонімів, що мають значення ‘неприязно висловлюватися
про кого-небудь, поширювати погані думки про когось, зводити наклеп
на когось’: обмовляти, осуджувати, судити, обговорювати, ославлювати,
обчорнити, обносити, наговорювати, оббріхувати, набріхувати. Напр.: Їх
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знов почали обносити та обмовлять по київських салонах (Н.-Лев. ІІ, 334);
– Я його обчорню, обганю; стане він чорніший од чорної ночі перед своїми
начальниками! — говорив голосно писар (Н.-Лев. VI, 275); Довге прошення
на кінці гнуло одначе зовсім не туди, звідкіль починалось. «[..] Він [о.
Артемій] теперечки сам збиває з пантелику людей, навчає на все лихе,
піднімає людей проти власті, бо ославив, обговорив і обездовірив перед
начальством нашого писаря, Леонтія Коцюбенка, чоловіка чесного, ні в
чому поганому не заздрінного, через що наша волость втратила писаря,
найліпшого, може, на всю губерню» (Н.-Лев. VI, 277).
Семантичну групу ‘говорити, описувати те, чого немає й не було’ в
текстах І. С. Нечуя-Левицького репрезентовано дієсловами вигадувати,
видумувати, імпровізувати, плести, У досліджуваних творах кожне з
названих дієслів у значенні ‘говорити, описувати те, чого немає і не було,
створювати в уяві’ має відповідно таку частотність 19, 4, 1 і 18. Пор.: – По
обіді стара вже смерком поїхала до монастиря, поблизу напитала собі дві
мебльовані кімнати й зараз туди перевезлась, щоб жити на спокої коло
самісінької святої брами та спасать свою душу, ще й одмолювать провину
свого старого, котру вона більше вигадувала й збільшувала через свої
старечі примхи та ревниве заздріння (Н.-Лев. VІІI, 478); – Степане
Iвановичу! Дай менi грошей, та ще й чимало! Вчора на вечоринцi у сестри я
одна була у старомодному чiпковi й старiй сукнi [..]. – Ет, вигадала!
Носитимеш i по старiй модi. –

Якби ж пак що було! Коли вже й

старомодне батькiвське поносила, що мала. Степане Iвановичу! Не
видумуй казна-чого та давай грошi, бо треба! (Н.-Лев. ІI, 59);– Але ж ти,
Марто, й справді велика брехуха, — вже дуже розпускала язика! — сказав
Мельхиседек до своєї жінки. — Де ж таки плести таке, - що з гуски сир, і
молоко, й вовна, ще й ковбаси (Н.-Лев. ІV, 99).

199

3.2. Дієслова-синоніми й синонімічні вислови із семою ‘звук’
В історії української літературної мови І. С. Нечуй-Левицький
відомий як майстер пейзажу, у якому поєднався хист «великого артиста
зору» [Франко 1982 а: 374], та інші «змисли» чуттєвого сприймання світу
людиною.
У досліджуваних текстах звертаємо увагу на високу частотність
дієслів на позначення звукових вражень. Як майстер творення звукових
образів

висьменник

послуговується

дієсловами,

відтворюючи

найрізноманітніші пейзажні картини, звуки природи, а також змальовучи
внутрішній

психічний

стан

персонажів,

їхнє

чуттєве

сприймання

навколишнього світу.
Дієслова із семою ‘звук’ у художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького
досить частотні. Додаток «Лексика творів І. С. Нечуя-Левицького (показник
кількості слововживань)» фіксує 704 випадки слововживання співати, 51
слововживання дзвеніти, 49 слововживань дзвонити.
Для мовотворчості І. С. Нечуя-Левицького показова група дієслівсинонімів, що мають значення ‘лунати – поширюватися в просторі,
ставати чутним’. Ця група представлена стилістично нейтральними
лексемами лунати, линути, литися, понестися, піти, підніматися,
проноситися, літати, розлягатися, рокотати. Серед слів наведеного
синонімічного ряду звертаємо увагу на його домінанту – дієслово лунати.
Названа лексична одиниця належить до частотних у художніх творах
І. С. Нечуя-Левицького; у значенні ‘звучати’ це слово в лексиконі автора
зафіксовано 33 рази. Напр.: Десь за зеленими вітами, в гущавині лунають
мелодії оркестру (Н.-Лев. VІ, 214); А її [Соломії] [..] веселий регіт все ще
лунав в його вухах, неначе десь далеко в садку дзвенів срібний дзвоник (Н.Лев. VІ, 307); На чистому повітрі арії лунали далеко по околиці (Н.-Лев.
VІІІ, 140).
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Дієслово лунати в мові І. С. Нечуя-Левицького представлене також
контекстом, у якому поряд із звуковими асоціаціями наявні зорові,
конкретно-чуттєві словесні образи, пор.: На дзвіниці вдарили в дзвін, і
тонкий дзвінкий гук задрижав і розлився по селі на всі долини. Він
ударився об близьку гору, вкриту лісом, одскочив і залунав коло дальшого
шпиля, а там далі розлився десь далеко понад густим лісом та все лунав
слабко та тихіше й замирав десь в тихих лісових западинах (Н.-Лев. IІІ,
305). У наведеному уривку компонент звукового сприймання, звукові
образи вербалізовано як у семантиці дієслів задрижати, розлитися,
ударитися,

одскочити,

залунати,

лунати,

замирати,

так

і

в

словосполученнях вдарити в дзвін, тонкий дзвінкий гук, тихі лісові
западини. Усе, що передає семантику ‘звук’, наповнює собою цілісний
завершений уривок.
Значно частіше у досліджуваних текстах дієслово лунати виступає
компонентом синтаксичних конструкцій, семантика яких пов’язана з
означенням внутрішнього стану людини, напр.: Пісня без слів та поезія
лунала в душі в Комашка, лунала коханням в душі в Селаброса [..] (Н.-Лев.
V, 193); [..] в очах світилась така радість, таке щастя, неначе вони були
недавнечко десь в раю, слухали неземну музику, чули дивні мотиви, і ті
мотиви ще й досі лунають в їх душах, ще виявляють свій одгомін в очах
[..] (Н.-Лев. VІ, 48); В душі ніби дзвеніли й лунали якісь дивні мелодії (Н.Лев. VII, 317); Прозаїчна материна розмова зовсім не потрапляла в
поетичний тон, який лунав в душі молодої дівчини (Н.-Лев. VІ, 16); Його
[Єремії] голос, міцний та різкий, неначе й тепер лунав в її душі (Н.-Лев.
VII, 43).
Дієслово линути, що має значення ‘поширюватися в просторі (про
звуки)’, письменник уживає лише тричі. У словосполученнях з цією
динамічною ознакою так само, як і у висловах з дієсловом лунати,
спостерігаємо словесне відтворення внутрішнього стану персонажів, пор.:
Його [Літошевського] спів несвідомо линув з його душі, неначе співав хтось
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інший, а не він сам [..] (Н.-Лев. VІІІ, 140); Тi рiднi, смутні й глибокі мелодії
й тепер ще линули в його серці, бо їх співали чудові уста, за котрі він був
би ладен оддати своє живоття (Н.-Лев. ІІ, 212).
Індивідуальна ознака стилю І. С. Нечуя-Левицького – структурносемантичне ускладнення синтаксичних конструкцій, в яких одне з опорних
слів розгортається порівняльним зворотом або підрядним порівняльним
реченням. Така синтаксична метафора дозволяє урізноманітнити форму
вираження звукових вражень. Показові щодо сказаного мовні структури з
дієсловом литися, яке, до речі, у досліджуваних текстах у значенні ‘плавно
поширюватися в просторі; линути’ вживається 28 разів. Пор.: Мелодiї
лилися, неначе сльози, то тихо, то разом заливали всю залу й сповняли її
(Н.-Лев. ІІ, 218); Голос той лився низом, як грім, то підіймався вгору і
дзвенів, як голосний дзвін [..] (Н.-Лев. ІІ, 345). Динамічна ознака литися
реалізує також значення ‘легко, вільно викладатися, будуватися (про
мовлення, стиль)’, пор. : [..] вольні думки, жарти на волі, а то й веселі
співи часто лилися тут, як вольний весняний шумливий потік ллється в
зелених берегах (Н.-Лев. V, 107). У наведеному прикладі вислів думки,
жарти, співи лилися репрезентує метафоризацію мовної діяльності людини
через мовні знаки, що належать до водного простору. Ту ж саму
метафоричну модель мовна діяльність людини – водний простір
репрезентує метафора думка лилася чиста, ясна, як кришталь, пор.: [..]
його [Дашковича] думка лилася чиста, ясна, як кришталь! Не було там
ані одного слова зайвого, що не стосувалось до діла. Вся система будліякого філософа випливала з його уст, ніби з голови самого філософа; така
вона була чиста, ясна, суцільна, не штукована з уривків (Н.-Лев. ІІ, 50).
Порівняння як кришталь, коротка лаконічна форма якого перебуває в
одному стилістичному ключі з художніми означеннями чиста, ясна,
суцільна,

не

штукована,

сприяє

увиразненню

та

інтонаційному

виокремлюванню аналізованого слова. Слововживання система філософа
семантично корелює, узгоджується з лексемою думка. Пор. також: І довго
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ще вони [Павлусь і Настуся] виливали свій декадентський ліризм кохання
та почування [..] (Н.-Лев. VІІ, 304).
Актуалізація семи ‘звук’ у наведених прикладах поряд із дієсловом
литися досягається «звуковими» іменниками мелодії, голос, співи та
семантичним наповненням порівняльних конструкцій як грім, як голосний
дзвін, як вольний весняний шумливий потік ллється в зелених берегах.
Зауважимо, що на відміну від порівнянь непоширеної структури, які
вирізняються конденсованістю, стислістю слововираження, розгорнена
порівняльна конструкція виявляє більшу вербальну репрезентативність у
відтворенні звукових вражень.
До дієслова розлягатися, що означає ‘голосно звучати, дзвінко лунати
в навколишньому просторі’, письменник звертається у 40 випадках.
Найчастіше це слово функціонує в контекстах, у яких функцію деталізації
звукового

сприймання

виконують

лексичні

одиниці,

що

містять

характеристичну сему ‘звук’, пор.: Гук оркестру розлягався по терасі,
розлягався по морі, і веселі Штраусові мелодії ніби зливались з світом
вечірнього сонця, з тихим шелестом морської хвилі (Н.-Лев. V, 192); Хвилі
співів залили пекарню, розлягались по світлиці й через одчинені двері й
вікна лились по селі (Н.-Лев. ІV, 115); І розляглася голосна пісня попід
кручею, і залунала десь в щілинах та балках, обізвалась далеко в бору (Н.Лев. VІІІ, 191). Наведені приклади демонструють одну з характерних ознак
індивідуального стилю письменника: нанизування однорідних дієслівних
присудків, що утворюють фігуру ампліфікації.
Дієслово

розлягатися

І. С. Нечуй-Левицький

часто

вживає

з

підсильною часткою аж, яка служить для інтенсифікації семантики
зазначеної динамічної ознаки, а також є активним засобом градаційного
виявлення емоцій, пор.: Чудові голоси [..] аж розлягались по садку та по
левадах (Н.-Лев. VІІІ, 32); Весела голосна розмова, веселий нездержний
регiт аж розлягавсь по старому садку (Н.-Лев. ІІ, 321); Їх [соловейків]
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щебетання та співи аж розлягались, аж дзвеніли по кущах (Н.-Лев. VІІІ,
386).
Дієслово розлягатися у досліджуваних текстах має ще й таке
значення, як ‘наповнюватися голосними звуками’. З таким значенням воно
зафіксоване в досліджуваних творах 5 разів та функціонує в однотипних
синтаксичних структурах – підрядних наслідкових реченнях, де знову ж
таки актуалізовано підсилювальну частку аж, пор.: Соловейки [..] лящали,
аж садок розлягався (Н.-Лев. І, 254); А соловейки співали, аж сади
розлягались, та дражнили молоду веселу дівчину (Н.-Лев. IІІ, 155); [..] у
садку тихо шуміла Боровиця, співали соловейки, аж сад розлягався [..] (Н.Лев. IІІ, 271); [..] соловейки щебечуть, аж садки розлягаються, небо ледве
починає червоніть (Н.-Лев. IІІ, 43); Соловейки співали, аж верби луною
розлягались (Н.-Лев. IХ, 134).
Слововживання розлягатися належить до фразеологічного вислову
аж луна йде (розлягається)/пішла (розляглася) – із значенням ‘дуже
голосно’ (ФСУМ I, 450). Названий

фразеологізм часто використовує

І. С. Нечуй-Левицький (зафіксовано 20 випадків його використання), напр.:
Було оце тільки почне вечоріть, зараз виходжу на гору, сяду на скелі над
Россю та й співаю, аж поки не захрипну, аж луна було розлягається
річкою (Н.-Лев. I, 121); Соловейки щебетали, аж луна в гаю розлягалась
(Н.-Лев. VІ, 385); З пригорка почувся регіт, аж ляснув, аж луна пішла по
розложистій долині [..] (Н.-Лев. VIII, 387); Пани балакають, регочуться,
аж луна йде по лісі (Н.-Лев. VII, 283). У художньому баченні автора
виникають ще й такі семантичні варіанти названого фразеологізму, пор.:
Усі пани й панії реготались так, аж луна залунала по горах та дібровах
(Н.-Лев. VII, 91); Піаніно було гарненьке, а висока зала мала чудовий
резонанс, аж луна лящала по світлиці (Н.-Лев. ІV, 301); Скрипка
задріботіла козачка, неначе пташка защебетала; друга скрипка гула на
низьких струнах, а бубон гув та бряжчав, аж луна гула в лісі (Н.-Лев. ІІІ,
146).
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Усталений вислів луна йде у досліджуваних текстах зазнає художньої
трансформації, розширення його семантики через уведення до його складу
нових компонентів, напр.: Праник ляпав, аж одляски йшли поміж вербами,
аж луна лунала в садку, неначе в здоровій порожній хаті (Н.-Лев. VI,
443). Додані компоненти садок, хата беруть участь у створенні конкретночуттєвого звукового образу.
У художніх творах І. С. Нечуя-Левицького значення ‘звучати з
більшою силою чи на вищих тонах’ передають 57 словосполучень з
дієсловом

підніматися.

Для

ідіостилю

письменника

показова

сполучуваність цієї динамічної ознаки з іменниками галас, гам, крик,
галасування, ґвалт, крикнява. Словник синонімів української мови засвідчує
відповідну семантичну групу слів із значенням ‘безладне звучання багатьох
голосів’. З дієсловом підніматися активно сполучаються також іменникисиноніми шум, гомін, які у загальномовному словнику мають спільну
семантичну характеристику –

‘сукупність різноманітних переважно

незлагоджених звуків’. Отже, у тлумаченні кожної групи слів констатуємо
наявність оцінного компонента, що виражений словами безладний,
незлагоджений.
Як засвідчує аналізований матеріал, іменникові синоніми із значенням
‘галас’ та ‘шум’ у художніх текстах письменника часто вживаються парами
або є компонентами градаційного ряду, пор.: Піднявся шум та гам, яким
звичайно кінчаються усі громадські збори (Н.-Лев. ІV, 41); Коли це вже в
пізні обляги в козацькому таборі піднявся страшний гам та галас:
засурмили в сурми, затрубили в труби, загуркотіли в бубни (Н.-Лев. VII,
243); Од тієї спотички щогодини піднімався гам та клекіт, почались
змагання, потім нещадима лайка й трохи не бійка (Н.-Лев. IX, 51); На
базарі піднявся ґвалт, гомін, — люди кричали, бідкались, плакали (Н.-Лев.
ІV, 209); На подвір’ї піднявся галас, шум, крикнява (Н.-Лев. VII, 262).
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Серед парних синонімів, зафіксованих у мові І. С. Нечуя-Левицького,
поширені лексеми, які безпосередньо називають почуття людини, її радість,
задоволення, пор.: В хаті піднявся сміх та регіт; хто сміявся, хто
сердився; студенти реготались на всю світлицю (Н.-Лев. ІV, 159); [..]
пішов регіт та сміх між некрутами (Н.-Лев. І, 54).
До

активних

динамічних

характеристик,

які

взаємодіють

з

іменниками, що мають значення ‘галас’, ‘шум’, належать також дієслова
розлягатися, розкотитися, напр.: Крик, галас, регіт розлягався серед ночі
понад Подолом і сполохав сусід (Н.-Лев. I, 201); В залі розлягався клекіт,
гам, сміхи, музики, — Балабуха неначе нічого й не чув, нічого й не бачив [..]
(Н.-Лев. IV, 208); Якби на цих самих горах випадком завештались галасливі
та крикливі провансали, або французи, або італьянці, який гармидер, шум,
гам, гомін або й лящання, сміх та регіт розкотився б одлясками по цих
алеях та терасах! (Н.-Лев. IX, 84). Вживання поряд двох і більше
іменників-синонімів, які урізноманітнюють контекст, сприяє увиразненню і
підсиленню семантики кожного з названих слів.
У досліджуваних творах звертаємо увагу на дієслово підніматися в
словосполученні

голос

піднімався,

зміст

якого

конкретизується,

уточнюється прислівниковим епітетом вгору. Лексема вгору так само
передає відтінок значення ‘з більшою силою’, ‘на вищих тонах’, що
наявний у загальномовній семантиці лексеми підніматися. Напр.: Голос її
[Марти] піднімався все вгору та вгору (Н.-Лев. ІІ, 67); Голос той лився
низом, як грім, то підіймався вгору і дзвенів, як голосний дзвін, а під той
голос стиха грала бандура, неначе птиця щебетала (Н.-Лев. ІІ, 345);
Несамохіть голос піднявся вгору, крикнув радісно: «Слава козацька не
вмре, не поляже!» (Н.-Лев. VII, 141); [..] її [Софії Леонівни] звичайно
низький голос піднявся вгору на кільки тонів і став м’якіший і ніби
добріший (Н.-Лев. VІІІ, 175).
Дієслово підніматися має й інше значення – ‘доноситися’; з цією
семантикою в художніх творах письменника воно трапляється лише один
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раз. Пор.: На низенькому плисковатому острівці, що заріс подекуди
густими лозами, обріс навкруги високим очеретом та осокою, обізвавсь
другий соловейко, а за ним піднялось з верб, з кущів, з лісу, з лугів –
щебетання та галас (Н.-Лев. І, 120). Принагідно зауважимо, що у
загальномовному

словнику

цей

приклад

І.

С.

Нечуя-Левицького

використано як ілюстрацію до відповідного значення дієслова підніматися
(див. СУМ-11 VІ, 470).
Дієслово іти(йти)/піти в значенні ‘лунати’ І. С. Нечуй-Левицький
вживає 27 разів. Це слово у досліджуваних творах з’являється у звичній
сполучуваності з лексемами, що передають семантику звучання, пор.: І ті
пісні пішли луною по Україні, по далеких чужих краях (Н.-Лев. VII, 9); [..]
співи [..] лились десь з високості неба, од зірок, од рожевих хмарок і тільки
йшли луною в його [артиста] голосі (Н.-Лев. VІІІ, 140); Сиклета заспівала,
пірнула в зелені кущі верболозу й зникла за коноплями, тільки голос її йшов
луною довго-довго, доки не затих (Н.-Лев. VІ, 447); [..] і чистий гучний
баритон [..] пішов луною по садках та гаях (Н.-Лев. VІІІ, 139); Її [Софії
Леонівни] низовий гучний альт в розмові став ще гучніший і пішов луною
(Н.-Лев. VІІІ, 165). Порівняння у формі орудного відмінка – луною
розгортає динамічну ознаку іти/піти, а також семантично узгоджується з
лексичними компонентами: пісня, співи, голос, баритон, альт.
Слововживання луна, що має значення ‘відбиття звукових коливань від
перешкоди’ (СУМ-11 ІV, 555), у текстах письменника функціонує не тільки
у ролі другорядного члена речення. У художній прозі воно займає позицію
підмета, напр.: Вряди-годи десь далеко-далеко за горами та горбами
одгукувавсь неначе здавлений одгомін грому та тучного дощу, неначе од
його йшла тиха луна (Н.-Лев. VIIІ, 108); В тиші полилася пісня голосна;
пішла луна поміж скелями, полилась по морі, заглушила шелест хвиль (Н.Лев. V, 289); Ляснув батіг, і по лісі пішла гучна луна; заскрипіли колеса (Н.Лев. ІІІ, 235).
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Такі ж образні потенції у відтворенні звукових відчуттів має наступний
контекст, у якому словосполучення пісня пішла оновлює свою семантику
завдяки розгортанню динамічної ознаки піти порівнянням, пор.: I знов тиха
пісня, як шелест листу, пішла по монастирі (Н.-Лев. ІІ, 18).
Поява об’єкта шелест листу зумовлена тим, що «різної інтенсивності
шелест листя, а також звуки, утворювані стовбурами одиничних дерев [..],
асоціюються з проявами мовленнєвої діяльності людини, а також зі
звуковим сприйняттям звуків, видаваних предметами» [Лісничий 2008 : 81].
Пор. ще такі приклади: — Князь гуляє! Князь гуляє! — тихо пронісся між
рядами гомін, як шелест листу (Н.-Лев. І, 316); На морі чути пісню, дуже
тиху, як шелест листу (Н.-Лев. IX, 212).
Вживання у досліджуваних текстах конструкції шелест листу в складі
порівнянь дає змогу глибше передати враження, викликані звуковими
подразниками, у зорових асоціативних образах. Функціонування іменника
шелест

у

творах

І. С. Нечуя-Левицького

не

обмежується

лише

порівняльними конструкціями (пор. вищенаведені приклади). Названа
лексема виступає також у ролі суб’єкта дії в метафоричній сполуці, що
ускладнена підрядним порівняльним реченням, напр. : По церкві разом
пішов якийсь шелест, неначе од вітру в бору, але швидко разом й затих
(Н.-Лев. IІІ, 255).
Дієслово понестися в мові І. С. Нечуя-Левицького не частотне:
зафіксовано 4 випадки уживання цієї лексеми із значенням ‘почати
поширюватися в просторі, почати звучати, чутися’. Пор. загальномовну
семантику цього слова у мінітекстах: [..] понеслася та сумна пісня і по
садку, і по огородах, де колись ходила його хазяйська нога, дивилось його
хазяйське око (Н.-Лев. І, 277); Серед монастиря, перед п’ятьма золотими
банями, серед чернечих келій i темних алей понеслася мелодія про
Сагайдачного, котрого могила була за десять ступенів звідтіля, коло
південної стіни церкви (Н.-Лев. ІІ, 15).
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Дієслово пронизувати в значенні ‘різко, гучно наповнювати звуками
повітря, простір’ у досліджуваних текстах уживається лише двічі. У цьому
значенні воно вступає у синонімічні зв’язки з іншими словами – проймати,
сповнювати, а отже, дає вихід в інші синонімічні ряди. Так, лексема
проймати із значенням ‘поширюючись у просторі, проходячи крізь щось,
насичувати, сповнювати собою (про звуки і т. ін.)’ входить до словоряду з
домінантою насичувати, а сповнювати в значенні ‘поширюючись,
охоплювати, насичувати повітря, приміщення і т. ін. звуками’ до словоряду
‘наповнити’. Серед наведених слів найбільшу увагу виявляє письменник до
дієслова сповнювати: у його текстах зафіксовано 13 відповідних
слововживань. Розгляньмо приклади, що репрезентують названі дієслівні
синоніми: Гук дзвона рознісся під вербами, пронизав густе гілля і лився в
чистому повітрі (Н.-Лев. VІ, 308); Співучі протяжні тони проймали
гаряче, душне повітря і неначе розімлівали самі в тій духоті [..] (Н.-Лев. VІ,
90); Гучний голос її [Софії Леонівни] сповнив усю світлицю і неначе ще й не
зміщався в їй (Н.-Лев. VІІІ, 12); Під гіллям груші, осторонь од стола, вони
[співаки] вдарили голосами так, що сповнили гуком увесь садок, ніби
величезний театр (Н.-Лев. VІІІ, 35).
Дієслово пронизувати має ще одне значення – ‘раптово впливати на
людину, її свідомість’. З цією семантикою названа лексична номінація
трапляється в мові І. С. Нечуя-Левицького лише один раз, напр.: Навіжений
крик Соломії пронизав його [Романа], неначе гострим ножем, як дикий
крик божевільного (Н.-Лев. VІ, 397).
Синонімічні

відношення між дієсловами пронизувати і проймати

репрезентують у досліджуваних текстах

значення ‘впливати на когось,

справляючи певне враження, глибоко зворушуючи’. Друге дієслово
трапляється двічі, пор.: Та мелодія, як огонь, проймає мене до самого
серця, до душі (Н.-Лев. ІІ, 203); І щасливій Любі привиджувалось, що вона
лине десь в небі [..]; уявлялось, що вона долинула до самого неба [..],
почувала ті високі небесні радощі й ніби линула в якомусь ефірі й чула якісь
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дивні солодкі мелодії, що пройняли її серце та душу (Н.-Лев. VІІІ, 302). Як
бачимо, зміст метафоричних висловів з дієсловами пронизувати, проймати
пов’язаний з відображенням внутрішнього стану людини, сприймання нею
того, що діється – або сильних різких звуків голосу, або приємних для слуху
музичних звуків.
Описи

звукових

відчуттів

(музики,

мелодії)

знаходимо

у

словосполученнях зі стрижневими динамічними ознаками рокотати
(відповідник док. Виду зарокотати), летіти. Таких дієслів у художній мові
І. С. Нечуя-Левицького

небагато.

Дієслово

рокотати

у

значенні

‘утворювати розкотисті монотонні звуки’ трапилося двічі, пор.: Неначе й
вони слухали, як колись дзвеніли й «рокотали» струни в піснях і в замислах
стародавнього Бояна та творця «Слова о полку Ігоревім» (Н.-Лев. IX, 83);
Струни рокотали, неначе плакали (Н.-Лев. VII, 140); Дієслово летіти із
значенням ‘лунати, розноситися в повітрі у різні боки (про звуки)’ – один
раз: [..] з садка знов летіла якась гаряча, східна чи південна, мелодія [..] (Н.Лев. IІІ, 33). Лексему зарокотати, яку автор використовує теж лише один
раз, фіксуємо у контексті, де метафоричний вислів зарокотали струни і
власне порівняння, що розгортає його, пов’язані із семантикою звучання,
пор.: Зарокотали струни, неначе степові орли стиха забуркотали (Н.-Лев.
VII, 140).
Що ж до дієслова проноситися, то в мові письменника у значенні
‘миттю розноситися, розходитися луною (про звуки)’ воно лише одне,
напр.: [..] тихо пронісся між рядами гомін [..] (Н.-Лев. І, 316).
Загальне значення ‘звучати, лунати’ у художніх текстах І. С. НечуяЛевицького репрезентовано такими словами: гриміти/загриміти, гудіти,
дзвеніти/задзвеніти, сипатися, розсипатися, покотитися, котитися,
гучати/загучати.
Найчастотніше серед наведених слів – дієслово дзвеніти, яке у
значенні ‘видавати високий, деренчливий металевий звук’ у досліджуваних
творах вжито 32 рази та 19 разів – у значенні ‘звучати дзвінко’. Перше
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пряме значення названого дієслова реалізується у контекстах, де наявні інші
лексеми, вислови із подібною, близькою семантикою – семантикою
звукового сприймання: Довгий поїзд летів до лісу по чудовій місцині;
дзвоники дзвеніли; гук рознісся по долинах, по горах; луна вдарила в гори, в
ліс (Н.-Лев. ІV, 194); І всі випадки того приємного вечора, мов згуки голосні
й дзвінкі десь ніби лились з сцени, чи з натовпу, чи од чудового
Малинчиного голосу – і злучились докупи в один чудовий акорд, в котрому
все дзвеніла одна найголосніша струна, один якийсь солодкий гук (Н.-Лев.
VІІІ, 467). Друге переносне значення дієслова дзвеніти актуалізовано в
контекстах, які демонструють характерну ознаку індивідуального стилю
письменника – парне вживання дієслів-синонімів. Такі структури, як
правило, розгортаються порівняльними конструкціями, що виконують роль
засобу творення візуальних й звукових словесних образів. Пор.: [..] вона
[Антося] підхоплювала останні куплети пісні, і її дужий дзвінкий альт
дзвенів і розливався, мов гучна струна дорогого рояля, торкнута клавішем
(Н.-Лев. VІ, 195); – От я й радий, що мене дами примічають і кмітять за
мною [..], – сказав Малинкін низовим басом, котрий дзвенів та гув тихо,
але гучно, як басова струна дзвенить на чудовому роялі (Н.-Лев. VІІІ, 464);
Щебет [..] тріщав та дзвенів, як струни на гуслях (Н.-Лев. VІІІ, 193).
Письменник надто уважний до малювання психологічних, настроєвих
картин, тому в його текстах взаємодіють мовно-структурні засоби
вираження почуттів і оцінних суджень. Напр.: І Зосі вчулось, що грає
оркестр, вчулось, що гудуть та гучать якісь дивно гарні мотиви, то
сумовиті, то дуже веселі (Н.-Лев. І, 309); Слова: народність,
космополітизм, національність, добробут, українське письменство, честь,
правда – сипались, неначе бризки з фонтану (Н.-Лев., V, 159); Ха-ха-ха! —
зареготалась істерично Мурашкова, й той страшний регіт розсипався по
тихій кімнаті, по тихому домі (Н.-Лев., V, 294); — Еге, ти, хлопче, з
України! — промовив один з їх, і голос його розсипався між скелями, як
весняний перший грім (Н.-Лев., ІІ, 343); — Паничу, гов! — обзивається до
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мене дід з кручі на ввесь свій здоровий голос, його [діда] здоровий низовий
бас покотився луною понад Дністром, неначе весняний грім, десь
ввірвався об високу кручу й неначе впав залізною довбнею на скелю, гупнув і
замер (Н.-Лев., V, 168); І його [о. Зиновія] голос неначе покотивсь, як грім
попід хмарами (Н.-Лев., VІІІ, 15); Труба загучала вдруге ще дужче і
розсипались співучі гуки по садку од краю до краю (Н.-Лев., VІІ, 188).
Пор. також діалог: – Чи чуєш, Флегонте, яка голосна луна йде в оцій
порожній світлиці? Як голос гучить та гуде! Аж лунає попід стелею! –
сказав отець Зіновій.
– Ото якби голос так лунав у театрі, як отутечки в порожній школі! Аж
неначе самі стіни гучать та гукають! – говорив артист (Н.-Лев., VІІІ,
15).
Лексикографічне

структурування

семантики

дієслів

сипатися,

розсипатися, котитися, покотитися об’єднує їх пряме лексичне значення,
пов’язане із зоровими враженнями, і переносне, пов’язане з передаванням
звукового сприймання навколишнього світу.
Показово, що в різних контекстах переносного вживання названих
дієслів відповідна динамічна ознака приписується мовній діяльності
людини (йдеться про слова, новини, голос, бас, регіт), через яку
розкривається її психологічний світ.

3.3. Синоніми-іменники й синонімічні вислови із семою ‘звук’
Глибина,

переконливість

і

виразність

художньо-словесного

зображення навколишнього світу, в якому живе і який сприймає людина,
забезпечується не тільки кількісним багатством авторського словника, а й
ґрунтується на вдумливому підході письменника до слова, а точніше, на
майстерному використанні синонімічних засобів і можливостей української
мови.
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У мові І. С. Нечуя-Левицького досить широко представлені синонімиіменники із семою ‘звук’. Високу частотність вживання таких слів у текстах
автора засвідчує додаток «Лексика творів І. С. Нечуя-Левицького (показник
кількості слововживань)», у якому, зокрема, зафіксовано 107 слововживань
шум, 75 слововживань галас та 72 слововживання гук.
Простежмо синонімічні відношення, які виявляються між іменниками
із семантикою звучання, що їх використовує І. С. Нечуй-Левицький.
Для мовотворчості І. С. Нечуя-Левицького показова група іменниківсинонімів, що мають значення ‘безладне звучання багатьох голосів’. Ця
група представлена стилістично нейтральними лексемами галас, гам, гамір,
крик, гук та розмовними – ґвалт, крикнява, гармидер. Серед наведених
лексичних одиниць звертаємо увагу на слово галас, яке в значенні ‘безладне
звучання багатьох голосів’ в лексиконі автора вжито 62 рази. Напр.: Галас і
тріщання лилось, соталось, переплутувалось, мов поплутані нитки (Н.-Лев.
VІІІ, 354); А що вже дім, то неначе збожеволів: в йому зрання й до глупої
ночі тільки й чути було галас та змагання (Н.-Лев. VІІІ, 368).
Слова гам та гармидер у текстах І. С. Нечуя-Левицького часто
вживані, відповідно кожне з них у значенні ‘безладне звучання багатьох
голосів’ має таку кількість слововживань – 51 і 32. Пор.: Після гаму та
голосного лепетання, брязчання [бряжчання] посуду тиша ніби була ще
тихіша, ще мертвіша (Н.-Лев. VІІІ, 356); Тодозя сиділа на призьбі під своєю
хатиною й прислухалась до гармидеру й гаму, який піднявся в замку після
приїзду князя (Н.-Лев. VІІ, 191); В садку почався бенкет, гам та гармидер
(Н.-Лев. VІІ, 193). Іменники крик, ґвалт також належать до частотних слів
мови І. С. Нечуя-Левицького. Так, лексему крик зі значенням ‘гамір, галас’
у досліджуваних творах зафіксовано 25 разів, ґвалт у значенні ‘сильний
крик, галас’ – 16. Слово гук як ‘безладне звучання людських голосів’
письменник використовує лише 4 рази. Розгляньмо деякі контексти, в яких
функціонують названі іменникові синоніми: Покої аж гули од якогось
негармонічного крику (Н.-Лев. VІІІ, 31); Софія Леонівна й господиня
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слухали-слухали та й слухати перестали, їм остогидли ті крики, те
верещання дужих голосів, що ніби не зміщувалось в тісненьких покоях (Н.Лев. VІІІ, 31); На Лавріновому дворі піднявся гвалт (Н.-Лев. ІІІ, 432);
Оркестр гримів; в покоях піднявся гвалт, ніби на битві (Н.-Лев. ІV, 199);
Скільки можна було скинути оком, стовпище людей чорніло, неначе
пооране поле. Було чути гук, крик, плач смерті та одчаю (Н.-Лев. VІ, 134).
Що ж до іменників гамір та крикнява, то їх у художніх текстах
письменника небагато; у значенні ‘галас’ кожне з них уживається лише
один раз. Пор.: Опівночі знялося з місця товариство, яке ще стояло на
ногах, позабирало в руки товсті киї і потягло по улицях, лякаючи спокійних
жильців своїм гамором та свистом (Н.-Лев. І, 201); На подвір’ї піднявся
галас, шум, крикнява (Н.-Лев. VІІ, 262).
Як засвідчує аналізований матеріал, іменникові синоніми із значенням
‘безладне звучання багатьох голосів’ у досліджуваних творах часто
вживаються парами або є компонентами градаційного ряду. Пор.
вищенаведені приклади, а також: Серед гуку й гаму Селаброс несподівано
схопився з місця як опечений і задзенькав ножем по чарці (Н.-Лев. V, 188);
По всій торговиці скрізь гам та крик неуявленний! (Н.-Лев. VІІ, 357); – Не
хочу я посилати свого хлопця до школи, – говорив Роман до матері, – там
гармидер, галас; хлопці б’ються, та лаються, та дуріють (Н.-Лев. VІ,
374); До нього [Єремії] долітав далекий отгук гаму, галасу та різких
криків, неначе десь далеко за містом стояв здоровий ярмарок (Н.-Лев. VІІ,
182).
Окремий ряд синонімів із значенням ‘сильний різкий звук голосу’ у
художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького репрезентовано стилістично
нейтральними лексемами крик, лемент та розмовними лексемами гук,
верещання. Найчастотніше у цьому ряду слово крик, яке в мові письменника
у відповідному значенні вживається 80 разів. Напр.: Його [виграївця]
страшний дикий крик було чуть в усьому домі (Н.-Лев. V, 398);
Пронизуватий дикий крик або дитячий плач неначе шпигонув йому
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[Левкові] в вуха, і він раптом прокинувся [..](Н.-Лев., VІІІ, 84). До речі, і в
тлумачному словнику як ілюстрацію до назви крик у значенні ‘сильний
різкий звук голосу’ наведено приклад І. С. Нечуя-Левицького: Йому важко
було слухати дитячий крик, важко було дивитись на гармидер в хаті
(СУМ-11 ІV, 344). Розмовне слово гук, що означає ‘звук людського голосу;
сильний поклик’, І. С. Нечуй-Левицький використовує значно рідше: у
його художніх текстах зафіксовано 9 вживань названої лексичної одиниці,
пор.: Кривоніс ще раз крикнув, але не криком побіди. Почувся в голосі жаль,
почулись сльоза досади в тому дикому запорозькому гукові… (Н.-Лев. VІІ,
180); Несамохіть голос піднявся вгору, крикнув радісно: «Слава козацька не
вмре, не поляже!» І той веселий дужий голос сам неначе вирвавсь з неволі,
крикнув на радощах. Дужий вольний гук неначе розбуркав мертву діброву
(Н.-Лев. VІІ, 141). Іменників лемент та верещання у художній мові
письменника теж небагато: 2 іменники лемент, 4 – верещання, напр.: Я ніби
почув давній плач та лемент, побачив ті давні сльози, що колись лилися по
тих темних закутках (Н.-Лев. VІІ, 272); В парку загомоніли люде: дехто
вирвався з гаму та верещання в залі й вийшов в парк на спочинок (Н.-Лев.
ІХ, 53).
Функціонування лексеми крик, що є домінантою наведеного
синонімічного ряду, у творах І. С. Нечуя-Левицького засвідчує традиційне
використання цього слова як складника стійкого фразеологічного звороту
наробити крику. Словник української мови в 11 томах названий вислів
ілюструє тільки мовною практикою письменника та подає до нього таке
тлумачення: Наробити крику (галасу, репету і т. ін.) – почати
лементувати, зчинити гамір, ґвалт. Кайдашиха наробила крику на всю хату,
на все подвір’я (СУМ-11 V, 174). Варто зауважити, що І. С. НечуйЛевицький до цього фразеологізму звертається у 23 випадках: Марта й
Степанида наробили крику й кинулись бiгти до хати (Н.-Лев. ІІ, 25); Як
почула це Мотря, то трохи не скрутилась і наробила крику під волостю
(Н.-Лев. ІІІ, 408); Пшепшинський наробив галасу на цілий дім, лаяв їх,
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кричав, совався до їх з кулаками, винуючи їх у недавній крадіжці сусідських
коней (Н.-Лев. І, 237); Онися наробила ґвалту на ввесь садок, побігла до
зятя, вилаяла зятя й Надезю, а потім вже лягома, щоб ніхто не бачив,
пішла на цвинтар на могилу й виплакала свої сльози й свою злість (Н.-Лев.
ІV, 266).
Синонімічний ряд із значенням ‘сукупність багатьох низьких
протяжних звуків’ репрезентований у мовній практиці І. С. НечуяЛевицького стилістично нейтральними лексичними одиницями гудіння, гул,
гук, стугоніння. Найуживаніше серед перелічених назв слово гук, яке в
творах письменника зафіксовано 46 разів у значенні ‘сукупність багатьох
звуків різної частоти й сили’ (СУМ-11 ІІ, 190). Пор.: Ярмарок недалечко од
церкви гув, як рій бджіл, і той гук лився у церкву через одчинені двері (Н.Лев. ІІІ, 265); І гук, і розмова, і регіт принесли живоття в цей тихий
закуточок, неначе розбуркали куняючий ліс (Н.-Лев. VІ, 182); Але до його
[Леоніда Семеновича] долетів якийсь гук з двору; десь кудкудакали кури,
десь ревла корова; чийсь голосний голос кликав когось у дворі, і м’який
одбиток того голосу луною долітав до його [Леоніда Семеновича] вуха (Н.Лев. VІ, 282).
Тексти І. С. Нечуя-Левицького актуалізують ще одне значення слова
гук – ‘сильний звук, шум, створюваний яким-небудь предметом’. Із цією
семантикою зазначена лексична одиниця у досліджуваних творах повторена
13 разів. До речі, і загальномовний словник до відповідного значення слова
гук наводить приклад І. С. Нечуя-Левицького. Пор. словникову ілюстрацію
з творів автора, а також слововживання у художніх текстах: В селі бевкнув
дзвін на ґвалт і жалібно розлився його гук по полі, попід лісом (Н.-Лев., ІІ,
1956, с.195) (СУМ-11 ІІ, 190); Голосно й жалібно гув новий дзвін над
містом, довго розливався його гук, коли вже затихли другі дзвони (Н.-Лев.
І, 277); На дзвіниці вдарили в дзвін, і тонкий дзвінкий гук задрижав і
розлився по селі на всі долини (Н.-Лев. ІІІ, 305); Гук дзвона рознісся під
вербами, пронизав густе гілля і лився в чистому повітрі (Н.-Лев. VІ, 308). У
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наведених

прикладах

І. С. Нечуя-Левицького

простежуємо

виразну

тенденцію художньої мови до створення словесними засобами конкретночуттєвих картин, побудованих на зорових і звукових відчуттях.
Менш поширена в мові І. С. Нечуя-Левицького лексема гудіння, до
якої автор звертається тільки у 14 випадках. Як правило, вона увиразнює
опис зорово-зображальних картин, що їх сприймає автор-оповідач. Пор.
уривок з оповідання «Роковий український ярмарок»: Мене притягують
співи лірників і якесь гудіння серед густого натовпу на широкому
пішоході…[..] По кутках на обох майданах скрізь сидять лірники й сліпці.
Скрізь чую гудіння лір та благання старців, неначе звідусіль чую голосний
плач. [..] От іде дві сліпчихи – молодиці з дівчиною поводатаркою, і обидві
співають гарними м’якими голосами в дует «Ісусе мій прелюбезний» –
Дмитрія Ростовського… Їм акомпанує безперестану густе гудіння
ярмаркове… Задзвонили недалечко в соборі в усі дзвони на молебень (в
соборі «храм»). [..] Ще дужчий став гомін. Ярмарок ніби загув, як
роздратований рій. А серед того гудіння чую, як десь вискакує різкий голос
прохача [..](Н.-Лев. VІІ, 355-356). У наведеному уривку поряд із дієсловами
(співати, задзвонити, акомпанувати), іменниками (дзвін, гомін, голос) та
словосполученнями (співи лірників, гудіння серед натовпу, гудіння лір,
благання старців, голосний плач, гудіння ярмаркове, ярмарок загув), що
передають семантику

звучання, конкретно-чуттєва (зорова, звукова)

семантика зосереджується і в порівнянні фольклорного характеру як
роздратований рій. Об’єктами часто вживаних порівнянь є реалії сільського
життя, побуту, рослинного і тваринного світу. На активне використання
І. С. Нечуєм-Левицьким таких порівнянь і на їх естетизацію звертає увагу
С. Я. Єрмоленко, пор.: Під вербами чорніла велика купа людей, неначе
великий рій вийшов з вулика та й сів під вербою (І. С. Нечуй-Левицький.
Твори в чотирьох томах. К., 1956. Т.1. С.78) [Єрмоленко 2009 : 127].
Не частотні в мові письменника слова гул та стугоніння, кожне з них
трапляється у досліджуваних текстах лише один раз, пор.: Пішов гул по лісі
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і розлився по долині срібною луною (Н.-Лев. ІІІ, 352); Застугонів поїзд,
неначе от-от мала трястись земля. Стугоніння все більшало й
наближалось (Н.-Лев. VІІІ, 170).
Група іменників-синонімів із значенням ‘сукупність різноманітних,
переважно

незлагоджених

звуків’

у

мовотворчості

письменника

представлена стилістично нейтральними лексемами шум, гомін. Серед
названих лексичних одиниць найчастотніше слово шум, яке в текстах І.
Нечуя-Левицького

вживається

39

разів

у

значенні

‘сукупність

різноманітних звуків, які швидко змінюються за частотою і силою; глухі
звуки, що зливаються в одноманітне незлагоджене звучання’ (СУМ-11 ХІ,
561). Напр.: Тільки десь далеко за стінами було чути глухий шум, неначе
там палало полум’я в печі або клекотів окріп в казані (Н.-Лев. ІV, 75); Вона
[Олеся] ждала Казанцева, — коли це їй здається, що ліс шумить, а через
шум десь далеко загуркотів віз та все наближається до корчми (Н.-Лев.
ІV, 214); В покоях було тихо, анічичирк! Було ще тихіше й мертвіше після
дощового шуму, клекоту та плескоту (Н.-Лев. VIII, 108). Але шум – це й
‘безладне звучання багатьох голосів’. У цьому значенні названий іменник у
художніх

текстах

письменника

використовується

значно

частіше:

зафіксовано 63 відповідні слововживання. Пор.: Вона [юрба молоднечі]
одразу сповнила старi просторнi, але мертвi покої шумом та гамом (Н.Лев. ІI, 321); Піднявся шум та гам, яким звичайно кінчаються усі
громадські збори (Н.-Лев. IV, 41); В мертву хату влетiв шум, гам, розмова
живих людей, ворушiння живого життя (Н.-Лев. II, 79). Далі слід назвати і
таке значення лексеми шум, як ‘різноманітні звуки якогось населеного
пункту’ (зафіксовано 5 випадків уживання). Зазначену семантику слово шум
виявляє в контекстах, що розкривають або позитивне ставлення автораоповідача до зображуваного міста: Місто налинуло в тихий степовий
куточок, нанесло свого шуму, гаму, привезло й міську біганину, міське
вештання, сміх, жарти, залицяння і збудило пишний польовий закуток (Н.Лев. V, 190); Внизу за парапетом бульвару, з садка, що розрісся по терасі,
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заблищали газові ріжки. [..] Скрізь світ, блиск, шум, гам, гомін, веселість!
(Н.-Лев. V, 142); або негативне сприймання міста персонажами: Не був він
[Уласевич] одлюдком по своїй вдачі, але й не любив шуму та гаму великих
міст (Н.-Лев. VIIІ, 318); — Ой, я дуже рада, що втекла з Петербурга. Мені
дуже остогид той завсідній шум, гам, той натовп на вулицях, в театрах,
ті завсідні гості, що занадились до нас (Н.-Лев. ІХ, 32). Характеристичну
функцію у зображенні життя у великому місті виконують також структури з
синонімами-іменниками гук, гармидер, які активізуються в наступному
мінітексті: Вперше, серед веселого натовпу городян, він [Яким] побачив, що
Зося непридатна до самітнього, тихого життя, що її вдача лине туди, де
багато людей, багато міського гуку, гармидеру, де музики вигравають, а
паничі роєм в’ються коло панянок (Н.-Лев. І, 252).
Що ж до конкретного вживання лексеми гомін, то це слово із
значенням ‘безладний шум’ у текстах письменника трапляється лише тричі.
Пор.: Усі рушили з млина, діти неначе посипались з гори од ківшів по
сходах. В млині піднявся гомін. Вода й справді вже затопила половину
греблі [..](Н.-Лев. VІ, 205); Спить вона [Марина] вічним сном; не бачить, як
світить сонце на небі, не чує міського гомону, шуму (Н.-Лев. І, 101); По
всій торговиці скрізь гам та крик неуявленний! Гомін стоїть густий,
неначе десь поблизу шумить та реве водоспад (Н.-Лев. VІІ, 358). Останній
наведений приклад демонструє одну з характерних ознак індивідуального
стилю письменника – розгортання синтаксичної конструкції підрядним
порівняльним реченням, за допомогою якого створюється художньословесний зображальний комплекс. Саме такий комплекс дає змогу
відтворити конкретно-чуттєву картину, побудовану на зорових і звукових
відчуттях. У художніх творах І. С. Нечуя-Левицького реалізується ще одне
значення лексеми гомін – ‘звучання розмови’. Із цією семантикою зазначене
слово в мові автора вживається 51 раз та активізується у контекстах, де
функціонують інші лексеми із подібною, близькою семою. Напр.: Гості
стали сміливіші, розворушились, почали під той шум та гомін розмову (Н.-
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Лев. VІ, 168); За столом чувся гомін, шум, весела розмова, яку може
провадити тільки молодіж… (Н.-Лев. VІ, 88); Шляхтичі пили й гомоніли.
Вони й забулись, що за столом сидять князь та княгиня. Вітер шелестів
листом, гойдав гіллям, але шум та гомін перемагав і заглушував той
шелест листу (Н.-Лев. VІІ, 104).
Лексико-семантичний варіант іменника шум у досліджуваних текстах
засвідчують ще й такі іменники-синоніми: шелест, шелестіння. Перевагу
серед зазначених слів письменник віддає лексемі шелест, яка в його творах
із значенням ‘легке шарудіння, шерех; глухий шум’ зафіксовано 38 разів. У
своєму прямому, номінативному значенні назване слово виступає в
контекстах, що унаочнюють внутрішній стан персонажів, їхнє буденне
життя, пор.: Найменший шелест розлягався по усіх мертвих покоях, неначе
в склепах під землею, і тривожив Тодозю (Н.-Лев. VII, 203); Вона [Галя]
була схожа на маленьку пташку, що вся насторочилась злетiть з гiлки,
почувши небезпечний шелест мiж листям (Н.-Лев. II, 169); Гризельда
почувала, ніби вона стоїть сама, а проти неї стоїть тільки один він
[Єремія], а кругом його порожній простір без людей, без світа, без повітря,
без шелесту двірської ворушні (Н.-Лев. VII, 36); Таїса голосно промовляла
слова молитви, неначе читала їх на криласі в церкві, як десь далеко почувся
шум та ніби шелест (Н.-Лев. VIII, 265). Це ж слово автор уживає і тоді,
коли потрібно змалювати пейзаж, відтворити звуки природи, напр.: Зелений
неглибокий Дунаєць бистро плине все ніби з гори, переливаючи свої хвилі по
камінні, і своїм тихим шумом, ніби шелестом, звеселяє мертву тишу в
долині (Н.-Лев. ІV, 355); Хвилі тихо шелестіли, котячись на берег по
дрібних камінцях. [..] В тиші полилася пісня голосна; пішла луна поміж
скелями, полилась по морі, заглушила шелест хвиль (Н.-Лев. V, 289).
Слово шелест в індивідуальному словнику І. С. Нечуя-Левицького
використовується не тільки в прямому, а й в порівняльно-образному
значенні, напр.: – А виклич мені батька, та тільки так, щоб твоя мачуха не
почула,– говорив Шмуль солодким, тихим, як шелест, голосом (Н.-Лев. ІV,
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17); – Князь гуляє! Князь гуляє! – тихо пронісся між рядами гомін, як
шелест листу Н.-Лев. І, 316); А дума за думою ворушилась в її душі, як
тихий шелест абрикосового листу од вечірнього морського подиху на
сухий берег (Н.-Лев. V, 210). Як бачимо, наведені одно- і багатокомпонентні
порівняння, до складу яких входить іменник шелест, дають змогу глибше
передати враження, викликані звуковими подразниками, у зорових
асоціативних образах.
Віддієслівний іменник шелестіння зафіксовано в художніх текстах
І. С. Нечуя-Левицького лише у 2 випадках, проте в 11-томний Словник
української мови потрапила ілюстрація саме цього автора, пор.: Ні
шелестіння довгих суконь, ні слова привітання не розбуркали, не ожвавили
Лемішковського (Н.-Лев., І, 1956, 169), (СУМ-11 ХІ, 437).
Отже, мова художніх творів І. С. Нечуя-Левицького демонструє
розгалужену

систему

синонімічних

відношень

як

між

окремими

лексичними одиницями, так і між образними словосполученнями, що
містять сему ‘звук’. Метафоричне зображення звукових образів –
характерна ознака ідіостилю І. С. Нечуя-Левицького.
На відміну від словникового розрізнення лексико-семантичних
варіантів

(аналізу

синтетичного

значень

лексем)

текст

письменника

прагне

до

вираження звукових вражень, тому й з’являються цілі

картинні враження від звукових чи зорових вражень.
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3.4. Дієслова-синоніми й синонімічні вислови на позначення
внутрішнього стану людини
Синонімічний ряд на позначення внутрішнього стану людини у
художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького репрезентовано значною
кількістю дієслів та дієслівних словосполучень. Кількісне і якісне
розгалуження

цього

синонімічного

ряду

зумовлене

важливістю

антропоцентричного сегмента у мовній картині світу.
Об’єктом дослідження є зафіксовані у текстах письменника
дієслова-синоніми на позначення внутрішнього, психологічного стану
людини.
Показове

для

індивідуального

стилю

І. С. Нечуя-Левицького

функціонування дієслів із значенням ‘відчувати радість від чогось’. (Для
виокремлення груп синонімів використовуємо класифікацію, подану в
Словнику синонімів української мови). Названа група представлена
стилістично

нейтральними

лексемами

радіти/зрадіти,

радуватися,

втішатися, тішитися. Серед слів наведеного синонімічного ряду
звертаємо увагу на його домінанту – дієслово радіти. Зазначена лексична
одиниця належить до частотних слововживань І. С. Нечуя-Левицького, у
значенні ‘відчувати радість з приводу чого-небудь’ це слово в лексиконі
автора фіксується 58 разів. Пор. у тексті: Сім’я Бородавкінова вибігала з
покоїв, раділа; все село хрестилось на радощах… воно тільки жило й
дихало тоді, коли пана не було вдома (Н.-Лев. V, 142); Тиждень ходив
отець Харитін як сам не свій, тиждень раділа Онися, що таки зігнала
злість на Олесі (Н.-Лев. IV, 241).
У художній мові І. С. Нечуя-Левицького трапляються контексти, у
яких поряд із дієсловом зрадіти актуалізуються метафоричні вислови, що
також відтворюють внутрішній стан людини. Це дієслівні конструкції, у
яких динамічні ознаки поєднуються з назвою – атрибутом внутрішнього
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життя людини – серце. Напр.: Ватя невимовно зраділа. В неї аж серце
закидалось (Н.-Лев. VІ, 195); Він [Єремія] почував, що зрадів, зрадів так,
що в його захопило дух, а серце скажено заграло, неначе скрипка на весіллі
(Н.-Лев. VІІ, 250).
Художні твори І. С. Нечуя-Левицького засвідчують показовий для
мовомислення письменника прийом моделювання внутрішнього портрета
персонажів через ознаки зовнішньої поведінки, конкретних дій. Таке явище
простежується у семантичному наповненні метафоричних конструкцій,
активним компонентом яких виступає лексема очі, що взаємодіє з
динамічними

характеристиками

заблищати,

заграти,

блиснути,

засміятися. Метафори цього типу, як правило, належать до традиційних,
побудованих

на

загальномовній

семантиці.

Характерно,

що

у

досліджуваних текстах такі стійкі сполучення слів із суб’єктом очі існують
поряд із дієсловом зрадіти, пор.: Вона [Надя] невимовно зраділа, і в неї очі
заблищали й заграли (Н.-Лев. V, 124); Саня спочатку зраділа, й ту радість
було знать по рум’янцях на щоках. Очі блиснули привітом [..] (Н.-Лев. V,
224); Понишпоривши в шпориші руками, Юмин [..] зрадів так, що аж його
чорні, як терен, очки закрутились і ніби засміялись (Н.-Лев. ІХ, 118).
Дієслово тішитися, що має значення ‘мати приємність, втіху;
радіти, бути радим’, в мові І. С. Нечуя-Левицького не частотне:
зафіксовано 4 випадки уживання цієї лексеми. Загальномовну семантику
названого

дієслова

ілюструють

такі

мінітексти:

Таїса

Андріївна

Сватковська жила, як у раї, тихо та мирно, в розкішній обставі й
тішилась щастям своєї коханої Люби (Н.-Лев. VІІІ, 421); – І так було
тішимось сливе що божого дня. Ох! Що то за життя було! То був рай, а
не життя. Які там кавалери бували! (Н.-Лев. І, 350).
Що ж до дієслова втішатися, то воно у значенні ‘відчувати втіху,
ставати

радісним,

задоволеним’

в

текстах

І. С. Нечуя-Левицького

вживається двічі. Пор.: – Нехай ясновельможний князь втішиться, –
сказав Коляда, – з Києва маю звістку, що полковника Кизима і його сина [..]
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гетьман Потоцький звелів настромити на залізні палі [..] (Н.-Лев. VІІ, 27);
І вона [Ватя] не розвеселилась і не втішилась батьковими словами (Н.-Лев.
VI, 238]. Дієслово радуватися теж не частотне, автор його використовує
лише один раз, напр.: – Радуйтесь, Онисіє Степанівно! Благочинний вже
кличе за жалуванням. Жалування вже й є! (Н.-Лев. ІV, 221).
Змалювання внутрішнього стану персонажів у досліджуваних текстах
активізує дієслова, які об’єднуються у синонімічний ряд із значенням
‘пройматися почуттям суму, журби’. Це стилістично нейтральні лексеми
сумувати, журитися, тужити, нудьгувати, скучати, а також розмовна –
смуткувати. Найчастотніше серед названих слів дієслово журитися, яке в
текстах письменника у значенні ‘засмучуватися з яких-небудь причин,
зазнавати журби’ уживається 70 разів. Пор.: Радюковi здалось, що вона
[Ольга] журилась, i йому стало дуже-дуже її жаль! (Н.-Лев. ІІ, 221);
Нимидора ніби одійшла, але все журилась та все співала [..] (Н.-Лев. ІV,
121). Дієслово сумувати – це також одне з частотних слововживань (26)
І. С. Нечуя-Левицького. Пор. деякі контексти уживання цієї лексеми: Роман
довго сумував, сидячи в своїй кімнаті, але перед жнивами мати знов почала
вговорювати його, щоб він оженився (Н.-Лев. VІ, 418); [..] Мурашкова
сумувала, дивлячись на свого Аристида, котрому Бородавкіна щось
товкмачила (Н.-Лев. V, 191). Стилістично нейтральне скучати та розмовне
смуткувати І. С. Нечуй-Левицький використовує значно рідше, відповідно
кожне з них має таку кількість слововживань – 9 і 7. Що ж до конкретного
вживання дієслова тужити, значення якого вказує на більшу інтенсивність
дії (пор.: Тужити. 1. Дуже сумувати, журитися, переживати якесь горе,
якусь невдачу і т. ін. (СУМ-11 Х, 312)), то автор до нього звертається у двох
випадках. Розгляньмо контексти уживання дієслів скучати, смуткувати,
тужити: [..] скучаючи додому й за Києвом, він [Дашкович] потім
перейшов в Київський університет (Н.-Лев. ІІ, 50); Після Василевого весілля
смуткувала Марина осінь, смуткувала й зиму, а на різдво вже й
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розвеселилась! (Н.-Лев. І, 69); – Не тужи, Ганю! Якби воля моя, сидів би
коло тебе і не оступався, та запроданий час мій! (Н.-Лев. І, 166).
Аналіз текстового матеріалу дає змогу виявити характерну ознаку
індивідуального стилю І. С. Нечуя-Левицького – парне вживання дієслівсинонімів: – Мені доведеться самій сумувать та смуткувати в своїх
покоях, – сказала Олександра Остапiвна до дочки (Н.-Лев. ІІ, 280); – Я оце
радий, що ти, Галю, вже перестала журиться та сумувать за своїми.
Поживеш в Києвi, то й звикнеш, – сказав Павло Антонович [..] (Н.-Лев. ІІ,
306).
Для дієслівної синоніміки І. С. Нечуя-Левицького показове широке
використання сталих, фразеологічних сполучень, які дорівнюють слову.
Так, у синонімічний ряд із головним значенням ‘сумувати’ входять такі
синоніми-словосполучення, як впадати в смуток та тугу, впадати в сум
та тугу, вдаватись в смуток, вдаватися в тугу, вдаватись в сумну
меланхолію. Пор.: Вона [Зося] [..] почувала серцем, що її душа не може
оддатись одному почуванню, одній думі, і вона впала в смуток та тугу…
(Н.-Лев. І, 251); [..] вона [матір] гляне на оту одежу, та зараз і впадає в сум
та тугу (Н.-Лев. VІІІ, 213); Вона [Мелася] несамохіть вдалась в смуток,
що їй не було щастя й долі в коханні та в залицянні [..] (Н.-Лев. VІІІ, 419); –
У всьому мені догода, тільки мене якась журба в’ялить, сум бере мене. Я
вдалась в тугу (Н.-Лев. VІІ, 192).
Дієслово сумувати та його синоніми мають продовження і в таких
індивідуально-авторських описових зворотах, оригінальність яких полягає
перш за все у їх лексико-семантичному наповненні та незвичній
сполучуваності компонентів, напр.: За кождим ступінем її [Марусі]
смуток збільшувавсь швидко-швидко, як збільшується літня дощова
хмара (Н.-Лев. VІ, 72); Він [Літошевський] згадав, що завтра вранці треба
буде покинуть цей садок і холодок, покинути оселю, одлучиться на довгий
час од жінки й дітей. І несподівано смуток спав на його серце, неначе
вранішня імла на садки та верби (Н.-Лев. VІІІ, 158).
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Серед

фразеологізмів-синонімів,

функціонування

яких

у

досліджуваних текстах підпорядковане зображенню смутку, невеселого
стану

людини,

переважають

конструкції

із

дієсловами

находити,

напосідатися, пор.: І знов на неї [Ватю] несподівано найшов смуток та
задума, і знов серед веселого шуму, гаму, серед веселої розмови гостей на
неї найшла легенька журба (Н.-Лев. VІ, 196); Страшна нудьга знов
напосілась на неї [Настусю], неначе лихий ворог (Н.-Лев. VІІ, 327).
Письменник намагається найточніше передати психічний стан,
настрій персонажів, тому дієслова із значенням ‘сумувати’, а також
фразеологізми з відповідним значенням часто уживаються поряд в одному
висловленні, уточнюючи зміст один одного. Напр.: — Дочко моя, знов мені
снився твій батько і так страшно!.. — казала Нимидора дочці, і од того
часу вона стала журиться і вдалась в сум та тугу (Н.-Лев. ІІІ, 125); Цілі
дні сиділа мовчки то в світлиці, то в садку, то над Россю, дивилась в
далекий простір, сумувала і вдавалась в сумну меланхолію, доки восени не
породила на світ дочки (Н.-Лев. ІV, 219).
Як уже відзначалося раніше, до групи дієслів із значенням ‘сумувати’
входить дієслово нудьгувати. Ця лексема у значенні ‘перебувати в
тривожно-очікувальному

стані;

непокоїтися,

журитися’

в

текстах

І. С. Нечуя-Левицького вживається 9 разів. Пор.: – Прошу вас до себе на чай
на причілок. Я вже нудьгую без Флегонта Петровича. Ще добре, що цей
панич гостює в мене [..], – жартувала на прощанні Софія Леонівна (Н.-Лев.
VІІІ, 110); – Чом пак ви до мене не заходите, отче Тарасiю? Моя Мелетiя
все питає про вас: нудьгує за вами, – сказав Копронiдос (Н.-Лев. V, 345).
У досліджуваних творах дієслово нудьгувати вживається ще в одному
прямому значенні – ‘відчувати нудьгу’. З цією семантикою названа
лексична одиниця трапляється значно частіше: зафіксовано 25 відповідних
слововживань. Напр.: Старий князь все нудьгував на старість і таки любив
розважити і себе, і тішити свою дочку несподіванками (Н.-Лев. І, 349);
Зоставшись восени в самотині, вона [Софія Леонівна] дуже нудьгувала,
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хоч була й хазяйновита й навіть падковита до хазяйства (Н.-Лев. VІІІ,
187); Вона [Люба] тепер почувала, що приємно проведе вечір і в теплому
захисному закутку, набалакається з приятелькою всмак, донесхочу, і не
нудьгуватиме в довгий вечір (Н.-Лев. VІІІ, 432).
Зауважмо, що дієслово нудьгувати у значенні ‘відчувати нудьгу’,
виступає центром нового синонімічного ряду: нудьгувати, нудитися,
нидіти. Найпоширенішим словом, до якого автор вдається, коли потрібно
відтворити пригнічений стан людини, спричинений відсутністю розваг,
інтересу до навколишнього, є дієслово нудитися. У художній мові
письменника названа лексична одиниця уживається 51 раз і активізується у
таких контекстах: Балабушиха нудилась в дамському, наче німому
товаристві й все виглядала Гануша (Н.-Лев., ІV, 300); Вона [Ольга] почала
нудиться, звикши в школi до товариства молодих подруг. I вийшла з садка
на подвiр’я (Н.-Лев. ІІ, 111).
Дієслово нидіти в мові І. С. Нечуя-Левицького не частотне, у його
художніх творах зафіксовано 2 випадки уживання цієї лексеми із значенням
‘зазнавати

почуття

нудоти,

душевної

муки;

скучати,

нудьгувати’.

Загальномовну семантику названого дієслова ілюструють такі мінітексти: –
Коли тому правда, – сказала Мокрина, сміливо підвівши голову, – то забудь
свою жінку, забудь для мене, бо як не забудеш її, то я сама собі смерть
заподію [..]. Без тебе я не житиму, а тільки нидітиму. Я занидію і вмру
без тебе (Н.-Лев. ІІІ, 115); – Ти ж бачиш, як вона [Ліда] нудьгує та нидіє
без діла! Ти ж бачиш, що їй все гіршає, що вона худне й тане, як воскова
свічка! Нехай трохи провітриться (Н.-Лев. VІІІ, 409).
За нашими спостереженнями, у цей синонімічний ряд органічно
вписується усталений фразеологічний вислів нудити світом, який у
художніх текстах письменника уживається у двох значеннях. Перше
значення – ‘перебувати в стані апатії, бездіяльності’ репрезентовано такими
авторськими контекстами: Ватя ходила по просторних сумних кімнатах і
страшенно нудила світом (Н.-Лев. VІ, 292); «Тим часом я гину з нудьги,
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гину од шукання якогось вищого, кращого діла і не можу його знайти, і
нема в кого поради питать; я занапащаю надаремно літа свої молоді в цій
глушині, нуджу світом і навіть не знаходжу собі поради ні од кого» (Н.Лев. VІІІ, 347). Друге – ‘перебувати в стані тривожного неспокою,
втомлюватися від журби, туги за ким-, чим-небудь, без кого-, чого-небудь’
реалізують такі контексти: – [..] Ходжу та світом нуджу та все про тебе
думаю [..] (Н.-Лев. VІ, 363); Цілий вечір вона [Ватя] гуляла по садку, ходила,
світом нудила; цілий вечір ждала. І ні на одну хвилину не покидала її
думка за милого (Н.-Лев. VІ, 214). Як засвідчує аналізований матеріал,
невіддільні в характеристиці психічної та розумової діяльності людини
процеси, пов’язані з поняттями «чуттєвого» і «раціонального», тобто
дієслова на означення емоційної та інтелектуальної сфери людського життя
і відповідні синоніми (лексеми і фразеологізми) тісно взаємодіють у
художніх текстах.
Отже, І. С. Нечуй-Левицький, описуючи внутрішній стан людини,
послуговується широкими можливостями лексично-синтаксичної структури
української мови. Семантика синонімічних дієслів, іменників на позначення
різних

внутрішніх

станів

людини

доповнюється

семантикою

фразеологізмів, а також авторськими образними словосполученнями.
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Висновки до Розділу 3
Ідіостильове розширення словника синонімів літературної мови, що
порушує важливу проблему дослідження взаємодії літературної мови із
мовною

практикою

письменника,

ми

простежили,

аналізуючи

співввідношення загальномовних та індивідуально-авторських синонімів у
художніх

текстах

І. С. Нечуя-Левицького.

Результативність

такого

дослідження полягає у виявленні ключових лексико-семантичних груп у
реєстрі загальномовного словника та індивідуального словника мови
письменника.
Характерною ознакою індивідуального стилю письменника є широке
використання в дієслівних синонімічних рядах на позначення мовної
діяльності людини сталих, фразеологічних словосполучень.
Зауважимо, що жодне з проаналізованих дієслів загальномовний
словник не подає з ремаркою Образне чи У порів., тобто словник фіксує
загальновживане пряме значення зазначених дієслів і не орієнтується на
особливості індивідуального слововживання.
Розширені
«Лексика

ряди дієслів-синонімів

творів

виявляє додаток до дисертації

І. С. Нечуя-Левицького

(показник

кількості

слововживань)». Скажімо, дієслово говорити, яке є домінантою названих
вище синонімічних рядів, у загальномовному словнику не проілюстроване
текстом І. С. Нечуя-Левицького, а в творах письменника засвідчено 1636
слововживань цієї лексеми.
Спостереження

над

функціонуванням

дієслів

із

семантикою

«говоріння» в досліджуваних художніх текстах письменника виявляє
значно ширший діапазон семантичного розрізнення і стилістичної оцінності
складників цієї групи лексем. Стильове значення дієслів мовлення полягає в
урізноманітненні

художньо-прозового

орієнтується на оповідний характер стилю.

тексту,

зокрема

такого,

що
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Художні тексти І. С. Нечуя-Левицького демонструють розгалужену
систему синонімічних відношень як між окремими лексичними одиницями,
так і між образними словосполученнями, фраземами, що мають спільні
семантичні компоненти ‘думати’ і ‘говорити’. Метафоричне зображення
процесу мислення та говоріння у всіх його відтінках – характерна ознака
ідіостилю І. С. Нечуя-Левицького.
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Розділ 4.
ЛІНГВОКОГНІТИВНА РЕЦЕПЦІЯ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ
І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО
4.1. Художній концепт ІНТЕЛІГЕНЦІЯ
Нове прочитання художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького пов’язане із
сучасною лінгвокогнітивістикою, що поєднує дослідження тексту з
вивченням когнітивної і мовної картин світу, пізнання яких передбачає
застосування

нових

дослідницьких

методів.

Саме

лінгвокогнітивна

інтерпретація художніх текстів, оперування поняттями концептів-мотивів,
співвідносних із поняттями лексико-семантичних, лексико-асоціативних
полів, дає змогу простежити мовний механізм творення концептуального
для мовомислення письменника образу інтелігенції.
Мова письменника віддзеркалила культурно-історичні події, суспільні
настрої другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Художник слова розгортає широку
панораму життя тогочасного українського суспільства, звертаючи особливу
увагу на зображення представників інтелігентського середовища. Мовні
образи інтелігентів – освічених людей, сучасників письменника – у
прозових творах І. С. Нечуя-Левицького: «Причепа», «Хмари», «Над
Чорним морем», «Неоднаковими стежками», «Навіжена», «Гастролі», «На
гастролях у Микитянах», «Дивовижний похорон» постають у їхніх
самохарактеристиках, в оцінках інших персонажів. З одного боку, вони
переймаються новими суспільними ідеями, намагаються їх практично
реалізовувати, усвідомлюючи себе духовними лідерами й просвітниками
народу, а з другого – вони живуть звичайними, буденними клопотами,
мріють, закохуються, радіють і сумують…
У Словнику української мови за редакцією Б. Грінченка словотвірне
гніздо із словами інтелігент, інтелігенція не зафіксоване, проте в художніх
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текстах

І. С. Нечуя-Левицького

наявне

конкретне

слововживання

інтелігенція. Це слово-поняття так тлумачить загальномовний словник:
‘люди розумової праці, що мають спеціальні знання з різних галузей науки,
техніки й культури’. Словник української мови в 11 томах ілюструє це
І. С. Нечуя-Левицького: – На

значення цитатою (серед інших цитат)

бенкеті була вся наша інтелігенція (Н.-Лев., IV, 1956, 114), (СУМ-11 IV,
36), засвідчуючи тим самим, по-перше, тяглість конкретної лексичної
норми української літературної мови від ХІХ ст. до ХХ ст., по-друге,
сприймання письменником тих явищ, суспільних рухів і відповідних
понять, які були новими для тогочасного українського суспільства.
Слово інтелігенція у творах І. С. Нечуя-Левицького не частотне
(зафіксовано 17 відповідних слововживань, які об’єднують і форму
інтелігенти), проте в художній прозі письменника це концептуальний
образ, лексико-семантичну парадигму якого розширює атрибутивне
словосполучення: інтелігентні люди.
Зміст номінації інтелігентні люди розкривається в тексті, де йдеться
про моральний стан тогочасного суспільства. Маркери оцінки людської
моралі вербалізовані у відповідних

номінаціях: емотивно-оцінних і

логічно-видільних епітетах. Переважає серед таких номінацій книжна
лексика. Ціла система абстрактних понять «вплетена» у синтаксично
ускладнені конструкції, якими персонажі висловлюють думки аналітичного
характеру, показові для інтелектуальної прози з розлогими текстамироздумами.
У

змодельованих

розмовними

діалогах

структурами

поряд

спостерігаємо

з

емоційно-експресивними

узагальнені

оцінки

вдачі,

діяльності людей, що протиставлені ознакам інтелігентних персонажів,
пор.: – Голубчику! Не кричіть, бо тепер і стіни й оці миршаві акації
слухають. Ви людина палка, щира, одкрита, а ці люде хитрі, потайні.
Теперечки навіть такі нікчемні невеличкі людці, як, приміром, Фесенко,
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з’їдять вас без солі… Ми втратимо луччих людей, людей інтелігентних, і
нічого не вдіємо, – обізвався Мавродін стиха.
– Невже нам тільки мовчати та дивитися! – обізвався Комашко вже
тихіше. – Куди не глянь, скрізь бачиш здирство, нечесність, грубу
матеріальність, егоїстичність [..] (Н.-Лев. V, 249).
У внутрішній мові персонажів – оцінка людей за їхніми діями, типовою
поведінкою, яка не відповідає образу моральної, порядної, справді
інтелігентної людини: Невеселі думи думав Комашко, вертаючись од
директора додому; він знав, що директор думає одно, говорить друге, а
робить третє. Та чи один же директор? – думав Комашко. – Десятки,
сотні інтелігентних людей думають і роблять так само. Кругом себе
бачу я тільки фальш і машкари, машкари й фальш, не лінивство навіть, а
стидку байдужність або гніт зверху і задавленість внизу. Усе виставляє
або машкару напоказ, або притаїлось, дрімає поволі і по неволі дрімотою
мислі, або ганяється за поживою, за честю. Якийсь чорний хаос скрізь
бачу я в сучасному житті; темрява вкриває наш пишний край і не пускає
світу [..] (Н.-Лев. V, 309).
Негативно-оцінна семантика атрибутивних словосполучень люде
хитрі, потайні; нікчемні невеличкі людці корелює із відповідним лексикосемантичним наповненням текстових одиниць: здирство, нечесність, груба
матеріальність, егоїстичність, невеселі думи, фальш і машкара (машкара
– ‘зовнішній вигляд, що приховує справжню сутність когось’), лінивство,
стидка байдужність, гніт, задавленість, дрімота мислі, чорний хаос,
темрява. Звертаємо увагу на експресивізацію змісту словосполучення з
лексичним повтором дрімає поволі і по неволі дрімотою мислі.
Семантика наведених лексем і висловів (текстоситуацій) віддзеркалює
тогочасні суспільні настрої, думки про пасивність та бездіяльність людей,
які мали б інакше виявляти свою справжню, внутрішню інтелігентність.
Словосполучення, що вербалізують позитивну оцінку, в межах конкретного
текстового оточення номінують такі риси української інтелігенції, пор.:
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людина палка, щира, одкрита; луччі люди; люди інтелігентні; сучасне
життя; пишний край.
Вислів інтелігентна людина фіксуємо також у мовоописі, за яким
можна пізнати поведінку персонажа-інтелігента, скласти уявлення про його
зовнішність. Характерно, що в таких описах функціонально навантаженими
є й інші назви, в яких реалізується та сама сема ‘інтелігентність,
інтелектуальність’, напр.: Парафієвський [вчитель школи] завсігди дбав за
самопросвітність, любив читати, скрізь доставав книжки та журнали,
де тільки можна було їх роздобуть. Чималі розумні карі очі на блідому
заниділому широкому обличчі надавали йому вигляд талановитої
інтелігентної людини (Н.-Лев. VІІІ, 323).
4.1.1. Сема ‘європейськість’ у вербалізації образу української
інтелігенції
Мовний

портрет

української

інтелігенції

у

художніх

текстах

І. С. Нечуя-Левицького моделює назва європейці. Це слово з’являється в
описі позитивних вражень від освічених людей, які уміють поводити себе у
колі інших осіб, рівних собі за соціальним статусом. Пор. оцінні вислови,
якими автор характеризує культуру студентів: Студенти з України й
Білорусії були цивілізованіші, делікатніші. Вони стояли далеко вище од
інших, навіть розвиттям розуму, і виглядали паничиками й європейцями
між грубими великорусами (Н.-Лев. ІІІ, 9).
Серед індивідуальних слововживань І. С. Нечуя-Левицького слово
європейці не частотне: зафіксовано 5 випадків уживання цієї назви у
значенні ‘людина високої культури, освіченості’ (СУМ-11 ІІ, 494), проте
контексти засвідчують, що назва Європа, а також похідний прикметник
європейський належать до частотних слів художньої мови письменника:
кількість зафіксованих слововживань відповідно – 70 і 122.
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Принагідно відзначимо, що зафіксовані у «Словарі української мови»
(1909

р.)

за

редакцією

Б. Грінченка

слова

Європа,

європеєць

проілюстровано тільки прикладами із творів І. С. Нечуя-Левицького, а
слово європейський подано з цитатою письменника та ілюстраціями з творів
інших авторів. Пор. у словнику: Європа, пи, ж. Европа. Ми кланяємося
новим гуманним ідеям, які давно розійшлись по Європі й ледві оце
добіраються до нас. Левиц. (СГ І, 466); Європеєць, пейця, м. Европеець.
Ми вже стали європейцями. Левиц. (СГ І, 466); Європейський, а, е.
Европейскій. Європейські ідеї. Левиц. (СГ І, 466).
Фіксацію лексем Європа, європеєць, європейський у реєстрі словника,
підтверджену конкретними прикладами з творів І. С. Нечуя-Левицького,
можна пояснити не лише тим, що ці слова в мові письменника, як
зазначалося вище, досить поширені та становлять характерну ознаку його
індивідуального стилю, а й актуальністю номінованих понять в тогочасній
мовній свідомості українців і входженням їх у літературно-писемну мовну
практику.
Україна та Європа, українська інтелігенція та європейський світ – таке
поєднання

показове

для

стилю

досліджуваних

творів

І. С. Нечуя-

Левицького [Мялковська 2010 а]. Особливість його мовомислення полягає в
контекстуально-семантичному, асоціативному зближенні названих слівпонять.
Для І. С. Нечуя-Левицького Європа – це високий розвиток культури та
суспільства, до якого прагнуть дійти Україна та її інтелігенція. Сучасні
дослідники відзначають, що «орієнтація на систему «європейських» (тобто
західноєвропейських)

матеріальних і морально-духовних цінностей [..]

незмінно існувала у свідомості певних суспільних кіл протягом кількох
останніх століть, сформувавши [..] у мові кілька яскравих номінативнооцінних опозицій з основою протиставлення «вони (зі знаком «плюс»,
часто,

звичайно,

ідеалізованим)

[Тараненко 2014 . 269].

–

ми»

(зі

знаком

«мінус»)»

Підставою для такого твердження є наступні
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контексти: – Європа вийшла з темряви й дійшла високої культурності через
науки та просвітність. Нам треба хоч потроху доганять Європу, щоб не
опинитися далеко позаду, і піднімать розвиток сільських і міських мас (Н.Лев. ІІ, 328); – Ми вже зовсім стали європейцями, хоч i самі того не
примічаємо. Тільки нам потрібний національний грунт, народ, наша мова,
наша рідна поезія – промовив Радюк (Н.-Лев. ІІ, 261). Публіцистична
експресія цих висловлювань, що проектуються на ситуацію, в якій передано
погляди персонажів-інтелігентів (а це ж і погляди самого письменника) на
процес українського національного відродження, забезпечує увиразнення
їхнього змісту.
У

мовній

картині

світу

І. С. Нечуя-Левицького

слово-образ

інтелігенція набуває багатопланового змісту, формує структурований
концепт. Нарощування смислової структури цього концепту забезпечується
цілим комплексом текстових структур з домінантою ‘європейськість’ та
трьома рівнями асоціативно-семантичних зв’язків слова-поняття інтелігент
[Мялковська 2017 : 77–85].
Перший

рівень

асоціативного

образного

мислення

становлять

атрибутивні словосполучення та метафоричні вислови зі стрижневими
словами, що окреслюють духовний простір персонажа-інтелігента, пор.:
європейська культура (Н.-Лев. V, 175), європейські принципи (Н.-Лев. V,
204), європейські ідеї (Н.-Лев. ІІ, 131), вищі європейські ідеї (Н.-Лев. ІІІ,
157); сьогочасні європейські ідеї (Н.-Лев. ІІ, 140), просвітні свіжіші
європейські ідеї (Н.-Лев. ІІ, 334), європейські ідеї й наука (Н.-Лев. ІІ, 149);
європейська просвіта, європейські ідеї (Н.-Лев. ІІ, 131); азбука європейської
просвіти (Н.-Лев. І, 200), (Н.-Лев. V, 204), світ вольної європейської мислі
(Н.-Лев. V, 309), міра європейських ідей (Н.-Лев. V, 132), стежка
європейського достиглого розвитку (Н.-Лев. V, 189), дорога європейського
громадянства (Н.-Лев. V, 189), грунт європейського космополітизму (Н.Лев. V, 189).
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Смислову

та

асоціативно-образну

концептуалізацію

поняття

інтелігенція на другому рівні забезпечують вислови, лексична семантика
яких

окреслює

матеріальний

простір

персонажа-інтелігента,

характеризує різні аспекти його життя. У межах цієї групи виокремлюємо
атрибутивні словосполучення європейський вигляд (Н.-Лев. І, 247),
європейський вплив (Н.-Лев. І, 247), європейська мода (Н.-Лев. V, 76),
європейська цивілізація (Н.-Лев. ІV, 224), європейська обстава (Н.-Лев. V,
168), європейська мебіль (Н.-Лев. І, 278). Зміст наведених висловів
стосується оцінки матеріального добробуту інтелігенції і популярних на той
час суспільних смаків, що виявлялися у формах інтер’єру. Пор. уривок:
Гарно обставила Зося свою кімнату в домі своїх нових батьків! Здавалось,
що Європа сіла в сусідах у Лемішок, притулилась до стародавньої їх хати!
На всіх трьох вікнах своєї кімнати вона [Зося] почіпляла завіси, плетені з
тонких білих ниток. [..] Ліжко було застелене червоним шовковим
укривалом. Над ліжком висів килим фабрицької роботи, з квітками, багато
ближчими до натури [..]. Коло стола, застеленого червоною вовняною з
китицями скатертею, стояло чимале крісло, з високою й широкою
спинкою, оббите малиновою матерією. На столі стояло дзеркало на
точених ніжках [..]. На вікнах стояли вазони. Під стіною лисніла
політурою нова шафа… Хатина мала зовсім європейський вигляд…
Швидко європейський вплив показався на всьому побуті старосвітського
дому (Н.-Лев. І, 247); Він [Балабуха]; вперше був в такім домі, де
візантійська обстава вийшла з моди й натомість настала в обставі й в
усьому мода європейська, де вже одгонилось панством, шляхетством (Н.Лев. ІV, 76). Як слушно зауважує С. Я. Єрмоленко, «детально описуючи
інтер’єри

різних

європейської

помешкань,

побутової

оповідач

культури

із

зафіксував

зіткнення

патріархальним

нової

традиційним

українським побутом, народними звичаями» [Єрмоленко 2013 а: 8].
Мовний портрет інтелігенції, її інтелектуального життя пов’язаний
із актуалізацією таких його реалій, що мають матеріальну й духовну
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цінність, а також несуть інформацію про рівень освіти, про формування
світогляду персонажів-інтелігентів. Напр.: Нові й цікаві європейські
наукові книжки розворушили в молодих нові думки та гадки (Н.-Лев. ІІ,
333); Між тими паперами було багацько писаних i літографованих
перекладів нових європейських авторів: Ренана, Бюхнера, Фейєрбаха,
Прудона, деякі заборонені цензурою твори Шевченка i багато дечого
іншого (Н.-Лев. ІІ, 138).
Прагматичний потенціал наведених висловів в мові досліджуваних
текстів пов’язаний з різними аспектами конкретного слововживання. Поперше, ці структури забезпечують формування смислової структури
концепту інтелігенція за соціокультурним параметром, по-друге, вислів
заборонені цензурою твори Шевченка подає важливу інформацію про
особливості тогочасної суспільно-політичної ситуації, про заборону
книгодрукування українською мовою та фактично свідчить про імперську
цензурну політику щодо будь-яких виявів українськості (до речі, як синонім
до слова українськість мовна практика письменника актуалізує назву
українщина).
Матеріальний простір персонажа-інтелігента у художніх творах
І. С. Нечуя-Левицького

репрезентовано

атрибутивними

словосполученнями, що містять оцінку культури і побуту цієї групи людей,
а також виступають вагомою деталлю у зовнішньому портретуванні
інтелігенції, пор.: європейське убрання (Н.-Лев. V, 116), європейська одежа
(Н.-Лев. І, 246); європейський костюм (Н.-Лев. ІV, 234).
Мовний образ української інтелігенції моделюють вислови, змістове
наповнення яких стосується характеристики загальноприйнятого порядку,
правил гідної поведінки, манер, запроваджених у середовищі освічених
людей під впливом європейської культури. Показові щодо цього такі
мінітексти: Леміщиха [..] сиділа мовчки і тільки роздивлялась, як
справляють у просвічених людей весілля. Ні одним словом, ні одним
незвичайним вчинком вона не скомпромітувала себе в домі, де були заведені
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європейські звичаї. Українська женщина [..] має свою природжену вподобу,
природжене розуміння делікатного обходіння з людьми і ніколи не поведе
себе тривіально між панами (Н.-Лев. І, 246); – [..] брат моєї мами говоре
добре на чотирьох європейських мовах. І мама старається та наймає
гувернанток, щоб і ми говорили на трьох мовах (Н.-Лев. VІІІ, 375); – А ви в
неділю приберіться гарненько, причепуріться і втніть візит не степовий,
не чумацький, а європейський, сучасний (Н.-Лев. VІ, 24). Семантичне
зближення висловів дама з розумом і не без просвіти, зовсім європейська
дама простежуємо у контексті, що фіксує характерну для інтелігенції
манеру говорити, поводитися, триматися в товаристві, напр.: – [..] Моя
знайома – дама з розумом і не без просвіти: подивитись на неї – зовсім
європейська дама; до неї зайшло ще кільки сусід. І подумайте собі, що
цілий вечір тільки й було розмови, що за церкви, за монастирі та за
чудовні образи, – все розмовляли про чуда од чудовного образа Гербовецької
богородиці. Я трохи не вмерла з нудьги ! (Н.-Лев. VІ, 26). У наведеній
репліці звертаємо увагу на фразеологічне словосполучення тільки й було
розмови, функціональне навантаження якого пов’язане з образною
характеристикою комунікативної діяльності людини. В індивідуальному
слововживанні письменника цей усталений вислів не частотний, автор до
нього звертається лише 5 разів. Проте в загальномовному словнику як
ілюстрацію до цього фразеологізму використано (серед інших) той самий
приклад І. С. Нечуя-Левицького. Пор.: Тільки й розмови про (за) кого –
що – хто-небудь весь час говорить про когось, щось. – Цілий вечір тільки й
було розмови, що за церкви, за монастирі (Н.-Лев., VI, 1966, 26), (СУМ-11
VІІІ, 747).
Соціокультурний простір персонажа-інтелігента у художніх текстах
І. С. Нечуя-Левицького окреслюють вислови зі стрижневими словами на
позначення міста та його об’єктів, що мають рекреаційне призначення. Це
стосується атрибутивних словосполучень європейське місто (Н.-Лев. ІІІ,
33), великі європейські городи (Н.-Лев. V, 132), великі європейські
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громадянські парки та садки (Н.-Лев. ІХ, 84). Названі структури утворюють
третій асоціативно-семантичний рівень, на якому відбувається нарощування
смислової структури концепту інтелігенція. Пор.: – Як мені хочеться
побачить

великі

європейські

городи,

постерегти

їх

життя,

не

матеріальне тільки, а й життя вище: прогресивний рух думок, соціальний
рух, що прокладає стежки до нового прогресивного життя в наступаючих
часах (Н.-Лев. V, 132); І мені пригадались і спали на думку гулянки в
великих європейських громадянських парках та садках. Який там шум та
гам од розмови, хоч часом трохи й здержаний! (Н.-Лев. ІХ, 84).
У досліджуваних творах мовний образ української інтелігенції
розгортається, зокрема, через образи народовців, націоналів, культурників.
Відзначимо, що в текстах І. С. Нечуя-Левицького найчастотніше слово
народовці вживається 19 разів (у формах народовець – 6 разів, народовці –
13 разів), а слова націонали і культурники мають відповідно таку
частотність: 10 і 5. Що ж до лексикографічної фіксації наведених слів, то
«Словарь української мови» (1909 р.) за ред. Б. Грінченка подає назви
народовець і націонал тільки з цитатами-ілюстраціями І. С. НечуяЛевицького, напр.: Народовець, вця, м. Народникь. Ми.. носимо народню
свиту, бо ми, народовці, стаємо набік народа. Левиц. Пов.159, (СГ ІІ, 516);
Націонал, ла, м. Націонали. Левиц. Пов. 159, (СГ ІІ, 532). Ілюстрацію
вживання слова культурник у текстах письменника подає Словник
української мови в 11 томах, пор.: – Треба б нам поговорити про
національні й просвітні справи, щоб негайно ставать до праці, коли вже
нас продражнили «культурниками» (Н.-Лев., І, 1956, 621), (СУМ-11 IV,
396).
Народовці, націонали, культурники, просвітники, просвітні діячі,
робітники культурного розвитку, сівачі – це люди інтелектуальної праці,
представники нової для того часу соціальної групи, яка у своїх
прогресивних поглядах відстоювала актуальне для українців питання
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національної ідентичності, дбала за збереження самобутньої культури,
мови.
Для

І. С. Нечуя-Левицького

як

для

«пропагандиста

української

національної ідеї [Герасимова 2010 : 383] українська мова була живим
зв’язком з українськістю та дієвим, оптимальним інструментом зв’язку
інтелігенції з народом.
Концепт українська мова найтісніше пов’язаний з інтелектуальним
простором

персонажа-інтелігента.

Тому

конструктивну

роль

у

моделюванні образу української інтелігенції відіграють текстові структури
з семантичною домінантою ‘українська мова’. Пор. соціокультурну
характеристику

персонажів:

Комашко

[..]

був

народовцем,

любив

українську мову, бажав щастя й добра своєму народові (Н-Лев. V, 131); Він
[Мавродін] вмів говорить по-українській, зріс серед українського народу й
звик до його. Як народовець він присвятив себе на службу українському
народові (Н-Лев. V, 132); Мурашкова [..] вивчила добре українську мову,
стала націоналкою, робила просвітнє діло завзятуще й мала добрий вплив
на школу за поміччю народної мови (Н-Лев. V, 312); [..] ви маєте діло з
культурниками, – сказав [..] Комашко. – Наше діло культура, просвіта й
добро нашого краю, культура української мови й літератури (Н-Лев. V,
279).
У тексті знаходимо тлумачення про народовців, націоналів, де
реалізується концептуальний для мовомислення письменника асоціативносемантичний зв’язок українська інтелігенція, українська мова і народ: –
Націонали й народовці – то тепер такі молоді люди, котрі говорять
українською мовою, хотять, щоб i жінки й діти говорили тією мовою,
хотять злитись з народом [..] (Н-Лев. ІІ, 252).
Сприймання модного для того часу «українофільства» демонструє
такий авторський оцінний текст: В цьому ніби рябому та смугнастому й
пістрявому товаристві були паничі з усяких мішаних сім’їв, було навіть
три католики з київських та волинських молодих дідичів, котрі походили з
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давніх українських сполячених сім’їв. Вони поприставали до українців і
стали до спільної праці, назвавши себе знов українцями. Таких українців
тоді звали «українофілами» (Н-Лев. ІІ, 328).
Персонажі творів І. С. Нечуя-Левицького розмірковують про свою
суспільну роль у популяризації ідеалів народництва. Такі розлогі
міркування мають виразний публіцистичний характер, їм властивий
популярний,

чіткий

виклад.

Маркери

публіцистичності

наявні

в

ампліфікованих текстових структурах із займенниками ми, наш (ми носимо,
ми протестуємо; наша свита, наша національність, наша мова, наша
література, наше життя, наш народ, наше добро). Відверта, неприхована
оцінність міститься також у висловах з прикметником-епітетом чужий
(чуже панство, чужа мова, чужа віра).
Колорит

публіцистичності

створюють

і

книжні,

і

розмовні

висловлення. Пор. такий монолог: – Ми, тату, носимо народну свиту, бо
ми народовці, стаємо на бік народу; ми націонали! Ми протестуємо
нашою свитою проти деспотизму, який насів на нашу українську
національність, на нашу мову, на нашу літературу, на наше життя. Ми
тим протестуємо проти всякого деспотизму i стаємо на бік нашого
народу, боронячи його од панства, та ще й чужого, од впливу чужих мов,
чужої віри, од впливу всіх чортів i бісів, які тільки посміли покласти свою
ворожу руку на наше добро, на наш народ!.. (Н-Лев. ІІ, 136).
Отже, стрижневими для мовного образу української інтелігенції були
поняття української мови, культури, освіти. Філософія такого мовного
образу виявляє зафіксовані в текстових структурах, у конкретних оцінних
висловлюваннях персонажів І. С. Нечуя-Левицького протиставлення, з
одного боку, європейської культури з її цінностями, ідеалами, а з другого –
темноти, тиску великодержавного деспотичного панування, що гнобило
українську культуру, мову, науку, і спонукало європейських українців до
активної культурницької діяльності.
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4.1.2. Слова-поняття націоналізм, космополітизм
Концептуально важливий для окреслення місткого образу інтелігенції
мотив осмислення ролі цієї групи людей у відстоюванні національної ідеї та
узгоджень її з іншими суспільними рухами. Йдеться про назви націоналізм,
космополітизм. Як відомо, термін «націоналізм» має кілька значень. Крім
ідеологічно зорієнтованого значення в словниках радянського часу –
‘реакційна буржуазна ідеологія й політика’, СУМ-11 фіксує позитивно
забарвлене значення названого слова ‘рух, спрямований на боротьбу за
незалежність нації, народу’. ВТССУМ подає це слово без ідеологічної
заангажованості

та

відбиває

ще

одне

позитивне

значення,

пор.:

Націоналізм. 3. Рух за збереження і розвиток національних традицій,
культури, мови, літератури, мистецтва і та ін. (ВТССУМ, 588).
Художні тексти І. С. Нечуя-Левицького містять суттєву та важливу
інформацію для характеристики українського націоналізму, розкривають
зміст цього поняття в розумінні українських культурних діячів кінця ХІХ –
початку

ХХ

ст.

У

визначенні

націоналізму

І. С. Нечуй-Левицький

наголошував на таких його складниках, як свобода, прогрес, гуманність,
толерантність. Український націоналізм, на думку письменника, не може
бути відмежований від мови народу, адже українська мова виконує функцію
єднання, консолідації. Пор.: Наш націоналізм – то свобода, прогрес,
гуманність: це націоналізм новий, а не націоналізм давнього староття;
він виступає з великою толерантністю до інших народів та до усякої віри,
стає за маси, за народ. А щоб служити чимсь народові, треба доконечне
промовляти до його його ж мовою [..] (Н-Лев. V, 158); [..] український
націоналізм – [..] нове діло, бо він злучується з гуманними, просвітніми
принципами, з прогресом, встоює за маси, за народ. Український
націоналізм, навіть історичний, козацький, а найбільше в своїй давнішій
формі був теж – свобода й прогрес (Н-Лев. V, 110). Позитивний
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аксіологічний

зміст

наведених

визначень

українського

націоналізму

мотивований специфікою мовомислення І. С. Нечуя-Левицького та одним із
наскрізних мотивів його творчості – мотивом української національної
ідентичності.
У позитивно маркованих художніх дефініціях концепт націоналізм
зазнає увиразнення через прийом антитези. Звичними для такого аналізу є
абстрактні слова, логічний виклад та узагальнення, напр.: – [..] націоналізм
прусський – діло консервативне й негуманне, бо робить діло не потрібне
для культури, пригнічує інші народи. [..] український націоналізм – то
зовсім інше й нове діло [..] (Н-Лев. V, 110); – [..] мені здається, що
націоналізм – діло давнє, старе, що через його повстає тільки колотнеча
між народами й державами, – говорила з досадою Саня. – Ні! Не через те.
Націоналізм – то вічна форма, в якій з’являтиметься й ростиме людське
живоття на землі; це грядка, де сходять і ростуть усякові високі
космополітичні ідеї, але народи вже й тепереньки не змагаються і не
будуть змагатись через те, що вони належаться до іншої національності.
Б’ються тепер не народи, а королі, дипломати та генерали (Н-Лев. V, 158).
Не можна не помітити, що наведені розлогі міркування автора про
явище націоналізму часом нагадують уривки публіцистичних творів з
актуалізацією відповідної суспільно-політичної лексики та фразеології, але
водночас із використанням авторських слововживань на зразок староття
(старовина), живоття (життя).
Суперечки між персонажами художніх творів І. С. Нечуя-Левицького
про націоналізм і космополітизм, очевидно, відбивали характерні для
тодішньої інтелігенції захоплення відповідними суспільними ідеями. Звідси
у текстах активне вживання суспільно-політичної лексики, введення її в
метафоричні образи, порівняння, сполучуваність зі словами зниженого
розмовного характеру. Пор. діалоги персонажів: – Я поважаю ваш погляд,
але знаю, що націоналізм часом доводить до темних проявків, до
воєнщини, до бісмарковщини, – сказала Саня. – Як у кого. Не думайте,
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Олександре Харитонівно, що я встоюю за такий націоналізм. Наш
націоналізм – то свобода, прогрес, гуманність [..] (Н-Лев. V, 158); Знаємо
ми такий космополітизм, що згорне руки та и сидить, надувшись, як
жаба в болоті, – сказав Комашко (Н-Лев. V, 158); Ховається [Селаброс]
завсіди в космополітизм, як заєць у нору, і … ніякого путнього діла не
робить [..] (Н-Лев., V, 276); Селаброс [..] силкувався тими абстракціями
замазати свій космополітизм в словах [..]. Надя постерегла в тій
плутанині якусь фальшивість та нещирість (Н-Лев. V, 283).
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького знаходимо тлумачення
поняття «космополітизм»: [..] космополітизм на Україні і в усій
Слов’янщині без національного грунту [..] непотрібне, не сьогочасне й
навіть шкідливе діло (Н-Лев. V, 283).
Про негативний вплив ідеї космополітизму на формування поглядів
тогочасної української інтелігенції, а також про серйозну загрозу
українській ідентичності з боку цієї ідеології інформують такі контексти: –
Космополітизм знайшов в Сані добрий грунт, – сказав Комашко, – хоч
вона по батькові та матері українка, але зросла в Кишинові серед
мішанини сливе десяти національностей, не знає добре ні українського, ні
молдавського народу, не знає гаразд мови ні української, ні молдавської. Та
й

мачуха

її

йде

проти

українщини

[..]

(Н-Лев.

V,

135);

[..]

космополітизмом таки часто в нас прикривається лінивство та апатія,
щоб викрутиться од діла, од праці для свого краю [..], – сказав Комашко. –
Обов’язки космополітів щодо праці вселюдської часто бувають дуже
неясні, гаразд не омежовані (Н-Лев. V, 158); Селаброс надувся. Він і
справді

любив

більше

од

усього

язиком

клепать

за

ліберальні

космополітичні ідеї, а до діла не квапивсь… (Н-Лев. V, 159).

Варто

звернути увагу на логічно наголошені в наведених висловлюваннях слова
праця, діло, оскільки тільки конкретні справи, діяльність виявляють
сутність проголошених суспільних ідеалів.
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У

мовомисленні

І. С. Нечуя-Левицького

європейські

ідеї

не

поєднуються, як зауважує М. Тарнавський, з космополітичними ідеалами
[Тарнавський 2018 :

177].

Тому

контексти,

у

яких

з’являється

слововживання космополітизм, часто характеризують ситуацію, що
засвідчує, з одного боку, опозицію європейські ідеї – космополітизм, з
другого – зв’язок ідей космополітизму з тогочасною великодержавною
імперською політикою, яка через систему освіти була активним засобом
російщення українства, пор.: Радюк побув рік в університеті i вже скинув з
себе той космополітизм або великорущину, якою надаряє нашу молодіж
великоруська гімназія. Європейські ідеї й наука показали йому новий світ,
нове живоття (Н-Лев. ІІ, 149); В принципах вони [Саня й Надя] були
космополітки, як люде без національності. На цю стежку потягла їх
мішанина в національностях в місті, незнання народу, великоруська школа
з некраєвою, великоруською мовою й теоретичність їх пересвідченнів, ще
неприложених до будлі-якого доброго, путнього діла на практиці (Н-Лев.
V, 101).
Громадянин усього світу, людина без національності (див. вище: люде
без національності) – усі ці вислови окреслюють мовний портрет
прихильників космополітизму, тобто космополітів (пор.: Космополіт.
Прихильник космополітизму. Людина, позбавлена почуття патріотизму,
відірвана від інтересів своєї батьківщини, чужа своєму народові [СІС 1974:
775]. Основу лінгвопрагматичного наповнення наведених текстових
структур

становлять ідеї безнаціональності, встановлення

світового

громадянства: – Надю моя дорога! Ви ентузіастка з палкою вдачею. Що ви
говорите? Ви закуєте себе в вузьку рамку. Ви втратите широкий простір
думок…

Яка

принадність,

яка

пишність

бути

космополітом,

громадянином усього світу! (Н-Лев. V, 280); – Ви з такими крилами
справді вольні, як птиця; тим-то ви й космополітка. За це я вас хвалю. Для
вас нема ні рідного краю, ні народу, ні національності: ви нашого поля
ягода (Н-Лев. V, 157); – Одначе ви грек, і не втратили, як я бачу, своєї
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національності? – спитала Надя. – Я й грек і не грек: я одесець,
громадянин

усього

світу.

Я

космополіт

і

становлю

принцип

космополітизму вище од усього. [..] – Національне питання, національні
справи – нісенітниця, – сказав Селаброс (Н-Лев. V, 122).
За усіма такими характеристиками прихильників ідеї космополітизму
проступає

чітка

позиція

автора,

який

послідовно

наголошує

про

надзвичайно несприятливі наслідки для людини, яка захоплюється
принципами

космополітизму,

–

це втрата будь-яких

інтересів до

культурного життя, байдужість до української справи. Напр.: – Людина без
національності, як дерево без коріння: воно зачучверіє й всохне (Н-Лев. V,
157); Зосталося на згадку за цього космополіта тільки вчене надбання:
цебто кільки медиційних книжечок. [..] Ніякі громадянські та соціальні
питання не взрушували й щиро не зогрівали його душі. Поблукавши по
далеких столицях, він погубив усякі симпатії до рідного краю й пробував
на Україні, неначе десь на чужині, не цікавився забутою на чужині рідною
Україною, не знав навіть того, що пишеться українською мовою, що там
діється за містом на селах, як народ живе навкруги Києва, чи він бідує, чи
слабує, чи горює. За усе це йому було байдужісінько. Гурковенко навіть не
примітив, що настали інші часи, щo з’явились молодші люде з іншими
поглядами та бажаннями (Н-Лев. ІХ, 16).
Проголошення космополітичних ідей призводило до усвідомлення
української мови як такої, що нездатна забезпечувати комунікативні
потреби суспільства, а саме сферу освіти. З цього погляду авторитетним й
обов’язковим засобом спілкування стає будь-яка інша, але не українська
мова, пор.: – Все одно, якою мовою вчитимуть… аби вчили добре, – сказав
Селаброс. – Я й в цьому ділі космополіт. Аби школи були, аби школи! Аби
вчили добре, а мова… це… бодай не казать (Н-Лев. V, 122 ). Пор. такий
контекст: [..] Мисль космополіта вільна, як птиця, шугає над морями, над
горами, над хмарами, над усім світом. Для неї скрізь отчизна, де є
вольнодумні люде. Це така абстракція, аберрація, яка перевищує усякі ідеї
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й ідеали, глибше од усякої філософії, глибше за Платона й Арістотеля.
Вона в своєму розвитку часом і концентрується в однім пункті, але ж
вона, як і повітря, має силу розтягнутись без кінця. Вона ніби скрізь і ніде,
бо то сила висока, жива, вселюдська: не обсягти її, не замкнути її в якісь
вузькі національні закутки. Вона скрізь животіє. Я за це дізнався своїм
досвідом (Н-Лев., V, 281). Фігура антитези увиразнює зміст наведених
висловлювань, з одного боку, мисль космополіта вільна, сила висока, жива,
вселюдська, а з другого – вузькі національні закутки.
У різних контекстах персонажі художніх творів І. С. Нечуя-Левицького
висловлюють думки про космополітизм і націоналізм, пов’язуючи їх з
потребами розвитку освіти, науки, культури, Пор. уривок з дискусії, яка
розгорнулася між персонажами твору «Над Чорним морем»: – [..] Я людина
з просвітою, з вищим потягом: люблю читати й метикувати. Люблю
людей метикуючих, розвитих. [..] – Я дуже рада, що познайомилась з вами,
– сказала Надя. – Наш панянський кружок так само не цурається
просвіти, дбає за неї, виробляє собі принципи. – Я маю за велике щастя, що
познайомився з вами. Бажаю од щирого серця познайомитись і з вашим
товариством. Я людина з вищими поглядами. Мені хочеться десь врядигоди одвести душу, побалакати за вищі погляди, за наукові питання.
Інтерес науки – для мене найвищий інтерес в житті. Абстракція реального
життя, світового, так би сказати, практичного – то найвищий потяг
розвитого, вищого розуму. Абстракція живих об’єктів доводить до чистої,
ідеальної, найвищої абстракції; і ми конфеденціально складаємо собі
ідеали, принципи, пересвідчення. А ті ідеали знов повертаємо в дійсне
живоття, обертаємо в космополітичні тенденції нашого розуму, як би
сказати, в найпринципіальніші принципи (Н-Лев. V, 118).
У

дискусіях

про

космополітизм

і

націоналізм,

в

життєвих

спостереженнях і колізіях змінюються й погляди персонажів, пор.: [..] – Я
бачу, що мої пересвідчення ще не зовсім стиглі, неповні й неясні, – і вона
почутила, що під нею грунт космополітизму захитався, як хистка кладка
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(Н-Лев. V, 174); «Я вже покинула космополітичну плутанину і
симпатизую вашим поглядам. Мені, як і всім чесним і щирим людям, треба
присвятить свою діяльність на користь рідному краєві, Україні (Н-Лев. V,
223); Вона [Саня] людина правдива, щира, непотайна; дума й говоре
сміливо, часом надто різко й гостро, її пересвідчення правдиві, щирі й
гуманні. Але вона врешті – космополітка. Нашого українського,
національного, народного питання вона або не тяме, або не має до його
спочування й потягу [..] (Н-Лев. V, 134).
У монологах Комашка звучать переконливі слова про діяльність на
рідній ниві й досягення загальнолюдських ідеалів: «[..] Я знайшов свою
Феваїду, свою Америку – то мій рідний край. Україна й народ. Нам
одмежовано клапоть рідної ниви. І будемо працювати на їй і для неї. Що
ми доброго зробимо для неї, то зробимо й для людськості, бо ми частка
людськості. В цьому й ми космополіти», – сказав Комашко, обернувшись
до Сані (Н-Лев. V, 174); – Будемо засівати свої рідні лани золотим насінням
просвіти, широкої культури, будемо дбати якомога за добробут краю й
народу. Будемо пересаджувати на свою ниву космополітичні вищі ідеї. І
виростуть в нас люде… І десь знайдуться інші діячі; і будуть мирно і щиро
працювати для своєї нації, для свого народу, – сказав Комашко (Н-Лев. V,
175).
Міркування,

висловлені

в

діалогах

і

монологах

персонажів,

відтворюють суспільні тогочасні настрої української інтелігенції. Це
інтелектуальні розмови на абстрактні теми, дискусії про суспільні рухи,
наукові теорії. Щоб відтворити такий зміст, письменник послуговується
відповідною книжною
засобами. Серед

лексикою, фразеологією, художньо-образними

книжних джерел літературної мови – іншомовні

запозичення. Більшість таких слів є в усіх словниках, але відчути їхній
конкретно-історичний зміст, наповнений авторською ідеєю, допомагають
художні тексти І. С. Нечуя-Левицького, створені у певний історичний час.
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4.1.3. «Українщина» та українська мова в самосвідомості
інтелігенції
Іван Семенович Нечуй-Левицький проблему української національної
ідеї і національної літератури розглядав насамперед у зв’язку з рідною
українською мовою. Для письменника мова була не тільки дієвим,
оптимальним інструментом самовираження, творчості, висловлюванням
власних думок, а й живим зв’язком з українськістю, інстинктом збереження
національної ідентичності.
Принагідно зауважимо, що на позначення поняття «українськість»
І. С. Нечуй-Левицький вживає назву українщина. Саме це слово фіксує
«Словарь української мови» (1909 р.) за ред. Б. Грінченка із тлумаченням:
«украинскій языкъ и литература» (СГ IV, 331). Наявність слова в реєстрі
загальномовного словника можна пояснити актуальністю номінованого
поняття в мовній свідомості освічених українців і входженням його у
літературно-писемну мовну практику.
У

прозі

І. С. Нечуя-Левицького

змодельовано

соціальний

зріз

українського суспільства другої половини ХІХ – початку XX ст. з
виокремленням

визначального

світоглядного

мотиву

творчості

письменника – усвідомлення ролі української мови як чинника розвитку
національної культури й засобу самоствердження нації.
Українська мова – наскрізний концепт, константа, що окреслює
інтелектуальний простір справді інтелігентних персонажів. Когнітивнотекстовий аналіз номінації українська мова, поєднуваної з дієсловами
говорити, промовити, розмовляти не лише онтологічно, а й через уживані
мовні формули, через функціонування в діалогах характерних синтаксичних
конструкцій, дає підстави структурувати зміст відповідного поняття у
художніх

текстах

І. С. Нечуя-Левицького:

українська

мова

–

засіб

спілкування, українська мова – засіб національної самоідентифікації,
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українська мова – ознака нижчої «мужицької» (сільської) культури. Напр.:
Павло Радюк говорив чистою українською мовою. [..] Та свита, та
українська розмова, той запал, з яким говорив молодий студент, – все те
не тільки вдивило матір, але й злякало (Н.-Лев. ІІ, 136); Він [Радюк]
розказував їх [анекдоти] чудовою українською мовою, плавкою, повною
квіток поезії [..] (Н.-Лев. ІІ, 125); Леонід Семенович не був зроду дуже
простий, та в столиці трудно було й спроститься. Але він любив удавать з
себе людину просту, навіть старосвітську, любив удавать давнього
запорожця або поважного селянина і завсігди говорив українською мовою
(Н.-Лев. VIII, 43); – [..] український народний костюм, – промовив син
чистою українською мовою i тим ще більше вдивив свою матір i сестер
(Н.-Лев. ІІ, 135).
Наскрізну для мовомислення І. С. Нечуя-Левицького ідею спілкування
українською мовою демонструє діалог персонажів-інтелігентів про приватне
вживання української мови як свідому опозицію російській мові (повість
«Неоднаковимии стежками»):
«Ця молоденька панна, мабуть, з вищим, трохи ідейним потягом», –
подумав Яків Кирикович.
– Оце все, що ви казали, мені дуже припадає до вподоби. Кожний з нас,
коли він любе Україну й людей загалом, повинен дбати за те, щоб навкруги
себе розповсюдить культурність, чим і скільки спроможеться.
– Одже ж така сама думка й мені давно приходила в голову. Навезіть
мені українських книжок, бо я й досі за їх нічого не знаю, навіть нічого не
чула, хоч ми вдома частіше розмовляємо українською мовою, ніж
великоруською (Н.-Лев. VIII, 388).
Показові в контексті української ідентичності зафіксовані вислови
любити

українську

мову,

вміти

говорити

по-українській,

вивчити

українську мову, що характеризують соціокультурні погляди персонажів:
Комашко, син небагатого батька, зріс в степах, любив свої степи, любив
народ, був народовцем, любив українську мову, бажав щастя й добра
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своєму народові (Н.-Лев. V, 131); Мавродін був родом з-під Маріуполя, з
одного міста коло Азовського моря. Його батько був грек, а мати українка.
Він вмів говорить по-українській, зріс серед українського народу й звик до
його. Як народовець він присвятив себе на службу українському народові
(Н.-Лев. V, 132); Мурашкова взяла собі місце в народній школі в одному
українському селі над самим Дністром, вивчила добре українську мову,
стала націоналкою, робила просвітнє діло, завзятуще й мала добрий вплив
на школу за поміччю народної мови (Н.-Лев. V, 312).
За мовними оцінками народовців, націоналів (пор. також: націоналка,
панна з вищим, трохи ідейним потягом), європейських українців, які
активно проводили різнопланову культурницьку діяльність, фактично
можна пізнати зародження нового для того часу суспільного руху, в якому
об’єднувальну, інтегративну функцію, функцію консолідації української
інтелігенції з народом виконувала українська мова.
Той самий мотив української мови як феномену єдності української
інтелігенції з народом реалізується у мінітексті, що розкриває зміст понять
«народовці», «націонали»: – Націонали й народовці – то тепер такі молоді
люди, котрі говорять українською мовою, хотять, щоб i жінки й діти
говорили тією мовою, хотять злитись з народом… просвічувать темний
народ i піднімать його морально й матеріально (Н.-Лев. ІІ, 252).
Тексти І. С. Нечуя-Левицького – цінне джерело вивчення історії
української літературної мови. У тогочасній мовній практиці зафіксовано,
наприклад,

характерні

звороти

з

прислівниковими

формами:

[говорити/вітатися] по-українській. Такі синтаксичні структури належать
до частотних авторських слововживань, на відміну від рідковживаних на
той час словосполучень говорити/вітатися українською мовою. Як слушно
зауважує С. Я. Єрмоленко, «на прикладі функціонування синтаксичних
одиниць, зокрема синтаксису словосполучень, спостерігаємо помітний
вплив польської мови. Тобто письменник зафіксував українську літературну
мову з відповідними явищами міжмовної інтерференції, з активним
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використанням

народнорозмовної

і

тогочасної

писемно-літературної

практики, якою послуговувалася українська інтелігенція» [Єрмоленко
2013 а: 15]. Семантика названих словосполучень стосується мотиву
української мови як ознаки національної ідентичності, пор. у тексті: Він
[Павло Радюк] [..] вивчився чудово говорить по-українськiй, на диво й на
жаль матері, i часом цілий день сидів коло парубків, дивився, як один рубав
дрова, другий стругав стругом або довбав долотом на дриветнi (Н.-Лев. ІІ,
128); Павло Антонович довгенько не виходив до гостей i вийшов знов в
українському убраннi [..] привітався до гостей по-українськiй (Н.-Лев. V,
144); Софія Леонівна й справді згодом потім нахапалася слів на селі й
навчилась таки добре говорити по-українській. Як цікава столична
людина, вона зацікавилась українськими книжками й читала їх залюбки.
Пробуваючи на селі в Флегонтового батька, вона вже й тепер добре
розуміла українську мову й не забороняла синкові говорить з селянами поукраїнській, як звичайно забороняють у нас батьки своїм дітям, нехтуючи
народну мову й народ (Н.-Лев. VIII, 13).
Різне ставлення до української мови відтворено в такому контексті:
Радюк узяв «Кобзаря» й почав декламувать. Дашкович, почувши те, вийшов
i почав слухать. Радюк читав дуже добре, з великим почуванням. Він читав
«Думи», повні глибокого почування й суму. Ольга слухала й ледве розуміла,
але не хотіла того сказать i мусила мовчки слухати.
– Божественна поезія! Високі думи! – говорили разом Дашкович i
Радюк, а Ольга дивувалась, чого це вони удвох аж репетують, неначе
змовились.
Ольгу вже брала нудьга; вона хотіла говорити про що інше.
– От i ви, Ольго Василівно, будете говорить по-українськiй i не
будете нехтувать мовою великого поета, як-от наші панії та городяни, i
будете читати Кобзаря.
– Нащо! Ніколи того не буде! – одрубала Ольга, згадавши, що в
інституті не говорять такою мовою (Н.-Лев. ІІ, 254).
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Наведений уривок фіксує семантико-прагматичне наповнення оцінних
висловів. По-перше, вони маркують соціокультурну характеристику
української інтелігенції – зацікавлення її творчістю Т. Шевченка (пор.: узяв
«Кобзаря» й почав декламувать, читав «Думи», читати Кобзаря), подруге, вислів мова великого поета – це художня дефініція, змістове
наповнення якої засвідчує асоціативно-семантичний зв’язок українська
мова – мова Т. Шевченка, по-третє, текстові структури не будете
нехтувать мовою великого поета, як-от наші панії та городяни та в
iнститутi не говорять такою мовою інформують про орієнтири державної
мовної політики того часу: функціональне обмеження української мови,
відсторонення її від офіційної, наукової, освітньої сфер життя, вилучення з
простору культуротворення.
Духовний світ інтелігенції у художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького
окреслюють вислови: говорити по-модному, говорити/писати по-сiльськiй,
говорити

по-своєму.

Об’єднані

поняттям

«українська

мова»,

такі

словосполучення становлять характерний мовно-комунікативний простір
персонажа-інтелігента. Національний костюм, українська мова спілкування
для певної частини тодішньої інтелігенції були модними, свідчили про
суспільні смаки, показові для певного кола освічених людей. На конкретну
часову ознаку вияву таких смаків і відповідної соціокультурної поведінки
вказують вислови поведенцiя настала, пішла чудна мода, напр.: Молодий
Радюк послухав її, але сів на стільці до неї боком, а лицем просто до
Масюкiвни, й почав говорити до неї по-українськiй. [..]
– Як ви до нас говорите по-модному! – промовила панія Висока й собі
по-українськiй.
– Ото в нас така поведенцiя настала! – одказав їй Радюк.
– Яка теперечки пішла чудна мода! Все сільська та сільська. I убрання
носять сільське, i говорять по-сiльськiй, – говорила панія Висока, ніби сама
до себе (Н.-Лев. ІІ, 144).
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Пор. також: – То прийміть i мене до своєї спілки. Ти, Павле
Антоновичу, писатимеш для народу «метелики», а я фельєтони, бо це
теж «метелики». Ти по-сiльськiй, а я вже [..] по-мiському (Н.-Лев. ІІ, 316).
До речі, така деталь, як «говорити/писати по-сiльськiй», засвідчує ще
одну тенденцію, що нерозривно пов’язана з питанням мови і культури
українців саме в часи І. С. Нечуя-Левицького. Йдеться про наслідки
московської політики: приватне вживання української мови розцінювалось
як ознака нижчої культури, українська мова обмежувалася родинним
вжитком переважно сільського населення. Іншу вербалізацію того самого
змісту «українська мова – сільська мова» маємо в таких висловах: говорити
простою сільською мовою, писати книжки сільською українською мовою,
сільська мова, вірші, писані нашою сільською українською мовою. Пор. у
тексті: – Бачите, діду, тепер вже пишуть книжки сільською українською
мовою, то й сільська мова, й сільські пісні стали дуже потрібні задля
вчених людей (Н.-Лев. ІІ, 194); – I пісень співаємо сільських, i пишемо
книжки сільською мовою, бо ми, пані Висока, демократи. Не знаю, як ви?
(Н.-Лев. ІІ, 144); – [..] Я дуже люблю читати вірші, та ще й писані нашою
сільською українською мовою (Н.-Лев. VIII, 327).
Асоціативно-семантичний зв’язок говорити українською мовою –
говорити по-своєму реалізований у частотних діалогах на зразок: – Нi! Я з
Чернiгiвщини. Але ми з Павлом Антоновичем сливинь товариші ще
ззамолоду, коли й не змалку, – обізвавсь Дунiн-Левченко до неї поукраїнськiй.
– Ото люблю, що ви говорите простою сiльською мовою! Бо в мене
якось язик у роті швидше повертається, коли говорю по-своєму, поукраїнському: якось нема мені спину та зачiпки, – сказала вона, вирячивши
темні очки на біляве гостеве обличчя (Н.-Лев. ІІ, 289).
У діалогах персонажів поряд із книжною тональністю (іншомовними
запозиченнями) спостерігаємо емоційно-експресивні розмовні вислови,
оцінні фразеологічні структури, в яких відтворено колорит часу, виявлено
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мовні ознаки конкретних персонажів: – [..] А в якім же тоні провадити
розмову з нею? Чи в ліберальному, чи в консервативному? – спитав
Ломицький.
– Для цього майте вже свій хист. Стару Каралаєву сам чорт
товкачем в ступі не влучить, – сказала Христина, і зареготалась.
– Гм… Але й ви вже аж геть то по-сільській говорите! – сказав
Ломицький і задумався (Н.-Лев. VI, 24).
Фактографічний

зміст

художніх

текстів

І. C. Нечуя-Левицького

розкриває принизливий соціальний статус української мови, а через мову –
й відповідне ставлення панівних верств до національної культури. Так, у
роздумах персонажів-інтелігентів (а це ж і думки самого письменника)
йдеться про розвиток культуромовної роботи, спрямованої на задоволення
своїх

культурних

потреб

своєю

(українською)

мовою.

Напр.:

[..]

Воздвиженський почав переглядать порозгортуванi на столах книжки. Там
було багато усяких [..] книжок.
– I се, i те! I філософія, i релігія, i народні пісні, i московські писання, i
українські збірники! I що ж оце за збірники! I нащо вони тобі? Чи ти з
цього хліб їстимеш?
– Я, бач, задумав писати дещо своє… а тим часом складаю собі свої
пересвідчення, – промовив Дашкович несміливо.
– Нащо тобі ті пересвідчення? [..] – питав його Воздвиженський.
[..] – I я, i ти, i всі ми живемо чужим розумом, жуємо чужі думки. Я
хочу мать свій погляд на все, свою філософію, свій світогляд (Н.-Лев. ІІ,
80). Пор. також: Комашко розказував Сані план своєї літературної
роботи на українській мові, котру він виготовлював для галицького
журналу (Н.-Лев. V, 307); [..] ви маєте діло з культурниками, – сказав [..]
Комашко. – Наше діло культура, просвіта й добро нашого краю, культура
української мови й літератури (Н.-Лев. V, 279). Очевидно, що у
словосполучення культура української мови, значення якого цілком
відмінне від сучасного слововжитку, письменник вкладає дещо інший зміст,

256

а саме: використання нашої (української) мови в усіх сферах суспільного
життя, зокрема у сфері культури, освіти. Пор. також: – Ми [..] народовці,
стаємо на бік народу; ми націонали! Ми протестуємо [..] проти
деспотизму, який насів на нашу українську національність, на нашу мову,
на нашу літературу, на наше життя. Ми тим протестуємо проти
всякого деспотизму i стаємо на бік нашого народу, боронячи його [..] од
впливу чужих мов, чужої віри [..] (Н.-Лев. ІІ, 136).
Через зображення різних життєвих ситуацій, причому глибоко
ментальних, духовних, письменник відтворює мовну культуру тодішнього
суспільства, фіксує стан хаосу у мовокористуванні. Герої І. С. НечуяЛевицького (а це ж його сучасники) залежно від рівня їхньої освіти, мовної
свідомості, соціального статусу часто послуговуються тією мовою, яку
автор характеризує як мішану, жаргонну. Напр.: Панна почервоніла й
одказувала йому тією страшною мішаниною, котру на Україні звуть
великоруською мовою (Н.-Лев. ІІ, 144); Вона [Маша] говорила тим
страшним київським жаргоном, що в Києві зветься русским языком, і
щиро була пересвідчена, що вона говоре дійсно по-руській, мов справжня
городянська панна або купчиха (Н.-Лев. VІІІ, 23). Письменник наголошує на
поширеному явищі мовної мішанини у таких контекстах: В цім Києві такі
чуда творяться, громадянство таке дике, люди такі, що не вміють навіть
до ладу говорить по-руськiй, не то що по-французькiй (Н.-Лев. ІІ, 104); [..]
вона [Саня] по батькові та матері українка, але зросла в Кишинові серед
мішанини сливе десяти національностей, не знає добре ні українського, ні
молдавського народу, не знає гаразд мови ні української, ні молдавської. Та
й мачуха її йде проти українщини [..] (Н.-Лев. V, 135); Вона [Ольга] співала
дуже добре, тільки українські слова так перекручувала на руський лад, що
Радюковi стало ніяково (Н.-Лев. ІІ, 209); Коли траплялось йому [Фесенку]
сказати яку-небудь українську приказку, то він вимовляв її на
великоруський лад, як деякі наші трошечки просвічені пани, котрі хотять
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показать, що вони вже зовсім спаніли і не можуть навіть вимовить поукраїнській доладу й одного слівця (Н.-Лев. V, 141).
Осмислення української мови як неодмінного складника духовної світу
українців пов’язане з розумінням мови як багатогранного явища – тобто не
лише як засобу спілкування, як визначальної ознаки національної культури, а
й з розумінням створених цією мовою художніх текстів.
І. С. Нечуй-Левицький, оцінюючи роль української мови як знаряддя
творення інтелектуальних цінностей у контексті його історичної доби,
коли

в

масовій

свідомості

українців

утверджувалася

думка

про

неспроможність української мови творити самодостатню літературу,
актуалізує питання, що віддзеркалюють тодішні мовні смаки та засвідчують
неоднозначне сприймання Шевченкової поезії. Пор.:
В Дашковича ще не було нікого. Ольга здалеки побачила в його
[Радюка] під пахвою книжку, i вона аж злякалась. Так вона боялась
наукових книжок!
– От вам i Шевченко! – сказав він весело, подаючи Ользі руку, а
другою рукою – книжку.
[..] – Висока поезія! Невмируща поезія! – говорив Радюк. – Як
читаєш, то всю душу обіймає й виносить високо, до самого неба! Тут усе
життя нашої України, нашого народу.
Може, й усе, хто його зна! – подумала Ольга, перегортаючи навіщось
листки й дивлячись на Шевченкiв портрет.
– Чого це він убраний в мужицьку шапку? – спитала Ольга.
– Бо він був селянин: він змалку був пастухом в селі Керелiвцi, отут не
дуже далеко од Києва.
– Скажіть, яке диво! I мужик написав оцю книжку? – спитала
Ольга, не ймучи віри, щоб книжки були писані не аристократами (Н.Лев. ІІ, 253).

258

Тема оцінки української мови, мови Шевченка як «мужичої» звучить і
в таких діалогах:– А Шевченка ви читали? – спитав для штуки Фесенко,
щоб випитать в неї погляд на українщину.
– Ні, не читала. В папи є Шевченків Кобзар, але мама казала мені, щоб
я його не читала: каже, що він написаний мужицькою мовою. Мама все
дає мені французькі книжки, – сказала Маня (Н.-Лев. V, 262). Звернімо
увагу на мовний зворот для штуки. У Словнику української мови в 11 томах
значення наведеного вислову проілюстроване (серед інших) прикладом із
творів І. С. Нечуя-Левицького, пор. у словнику: Дрімайло був великий
штукар, і я добре знав, що він наваживсь начепити торби тільки для
штуки (СУМ-11 ХІ, 547). Цей мовний стереотип уживають, коли хочуть
зав’язати розмову, налагодити контакт. Іноді він означає «заради самого
заняття», «ні з того, ні з сього, без причини», а інколи навіть несподіваність
та раптовість щодо обговорюваної ситуації.
Художні тексти І. С. Нечуя-Левицького досить чітко виявляють
актуальний для нашого часу «мотив зв’язку України з Європою взагалі та
зв’язку

української

інтелігенції

з

європейським

світом

зокрема»

[Мялковська 2010 а: 81]. Негативне сприймання наслідків таких контактів,
неприйняття

будь-яких

прогресивних

ідей,

які

нібито

руйнують

великодержавну імперську політику, нерозуміння самобутності української
культури та мови, з одного боку, а з другого, – європейський вибір,
пропагування

рідної

української

мови,

–

за

цими

діаметрально

протилежними думками виразно простежуємо дію суб’єктивного чинника,
коли соціальний статус, професійний і культурологічний рівні визначають
ставлення авторів дискусії (тогочасної соціально-культурної еліти) до
висловлених положень. Напр.: – Нам нічого не треба з Європи, окрім
залізних дорог та ще усяких потрiбок для життя. За духовним хлібом нам
нічого їздить в Європу! – обізвалась одна лиса голова.
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– Ми вже зовсім стали європейцями, хоч i самі того не примічаємо.
Тільки нам потрібний національний ґрунт, народ, наша мова, наша рідна
поезія,– промовив Радюк.
– Якої вам мови ще треба? Нащо вам інша мова? Це ж недурно, що ви
встоюєте за якусь мужичу мову. Це вже сепаратизм! – так репетували
вони й не могли вгамуваться.
– От знайшли якусь нову, опрічну націю. От i знайшли якийсь опрічний
народ! – репетували сиві голови (Н.-Лев. ІІ, 261).
Зросійщення суспільного життя в Україні руйнувало національну
самобутність,

сприяло

моральному

поневоленню

українства.

Тому

письменник критично характеризує ту частину української інтелігенції,
мовні

смаки

якої

були

зорієнтовані

на

використання

російської

(великоруської) мови, яка, на їхню думку, була вища, «аристократична», а
не «мужича». Пор.: Наша інтелігенція в надморських наших городах – то
якісь оази між українським народом, але не ті веселі оази Сахари, а лучче
сказати – оази піску та каміння серед плодючої та родючої ниви.
Інтелігенція з чужим для краю книжним мертвим язиком, похожим на
латину середніх віків, непотрібна нікому в краю; окрім правительства,
для обрусіння та усякої централізації (Н.-Лев. V, 159); – [Панни] Як
вискочать з гімназії, то зараз тягнуться за аристократизмом, – говорив
далі Комашко. – Вони мріями ганяють по багатих салонах, марять за
убори, їм треба або модної французької мови, або панської офіціальної
великоруської. Український язик вони викурюють з дому, бо ним говорить
простий народ. Просвічена українка первий ворог України й українського
народу, бо вона відрізняє ще в колисці своїх дітей від народу (Н.-Лев. V,
255).
Чужа мова (пор.: чужий книжний мертвий язик) – це інструмент
приниження українців. Замислюючись над цим питанням, письменник
реалістично

змальовує

соціально-мовну

ситуацію,

яка

склалася

у

тогочасних закладах освіти: В Братськім монастирі, в давній славній
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академії панував чужий великоруський дух, чужа наука, чужий язик,
навіть чужі люде… Все давнє українське лежало десь глибоко під землею
[..], а над землею роєм вилися попід деревом чужі люди з чужої далекої
сторони, з чужою мовою, з чужим духом, нагнані бог зна звідкіль, щоб
загнати ще глибше в землю нашу старовину і новину і поховати її навіки
(Н.-Лев.

ІІ,

9).

Повторюваний

прикметник

чужий

розвиває

свій

семантичний обсяг у таких значеннях, як: «чужий край» (чужа далека
сторона), «нерідний» (чужі люде), «належний іншим», «не власний»
(чужий великоруський дух, чужа наука, чужий язик, чужа мова). Для мови
І. С. Нечуя-Левицького це слово вагоме і за кількістю вживання (272), і за
тими відтінками значень, яке вносить воно в контекст.
Художні

тексти

І. С. Нечуя-Левицького

містять

соціокультурну

характеристику тієї частини інтелігенції (професорів, студентів), яка за
вимогами того часу, або за власним бажанням обрала для спілкування
російську (великоруську) мову . Пор. уривок, інформативний зміст та
емоційно – експресивний лад якого дають змогу читачеві зрозуміти
ставлення автора до представників тогочасної освітньої сфери – викладачів
академії, студентів Київської духовної академії: Велика академічна зала
спорожнилася. Тільки на стінах з золотих рам виглядала вся стара
Київська академія на спорожнені крісла, на стіл, де валялись на столі i під
столом пом’яті білетики. Дуже сумно i грізно поглядав Петро Могила,
закладач академії. Його тінь, прикована до полотна, ніби думала: «I що то
за люди прийшли й вийшли з моєї академії? I на якім язиці все це говорило,
екзаменувалося, жартувало i виявляло научну темноту? Чи то орда
налетіла, чи то литва набігла i запанувала моїм ділом, моїм твором?» I
чорні очі Могили ще грізніше, ще смутніше поглядали на простору залу[..].
Широко одслоненi очі св. Димитрiя ніби дивувалися, чи не грали всі ті люди
якоїсь чудної мiстерiї чи комедії? Всі тiнi значних учених давньої академії,
всіх писателiв, всіх оборонців українського народу, його вiри i народності
цілими рядами смутно недоумiвали, що то за люди тут говорили,
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жартували, держали книжки догори ногами – ніби й справді діло робили!
(Н.-Лев. ІІ, 41). Знижену оцінність мовних образів викладачів академії та
студентів засвідчують текстові структури: на якім язиці все це говорило,
екзаменувалося, жартувало, виявляло научну темноту, у якій вторинна
семантика іменника темнота містить такі значеннєві компоненти, як
«неосвіченість, відсталість, неуцтво» (СУМ-11 Х, 69), а також – що то за
люди тут говорили, жартували, держали книжки догори ногами, яка
проектується на ситуацію, в якій передано морально-етичні проблеми та
недоліки академічної освіти того часу. Рівень освіченості керівництва
навчального закладу (ректора), його некомпетентність репрезентує такий
мінітекст: Професор грецького язика подав митрополитові грецьку книжку.
Ректор i собі взяв грецьку книжку i хотів слідити за читанням. Але довго
придивлявся i не міг розібрати i слова. Коли зирне він на листа, аж він
держить книжку догори ногами. Йому стидно було перевернути, i він так i
держав її до кінця, ніби слідячи за словами, та все затуляв книжку
широкою рясою. Краска виступила на його щоках, а піт на лобі (Н.-Лев. ІІ,
40). Констатацію ряду державних заходів в освітній сфері, спрямованих на
денаціоналізацію українства простежуємо у такому контексті: З тієї
академії повиходили протоєреї i архієреї, що плодили на Україні
московський язик i московський дух, заводили московську централізацію в
давній демократичній українській церкві. Давня академія Могили служила
вже не Україні, не українському народові, а великоруському урядові i його
государственим планам (Н.-Лев. ІІ, 14).
Про великоруську політику протиукраїнського спрямування автор
говорить переконливо й робить такий висновок: Московська школа на
нашій України багато одрізнила луччих людей од свого народу [..]. А знов
народ дуже одрізнив сам себе од панів, од вчених українців і косим оком
поглядає на їх! Між ними викопана велика безодня! І потрібно великої,
великої праці не одного генія, щоб засипати ту провалину, почату
поляками,

скінчену

москалями,

щоб

зв’язати,

що

порвала

наша
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недбайливість,

та

стидка

українська

байдужість,

та

ледача

недобачливість (Н.-Лев. І, 213).
Глибоке емоційне сприйняття сучасних письменнику подій робить
зміст наведеного контексту співзвучним із сучасними настроями і
роздумами українського суспільства. Наведена оцінка повноправно стає
елементом колективної свідомості, а семантичне наповнення нанизаних
однотипних структур з абстрактними іменниками на – ість сприяє
афористичності висловленої авторської думки.
Осмислення письменником української мови як багатовимірного
явища, яке охоплює такі світоглядні проблеми, як рівень національної
свідомості українців, роль мови в державотворчому процесі, не втрачає
актуальності й у наш час.
4.1.4. Оцінна парадигма слова-поняття ідея: мисль, наука, знання,
просвітність
У

мовомисленні

І. С. Нечуя-Левицького

концепт

інтелігенція

асоціативно пов’язаний із цілим комплексом текстових структур, у яких
стрижневі слова – ідея, мисль, наука, знання, просвітність.
Серед атрибутивних словосполучень, лексична семантика яких
окреслює духовний простір персонажа-інтелігента, виокремлюємо вислови,
що актуалізують слово-поняття ідея, яке в художніх текстах письменника
належить до частотних слів (170 слововживань).
Загальномовне значення названої лексеми, що має значення «думка
про що-небудь, міркування з приводу чогось; погляд, міркування» (СУМ-11
IV, 11), в аналізованих текстах увиразнюється через семантику відповідних
епітетів. Серед означальних слів фіксуємо назви з нейтральним оцінним
значенням (вищі, матеріальні, новомодні, практичні, реальні, соціальні),
назви з позитивною оцінною семантикою (контекстуальні синоніми – нові,
гуманні, сьогочасні, європейські). Пор. у тексті: – О! Нас [народовців] є
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чимало! Ми кланяємось новим гуманним ідеям, які давно розійшлися по
Європі й ледве оце добираються до нас (Н.-Лев. ІІ, 137); – І таких треба
навчать [..], і таких треба просвічувать сьогочасними європейськими
ідеями. То звідкіль же вони наберуться тих ідей? (Н.-Лев. ІІ, 140).
Позитивне

значення

виявлених

контекстуальних

синонімів

підтверджує загальномовний словник, пор.: Новий. 2. Який стосується
найближчого часу; сучасний // Який прийшов на зміну старому (СУМ-11V,
433); Гуманний. // Пройнятий турботою про благо людини (СУМ-11 II,
193); Сьогочасний. Який існує, відбувається в сучасний період, стосується
сучасного періоду (СУМ-11 IX, 914-915); Європейський. Прикм. До
європейці. Європейці. // заст. Людина високої культури, освіченості
(СУМ-11 II, 494). Пор. також: – Добре, їй-богу, добре! Це гарна нова
поведенція пішла! Чи личить же молодій панні вештатись крадькома по
номерах з паничами? Чи слід тобі так робити! Де ти набралась таких
новомодних ідей? – присікалась Навроцька до Сані (Н.-Лев. V, 231); – Ви
мене не так зрозуміли, Маріє Харитонівно. Я не кажу за спеціальність
вашої сестри. [..] Я кажу, що ваша сестра, хоч молода, а вже знає добре
усякі соціальні ідеї, цікавиться теоріями. Мабуть, багато читала й знає
усякі теорії, — сказав Фесенко (Н.-Лев. V, 260); Кованько з усіх сьогочасних
ідей вхопився до самих практичних i матеріальних (Н.-Лев. ІІ, 213).
Мовотворчість письменника фіксувала актуалізовані тоді у суспільстві
думки, міркування про поширення нових європейських ідей. Оцінюючи той
час, у своїх «Листах на Наддніпрянську Україну» М. Драгоманов писав:
«Так сталось, що нові європейські ідеї демократизму і лібералізму, котрі
згодом мусили довести освічену громаду українську й до національного
автономізму, появились на Україні в перший раз не в українській одежі, не
на українській мові, а на російській. Сталось це, мабуть, переважно через
те, що європейство приходило на Україну через столиці, Петербурґ та
Москву», та через всеросійську армію, котра, воюючи з Наполеоном,
ходила по Європі» [Ушкалов 2019 : 191].
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Пошуки шляхів розвитку суспільства у зв’язку з поширенням
європейських ідей, на думку персонажів І. С. Нечуя-Левицького, треба
шукати в освіті, новій літературі, але засвоювати їх треба критично :
Обидва вони [Радюк і Кованько] ввiйшли в гостинну й смiливо сiли
збоку на стiльцях. Всi, побачивши те, аж одвернули носи набiк.
Всi тi гостi тiльки що судили молодих людей i замовкли, побачивши
Радюка й Кованька. Архiмандрит i протоєрей навiть понадувались, що та
молоднеча так смiливо сiла близько коло їх, трохи не рядом. [..]
– Настає якийсь дивний час! Варвари вже йдуть не од сходу сонця, не з
Азiї, а од заходу, з Парижа, - почав так протоєрей. – Iдуть i покладуть
руїнами вже не твердинi, не мурованi стiни, а церкви й душi людей, всi
постанови церкви й держави. [..]
Радюк не стерпiв такої думки. Вiн наважився не мовчать, а пiдвiв
голову й сказав рiзким голосом:
– А менi здається, що краще було б виступить проти iдей нашого часу з
книжкою в руках i наукою. Тi варварськi iдеї з Парижа йдуть не з
Чiнгiсхановими татарами, не з вiйськом, а з мирною зброєю, з
наукою, з книжками [..] (Н.-Лев. ІІ, 260).
Персонажі висловлюють різні думки про поширення європейських
ідей: одні сприймають це явище як ґрунт для формування власного
(україноцентричного) світогляду та переконань, інші – бачать у цьому
загрозу не тільки для розвитку тогочасного суспільства загалом, але й для
приватного життя зокрема: [..] – Знаєш що, Василю Петровичу! Чи не
вичитав ти чого в філософії проти жiнок? Чи пам'ятаєш, як ми колись
романтизували про наших будущих жiнок в братському садку, ще як
вчились у школi? [..]
– Що не такi, то не такi! Але, мабуть, така вже доля філософів [..].
– Нехай так! Ти філософ, але я! Нащо вже менi судилась така доля?
– Ти жартуєш i мене не розумiєш. [..] Я гадаю про вищий погляд на
вищi iдеї. Я хочу виробить власний філософський свiтогляд.
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– Так жiнки нашi вислизнуть з-пiд того високого погляду? – сказав
Воздвиженський, смiючись. [..]
– Тобi все жарти. Я хочу постерегти тi iдеї, якi колись виявляться в
нашому плем'ї i в твоєму великоруському, коли вже вашi давнi царi
встигли збудувать мiцне царство, – i переднiше в українському плем'ї, а
потiм iдеї миру слов'янського... Яка-то філософія засвiтить на берегах
Неви, Москви, Дунаю i на берегах Днiпра й Чорного моря?
– Ой-ой-ой! Нащо ж тобi вже тi слов'яни? Чуднi ви люди вдалися!
Тут, голубчику, руськi солдати iстинно тi філософи! Тут москалики бiльше
вартi, нiж всi вашi філософи од Фалеса й до Дашковича! [..] З їх [слов’ян] в
три днi можна поробить таких філософів, як i я, як i ти! [..] Дашкович
смiявсь, що Воздвиженський так химерно розв'язав його питання, котрi
так довго турбували його душу (Н.-Лев. ІІ, 81).
Показове для ідіостилю І. С. Нечуя-Левицького функціонування назви
ідея в епітетних словосполученнях з частотним у словнику письменника
прикметником європейський (70 слововживань) демонструють і такі
контексти: – І таких треба навчать [..], і таких треба просвічувать
сьогочасними європейськими ідеями (Н.-Лев. І, 294); Добре не втямлені
просвітні свіжіші європейські ідеї, прикриті смушевими шапками, злякали
київських бюрократів [..] (Н.-Лев. І, 499); [..] Радюк часто міряв свою
Україну мірою європейських ідей [..] (Н.-Лев. І, 286).
Для

прикметника

європейський

характерна

сполучуваність

з

іменниками – назвами сфери ідеального просвіта, мисль. Назване
атрибутивне означення формує текстові структури (словосполучення,
субстантивні метафори), які відзначаються традиційністю зв’язків та
вживаються зазвичай у прямій мові персонажів. Для стилю письменника
характерний займенник «ми», за яким пізнається образ інтелігенції, пор.: [..]
ми не знаємо азбуки європейської просвіти (Н.-Лев. ІІ, 286).
Входження епітетної характеристики європейський, що конденсує,
синтезує у свому значенні семи ‘висока культура’, ‘освіченість’, у текстові
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структури зі стрижневими словами ідея, мисль пов’язане з особливостями
асоціативного мовомислення письменника, в якому позитивна конотація
названого

прикметника

увиразнюється

значенням слів сьогочасний,

вольний, просвітний, свіжіший (пор. згадані вище контексти).
Текстова позиція структур із семою ‘європейськість’ різна, зокрема
фіксуємо приклади, коли такі сполуки функціонують у невласне прямій,
внутрішній мові персонажа та авторській мові, пор.: Невеселі думи думав
Комашко[..]. «[..] Якийсь чорний хаос скрізь бачу я в сучасному житті [..].
Але бачу, що вже блищить світ вольної європейської мислі … і він
освітить той хаос і виявить усі темні його закутки. Засвіти ж, світе
мислі, в тій імлі і розжени чорні хмари! [..]» (Н.-Лев. V, 309).
Звертаємо увагу на актуалізоване у наведеному уривку слововживання
хмари, семантика якого у художніх текстах письменника стосується оцінки
хмари – небезпека, хмари – біда. При цьому відбувається процес
символізації значення цього слова.
Оцінка хмари – небезпека, хмари – біда мотивує появу такого
контексту: [..] закутали [..] важкі чорні хмари Україну. Зібрались ті сумні
хмари з усіх усюдів і давно вже заступили нам ясне прозоре небо і кинули
тінь та мряку на рідний край. І хто розжене ті сумні хмари? І звідтіль
поллється світ на наш край?! Він [Радюк] кинув думками [..] й зауважив
скрізь культурний широкий розвиток через просвіту, через знання науки
(Н.-Лев. ІІ, 319). Ці роздуми в уявному діалозі – емоційне висловлення, що
проектується на ситуацію, в якій передано бажання подолати небезпеку, яка
нависла над Україною. Ідею позитивних змін, яка веде до вдосконалення,
покращення

культурно-соціального

життя

в

Україні,

втілено

у

висловлюванні культурний широкий розвиток через просвіту, через знання
науки.
Тим самим змістом наповнені вислови прогресивний рух думок,
європейські городи (міста), життя вище, нове прогресивне життя,
внутрішня форма яких мотивована не лише позитивною семантикою
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епітетів прогресивний, європейський, вищий, новий, а й усім контекстом: Як
мені хочеться побачить великі європейські городи, постерегти життя, не
матеріальне тільки, а й життя вище: прогресивний рух думок, соціальний
рух, що прокладає стежки до нового , прогресивного життя в
наступаючих часах (Н.-Лев. V, 132). Пор. також: І молодий красунь неначе
потонув думками в тій золотій імлі наступаючих кращих часів, потонув
думами в поезії мрій про будущий час. Світлі ідеали, світлі картини, одна
краща й пишніша за другу, то з’являлись, то зникали перед ним (Н.-Лев. ІІ,
320).
У

художніх

текстах

І. С. Нечуя-Левицького

контекстуально

притягальними до лексеми ідея є слова – назви на позначення внутрішнього
світу людини, її світогляду, життєвої позиції: погляди, пересвідчення, пор.:
Мавродін держався такого самого погляду та пересвідченнів, як і
Комашко, але був тихий, смирний чоловік, обачний та обережний в словах,
навіть трохи хитрий. [..] Він тільки піднімав голос тоді, коли його
проймала до серця яка-небудь викохана ідея, а найбільше ідея за
національну самостійність, за українське письменство та добробут
українського народу…(Н.-Лев. V, 132). Звертаємо увагу на текстові
структури із високим оцінним змістом, притаманним публіцистичному
стилеві: ідея за національну самостійність, за українське письменство, за
добробут українського народу, а також на епітетне словосполучення
викохана ідея, позитивно-оцінний зміст якого прочитується у семантиці
прикметника викоханий (пор.: Викоханий. Викохувати. З любов’ю
вирощувати кого-, що-небудь; дбайливо доглядати, добиватися найкращого
стану, вигляду (СУМ-11 I, 413)).
Для іменника ідея характерна сполучуваність з дієсловами – назвами
конкретних дій людини, наприклад, злякати ‘викликати ляк, страх;
стривожити’, муляти ‘не давати спокою, мучити, турбувати; непокоїти,
надокучати, набридати’, займати ‘охоплювати кого-небудь, оволодівати
кимсь (про думки, почуття)’, гарячити ‘сильно збуджувати, зогрівати’.
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Такі загальномовні та індивідуально-авторські метафори із семою
‘конкретна дія’ ґрунтуються на оновленні семантичних зв’язків, у яких
спостерігається виразна тенденція до матеріалізації сфери «ідеального».
Художній текст прагне до переведення цих «ідеальних» щодо
семантики висловів у конкретно-предметну зображальну картину. Пор.:
Нові ідеї муляли йому [Радюкові] в голові й дуже займали його, гарячили
його кров (Н.-Лев. ІІ, 137); Вакаціями молодий студент їздив в гості до
сусід [..] і скрізь проповідував свої ідеї, котрі не давали йому спокою,
неначе муляли йому в голові, доки він не порозносив їх по сусідах (Н.-Лев. ІІ,
148). Пор. також: Добре не втямлені просвітні свіжіші європейські ідеї,
прикриті

смушевими

шапками,

злякали

київських

бюрократів

та

псалтирниць, мабуть, так, як налякали європейських псалтирників
Галілейові гадки, що земля не стоїть, а крутиться кругом сонця (Н.-Лев. ІІ,
334). Звертаємо увагу на смислове навантаження дієприкметникового
звороту прикриті смушевими шапками, зміст якого уточнюється наступним
контекстом: Вишивані сорочки та смушеві шапки злякали місцевих
бюрократів. Вони під тією національною покривкою бачили щось страшне
[..] (Н.-Лев. ІІ, 334).
Контексти,

у

яких

з’являється

іменник

ідея,

здебільшого

характеризують внутрішній стан людини. Прикладом може слугувати
мінітекст, у якому простежується семантична і стилістична взаємодія
лексичних номінацій ідея, слово, поезія, душа, любов як основних атрибутів
духовного світу людини, інтелектуальної та емоційної сфери її життя, пор.:
Радюк тими словами зачепив в своєму серці найтоншу, найслухнянішу
струну: струну поезії народної, і його розбуркана душа неначе заграла й
задзвеніла. Його любі ідеї злились з променястими Ольжиними очима.
Його любов до Ольги злилась в один потік з любов’ю до рідного краю (Н.Лев. ІІ, 249). Усталеність переносного значення стрижневого дієслова
метафоричних

конструкцій

ідеї

злились,

любов

злилась

відбиває

загальномовний словник, пор.: Зливатися. 2. перен. Об’єднуючися з ким-,
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чим-небудь, створювати одне ціле. // Дуже міцно, нерозривно зв’язуватися з
ким-, чим-небудь або між собою (СУМ-11 III, 590).
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького іменник ідея виконує роль
складника текстової структури розпустивши хвилі свіжих ідей, яка
проектується на ситуацію, в якій передано процес думання персонажа. Пор.:
[..] його [Радюка] тіло розгорілось, а молода голова, вперше розпустивши
хвилі свіжих ідей за стінами школи, розтривожилась, розпалилась (Н.Лев. ІІ, 141). Звертаємо увагу на слововживання хвилі, у якому
конденсуються,

синтезуються

семи

‘сприймання

водної

стихії’

та

‘інтенсивний рух’. Це слово характеризує бурхливий, емоційно насичений
момент життя (пор.: Хвилі. 2. перен. // Наплив яких-небудь почуттів, думок,
що визначають настрій людини (СУМ-11 XI, 40-41)).
Слово ідея функціонує в складі семантико-синтаксичних конструкцій,
що привертають увагу своєю логічною переконливістю та публіцистичною
виразністю.

Ці

семантико-синтаксичні

конструкції,

як

правило,

функціонують у мові персонажів та передусім стосуються розгляду питання
про сенс людського життя, основне призначення людини. Такі реченнявизначення набувають афористичного звучання, напр.: – Добре жити для
себе, але сто раз вище й краще жити ще й для других людей, нести між
люде добро, розсипати гуманні ідеї, дбати за людське щастя, жити для
високих ідей і вмерти за їх [..] (Н.-Лев. V, 255); – Любіть принцип,
полюбіть ідею. Майте віру в ту ідею, і ви її полюбите (Н.-Лев. V, 158); – А
мені здається смішним той, хто зовсім в голові не має аніякісіньких ідей
або має такі ідеї, що вже заіржавіли й просяться в архів (Н.-Лев. V, 206).
В

останньому

прикладі

відзначаємо

незвичну

сполучуваність

метафоричного вислову з негативною оцінною семантикою ідеї, що вже
заіржавіли. Замість одного слова неактуальні чи несучасні письменник
використовує структуру що вже заіржавіли. Сема ‘неактуальності,
несучасності’ наявна також у вислові просяться в архів.
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У художніх текстах письменника слововживання наука, знання,
просвітність теж асоціативно пов’язані з концептом інтелігенція. Пор.:
Європа вийшла з темряви й дійшла до високої культурності через науки
та просвітність [..]. Підніметься наука в народі, то це само по собі вже
потягне за собою й промислівство, й ремесло. Наука добере ключів до
всякого замка й одчинить двері до світла, й добра, й добробуття в житті
(Н.-Лев. ІІ, 328). У наведеному прикладі фіксуємо прийом персоніфікації
поняття абстрактного змісту наука. Завдяки семантиці ампліфікованих
предикатів конкретної дії створюється динамічний, олюднений образ.
Метафоричні структури наука добере ключів, наука одчинить двері
відзначаються традиційним асоціативним зв’язком, пор.: Добирати. 2.
Вибираючи, знаходити найбільш відповідне (СУМ-11 II, 318); Відчиняти
двері – давати можливість користуватися, займатися чим-небудь (СУМ-11
I, 660).
Увиразнення змісту абстрактних понять знання, просвітність показове
для художньої дефініції, в основі якої лежить традиційний асоціативний
зв’язок знання, просвітність – ключі, напр.: «[..] Знання й просвітність –
це одні й єдині золоті ключі, котрими ми одчинимо світлий рай для нашого
краю, рай, повний зелених садків, повний збитків усякого добра, повний
щастя й радощів, де не буде ні старця, ні бідноти, де всім буде добре,
скрізь буде мирнота й спокій, і не буде ні зависності, ні ненависності, не
буде людей зависних, не буде ніякісінького ворогування, бо – настане
золотий час рівності, знання й про світності» (Н.-Лев. ІІ, 319).
Багатослівність формальної структури авторських дефініцій робить їх
важливим структурним компонентом тексту, своєрідними мінітекстами.
Отже, досліджені текстові структури, що актуалізують концептуальні
для мовомислення І. С. Нечуя-Левицького слова-поняття ідея, мисль, наука,
знання, просвітність забезпечують нарощування смислової структури
концепту інтелігенція та розширюють його лексико-асоціативне поле.
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Мовний образ української інтелігенції у художніх текстах І. С. НечуяЛевицького моделюють назва інтелігенція та атрибутивні словосполучення
інтелігентні люди, інтелігентна людина.
У

змодельованому

мовному

портреті

української

інтелігенції

семантично знаковою назвою є слово європейці. До нього звертається
письменник, коли треба передати позитивні враження від опису освічених
людей.
В індивідуальній мовній картині світу слово-образ інтелігенція
набуває

багатопланового

змісту,

формує

структурований

концепт,

нарощування смислової структури якого забезпечується цілим комплексом
текстових структур з домінантою ‘європейськість’ та трьома рівнями
асоціативно-семантичних зв’язків слова-поняття інтелігент. Атрибутивні
словосполучення та метафоричні вислови зі стрижневими словами, що
окреслюють духовний простір персонажа-інтелігента, становлять перший
рівень асоціативного образного мислення. Смислову та асоціативно-образну
концептуалізацію поняття інтелігенція на другому рівні забезпечують
вислови, лексична семантика яких окреслює матеріальний простір
персонажа-інтелігента.
утворюють

структури,

Третій
що

асоціативно-семантичний

рівень

соціокультурний

простір

позначають

персонажа-інтелігента. У досліджуваних текстах мовний образ української
інтелігенції конкретизують образи народовців, націоналів, культурників.
Поняття української мови, культури, освіти є стрижневими для філософії
мовного образу української інтелігенції.
За

художніми

текстами

І. С. Нечуя-Левицького

і

конкретним

слововживанням змодельовано схему: «Молода українська інтелігенція 60 –
90-их років ХІХ ст.»:
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народовці
СВІТОГЛЯД
націонали
Україна
українщина
(мова і
література)

народ

МОЛОДА
УКРАЇНСЬКА

ЦІННОСТІ

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ

культура
просвіта
Європа

СУСПІЛЬНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

молоді
професори

вищі
європейські
ідеї
європейські
наукові
книжки

вчителі

На схемі відображено зафіксовані в текстах І. С. Нечуя-Левицького
слова-поняття, що розкривають характерні ознаки світогляду, цінностей,
суспільної діяльності молодої української інтелігенції.

4.2. Метафорична модель внутрішнього світу людини

Метафора у художніх текстах І. C. Нечуя-Левицького – один із
показових елементів ідіостилю письменника, який особливу увагу звертав
на відтворення
персонажів.

засобами художньо-образної мови внутрішнього світу
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Вивчення метафори на матеріалі художніх текстів, які залишаються
основною сферою метафоротворення, належить до актуальних завдань
сучасної лінгвостилістики, адже «художня література становить модель
авторського

сприйняття

дійсності,

письменницького

бачення

її»

[Кравець 2010 : 172].
Метафоричність мови письменника ґрунтується на семантичних
процесах, коли «форма мовної одиниці або оформлення мовної категорії
переноситься з одного об’єкта позначення на інший на основі певної
подібності між цими об’єктами при відображенні в свідомості мовця»
[Тараненко 2004 : 350].
В українському мовознавстві дослідження метафори здійснюється у
таких

аспектах:

лексико-семантичному

лінгвостилістичному

В. М. Русанівський),
Л. О. Пустовіт,
В. І. Кононенко,

(В. C. Ващенко,

Л. І. Мацько,
Л. О. Ставицька,

І. К. Білодід,

(С. Я. Єрмоленко,

А. К. Мойсієнко,

В. С. Калашник,

Г. М. Сюта,

О. М. Тищенко,

Л. М. Мялковська та ін.) прагматичному (О. О. Тараненко).
Звертаючись

до

проблеми

метафори

у

контексті

семантики

синтаксичних одиниць, дослідники простежують синтаксичні механізми
творення метафоричних, похідних семантико-синтаксичних структур, що
збагачують художній стиль, асоціативне образне мислення письменника
[Єрмоленко 1982 ]; розглядають метафору як образний засіб, показник
ідіостилю письменника та оперують поняттями «метафора-загадка»,
«метафора-персоніфікація», «метафора-речення» [Єрмоленко 1999 : 424];
метафорою називають перенесення синтаксичної конструкції з одного
мовного середовища в інше, а виникнення метафоричності в синтаксисі
пов’язують з семантичними властивостями синтаксичних побудов, їх
здатністю «в певній мовній ситуації викликати додатковий стилістичний
ефект» [Кононенко 2002 : 185].
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Дослідники здійснюють аналіз метафори у зв’язку з активною
абстрагувальною діяльністю мислення, з розвитком поетичної уяви і
фантазії; психологічними стимулами творення метафори, її експресивного
сприйняття

вважають

естетичний ідеал автора та естетичну потребу

читача [Чабаненко 1984 : 48]; вивчають явище метафоризації, вважаючи,
що

«експресивна метафоризація

в художніх текстах ґрунтується на

суб’єктивних чинниках, які формують образно-емотивні та образно-оцінні
смисли, що впливають на почуттєву сферу читача

та репрезентують

багатство й невичерпність інтуїтивно-асоціативного осягнення фрагментів
концептуальної картини світу художника слова» [Бойко 2005 : 191].
У

когнітивному

аспекті

досліджують

мотиваційну

основу

метафоризаційних процесів [Селіванова 2006 ] та розглядають метафору як
«найпродуктивніший креативний засіб збагачення мови, вияв мовної
економії, семіотичну закономірність, що виявляється у використанні знаків
однієї концептуальної сфери на позначення іншої, схожої з нею у якомусь
відношенні» [Селіванова 2006 а : 326]; застосовують теорію концептуальної
метафори для

виявлення особливостей формування

нових образів та

специфіки їх функціонування у художніх та публіцистичних текстах
[Бєлєхова 2002, Філатенко 2014 , Дацишин 2015 , Чадюк 2005 ]. У розвитку
концепції метафоричного динамізму, що ґрунтується

на розумінні

метафори як наснаженого внутрішньою силою явища мови, мислення і
культури, розглядає метафору Л. В. Кравець [Кравець 2012 ].
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького конструктивна роль у
метафоричному моделюванні образу людини належить лексиці, яка
пов’язана із почуттями, суб’єктивною оцінкою зовнішнього світу, подій, які
людина спостерігає, суспільних процесів, над якими вона замислюється. Це
такі назви, як думка, мисль, душа, серце, мрія, почування, почуття і под.
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Діаграма 1. Кількість слововживань на позначення понять
внутрішнього світу людини
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Порівняння високої частотності вживання слів на позначення
внутрішнього світу людини відображає діаграма 2.
Діаграма 2. Співвідношення частоти вживання лексики на позначення
внутрішнього світу людини
ПОЧУТТЯ
1%

ПОЧУВАННЯ
7%

СЕРЦЕ
44%

ДУМКА
36%

ДУША
8%

МРІЯ
3%

МИСЛЬ
1%

276

Досліджувані

лексеми

формують

низку

характерних

оцінних

метафоричних висловів, які у певних контекстуальних умовах передають
діаметрально протилежні почуття. Так, наприклад, у метафорі тихі радощі
серця йдеться про стан задоволення, душевної рівноваги, піднесення
персонажів, а в метафорах тривоги серця, муки серця – про неспокій,
збентеження,

передчуття

чогось

небезпечного.

Названі

структури

перебувають в антонімічних, протиставних відношеннях, наприклад:
Зливались з тими мелодіями й тихі радощі серця, кохання в молодих душах
(Н.-Лев. V, 192); [..] Саня згадувала, що перетерпіла її душа за цілу ніч,
передумала усі тривоги свого серця! (Н.-Лев. V, 235); Муки серця знов
оживали… (Н.-Лев. V, 236). Синонімічні зв’язки, засвідчують, наприклад,
такі метафоричні структури: Важкі й мертві науки в гімназії вбили в йому
енергію, стерли волю, зробили його [Ломицького] в’ялим, апатичним,
якимсь сонним чоловіком, з соннотою думок [..] (Н.-Лев. VІ, 8); – Усе
виставляє або машкару напоказ, або притаїлось, дрімає поволі і по неволі
дрімотою мислі [..] (Н.-Лев. V, 309); – Ви вкрали спокій моєї душі, мого
серця [..] (Н.-Лев. V, 253). Не виявляє додаткових експресивних значень
образне уподібнення серце – книга, яке, до речі, за спостереженнями
дослідників,

належить

до

слов’янській

культурі,

як

«традиційних,
і

інші

але

малопродуктивних

«інтелектуальні»

у

тлумачення»

[Толстая 2000 : 55] серця загалом та не «дуже часте в українській мові»
зокрема [Скаб 2008 : 209]. Напр.: – Тепер я читаю книгу людського серця, –
обізвався знехотя Комашко (Н.-Лев. V, 266).
Уживані у художніх текстах письменника слова з абстрактним
значенням, виступають потужним джерелом інтелектуалізації художньої
прози. Як стверджує О. Г. Муромцева: «[..] соціальні культурні, національні
потреби українського народу в нових історичних умовах, що склалися в ІІ
пол.

ХІХ

–

на

багатофункціональної

поч.

ХХ

літературної

ст.
мови,

«вищого порядку» [..]» [Муромцева 1985 : 6].

вимагали
здатної

високорозвиненої,
виражати

поняття
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Відзначимо, що художні тексти І. С. Нечуя-Левицького актуалізують
низку метафор, які формуються навколо понять думка, дума, душа, серце,
мрія,

почування

і

моделюють

індивідуально-авторське

бачення

внутрішнього світу людини, її почуттів, переживань.
4.2.1. Метафоризація понять на позначення внутрішнього світу
людини через динамічну ознаку із семою ‘рух’, ‘переміщення’

Для іменників думка, дума, мисль, мрія, почування, почуття
характерна сполучуваність з дієсловами, серед яких чітко виокремлюються
ті, що передають найзагальніше поняття руху (вертатися, витися,
ворушитися/заворушитися, йти, літати, линути/вилинути, находити,
насуватись, плестися), а також ті, що унаочнюють хаотичний рух (блукати,
вертітися, плутатися, сновигати, снуватися).
Найбільшу

групу

метафоризованих

висловів

із

переліченими

дієсловами утворює іменник думка. Серед предикативних словосполучень з
цим словом-поняттям виокремлюємо традиційні метафори думка літала,
думка летіла, думки полетіли, думки полинули/залинули, що будуються на
переносному значенні опорних дієслів. Ці метафоричні конструкції фіксує і
загальномовний словник: Літати. 2. // перен. Думками, мріями і т. ін.
прагнути до чого-небудь, переноситись кудись (СУМ-11 ІV, 527); Линути.
2. перен. Пориватися, рватися до кого-, чого-небудь, кудись (серцем,
думками і т.ін.) (СУМ-11 ІV, 487).
У досліджуваних текстах думка – літала над Києвом, летіла далеко,
думки – полетіли кудись, полинули в ту далечінь, полинули в далекі східні
невідомі краї, полетіли в далеку прийдешність, полетіли далеко, вернулись в
минувшість, дума – залинула в якийсь інший чудовий край. Такі метафори
розкривають внутрішній світ людини. Напр.: [..] його [Радюка] думка все
літала над Києвом, на знайомих місцях, над тими горами, де він гуляв з
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Ольгою, на тих алеях, де він ходив i розмовляв з нею (Н.-Лев. ІІ, 242); Думка
летіла десь далеко. На думку йшла пісня, на душі було весело (Н.-Лев. ІІ,
205); Її [Мурашкової] думки без її волі полетіли кудись, полинули [..] (Н.Лев. V, 255); І його [Ломицького] думки полинули в ту далечінь, до крутих,
високих берегів, до тих скель над морем на Великому Фонтані, де стояв
монастир, де жила Маруся (Н.-Лев. VІ, 58); Її [Софії Леонівни] думки
полинули в далекі східні невідомі краї (Н.-Лев. VІІІ, 58); [..] її [Надина] дума
[..] залинула в якийсь інший чудовий край, де й квітки кращі, і небо синіше, і
зорі ясніші, і пісні голосніші… (Н.-Лев. V, 115); Думки її [Марусі] полетіли
в далеку прийдешність… (Н.-Лев. VІ, 57); Її [Каралаєвої] думки полетіли
далеко, вернулись в минувшість, в давню давнину… (Н.-Лев. VІ, 65).
Розглянуті приклади демонструють характерне для ідіостилю письменника
увиразнення семантики динамічних характеристик, що відбувається завдяки
залежним від дієслова обставинним членам, які, з одного боку, активізують
категорію простору (пор.: над Києвом, далеко, кудись, в ту далечінь, в
далекі східні невідомі краї, в якийсь інший чудовий край), а з другого –
часову категорію (пор.: прийдешність, минувшість, в давну давнину).
Контексти, у яких з’являються метафоричні вислови з іменником
думка, часто проектуються на ситуацію, пов’язану з баченням України у
європейському просторі. Деталізацію такого простору в художніх текстах
І. С. Нечуя-Левицького забезпечують власні назви – Прага, Варшава,
Білград, напр.: [..] філософська думка вилинула з Москви, потім попливла
не просто на Україну, а обминула її, проступаючи через Прагу, через
Варшаву, потім через Білград; й потім тільки досягла до України.
Дашковичева філософія дуже широко хотіла розгорнуть свої крила, щоб
охопить усю слов’янщину (Н.-Лев. ІІ, 205). Уживані у наведеному мінітексті
дієслова із загальною семантикою руху (вилинула, попливла, обминула,
досягла) належать до семантичних центрів, які формують характерний для
ідіостилю письменника розгорнутий персоніфікований образ думки.
Естетизацію метафоричної структури філософія [думка] хотіла розгорнуть

279

свої крила забезпечує усталена асоціативно-образна паралель думка – птах
– крила, що має етнокультурне забарвлення й відбиває міфологічне
сприймання внутрішнього світу людини. Пор. також: «Думи мої неначе
летять на крилах. Мислі мої ширшають, серце стало гарячіше, – думав
Комашко [..]» (Н.-Лев. V, 255).
Принагідно зауважимо, що птах, за спостереженнями дослідників, це
традиційний образ, який здатний «реалізувати певне емоційно-оцінне
забарвлення, пов’язане з [..] символічним змістом» [Кравець 2012 : 141], він
«асоціюється із піднесенням над земним світом, подоланням тілесності,
земного тяжіння і тяжіння буденного, швидкістю пересування, а також [..]
свободою» [Кравець 2012 : 141], образ крил – це «солярний символ, який
означає божество, духовну природу, дію, силу волі, силу розуму, [..] оберіг,
всеосяжність, здатність вийти за межі реального світу» [Войтович 2005 :
254]. Тому використання цих образів у текстах художньої літератури часто
пов’язане з метафоризацією назв на позначення внутрішнього стану
людини. Крилатими традиційно зображують душу, думку, мрію, радість,
щастя та ін.
Доповнює

продуктивну

у

досліджуваній

прозі

модель

метафоротворення художнє визначення, у якому стильової ваги набуває
іменник мисль. Функціонування авторського логічного узагальнення із цим
словом-поняттям має семантичну текстову мотивацію: йдеться про
філософські

роздуми

щодо

сутності

космополітизму,

пор.:

Мисль

космополіта вільна, як птиця, шугає над морями, над горами, над хмарами,
над усім світом. Для неї скрізь отчизна, де є вільнодумні люде. Це така
абстракція, аберрація, яка перевищує усякі ідеї і ідеали, глибше од усякої
філософії, глибше за Платона й Арістотеля. Вона в своєму розвитку часом
і концентрується в одному пункті, але ж вона, як і повітря, має силу
розтягнутись без кінця. Вона ніби скрізь і ніде, бо то сила висока, жива,
вселюдська: не обсягти її, не замкнути її в якісь вузькі національні закутки
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(Н.-Лев. V, 281). Інформативно-когнітивний зміст наведеної метафори
мисль космополіта шугає засвідчують поширювачі цієї структури, що
синтаксично оформлені обставинами з просторовим значенням: над
морями, над горами, над хмарами, над усім світом.
Для стилю І. С. Нечуя-Левицького показові метафоричні конструкції, у
яких іменник думка поєднується з дієсловами прийти, іти. Загальномовне
значення цих структур, фіксоване тлумачним словником української мови
(пор.: Думка прийшла і та ін. – думка з’являлася, виникала (СУМ-11 ІІ,
435)), реалізується в таких мінітекстах: – Я думав, що тобі й справді яка
путяща думка прийшла в голову! (Н.-Лев. І, 139); I знов силкувався вiн
[Дашкович] перемогти себе, а думки все-таки не йшли на ум (СУМ-11 ІІ,
87); Думки та міркування в усіх ішли врозліт та врозтіч (Н.-Лев. ІХ, 51).
Уточнена прислівниками врозліт та врозтіч, що підкреслюють один із
відтінків переносного значення стрижневого дієслова іти (пор.: Іти. 12. //
перен. Поширюватися, розходитися (СУМ-11 IV, 55)), розглянута метафора
набуває нового звучання. Порівняно із словниковим переносним значенням
у контексті можна помітити додатковий відтінок ‘суперечливі думки’.
Вторинну семантику динамічної ознаки йти активізують метафори
думки йшли назахват, думки настирливо йшли: Думки йшли назахват одна
за однією, лізли настирливо, знов перелітали [..] (Н.-Лев. VIII, 468); Думки
настирливо йшли одна за одною й все ворушили її [Олесі] палку вдачу, не
давали спокою…(Н.-Лев. ІV, 294). Виділені ампліфіковані динамічні
характеристики йти, лізти, ворушити, не давати (спокою) пов’язані з діями
людини, причому названі дієслівні метафори активізують розмовні джерела
літературної мови. Поєднуючись із суб’єктом думка, зазначені дієслова
відбивають

показовий

антропоморфізму,

тобто

для

ідіостилю

оживлення,

письменника

наділяння

принцип

властивостями

істот

абстрактних назв – атрибутів інтелектуальної сфери людського життя.
Поряд із названими вище динамічними характеристиками семантику
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конкретних дій людини підтримує прислівниковий епітет назахват, що
означає «намагаючись перехопити, взяти кого-, що-небудь раніше іншого»
(СУМ-11 V, 88). Інший прислівник настирливо, який вказує на час
протікання дії (пор.: Настирливо. Присл. До настирливий. 2. Перен. Який
довго, невідступно діє, виявляється (про думку, ідею і т. ін.) (СУМ-11 V,
200)), сприяє увиразненню семантики предикатів йти, лізти.
Традиційні метафори думки не виходили, думка не випадала, що
пов’язуються із семою ‘рух’, є варіантами усталених словосполучень, пор.
словникові тлумачення : Не виходити з голови (з думки, з пам’яті і т. ін.)
– не зникати з пам’яті, не забуватися; пам’ятатися (СУМ-11 І, 531);
Випадати з голови (з думки) – забуватися (СУМ-11 І, 445). Враховуючи
спільне

лексичне

наповнення

цих

метафоричних

конструкцій,

що

підтверджується лексикографічними джерелами, встановлюємо синонімічні
відношення між ними. Пор. у тексті: [..] монастирські сумні думки всетаки не виходили в неї [Ваті] з голови (Н.-Лев. VI, 293); Чогось та думка
не випадала в його [Яся] з голови, надокучала йому, хоч він і силкувався
проганяти її геть від себе (Н.-Лев. I, 318). Лексична модифікація
загальномовної метафори думки не виходили, що набуває негативної
експресії, здійснюється через семантику прикметникових епітетів сумний,
монастирський, які за змістом є контекстуальними синонімами. В
останньому реченні, крім дієслівної метафори думка не випадала,
відзначаємо функціонування динамічної характеристики конкретної дії
надокучати, що доповнює формування динамічного образу думки.
До стійких словосполучень належать конструкції думки пішли, пішли
думи за думами. Напр.: Думки в голові [Комашка] пішли вільніше (Н.-Лев.
V, 214); І пішли його [Радюка] думи за думами, неначе журавлі в небі
повелись

ключами,

нешвидко,

помаленьку,

з

журливим

журавлиного вуркотання в літньому тихому небі (Н.-Лев. II, 319).

сутінком
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Досліджувані метафори моделюють мисленнєву діяльність людини.
Конструктивну роль у виявленні їхньої семантики відіграє конкретизація:
зокрема, актуалізація вторинного значення опорних дієслів здійснюється
через поширення прислівниковим епітетом вільніше у першому реченні, а в
наступному – порівняльним зворотом. При цьому відзначимо, що в
останньому контексті сема повільного пересування думки засвідчена не
тільки в значенні словосполучення пішли думи за думами. Семантично
зближуються з названою метафорою, а також виконують особливу
стилістичну функцію у передачі експресії смутку, журби, невеселого
настрою – прислівникові епітети нешвидко, помаленьку.
Поряд із метафоричною конструкцією пішли думи за думами, неначе
журавлі у досліджуваних текстах зафіксовано загальномовну метафору
думки рвались, як птиці, яка так само актуалізує традиційну метафоричну
модель птах→думка. «Метафоричне проектування властивостей птахів, –
зазначає Л. В. Кравець, – дає змогу митцям профілювати таку властивість
думки, як постійний рух, а також змінність» [Кравець 2012 : 193]. Пор. у
тексті: [..] її [Олесині] думки кудись рвались, як птиці, хотіли летіти,
крутились під небом, під хмарами, та не знали, де сісти, де спинитись
(Н.-Лев. ІV, 141).
У досліджуваних текстах думкú і думú аналогізуються з ниткою, з
зернами дорогого намиста, з намистинами в разку намиста. Таке
метафоричне
абстрактне

осмислення,
поняття

за

творча

трансформація

допомогою

сприяє

культурно-побутових

тому,

що

номінацій

«оречевлюється», переходить до розряду предметної лексики. Напр.: [..]
думки мої рвуться, як стліла нитка… (Н.-Лев. V, 313); [..] полетіли
Санині думи одна за одною, наче зерна дорогого намиста нанизались на
шовкову нитку (Н.-Лев. V, 233); І думи [..] низались, неначе намистини в
разку намиста (Н.-Лев. VІІІ, 392); Знов заворушились важкі думи і
низались одна до одної, неначе намистини довгого без кінця разка (Н.-Лев.
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VІІ, 252). У першому і другому реченнях простежуємо уточнення змісту
порівняльних конструкцій через епітетні означення, що перебувають у
контекстуальних антонімічних відношеннях: стліла нитка – шовкова
нитка. Якщо естетику порівнянь, у яких думи зіставляються з зернами
дорогого намиста, з намистинами в разку намиста, визначає позитивна
конотація,

то

метафоричне

зближення

думки

–

стліла

нитка

супроводжується негативною оцінкою.
Зіставлення суб’єктів думкú і думú з назвами конкретної семантики
зерна намиста, намистини намиста, нитка відбиває тенденцію художньої
прози І. С. Нечуя-Левицького до уточнення, деталізації образної описовості
внутрішнього стану людини, перенесення світу відчуттів у світ конкретних
реалій. Основу цих метафоричних проекцій, які об’єднуються спільним
етнокультурним підтекстом [Жайворонок 2006: 385, 396–397], становить
модель предмети (намисто, нитка) → думки (думи). Дослідники
відзначають, що прикладів метафор, які побудовані на аналогізації думки з
конкретними предметами, в українській літературі небагато, і вони мають
спорадичний характер [Кравець 2012 : 196].
Лексичний ряд найменувань зерна намиста, намистини намиста,
нитка доповнюють назви горох, пшениця, які поряд із зазначеними
об’єктами виконують тотожну образну функцію; порівняння із цими
об’єктами мають нейтральну оцінну семантику. Контексти, у яких
з’являються названі структури, часто характеризують ситуацію, пов’язану з
відтворенням схвильованого стану персонажів, пор.: – Думки мої
розкочуються, неначе розсипаний з решета горох. І трудно мені їх
позбирать, – сказав Радюк [..] (Н.-Лев. ІІ, 285); [..] її [Тодозі] думки десь
розсипались, як посіяна на ріллі пшениця, і вона не могла позбирати своїх
думок, звести їх докупи і опам’ятатись (Н.-Лев. VІІ, 113).
Серед описуваних загальномовних метафор привертають увагу
усталені, традиційні структури, які оновлюють свою семантику завдяки
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розгортанню динамічних ознак порівняльними зворотами з об’єктом хвиля.
Напр.: Пішла думка за думкою, жаль за жалем, як одна хвиля за другою
довго котиться, навіть тоді, як вітер затихне (Н.-Лев. І, 55);
Заворушились мрії й пішли одна за другою, неначе хвиля за хвилею (Н.Лев. VІІІ, 392); [..] його [Балабухи] гордість заколихалась до самого дна
серця й викинула, як бурлива хвиля на берег, те почування (Н.-Лев. ІV,
64). Включення назви хвиля з комплексною семою ‘рух’, ‘вода’ до об’єктної
частини кожного з розглянутих порівнянь, по-перше, реалізує ідею про те,
що внутрішній світ людини є динамічна за своєю природою субстанція, подруге, естетизує метафоричну модель, що ґрунтується на аналогізації
внутрішнього світу людини з водним простором.
Доповнюють

і

розширюють

художню

норму

асоціювання

внутрішнього буття особистості з водним простором метафори думка
увійшла в мої нерви, як дощова вода; думка приставала до думок, ріднилась,
як морська піна. Аналогізуючи думку з водою, письменник профілює
змінність думки та інтенсивність її вияву. В основі таких метафоричних
структур, на думку Н. Д. Арутюнової, лежать певні особливості рідини,
зокрема те, що «рідкий стан речовини найбільш рухливий, змінний, легко
потрапляє в полон стихії, має багатобальну шкалу градацій різних станів і
температур – від штилю до шторму, від крижаної холодності до кипіння – і
водночас позбавлений дискретності» [Арутюнова 1999 : 390]. Пор. у тексті:
– Вона [думка] увійшла в мої нерви, як дощова вода всисається в суху
землю (Н.-Лев. V, 227); [..] її [Санина] думка приставала до його
[Комашкових] думок, ріднилась з ними якимись потайними стежками, як
морська піна змішується докупи з бризками морської хвилі (Н.-Лев. V,
159).

Метафоричні

структури

[думка]

увійшла,

думка

приставала

відзначаються традиційними асоціативними зв’язками та створюються на
переносному значенні стрижневих дієслів, пор. словникові тлумачення :
Входити. 2. // перен. Глибоко западати, проникати ( в душу, серце тощо)
(СУМ-11 І, 792); Ріднитися. 2. перен. Ставати рідним кому-небудь,
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близьким духом, звичками, поглядами і т. ін. (СУМ-11 VIII, 559). Щодо
висловлювання думка приставала до його [Комашкових] думок, то вона є
варіантом усталеного словосполучення приставати на думку, пор.:
Приставати на слово (на думку, до думки і та ін.) – підтримувати чиюсь
думку, пропозицію (СУМ-11 VIII, 35). Названі метафори будують
персоніфікований образ думки, особливо виразно спричиняють його
творення динамічні ознаки увійти та ріднитися, первинне значення яких
вказує на конкретні дії людини (пор.: Входити. Ідучи, потрапляти,
проникати куди-небудь [..]; // Заходити в чию-небудь хату, кімнату (СУМ11 І, 792); Ріднитися.1. Вступати у родинні, зв’язки з ким-небудь (СУМ-11
VIII, 559)).
У досліджуваних текстах модель вода→думка репрезентує метафора
заворушились сумні думки й попливли, пор.: Знов заворушились сумні думки
й попливли одна за другою, як осіннє листя по воді (Н.-Лев. VІІ, 292).
Епітетне означення сумні (думки), а також слововживання осіннє листя, яке
функціонує у структурі порівняння, що розгортає наведену метафору,
профілюють невеселий, важкий настрій персонажа.
Метафоризацію внутрішнього стану людини фіксуємо у традиційній
метафоричній конструкції дума за думою ворушилась, семантику якої
засвідчує загальномовний словник, напр.: Ворушитися. 2. Повільно
рухатися, пересуватися з місця на місце; *Образно. В його запамороченій
голові роєм ворушилися тисячі думок (Коцюб.), (СУМ-11 І, 743).
Ускладнена підрядним порівняльним реченням названа метафорична
структура

актуалізує

показове

для

художніх

текстів

письменника

семантичне взаємопроникнення внутрішній світ людини – природний
простір. Пор.: [..] дума за думою ворушилась в її [Саниній] душі, як тихий
шелест абрикосового листу од вечірнього морського подиху на сухий
берег (Н.-Лев. V, 210). Наявність розгорнутої генітивної структури тихий
шелест абрикосового листу зумовлена тим, що «загальне значення
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предметності, закладене в основний зміст категорії іменника, дає змогу
передавати враження, викликані звуковими подразниками, у зорових
асоціативних образах» [Лісничий 2008 : 81]. Різної інтенсивності шелест
листя

асоціюється

з

проявами

мовної

діяльності

людини.

Саме

антропоцентричний принцип художнього пізнання лежить в основі названої
вище метафори, у структурі якої розкривається переносне значення
метафоризатора шелест, що містить семантичний компонент ‘розмови,
викликані чим-небудь’ (СУМ-11 XI, 437).
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького внутрішню структуру
загальномовної метафори думка прийшла оновлюють дієслова блукати,
насуватися,

плутатися,

плестися,

сновигати,

снуватися.

Названі

динамічні характеристики, у тлумаченні яких наявна спільна ознака – сема
‘пересування’,

‘переміщення,’

‘рух’

перебувають

у

синонімічних

відношеннях. Пор. словникові тлумачення: Блукати. 2. перен. Поволі
рухатися, пересуватися в різних напрямках (СУМ-11 І, 204); Насуватися.
1. Рухаючись, наближатися (СУМ-11 V, 208); Плутатися. 3. Втрачати
свободу рухів [..] (СУМ-11 VI, 597); Плестися. 1. Іти повільно, стомлено,
насилу пересуваючи ноги (СУМ-11 VI, 578); Сновигати. 1. // Поспішно
рухатися, снувати в різних напрямках, назад і вперед (СУМ-11 IX, 428);
Снуватися. 3. Те саме, що снувати 4. Снувати. 4. Поспішно рухатися в
різних напрямках, назад і вперед (СУМ-11 IX, 429).
Метафоризацію внутрішнього стану людини, її пригніченого настрою
демонструють традиційні метафоричні конструкції думки плутались, думки
плутаються, думи почали плутатись. У досліджуваних текстах ці
метафори, що ґрунтуються на прямій семантиці стрижневого дієслова
плутатися (пор.: Плутатися. 5. Втрачати ясність, чіткість; ставати
безглуздим, суперечливим (про думки, слова та ін.) (СУМ-11 VI, 597)),
розгортаються у підрядне порівняльне речення: Думки в неї [Мурашкової]
плутались, неначе десь далеко блукали (Н.-Лев. V, 293); увиразнюються
власне порівнянням: В неї [Мурашкової] думки плутались, як в тумані (Н.-
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Лев. V, 294); [..] знов плутаються в голові мої думки, як риба в мережі (Н.Лев. ІV, 141); або функціонують у контексті, що характеризується
нанизуванням предикативних ознак, які забезпечують метафоризацію дум,
профілюючи тим активну мисленнєву діяльність людини: Думи в Саниній
голові спочатку плили логічно, виразно, але не доходили ні до якого ясно
омежованого кінця, почали плутатись, перемішуватись (Н.-Лев. V, 223).
Метафорична модель мислі почали плутатись (Н.-Лев. VІ, 8) також
реалізує загальномовну семантику дієслова плутатися. Контрастує із
змістом наведеної структури метафора мислі стали ясніші, неначе
випливали з якогось туману (Н.-Лев. V, 285), яка профілює мінливість
мисленнєвої діяльності людини: невиразні, сплутані мислі (пор.: неначе з
туману (пор.: Туман. 3. перен. Про що-небудь невиразне, нечітке,
заплутане (розповідь, думку [..] і та ін.), яке важко зрозуміти, в якому важко
розібратися [..] (СУМ-11 X, 316)) стають логічнішими, чіткішими.
Для художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького характерні варіанти
типових лексико-синтаксичних моделей на позначення внутрішнього стану
персонажів. Ідентифікується за змістом з наведеною вище синтаксичною
конструкцією думки плутались, як в тумані метафора думки почали
переплутуватись, яку використано на позначення такого самого стану –
душевного

неспокою

персонажа:

І

знов

Олесині

думки

почали

переплутуватись, неначе в пропасниці (Н.-Лев. ІV, 214).
Лексико-семантичні варіанти думки блукали, думи насувались, думки
плутались, думка плелася, думка плуталася, думи сновигали, думи снувались
порівняно з усталеним словосполученням думка приходила відзначаються
виразною оцінною експресією розмовних синонімів у конкретно-чуттєвому
відтворенні динамічного, рухливого образу думки.
Серед

наведених

синонімічних

варіантних

конструкцій,

що

формуються навколо стрижневого поняття думка, спостерігаємо розгорнені
порівняльними конструкціями словесно-образні картини, змістом яких є
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уявлення, фантазії, мрії персонажа: Думки її [Меласі] несамохіть блукали
десь в театрі по ложах, зазирали на сцену, простували до фойє, то
перелітали в її житло, неначе сідали ластівками за стіл поруч з
молодим красунем (Н.-Лев. VІІІ, 467). Характерний для ідіолекту прозаїка
принцип

персоніфікації

абстрактного

поняття

проявляється

у

функціонуванні цілої низки метафоричних словосполучень із традиційним
семантичним зв’язком думки – блукали, зазирали, простували, перелітали.
«Зорова» семантика увиразнюється у метафоричній проекції думки –
ластівки.
Метафоризація такого почуття, як радість, теж ґрунтується на
аналогізації з птахом. У такий спосіб письменник характеризує душевне
піднесення персонажа і водночас минущість цього почуття: Якась
незвичайна радість злинула на його [Комашка] серце, неначе перша
ластівка весною злинула на зелену калину й защебетала пісню про весну,
про тепло, про кохання (Н.-Лев. V, 214).
Принцип одухотворення, показовий для художньої мови взагалі, в
індивідуальному

стилі

виявляє

свою

специфіку

зокрема.

Так,

у

досліджуваних текстах зафіксовано метафоричну конструкцію думи
насувались одна за одною, неначе кат за катом входили і катували, яка
побудована за антропоморфною моделлю. Традиційна сполучуваність думи
насувались, яку демонструє приклад [..] сумні думи насувались одна за
одною, неначе кат за катом входили в намет і катували його [Єремії]
душу (Н.-Лев. VІІ, 251), трансформується, зазнає індивідуально-авторського
переосмислення завдяки порівняльному звороту неначе кат за катом
входили в намет і катували його душу. Негативна оцінна семантика, наявна
в дієслівній

ознаці насувались (думи), мотивована, з одного боку,

семантикою епітета (сумні думи), а з другого – змістом

порівняльного

звороту, який експресивізує негатину оцінну семантику висловлення про
переживання персонажа.
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У досліджуваних текстах використання дієслів вертатися, збиратися,
що актуалізують сему ‘рух’, ‘переміщення’, пов’язане зі створенням
динамічного персоніфікованого образу думки, напр.: Думки [..] помаленьку,
вертались в її [Марусину] душу, неначе збирались звідкільсь додому (Н.Лев. VІ, 70). Семантичне наповнення підрядного порівняльного речення
неначе збирались звідкільсь додому, що актуалізує сему ‘конкретні дії
людини’, теж констатує антропоморфізацію думки.
Метафоризація думки у художніх текстах письменника відбувається
через динамічні ознаки ворушитися, плестися, напр.: Думи його
[Ломицького] ворушились в його голові якось мляво, боязко [..] (Н.-Лев. VІ,
8); [..] несамохіть його [Якимова] думка плелася в голові (Н.-Лев. І, 321).
Прислівниковий епітет несамохіть, що функціонує в наведеному прикладі,
сприяє уточненню переносної семантики динамічної дієслівної ознаки
плестися. Високий ступінь текстотвірної активності засвідчує ця лексема і в
складі інших метафоричних структур, пор.: [..] несамохіть вертілись
думки в господині (Н.-Лев. VІІІ, 153); [..] думка про діляницю новинками
якось несамохіть вислизнула в неї [Меласі] з голови (Н.-Лев. VІІІ, 436); І її
[Таїси Андріївни] думки несамохіть перелинули в передніші часи [..] (Н.Лев. VІІІ, 301); Думки про свою долю, про свою прийдешність несамохіть
заворушились в неї [Улясі] й полинули кудись далеко, зазирнули в далечінь,
невідому й темну (Н.-Лев. VІІ, 409).
Відзначимо,

що

у

досліджуваних

текстах

частотно

вживаний

прислівник несамохіть (134 слововживання) містить приховану сему ‘без
певного наміру’, ‘без певної мети’. Наявність цієї семи мотивується тим, що
лексема несамохіть через одне із своїх значень синонімізується з
прислівниковою ознакою мимоволі, тлумачна частина якої містить такий
самий семантичний компонент, пор.: Несамохіть. 2. Проти волі, бажання;
мимоволі, мимохіть (СУМ-11 V, 381); Мимоволі. 1. Без певного наміру;
ненароком (СУМ-11 IV, 709).
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Характеристичну сему ‘без певного наміру’, ‘без певної мети’ містять
також зафіксовані у досліджуваних текстах дієслова снуватися, сновигати,
пор.: Снуватися. 3. Те саме, що снувати 4-6. Снувати. 4. // Ходити без
певної мети [..] (СУМ-11 IX, 429); Сновигати. 1. Ходити без певної мети
[..] (СУМ-11 IX, 428). Через ці динамічні дієслівні ознаки простежуємо
моделювання внутрішнього портрета людини. Так, наприклад, метафора
думи снувались, що розгортається у підрядне порівняльне речення наче
хмари перед бурею на небі, передає значення невеселого стану: Думи
снувались в її [Тодозиній] голові, наче хмари перед бурею на небі (Н.-Лев.
VІІ, 125). Метафора думи за думами сновигали й не доходили ні до якого
кінця теж профілює невеселий, важкий стан, спричинений безвихіддю:
Думи за думами сновигали в Ватиній голові й не доходили ні до якого
кінця: перед нею в будучині чорніла ніби сумна ніч, не місячна, не зоряна, а
хмарна без просвітку осіння ніч (Н.-Лев. VІ, 251).
У досліджуваних текстах виокремлено типові лексико-синтаксичні
конструкції, які актуалізують модель хмари→думи. Метафори такого типу
характеризують внутрішній стан персонажа, викликаний його заглибленням
у думки, через неспокій, тривогу, хвилювання. Напр.: Думи, як осінні
хмари, наполягали на молоде чоло (Н.-Лев. ІІ, 149); [..] дума за думою
находили й одходили, як хмари на небі (Н.-Лев. ІІ, 281); [..] важкі думи
наполягають на неї [Саню], як хмари часом несподівано насовуються на
чисте прозоре небо в ясний погожий день (Н.-Лев. V, 193).
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького фіксуємо типові лексикосинтаксичні конструкції на позначення стану мрійності людини. Це
метафоричні структури із словом мрія. У таких метафорах мрія
аналогізується із роєм, великою кількістю комах (бджіл), що профілює її
кількісний вияв. Пор.: [..] не думи розсудливості почали сновигати в неї
[Сані] в голові, а якісь інші мислі, якісь палкі мрії роєм повилися проти її
волі. І ті мрії полетіли звідкілясь, вилися ніби з ясного, срібного туману, з
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темного неба, з свіжого моря, налітали з тієї поетичної далечі, [..]
сновигали кругом неї, неначе бджоли в майський день [..] (Н.-Лев. V, 234).
Привертає увагу стилістичний прийом ампліфікації, що розвивається у двох
паралельних лініях, з одного боку, ампліфікуються назви думи, мислі, мрії,
які означують сферу ідеального, з другого – динамічні характеристики
почали сновигати, повилися, полетіли, вилися, налітали, сновигали.
Переносне значення названих дієслів забезпечує семантико-синтаксичну
нерозкладність,

цілісність

висловів

на

позначення

внутрішнього,

психічного стану людини. Серед наведених конструкцій більшу можливість
у вираженні активного, рухливого образу мрії виявляє предикативна
метафора мрії сновигали. У семантиці стрижневої дієслівної ознаки названої
структури міститься компонент «поспішно рухатися» (пор.: Сновигати 1. //
Поспішно рухатися, снувати в різних напрямках (СУМ-11 IX, 428)).
У

мові

розгорнутий

художніх

творів

метафоричний

І. С. Нечуя-Левицького

комплекс,

який

зафіксовано

побудований

на

контекстуальній синонімії трьох понять мрії – ідеали – думки. Позитивне
емоційно-оцінне забарвлення такої метафори виявляють мовні знаки золоті
мрії, високі ідеали, добро, щастя, золоте сонце, золоте проміння, пор.: «Як
бажає серце прикласти до живого життя мої гуманні золоті мрії,
справдить мої високі ідеали! Сипнув би на весь світ рясно та рясно
думками, мріями, добром та щастям, як сипле оце золоте тепле сонце
рясним золотим промінням на розлогі луки, на Дніпро» (Н.-Лев. ІІ, 283).
Семантичний обсяг прикметникового епітета золотий у наведеному уривку
не обмежується тільки реалізацією його переносної семантики (пор.:
Золотий. 6. Перен. Який дає людям радість, щастя; прекрасний, щасливий.
(СУМ-11 III, 680)), метафоричний вислів сипле оце золоте тепле сонце
рясним золотим промінням актуалізує пряме значення цього постійного
епітета.
Мрії у досліджуваних текстах аналогізуються з сонцем, з його золотим
маревом, профілюючи тим і численність мрій, і їх приємність: [..] мрія все
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стояла перед ним [Радюком] і обсипала його, як те літнє гаряче сонце,
теплим і ясним промінням (Н.-Лев. ІІ, 205); Вона [ Надя ] тихесенько налила
чай [..], неначе боялась сполохать золоті мрії, що ніби роєм вилися в
самому повітрі, як золоте марево сонця (Н.-Лев. V, 216). У наведених
прикладах, що побудовані на зорових асоціаціях, сфера ідеального постає у
вербалізованій предметній конкретиці, яка демонструє універсальність
художньої мови.
Серед метафор на позначення мрії є й такі, в яких об’єднано
характеристики, що належать до різних джерел. Так, у метафорі мрії
розлетяться, як туман од вітру мовні знаки розлетітися і туман вказують
на те, що названа структура актуалізує дві метафоричні моделі: птах →
мрія і явище природи (туман) → мрія. Ця метафорична конструкція реалізує
значення «невиразні мрії поступово зникнуть». Пор. у тексті: [..] його
[Радюка] мрії розлетяться марно, як туман од вітру (Н.-Лев. ІІ, 223).
Оригінальне індивідуально-авторське осмислення мрії показове для
метафоричної конструкції, яка також побудована за двома моделями:
абстрактне поняття→мрія, міфічна істота→мрія, напр.: Мрії втихли,
розлетілись, мов фантастичні ілюзії, ніби русалки поховались в воді перед
сонцем (Н.-Лев. V, 235). Використані у наведеній метафорі мовні знаки
фантастичний, ілюзії свідчать про те, що ця структура профілює світ уяви,
мрій, сподівань, яким не вдалося здійснитися.
Процеси мріяння, думання персонажів у художніх творах І. С. НечуяЛевицького

мають

образну

словесну

реалізацію,

яка

демонструє

найрізноманітніші асоціативні зв’язки. Так, наприклад, замість одного
дієслова мріяти (‘поринути у мрії’, ‘прагнути в думках до чогось’)
письменник використовує метафоричні висловлення думка понеслась в
якийсь фантастичний світ, потонув думками в золотій імлі наступаючих
кращих часів, потонув думами в поезії мрій. Відповідно і на означення
поняття «мрія» автор уживає метафоричний вислів золота імла. Такий
зв’язок мотивується тим, що іменник імла через пряме значення
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синонімізується з іменником марево, який містить у собі значеннєвий
компонент ‘витвір уяви’. Саме цей компонент наявний і в семантиці
іменника мрія. Пор. значення наведених слів у загальномовному словнику:
Імла. Повітря, густо насичене водяною парою; мла (СУМ-11 IV, 19); Мла.
4. Прозорі випари, рух яких ледве помітний у жаркий день; марево (СУМ11 IV, 763); Марево. 2. Перен. Витвір уяви; видіння, примара (СУМ-11 IV,
626); Мрія. 1. Те, що створене уявою, фантазією; витвір уяви (СУМ-11 IV,
817).

Пор.

у

контексті:

Вона

[Ольга]

згадала

розмову

[..]

про

аристократичні бали десь в далекій столиці, про ту розкіш, i її думка
понеслась десь далеко, в якийсь фантастичний світ (Н.-Лев. ІІ, 122); І
молодий красунь неначе потонув думками в тій золотій імлі наступаючих
кращих часів, потонув думами в поезії мрій про будущий час. Світлі
ідеали, світлі картини, одна краща й пишніша за другу, то з’являлись, то
зникали перед ним (Н.-Лев. ІІ, 320).
Змалювання внутрішнього стану персонажів у досліджуваних текстах
активізує метафори, у яких дієслова із значенням руху взаємодіють з
лексемами почування, почуття.
Конкретно-чуттєвого змісту ці назви набувають у структурах
почування заворушилось, почування ворушились, почуття заворушились, що
побудовані на загальномовній усталеній семантиці (пор.: Заворушитися. 3.
Перен. Виникнути, з’явитися (про думки, почуття і та ін.) (СУМ-11 IІІ, 61);
Ворушитися. 2. Повільно рухатися, пересуватися з місця на місце (СУМ-11
I, 743)). У традиційній сполучуваності зазначені лексеми супроводжуються
епітетами, що дає змогу диференціювати аналізовані конструкції. Так,
позитивну художньо-образну інформацію передають метафори: Якесь
приємне почування заворушилось в його [Леоніда Семеновича] серці, мов
подих тихого вітру в гарячий пекучий день в спеку (Н.-Лев. VІ, 282); В серці
знов заворушилось приємне почування: одроджувалось кохання (Н.-Лев.
VІ, 291). Паралельно функціонують метафори з негативною оцінною
семантикою: [..] в її [Ольжиному] маленькому серцi заворушилось недобре
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почування (Н.-Лев. ІІ, 105); В Марти Кирилівни заворушились в серці злі
почування (Н.-Лев. VІ, 36); Якесь неприємне почуття, якась навiть
досада на зятя заворушилась в душi в старої матерi [..] (Н.-Лев. ІІ, 281);
Якесь недобре почування заворушилось в його [Балабухи] серці й не давало
серцю

втихомиритись

(Н.-Лев.

ІV,

146).

Не

виявляє

додаткових

експресивних значень така структура: Почування ворушились, ніби
оживали (Н.-Лев. ІV, 281).
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького дієслово заворушитися
(‘виникнути,

з’явитися’)

виступає

семантичним

центром

текстових

структур, які пов’язані із відображенням суспільно-політичних процесів у
житті людини: В університетській молоднечі тоді вже заворушились усякі
гуманні думки: і громадянські, і національні, і демократичні (Н.-Лев. ІХ,
16); із метафоризацією внутрішнього світу людини: [..] думка так глибоко
заворушилась в його серцi, що вiн сам ледве постерiг її (Н.-Лев. ІІ, 32); Мрії
заворушились роєм, мов живі, і неначе внесли в мертву тишу живе
живоття (Н.-Лев. VІІІ, 322).
Отже, зафіксовані у досліджуваних текстах типи метафоричних
конструкцій із семою ‘рух’, ‘переміщення’ експлікують внутрішній стан,
психологію світу людини, а також засвідчують естетизацію метафоричних
моделей,

що

ґрунтуються

на

взаємодії

семантичного

комплексу

«внутрішній світ людини» з іменами семантичних комплексів «природа»,
«предмети» (див. схему).
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Досліджувані художні тропи в різних виявах формальної структури
актуалізують концептуальні для мовомислення письменника слова-поняття
думка, дума, мрія, почування, почуття, метафоричне осмислення яких
свідчить про уналежнення цих лексем до одного семантичного поля
«внутрішній світ людини».

4.2.2. Метафоризація понять на позначення внутрішнього світу
людини через динамічну ознаку із семою ‘звук’

У досліджуваних текстах метафоризація понять на позначення
внутрішнього світу людини здійснюється через динамічні дієслівні ознаки,
що актуалізують сему звукового сприймання, напр.: заспівати, заграти,
задзвеніти,

загомоніти,

зашуміти,

загусти,

клекотіти/заклекотіти,

просити, сміятися, ущухнути.
Серед типових лексико-синтаксичних конструкцій, які зафіксовано у
художніх текстах письменника, звертаємо увагу на структури з ядерним
словом душа. Це метафоричні словосполучення душа заграла, звеселилась,
душа заграла й задзвеніла, у яких опорні дієслова зберігають у своєму
тлумаченні вказівку на звуковий образ, напр.: Загравати2..1. Починати
грати [..] // Починати звучати, виконуючи який-небудь твір, якусь мелодію
(СУМ-11 ІІІ, 91); Задзвеніти. Почати дзвеніти, утворюючи звуки, схожі на
дзенькіт (СУМ-11 ІІІ, 106); Звеселятися. 1. // Відчути радість, зрадіти
(СУМ-11 ІІІ, 469). Названі метафоричні конструкції у досліджуваних
текстах передають піднесений внутрішній стан персонажа, його радісний
настрій, пор.: Його [Саіба] душа одразу неначе заграла, звеселилась [..] (Н.Лев. VІ, 116); Радюк тими словами зачепив в своєму серці найтоншу,
найслухнянішу струну: струну поезії народної, і його розбуркана душа [..]
заграла й задзвеніла (Н.-Лев. ІІ, 249). В останньому наведеному прикладі
привертає увагу текстова структура струна серця, яка актуалізує
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асоціативний зв’язок серце – музичний інструмент. Ця традиційна
метафорична модель відображає також уявлення про серце як про
внутрішній простір, світ, у якому звучить музика.
Традиційна модель предмети (музичні інструменти)→серце, що
характерна для ідіостилю письменника, лежить в основі і такої метафори, як
серце заграло, неначе скрипка на весіллі, пор. у тексті: Він [Єремія] почував,
що зрадів, зрадів так, що в його захопило дух, а серце скажено заграло,
неначе скрипка на весіллі (Н.-Лев. VІІ, 250). У наведеному прикладі
семантичний центр метафори серце заграло пересувається на залежне від
нього слово – прислівниковий епітет скажено, значення якого вказує на
‘інтенсивність вияву’ (пор.: Скажено. 3. перен. Дуже сильний, значний
силою свого вияву (СУМ-11 ІХ, 238)).
Міфологічними уявленнями мотивована аналогізація душі з птахом,
зокрема з ластівкою: [..] душа моя аж звеселиться й заграє, як ластівка на
сонці (Н.-Лев. ІІІ, 117).
У

досліджуваних

текстах

спостережено

функціонування

метафоричних структур серце заспівало якусь чудову пісню і співало без
кінця, співала душа пісню про кохання, що є модифікацією загальномовної
усталеної метафори душа співає, серце співає, яка означає «хтось має
піднесений настрій, відчуває радість, щастя» (див.: СУМ-11 ІХ, 514).
Використання цих метафоричних структур у художніх творах І. С. НечуяЛевицького пов’язано з називанням сильного почуття закоханості головної
героїні, пор.: – Я почула, що моє серце ніби заспівало якусь чудову пісню і
співало, співало без кінця… [..] моє серце все співало безкінечну пісню про
щастя, про кохання. Як би я хотіла, щоб навіки протягся той пишний сон,
щоб довіку співала моя душа для мого милого пісню про кохання (Н.-Лев. ІІ,
353). Аналогічну функцію виконує також метафорична конструкція:
зачинає серце пісню кохання (Н.-Лев. VІІІ, 83).
Серед метафор на позначення душі є й такі, в яких означуване слово
реалізує одне із своїх значень – «людина як носій тих чи інших рис,
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якостей» (див.: СУМ-11 ІІ, 446). Так, у метафорі співуча душа виливалась
піснею по-солов’їному йдеться про те, що «хтось почав співати пісню»,
напр.: Співуча душа виливалась піснею по-солов’їному, поетична душа
марила тисячею пишних картин. Вся природа з небом і землею, з водою,
квітками, лісами й горами здавалась однією піснею, однією гармонією (Н.Лев. ІІ, 14). Принагідно зауважимо, що метафоризацію душі у наведеному
прикладі засновано також на асоціаціях з водним простором, про що
свідчить дієслово виливатися. Дослідники відзначають, що аналогізація
душі з рідкою субстанцією, зокрема з водою, мотивована міфологічними
уявленнями [Кравець 2012 : 183].
Метафорична модель дума вся перелилась в мелодії теж побудована на
ототожненні внутрішнього світу людини з водним простором. Цей
метафоричний вислів співвідносний із загальномовним висловом виливати
думу у мелодіях (пор.: Виливати 2. перен. Висловлювати, виявляти,
передавати в який-небудь спосіб свої почуття, думки і т. ін. (СУМ-11 І,
421)). Зміна активності – пасивності, суб’єкта – об’єкта урізноманітнює
синтаксис художньої оповіді, робить його семантично конденсованим,
експресивним. Напр.: Катерина [..] почала ще виразніше виявлять в
мелодіях своє невеселе почування. Її дума вся перелилась в мелодії. [..]
Катерина почула, що вона плаче в мелодіях, хоч не плаче слізьми, i дала
волю тим невидимим сльозам. Мелодії лилися, неначе сльози, то тихо, то
разом заливали всю залу й сповняли її (Н.-Лев. ІІ, 218). Стилістична звукова
домінанта цього контексту наявна у формі слів пісня, мелодії. Метафоричні
вислови плаче в мелодіях, мелодії лилися, неначе сльози передають важкий
внутрішній стан людини, спричинений неприємними переживаннями.
Цілком інший зміст, а саме – зміну важкого, гнітючого стану
персонажа на радісний, піднесений, реалізують метафори на його серце, як
на суху землю, неначе впала роса; душу неначе обвіяло якимись райськими
пахощами; душа неначе одразу пояснішала, поздоровшала; серце зраділо й
заграло. Пор. у тексті: Єремія почутив, що на його серце, як на суху землю,
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неначе впала роса, а душу неначе обвіяло якимись райськими пахощами,
в сто раз приємнішими й солодшими за троянди та фіялки. Його змучена,
стривожена, чорна од ненависності душа неначе одразу пояснішала,
поздоровшала, неначе він тільки що лежав недужий і в одну мить одужав,
набрався сили й здоров’я. Серце зраділо й заграло (Н.-Лев. VІІ, 151).
Звертаємо увагу на семантичне наповнення наведених метафоричних
висловів, в основу яких покладено запахові (душу обвіяло якимись
райськими пахощами) та зорові (на його серце, як на суху землю, неначе
впала роса) асоціації. Мовні знаки змучена, стривожена, чорна од
ненависності (душа) актуалізують сему психологічного сприймання.
Якщо наведена вище метафорична модель серце – суха земля, що
аналогізує внутрішній світ людини із земним простором, виражає душевну
спустошеність персонажа, відсутність у нього будь-яких почуттів, то
метафорична конструкція серце грало, як риба в воді репрезентує радісний
настрій персонажа, почуття втіхи, задоволення, приємності. Пор. у тексті:
Радість, веселість ворушилась в серці; серце грало, як риба в воді (Н.-Лев.
V, 173).
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького зафіксовано й інші
варіанти метафоризації веселого стану людини, її радісного настрою, напр.:
[..] в мене неначе серце засміялось (Н.-Лев. ІV, 342). Характеристичну сему
‘сміх’ містить також метафорична конструкція думка сміється (пор.:
Сміятися. 1. Видавати сміх від веселощів, радості, нервового збудження і т.
ін.) (СУМ-11 ІХ, 413)). Стрижневе дієслово сміятися у наведеній метафорі
констатує антропоморфізацію думки: [..] та думка сміється до неї
[Марини] і гріє її серце, як весняне сонечко (Н.-Лев. І, 170).
У досліджуваних текстах на позначення внутрішнього стану людини
спостережено функціонування предикативних конструкцій серце підказало,
серце не слухало, просило, серце говорило, душа каже, які побудовано за
антропоморфною моделлю. Напр.: Серце підказало той запал в співі, те
почування, яке рідко находе натхненням на артистів (Н.-Лев. VІІІ, 142); [..]
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серце їй [Ользі] підказало, що вона не помилилась (Н.-Лев. ІІ, 119); [..] серце
не слухало розуму, бажало щастя, просило кохання (Н.-Лев. V, 285); А
серце ніби не слухало тих мелодій і говорило своє (Н.-Лев. VІ, 217); [..] твоє
лихо передпочуває моя душа. Душа мені це каже (Н.-Лев. VІІ, 153). У
наведених метафоричних конструкціях усталеність переносних значень
стрижневих

дієслів

підказувати,

просити,

говорити,

казати

підтверджується лексикографічними джерелами, пор.: Підказувати. 3.
Перен. Наштовхувати кого-небудь на якусь думку, вчинок, дію і т. ін.
(СУМ-11 VІ, 432); Просити. 1. // перен. Потребувати чого-небудь, відчувати
необхідність у чомусь (СУМ-11 VІІІ, 285); Говорити. 2. // перен. Викликати
які-небудь думки, почуття (СУМ-11 ІІ, 100); Казати. 2. Наказувати комусь
робити що-небудь.*Образно. Воно [серце] жить не хоче, не хоче журиться.
– Журись, – каже думка, жалю завдає (Шевч., І, 1951, 5), (СУМ-11 IV, 70).
Метафору мрії загомоніли теж зараховуємо до антропоморфних:
Iнститутськi мрії загомоніли в її [Ольжиній] фантазії (Н.-Лев. ІІ, 122).
Дієслівна ознака загомоніти, яка функціонує у наведеній метафорі, у
своєму тлумаченні зберігає вказівку на звуковий образ, пор.: Загомоніти. 1.
Почати гомоніти, заговорити тихо, приглушено (СУМ-11 ІІІ, 84).
Метафоризацію внутрішнього стану людини, зокрема її надмірного
нервового збудження, хвилювання фіксуємо у метафоричній конструкції
нерви ніби напружились, як добре направлені струни, й були напоготові
задзвеніти. В основі цієї розгорнутої метафори актуалізовано модель
музичні інструменти → почуття, емоції, у досліджуваних текстах така
структура набуває позитивного емоційно-експресивного забарвлення через
уведення компонента веселою мелодією. Пор.: На неї [Мурашкову] усю
неначе пахнуло вогнем. І той вогонь в одну мить пішов скрізь по нервах.
Нерви ніби напружились, як добре направлені струни, й були напоготові
задзвеніти веселою мелодією (Н.-Лев. V, 274). Мовний знак вогонь, який
функціонує у наведеному прикладі, засвідчує ще один шлях метафоризації
понять на позначення внутрішнього стану людини. Така метафорична
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проекція, основу якої становить архетипний образ, профілює напружений
стан людини, перейнятість сильним почуттям. «Як і всі архетипи, –
відзначає Л. В. Кравець, – він [образ вогню] багатозначний і амбівалентний,
що зумовлено сутнісними властивостями цієї стихії: спалює і гріє, освітлює
і завдає болю, а то й знищує» [Кравець 2012 : 153].
У досліджуваних текстах метафоричному осмисленню підлягають
почуття нудьга, сум. Як відомо, нудьга – це стан людини, викликаний її
бездіяльністю; відсутністю інтересу до життя (пор. у СУМ-11 V, 452).
Описуючи ці психічні процеси, письменник вдається до їх образної
характеристики: Думка про те, щоб помиритись з Соломією, після розмови
з батюшкою запала Романові в душу і з голови не виходила. Роман після
великодня зовсім перестав пити і ні разу не заглядав в корчму. Поки він пив,
поти він неначе заливав свою нудьгу, мов пожежу водою. Але як тільки
перестав пити, його нудьга знов ніби зашуміла й загула, як ліс на вітрі.
Роман пригадував, як Соломія колись і співала, і щебетала в його хаті
[..]. І ніколи в той час не брала його нудьга за серце, не находив сум на
душу, як густі хмари на ясне небо. Тепер нудьга неначе насувалась на його
з усіх чотирьох кутків хати, ходила за ним слідком по дворі, по садку (Н.Лев. VІ, 413). Аналогізація нудьги з вогнем (пор. заливав нудьгу, мов
пожежу водою) профілює інтенсивність вияву цього стану; метафорапорівняння нудьга зашуміла й загула, як ліс на вітрі, що побудована на
ефекті звукових вражень, теж орієнтує на вияв сили почуттів та емоцій,
викликаних цим станом. Персоніфікацію нудьги констатують дієслова не
брала, насувалась, ходила. Метафора сум – хмари профілює змінність
емоцій людини, що пов’язані з її невдоволенням та невдачею.
У художніх творах І. С. Нечуя-Левицького діють дві тенденції, з
одного боку, формування персоніфікованих образів названих вище
концептуальних понять, з другого – максимальна конкретизація їхньої
семантики у сенсорних словесних образах. Сфера ідеального постає у
вербалізованій предметній конкретиці, яка демонструє універсальність
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художньої мови, співвідносну або з загальномовною традицією, або з
індивідуально-авторською мовною практикою.
У досліджуваних текстах виокремлено на позначення внутрішнього
стану людини типові метафоричні структури, що описують дієсловами
фізичної дії (забитися, кидатися, закидатися, заколотитися, застукотіти,
затремтіти, тріпатися) ознаки серцевої діяльності. Особливістю метафор
із ключовим словом серце є те, що в них поєднуються семи ‘звук’ і ‘рух’.
Дієслово забитися в загальновживаному сполученні забилось серце,
зафіксованому у творах письменника, означає ‘ритмічно рухатися,
пульсувати’ (СУМ-11 І, 171), напр.:

Як сказала Саня ці слова, він

[Комашко] одразу ніби прокинувся: почув, як швидко забилось в його серце
(Н.-Лев. V, 215). У художній мові стерта метафора забилось серце
ускладнюється іншими предикатними ознаками, засвідчуючи специфіку
книжно-писемної мови.
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького відзначаємо розбудову
стилістично нейтральної структури забилось серце словами закидалось,
кидалось, заколотилось, застукотіло, затремтіло, тріпалось. Ці динамічні
ознаки

об’єднуються

у

синонімічний

ряд

спільним

семантичним

компонентом, на що вказує наявність у тлумачній частині кожного з
названих слів лексеми битися (забитися), напр.: Закидатися. 2. Швидко
забитися, закалатати (про серце) (СУМ-11 ІІІ, 142); Кидатися. 4. Раптом
сильно здригатися // сильно битися (про серце) (СУМ-11 IV, 148 );
Заколотитися. 1. Почати колотитися, надмірно битися (СУМ-11 ІІІ, 154);
Застукотіти. Підсил. До застукати. Застукати1. 1. // Швидко забитися (про
серце) (СУМ-11 ІІІ, 336); Затремтіти. 1. // Швидко забитися, запульсувати
(про серце) (СУМ-11 ІІІ, 358); Тріпатися. 1. // Посилено, прискорено
битися (про серце) (СУМ-11 Х, 273).
Складні

семантичні

унаочнює така схема:

зв’язки

досліджуваної

синонімічної

групи
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Традиційні метафоричні моделі закидалось серце, кидалось серце, пульс
кидався, серце тріпалось характеризуються активною варіативністю. Вони,
як правило, поширюються прислівниковими епітетами: Серце в батька й
матері швидше закидалось (Н.-Лев. ІІ, 133); Його [Радюка] серце дужедуже закидалось в грудях, жар ударив йому в щоки (Н.-Лев. ІІ, 162); Але
незабаром серце неначе ожило й закидалось швидко та хутко (Н.-Лев.
VІІІ, 416); В [Нимидори] неї щоки палали вогнем, а серце кидалось швидко,
а душа холола од страху (Н.-Лев. ІІІ, 46); Серце кидалось швидко в грудях,
бажало щастя (Н.-Лев. ІV, 149); [..] в неї [Мурашкової] серце почало
кидатись тихіше (Н.-Лев. V, 285); Його [Радюка] пульс кидався дуже
швидко, лице горіло (Н.-Лев. ІІ, 139); Радюк почував, що його голова вже
прохолола, що його пульс кидався рівно (Н.-Лев. ІІ, 142); Її [Василини]
серце

перестало

тривожно

тріпатись

(Н.-Лев.

ІІІ,

170);

або

ускладнюються порівнянням, в яких биття серця аналогізується з рухом
крил птаха, напр.: В Лукини закидалось, затріпалось серце в грудях, як
пташка в клітці (Н.-Лев. V, 65); Серце кидалось, неначе пташка тріпала
крильцями в клітці (Н.-Лев. VІІ, 107); Серце тріпалось, як пташка в клітці
(Н.-Лев. ІІ, 224); [..] в грудях серце так і тріпається, як пташка [..] (Н.-
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Лев. ІV, 346). Метафоричні проекції цього типу сформувалися під впливом
міфологічних уявлень.
Метафоризацію

внутрішнього

стану

людини

відзначаємо

в

загальномовних метафорах із комплексною семою ‘звук’, ‘рух’: серце
застукотіло, серце заколотилось, затремтіло серце. Названі метафоричні
конструкції означають неспокій, зумовлений страхом, тривогою:

Серце

знов прокинулось і застукотіло в грудях, як пташка в клітці (Н.-Лев. ІІІ,
223); Ганя одразу замовкла й охолола: серце в неї якось чудно
заколотилось, мов щось недобре віщувало (Н.-Лев. І, 172); Серце моє
затремтіло, в душі похололо (Н.-Лев. І, 198). Наведені приклади
підтверджують цілісність семантики руху й звучання у висловах, що
стосуються суб’єкта серце. Експресивність таких сполук досягається
семантикою дієслів застукотіти, заколотитися, затремтіти, яка вказує
на вияв фізичної дії, та прислівниковим епітетом чудно. Оцінка
внутрішнього стану людини: це переважно тривога, беззахисність, чітко
«просвічується» і в порівнянні з об’єктом пташка.
Як контраст до попередніх метафоричних конструкцій, виступає
індивідуально-авторська метафора серце ущухло, що передає стан душевної
рівноваги персонажа, відсутність хвилювання: Селаброс вже трохи
одійшов: палке серце ущухло (Н.-Лев. V, 149). Той самий внутрішній стан
персонажа виражає метафора, у якій серце ототожнюється з рідкою
субстанцією, зокрема з водою: Василина почувала, що її серце було
спокійне, як тиха вода в ставку (Н.-Лев. ІІІ, 173). Традиційна метафорична
модель, яку демонструє наведений приклад, зазнає трансформації шляхом
уведення розширювального компонента – порівняльного звороту як тиха
вода в ставку.
Отже, зафіксовані метафоричні моделі розкривають типові для
мовомислення
демонструють

письменника

прийоми

персоніфікацію,

конкретно-чуттєвої

оживлення

абстрактних

образності,
понять,
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актуалізують зображення психічного життя людини, її емоційного стану,
переживань, настрою, відчуттів, бажань.
4.2.3. Метафоризація понять на позначення внутрішнього світу
людини через динамічну ознаку із семою ‘вода’, ‘рідина’
У

досліджуваних

текстах

абстрактні

поняття

на

позначення

внутрішнього світу людини душа, серце, думка, щастя, радість, почування
метафоризуються через динамічні характеристики, що містять вказівку на
рідину, наприклад, виливатися, випливати, закипіти, заколиватися,
затоплювати,

кипіти,

клекотіти,

литися,

наливати,

наливатися,

напувати, плинути, прибувати, приливати, сповнювати, тонути. Функцію
предиката виконують перелічені динамічні ознаки, мотивовані

тим, що

внутрішній світ людини письменник моделює за зразком зовнішнього,
матеріального світу. Основним джерелом змалювання психологічних
картин є лексика «фізична», яка використовується у вторинному
метафоричному значенні.
Найчастіше зображення внутрішнього світу людини у художніх творах
І. С. Нечуя-Левицького відбувається через метафоризацію душі.
На образно-метафоричне вживання лексеми душа у текстах української
літератури звертає увагу М. В. Скаб, яка наголошує, що «письменники ХІХ
століття

активно

використовують

традиційні

метафоризовані

фразеологізми, однак поступово збільшують створення нових, до того ж
число їх стрімко зростає у письменників ХІХ – початку ХХ століття, коли в
літературі набуває поширення психологічний напрям» [Скаб 2008 : 444].
Щодо творчості прозаїка дослідниця робить такий висновок: «у І. НечуяЛевицького – часто душа вживане у релігійному значенні, однак найбільше
– зі значенням «внутрішній світ людини»» [Скаб 2008 : 209], яке «дуже
активно піддається метафоризації [..]» [Скаб 2008 : 439].
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Не менш активним засобом вираження внутрішнього стану людини у
художніх текстах письменника є метафоризація серця, саме тієї лексеми,
яка тісно пов’язана з лексемою душа. Дослідники акцентують увагу на
тому, що ці поняття ототожнюються та синонімізуються, причому
переважно саме в значенні «внутрішній світ людини» [Скаб 2008 : 229].
Таке явище зумовлено актуалізацією в українській літературі «філософії
серця» [Кравець 2012 : 174], а точніше філософської концепції людини як
мікрокосму, яку розробив Г. Сковорода. З цього приводу Н. О. Мех пише:
«В українській традиції Григорій Сковорода вважається засновником
філософії серця. Те, що він називає серцем, – це ніщо інше, як вітчизняний
варіант того, що в історико-пізнавальній філософській традиції іменується
душею [виділення наше. – Л. М.], або ж істинною сутністю в людині»
[Мех 2005 : 7]. Витоки такої концепції і відповідно – мовної моделі
мікрокосмосу мислителя, дослідники простежують, – у Святому Письмі,
частково також у вченні античних мислителів, зокрема «у вченні Платона,
перипатетиків,

стоїків»

[Нічик 1997 :

проте

187],

«водночас

вона

[концепція. – Л. М.] спирається і на міцний староукраїнський ґрунт –
літературно-писемну традицію XVI – XVII ст., яка репрезентує творчий
розвиток

староукраїнськими

природу

людини,

їхню

книжниками

велику

духовну

уявлення

про

двонатурну

роботу

над

осягненням

амбівалентності людської сутності з використанням усього багатства
відповідних мовних засобів » [Гнатюк 2010 : 321].
Душа,

серце

у

творах

І. С. Нечуя-Левицького

являють

собою

«посудину, вмістилище» [Арутюнова 2003 : 98], наповнювані почуттями,
духовними переживаннями людини. Так, наприклад, метафорична модель
закипіла душа передає внутрішній стан персонажа, його збудження.
Загальномовна семантика цього фразеологізму, зафіксована у Словнику
української мови в 11 томах (пор.: Закипає (закипіла) душа – хтось
перебуває в стані сильного переживання, викликаного обуренням, злобою і
т. ін. (СУМ-11 ІІІ, с.143)), і реалізована в тексті І. С. Нечуя-Левицького: [..]
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його [Єремії] люта душа [..] закипіла злістю й помстою (Н.-Лев. VІІ, 181).
Експресивний зміст фразеологізму душа закипіла увиразнюється, набуває
додаткового поняттєвого і емоційного відтінку завдяки семантиці іменників
злість, помста. Предикатна функція цих слів виявляється в називанні
причини хвилювання душі.
У наведеному контексті звертаємо увагу на експресивну назву люта,
що

містить

у

своїй

значеннєвій

структурі

компоненти

‘гнів’,

‘розлюченість’, пор.: Лютий1. 1. // Який виражає розлюченість, гнів (СУМ11 ІV, 574). Відповідні семантичні компоненти наявні і в тлумаченні
іменника злість, тоді як у слові помста сема ‘гнів’, ‘розлюченість’
виражена імпліцитно. Наявність такої семи мотивується значеннєвим
компонентом ‘зло’, що міститься у семантиці аналізованого слова. Пор.
значення наведених слів у Словнику української мови в 11 томах: Злість. 2.
Почуття роздратування, гніву, досади; розлюченість (СУМ-11 ІІІ, 595);
Помста. Відплата кому-небудь за вчинену кривду, заподіяне зло і т. ін.
(СУМ-11 VІІ, 136); Зло1. 3. Почуття роздратування, гніву, досади;
розлюченість (СУМ-11 ІІІ, 597).
У

досліджуваних

текстах

зафіксовано

варіант

загальномовної

метафори душа закипіла – душа кипить: – Душа в мене кипить од
безчесної гадки! (Н.-Лев. VІІ, 236). Семантичне оновлення метафори душа
кипить відбувається завдяки розширенню її конструкцією од безчесної
гадки. Експресивно-стилістичну функцію при цьому виконує епітетне
означення безчесний, що передає негативне психологічне сприйняття
ознаки.
Значення такого самого важкого внутрішнього стану персонажа, його
великої неприхильності, ворожості до когось виражає метафорична
конструкція душа клекотіла, що ґрунтується на переносній семантиці
опорного дієслова: Клекотіти. 5. перен. Бурхливо, з незвичайною силою
проявлятися (про почуття, пристрасть і т. ін.) (СУМ-11 ІV, 179). Пор. у
тексті: Його [серба] душа аж клекотiла помстою й ненавистю [..] (Н.-
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Лев. ІІ, 15). Зіставивши вислови душа кипить од безчесної гадки, душа
клекотіла помстою й ненавистю вищий ступінь інтенсивності відзначаємо
у метафорі душа клекотіла помстою й ненавистю.
У досліджуваних текстах виокремлено типові лексико-синтаксичні
конструкції, у яких дієслова кипіти/закипіти, клекотіти/заклекотіти,
наливати метафоризують негативні почуття, психічні стани людини злість,
ненависть, помста, гнів, лихо та профілюють інтенсивність їх вияву.
Структури такого типу ґрунтуються на актуалізації метафоричних моделей
вода→почуття, вода→душа/серце: Комашко тоді почував, що в його душі
ніби щось кипить, клекоче, перевертає усе до дна (Н.-Лев. V, 204); Злість
і помста заклекотіли в [..] серці (Н.-Лев. VІІ, 341); Вся ненависть до
Ястшембського закипіла у її серці, пробила його наскрізь гострим ножем,
закипіла у душі, як вода на вогні. Вона [Василина] почула, що набирається
сили з тією злістю. Гнів налив її тіло якимсь пекельним здоров’ям: вона
хотіла встати, але знов упала на пісок. А лихо клекотіло у її душі, як вода
у казані (Н.-Лев. ІІІ, 214); А тим часом Комашко почув, що в його серці
щось ніби закипіло, кипить і не перестає… Він почутив, що в його душу,
добру зроду, запала злість, ненависність до порядків, як падає грязь,
кинута навісною рукою на чистий кришталь, і псує дорогий кришталь…
(Н.-Лев. V, 309). У наведених прикладах ототожнення почуттів, бажань з
водою засвідчують також поширювачі метафор – порівняльні звороти як
вода на вогні, як вода у казані, а використані в останньому реченні художні
деталі чистий кришталь, дорогий кришталь, профілюють у такий спосіб
чистоту душі, її прозорість.
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького почуття, які визначають
настрій людини (злість, ненависність, почування великої обіди, великої
втрати, жаль, горе, кохання), виконують також функцію суб’єкта дії та
виступають, як правило, компонентами ампліфікаційних рядів, пор.: То
злість, то ненависність, то почування великої обіди, великої втрати
приливали до серця, неначе морські хвилі до берега (Н.-Лев. VІІ, 214); І
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жаль, і горе, і кохання – все заразом піднялось в її [Мокрининій] душі й
неначе затопило всю її душу слізьми, як повіддя весною затоплює береги
(Н.-Лев. ІІІ, 114). Аналогізація різних почуттів з морськими хвилями
репрезентує їх кількісний вияв, з повіддям – велику кількість, навіть надмір.
Ті ж самі асоціації актуалізує метафора: Злість росла, прибувала в серці, як
вода в річці в тучний дощ (Н.-Лев. VІІ, 212). Динамічний характер
метафоризованої

ознаки

посилюють

порівняння,

що

деталізують

семантичний зміст метафори.
Метафоричне осмислення внутрішнього емоційного стану людини, її
переживань, що зумовлені ставленням до дійсності, простежуємо у
метафорі,

яку демонструє такий контекст: Його [Радюка] язик, такий

легкий, як i в батька, ледве встигав вигортать i виявлять силу думок, всю
силу гарячого почування, котре наче кипіло й клекотіло в його серці (Н.Лев. ІІ, 138); внутрішні переживання людини, які приховані від сторонніх,
виражає така метафора: [..] ввесь його [Бжозовського] шляхетський гонор
піднявся з самого дна, кипів, клекотів у його душі (Н.-Лев. ІІ, 76).
Актуалізований у наведеному прикладі мовний знак дно засвідчує
асоціацію душа – водний об’єкт.
У досліджуваних текстах реалізацію базової метафоричної моделі, яка
ґрунтується на уявленні душі / серця як водного об’єкта, що має дно,
репрезентують ще й такі метафори: Пiсня дiйшла до самого дна душi, де ще
лежали дитячi згадки (Н.-Лев. ІІ, 336); деякі з них профілюють здатність
людини самокритично оцінювати реальну дійсність під впливом сильного
почуття: Кохання заворушилось в його душі бурливо та шумливо, кипіло,
ніби міцне пиво; але він [Балабуха] нагадав гарбузи… його гордість
заколихалась до самого дна серця й викинула, як бурлива хвиля на берег,
те почування (Н.-Лев. ІV, 64). У процесі метафоризації кохання
письменник художньо переосмислює та проектує властивості хмільних
напоїв у сферу понять, які характеризують інтимне буття людини, та
створює у такий спосіб індивідуально-авторську метафору. Мотиваційна

309

основа цієї метафоричної проекції пов’язана із загальною тенденцією в
українській літературі аналогізувати кохання з вином, а стан закоханості зі
сп’янінням.
Явище

«наповнення»

душі,

серця

простежуємо

у

семантиці

метафоричних структур із дієсловом наливатися. Ця динамічна ознака у
поєднанні з назвами – атрибутами внутрішнього світу людини – душа, серце
утворює традиційні метафоричні сполуки налилась душа, серце налилось.
Пор.

переносне

значення,

наявне

в

загальномовному

словнику:

Наливатися. 3. перен. Сповнюватися якимись почуттями, властивостями і
т. ін. (СУМ-11 V, 118). Загальномовне значення дієслівних метафор
актуалізується в таких контекстах: Яким добром і щастям налилось моє
серце, налилась моя душа! (Н.-Лев. ІІІ, 33); Олеся почувала, що її серце
налилось щастям вщерть [..] (Н.-Лев. ІV, 198). Зображення серця, душі як
об’єктів, де зосереджуються почуття персонажів, веде до розширення
конструкції серце налилось, налилась душа залежними словами щастям,
добром,

позитивно-оцінне

значення

яких

уточнює

основний

зміст

наведених метафор.
У досліджуваних текстах фіксуємо метафоричну конструкцію висока
мелодія, котрою була налита вся його душа, яка також побудована на
осмисленні душі як «вмістилища». Уживаний у наведеній метафорі
займенник весь підтверджує те, що душа сприймається як річ об’ємна
[Скаб2008 : 392]. Напр.: Він [Радюк] узяв скрипку й почав грать, але
мелодія музики тільки псувала ту високу мелодію, котрою була налита вся
його душа (Н.-Лев. ІІ, 205).
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького виокремлено типові
лексико-синтаксичні конструкції душа була повна щастя, душа повна
щастя вщерть, душа повна щастям до самих країв, у яких душа
аналогізується із об’єктом, де немає вільного місця та який заповнений до
краю.

Такі

метафоричні

структури

профілюють

стан

цілковитого

задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення й безмежної радості,
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яких зазнає людина: Його [Радюка] душа була повна щастя…(Н.-Лев. ІІ,
223); Зося почувала, що її душа повна щастям до самих країв, що вона
перебуває найкращу годину свого життя, про яку вона так давно й часто
марила (Н.-Лев. І, 321); Так співає людина в той час, коли в неї душа повна
щастя вщерть, коли серце мліє, умліває… (Н.-Лев. V, 289). Традиційна
метафора

душа була повна

трансформується,

зазнає

щастя в мові

І. С. Нечуя-Левицького

індивідуально-авторського

переосмислення

завдяки порівняльному звороту як криниця води, пор.: В неї [Сані] душа
була повна щастя, як криниця води (Н.-Лев. V, 267).
Для індивідуального стилю письменника показові описи, у яких
емоційний стан персонажа переплітається зі станом заглиблення у його
думки. Художнє осмислення такого поєднання фіксуємо у контекстах, де
йдеться або про роздуми тодішнього народника, який вболіває за долю
України, або про почуття та переживання закоханої людини: І як він
[Радюк] більше думав про свій народ і Україну, то його душа ніби тонула в
якійсь темній безвісті, де не було ні дна, ні верху, де не було за вiщо
вхопиться, хіба за одно повітря (Н.-Лев. ІІ, 149); Він [Микола] дуже
задумався, аж засмутився. Його душа заколивалась, як хисткий човен на
хвилястому морі [..] (Н.-Лев. ІІІ, 118). Традиційна та індивідуальноавторська метафори – душа тонула, душа заколивалась, як хисткий човен на
хвилястому морі засвідчують ототожнення внутрішнього світу людини з
реаліями та властивостями водного простору.
У

досліджуваних

текстах

І. С. Нечуя-Левицького

спостережено

функціонування лексико-синтаксичних моделей, у яких дієслова наливати,
заливати, вливатися, литися, сповнювати метафоризують радість, щастя,
кохання, любов. Такі метафоричні конструкції пов’язані з уявленням про
«почуття як рідке тіло, що наповнює людину, її душу, серце, які
сприймаються як місткість» [Арутюнова 1999 : 389]. В осмисленні почуттів
мова художніх творів письменника відображає «загальну тенденцію їх
екстеріоризації, тобто вони постають відокремлено від людини, але
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водночас у взаємозв’язку з нею» [Арутюнова 1999 : 386]. Напр.: Дашкович
приглядавсь до неї [Степаниди], i якась радість все більше та більше
наливала його серце (Н.-Лев. ІІ, 31); Радість налила її [Ваті] душу до
самого краю (Н.-Лев. VІ, 252); Яке щастя наливало її серце! Яка
солоднеча, яка радість лилась в її душу, спадала на серце! (Н.-Лев. V, 219);
Вона [Василина] почутила, що кохання залило всю її душу [..] (Н.-Лев. ІІІ,
198); Олеся почувала, [..] що любов залила всю її душу, як весняна вода
заливає луги та луки (Н.-Лев. ІV, 198). Осмислення любові як весняної води,
що заливає луги та луки, репрезентує високий ступінь вияву цього почуття.
У художньому баченні письменника «природа – не тільки тло, на
якому розгортаються події» [Єрмоленко 1988 : 64], вона гармонує із
внутрішнім станом людини, автор дуже часто осмислює їх у взаємозв’язку і
взаємодії. Прикладом такої відповідності можуть слугувати метафори:
Кохання обливало його [Михалчевського] душу теплом літнього тихого
вечора (Н.-Лев. ІІІ, 264); По землі розливалось тепло і наливало
Василинину душу молодими першими любощами, наче п’яними пахощами
васильків та м’яти (Н.-Лев. ІІІ, 154). Контамінована метафора розливалось
тепло і наливало душу любощами об’єднує дві метафоричні моделі душа –
«вмістилище» і почуття – рослини (а точніше – їх пахощі) та профілює
інтенсивність вияву почуттів, їх приємність.
На асоціаціях внутрішнього світу людини із рослинним світом
побудована також метафорична конструкція: в [..] серці наче почала
розвиваться весняна рожа й сповнила всю душу пахощами (Н.-Лев. ІІІ,
118). Наведена метафорична конструкція об’єднує характеристики, які
належать до різних метафоричних моделей: це осмислення душі як
«вмістилища» почуттів, а також проекція рослини → кохання / любов, яка
профілює красу цього почуття.
Художнє переосмислення внутрішнього стану людини простежуємо у
структурі: Ватя почувала, що її пригноблене серце знов одходить,
квітка весною (Н.-Лев. II, 291).

як
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Метафоричну модель рослини → кохання / любов, проектовану на
зображення внутрішнього світу людини, фіксуємо у структурах: букет
молодої любовi (Н.-Лев. ІІ, 231); квітками зацвіло моє серденько; любов –
як незiрвана квiтка, як троянда, як пахощi бiлої лелiї, пор. у тексті:«Треба
ще до цього усього додати й букет з яких-не-будь осінніх квіток, щоб цим
виразніше натякнуть, якими квітками зацвіло моє серденько од його й
для його, і, може, я цим приверну його до себе» (Н.-Лев. VІІІ, 473); Ольга
вхопилась рукою за серце й почувала любов свiжу, як незiрвана квiтка,
пахучу, як троянда, солодку, як пахощi бiлої лелiї, i ледве вдержала сльози
(Н.-Лев. II, 231).

Аналогізацію внутрішнього світу людини з квітами

спостережено і в такій структурі: Прибиті нерви, роздратовані навіженою
упертою Каралаєвою, несподівано одійшли, як квітки, прибиті морозом, і
набрались сили (Н.-Лев., VI, 68).
Дослідники відзначають, що «аналогізація почуттів із квітами
ґрунтується

на

особливостях

розвитку

рослин

та

їх

зовнішніх

характеристиках: за сприятливих умов рослини добре ростуть і зацвітають,
милуючи око красою квітів, а за несприятливих – в’януть і гинуть.
Відповідно появу і розвиток почуттів пов’язують із ростом, цвітінням,
квітами, а їх ослаблення чи зникнення – із в’яненням, усиханням рослини»
[Кравець 2012 : 207]. Пор. також такий контекст: Прив’яле серце в
Дашковича якось радісно заворушилось; він милувався тією парою, тими
пахощами сільського кохання, що нагадували йому пахощі зеленого степу i
степових квіток (Н.-Лев. ІІ, 91).
Метафоризацію

закоханості,

мрійності

людини

фіксуємо

у

конструкціях щось гаряче, солодке лилося до серця, щось солодке вливалось
у серце, щось миле та привітне сповнило серце, які виражають позитивну
оцінку цього стану: Щось гаряче, солодке лилося до серця, просило якогось
палкого, огняного щастя без міри, без кінця… (Н.-Лев. ІV, 149); Щось
солодке помаленьку вливалось у серце й взрушило душу (Н.-Лев. VІІ, 328); І
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щось миле, невиразно приємне та привітне одразу сповнило його
[Харитона] серце (Н.-Лев. ІV, 43).
Художньо-образне

переосмислення

«чого-небудь

прекрасного,

величного, піднесеного, що глибоко впливає на почуття, уяву» людини,
простежуємо у метафорах жива поезія в серці розгорюється, поезія в серці
вже сповнила її душу (пор.: Поезія. 4. перен. Що-небудь прекрасне,
величне, піднесене, що глибоко впливає на почуття, уяву; // Взагалі щонебудь таке, що хвилює, діє на уяву (СУМ-11 VI, 764)), напр.: І вона [Софія
Леонівна] почутила, що жива поезія в її серці розгорюється, що вона
перемагає ту поезію, що подихала на неї з книжки, що та поезія в серці
вже сповнила її душу, опанувала її (Н.-Лев. VІІІ, 174).
Дещо інший внутрішньо-психологічний стан персонажа, а саме
погіршання його настрою відбиває метафорична структура щось ніби
залягло на серці й неначе мулом замулило світлу течію повного щастя, у
якій мовні знаки мул, замулити, течія актуалізують асоціації з водним
простором. Пор. у тексті: Щось ніби залягло на серці й неначе мулом
замулило світлу течію повного щастя, повної веселості, яку я передніше
почував, вертаючись на Україну з далекої далечі (Н.-Лев. VІІ, 289).
Досліджувані метафоричні конструкції реалізують переносне значення
стрижневих дієслів, пор.: Наливати. 2. перен. Сповнювати якимись
почуттями, властивостями і т. ін. (СУМ-11 V, 118); Заливати. 1. // перен.
Охоплювати, заглушуючи все інше (про почуття) (СУМ-11 ІІІ, 183);
Литися. 2. перен. // Плавно поширюватися в просторі (СУМ-11 ІV, 495);
Вливатися. 2. перен. Проникати, вселятися (про почуття, настрій) (СУМ11 І, 704); Залягати. 7. перен. Міцно вкорінюватися, западати глибоко в
душу, серце (про почуття, думки і т. ін. ) (СУМ-11 ІІІ, 198); Сповнювати.
3. перен. Викликати яке-небудь сильне почуття, переживання і т. ін. (СУМ11 ІХ, 552).
Художня проза І. С. Нечуя-Левицького засвідчує показовий для
мовомислення письменника прийом моделювання внутрішнього портрета
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персонажів через ознаки зовнішньої поведінки, конкретних дій. Таке явище
простежується у семантичному наповненні метафоричних конструкцій,
активним компонентом яких виступає лексема очі, що взаємодіє з
динамічними характеристиками тонути, пірнати, виринати, вливати.
Метафори цього типу, як правило, належать до традиційних, побудованих
на загальномовній семантиці. У текстах письменника фіксуємо такі
висловлювання із суб’єктом очі: Очi тонули на всi боки в сизiй та зеленiй
далечi, котрiй, здається, кiнця нiгде не було (Н.-Лев. ІІ, 124); [..] очі пірнули
глибоко в ту зелену гарну затишну тінь, й у тім переливанні тіні з світом
сонця він тільки й бачив чудовий Василинин вид (Н.-Лев. ІІІ, 277).
Серед досліджуваних метафор виокремлюємо структури, в яких
лексема очі, вживаючись метонімічно, виявляє особливості індивідуального
стилю І. С. Нечуя-Левицького. Напр.: Санині очі неначе влили в його
[Комашка] душу веселість [..] (Н.-Лев. V, 149); [..] серед тих мрій ніби
виринали Лідині палкі чудові очі, потаємні, як тайни безмежного зоряного
неба (Н.-Лев. VІІІ, 392). Ці метафоричні структури мають позитивне
емоційно-оцінне забарвлення.
Метафоризація внутрішнього світу людини активізує метафори, у яких
очі аналогізуються з об’єктом, що здатний уміщувати емоції, почуття,
наповнюватися ними, або ж об’єктом, який наповнює емоціями та
почуттями, пор.: Олеся неначе зацвіла, розчервонілась [..]; налиті щастям
очі блискали, неначе зорі (Н.-Лев. ІV, 198); З її [Настиних] темних очей
неначе лилось на його щастя. Йому [Денисові] хотілось, щоб те щастя
лилось на його і ніколи не переставало (Н.-Лев. VІ, 361). Наведені
метафоричні структури профілюють відчуття глибокого вдоволення й
безмежної радості, яких зазнає людина.
Актуалізацію асоціативного зв’язку внутрішній світ людини – водний
простір фіксуємо у структурі поважність не держалась у веселих очах і
спливала, як вода, яка профілює уміння людини виявляти приязнь,
симпатію, дружні почуття та не стримувати їх вираження, пор.:
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Поважність не держалась на його [о. Хведора] веселому виду, у веселих
очах і спливала, як вода (Н.-Лев. І, 160).
Отже, зафіксовані у художній текстах І. С. Нечуя-Левицького типи
метафоричних структур із семою ‘вода’, ‘рідина’ відтворюють специфіку
індивідуального стилю письменника та розкривають його увагу до світу
людських емоцій, переживань. Досліджувані метафори засвідчують процес
моделювання внутрішнього портрета людини через ознаки зовнішнього
світу, а також актуалізують метонімічні значення слова очі.
У

досліджуваних

текстах

І. С. Нечуя-Левицького

художнє

переосмислення внутрішнього світу людини відбувається за допомогою
метафоричних конструкцій, у яких активно вживані та функціонально
навантажені лексеми думка, душа, серце, мрія і под. групуються навколо
динамічних ознак із семами ‘рух’, ‘переміщення’, ‘звук’, ‘вода’, ‘рідина’.
Такі структури відбивають показовий для ідіостилю письменника
принцип антропоморфізму, тобто оживлення, наділяння властивостями
істот абстрактних назв – атрибутів інтелектуальної сфери людського життя.
Зафіксовані типи метафоричних структур найчастіше ґрунтуються на
взаємодії семантичного комплексу «внутрішній світ людини» з іменами
семантичних

комплексів

«природа»,

«конкретні

предмети».

Серед

домінантних базових моделей, що становлять основу метафоризації понять
на позначення внутрішнього світу людини, виокремлено такі: вода →
думка, вода → душа / серце, вода → почуття, птах → думка, птах → мрія,
птах → душа, конкретні предмети → думка.
Дослідження

метафоризації

концептуальних

для

мовомислення

І. С. Нечуя-Левицького понять вказує на входження цих лексем до
асоціативного лексико-семантичного поля «думка», що називає мисленнєву
діяльність людини.
У моделюванні душевно-емоційного стану персонажа активну роль
відіграють експресеми емотивного змісту – ті, що у своїй семантиці містять
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позитивну оцінку – радість, веселість, солоднеча, а також ті, що передають
негативну експресію – злість, ненависть, сум, туга, нудьга і под.
Загальномовний словник робить акцент на переносному вживанні
динамічних ознак, що метафоризують слова-образи думка, дума, душа,
серце, мрія, почування і под. У досліджуваних текстах загальномовні
метафори набувають додаткових конотацій через поширення просторовими
і часовими поняттями. У зафіксованих метафорах помічена тенденція до
ускладнення їх підрядним порівняльним реченням, уточнення семантики
дієслова-предиката порівняльним зворотом.
Розрізнення розгорнутих метафоричних образів думки, мрії, душі,
серця у художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького залежить від того, чий
мовний портрет створює автор: чи це філософські роздуми тодішнього
українського народника, чи це почуття, переживання молодої людини, чи це
внутрішній портрет, мотивований різними настроєвими станами персонажа.
Психологізм прози письменника виявляється у тісному переплетенні
метафор на позначення внутрішнього емоційного стану людини з
вербалізацією реальних побутових умов її життя.
Розгорнуті,
характерні

поширені

ознаки

мови

додатковими
художньої

складниками
прози

метафори

як

І. С. Нечуя-Левицького

ілюструють її концептуальні засади, відбивають особливості мовомислення
письменника,

у

якому

індивідуалізації

зазнають

типові

художні,

загальномовні метафоричні структури, ускладнені семантикою характерних
порівнянь. У центрі епічної оповіді автора перебуває людина з її настроями,
думками, переживаннями. Актуалізація названих образних паралелей у
текстах

І. С. Нечуя-Левицького

пов’язана

із

загальною

художньої літератури матеріалізувати сферу «ідеального».

тенденцією
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4.3. Метафоричні моделі зовнішнього опису і поведінки людини
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького

метафоричну модель

зовнішнього опису і поведінки людини репрезентують порівняння.
Відомо, що порівняння, по-перше, один із мовних засобів пізнання
світу, по-друге, – результат цього пізнання, оформлений різними
структурними компонентами тексту. Значну увагу вивченню порівняння як
образного засобу приділяв О. О. Потебня.

Учений вважав, що саме в

порівнянні як процесі відбувається рух думки «від предмета до предмета».
У мові, за спостереженнями дослідника,

виявляються розташованими

поряд ті реалії, які в дійсності є віддаленими, і лише в художньому тексті, у
сприйнятті письменника, а отже, й читача, вони постають у єдиному
семантичному просторі, народжуючи нові значення. Що ж до того, як від
поєднання

різних

елементів

народжується

значення,

є

складним.

Послідовність зображень в уяві, незалежно від того, як швидко вони
поєднуються, рідко пояснює їхній семантичний зв’язок. Простий зв’язок
елементів А і В, на думку Потебні,

не обов’язково породжує якесь

значення. А тому поєднання таких елементів повинно виходити за їхні
власні межі й включатися в апперцептивну реакцію, яка є «участю відомих
мас зображень в утворенні нових думок», і результатом якої є щось нове,
нетотожне з жодною із двох стихій апперцепції [Потебня 1993 : 82]. Але
наше

сприйняття

не

однаково

реагує

на

всі

ряди

зображень.

Характеризуючи шлях апперцепції, О. О. Потебня відзначав: «…Кожного
моменту життя все, що є в душі, розпадається на дві неоднакові галузі: одну
широку, яка нам невідома, але не втрачена для нас, тому що багато з неї
спадає нам на думку без нових відчуттів ззовні; іншу – відому нам, яка
перебуває

у

свідомості,

[Потебня 1993 : 83 – 84].

дуже

обмежену

порівняно

з

першою
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Показовим із цього погляду є порівняння як засіб апперцепції, бо «хоч
яке було б прекрасне порівняння, але воно змушує нас думати про те,
що

зовсім

не

містить

[Потебня 1993 : 111].

необхідної

властивості

Це явище О. О. Потебня

суб’єкта

називає

думки»

розкладанням

чуттєвого образу, що неможливе без слова: «…Образ, як безіменний
конгломерат окремих актів душі, …з’ясовується тільки в міру того, як ми
подрібнюємо його, перетворюючи за допомогою слова у судження … У
ряду суджень … наступні [судження – Л.М.] можливі тільки тоді, коли
попередні об’єктивовані у слові» [Потебня 1993 : 112].
Дослідники відзначають, що порівняння лежить в основі формування
художньо-образної системи тексту, в якому реалізується здатність
людського

мислення

зіставляти,

порівнювати

явища

навколишньої

дійсності. Такий стилістичний прийом передбачає цілеспрямоване, часто
ускладнене додатковими семантичними відношеннями, звертання до
порівнянь з метою створення стилістичного ефекту несподіваності,
оригінальності [..] [Голоюх 1996 : 3].
У порівняннях, як і в цілому в мові художнього тексту, відтворюються
логіко-понятійні універсалії художнього мислення, які у конкретних
вербальних реалізаціях формують індивідуальну мовну картину світу. Пор.:
«У виборі об’єктів порівнянь виражається спосіб мислення письменника,
його художнє чуття, вміння з безлічі вражень та асоціацій виділити
найбільш вагоме, істотне» [Голоюх 1996 : 15].
У художніх творах І. С. Нечуя-Левицького, як уже відзначалося,
значна увага приділяється опису зовнішності, характеристиці поведінки
людини. Письменник заглиблюється у пояснення світогляду персонажів,
прагне мотивувати їхні вчинки, переживання, зміни настрою, що зумовлює
домінування

у

досліджуваних

текстах

семантико-синтаксичних

конструкцій, які утворюють поняттєве поле зі стрижневою логічною
категорією «особа».
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У

межах

названого

поняттєвого

поля

більшу

вербальну

репрезентативність виявляють художньо-образні порівняння з об’єктами –
назвами людей. Така лексико-тематична група представлена словами
хлопчик,

розбишака, дитина, панянка,

школярі,

школярка, паничики,

європейці, купці, міщани і под.
Художнє моделювання зовнішнього портрета людини у текстах
І. С. Нечуя-Левицького

демонструють

порівняльні

конструкції

з

компонентами був схожий на, стали схожі на. Такі компоненти виконують
функцію синтаксичного зв’язку в іменному складеному присудку,
передбачаючи водночас семантику порівняння.

Пор.: [..] він [Дудін-

Левченко] одначе на виду був трохи схожий на маленького делікатного
хлопчика з рожевими повними устами, кругленькими ясними сірими очима,
м’якими білястими

кучерявими васильками на висках та рожевими

маленькими вухами [..] (Н.-Лев. ІІ, 284); [..] Калімері був схожий на
гірських розбишак (Н.-Лев. ІІ, 16). Загальномовне значення порівняльної
структури схожий на маленького делікатного хлопчика увиразнюється,
набуває

додаткового

позитивного

відтінку

завдяки

семантиці

апліфікаційних епітетних характеристик – назв портретних деталей, пор.:
рожеві повні (уста), кругленькі ясні сірі (очі), м’які білясті (кучері), рожеві
маленькі (вуха). Виразну негативну оцінність порівняльної структури був
схожий на гірських розбишак засвідчує загальномовна семантика лексеми
розбишака, пор.: Розбишака. 1. // перен. Той, хто чинить насильство над
ким-небудь, пригноблює когось (СУМ-11 VIII, 612).
Метафоризацію зовнішнього опису людини засвідчує порівняльна
конструкція з об’єктом

школярка, напр.: Уласевич і несамохіть почав

зачіпать молоденьку панянку, трохи схожу на школярку (Н.-Лев. VIII,
358). До речі, словникова ілюстрація до реєстрового слова школярка теж
репрезентує

характерний

для

індивідуального

стилю

І. С. Нечуя-

Левицького такий художньо-зображальний засіб, як порівняння. Значення
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наведеної

лексеми

в

загальномовному

словнику

супроводжується

позначкою *У порівн. Пор.: Вона все ніби пустувала, підкидала того сухого
труску, ніби гралась, наче маленька пустотлива школярка (НечуйЛевицький, IV, 1956, 242), (СУМ-11 ХI, 481).
Метафоричну модель зовнішнього опису

людини, її поведінки

простежуємо у порівнянні: Сусана Уласівна була більше схожа [..] на
панію, її поважність і навіть її неповорушливість, її огрядна постать ще
більше наддавали їй салоновий поважний тон та солідність (Н.-Лев. VI,
144).
У

мові

художніх

творів

І. С. Нечуя-Левицького

зафіксовано

семантико-синтаксичні конструкції, що ґрунтуються на міфопоетичних
асоціаціях. Це, наприклад,

характерні назви об’єктів порівнянь: герой

«Іліади», статуя Будди, цариці Шехерезади. Напр.: В такім запалі [грек]
був і справді трохи схожий на героя «Іліади» [..] (Н.-Лев. ІІ, 18); Він
[Мірошниченко] i справді тоді був схожий на непорушну статую Будди,
витесану з каменя (Н.-Лев. ІІ, 310); [..] вони [Марта і Степанида] стали
схожі на цариць Шехерезади, так багато було сценічного в їх зрості, в їх
оригінальній полуденній красі (Н.-Лев. ІІ, 48).
У

текстах

І. С. Нечуя-Левицького

зовнішності та характеру

метафоричну

модель

опису

поведінки людини демонструють порівняльні

структури з компонентом – дієсловом здаватися, яке означає, що саме в
уяві ті чи ті реалії набувають певних рис, властивостей, та об’єктами –
назвами біблійних істот – янгол, безтільний дух, незвичайний дух, небесний
херувим, дух прозорий, божество. Конструкції такого типу мають, як
правило, складну будову, тобто об’єкт порівняння
складним реченням

ускладнюється

(підрядним означальним). Напр.: Гарна й тиха, з

малим хлопчиком коло себе, вона [Зося] навспряжки здавалась янголом,
котрий на образах проводить на небо праведну душу (Н.-Лев. І, 219); Вся
вона [Зося], легка, тонка, в тонкому, як пух, білому убранні, здавалась
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безтільним духом, котрий тихо линув на білих хмарах по повітрі під
промінням сонця (Н.-Лев. І, 244); Зося здалась йому якимсь незвичайним
духом, котрому б жити тільки на небі (Н.-Лев. І, 219); [..] делікатна
білява Саня [..] здалась йому [Комашкові] небесним херувимом (Н.-Лев. V,
215); Здавалась та постать духом прозорим, при рожевих проміннях
сонця. Над самою водою стояв янгол на скелі (Н.-Лев. І, 197); Ольга тепер
здавалась йому [Радюкові] таким божеством, таким щастям, для
котрого вiн був ладен оддать своє живоття (Н.-Лев. ІІ, 233).
Доповнюють і розширюють художню норму асоціювання людини з
назвами біблійних
двокрилий

істот порівняння

як літаючий херувим, як той

херувимчик, як у янголів. Таке частотне уживання

назв

біблійних істот у ролі об’єктів порівняльних структур пояснюємо тим, що
письменник «народився, виріс та був вихований у родині священника, а
тому зберіг у собі й репрезентував читачам ментальну рису українства –
релігійність у такій образній формі» [Бибик 2013 : 51]. Пор. у тексті: Коли
ж зирну на воду, а там не стояла, а ніби плила на перекинутому небі та
сама постать,

як літаючий херувим (Н.-Лев. І, 197); Тільки її [Зосі]

русява головка з кучерями та з білими, як сніг, одслоненими плечима,
здавалось, літала по небі, як той двокрилий херувимчик (Н.-Лев. І, 217);
Той світ вона [Ольга] спостерігала вже по-iнститутському: той світ
здавався їй великим балом, з музиками, з танцями, з кавалерами в золотих
еполетах, з послами турецькими й британськими, котрі здавались їй
молодесенькими, надзвичайної краси паничиками, з русявими кучерями, як у
янголів (Н.-Лев. ІІ, 108).
Серед наведених варіантних конструкцій з компонентом здаватися,
що формуються навколо поняттєвого поля «особа», фіксуємо розгорнені
порівняннями

словесно-образні картини, побудовані

на актуалізації й

інших понять, змістом яких є уявлення та фантазії персонажів: Молодому
Наркисові вона [Софія Леонівна] здавалась якоюсь східною царівною казок
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Шехерезади. Йому уявлялось, що він якимсь чудом опинився несподівано в
дуже далекому краї, ніби в чудових казкових царських східних садках, а коло
його сидить сама красуня Паризада, оповита вечірніми поетичними
сутінями (Н.-Лев. VIII, 82); Флегонт Петрович раптом підвівсь і одійшов
до дверей. Йому заманулось подивиться оддалік на свою кохану Софію
серед новеньких квітчастих килимів. [..] Чимала жінчина постать була
ніби намальована на квітчастому полі на картині. Софія Леонівна на
тому квітчастому різкому фоні нагадувала східну Паризаду в казчаному
палаці

або

випещену

красуню

черкешенку

в

розмальованому

султанському кіоскові. Він довгенько милувавсь нею здалеки (Н.-Лев. VIII,
141). Актуалізовані у наведених контекстах назви об’єктів порівнянь східна
царівна казок Шехерезади, красуня Паризада, східна Паризада, красуня
черкешенка – ознаки обізнаності письменника зі східною міфологією та
притаманним для неї возвеличенням жіночої краси. Пор. також: Вона
[Милексита] була смуглява, але в неї була краса якась окремішня, нагадуюча
красуню в книзі Соломона «Пісня піснів» (Н.-Лев. VI, 136). .
У досліджуваних текстах ореол міфічності, казковості, краси у
моделюванні опису зовнішності людини підтримує оцінна номінація фея
(пор. Фея. перен. Про жінку, яка чарує своєю грацією, красою і т. ін. (СУМ11 Х, 581)). Пор. у тексті: В м'якому, неначе місячному сяєві світла, в ярих
блискучих діамантах вона [Ірина Михайлівна] здавалась ніби якоюсь феєю
в лісі (Н.-Лев. IX, 36); Рев'якін як углядів Ірину в сяйві світла, як побачив на
їй ярий блиск діамантів, то аж гукнув: – Ось де пишна фея Царського
садка та оцих зелених алей! Ви виникнули з темної алеї, ніби фантастична
пишна фея з лісу (Н.-Лев. IX, 37).
Художню модель опису зовнішності людини репрезентує порівняльна
структура, в якій конкретне

слововживання з

виразним прагматичним

змістом здавалась йому ніби ідеальною Маргаритою (Маргарита – героїня
з трагедії «Фауста») – показник естетичних смаків зображуваної
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письменником тогочасної інтелігенції: Софія Леонівна ще й досі здавалась
йому ніби ідеальною Маргаритою, що ладна й тепер співати пісні про
кохання, сидячи за прядкою серед простенької, але поетичної обстави (Н.Лев. VIII, 144).
У

текстах

І. С. Нечуя-Левицького

спостережено

функціонування

порівняльних структур здалась як дитина, що передає значення наївності,
ніжності, безпорадності, та – здавалась молоденькою блідою утлою
панянкою, що теж має значення ніжності та тендітності. Використання
цих

метафоричних

моделей

у

досліджуваних

творах

пов’язано

з

унаочненням художніх образів персонажів, напр.: Зося то червоніла, то
блідла. І яка вона здавалась йому тиха, спокійна, як дитина, в міру весела,
в міру поважна! (Н.-Лев. І, 215); Здалеки вона [Юлія Кирилівна] здавалась
молоденькою блідою утлою панянкою. Було знать по її делікатному
блідому й наче прозорому обличчю, по її тоненькій щупленькій постаті, що
вона за ввесь інститутський час i справді випила добру порцію оцту,
схламала потаєнцi пудiв зо два крейди, щоб буть блідою й делікатною, як
тоді була мода (Н.-Лев. ІІ, 323).
Художнє зображення поведінки

людини, її

уміння триматися у

товаристві репрезентує порівняння нагадувала французьких маркіз за часів
реставрації: Своєю старосвітською жвавістю та простотою вона [Марія
Михайлівна ] й справді нагадувала французьких маркіз за часів реставрації
(Н.-Лев. VІІI, 390).
Для стилю І. С. Нечуя-Левицького показові семантико-синтаксичні
конструкції, у яких метафоризацію зовнішнього опису людини, її фізичного
самопочуття

забезпечує об’єкт порівняння – назва квітка, пор.: Ліда

пробула вже чотири дні в гостях і трохи побадьорнішала, посвіжішала,
неначе одходила, як квітка на дощі після довгої спекоти (Н.-Лев. VІІІ,
410); метафоризацію жіночої краси репрезентують назви – троянда, лелія:
Проти своєї червоновидої матері вона [Маруся] здавалась пишною,
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делікатною трояндою або білою лелією. Ще ніколи її матове лице не
здавалось йому таким делікатним, ще ніколи її чималі подовжасті очі не
світились таким тихим, ясним рівним світом [..] (Н.-Лев. VІ, 30);
метафоричну модель зовнішнього опису людини, її внутрішнього стану,
назва півонія: Каралаєва

пов’язаного зі зміною настрою, реалізує

і почервоніла. Вона і справді стала схожа на ту

прочитала [листа]

кострубату півонію, що з неї вже потроху обсипаються збляклі
листочки (Н.-Лев. VІ, 83).
Поряд із наведеними порівняльними структурами з об’єктами квітка,
троянда,

лелія

у

досліджуваних

текстах

зафіксовано

семантико-

синтаксичну конструкцію з нанизаними порівняннями, що виконують
стилістичну функцію конкретизації, увиразнення метафоричного опису
зовнішності людини, її краси. Пор.: Одна Ольга, притулившись на стiльцi
за матiр'ю, блищала, як алмаз, як зоря серед хмарного неба. Всi старечi
постатi здавались чорними хмарами врiвнi з її свiжим i гарним молодим
лицем (Н.-Лев. ІІ, 260).
Метафоризація

поведінки

людини

показова

для

порівняльних

конструкцій з суб’єктами професори, студенти, молоді.
У мовомисленні письменника слово-поняття професори набуває
зниженого оцінного змісту, який увиразнено в оцінному

порівнянні

професорів з ніччю: Академія випускала тоді в семінарії професорів, котрі
були темні, як темна ніч, і нічому не вчили, бо самі нічого не тямили –
тільки з горя горілку пили (Н.-Лев. ІІ, 14). Негативне оцінне значення образу
професорів посилює прикметник темний, переносне значення якого містить
компоненти «відсталий», «некультурний», «неписьменний» (СУМ-11 Х,
68). Нейтральну, частково позитивну оцінку образу професорів виявляє
семантичне наповнення оцінної характеристики розумніші та порівняння як
школярі. Пор. у тексті: [..] світські професори, хоч далеко розумніші од них
[архімандритів, протоєреїв] тулилися позаду, як школярі (Н.-Лев. ІІ, 38).
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Загальномовне значення порівняльної конструкції з об’єктом школярі
відбиває тлумачний словник, пор.: Школяр. // перен. Доросла людина, яка в
поведінці,

вчинках

впадає

в

дитинство,

виявляє

легковажність,

пустотливість (СУМ-11 IX, 481).
У

художніх

текстах

письменника

метафоричну модель

зовнішності і характеристики поведінки

людини

опису

спостерігаємо в

порівняннях із суб’єктом студенти. Для портретів студентів показові
характерні порівняння з такими поняттями, як паничики, європейці. Пор.:
Студенти з України й Білорусії були цивілізованіші, делікатніші. Вони
стояли далеко вище од інших, навіть розвитком розуму, і виглядали
паничиками й європейцями [..] (Н.-Лев. ІІ, 9). Позитивний оцінний зміст
наведеного контексту, проектованого на характеристику людей високої
культури, освіченості, підтримується словами цивілізованіші, делікатніші,
семантика яких містить значеннєві компонети «ввічливий», «люб’язний»,
«культурний», пор.: Цивілізований. Прилучений до цивілізації (у 2 знач.);
культурний, розвинений (СУМ-11 ХІ, 208); Делікатний. 1. Ввічливий,
люб’язний, завжди готовий виявити увагу, зробити послугу (СУМ-11 ІІ,
237).
Художнє зображення поведінки студентів виявляє порівняльна
конструкція, що актуалізує метафоричну модель птахи→студенти.
Дослідники відзначають, що образи птахів ґрунтуються на архетипах та
широко представлені в різних релігійних системах, міфопоетичних
традиціях. Основними властивостями птахів, які проектуються
метафоризацію

людини,

є

«легкість

і

швидкість

на

пересування»

[Кравець 2012 : 141] та асоціативний зв'язок зі свободою. Пор. у контексті:
Весела група молодих студентів знялась з п’єдесталу пам’ятника, наче
зграя птиць, i почимчикувала з гори по кручених стежках, викладених
цеглою Студенти перебігли через возвiз i побігли ще нижче, до старого
пам'ятника, так швидко, що на їх брилi й картузи тільки манячили. Вони
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збiгли на шосе, i більша половина сіла на човни. Гребці одчалили од берега, i
три човни, повні молодих хлопців, полинули по воді, доганяючи й
переганяючи один одного. Випливши на середину Дніпра, студенти
заспівали хором українські пісні, їх молоді, свіжі голоси долітали дуже ясно
й виразно до гуляючих на горi. Студенти перевезлись через Дніпро, кинулись
на зелені сіножаті: деякі полiзли на гімнастичні драбини й стовпи, деякі
почали гойдаться на гойдалках. Інституткам дуже сподобалась така
вольність, така веселість, про яку вони й не чули i навіть не гадали в
інституті (Н.-Лев. ІІ, 116). Увиразнення змісту традиційної метафори
весела група студентів знялась відбувається шляхом розширення її
семантики, тобто приєднуванням до дієслівної ознаки знялися (пор.:
Зніматися. Покидати, залишати своє місце, вирушаючи куди-небудь (СУМ11 ІІІ, 667)) порівняльного звороту наче зграя птиць.
Доповнюють та розширюють художню модель мовного образу молоді
варіанти семантико-синтаксичних структур, що формуються навколо
стрижневого

поняття

студенти

(молоді,

молоді

гості):

молоді

розсипались, як овечки в степу; купа студентів розсипалась по залі, наче
од куль з рушниць та гармат; молоді гості неначе пустили з залу вихор.
Напр.: Молоді [студенти] розсипались по залі, як овечки в степу [..] (Н.Лев. ІІ, 327); [..] купа студентів кругом його [серба] так і розсипалась по
залі, наче од куль з рушниць та гармат (Н.-Лев. ІІ, 222); В столову нові
молоді гості [студенти] знов неначе пустили з залу вихор, котрий вже в
столовій був впав і почав стишуваться (Н.-Лев. ІІ, 327). Актуалізацію
семантики руху простежуємо у семантиці об’єкта розгорненого порівняння
– назви вихор, пор.: Вихор1. 2. перен. Надзвичайно швидкий хід, розвиток
чого-небудь (СУМ-11 І, 534).
Показова для ідіостилю І. C. Нечуя-Левицького епічна описовість з її
прагненням до художньо-образної деталізації. Епічність поєднується з
метонімічною,

метафоричною

семантикою

іменників,

дієслів,
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прикметників. Досліджувані тексти засвідчують метонімічне вживання слів
– назв одягу людини. Перелік таких назв разом із характерними ознаками
створює словесно-художній опис студентської молоді навіть за умови, що
загальної назви одягу як відповідної форми в цьому описі немає, пор.:
Вигляд в залі був чудернацький і загалом мальовничий, пістрявий і іскряний.
Між чорними сіртуками сіріли драпові тонкі свитки, червоніли мережки
вишиваних сорочок, червоніли одеські червоногарячі та жовтогарячі
пояси, манячили червоні стьожки застіжок. Коло канапи, побіч спанілого
млявого хазяїна, манячила товста парубоцька свита. Густо спахували
червоні огняні цятки на сигарах та папіросах. Очі ясніли й блищали од
напружених думок, од сподівання ради за пекучі просвітні справи (Н.-Лев.
ІІ, 328). Такий самий стилістичний засіб функціонального навантаження
епітетів емоційно-оцінного змісту показовий для зображення великої
кількості людей, пор.: В цьому ніби рябому й пістрявому товаристві були
паничі з усяких мішаних сім’їв [..] (Н.-Лев. ІІ, 328).
Метонімічне вживання назв одягу в значенні «людина» характерне
для ідіостилю письменника: Подекуди рябіли ясні костюми українські,
мішані з смугнастими молдавськими та болгарськими (Н.-Лев. V, 141);
Заманячили дамські капелюші з квітками, заманячили білі та чорні брилі
[..] , обвиті білими стьожками (Н.-Лев. V, 119).
Мовний портрет студентів, а саме окреслення їхньої зовнішності
засвідчують порівняльні структури з об’єктами – назвами конкретних
реалій.

Пор. характеристичну оцінку негативно зображеного персонажа

Степана Воздвиженського (повість «Хмари») : Студенти розступились, і
великий, як обеліск, студент [Воздвиженський] стояв між двома рядами
прямо проти митрополита (Н.-Лев. ІІ, 7); На середину зали вийшло чоловік
п’ять студентів і між ними, як колос родоський, Воздвиженський (Н.-Лев.
ІІ,

38).

Розглянуті

приклади

ілюструють

загальномовне

значення

порівняльних конструкцій та спільне лексичне навантаження

об’єктної
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частини обох порівнянь, пор.: Обеліск. *Образно. У порівн. (СУМ-11 V,
489); Колос. 1. Колона, обеліск величезних розмірів. Колос Родоський. У
порівн. 2. перен. Про кого-, що-небудь виняткове своєю величиною або
важливістю (СУМ-11 IV, 232 ).
Семантично корелює, узгоджується із змістом попередніх образних
структур порівняння як верства, що ґрунтується на переносному значенні
відповідної лексеми, напр.: Верства. 3. перен. Про дуже високу людину
(СУМ-11 І, 331). Пор. у тексті: Воздвиженський великий, як верства, міряв
хату широченними ступнями [..] (Н.-Лев. ІІ, 10).
Метафоричну модель дій і вчинків людини, способу

її життя

демонструє порівняльна

конструкція з об’єктом аскет, загальномовну

усталену семантику якої

відбиває

тлумачний словник, пор.: Аскет. 2.

перен. Про людину, яка вкрай обмежує свої життєві потреби, веде суворе
життя (СУМ-11 І, 67).

Пор. характеристику Воздвиженського у тексті:

Дашкович, Калiмерi й інші слов'яни їли в пости скоромне – ковбаси, сало,
масло; варили тихенько в чайниках яйця i закидали шкаралющi на грубу, а
часом i за вікна. Од того монастирський двір у піст був засіяний білими
шкаралющами, неначе снігом. Воздвиженський дуже за це гнiвався, як
аскет, i грозив розказати ректорові. Всі почали його стерегтись i в піст
виходили їсти скоромне у другі номери (Н.-Лев. ІІ, 13).
Мовний портрет Воздвиженського моделює також порівняння з
об’єктом

–

ведмідь,

основу

якого

становить

архетипна

модель

тварина→людина. Таке метафоричне порівняння посилює негативну оцінку
у сприйманні зовнішності цього персонажа, який має непропорційну,
недоладну будову тіла. Напр.: – [..] А ти де такий здоровий вирiс? Чи не в
муромських лiсах? – спитав митрополит одного кандидата до академiї,
котрий виганявся головою й плечима над усiма хлопцями. – Нi, ваше
високопреосвященство! Я вирiс недалеко од Тули, – одказав студент. – Ох,
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який же ти здоровий, як ведмiдь! Якi в тебе ручиська, ножиська, плечища?
Аж страшно дивитись! (Н.-Лев. ІІ, 7).
За спостереженнями Н. І. Бойко, мікросистема експресивних іменників,
що «побудована на основі метафоричного перенесення «тварина →
людина», усталена, сформована й закрита. Стереотипні образно-асоціативні
комплекси формують і реалізують типи метафоричних смислів за схемою
«уявімо собі, Х – лев (тигр, змія, осел…), і знаходять своє відображення в
живому

мовленні,

закріплюються

лексикографічними

працями»

[Бойко 2005 : 295].
У досліджуваних текстах метафоричну модель поведінки людини
формують текстові структури (порівняльні синтаксичні конструкції,
порівняльні звороти), що актуалізують асоціативний зв’язок світ –
небуття, навколо якого згруповуються власне порівняння з об’єктами –
мрець, домовина. Ці порівняння показові для описів інтелектуального
простору

людини – професора: Після города, після кабінету, після

філософії все те здалось йому [Дашковичу] таким новим, таким
оригінальним, таким живучим, що він сам собі здавався мерцем серед
тисячі пульсів сільського життя (Н.-Лев. ІІ, 90). Негативна експресія
порівняння, вираженого іменником в орудному відмінку (здавався мерцем),
дещо стирається через семантичне наповнення загальномовної генітивної
метафори тисячі пульсів сільського життя (пор.: Пульс. 2. перен. Ритм,
темп чого-небудь (переважно стосовно життя, епохи і та ін.) (СУМ-11 IІІ,
387). Пор. також: Він [Дашкович] закопався в науку, увійшов в неї попід
руки, як печерський Iван многострадальний ввійшов в землю, i вже був
готовий з головою ввійти в неї i вмерти навіки для України й свого народу
(Н.-Лев. ІІ, 335).
Ті самі образні асоціації, що супроводжуються негативним оцінним
змістом, мотивують появу такого контексту: [..] він [чоловік] на цілий вік
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закопається в кабінеті в книжки, як у домовину, й забуватиме на цілі дні
за неї, молоду (Н.-Лев. ІІ, 229).
Актуалізацію метафоричної моделі, що репрезентує релігійний ракурс
бачення зовнішнього портрета людини, її духовної чистоти, благородства
демонструє порівняння з суб’єктом очі. Образну функцію цієї лексеми як
словесного конкретизатора душевно-емоційного світу особистості відбиває
такий контекст: Він [Мірошниченко] повертає до нас свій вид, підводить
темно-карі очі, тихі та спокійні, неначе в якогось буддійського святого
(Н.-Лев. ІІ, 310).
Художнє зображення зовнішнього портрета людини, іронічну оцінку
в сприйманні її поведінки простежуємо в порівняннях, суб’єктна частина
яких містить назви релігійних термінів зі значенням «духовна особа». Такі
порівняльні конструкції актуалізують зорові враження, напр.: [..] ви, мамо,
неначе флоровська ігуменя, а ти, Галю, неначе ігуменина келейниця, а ви,
Лукеріє Петрівно, схожі на рясофорну хористку [..] (Н.-Лев. ІІ, 294).
Художній опис людини, характеристику її дій, вдачі знаходимо в
контексті, для якого характерним є рівномірне переривання ряду іменних
частин складного та складеного присудків, кожна з яких розгортається
власне порівнянням, напр.: [..] вона [Марта] добра, як янгол, що вона буде
покірненька, богомільна, як купчиха, буде грати та романтичні пісні
співать (Н.-Лев. ІІ, 57). Оцінний зміст цих словесно-образних формул
посилюється лексичною семантикою зазначених іменних частин.
У

мові

художніх

творів

І. С. Нечуя-Левицького

зафіксовано

порівняльні структури, у яких характеристичну функцію у змалюванні
конкретних дій, поведінки персонажів виконують об’єкти колядники,
щедрівники, воєвода, татари, напр.: – Оце ж так заходимось ходить по
хатах з жартами, неначе колядники або якісь щедрівники (Н.-Лев. ІІ,
311); Вона [Марта] ходила по хатах і командувала слугами, мов той
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воєвода військом (Н.-Лев. ІІ, 58); Погоничі й служники накинулись на хури,
неначе татари на завойоване місто: стягали усякі мішки, клунки, кошики,
торби й торбинки, килими, укривала й подушки (Н.-Лев. ІІ, 272).
Назви людей функціонують також у ролі ознак, приписуваних іншим
персонажам. Серед таких номінацій – назви купець, міщанки. Метафоричну
модель поведінки людини, рис її характеру актуалізують такі контексти:
Після обіду, веселий і щасливий, як купець, що дуже добре вторгував того
дня, Воздвиженський прибіг на квартиру до Дашковича (Н.-Лев. ІІ, 45); – Як
вони [кавалери] танцюють? Не вміють гаразд навіть протанцювати
рондо! Плутаються, як на точку міщанки [..] (Н.-Лев. ІІ, 123).
У досліджуваних текстах моделювання зовнішнього портрета
людини, її поведінки показове для

порівняльних структур, де у ролі

об’єктів виступають назви – грек, грецькі статуї, сирійський араб: По
батькові й матері він був українець, але одна його баба була грекиня: його
великі гострі очі блищали, як у грека (Н.-Лев. V, 131); Тонкий, рівний, як у
грецьких статуй, ніс був дуже в пропорцiї з довгеньким лицем (Н.-Лев. ІІ,
102); Червоні уста, виразні, з звивками, з ямочками посередині, як у
грецьких статуй, показували велику завзятість (Н.-Лев. V, 101); Очі в
нього [Селаброса] стали знов ласкаві, розмова ввічлива, підлеслива, манери
делікатні, м'які, мов у сірійського араба (Н.-Лев. V, 119).
Отже, метафоричну модель опису зовнішності людини, її поведінки
у досліджуваних текстах реалізовано порівняльними конструкціями різної
структури: власне порівняннями, метоніміями, поєднанням традиційних
метафоричних слововживань, традиційних порівнянь з індивідуальноавторськими, які в контекстах набувають прагматично-оцінного значення.
Показові для ідіостилю письменника розгорнуті, поширені порівняння як
ознака епічної оповіді, в центрі якої перебуває людина з її настроями,
думками, переживаннями.
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4.4. Вербалізація етнокультурних стереотипів
Словник письменника і структура художньої оповіді дають змогу
сучасному читачеві не лише уявити традиційний український побут, пізнати
народні звичаї, обряди, а й оцінити ширший погляд автора на етнокультурні
й соціальні явища тогочасного українського суспільства, які позначалися на
долях, характерах конкретних людей.
У повісті І. С. Нечуя-Левицького «Хмари» простежуємо наскрізну
тему, пов’язану з актуальним для української інтелігенції (студентів,
службовців) питанням національної ідентичності, збереженням самобутньої
культури, мови. Доречними тут будуть такі слова письменника, якими він
вирізняє «цивілізованіших, делікатніших» студентів з України та Білорусії,
напр.: Студенти з України й Білорусії були цивілізованіші, делікатніші.
Вони стояли далеко вище од інших, навіть розвиттям розуму [..] (Н.-Лев.
ІІ, 9).
Автор повісті через висловлювання й поведінку своїх героїв виявляє
національні особливості людських характерів, зокрема, йдеться про
виховання манер, особливості поведінки персонажів. Ось, наприклад, як
змальовано

характер

студента,

росіянина

за

походженням:

Вдача

Воздвиженського була дуже деспотична. Він казав кожному «ти», хоч би
стрiвся з ким вперше на віку. Часом увечері всі сиділи тихо, читали або
писали, а Воздвиженський починав гулять по хаті, стукотів на ході
ногами. Всі його i просили, i лаяли, але це нічого не помагало. Він собі ходив,
неначе був сам один в хаті. Слов’яни, мабуть, звикши до турецького ярма,
швидко перестали змагаться з ним. Тільки українець гризся з ним щовечора,
лаявсь i трохи не бивсь (Н.-Лев. ІІ, 10).
Не позбавлений етнокультурної характеристики персонажів такий
контекст: [студенти] Дашкович, грек Калiмерi, Петрович й iншi слов’яни
були вищі розвитком, цивiлiзованiшi: вони впливали на грубу й дику
натуру Воздвиженського (Н.-Лев. ІІ, 13).
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Етнокультурне протиставлення персонажів проходить через усю
художню оповідь І. С. Нечуя-Левицького. Прикладом щодо цього може
слугувати діалог між студентами Дашковичем та Воздвиженським про
майбутнє подружнє життя:
– [..] мені треба такої [жінки], – промовив Дашкович, – щоб уміла
господарювать, порядок в домі давать i щоб уміла українських пісень
співати. [..]
– I вже ти! – промовив Воздвиженський. – Може, тобі треба такої,
щоб сиділа коло тебе та пхикала, сльози лила?
– Ой ти! – промовив Дашкович. [..] – тобі, мабуть, треба такої, щоб
давала щодня стусанів у потилицю!
– Ого-го! Нехай спробує! Я задам їй такої російської пинхви, що вона
не потрапить кудою втiкать. Коло мене жінка буде ходить навшпиньки,
на одних великих пальчиках. А як я читатиму або спатиму, то вона повинна
замерти на той час i заморить все в домі. [..] Я голова в домі, а вона моя
піддана

[..]

(Н.-Лев.

ІІ,

17).

У

наведеному

діалозі

звучить

народнорозмовний вислів задати (російської) пинхви, що означає ‘вдіяти
що-небудь підступне, неприємне для іншої особи’ (див. СУМ-11, VI, 356).
Цим висловом автор передає цілий комплекс соціальної і культурної
характеристики одного з персонажів повісті – Воздвиженського, росіянина
за походженням.
Через діалоги художньої оповіді автор розкриває психологію людських
характерів, фіксує ситуативні висловлення, у яких важливу стилістичну
функцію виконують етнокультурні стереотипи, породжені національною
специфікою людського світосприймання.
Один із основних мотивів повісті «Хмари» – мотив української мови як
соціального явища. Звертаючись до цієї мовної теми, письменник у формі
глибоких філософських роздумів намагається розкрити стан тогочасного
українського суспільства в Російській імперії, стан етнокультурного і
соціального гноблення українства в колоніальних умовах. Пор. мінітекст,
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що підтверджує лейтмотив повісті: Всі студенти говорили московським
язиком, i рідко траплялося почути співучу, м’яку розмову українську (Н.Лев. ІІ, 9).
Розмірковуючи над соціальним розшаруванням у суспільстві, над
проблемами освіти, письменник реалістично зображує соціально-мовну
ситуацію, пов’язану із двомовністю. Запам’ятовуються, наприклад, такі
уривки з повісті: Сама мати почала доглядать дітей, i виховання дочок
добре вдалося для неї. Вони держали себе зовсім ненатурально, як
звичайно було в той час; вміли розмовлять по-французькiй i по-руськiй
[..]. Не так було легко для матері доглядать свого сина. Вона побачила, що
мусить вести війну за виховання сина з наймитами, пастухами й
мужицькими хлопцями. [..] Він [синок] навчився од їх [наймитів]
українських пісень, вивчився чудово говорить по-українськiй [..] (Н.-Лев.
ІІ, 128). Звичайно, мовне виховання обов’язково пов’язувалося із
соціальним статусом людини, тобто українська мова сприймалася як мова
мужицька (див. про це детально в розділі ІІІ, пункт 3.1.3).
Для зображення своїх героїв І. С. Нечуй-Левицький обирає типовий
інтер’єр, перелічує предмети, що належать до обстави (саме таку назву як
синонім до слова інтер’єр засвідчує мовна практика письменника): канапа,
шафа, годинник з великим циферблатом; великий образ, дорогий вишиваний
рушник. Описуючи детально інтер’єри різного житла, оповідач зафіксував
зіткнення нової європейської побутової культури із патріархальним
традиційним українським побутом, народними звичаями. Пор.: Йому
[Радюкові] давно була знайома трохи європейська й трохи сільська,
стародавня обстава Масюкової світлиці й кімнати: ті дві канапи в
свiтлицi, вкриті по спинках гарними килимами, великий образ в шатi в
кутку, на котрому висів дорогий вишиваний рушник, скляна шафа коло
порога, звiдкiль виглядала скляна маслянка, зроблена круторогим бараном,
звiдкiль колись лякав його великий скляний синій ведмідь, повний настойки;
старий годинник коло груби з великим циферблатом, на котрому були
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намальовані рожі, червоні пташки (Н.-Лев. ІІ, 168). Письменник уважний
до опису деталей не лише певного помешкання, усіх речей у ньому, а й
опису розваг, як, наприклад, вечір з музиками й танцями, де зібралися
професори,

урядовці

й

купці.

Як

ознака

побуту

багатих

міщан

згадуються самовари; паничі танцюють кадриль, польку, вальс. Пор.: Молоді
професорiвни й купцiвни не схотіли навіть пити чаю та все ждали, щоб
музики швидше заграли до танців. Степанида намовила свою сестру
взяти до кадриля Дашковича. Музики весело й голосно вдарили сигнал [..]
(Н.-Лев. ІІ, 54).
І. С. Нечуй-Левицький переймався темою соціальної нерівності, тому
зовсім не випадково у його повісті знаходимо контекст, де опис обставин та
умов навчання дітей певного соціального стану побудовано на контрасті.
Напр.:

– [..] ми даємо інституткам все-все: i науку, i добру харч, i

розкішну обставу. [..] – А мені здається, що [..] для науки не потрібно
розкішної мебелi, розкішних зал, а потрібно чогось зовсім іншого, – сказав
Радюк [..].
– Для простіших дітей, може, й не потрібно такої обстави й дорогого
виховання, але благородних батьків діти зовсім що інше! – сказала Турман.
– Що годиться для дітей бідного урядовця або там міщанина, те не
годиться зовсім для дітей панів значніших i заможних (Н.-Лев. ІІ, 256).
Основне джерело мови письменника – це фольклор, народнорозмовна
традиція. Щодо фольклорних джерел, то в повісті «Хмари» натрапляємо на
типові народнопоетичні порівняння, які «дають змогу домальовувати в уяві
читача образ оповідача, який про все, що він бачить, відчуває, пише дуже
«м’яко, делікатно»» [Єрмоленко 2009 а : 124].
Порівняння фольклорного характеру письменник активно залучає для
портретної характеристики персонажів. Найчастіше об’єктами порівнянь
виступають реалії сільського життя, побуту, рослинного світу, пор.: Вона
[Галя] була небагатого роду, але гарна, як степова квітка весною. На фоні
зеленого листу її чистий профіль був ніби намальований на картині. [..]
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Довгеньке Масюкiвнине личко з чорними бровами, з рум’янцями на щоках, з
великими карими очима пригадувало цвіт червоної зірки між зеленим
бадиллям (Н.-Лев. ІІ, 143); Радюк був колись дуже гарний з себе! Високий
на зріст, рівний станом, з чорними кучерями, чорними бровами, блискучими
веселими очима й повним лицем, він був гарний, як чорнобривець, i мав силу
причаровувать до себе серце кожної молодої панни (Н.-Лев. ІІ, 125);
Ольжині голі ручки були налиті, як огірочки; її очки блищали, як у матері;
чорні кучері були довгі, зовсім не по її зросту (Н.-Лев. ІІ, 105); Старий
Бубка був нижчий од сина, мав кругленький невеличкий вид, кирпатий, як
картоплина, ніс i маленькі чорні очки (Н.-Лев. ІІ, 155); Варка була висока,
рівна, як тополя, чорнобрива й рум’яна (Н.-Лев. ІІ, 158). Побудовані за
фольклорною моделлю порівняння зазнають подвійної естетизації, поперше, вказують на фольклорне народнопоетичне джерело, по-друге,
вводять у типовий для оповідної манери І. С. Нечуя-Левицького контекст.
Згадуються в повісті й такі фольклорні зразки словесної творчості, як
українські народні пісні, наприклад: «Гриць» (Н.-Лев. ІІ, 18), «Горлиця»
(Н.-Лев. ІІ, 34), «Чи я в лузі не калина була, чи я в лузі не червона була?»
(Н.-Лев. ІІ, 34), «Вийди, дівчино! Вийди, рибчино!» (Н.-Лев., ІІ, 34), «Ой
полину, полину – добувати талану!» (Н.-Лев. ІІ, 207).
Народнорозмовна

традиція

відтворена

також

у

численних

фразеологізмах. Завдяки естетизації народних висловів, фразеологічних
зворотів у текстах І. С. Нечуя-Левицького народжується неповторна
авторська тональність гумористичної оповіді, адже у їхньому змісті
закарбовано

народну

мораль,

спостережливість,

народний

досвід.

Показовий щодо цього такий приклад:
Парубки почали його [Бубку] навмання зачiпать.
– Хоч i вбрався Бубка в козачину, а все-таки од Варки гарбуза
потягне! – крикнув той парубок, що сидів на тину.
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– Терешку! Кланялась тобі Варка й казала, щоб ти сьогодні вийшов на
вулицю! А гарбуза не хочеш? Га? Знаєш, вражий сину, де раки зимують, а
гарбуза все-таки потягнеш! – гукнули хлопці здалеки.
Бубка пішов помалу й не оглянувся. Він справді топтав стежку до
Варки Онойкiвни (Н.-Лев. ІІ, 158).
Отже,

наповнені

І. С. Нечуя-Левицького

глибоким
засвідчують,

етнокультурним
з

одного

змістом,
боку,

тексти

особливості

національного світосприймання, національної культури, а з другого –
індивідуально-авторське художнє мововираження з пошуками нових
мовних явищ, спричинених міжмовними, міжкультурними контактами.

4.5. Вербалізація образного змісту поняття ‘колір’
Кольористика у художніх творах І. С. Нечуя-Левицького – це один із
елементів його ідіостилю, вона віддзеркалює індивідуальну мовну картину
світу письменника. Лексико-семантичне поле кольору у досліджуваних
текстах широке та спектрально різноманітне. Воно об’єднує як лексеми на
позначення власне кольору, так і образно-стилістичні одиниці, асоціативно
пов’язані з колірною ознакою. Пор. думку О. Г. Муромцевої: «Розширення
групи слів на позначення кольорової гами навіть порівняно з Т. Шевченком
спостерігаємо вже у Марка Вовчка, А. Свидницького; ще більшого розвитку
зазнає вона у Нечуя-Левицького, що в свою чергу сприяло накопиченню
словесних елементів для адекватного відтворення дійсності, підвищенню
естетичних

властивостей

слова,

збагаченню

мовної

палітри»

[Муромцева 2008 : 154]. Серед повторюваних та активно вживаних у мові
І. С. Нечуя-Левицького кольороназв звертаємо увагу на епітет золотий
(кількість слововживань – 592); розглянемо його сполучуваність і текстове
навантаження.
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У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького епітетне означення
золотий поєднується з іменниками – атрибутами матеріальної культури. Це
назви прикрас, деталей одягу тощо. Структури такого типу реалізують
пряму семантику досліджуваного слова, що його фіксує загальномовний
словник, пор.: Золотий. 1. Прикметник до золото. 3. Витканий, шитий
шовковими нитками з тонкою позолотою. 4. Блискучожовтий, оранжевий;
який своїм кольором нагадує золото (СУМ-11 III, 680).
Досить часто епітетні словосполучення з означенням золотий
функціонують в описах зовнішнього вигляду персонажів, що мають
високий соціальний стан, це тодішні урядовці, актори, дами вищої верстви,
аристократи та аристократки. Пор. характеристику їхнього вбрання,
деталей одягу, прикрас: Софія Леонівна прибралася, причепурилась, неначе
думала йти будлі-куди в гості: наділа ясну сукню, начепила золоті сережки
й золоту здорову брошку. На одній руці лиснів золотий браслет. Золоті
убори дуже приставали їй до лиця (Н.-Лев. VIІІ, 110); Вона [Мелася]
причепурилась, поначіплювала на себе золоті обновки, аж сяла од золота,
неначе давній еллінський чудодійний ідол (Н.-Лев. VIІІ, 393); [..] сказав
Фесенко, виставляючи широкі груди з широко викроєною жилеткою, з
блискучою чистою дорогою сорочкою, де блищали золоті ґудзики якоїсь
надзвичайної форми (Н.-Лев. V, 198); На урядовцях були багаті убрання; на
пальцях лисніли золоті перстні з діамантами (Н.-Лев. V, 148); Високий
циліндер на голові блищав; на пальці блищав золотий перстень з алмазом;
через плече було перекинуте пальто з шовковою квітчастою підбійкою на
іспанський лад, з широкими білими смугами (Н.-Лев. V, 151); Флегонт
Петрович співав на гастролях з чималим поспіхом, бо привіз з гастролів
два лаврові вінки й золотий дорогий годинник, ще й чимало грошей (Н.Лев. VIІІ, 121); Козацький червоний кунтуш з вильотами на рукавах та
золотими облямiвками так i просився на його [Радюка] пишну постать,
на його дужi широкi плечi! (Н.-Лев. ІІ, 277); Рівний станом, височенький, в
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золотих еполетах на плечах, він [Аристид] був гарний, як Адоніс (Н.-Лев.
ІХ, 50).
Епітетні словосполучення з означенням золотий – це не тільки
продуктивний засіб характеристики зовнішності персонажів, їхнього одягу,
прикрас. Такі структури фіксуємо у контекстах з детальними описами
інтер’єрів різних помешкань: В кутку, на косинчику лисніли два образи в
срібних шатах, в золотих широких рамах (Н.-Лев. VІІІ, 264); По стінах
були почеплені чудові полички для паперів, облямовані золотими
торочками (Н.-Лев. VІІІ, 271); По кутках під стінами були ніби недбайливо
розкидані стільчики з двох оксамитових подушок, покладених одна на одну
навхрест ріжками. На ріжках теліпались золоті китиці. Дві чудові
картини художньої роботи висіли на стінах, оббитих срібними шпалерами
з золотими взірцями (Н.-Лев. VІІІ, 269); [..] стояли великi крiсла, критi
малиновим оксамитом, з золотими спинками, з парчевими китицями, де
лежали килими на кiлька сажнiв, затканi чудовими квiтками й китицями
(Н.-Лев. ІІ, 8); Майнули перед очима великі картини на стінах в золотих
рамах, гарні завіси на вікнах… (Н.-Лев. І, 162); Над канапою висіло дуже
велике дзеркало в золотих рамах [..] (Н.-Лев. І, 221).
Епітет золотий і слова із семою ‘золото’ належать до художніх
деталей, які увиразнюють опис життя персонажів-інтелігентів, зокрема
тих його реалій, що мають матеріальну й духовну цінність, а також несуть
інформацію про формування їхнього світогляду. Показові мінітексти, у
яких прямі поняття «книжки», «журнали» супроводжуються епітетом
золотообрізний, тобто «золотобережний» (СГ ІІ, 179). Пор.: Радюк подав їй
кiлька книжок нових журналiв i Шевченкового «Кобзаря», переплетеного в
червоний сап’ян й золотообрізний (Н.-Лев. ІІ, 188); – Це я привіз вам за
вашу добрість та ласкавість маленького гостинця, ваших любих та
уподобних вам письменників-поетів, – сказав Наркис і подав їй чепурно
оправлені й золотообрізні книжки (Н.-Лев. VІІІ, 100); Книжки були
переплетені в чудові червоні та блакитні палятурки й поцяцьковані
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золотими

буквами

(Н.-Лев.

VІІІ,

100);

Таїса

Андріївна

згорнула

золотообрізний акафистник в гарній шкурятяній оправі (Н.-Лев. VІІІ, 265).
Актуалізація

семантики

золотого

кольору

в

епітетних

означеннях

золотообрізний та золотий щодо опису книжок засвідчує часову
характеристику художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького: йдеться про певну
суспільно-історичну добу, конкретний відтинок часу та реальності, в яких
книжки мали відповідне оформлення – «золоті береги».
Функціонально навантажений у текстах І. С. Нечуя-Левицького епітет
золотий активізується і в складі атрибутивних конструкцій, семантичний
центр яких представлений номінаціями, що окреслюють внутрішній світ
людини, наприклад: золоті надії, золоті мрії, золоте марево. У структурах
такого типу прикметник золотий реалізує одне із своїх переносних значень,
що фіксує загальномовний словник, пор.: Золотий. 6. перен. Прекрасний,
щасливий; який приносить радість, щастя (СУМ-11 III, 680). Пор.: Золоті
надії замиготіли в неї [Софії Леонівни] в серці (Н.-Лев. VІІІ, 160); Її
[Сусани Уласівни] думки повернули в давні-давні часи, коли вона була така
молода, як і Ватя, коли й вона кохала щиро, розпускала золоті мрії без
кінця, коли й її ті мрії гріли й манили і… розсипались маревом та й
розляглись рожевим туманом (Н.-Лев. VІ, 250); Вони [Флегонтові співи]
неначе заважали її [Софії Леонівни] марить і одганяли од неї ту пишну
мрію, що ніби уявки манячіла перед нею, як золоте марево на тутешніх
нивах (Н.-Лев. VІІІ, 59); В її [Софії Леонівни] клопотливій душі все
ворушились, як золоті пасма марева, якісь приємні тіні, якісь милі згадки
(Н.-Лев. VІІІ, 37). Наведені метафоричні конструкції золоті надії
замиготіли в серці, золоті мрії розсипались маревом, пишна мрія манячіла,
як золоте марево, в душі ворушились, як золоті пасма марева, якісь тіні,
якісь згадки профілюють стан мрійності людини, її впевненість у
можливості здійснення чогось бажаного, приємного.
Реалізація вторинної семантики епітетного означення золотий показова
для метафоричних структур золоте марево культури, золоте насіння
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просвіти. Типовий контекст використання наведених конструкцій – пряма
мова персонажів: – Будемо засівати свої рідні лани золотим насінням
просвіти, широкої культури, будемо дбати якомога за добробут краю й
народу. Будемо пересаджувати на свою ниву космополітичні вищі ідеї (Н.Лев. V, 174); – Воно ніби й так, але й це золоте марево культури трошки
просвітить й одуховнить сільську темноту та сліпоту. Все докупи, усього
потрошку, то все-таки загалом піде більше світа в глушину,– додав Наркис
Назарів (Н.-Лев. VІІІ, 96). Уведені у контекст діалогів метафори золоте
марево

культури,

золоте

насіння

просвіти

створюють

колорит

публіцистичного стилю. Публіцистичність закладена, зокрема, у відвертій,
неприхованій

оцінності

риторичних

запитань,

закликів-звернень

до

адресата.
Кольороназва золотий у досліджуваних текстах працює також на
створення словесних образів небесних світил – сонця, зірок: Одно пишне
золоте сонце пливло мiж небом i степом, наче корабель по безодньому
морi (Н.-Лев. ІІ, 189); Через усі вікна небо здавалось чудовою завісою,
затканою золотими й срібними зірками (Н.-Лев. І, 222). У першому
реченні звертаємо увагу на традиційну метафору сонце пливло, що
трансформується, зазнає індивідуально-авторського переосмислення через
порівняльний зворот наче корабель по безодньому морі. Дієслівна ознака
при

цьому

нейтралізується,

тоді

як

власне

порівняння

виступає

експресивним засобом приписування суб’єктові образної характеристики. У
другому – конкретно-чуттєвий образ неба створено порівнянням здавалось
чудовою завісою. В основі такого художньо-образного переосмислення
лежить архетипна модель тканина → небо.
Принагідно зауважимо, що образи неба як завіси, матерії у текстах
письменника не випадкові. Основою цих метафоричних проекцій, як
наголошує С. Я. Єрмоленко, стали усталені асоціації про небо, які походять
«з побутової культури українців. [..] Добір цих асоціативно-образних
номінацій зумовлений їхніми спільними семами: «те, що покриває»»
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[Єрмоленко 2009 : 32] і «синій колір». Напр.: Усе небо обсипане зорями,
наче перська темно-синя матерія, заткана золотими цятками (Н.-Лев.
V, 165). Пор. також: Висипались зорі на небі, наче золоті та срібні взорці
на темно-синьому оксамитовому фоні (Н.-Лев. VІІІ, 141). Художнє
зображення реалій небесного простору у наведених прикладах здійснюється
через конкретні зорові деталі, а саме через кольороназви темно-синій,
золотий, срібний.
Естетичну функцію слова золотий простежуємо у розгорнутих
метафоричних

структурах,

які

здебільшого

заступають

стилістично

нейтральні вислови. Наприклад, замість традиційних моделей «світить
сонце» чи «сонце освітлює щось» у досліджуваних текстах маємо низку
метафор, пов’язаних із персоніфікацією: Сонце [..] кидало косе проміння
вподовж ставка, на верби на греблі, й неначе обсипало річку, став і верби
золотим порохом (Н.-Лев. VІІІ, 94); Сонце розсипало золоті проміння по
софах, по килимах: ясні кольори в обставі кімнати стали ще ясніші й
різкіші (Н.-Лев. V, 107); Сонце заливало золотим маревом леваду, садок,
верби та городи (Н.-Лев. VІ, 445). На індивідуально-авторському
переосмисленні побудована метафора сонце розтягло дві золоті основи з
золотих ниток, у якій сонце аналогізується з людиною, яка працює за
ткацьким пристроєм – снівницею (пор.: Снівниця. Ткацьке знаряддя –
пристрій, на якому снують основу якої-небудь тканини (СУМ-11 ІХ, 423)).
Напр.: Сонце [..] розтягло дві золоті основи з золотих ниток, що впали
десь з золотої снівниці в піднебессі, і ніби запалило гарячим промінням
взорці килима на підлозі (Н.-Лев. VІІІ, 151). Поряд із наведеною метафорою
оригінальністю характеризується й така метафорична структура: Червоне
проміння, що лежало на білих дверях, полягло через двері в другу кімнату,
впало ніби золотим килимом під ноги молодої, обсипало поділ білої сукні
(Н.-Лев. І, 244). У наведених метафоричних конструкціях, які визначають
метафоризацію сонця та сонячного проміння через їх аналогізацію з назвами
предметної лексики, спостерігаємо всебічно образну конкретизацію
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названих понять, засновану на чуттєвому сприйманні реалій небесного
простору.
Оригінальні семантичні зв’язки, творчу трансформацію виявляємо у
метафоричній структурі з неба неначе чиясь рука кидала золоті вінки,
золоті букети, яка також профілює семантику золотого кольору. Для
глибшого розуміння змісту цієї метафори звертаємося до ширшого
контексту, що виходить за межі словосполучення і підпорядковується
закону персоніфікації явищ природи: Десь далеко-далеко на морі промінь
сонця пробився через ті хмарки, неначе через білу намітку, і впав на море.
На воді неначе зайнявся золотий вінок, кинув од себе золоті стрілки,
бризнув огнястими краплями, дрижав, миготів і несподівано погас.[..]
Потім одразу неначе впало з неба три золоті вінки, запалали й погасли.
Здавалось, ніби цілий огняний ставок виник з моря, зайнявся й палахкотів,
як розтоплена піч. [..] Море знов почорніло, а перегодя з неба на чорне море
знов неначе чиясь рука кидала золоті вінки, золоті букети. Огняні вінки
сипались, зникали і знов виникали, неначе з води, і згасали то в одному, то в
другому місці, неначе поринали й виринали, перескакували один через
другий, ніби грали в хрещика (Н.-Лев. V, 278). Змальована картина сходу
сонця демонструє функцію прикметникових епітетів золотий, огняний,
огнястий, дієслівних ознак, що називають конкретні дії людини пробитися,
кидати, бризкати, впасти, перескакувати, грати, а також тих, що
пов’язуються із семантикою кольору почорніти. Чіткий поділ контрастних
динамічних і статичних характеристик об’єднує, з одного боку, вислови
золотий вінок, золоті стрілки, золоті букети, огняний ставок, огняні вінки,
з другого боку – чорне море, море почорніло.
У

досліджуваній

характерне

також

текстах

для

мовне

динамічної

вираження
дієслівної

золотого
ознаки

кольору

обзолотити

(позолотити), пор.: [..] сонце погасало і обзолотило цілий яр червоним
полум’ям (Н.-Лев. І, 227); Світ вечірнього сонця заглянув в причілкове вікно
і позолотив білу скатерть на столі, білу стіну [..] (Н.-Лев. ІІІ, 39); Сонце
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обзолотило легкі вершечки хвильки. [..] Легкі, дрібні хвильки гнулись на
морі й одбивали світ сонця лиснючими золотими обідками (Н.-Лев. V,
191).
Поряд із активно вживаною кольороназвою золотий у художній прозі
І. С. Нечуя-Левицького відзначаємо актуалізацію епітетної характеристики
срібний (див. також наведені вище приклади). Образну функцію наведеного
художнього означення, розкривають мінітексти, що побудовані на
метафоризації такого небесного світила, як зóрі: З-за верб визирнула вечірня
зірка, велика, неначе срібний клубочок, обтиканий діамантами (Н.-Лев.
VІІІ, 139); Зорі замиготіли подекуди, ніби закліпали золотисті та
сріблисті очі десь високо-превисоко в небі (Н.-Лев. VІІІ, 388). В останньому
наведеному реченні метафорична конструкція зорі замиготіли, ніби
закліпали золотисті та сріблисті очі побудована за антропоморфною
моделлю, що ґрунтується на взаємопроникненні семантичних комплексів
«природні явища» – «людина».
Принагідно зауважимо, у досліджуваних текстах трапляються й інші
приклади аналогізації зірок з очима. Це метафоричні порівняння, у яких
поєднується предметне, кольоро- та антропоцентричне відчуття: З чорного
бору неначе вискочила здорова рання зірка й застрягла в небі над чорною
смугою в імлі. [..] Зірка ніби потягла за собою з бору рожевий тонесенький
та прозорий серпанок. Вона замиготіла ніби сріблом та діамантами,
неначе кліпала заспаними очима (Н.-Лев. VІІІ, 192). Л. В. Кравець
зауважує, що основою метафоричної моделі очі → зорі «послужили міфічні
уявлення про небесні світила як божества або їх очі» [Кравець 2012 : 129],
таке переосмислення має давню традицію вживання в українській поезії.
Отже, прикметник золотий як найчастотніше художнє означення у
текстах І. С. Нечуя-Левицького переважно характеризує назви – реалії
небесного простору та виступає невід’ємним атрибутом такого культурного
символу, як літній український пейзаж. Крім сполучень із назвами сонце,
зорі, означення золотий регулярно функціонує також у сполученнях із
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назвами культурно-побутових реалій. Меншу активність цей епітет виявляє
у складі конструкцій із стрижневими компонентами – назвами абстрактних
понять.

4.6. Лексико – семантичне й асоціативне макрополе «МІСТО»
У художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького слово місто належить до
частотних
образ,

(448 слововживань). Це поняття постає як концептуальний

який

відповідної

ґрунтується,
лексеми,

по-перше,
Місто

пор.:

на
–

загальномовному
великий

значенні

населений

пункт,

адміністративний, промисловий, торговий і культурний центр (СУМ-11 IV,
751), а також на розгалужених індивідуально-авторських асоціативних
зв’язках відповідної назви з тематично близькими словами-поняттями,
формуючи лексико-семантичне й асоціативне макрополе «місто». Простір
великого міста деталізований у номінаціях просторових понять на зразок
вулиця, мостова, алея, ліхтарі і под., у метонімічному значенні слова місто
та метафорах, що містять оцінку, сприймання міста персонажами. Оцінна
семантика насамперед властива зафіксованим у художньому тексті
означальним словам – епітетам.
Серед епітетних назв до слова-поняття місто наявні слова, що
характеризують

місто

а)

щодо

розміру,

розташування;

б)

щодо

психологічного сприйняття.
У відносно нечисленній групі епітетів на позначення об’єктивної
оцінки міста виокремлюємо означення, у семантиці яких наявна сема
‘розмір, величина’, напр.: велике (місто), мале (місто). До логічнохарактеристичних означень міста за просторово-територіальними ознаками
належать: губернські (міста), повітове (місто). Значення цих епітетних
назв, які несуть на собі відбиток тогочасної історичної доби, засвідчує 11томний Словник української мови, пор.: Губернський. Прикм. До губернія.
Губернське місто – головне місто в губернії. Губернія. У Росії з початку
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XVIII ст. і в СРСР до районування 1929 р. – основна адміністративнотериторіальна одиниця (СУМ-11 II, 186); Повітовий. Прикм. До повіт.
Повітове місто – адміністративний центр повіту. Повіт. У дореволюційній
Росії і в СРСР до районування 1929 р. – адміністративно-територіальна
одиниця, складова частина губернії (СУМ-11 VI, 676). Показово, що
загальномовний словник словосполучення повітове місто подає з
ілюстрацією І.С. Нечуя-Левицького: За панування царя Миколая І-го на
Західній Україні в одному повітовому місті жив міщанин Лемішка (СУМ11 І, 188).
Cлово-поняття місто у художніх текстах прозаїка набуває оцінного
мовно-естетичного

значення,

детермінованого

характером

його

сполучуваності насамперед з прикметниками позитивно-оцінного змісту.
До таких, наприклад, належать означальні номінації: розкішне, чарівне,
багате (пор.: Розкішний. 1. Який відзначається розкішшю, багатством
оздоблення, коштовністю і та ін. (СУМ-11 VIІІ, 699); Багатий. 4.
Розкішний, пишний, дуже гарний (СУМ-11 І, 78); Чарівний. 2. перен.
Надзвичайно,

дуже

гарний

(СУМ-11

ХI,

270)).

Названі

оцінні

характеристики міста найчастіше актуалізовані в роздумах персонажів, які
мріють про велике місто, прогнозують своє життя у ньому. Прикладом
щодо цього може слугувати діалог сестер Люцини та Рузі з повісті
«Причепа»:
– Як би я хотіла жити в великому розкішному місті, щоб можна було
щодня по магазинах, по улицях нагодувати свої очі розкішними матеріями,
сріблом та злотом [..]! – промовила Люцина.
– А на мене, – промовила Рузя, – то я б тільки взимку жила в місті, а
літом доконче на селі [..].
– Ет! [..] Я б і влітку не виїжджала з міста. Бо в великому місті і
влітку ввечері приємно пройтись по улиці. А потім я поїхала б у театр,
заняла б ложу, гордо-гордо обвела б очима ті місця, де сидять дами,
ласкаво й прихильно подивилась і на партер [..] (Н.-Лев. І, 224-225).
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Звертаємо увагу на градаційну семантику текстових структур із
часткою би (б): як би я хотіла жити, щоб можна було [..] нагодувати свої
очі; поїхала б, заняла б, обвела б. Такі висловлювання належать до активних
засобів вираження бажальної модальності у досліджуваних художніх
текстах.
У наведеній прямій мові персонажів велике місто – це комфортне
життя, матеріальний добробут, достаток. Послідовно повторюваний вислів
велике місто у конкретних текстових умовах зазнає символізації, що
забезпечує його багатопланове сприймання й характерні для художньої
мови додаткові конотації.
Пишучи про велике місто, письменник перелічує реалії, які
окреслюють загальний уклад життя у тогочасному міському просторі за
соціокультурним та матеріальним параметрами, напр.: магазини, багатий
салон з багатою мебіллю, бал, театр, опера (пор. також наведений вище
контекст), улиці, розкішні палаци, алеї. Пор.: Ватя передумала [..] усю
розмову з милим, усі слова, які він промовив до неї [..]. І її фантазія,
розбуджена читанням повістів та усяких французьких романів, понесла її
думи, неначе на крилах, в якийсь далекий край, в якесь чарівне невідоме
місто. І той край уявлявся для неї розкішним, і місто здавалось для неї
великим, багатим. От перед нею неначе майнули якісь улиці з розкішними
палацами. На їх сновигає багато публіки, гарно убраної, веселої. От
майнули якісь веселі садки з пишними зеленими алеями. Десь за зеленими
вітами, в гущавині лунають мелодії оркестру. Скрізь людно, весело [..] (Н.Лев. VІ, 214); Вже їй [Зосі] уявлялась прийдешність щасливого життя в
великому місті; вже вона ніби бачила перед собою багатий салон з
багатою мебіллю, критою оксамитом, бали, театр, оперу, баскі коні,
пишне убрання, до котрого такі охочі польки (Н.-Лев. І, 233). Текстові
структури фантазія понесла її думи, край уявлявся розкішним, місто
здавалось великим, майнули якісь улиці, ніби бачила перед собою
проектуються на ситуації, в яких передано мрії та бажання персонажів
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пов’язати своє майбутнє з містом, а семантика ключової лексеми
прийдешність у висловлюванні вже їй уявлялась прийдешність щасливого
життя в великому місті конкретизує час, коли ці мрії та бажання стануть
реальними. Пор.: Прийдешність 1. Час, який настане; //Те, що з’явиться в
майбутньому (СУМ-11 VII, 623).
Художні тексти І. С. Нечуя-Левицького засвідчують ще один мовний
механізм естетизації слова-образу місто, а саме: активізацію іменника
місто у складі розгорненого метафоричного вислову. Пор. у тексті:
Чималий сквер [..] аж лиснів, зелений та свіжий, политий водою, залитий
гарячим світом сонця. [..] Фонтан коло самого собору бризкав ніби разками
дрібних крапель. Краплі блищали й миготіли на сонці, неначе розсипані
діаманти. Люде вештались на сквері. Усе було залите світом. Скрізь був
рух, скрізь кипіло живоття великого міста (Н.-Лев. V, 145). Динамічну,
рухливу картину міста передають семантика й граматична форма
використаних дієслів (пор. лиснів, бризкав, блищали, миготіли, вештались,
кипіло), їхні синонімічні зв’язки (пор. лисніти, блищати, миготіти) у
цілісному контексті. Серед наведених динамічних ознак привертає увагу
дієслово кипіти, лексична семантика якого корелює з іменниковою
номінацією живоття (життя). Пор.: Кипіти. 5. перен. Відбуватися,
здійснюватися дуже швидко, енергійно, бурхливо (СУМ-11 ІV, 151);
Життя. 8. Пожвавлення, рух, посилення діяльності живих істот (СУМ-11 II,
535). Відзначимо, що розгорнена метафора кипіло живоття великого міста
актуалізує сему ‘інтенсивність руху’.
Негативна оцінка міста репрезентована такими висловлюваннями:
паскудне місто, невеселе місто, душне та курне місто. Типовий контекст
використання наведених оцінних характеристик міста – пряма й невласне
пряма, внутрішня мова персонажів, наприклад, пряма мова: – [..] ми марно
тратим літа наші молоді, дівочі в цьому паскудному місті, – промовила
Люцина (Н.-Лев. І, 225); – Чи ви пак не нудьгуєте у нашому невеселому
місті ? – спитала Зося (Н.-Лев. І, 206); або відтворення роздумів: «Забрав
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би з собою в душне та курне місто і ці верби та осокори, і цей лиснючий
ставок з берегами [..]», – думав Леонід Семенович [..] (Н.-Лев. VІІІ, 67).
Означення-епітети душне, курне проектуються не тільки на оцінку міста,
пов’язану із суб’єктивним неоднозначним ставленням персонажа до цієї
реалії. У конкретному тексті наведені слова забезпечують водночас і
об’єктивну характеристику міста, на що вказує їхнє пряме лексичне
значення, напр.: Душний. З несвіжим, затхлим, нагрітим, важким для
дихання повітрям (СУМ-11 II, 449); Курний. 1. З курявою (курява – «такі
часточки, що вихорем крутяться в повітрі») (СУМ-11 IV, 411).
Просторове поняття «місто» існує у вияві конкретних, чітко
окреслених предметно-просторових номінацій – вулиця, алеї, мостова та ін.
Вони утворюють мікрополе як частину лексико-семантичного поля «місто».
Функціонування лексеми вулиця у досліджуваних текстах засвідчує
традиційне використання цієї назви у словосполученні велика вулиця. У
семантиці

епітета

велика

вербалізовано

об’єктивну

нейтральну

характеристику, напр.: Йому [Дашковичу] прийшла на думку велика вулиця
в великому мiстi [..] (Н.-Лев. ІІ, 90). Просторові асоціації лежать в основі
художньої деталізації тогочасної вулиці, у якій звертаємо увагу на
використання нової для того часу запозиченої лексики: [..] в перспективі
вулиці вже сунувся вагон трамваю (Н.-Лев. V, 151).
Семантика прикметників, що виконують роль художніх означень до
назви алея, здебільшого пов’язана із зоровим сприйманням цієї реалії
міського простору: В двох широких алеях коло монастирської стіни вже
вешталось чимало людей (Н.-Лев. ІХ, 78); Вузька алея, обставлена
старими акаціями, була схожа на тунель, пробитий в зеленій гущавині
дерева й залитий фантастичним зеленкуватим світом (Н.-Лев. V, 102).
Поряд з нейтральною оцінною семантикою розміру просторового поняття
алея

фіксуємо

індивідуально-авторське

слововживання

з

виразною

позитивною оцінкою – епітетне словосполучення поетичні алеї, напр.: [..]
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йти [..] поетичними алеями під зеленою покрівлею з гіллястого дерева [..]
(Н.-Лев. VІІІ, 89).
Мікрополе «міські вулиці» охоплює й такі назви реалій, як ліхтарі,
доми, домки, оселі і под. Всі вони супроводжуються «розпізнавальними»
епітетами, що називають розмір, колір цих реалій, пор.: [..] подекуди
блимали неясні ліхтарі на стовпчиках (Н.-Лев. V, 291); [..] вище до
Печерська потяглись рядком нові муровані доми на п’ять та шість
етажів [..] (Н.-Лев. ІХ, 82); Часом траплялись гарненькі білі домки
заможних міщан з здоровими веселими вікнами (Н.-Лев. ІV, 9); На
Братськiй вулиці, проти самого монастиря, iк полудню, була оселя купця
Сидора Петровича Сухобруса (Н.-Лев. ІІ, 20). Звертаємо увагу на вислів ік
полудню, в якому номінація полудень має стилістичну ремарку застаріле з
погляду сучасної літературної норми, пор.: Полудень. 4. заст. Південь
(СУМ-11 VІІ, 101). Знаючи зміст названого слова в його рідковживаній для
сучасної мови формі, у тексті І. С. Нечуя-Левицького простежуємо
просторову семантику згаданого вислову. Пор. наступний контекст, у якому
реалізується та сама сема простору: Ще нижче вилось шосе над самісіньким
дніпровим берегом, ховаючись за високою горою iк полудню (Н.-Лев. ІІ,
114).
У художніх текстах письменника фіксуємо метонімічне вживання
іменника місто, а також власних назв міст – топонімів. Принагідно
зауважимо, що в сучасній літературній мові слово місто широко
вживається в значенні «люди, що живуть у місті, тобто мешканці міста»,
хоч цього значення 11-томний СУМ не фіксує. Тим часом у прозі
І. С. Нечуя-Левицького натрапляємо на метонімічне вживання лексем
місто, Київ, Одес, що засвідчується відповідними художніми контекстами,
зокрема й сполучуваністю згаданих іменників з дієсловами загомоніло,
заворушилось,

заснуло,

насунуло,

чудує,

знає.

У

метонімічному

слововживанні на перший план виступає сема ‘велика кількість людей’.
Пор.: Місто налинуло в тихий степовий куточок, нанесло свого шуму,
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гаму, привезло й міську біганину, міське вештання, сміх, жарти, залицяння
і збудило пишний польовий закуток (Н.-Лев. V, 190); Здається, весь Київ
хапався вдихнуть в себе останній раз тепле повітря вмираючого літа (Н.Лев. ІІ, 228); Тут бувають великі гуляння, тут Одес одпочиває в вільний час
од клопоту та праці (Н.-Лев. V, 162). Функціонування виділених дієслівних
метафор мотивоване загальною тенденцією психологічної прози до
перенесення ознак із «живого» на «неживе».
Особливу функціонально-текстову й мовно-естетичну роль виконує в
художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького топонім Київ. Це одне із
частотних слів: зафіксовано 1067 конкретних слововживань.
У художньому баченні І. С. Нечуя-Левицького Київ постає як святе,
старе велике [місто], як давня столиця, пор.: Стоять київські гори
непорушно [..] i ждуть не діждуться, поки знов вернеться до їх слава
старого великого Києва [..] (Н.-Лев. ІІ, 6); – [..] Київ столиця, хоч i дуже
давня, [..] i Київ має право не все оддавать столиці пiвночi (Н.-Лев. ІІ, 245);
Забачивши святий Київ, вони [тульські семінаристи] зареклися більше
пити, щоб вступити по-християнськiй до святого міста (Н.-Лев. ІІ, 6).
Мовний образ Києва у досліджуваних творах розгортається через
словесний образ Старого города. Принагідно зауважимо, що Старий город
– це історична місцевість в центрі Києва, найдавніша його частина 1.
Для слововживання Старий город характерна сполучуваність з
динамічними дієслівними ознаками пишатися, виставляти, серед яких
дієслово виставляти передає конкретну фізичну активність людини, її
поведінкову модель (пор.: Виставляти. 5. Поміщати що-небудь у певному
місці для публічного показу або для огляду; // Показуючи що-небудь,
привертати увагу до чогось (СУМ-11 І, 499)), що стає основою створення
оригінального метафоричного образу, напр.: Старий город пишавсь на
Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D
0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
1
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горі, неначе виставляв проти гарячого сонця на показ усю свою дивну
красу (Н.-Лев. ІІ, 302). В одному семантичному полі з висловлюванням
І. С. Нечуя-Левицького

дивна

краса

(Старого

города)

перебувають

структури блискуча краса Старого города (Н.-Лев. ІІ, 303), краса міста,
краса церков, монастирів (Н.-Лев. ІІІ, 382), що засвідчують наявність
експліцитно вираженої семи ‘гарний, прекрасний’.
Не можна не помітити змістового зв’язку вислову І. С. НечуяЛевицького – дивна краса (Старого города) і метафоричного образу
В. Підмогильного – дивна краса міста [Підмогильний 1991 : 332]. Цитатаалюзія, виявлена у тексті В. Підмогильного, здійснює відсилання до
прецедентного

тексту,

до

протоджерела.

Як

зауважує

Г. М. Сюта,

«вербальне відтворення фрагмента протоджерела в алюзійних образах [..]
це кілька розпорошених, розсіяних у тексті опорних лексем, які [..]
слугують

[..]

стимулами

до

впізнання

семантичних

подібностей»

[Сюта 2017 : 84]. Можемо говорити про наступність висловлювань, які
«засвідчують глибинні зв’язки мови з інтелектуальними здобутками нації,
серед яких і скарби української літературної мови» [Єрмоленко 2009 : 5].
Просторову картину міста Києва в аналізованих текстах окреслюють
власні та загальні назви вулиць, провулків – Хрещатик, Братська вулиця,
Владимирська вулиця, Трехсвятительська вулиця / улиця, Софіївська вулиця,
Олександрівська вулиця / улиця, Святополк-Михайлівський переулок,
Андріївський спуск, Олександровський спуск, Круглий спуск, подільські
вулиці. Кожна з наведених назв конкретизує, ідентифікує простір (до речі,
найчастіше – це центральна частина міста Києва), у якому відбувається
описувана дія. Пор., наприклад, уривок з нарису «Вечір на Владимирській
горі»: [..] ліс спускається густим покатом униз до Олександрівської вулиці,
неначе в долину. А за цією долиною видно Липки, котрі сливе заслонені
старими

липами

ще

стародавнього

липового

лісу.

Інститут

на

довговастому крутому горбі неначе навис над Хрещатиком і виглядає з
свого садка на покатах тільки вікнами верхнього етажа й покрівлею. А од
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його все вище та вище до Печерська потяглись рядком нові муровані доми
на п’ять та шість етажів, неначе нанизані разком або низкою. Блиск
ясного західного неба прохопився поверх Старого города й кинув на їх
жовті цегляні стіни одлиск (Н.-Лев. ІХ, 82).
Структуру мовного образу Києва, його середмістя (Старого города)
формують власні та загальні назви сакральних споруд, як-от: церква св.
Андрея, Андріївський собор, Михайлiвське, Михайлівський монастир,
Михайлівська дзвіниця, Десятинна церква, Лавра, Софія, церкви, дзвіниці,
монастирі. До оригінальних словесних картин сакрального простору міста
Києва належать такі контексти: Перед ними [тульськими семінаристами] за
Дніпром з’явилась чарівнича, невимовно чудова панорама Києва. На високих
горах скрізь стояли церкви, дзвіниці, неначе свiчi палали проти ясного
сонця золотими верхами. Саме проти їх стояла Лавра, обведена білими
високими мурованими стінами та будинками, й лиснiла золотими верхами й
хрестами, наче букет золотих квіток. Коло Лаври ховались у долинах
мiж горами пещери з своїми церквами, мiж хмарами садків та винограду. А
там далi, на північ, на високому шпилі стояла церква св. Андрея,
вирізуючись всіма лiнiями на синьому небі: коло неї Михайлiвське, Софія,
Десятинна… (Н.-Лев. ІІ, 6); [..] на Андріївській стрімкій горі, на чолопочку,
в блакитному небі ніби намальований Андріївський собор з його п’ятьма
шпичастими банями з колонами, ніби для декорації в тому пишному храмі
або на якійсь сцені в без міри високому театрі. І стоїть він високо в небі,
ніби достає до жовтої, чудово вимальованої стелі та жовтогарячого
склепіння (Н.-Лев. ІХ, 73).
В описах міста Києва І. С. Нечуя-Левицького простежуємо тісну
взаємодію лексичних і синтаксичних засобів мовної структури для
відтворення конкретної візуальної картини, панорами, вигляду Києва.
Письменник послуговується розгорнутими синтаксичними конструкціями,
майже кожна з яких містить порівняльний зворот, порівняльну модальну
частку. Пор. словесне зображення Андріївського собору та Десятинної
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церкви в нарисі «Апокаліпсична картина в Києві»: [..] на небі [висів]
Андріївський собор, ввесь червоний, ніби облитий калиновим соком або
кров’ю. Чотири високі та тоненькі [бані] з колонками з чотирьох боків
ясно виступали нарізно од середньої бані, неначе обтикані й обсипані
калиною. А рядком через вулицю червоніли п’ять круглих бань Десятинної
церкви, червоні, як жар, неначе залізні й розпечені на жарі, ніби аж
пашіли вогнем, як і сама пожежа в гавані (Н.-Лев. VIII, 262). В описі
Андріївського собору підкреслено архітектурні деталі, які вербалізовано
такими структурами: колонки на банях, корпус собору, капітелі на колонках,
пор. у тексті: Собор було видко увесь в якомусь чудному, фантастичному
світі, було знать навіть тонкі, сливе стулені докупи доладні колонки на
банях, на вуглах самого будування корпусу собору; було примітно навіть
капітелі на колонках і вікна. Собор неначе зливався докупи з високими
чавунними сходами й поренчатами по їх, що піднімались вгору до плацу –
цвинтаря; зливався докупи, мов одно суцільне будування [..]. Усе це
забудування здавалося суцільним, і через те самий собор здавався вищим
удвоє, високим, величним і надзвичайно легким на червонястому полі
картини, котрим була сливе половина палаючого обрію (Н.-Лев. VIII,
260).
Описуючи сакральні споруди Києва, письменник часто звертається до
порівнянь із золотими букетами, а також епітетних словосполучень букет
золотих квіток, букети золотоверхих церков, золоті букети з бань та
хрестів. Увесь навколишній простір автор бачить крізь призму неземної
краси, накладає на картину природи мережу чогось фантастичного та
нереального. Напр.: [..] на горах було видно Київ, що неначе потопав в
легкій прозорій імлі. Забудування неясно мріли в сизій далечі, а над ними
були розкидані ніби золоті букети: то лисніли позолочені бані та хрести
на монастирях та церквах. Та далека картина здавалась якимсь
квітником з золотими маківками та золотими квітками, за які
розказують тільки в казках. І високе та глибоке синє іюньське небо, і ті
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далекі сизі шпилі й гори з Андріївським собором на чолопочку шпиля, і
золоті букети з бань та хрестів – усе це було схоже на ті вигляди, що
часом сняться у сні, що за їх розказують в казках. Вік проживеш – і не
забудеш за цю пишну картину [..] (Н.-Лев. VIІІ, 189). Пор. також: Ціла група
монастирів i церков ніби з букетами золотоверхих бань, та баньок, та
позолочених хрестів сяла та лиснiла на майському сонці, оперезана
зеленими алеями на краєчку гір (Н.-Лев. ІІ, 302).
В іншому художньому контексті частотне порівняння ніби букетами
увиразнює зорову картину міського простору – вечір у Києві, ліхтарі, як
неодмінний атрибут великої вулиці: [..] Поділ вже горить огнями,
розкиданими по місті до самої Почайни. Он горять електричні білі огні
довгими рівними рядками по великій улиці, горять купками й ніби
букетами по майданах і попід закругленими горами коло монастирів та
торжків (Н.-Лев. ІХ, 91).
Мовну модель Києва у досліджуваних текстах І. С. Нечуя-Левицького
репрезентує власна назва – топонім Дніпро. Конкретно-чуттєва картина
цього образу створюється традиційними означеннями – широкий, синій,
тихий, епітетними словосполученнями на позначення кольоровияву – біле
живе срібло, білувата олив’яна смуга, ясна смуга, дієсловом – лисніти, а
також висловлюванням – три закрути Дніпра ховаються, до якого
додається авторське порівняння – мов безмежна людська мрія в час задуми,
що сприяє виникненню нового асоціативно-метафоричного образу, пор.: [..]
широкий на верству Дніпро лиснить ясно попід горами, неначе залитий
білим живим сріблом. І в тому сріблі бовваніють усі бики, чи башти, на
котрих почеплений міст (Н.-Лев. ІХ, 77); Ще нижче протікав широкий
синій Новий Дніпро [..] (Н.-Лев. ІІ, 113); [..] вони [люди] дивились на пишну
картину тихого Дніпра, закиданого барками, байдаками й плотами [..]
(Н.-Лев. ІІ, 24); [..] лиснить білувата олив’яна смуга Дніпра [..] (Н.-Лев.
ІХ, 85); [..] лиснить ясна смуга Дніпра, лиснять сріблом три закрути
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Дніпра й ховаються ніби в сизій безвісті десь далеко-далеко вгорі, мов
безмежна людська мрія в час задуми (Н.-Лев. ІХ, 80).
Художні контексти, мотивовані семантикою зорового сприймання, як
правило, активізують сурядний синтаксичний зв’язок, яким поєднуються в
цілісну споглядальну картину перелічувані назви реалій відповідно до
зображуваної ситуації. Письменник уважний до конкретики – назв
ландшафтно-просторових понять, без яких важко уявити пейзажну картину
природи. Пор.: На тій картині блищали всякі фарби, якими тільки можна
було закрасити її: там було й синє небо, i синій Дніпро, i біла смуга піску,
чорні бори й зелена оболонь, i зелені острiвцi, i червоне небо на заході, i
червона, як жар, вода під чорними межигiрськими борами. Судна на
Днiпрi, екiпажi й прохожі на шосе, на спуску, на подільських вулицях –
все те давало жизнiсть тій великій картині й зганяло з неї мертвий спокій
природи (Н.-Лев. II, 114).
Наведений текст демонструє мовний механізм творення візуальних
образів, що закладений у лексично-синтаксичній будові української мови,
яка дозволяє використовувати нанизування однорідних членів речення
(текстових структур) не тільки для характеристики певного простору, але й
тоді, коли треба передати рух погляду і його фіксацію на подібних об’єктах.
У словесно-образній картині Києва показові прикметникові епітетиколоративи

червоний,

зелений,

червонястий,

золотий,

позолочений,

рожевий, сизий, фіолетовий, а також іменникова та дієслівна лексика на
позначення

кольоровияву

темнішати/потемнішати,

тон,

блиск,

посинішати,

лисніти.

–

одлиск,

кольори,

Головною

дійовою

особою у таких пейзажних описах постає сонце, а також його проміння,
пор.: Сонце вдарило з-за лісу червоним промінням на київські гори. Широка
зелена Оболонь і Поділ вкрились тінню й потемнішали. Виразніше
виступили високі смужки київських гір під ясним чистим небом, обсипані
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збоку червонястим промінням. Тисячі вікон в домах, позолочені хрести та
бані на церквах ніби зайнялись і запалали.
Од їх посипались наче пучки золотих стрілок. На дзвіницях неначе
горіли червоним золотом хрести та маківки, наче плавали високо-високо
понад горами в синьому небі, ніби линули якісь казкові золоті птиці. [..]
Сонце спустилось ще нижче над лісом і почало ніби ховаться десь в
сизих борах. Оболонь, луки й Поділ ніби тонули в тінь ще глибше. Київські
сизі гори стали фіолетові. [..] Усе облилось делікатними фіолетовими
одлисками. За Києвом і за Дніпром небо од низу темнішало, посинішало й
лисніло легеньким фіолетовим одлиском. [..] Кольори на Києві згасали (Н.Лев. VIІІ, 190).
Варто відзначити, що загальномовним узвичаєним метафорам сонце –
сходить і заходить в авторських текстах відповідає ціла низка
оригінальних метафор. Це динамічні картини, де діють сонячні промені, де
домінує поняття «вогонь» і співвідносні з ним слова жар, палаючий,
запалити, напр.: Сонце падало на межигiрський бір i заглянуло червоним,
кров’яним промінням в кабінет [..] (Н.-Лев. ІІ, 80); Сонце обсипало золотим
промінням білі доми та золотоверхі монастирі на Подолі [..] (Н.-Лев. ІІ,
283); На самих вершечках усiх золотих хрестiв Старого Києва, на високих
горах, з’явились червонi, як жар, промiння [..] (Н.-Лев. ІІ, 34); Сонце
швидко викочувалось з-за лісу на небо, ніби хапалось глянуть на ті дива, що
воно само розкидало по землі й по воді, а потім викотилось все, блискуче,
палаюче та кучеряве, ніби обтикане червоними ножами, огняними
шаблями, здорове, як колесо, дивне, пишне й велике! (Н.-Лев. VIІІ, 198); [..]
сипле оце золоте тепле сонце рясним золотим промiнням на розлогi луки,
на Днiпро (Н.-Лев. ІІ, 283). Як слушно зауважує С. П. Бибик, «саме
призахідне сонце та світло, розсіюване крізь бані церков, бори, ліси, будови,
створюють в уяві художника слова фантастичну картину, насичено
золотавими барвами» [Бибик 2013 : 48]. Пор. також: Сонце вже заходило й
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запалило золоті бані й хрести над майданом. В вікнах заблищав неначе
квітник з огняно-золотих квіток (Н.-Лев. ІХ, 31). Принагідно зауважимо,
що прикметник золотий належить до часто вживаних у мові І. С. НечуяЛевицького слів; як пейзажна деталь це слово має своє природне для
описово-зображальної функції місце. Напр.: [..] вони пішли на прогуляння в
царський садок, довго гуляли понад горами, милувались, виглядали на мiст,
на Дніпро, на Аскольдову могилу, що притулилась на терасі під горою в
зеленому

дереві.

[..]

Пам’ятник

святого

Владимира

неначе

був

намальований на оксамиті м’якого делікатного блакитного неба. [..]
Картина була лиснюча, мигаюча, мрійна, неначе золотий зачарований
вигляд у сні або в казці (Н.-Лев. ІІ, 302).
І. С. Нечуй-Левицький пробуджує в уяві читача зорові, конкретночуттєві образи-картини не тільки за допомогою слів – носіїв кольористичної
семантики, але також і за допомогою слова здавалось, яке означує, що
«саме в уяві ті чи ті реалії набувають певних рис, властивостей»
[Бибик 2013 : 51]. Напр.: Вигляд на Київ став якийсь фантастичний.
Здавалось, ніби на горах з’явивсь і мрів пишний міраж, сплетений з
чудових тонів, з блиску, з золота, з рожевої імли та сонячного проміння
(Н.-Лев. VIІІ, 190). Словесний образ Києва, що ґрунтується на зіставленні
його з пишним міражем, мотивований характерними для індивідуального
стилю письменника міфологічними уявленнями [Єрмоленко 2009 : 128].
Потенція міфологічного сприймання ключового для авторського тексту
образу закладена також і в позитивній оцінній семантиці слова
фантастичний.
Мовна

естетика

словесного

живопису

письменника,

а

також

характерних для його індивідуального стилю висловлювань на зразок: [..] я
[..] побачив такий вигляд, таку красу, яку рідко коли трапляється
побачить над Дніпром (Н.-Лев. ІХ, 72); Яка краса! Якими прикрасами
багата природа закрасила прегарний Київ! (Н.-Лев. ІХ, 91) має в своїй
основі формулу «прекрасне в природі». Пор.: «Глибший аналіз естетичного
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споглядання прекрасного в природі показав, що ми насправді можемо
споглядати

природу

як

досвідчені

й

художньо

розвинені

люди»

[Ґадамер 2001 : 77]. Показовий щодо цього опис вечірнього київського
пейзажу, який споглядає автор, перебуваючи на Володимирській горі. Пор.
у тексті: Виходжу я над самісінькі кручі, глянув униз, і – над самісіньким
Подолом знов побачив іншу таку чудову картину, якої, може, нема й по
всій Росії, з такими оригінальними тонами й сутінками, що я аж зчамрів з
дива. [..] ввесь Поділ вже горить огнями, розкиданими по місті до самої
Почайни. Он горять електричні білі огні довгими рівними рядками по
великій улиці [..]. Он берег Дніпра в закругленій гавані та коло пристанів
неначе облямований смужкою з ярих білих ліхтарів. Посередині Подолу ніби
горять

червоно-жовті

написи

над

сінематографами.

А

подекуди

блискають, мов червоні зорі, червоненькі огні в вікнах домів, розкидані
вередливими чудними взорцями, поплутаними в чудному безладді. На
довгому рядку пароходних пристанів в ятках, поставлених на суднах,
лиснять прегусто червонуваті дрібні, ніби огняні, цятки та плямки, густо
скуплені, неначе зірки на небокрузі. Ця червоняста смуга червоніє, мов
торочки чорного покривала. По Дніпрі на пароходах знов миготять в вікнах
на воді червоні вогні, неначе на смузі розтопленого олива. А ондечки, ще
далі вгору, на безмежному темному просторі десь блискають малесенькі
огні, певно, на пароходах або на плотах на Дніпрі та на Десні. [..] Я довго
милувався цією величністю картини, яку довелось мені бачить вперше
на віку. Яка краса! Якими прикрасами багата природа закрасила
прегарний Київ! Недурно ж письменники звуть Київ городом-красунем [..]
(Н.-Лев. ІХ, 91). У цьому тексті словесний мегаобраз краси, яку зумів
відчути письменник, дивлячись на чудову панораму вечірнього Києва (пор.:
знов побачив іншу таку чудову картину, якої, може, нема й по всій Росії;
милувався цією величністю картини, яку довелось мені бачить вперше на
віку), «підпорядкований ідеї переконати читача, що він живе в особливій
країні» [Бибик 2013 : 54], це «аргумент на захист європейської України»
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[Бибик 2013 : 54]. Ця думка втілена і в такому висловлюванні автора: Яка
пишна ця широка картина! Кращої од неї трудно знайти і по всій Європі
(Н.-Лев. ІХ, 88).
Зауважимо, що іменники картина, вигляд належать до часто вживаних
слів у мові художніх творів І. С. Нечуя-Левицького. Кожне з них відповідно
має таку кількість слововживань: 428 і 115. Так, у досліджуваних текстах
іменник картина у значенні ‘те, що можна бачити, охопити зором або
конкретно уявити’ уживається 280 разів. До речі, саме це переносне
значення слова картина в 11-томному Словнику української мови
проілюстровано (серед інших) прикладом із творів І. С. Нечуя-Левицького,
пор.: Минули ми ту дику, але поетичну картину, а за нею знов виступили
рядами шпичасті зелені гори (Н.-Лев., II, 1956, 382), (СУМ-11 IV, ні,
картоні, дошці тощо’ іменник картина у досліджуваних текстах вжито 132
рази. Що ж до конкретного вживання слова вигляд, то у значенні
‘місцевість, яку видно, яка відкривається зорові, погляду’ воно у мові
письменника уживається 91 раз. Причому це значення у Словнику
української мови в 11 томах містить ремарку застаріле. У значенні
‘сукупність зовнішніх ознак, особливостей кого-, чого-небудь, що створює
відповідне враження’ це слово у досліджуваних творах фіксуємо 24 рази.
Для стилю І. С. Нечуя-Левицького показове входження цих назв у
розгорнуті пейзажні описи Києва, де позитивно-оцінне сприймання
простору вербалізується і в інших лексичних номінаціях, пор.: Сонце
стояло сливе на вечірньому прузі й обливало мрійним тихим світом широку
чудову, сливе мрійну картину, мрійний далекий поетичний вигляд за
Дніпром (Н.-Лев. ІХ, 20); І знов перед моїми очима неначе хтось виставив
ще одну картину вже швейцарського пейзажу, так само гарного й
доладного в своїй красі, схожого на швейцарські пейзажі на картинах.
Правда, ця картинка – це вже пейзажик-мініатюра, але прегарний, хоч
малюй його на полотні. Мені, од одлиску далекого заходу, ще видно, як на
кінці плата стримить крута круча, обрамована зверху парапетом на
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широкому помості, обставленому лавами й ослонами. Вона здалеки схожа
на балкон, котрий неначе висить над безоднею. Мені видно на тому
здоровому балконі довгий, щільно стоячий рядок людей, котрі обсіли лави й
обстали парапет. Усі, очевидячки, дивляться звідтіль на широку картину
за Дніпром (Н.-Лев. ІХ, 86). Слова картина, пейзаж, вигляд, полотно у
наведених мінітекстах функціонують як синонімічні назви, означувані
позитивно-оцінними епітетами чудовий, мрійний, поетичний, прегарний.
Для стилю І. С. Нечуя-Левицького показові в пейзажних описах «модальні»,
не «різкі» порівняння зі словами наче, схожі, хоч малюй. Останній вислів,
як і полотно переносить уяву читача в контекст прямого, безпосереднього
малярства.
Захоплюючись красою вечірнього київського пейзажу, І. С. НечуйЛевицький пише про «велетенський круглий храм-ротонду», «храм
багатющої на фарби й кольори натури», «світову виставу картин якогось
дивного художника», «галерею картин та виглядів», «золотий палац з
вікнами з діамантів та з золотими банями в царівни Паризади». Ці
індивідуальні поетичні асоціації надають стилістиці художньої прози
письменника певної урочистості та піднесеності. Прикладом може
слугувати такий контекст: [..] в моїй уяві неначе все манячіли недавні гарні
вигляди та картини, часом виникали з такою виразністю з усіма
дріб’язковими частками, неначе я бачив їх перед собою уявки. І мені все
здавалось, що я був в якійсь картинній превеликій галереї, надивився на
усякові великі й невеликі картини та пейзажі, утворені з такою
штучністю та художністю, з такою невимовною красою, якої я ще й досі
не бачив. Мабуть, були великі естети наші давні київські князі, коли вони
вибрали це саме місце над горами для свого житла й для молитви перед
тутечки ж поставленим Перуном (Н.-Лев. ІХ, 94).
Письменник наголошує на суголосності динамічного життя природи і
фізичного та внутрішнього стану людини (одпочиваючих людей), і в таких
паралелях виявляються особливості авторського бачення і сприйняття
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чудового київського пейзажу. Напр.: І на горах, і в природі, і в масі натовпу
– скрізь тихо й тихо, неначе ці одпочиваючі люде були щось одно сукупне й
суцільне з чудовою природою навкруги, неначе й вони злучились і злились з
нею докупи. Я нігде не чую не тільки гаму й гармидеру од натовпу, не чую
навіть човгання та шарудіння черевиків по шорстких доріжках та
цегляних, міцних, як камінь, тротуарах. Серед цього натовпу можна
залюбки й довго вдивляться в красу виглядів, можна милуватися, думати і
навіть задумуваться й почувать, як у храмі, сповненому народом. Я бачу
тільки ворушіння людей по всіх усюдах. І серед задуманої тиші я примічаю,
що й ця ніби й мертва краса природи ворушиться. Он унизу на терасі
близенько од мене й проти моїх очей стримлять верхи тополь. Я
придивляюсь до їх, а їх м’які довгі гілки ворушаться, ледве коливаються то
в один бік, то в другий [..]. Он у самому низу кругом крутої гори дикі
маслини [..]. Я придивляюся до їх, і вони помаленьку, ледве примітно усе
коливаються, ніби хилитаються [..]. І це коливання ані шелесне, навіть не
шамотить! Ані шелесне, ані шамне ні одна гілочка! Мені здається, що то
кидається пульс, кидається живчик дрімаючої й засипаючої краси живої
природи (Н.-Лев. ІХ, 83-84).
Дослідники відзначають, що споглядання навколишньої природи
викликає у письменника постійний образ килима, скатерті, шатра
[Єрмоленко 2009 : 123], тому в його творах спостерігаємо пейзажні
картини, побудовані на зіставленні навколишнього простору з килимом, а
неба з шатром. Пор. художній опис розташованої поблизу Дніпра
місцевості (нарис «Вечір на Владимирській горі»): Я бистро окинув оком
незмірну плисковату рівнину по Оболоні за Подолом, понад Дніпром і
далеко за Дніпром по Десні й черніговських борах. Яка широчінь! Але це не
однотонна широчінь степів, або морів, або піскуватої пустині. Під
лиснючим, помальованим усякими кольорами велетенським шатром ніби
був розстелений квітчастий, без міри широкий килим. У мене в думці
виникає уявлення, що то на долу в величезному храмі лежить розстелений
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килим. Який чудовий й різнотонний килим розгорнув і розіслав великий
художник – натура під тим веселим, лиснючим, напнутим високо шатром!
(Н.-Лев. ІХ, 73); Внизу ніби якась рука знімала з поцяцькованого суспіль
дорогого килима його гарні кольорові прикраси; вони помаленьку й потроху
зникали або все блякли й темнішали (Н.-Лев. ІХ, 76).
Звичними для «нічних» пейзажів І. С. Нечуя-Левицького є інші
метафоричні назви навколишнього простору, побудовані на асоціаціях його
з полотнищем, оксамитом, сукном. При цьому часто повторювані епітети
чорний, темний допомагають відтворити оригінальні зорові картини. Напр.:
Перед моїми очима розстелялось ніби чорне велетенське полотнище
чорного оксамиту, затканого й повишиваного огняними взорцями (Н.-Лев.
ІХ, 91); Нанизу попід кручами знов я бачу темну ніч. Усей Поділ з
будинками вже потонув в густій чорній темряві. Уся далека рівнина
Оболоні, усі луки й луги на далекій Десні, і за Десною, і за Дніпром неначе
вкрились чорним сукном (Н.-Лев. ІХ, 91); Усей Поділ був чорний та
темний, неначе вкритий чорним оксамитом [..]. І в тій чорній темряві
ніби висіли на повітрі різні електричні ліхтарі та червоніли осяяні світлом
вікна в високих домах. Яке чудове чорне широке полотнище, усе неначе
поцяцьковане, посипане й заткане ясними блискучими здоровими зірками, в
вередливих чудернацьких, сливе фантастичних взорцях (Н.-Лев. VІІІ, 263).
Конкретно-предметні асоціації навколишньої природи з полотном
з’являються і в такому контексті: Над самісіньким краєчком гори стояли
рядками гуляючi люди й дивились на широку картину, котра полотном
розстелялась сливе під самісінькими ногами (Н.-Лев. ІІ, 114).
Поряд із реальною конкретикою змісту слів килим, шатро, полотно,
полотнище, оксамит, сукно, які залучає письменник для створення образної
картини вечірнього та нічного Києва, свою функціональну роль виконують
назви абстрагованого змісту на зразок безодня, простір (безмежний). Вони
увиразнюють, підсилюють семантику безкрайого простору, пор.: Ні домів,
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ні церков, ні монастирів та вулиць – нічого не видко в темряві, неначе їх
там і нема. Тихо-тихо! Тільки в тій чорній безодні ніби плавають в
чорному повітрі скрізь по рівнині розсіяні й повішані ясні, білі, різкі, сливе
соняшні огні та червонясті плями [..] (Н.-Лев. VІІІ, 263); А десь далеко на
Оболоні, десь аж коло Почайни, окроме од міста, біліють ярі білі
електричні ліхтарі [..]. А ондечки, ще далі вгору, на безмежному темному
просторі десь блискають малесенькі огні, певно, на пароходах або на
плотах на Дніпрі та на Десні (Н.-Лев. ІХ, 91).
Словесні картини Києва малює І. С. Нечуй-Левицький і за допомогою
зорових, візуальних образів, які мають багатий фактографічний зміст. Так,
автор неодноразово

звертається

до зображення

пам’ятника

князю

Володимиру як до одного з основних символів Києва, архітектурної
домінанти Володимирської гори. Показово, що цей словесний образ
письменник уводить в художній контекст з характерними авторськими
порівняннями, що відбивають замилування картинним зображенням
навколишнього простору, пор.: А прямо передо мною розстеляється вся
подовжаста тераса, вкрита тінню й сутінками, вся ніби кучерява од
дерева по алеях і по всій терасі, де стримлять гострими верхами гонкі
тонкі тополі, ніби зелені свічки. Ясно, ніби під самими моїми ногами,
жовтіє доріжка, що навкруги обрамовує тротуаром глибоку западину, ніби
ярок над самим спуском. Ця глибока западина, чи яр, вже давно уся
засаджена деревом, що густо розрослось на дні. Верховіття цього дерева
вже виглядає на саму терасу. А по терасі знов видно кучеряве, скрізь
розкидане дерево аж за пам’ятник. Я кидаю оком на пам’ятник і звідсіль
бачу його між двома тополями. Князь Владимир стоїть з хрестом,
неначе в зеленому гаю, на самих вершечках дерева того гаю, неначе на
зеленому живому п’єдесталі, і піднімає хрест вище од себе (Н.-Лев. ІХ,
81); Я озираюсь навкруги з цього високого пункту і придивляюсь до цієї
широкої картини, котра помаленьку все неначе тоне в тіні й сутінки скрізь
по горах і западинах. І мені здалось, що я несподівано опинився серед лісів,
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серед діброви. [..] Попід стрімкою горою дерева на широкій довгій алеї
сплелись докупи, мов у лісі. Пам’ятник так само неначе стоїть поверх
лісу на зеленому верховітті, а кругом його стримлять скрізь гостроверхі
тополі. Дивлюся вниз, за спуском глибока й вузька долина, кудою
спускаються по крутому покаті дерев’яні сходи до старого Владимирового
пам’ятника, уся густо заросла деревами і по дні, і по обидва круті боки. І
тільки біла колона старого пам’ятника з капітеллю зверху та з
золоченою маківкою й хрестом витикається високо вгору з зеленої
гущавини, ніби з води здоровецька щогла затопленого корабля, а по
обидва боки й за нею виникають велетенські осокори й тополі (Н.-Лев. ІХ,
81); [..] на терасі стоїть пам’ятник св. Владимира. Там зеленіє попід
горами ніби ліс. Ця тераса вся сливе суспіль засаджена деревом, з широкою
алеєю попід самісінькою горою, з зеленими кружалами коло пам’ятника,
де червоніють клумби квіток. Ця Владимирська тераса з верхньої гори
здається старим зеленим лісом (Н.-Лев. ІХ, 77); [..] хрест в руках князя
Владимира одразу наче зайнявся на всю довжину й ніби горить огняними
цятками. І мені уявилось здалеки, що той хрест висить над лісом на небі
(Н.-Лев. ІХ, 87). У досліджуваних текстах до образу пам’ятника князю
Владимиру

фіксуємо

інформацію,

що

стосується

його

зовнішніх

характеристик (пор.: широкі східці навкруги пам’ятника (Н.-Лев. ІХ, 80),
широкі i високі схiдці п’єдесталу (Н.-Лев. ІХ, 80), біла колона старого
пам’ятника (Н.-Лев. ІХ, 81), висока колона старого пам’ятника
Владимира (Н.-Лев. ІІ, 114)), а також місця, де він розташований (пор.: Я
подивився на правий бік од шпиля, за виступ, де на терасі стоїть
пам’ятник св. Владимира (Н.-Лев. ІХ, 77)).
Фактографічний зміст згаданих у художніх текстах І. С. НечуяЛевицького реалій допомагає конкретизувати простір тогочасного Києва.
Це словесні образи будинку з сінематографом, панорами «Голгофа», які
виступають важливою художньою деталлю для цілісного сприйняття
картини Володимирської гори, пор.:
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Я повернув не до алеї, а на тротуар над самісінькою кручею,
обсадженою живою огорожею, цебто кущами, обтятими звершечку. [..]
Я ледве протовплююсь поміж людьми й доходжу до угла на закруті, де
гора закручується до спуску сливе прямим кутком. Зверху од самого угла
йде наниз на терасу широкий, як шлях, спуск, вимощений гранітом з
східцями й обсаджений кущами. З гори по йому ллється, неначе річкою,
людський натовп. Коло його зараз стримить здоровий будинок з
сінематографом, де стоїть непорушно купа людей. А за ним на горі, вже
поминувши монастир, лиснять широкі доріжки, манячать широкі зелені
кружала з клумбами, повними квіток. Це невеликий парк, насаджений од
монастирської стіни до самого кінця гори, що тут доходе до Хрещатика.
[..]
В цьому парку, мов у лісі, вгніздилась кругла присадкувата панорама
«Голгофа» над самою вулицею, де побіч неї бовваніє висока кругла, як
стовп, водопроводна башта вже коло стіни монастиря. Я люблю дивитись
на вигляд, на картину цього парку. [..]
Між рідкими гіллястими деревами скрізь стовбичать башти. Он коло
самої монастирської стіни на вищому горбику стримить висока башта
водопроводу, а між гіллям манячать три башти костьолу через улицю, а в
середині парку ніби вгніздилась в гіллі широка кругла башта панорами
«Голгофа» 1 (Н.-Лев. ІХ, 78).
Мовний образ Києва конкретизують назви об’єктів, призначених для
відпочинку, розваг та різних громадських заходів. Це словесні образи
Царський садок, Шато (повна назва Шато-де-Флер – заклад, який мав
декілька дерев’яних і мурованих споруд, зведених для театральних та інших

Панорама «Гологофа» була споруджена на Володимирській гірці у Києві близько
1900 року, вона містилася у спеціальному приміщенні та являла собою зображення
біблійного сюжету про розп’яття Ісуса Христа :
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%84%D
0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
1
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потреб 1), літній театр, кафе-шантан (пор.: Кафешантан. Кав’ярня з
відкритою сценою для виступів переважно легковажного характеру
(ВТССУМ, 421)), садок Купецького клубу, забудування Купецького клубу.
Напр.: Царський київський сад стояв у весняній красі, пишно розкиданий по
високих горах над Дніпром (Н.-Лев. І, 252); Ольга й Катерина [..] пішли на
Хрещатик i попростували до Царського садка, де в Шато вже грав
оркестр [..] (Н.-Лев. ІІ, 117); [..] збоку од Царського садка висовується
тераса вже врівні з Хрещатиком, де стоїть літній театр. І ця тераса, і
самий театр неначе пірнув у ліс, а над лісом тільки ніби плаває його довга,
випнута й круто закруглена покрівля, неначе плаває допотопна
велетенська черепаха (Н.-Лев. ІХ, 81); В Царському садку Шато в той час
вже почались гулянки; вже поодчиняли літні театри та кафе-шантани
(Н.-Лев. VIII, 442); [..] на гальовині під високою горою Царського садка
розкинувся садок Купецького клубу, де бувають гулянки. Через забудування
Купецького клубу [..] видно, як на долоні, усе жовтувате плато садка
Купецького клубу (Н.-Лев. ІХ, 86).
Реалії міста входять у сприймання автора-оповідача через вихоплені
зором зовнішні атрибути, перелік яких разом з характерними ознаками
змальовує картину міського простору, навіть за умови, що стрижневого
слова місто в цьому описі немає, пор.: Вони [Ольга й Катерина] повернули
на гору до пам’ятника князя Владимира, де ввечері гуляло дуже багато
людей. [..] Внизу був спуск з Хрещатика на Поділ, по котрому валкою їхали
екiпажi, рядками йшли й на гору i з гори прохожі. Ще нижче вилось шосе
над самісіньким дніпровим берегом [..]. Ще нижче протікав широкий синій
Новий Дніпро попід самим Подолом.[..] На північ од Владимирового
пам’ятника глибоко внизу лежав Поділ з церквами й золотоверхими
монастирями, вганяючись далеко плисковатим клином в Дніпро. На
південь од пам’ятника підіймались гори, де був розкинутий царський садок
[..] (Н.-Лев. ІІ, 114).
1

Режим доступу: http://www.dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=744
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Мовну модель Києва репрезентує художнє визначення, індивідуальна
естетика якого побудована на уявленні про Київ як мрійний та лиснючий
Вавилон. Такий асоціативний зв’язок, як стверджують дослідники,
зумовлений тим, що «назва міста Вавилон стала вживатися в переносному
значенні – як синонім великого міста, повного спокус і всілякого зла»
[Коваль 2001 : 39]. Пор. у тексті: [..] маленький сутiночок не то задуми, не
то смутку промайнув по її [Галиному] виду, по її карих очах. Вона одвела
очi од лиснючого та блискучого вигляду й неначе бачила спущеними додолу
очима i той тихий довгий яр, i зеленi верби на яру [..], її душу поривала тиха
поезiя ярiв та садкiв дуже, нiж блискуча краса Старого города.
– Ти, Галю, селючка зроду! Тим-то й пориває, й потягує твою
поетичну душу той ярочок i той садочок. Забувай, серце, [..], бо ми мусимо
з головою пiрнуть в цьому, зверху тiльки мрiйному та лиснючому
Вавілоні, в цiй бiганинi та тяганині людського мiського життя (Н.-Лев.
ІІ, 203).
Неоднозначне ставлення автора до зображуваних міських реалій
простежуємо у порівняльно-метафоричних конструкціях, побудованих на
зіставленні трамвайного вагона з крокодилом, допотопною летючою
звірюкою з огняною пащекою, завальним здоровецьким допотопним
дивовищем. Напр.: Незабаром я побачив, що з дна глибокої чорної безодні
ніби котиться потихеньку вгору ясний білий чималий клубок, неначе вирнув
з темряви, а далі за ним вигулькнув з темряви вагон, червоно обмальований,
з тихим, неясним, неначе потайним світом всередині. Мені уявилось, що
якась допотопна летюча звірюка з огняною пащекою плазує вгору та
вгору. [..]. В одну мить разом одсунулись усі дверці в вагоні, поставлені
рядочком назукіс, і звідтіль висипались не люде, а ніби темні силуети в
брилях та капелюшах і тихесенько, без шуму пішли врозтіч та все вгору по
гранітних сходах. [..] Те завальне здоровецьке допотопне дивовище знов
без стукоту, навіть без шелесту тихо посунулось з галереї наниз,
помаленьку покотилось у безодню й зникло [..] (Н.-Лев. ІХ, 93).

369

Структуру мовного образу Києва розгортають словесні образи жителів
міста. Це назви – народ, люди, постаті, прохожі, публіка, у яких наявний
основний

семантичний

компонент

‘велика

кількість

осіб’,

що

організовуються у синонімічний ряд. Пор. у тексті: Вже наближався вечір, і
народ цілою валкою прямував до царського садка, де щовечора була
гулянка (Н.-Лев. ІІ, 223); Над самісіньким краєчком гори стояли рядками
гуляючі люде [..]. Внизу був спуск з Хрещатика на Поділ, по котрому
валкою їхали екіпажі, рядками йшли й на гору і з гори прохожі (Н.-Лев.
ІІ, 113).
Художньо-образну характеристику мешканців міста вербалізовано в
таких контекстах: Постаті на шосі все ворушились, ніби в вертепі кукли
(Н.-Лев. ІІ, 224); [..] пересовувались люди, мов ляльки в вертепнім театрі
(Н.-Лев. ІІ, 227); [..] публіка ворушилась по долині, як комашня (Н.-Лев. ІІ,
223); Купи людей зверху здавались групами духів на високих хмарах,
помальованих усякими фарбами. (Н.-Лев. ІІ, 120).
Письменник вдається до зображальних картин великої кількості людей.
Це перелік назв осіб за віком, матеріальним становищем, перелік, у якому
роль

художньої

деталі

відіграє

семантичне

протиставлення

субстантивованих слів. Нанизані в однорідний ряд назви осіб створюють
словесний образ міського товариства: Вечір був пишний, сонце стояло на
заході таке червоне та ясне, повітря було таке тихе й тепле, що весь Київ,
все мале й велике, бідне й багате, висипало з домів надвір. Царський садок,
шосе над Дніпром, гори – все те було засипано народом, котрий гуляв,
балакав, веселився, роєм вився по алеях садка, де грав оркестр (Н.-Лев. ІІ,
79). Динамічний образ жителів міста у цьому мінітексті проявляється у
функціонуванні

метафоричних

словосполучень

із

традиційним

семантичним зв’язком народ – гуляв, вився. Сема звукового сприймання,
яку активізують дієслова балакати, веселитися, уточнюється, розгортається
семантикою порівняльного звороту роєм.

370

Крім зображальної картини великої кількості людей мова художніх
текстів І. С. Нечуя-Левицького репрезентує словесний образ жителів міста
як

людей

високого

інтелекту,

прихильників

усього

прекрасного,

витонченого, пор.: Обертаюсь я і позад себе бачу предовгий рядок людей на
довгих лавах і ослонах, щільно поставлених. Усі сидять тихо. Знать, що усі
одпочивають і усі дивляться на картини природи [..]. На кого не глянеш, до
кого не придивишся, у кожного неначе задума в очах і на обличчі, неначе
кожний лине думками в вигляди [..] або [..] в свої естетні почування і не
може одвести очей от того дива. [..] Я почуваю, і не наздогад, що в цих
усіх українських душах, в глибочині цих усіх серців діється те ж саме, що і
в моїй душі, і в моєму серці. Ця уся силенна сила натовпу так виразно
показує мені, що вона має природжену вдачу великих естетів [..] (Н.-Лев.
ІХ, 83).
Змальовуючи конкретні візуальні картини Києва, письменник досить
часто звертається до словесного образу київських гір: Останні поштові
гроші вони [кандидати до академії] пропили в Броварах, недалечко од Києва,
хрестячись i молячись до синіх святих київських гір, на котрих біліли
церкви й дзвіниці, блищали проти сонця золоті хрести й бані церков (Н.Лев. ІІ, 6). Звертаємо увагу на семантичне наповнення й конотації епітетів
синій, святий. Так, у семантиці прикметника синій варто вбачати не лише
пряму віднесеність кольору до зображуваної реалії, а й асоціативний зв’язок
з позитивними емоціями, з якими пов’язаний саме цей колір: у
психологічному аспекті він «виражає різні стани, але найчастіше спокій, а
також одухотвореність, мрійливість та ін.» [Кравець 2011 : 44]. Позитивну
оцінку виявляє також прикметникове означення святий, яке у вислові-образі
святі київські гόри розкриває одне із своїх значень, пор.: Святий. 1. //
Уживається як постійний епітет до слів, пов’язаних із місцями або
предметами релігійного поклоніння (СУМ-11 ІХ, 101-102).
Епітетне поле номінації гόри доповнюють і розширюють художні
означення, які ідентифікують цю природну реалію за висотою та характером
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схилів. Наприклад, слововживання високі гори, семантика якого засвідчує
зв’язок

з просторовою орієнтацією,

розкриває

своє

функціональне

навантаження у контексті: На високих горах скрізь стояли церкви, дзвіниці,
неначе свiчi палали проти ясного сонця золотими верхами (Н.-Лев. ІІ, 6).
Поряд із висловом на високих горах скрізь стояли церкви, дзвіниці
значення ‘зорове сприймання пейзажу, картини міста’ характерне для
синтаксичної

конструкції

високі

гори,

де

блищали

золоті

верхи

Михайлiвського монастиря, де на шпилі висів собор Андреївський, в якій
конкретизується певний простір, подається його детальна характеристика,
пор. у тексті: I довго ще після молитви, сидячи перед одчиненим вікном,
дивився Дашкович на сонний, тихий Київ, на високі гори, де блищали
золоті верхи Михайлiвського монастиря, де на шпилі висів собор
Андреївський, а попід горою зеленіли садки, біліли стіни будинків (Н.-Лев.
ІІ, 19). Такий опис нічного Києва вимагає уповільненого зорового
сприймання: увага зосереджується на динаміці дієслівних утворень –
відприкметникових слів, якими письменник послуговується на позначення
динамічної кольористики (пор. блищали, зеленіли, біліли).
Актуалізацію

дієслівних

ознак

з

кольоративною

семантикою

простежуємо в такому пейзажному описі, напр.: [..] Йдучи далі по темній
алеї сливе полапки й навмання, трохи не навпомацки, я примічаю, що в
цьому тунелі з гілля далі все яснішає та виднішає, неначе надворі почало
зоряти, а ще далі вже й розвиднюваться. Я дійшов до найвищого верху
гори на закруті, вийшов з алеї на голе плато. [..] Дивлюся [..]. Усе голе
плато ясніє з жовтими доріжками та рідкими молодими деревцями,
недавно насадженими. Скрізь видно, як увечері. На краю закругленого ніби
провалля та круч через парапет видно на небі однизу рожеву ясну смугу,
котра ніби зливається з краєчками круч [..]. Я задивився на цю рожеву
картину, на оригінальне освітлення цього плата, де збоку біліла висока
монастирська стіна з ледве примітним рожевим сутінком (Н.-Лев. ІХ, 90).
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Зоровий образ гόри з’являється у контекстах, які активізують лексику,
що означує характерне для письменника бачення міського простору,
сприймання його ландшафту. Напр.: Стрімкі гори понад Подолом виразно
виступали на лиснючому рожевому небі темними звивчастими смугами
(Н.-Лев. VІІ, 359).
Конкретно-чуттєве
лексично-синтаксичних

зображення
засобів,

в

гір
яких

досягається

за

допомогою

типова

ознака

кольору

трансформується з прикметникової форми у дієслівну, прислівникову тощо.
Така синтаксична метафора дозволяє об’єднати в споглядальній картині
численні лексичні одиниці, що передають загальну семантику вияву
кольору, та урізноманітнити форму відтворення зорових вражень. Пор.:
Гори стоять дуже круті з ледве примітним покатом на терасу, але це
вже не дикі стрімкі передніші кручі, а зелені, ніби зелено пофарбовані або
обстелені зеленим оксамитом. Нанизу вони на всю довжину ніби
обкладені або обмальовані темно-зеленою смужкою: то зеленіють верхи
дерев на двох алеях попід самісінькою горою вподовж тераси (Н.-Лев. ІХ,
79). Якщо семантика епітетів стрімкий, крутий відбиває характер схилів гір
(пор.: Стрімкий. 1. Майже прямовисний, крутий (СУМ-11 ІХ, 778);
Крутий. 1. Майже прямовисний; стрімкий (СУМ-11 ІV, 373)), то семантика
епітета дикий, що означує слово кручі (лексеми гόри і кручі є синонімами),
безпосередньо

пов’язана

із

називанням

вражень,

психологічного

сприйняття цієї природної реалії, напр.: Дикий. 1. // Пустельний, глухий
(СУМ-11 ІІ, 274).
Заквітчаний, заквітчати, квітки – це ті слова, які найчастіше
супроводжують контексти з епітетом зелений. Актуалізацію зазначених слів
пояснюємо тим, що в семантичній структурі кольороназви зелений
реалізується «відтінок новизни, свіжості» [Єрмоленко 1999 : 73]. Крім того,
цей колір «асоціюється з радістю і ряснотою, теплом і яскравим сонячним
світлом і містить елемент естетичної оцінки: мальовничий, такий, що милує
око» [Яворська 1999 : 47]. Уведення названих лексем у словесні образи, у
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художній контекст робить їх характеристичними, семантично вагомими
деталями пейзажного опису І. С. Нечуя-Левицького.
Функціонування лексеми гόри у творах письменника засвідчує не
тільки традиційне використання цієї назви в художньому пейзажному
зображенні, а й уживання її у контекстах, в яких йдеться про авторське
осмислення української історії. Стилістичної ваги у відповідних контекстах
набувають слова із часовою семантикою. Пор уривок: Всі гори були ніби
зумисне

заквітчані

зеленими

садками

[..].

Їх

заквітчала

давня

невмираюча українська історія, неначе рукою якогось великого артиста…
Стоять київські гори непорушно, заглядають в синій Дніпро, як i
споконвіку, несуть на собі пам’ятку про минувшість для того, хто схоче
її розумiть, i ждуть не діждуться, поки знов вернеться до їх слава
старого великого Києва, поки знов заквітчають їх потомки давніх
батьків свіжими квітками історії…(Н.-Лев. ІІ, 6). Час захоплює в орбіту
своєї дії не лише історію, а й лексеми давній, невмираючий, споконвіку,
пам’ятка, минувшість, старий, потомки, семантична структура яких
імпліцитно містить компонент ‘час’. Авторські метафори заквітчала
історія, неначе рукою… артиста та свіжі квітки історії теж перебувають
в асоціативно-семантичному полі «час». Причому обидві конструкції
відбивають образне моделювання світу абстрактних понять. Так, у першій з
наведених метафор спостерігаємо оживлення лексеми історія, тоді як
метафоричний вислів свіжими квітками історії демонструє оречевлення
відповідного абстрактного поняття через поєднання його з реалією
природи.
Отже, у художніх творах І. С. Нечуя-Левицького мовну модель Києва
другої половини ХІХ – початку XX ст. репрезентують власні назви –
топоніми, словесні образи сакральних та архітектурних споруд просторових
об’єктів, а також лексеми з кольоративною семантикою, порівняльнометафоричні конструкції, метафори з певними типами асоціативних
зв’язків,

які

виявляють

особливості

художнього

мовомислення
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письменника. Структура мовного образу Києва в досліджуваних текстах
І. С. Нечуя-Левицького постає як феномен зображеного конкретного
простору, природного ландшафту, візуального, семантично-асоціативного
та оцінно-почуттєвого змісту поняття «місто Київ».
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Висновки до Розділу 4
Лінгвокогнітивна оцінка мови І.С. Нечуя-Левицького пов’язана з
характеристикою його словника як мовно-естетичної парадигми, в якій
виразними є підсистеми синонімічних засобів зображення процесів думання
та говоріння; лексико-семантичних структур на позначення внутрішнього
стану людини та її зовнішності, які засвідчують психологізацію художньої
оповіді;

концептуальні

текстові

асоціативно-образні

поля

«ІНТЕЛІГЕНЦІЯ», «МІСТО», «ДУМКА», які увиразнюють роль книжного
складника у структурі мовомислення письменника-мовотворця.
Мовно-художня практика І. С. Нечуя-Левицького була, крім усього
іншого, спрямована на моделювання образу європейського українцяінтелігента другої половини ХІХ – початку ХХ ст. з актуалізацією
відповідного

лексикону.

Спостерігаючи

за

функціонуванням

у

досліджуваних текстах конкретних слововживань на зразок інтелігенція,
інтелігентні

люди,

інтелігентна

людина,

констатуємо

розширення

художньо-образної парадигми мовного портрета української інтелігенції
через семантично знакову назву європейці. До цього поняття звертається
письменник, коли треба передати позитивні враження про освічених
українців.
В

індивідуально-авторській

мовній

картині

світу

слово-образ

інтелігенція набуває багатопланового змісту, формує структурований
концепт, нарощування смислової структури якого забезпечується цілим
комплексом текстових структур з домінантою ‘європейськість’ на трьох
асоціативно-семантичних рівнях, що окреслюють духовний, матеріальний
та соціокультурний простір персонажа-інтелігента.
Суспільна
письменника

характеристика
конкретизована

української
образами

інтелігенції
народовців,

у

творах

націоналів,
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культурників. Стрижневими для філософського змісту мовного портрета
української інтелігенції є актуалізовані в художній оповіді теми-концепти
української мови, культури, освіти.
Конструктивна роль відведена лексиці, яка пов’язана із почуттями,
суб’єктивною оцінкою зовнішнього світу, подій, які людина спостерігає,
суспільних процесів, над якими вона замислюється (думка, мисль, душа,
серце, мрія, почування, почуття і под.).
Розрізнення розгорнутих метафоричних образів думки, мрії, душі,
серця у художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького залежить від того, чий
мовний портрет створює автор: чи це філософські роздуми тодішнього
українського народника, чи це почуття, переживання молодої людини, чи це
внутрішній портрет, мотивований різними настроєвими станами персонажа.
Психологізм прози письменника виявляється у тісному переплетенні
метафор на позначення внутрішнього емоційного стану людини з
вербалізацією реальних побутових умов її життя.
Зафіксовані в досліджуваних текстах типи метафоричних конструкцій
із семою ‘рух’, ‘переміщення’ експлікують внутрішній стан, психологію
світу людини, а також засвідчують естетизацію метафоричних моделей, що
ґрунтуються на взаємодії семантичного комплексу «внутрішній світ
людини» з іменами семантичних комплексів «природа», «предмети».
Серед домінантних моделей, що становлять основу метафоризації
понять на позначення внутрішнього світу людини, виокремлено такі: вода

→ думка, вода → душа / серце, вода → почуття, птах → думка, птах →
мрія, птах → душа, конкретні предмети → думка. У моделюванні
душевно-емоційного стану персонажа активну роль відіграють експресеми
емотивного змісту – ті, що у своїй семантиці містять позитивну оцінку –
радість, веселість, солоднеча, а також ті, що передають негативну
експресію – злість, ненависть, сум, туга, нудьга і под.
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На

основі

здійсненого

дослідження

зроблено

висновок,

що

розгорнуті, поширені додатковими складниками метафори як характерні
ознаки мови художньої прози І. С. Нечуя-Левицького ілюструють її
концептуальні засади, відбивають особливості мовомислення письменника,
у

якому

індивідуалізації

зазнають

типові

художні,

загальномовні

метафоричні структури, ускладнені семантикою характерних порівнянь. У
центрі епічної оповіді прозаїка перебуває людина з її настроями, думками,
переживаннями.
Порівняння як характерні для художньої прози І. С. НечуяЛевицького словесно-образні конструкції ілюструють її концептуальні
засади, відбивають особливості, з одного боку, мовомислення письменника,
а з другого – є результатом реалізації певної стилістично-стильової
настанови автора, зокрема створення епічної оповіді, в центрі якої
перебуває людина з її настроями, думками, переживаннями.
Лексико-семантичне

й

асоціативне

макрополе

«МІСТО»

у

досліджуваних творах І. С. Нечуя-Левицького об’єднує кілька мікрополів:
мікрополе міста як певного простору зовнішніх зорових атрибутів міста;
мікрополе метонімічного значення лексеми місто. Кожне з мікрополів
доповнене характерними загальномовними та індивідуально-авторськими
епітетами, метафорами, що актуалізують візуальні словесні образи,
позитивно-оцінне сприймання картин природи, передавання цієї оцінки
через опредметнення абстрактних понять, через модальну семантику
багатої людської уяви. В оцінній семантиці важливу естетичну функцію
виконують лексичні номінації краса, вигляд, картина, що розгортаються в
конкретно-чуттєві образні мікротексти.
Змодельований за художніми текстами письменника мовний образ
Києва другої половини ХІХ – початку XX ст. постає у досліджуваній прозі
як феномен зображеного конкретного простору, природного ландшафту,
візуального,

семантично-асоціативного

та

оцінно-почуттєвого

змісту

378

поняття «місто Київ». Майстерно виписані автором пейзажні картини Києва
засвідчують

вербалізацію

структурованого

концепту

краса

з

усім

конкретно-чуттєвим змістом аналізованого мовного образу.
Описи Києва як міста з багатою історією наповнені топонімами,
антропонімами. Показові такі деталі авторської художньої оповіді, як
іншомовна лексика – запозичені назви нових на той час реалій, а також
використання варіантних форм, які з погляду сучасної української
літературної мови кваліфікуємо як застарілі.
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ВИСНОВКИ
Мовотворчість І. С. Нечуя-Левицького в контексті історії української
літературної мови другої половини ХІХ – початку ХХ століття постає як
феномен, що засвідчив свого часу самобутність української літературної
мови, її виразну функцію самоідентифікації українського народу у різних за
функціонально-стильовими ознаками текстах.
Як творча мовна особистість, письменник за допомогою української
літературної мови як інструмента пізнання історії та культури свого народу,
його місця у світовому культурно-історичному процесі, як засобу наукової
й громадсько-просвітницької діяльності інтелігенції наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст. розширив суспільні функції української мови. Тексти
авторства І.С. Нечуя-Левицького посідають окреме місце в історії мови
художньої літератури, мови науки – етнографії, історії, лінгвістики, а також
мови наукової публіцистики як праоснови публіцистичного стилю
української літературної мови. Як перекладач різностильових іншомовних
текстів,

письменник

сприяв

розширенню

лексикону

української

літературної мови, а також освітньо-пізнавальних функцій відповідних
текстів. Його практичні настанови щодо кодифікації мовної норми
виявилися перспективними: більшість пропозицій письменника (майже дві
третини) реалізовані в сучасній літературній мові. Цінність думок
письменника полягала ще й у тому, що він привертав увагу всієї інтелігенції
до питань об’єднання східноукраїнського і західноукраїнського варіантів
літературної мови.
Застосування лінгвокультурологічної рецепції до мовної практики
І. С. Нечуя-Левицького засвідчило: по-перше, звужене потрактування у
попередніх працях з історії мови та лінгвостилістики його внеску у
формування лексико-семантичної та граматичної норми української
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літературної мови; по-друге, невиправдане представлення його мовноестетичного канону як орієнтації на селянський соціокультурний психотип.
Комплексний – лексикографічний

і лінгвокогнітивний – аналіз

мовотворчості І. С. Нечуя-Левицького забезпечив об’єктивну оцінку ролі
письменника в розвитку української літературної мови другої половини
ХІХ –

початку ХХ ст.:

слововживання

як

унаочнив

джерела

різноманітність авторського

укладання

загальномовних

словників

(«Словаря української мови» за редакцією Б. Грінченка, Словника
української мови в 11 томах, Словника синонімів української мови), що
фіксують і кодифікують норми української літературної мови ХХ ст.;
виявив

особливості

текстової

реалізації

концепту

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ,

моделювання образу міста, мовні структури індивідуально-авторського
художнього

мислення,

що

належать

до

мовно-естетичних

знаків

української культури.
Відповідний ілюстративний матеріал із творів І. С. Нечуя-Левицького в
Словнику української мови за ред. Б. Грінченка засвідчує, що Словник
орієнтувався на відображення лексики різного походження і різних сфер
уживання. Це назви осіб, лексичні номінації зі сфери освіти, культури;
слова-поняття суспільно-політичного характеру, мистецтва, літератури,
релігії тощо Фіксація таких слів у реєстрі словника, підтверджена
конкретними

прикладами

з

творів

письменника,

конкретизує

час

запозичення іншомовної лексики, причому нерідко у варіантних формах,
зумовлених друкуванням текстів у різних містах. Варіантні написання
свідчать про неусталеність орфографії, про вплив різної діалектної вимови
на засвоюване іншомовне слово.
Словник відтворює побутову культуру, в якій наявні види занять із
поширеними в тодішній мовній практиці формами жіночого та чоловічого
роду. Серед запозиченої лексики виокремлено полонізми, слова, запозичені
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з інших мов через польську. Фіксуючи авторське слововживання, Словник
зберігає значну кількість народнорозмовних назв, які з погляду сучасної
літературної норми сприймаються як архаїзми, історизми.
Вивчення художньої мовотворчості І. С. Нечуя-Левицького в проекції
на

співвідношення

його

лексикону

з

реєстром

прижиттєвого

лексикографічного джерела – Словника української мови за редакцією
Б. Грінченка виявило: а) відповідний до того історичного часу лексичний
склад української літературної мови, її нормативну основу, сталість і
змінність

літературної

норми;

б)

активну

культурницьку

позицію

багатогранної мовної особистості письменника в процесі інтелектуалізації
української літературної мови другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Аналіз лексики в СУМ, проілюстрованої цитатами з творів І. С. НечуяЛевицького,

виявив

найчисленніші

дієслівні

синонімічні

ряди

на

позначення розумової та мовної діяльності людини. Функціональне
навантаження таких дієслів у досліджуваній прозі пов’язане з образною
характеристикою людського спілкування, мислення, відтворенням звукових
особливостей мовлення персонажів, їхнього психічного стану, настрою.
Використання

художніх

текстів

І. С. Нечуя-Левицького

у

загальномовних словниках для ілюстрування значень дієслів-синонімів на
позначення мовно-мисленнєвої, розумової діяльності людини є показником
впливу мовотворчості письменника на кодифікацію загальнолітературної і
стилістичної норм української мови. У художніх текстах І. С. НечуяЛевицького зафіксовано розгалужену систему синонімічних відношень як
між

окремими

лексичними

одиницями,

так

і

між

образними

словосполученнями, фраземами, що мають спільні семантичні компоненти
‘думати’ і ‘говорити’.
Твори

І. С. Нечуя-Левицького,

віддзеркалюючи

усно-розмовну

і

писемно-книжну мовну практику, сприяли кодифікації в загальномовному
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словнику лексики різних тематичних груп і різного стилістичного
забарвлення. Словникові матеріали авторського слововживання фіксують
значну кількість варіантних графічних оформлень запозичених слів,
активізацію в писемно-літературній мовній практиці народнорозмовної
лексики, яка стилістично збагачувала не лише художній стиль, а й
українську літературну мову загалом, сприяючи формуванню стилістично
багатого словника. Лексично-фразеологічні й граматичні структури, якими
досконало володів автор, слугували в його художній оповіді для
відтінювання різних синонімічних контекстів, особливо у характеристиці
спілкування персонажів, передавання їхнього емоційного стану.
Авторське слововживання поповнило словник української літературної
мови характерними історично-мовними ознаками на тлі незмінного,
стабільного ядра лексичної системи української літературної мови.
Здійснений аналіз мовно-художньої практики І. С. Нечуя-Левицького
дав

змогу

змоделювати

національно-мовний

простір

українського

суспільства другої половини ХІХ – початку XX ст., в якому письменник
зосередив увагу на образі європейського українця-інтелігента. Мовний
образ української інтелігенції у художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького
моделюють

назва

інтелігенція

та

атрибутивні

словосполучення

інтелігентні люди, інтелігентна людина. У мовному портреті української
інтелігенції семантично знаковою назвою є слово європейці. До нього
звертається письменник, передаючи позитивну оцінку освічених людей.
Показовими для відображеного в мові письменника реального часу, а
також

характерними для його індивідуального стилю є слововживання

Європа, європейський. Це явище пояснюємо актуальністю номінованих
понять в тогочасній мовній свідомості українців і входженням їх у
літературно-писемну мовну практику.
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В індивідуальній мовній картині світу образ української інтелігенції
(народовців,
реалізована

націоналів,
цілим

культурників),

комплексом

смислова

текстових

структура

структур

з

якого

домінантою

‘європейськість’, набуває багатопланового змісту, формує структурований
концепт з трьома рівнями асоціативно-семантичних зв’язків слова-поняття
інтелігент: духовний простір персонажа-інтелігента; матеріальний простір
персонажа-інтелігента; соціокультурний простір персонажа-інтелігента.
Поняття

української

мови,

культури,

освіти

є

стрижневими

для

ідентифікації мовного образу української інтелігенції.
У

метафоричному

моделюванні

образу

людини-інтелігента

конструктивна роль належить лексиці, яка пов’язана із почуттями,
суб’єктивною оцінкою, осмисленням зовнішнього світу. Це такі назви, як
думка, мисль, душа, серце, мрія, почування, почуття і под. Опис
внутрішнього стану персонажів у досліджуваних текстах активізує
метафори, у яких дієслова зі значенням руху взаємодіють із лексемами
почування, почуття.
Зафіксовані

типи

метафоричних

конструкцій

із

семою

‘рух’,

‘переміщення’, ‘вода’, ‘рідина’ експлікують внутрішній стан людини.
Метафоризація концептуальних для мовомислення письменника слівпонять думка, дума, мрія, почування, почуття уналежнює ці лексеми до
одного семантичного поля «внутрішній світ людини».
Серед домінантних моделей, що становлять основу метафоризації
понять на позначення внутрішнього світу людини, виокремлено такі: вода
→ думка, вода → душа/серце, вода → почуття, птах → думка, птах →
мрія, птах → душа, конкретні предмети → думка.
Для ідіостилю І. С. Нечуя-Левицького характерне асоціативне лексикосемантичне поле «думка», що вербалізує мисленнєву діяльність людини.
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У загальномовному словнику зафіксовано переносне вживання
динамічних ознак, що метафоризують слова-образи думка, дума, душа,
серце, мрія, почування і под. У досліджуваних текстах загальномовні
метафори набувають додаткових конотацій через поширення просторовими
і часовими поняттями. В індивідуально-авторському метафоричному
слововживанні

помічено

порівняльним

реченням,

тенденцію
уточнення

до

ускладнення

семантики

їх

підрядним

дієслова-предиката

порівняльним зворотом.
Розгорнуті метафоричні образи думки, мрії, душі, серця у художніх
текстах І. С. Нечуя-Левицького узалежнені від мовного типу соціальнопобутового,

вікового

портретування

персонажа.

Психологізм

прози

письменника ґрунтований на тісному переплетенні метафор, що передають
внутрішній емоційний стан людини, з вербалізацією реальних побутових
умов її життя. Актуалізація таких метафоричних структур

у текстах

І. С. Нечуя-Левицького пов’язана із загальною тенденцією художньої
літератури матеріалізувати сферу «ідеального».
Дослідження
мовну

модель

художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького унаочнило

Києва

другої

репрезентовану власними

половини

ХІХ

–

початку

XX

ст.,

назвами – топонімами, словесними образами

сакральних та архітектурних споруд, просторових об’єктів, а також
лексемами з кольоративною семантикою, порівняльно-метафоричними
конструкціями з характерними типами асоціативних зв’язків.
Структура мовного образу Києва в досліджуваних текстах І. С. НечуяЛевицького постає як феномен зображеного конкретного простору,
природного ландшафту, візуального, семантично-асоціативного та оціннопочуттєвого змісту поняття «місто Київ».
У лексико-семантичному й асоціативному макрополі «МІСТО»,
характерному для ідіостилю І. С. Нечуя-Левицького, виокремлено кілька
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мікрополів: мікрополе міста як певного простору зовнішніх зорових
атрибутів міста; мікрополе метонімічного значення лексеми місто. Кожне з
мікрополів доповнене характерними загальномовними та індивідуальноавторськими епітетами, метафорами, що увиразнюють візуальні образи,
позитивно-оцінне сприймання картин природи, передавання цієї оцінки
через опредметнення абстрактних понять, через модальну семантику
багатої людської уяви. В оцінній семантиці важливу естетичну функцію
виконують лексичні номінації краса, вигляд, картина, що розгортаються в
конкретно-чуттєві образні мікротексти.
Описи Києва як міста з багатою історією наповнені топонімами,
антропонімами. Показові такі деталі авторської художньої оповіді, як
іншомовна лексика – запозичені назви нових на той час реалій, а також
використання варіантних форм, які з погляду сучасної української
літературної мови кваліфікуємо як застарілі.
Виявлено тенденцію авторського стилю до мовно-соціального
портретування персонажів, до концептуалізації знакових для історичного
періоду суспільних ідей.
Нове прочитання текстів І. С. Нечуя-Левицького змінює стереотипне
уявлення про письменника, у творах якого переважала селянська тематика,
етнографічний мовний натуралізм, автора, який, за оцінкою панівної
ідеології ХХ ст., висловлював своєю художньою творчістю «буржуазнонаціоналістичні ідеї». З відстані часу, в нових історично-суспільних і
культурно-цивілізаційних умовах сприймаємо мовотворчість письменникамислителя, який зафіксував українську літературну мову конкретного
історичного

періоду.

Мовна

практика

І. С. Нечуя-Левицького

стала

джерелом не лише творення національних лексиконів, а й цінним досвідом
осмислення талановитим автором соціально-культурного рівня тодішнього
суспільства, поширення європейських ідей в середовищі української
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інтелігенції, неоднорідної за ставленням до мовно-культурної ідентичності
українців.
Отже, поєднання лексикографічного та лінгвокогнітивного підходів
до визначення місця і ролі творчості І. С. Нечуя-Левицького в контексті
історії української літературної мови другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
уможливило

створення

лінгвокультурологічного

зрізу,

який

виявив

багатоаспектність мовокультуротворчої діяльності митця, мовно-естетичне
умотивування співвідношення народнорозмовного та книжно-літературного
компонента в лексиці й словесно-образних структурах, умотивував
співвідношення індивідуально-авторського та загальномовного у словнику
мовної особистості.
Перспективи дослідження мови і стилю І. С. Нечуя-Левицького
пов’язуємо зі створенням словника мови письменника, історичного
словника

української

лінгвокультурологічного

мови
підходу

ХІХ
до

століття,
мовотворчості

поширенням
сучасників

письменника, з оцінкою його словесно-образних структур у контексті
історичної стилістики.
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І. Нечуя-Левицького. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі
студії: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного
університету. Рівне: РДГУ, 2010. Вип. 18. С. 171 – 175.
12. Мялковська Л. М. Лексико-асоціативне поле «інтелігенція» в мові
творів І. Нечуя-Левицького. Лінгвістика: Збірник наукових праць. Луганськ:
ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. № 2(20). С. 208 – 215.
13. Мялковська Л. М. Метафора як елемент художньої комунікації у
творах

Івана

Нечуя-Левицького.

Науковий

вісник

Волинського

національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки.
Мовознавство. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. № 2. С. 89 – 93.
14. Мялковська Л. «Ми вже зовсім стали європейцями…» (образ
інтелігенції у творах І. Нечуя-Левицького). Культура слова. 2010. Вип. 72.
С. 81 – 87.
15. Мялковська Л. М. Мовний концепт кольору у мовотворчості
І. Нечуя-Левицького. Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра
Бураго, 2010. Вип. 13. Т. ІІІ (139). С. 107 – 113.
16. Мялковська Л. М. Одна з метафор І. Нечуя-Левицького. Наукові
праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка:

Філологічні

науки:

Збірник

наукових

праць.

Кам’янець-

Подільський: Аксіома, 2010. Вип. 23. С. 154 – 157.
17. Мялковська Л. М. Синкретичний зміст метафори «звук» І. НечуяЛевицького. Наукові записки. Серія «Філологічна»: Збірник наукових праць.
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія»,
2010. Вип. 17. С. 302 – 310.
18.

Мялковська Л.

мовотворчості

Словесний

І. Нечуя-Левицького.

образ
Науковий

людини-інтелігента
вісник

у

Херсонського
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державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць.
Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. Вип. ХІІ. С. 251 – 256.
19. Мялковська Л. М. Лексико-семантичне поле «місто» в художніх
творах

І. Нечуя-Левицького.

Лінгвістика:

Збірник

наукових

праць.

Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. № 1(22). Ч. І. С. 195 –
202.
20. Мялковська Л. М. Світ людини і природи крізь призму метафори
І. Нечуя-Левицького.

Науковий

вісник

Волинського

національного

університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. Луцьк:
ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. № 1. С. 112 – 116.
21. Мялковська Л. М. Мовний портрет І. Нечуя-Левицького: історія
дослідження.

Лінгвістика:

Збірник

наукових

праць.

Луганськ:

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. № 2(23). С. 167 – 174.
22. Мялковська Л. М. Місто у художньому просторі І. НечуяЛевицького. Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011.
Вип. 14. Т. IV (150). С. 330 – 336.
23. Мялковська Л. Лексика І. Нечуя-Левицького у загальномовному
словнику. Культура слова. 2011. Вип. 75. С. 79 – 87.
24.

Мялковська Л. М.

Лексика

творів

І. Нечуя-Левицького

у

загальномовних словниках (на матеріалі дієслів-синонімів ‘говорити’).
Лінгвістика: Збірник наукових праць. Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка», 2012. № 2 (26). С. 210 – 218.
25. Мялковська Л. М. Дієслова-синоніми із семою ‘звук’ у художніх
текстах І. Нечуя-Левицького. Мова і культура. Київ: Видавничий дім
Дмитра Бураго, 2012. Вип. 15. Т. VІІ (161). С. 241 – 246.
26. Мялковська Л. М. Синоніми – іменники у художніх творах
І. Нечуя-Левицького. Наукові записки. Серія «Філологічні науки». Ніжин:
Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2013. Книга 1. С. 114 – 118.
27. Мялковська Л. Про аспекти дослідження мови творів Івана НечуяЛевицького. Культура слова. 2013. Вип. 79. С. 19 – 29.
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28. Мялковська Л. Дієслова-синоніми на позначення внутрішнього
стану людини в художніх текстах І. Нечуя-Левицького. Волинь філологічна:
текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи:
Збірник

наукових

праць.

Луцьк:

Східноєвропейський

національний

університет ім. Лесі Українки, 2014. Вип. 17. С. 211 – 219.
29.

Мялковська Л.

етнокультурний

Мова

художніх

творів

І. Нечуя-Левицького:

Лінгвостилістичні

аспект.

студії.

Луцьк:

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2015.
Вип. 3. С. 110 – 117.
30. Мялковська Л. Національно-мовна модель суспільства в художніх
текстах

І. С. Нечуя-Левицького.

Лінгвостилістичні

студії.

Луцьк:

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2017.
Вип. 6. С. 128 – 136.
31. Мялковська Л. М. Лінгвостилістична парадигма ментальності
інтелігенції в прозі І. С. Нечуя-Левицького. Studia Philologica (Філологічні
студії):

Збірник

наукових

праць.

Київ:

Київський

університет

ім. Б. Грінченка, 2017. Вип. 9. C. 79 – 84.
32. Мялковська Л. Філософія мовного образу європейського українця в
прозі І. С. Нечуя-Левицького. Українська мова. 2017. № 3 (63). С. 77 – 85.
33. Мялковська Л. М. І. С. Нечуй-Левицький – культурник, етнограф,
письменник. Українська мова. 2019. № 1 (69). С. 138 – 150.
Додаткові публікації
34. Мялковська Л. М. Синонімічний ряд із значенням ‘думати’ у
словниках

і в художніх текстах І. Нечуя-Левицького. Українська і

слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леоніду Сидоровичу
Паламарчукові. Київ: КММ, 2012. С. 274 – 281.
35. Мялковська Л. М. Моделювання духовного світу інтелігенції в
прозі Івана Нечуя-Левицького. У просторі культури мови і стилю. Світлані
Яківні Єрмоленко. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. С. 219 – 227.
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АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Концепцію та результати дослідження обговорено на засіданні відділу
стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови
НАН України (протокол № 8 від 14 листопада 2019 року).
Основні положення праці апробовано в доповідях на таких наукових
заходах:

Міжнародні наукові та науково-практичні конференції
1. ХІХ, ХХ, ХХІ Міжнародні наукові конференції «Мова і культура»
ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 2010, 2011, 2012).
2. «Stylistyka 2010 – bilans i perspektywy» (Oполе, 2010).
3. «Сучасний лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір»
(Луганськ, 2010).
4. «Динамічні процеси в граматиці та лексичному складі сучасних
слов’янських мов» (Рівне, 2011).
5. «Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія:
теорія, практика, перспективи. До 90-річчя від дня народження
професора Леоніда Сидоровича Паламарчука» (Київ, 2012).
6. «Граматичні та семантичні аспекти функціонування мовних
одиниць» (Ніжин, 2013).
7. «Różnorodność kulturowa a styl» (Ополе, 2014).
8. ІІ, ІІІ та ІV Міжнародні наукові конференції «Лінгвостилістика XXI
ст.: стан і перспективи» (Луцьк, 2015, 2017, 2019).
9. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми
германського та романського мовознавства» (Рівне, 2019).
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Всеукраїнські наукові та науково-практичні конференції,
круглі столи
10. «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» (Луцьк,
2009).
11. IV Всеукраїнська науковій конференції «Сучасні орієнтири
філологічної науки» (Херсон, 2010).
12.

«Слобожанська

беседа

–

5.

Діалектне

мовлення

як

лінгвокультурний феномен» (Луганськ, 2011).
13. «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан та перспективи розвитку» (Луцьк,
2013).
14.

«Лексикографічний

досвід

Б. Д. Грінченка

на

загальнослов’янському тлі» (Київ, 2013).
15.

«Лінгвістичний

і

лінгводидактичний

дискурсний

простір:

здобутки і перспективи» (Київ, 2017).
16. ««Культура слова» і час : до 50-річчя видання» (Київ, 2017).
Міжнародні наукові читання, симпозіуми
17. Другі міжнародні наукові читання «Лінгвістичні студії молодих
дослідників» (Рівне, 2012).
18. ІX Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної
Європи «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури і культури»
(Оломоуць, 2018).
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АЗБУКА (2)
АЗБУКЕ (2)
АЗБУКИ (10)
АЗБУКУ (2)
АЗБУЦІ (2)
АЗИ (8)
АЗІ (2)
АЗІАТИ (3)
АЗІЇ (5)
АЗІЙСЬКИМ (1)
АЗІЙСЬКИХ (1)
АЗІЙСЬКІ (4)
АЗІЙСЬКОЇ (2)
АЗІЙСЬКОЮ (2)
АЗОВА (2)
АЗОВСЬКЕ (1)
АЗОВСЬКИМ (1)
АЗОВСЬКИХ (2)
АЗОВСЬКІ (4)
АЗОВСЬКОГО (2)
АЗРА (2)
АЗРУ (3)
АЗУ (5)
АЇДА (1)
АЇДИ (1)
АЇДІ (2)
АЇДУ (1)
АЙ (1)
АЙ-АЙ (1)
АЙ-АЙ-АЙ (1)
АЙВА (1)
АЙВАЗОВСЬКИЙ (1)
АЙСТРИ (1)
АКАДЕМИИ (2)
АКАДЕМІЄЮ (1)
АКАДЕМІЇ (76)
АКАДЕМІЙ (2)

АКАДЕМІСТ (9)
АКАДЕМІСТА (8)
АКАДЕМІСТАМ (2)
АКАДЕМІСТЕ (4)
АКАДЕМІСТИ (3)
АКАДЕМІСТІВ (3)
АКАДЕМІСТОВІ (2)
АКАДЕМІСТОМ (1)
АКАДЕМІЧНА (2)
АКАДЕМІЧНИЙ (2)
АКАДЕМІЧНИМ (1)
АКАДЕМІЧНИМИ (1)
АКАДЕМІЧНІЙ (2)
АКАДЕМІЧНІМ (1)
АКАДЕМІЧНОГО (4)
АКАДЕМІЧНОЮ (1)
АКАДЕМІЧНУ (4)
АКАДЕМІЮ (32)
АКАДЕМІЯ (12)
АКАДЕМІЯХ (4)
АКАЄТЕ (1)
АКАФИСТ (4)
АКАФИСТА (1)
АКАФИСТИ (1)
АКАФИСТІВ (4)
АКАФИСТНИК (1)
АКАФІСНИКА (1)
АКАФІСТ (5)
АКАФІСТИ (2)
АКАФІСТІВ (1)
АКАХТИСТ (1)
АКАХТИСТІВ (1)
АКАЦІЄЮ (2)
АКАЦІЇ (25)
АКАЦІЙ (32)
АКАЦІЮ (1)
АКАЦІЯ (5)
АКАЦІЯМИ (35)
АКАЦІЯХ (6)
АКБАР (2)
АКВАРЕЛЬМІНІАТЮРА (1)
АКЕРМАН (5)

АКЕРМАНА (4)
АКЕРМАНІ (8)
АКЕРМАНСЬКИЙ (1)
АКЕРМАНСЬКИХ (3)
АКЕРМАНСЬКОЇ (1)
АКЕРМАНСЬКОМУ (1)
АКЕРМАНЩИНА (2)
АКЕРМАНЩИНИ (2)
АКЕРМАНЩИНІ (4)
АКЕРМАНЩИНУ (1)
АКИ (1)
АКИМОВИЧ (1)
АКМОЛІНСЬКІЙ (1)
АКОМПАНЕМЕНТ (2)
АКОМПАНЕМЕНТА (1)
АКОМПАНЕМЕНТОМ
(1)
АКОМПАНІМЕНТ (3)
АКОМПАНІМЕНТУ (1)
АКОМПАНУВАТИ (3)
АКОМПАНУВАТЬ (1)
АКОМПАНУЄ (1)
АКОРД (7)
АКОРДИ (16)
АКОРДІВ (1)
АКОСТА (1)
АКРОПОЛЯ (1)
АКСАКОВ (1)
АКСАКОВА (1)
АКСЕЛЬБАНТІВ (1)
АКТ (1)
АКТІ (1)
АКТОМ (1)
АКТОР (5)
АКТОРА (2)
АКТОРАМИ (1)
АКТОРИ (3)
АКТОРІВ (1)
АКТОРКИ (1)
АКТОРСЬКЕ (1)
АКТОРСЬКИМ (1)
АКТРИС (2)
АКТРИСА (2)
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АКТРИСИ (3)
АКТЬОР (5)
АКТЬОРИ (2)
АКТЬОРІВ (3)
АКТЬОРКАМИ (1)
АКТЬОРКАХ (1)
АКУШЕРСЬКИХ (1)
АКЦЕНТ (1)
АКЦЕНТОМ (1)
АКЦЕНТУ (2)
АКЦЕНТУЮТЬ (1)
АКЦИЗІ (2)
АЛБАНІЯ (1)
АЛЕ (4066)
АЛЕЄЮ (7)
АЛЕЇ (68)
АЛЕЙ (3)
АЛЕЙКУМ (2)
АЛЕКСАНДРІЇ (1)
АЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
(1)
АЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО
(1)
АЛЕКСАНДРО (4)
АЛЕКСАНДРОВ (2)
АЛЕКСАНДРОВИЧА (1)
АЛЕКСАНДРОВУ (1)
АЛЕКСАНДРОЮ (1)
АЛЕКСІЙ (2)
АЛЕЮ (14)
АЛЕЯ (10)
АЛЕЯМИ (4)
АЛЕЯХ (29)
АЛИЛУЙ (1)
АЛИЛУЯ (1)
АЛИПІЄ (1)
АЛКОГОЛЕМ (1)
АЛКОГОЛІКІВ (1)
АЛЛА (6)
АЛЛАХ (21)
АЛЛАХОВІ (2)
АЛЛИЛУЯ (1)
АЛМАЗ (3)

АЛМАЗАМИ (6)
АЛМАЗИ (3)
АЛМАЗИКИ (1)
АЛМАЗІВ (3)
АЛМАЗНИЙ (1)
АЛМАЗОМ (1)
АЛЬБЕРТ (1)
АЛЬ-БО (1)
АЛЬБОМ (5)
АЛЬБОМА (1)
АЛЬБОМИ (1)
АЛЬБОМУ (2)
АЛЬМАНАСІ (4)
АЛЬМАНАХ (8)
АЛЬМАНАХА (4)
АЛЬМАНАХИ (2)
АЛЬМАНАХОВІ (1)
АЛЬМАНАХОМ (2)
АЛЬМАНАХУ (5)
АЛЬП (7)
АЛЬПАМИ (4)
АЛЬПАХ (7)
АЛЬПИ (13)
АЛЬПІВ (2)
АЛЬПІЙСЬКИХ (2)
АЛЬ-РАШИДА (1)
АЛЬТ (5)
АЛЬТАНКИ (4)
АЛЬТАНКУ (4)
АЛЬТАНЦІ (3)
АЛЬТИ (2)
АЛЬТОВИЙ (4)
АЛЬТОВИМ (8)
АЛЬТОВИМИ (1)
АЛЬТОВІ (1)
АЛЬТОМ (3)
АЛЬТРУЇЗМУ (1)
АЛЬФРЕДА (1)
АМАЗОНКАМИ (2)
АМАЗОНКИ (1)
АМАЗОНКОЮ (1)
АМАЗОНОК (1)
АМАЗОНЦІ (1)

АМАЛИК (2)
АМАЛИКОМ (1)
АМАЛІЄ (1)
АМАЛІЄЮ (2)
АМАЛІЇ (4)
АМАЛІЮ (3)
АМАЛІЯ (26)
АМБАРИ (2)
АМБІЦІЮ (1)
АМБРА (1)
АМБРАЗУРИ (1)
АМБРОЗІЇ (2)
АМБРОЗІЮ (1)
АМВОН (3)
АМВОНІ (2)
АМВРОСІЙ (2)
АМЕРИКАНСЬКИЙ (1)
АМЕРИКАНСЬКИХ (3)
АМЕРИКАНСЬКОЇ (1)
АМЕРИКАНСЬКОЮ (1)
АМЕРИКИ (2)
АМЕРИКУ (6)
АМЕРИЦІ (7)
АМІНЬ (10)
А-МІ-НЬ (1)
АМІНЯ (1)
АМОРЕЙЦІ (1)
АМОРЕЯНИ (1)
АМСТЕРДАМ (1)
АМУНІЦІЮ (1)
АМУР (2)
АМУРА (4)
АМУРИ (3)
АМУРІВ (2)
АМФИЛОХІЙОВИЧ (4)
АМФІБІЙ (2)
АМФІБІЯ (1)
АМФІТЕАТР (6)
АМФІТЕАТРОВ (2)
АМФІТЕАТРОМ (4)
АМФІТЕАТРУ (2)
АМФОРИ (1)
АНАБАПТИСТИ (1)
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АНАКРЕОН (1)
АНАКРЕОНА (1)
АНАКРЕОНОВІ (1)
АНАЛІЗ (1)
АНАЛІЗУ (1)
АНАЛОГІЇ (1)
АНАЛОГІЮ (1)
АНАЛОГІЯХ (1)
АНАЛОЇ (2)
АНАЛОЇВ (1)
АНАЛОЙ (4)
АНАЛОЯ (6)
АНАЛОЯХ (1)
АНАНАСІВ (1)
АНАНЬЄВ (1)
АНАНЬЄВА (1)
АНАРХІЯ (1)
АНАСТАСІЄВА (1)
АНАТЕМА (2)
АНАТОЛЬ (1)
АНАТОМІЧНИМИ (1)
АНАТОМІЧНІ (1)
АНАФЕМИ (1)
АНАФЕМУ (1)
АНАФТЕМАМИ (1)
АНАХОРЕТІВ (1)
АНАХРОНІЗМИ (1)
АНАХТЕМА (6)
АНАХТЕМАМИ (1)
АНАХТЕМСЬКА (1)
АНГАРІ (1)
АНГЕЛ (1)
АНГЛИЧАН (2)
АНГЛИЧАНИ (2)
АНГЛІЇ (11)
АНГЛІЙСЬКА (4)
АНГЛІЙСЬКИЙ (2)
АНГЛІЙСЬКИХ (6)
АНГЛІЙСЬКІ (6)
АНГЛІЙСЬКІЙ (6)
АНГЛІЙСЬКОГО (3)
АНГЛІЙСЬКОЇ (2)
АНГЛІЙСЬКОМУ (2)

АНГЛІЙСЬКОЮ (2)
АНГЛІЙСЬКУ (7)
АНГЛІЙЦІВ (3)
АНГЛІЧАНИ (2)
АНГЛІЧАНИН (2)
АНГЛІЧАНИНА (1)
АНГЛІЧАНКУ (1)
АНГЛІЮ (1)
АНГЛОМАНІЇ (1)
АНГОЛ (1)
АНГОЛЯТ (1)
АНГОРСЬКА (1)
АНГОРСЬКІ (1)
АНГОРСЬКОЇ (2)
АНГОРСЬКУ (1)
АНДАЛУЗІЇ (1)
АНДАЛУЗЯНОК (1)
АНДРЕЇВСЬКА (1)
АНДРЕЙ (4)
АНДРЕЯ (4)
АНДРЄЄВ (1)
АНДРЄЄВА (9)
АНДРІАНОВ (1)
АНДРІЄВСЬКИЙ (1)
АНДРІЄМ (2)
АНДРІЇВ (2)
АНДРІЇВНА (69)
АНДРІЇВНИ (16)
АНДРІЇВНІ (3)
АНДРІЇВНО (1)
АНДРІЇВНОЮ (1)
АНДРІЇВНУ (6)
АНДРІЇВСЬКА (4)
АНДРІЇВСЬКИЙ (6)
АНДРІЇВСЬКИМ (1)
АНДРІЇВСЬКІЙ (3)
АНДРІЇВСЬКОГО (1)
АНДРІЇВСЬКОЇ (2)
АНДРІЇВСЬКОМУ (1)
АНДРІЇВСЬКОЮ (5)
АНДРІЙ (10)
АНДРІЙОВИЧ (5)
АНДРІЯ (12)

АНДРІЯН (22)
АНДРІЯНА (6)
АНДРІЯНЕ (3)
АНДРІЯНІВНА (37)
АНДРІЯНІВНИ (4)
АНДРІЯНІВНО (10)
АНДРІЯНІВНОЮ (2)
АНДРІЯНІВНУ (2)
АНДРІЯНОВИЧА (1)
АНДРІЯНОВИЧУ (1)
АНДРІЯНОВІ (2)
АНДРІЯНОМ (3)
АНДРОНИК (1)
АНДРУСІВСЬКОЇ (1)
АНЕКДОТИ (13)
АНЕКДОТІВ (3)
АНІ (75)
АНІЖЕ (1)
АНІТЕЛЕНЬ (1)
АНІТРІШЕЧКИ (2)
АНІТРІШКИ (2)
АНІТРОШЕЧКИ (3)
АНІТРОШКИ (2)
АНІЧИЧИРК (3)
АННА (6)
АННИ (1)
АННО (1)
АНОНІМНИЙ (4)
АНОНІМНІ (6)
АНТЕПОВИЧ (1)
АНТЕПОВИЧЕВІ (1)
АНТЕПОВИЧУ (1)
АНТИЄВРОПЕЙСЬКИМ
(1)
АНТИМІНС (1)
АНТИПАТІЄЮ (2)
АНТИХРИСТ (3)
АНТИХРИСТИ (3)
АНТИХРИСТОВА (1)
АНТИХРИСТОМ (4)
АНТІН (326)
АНТІОХІЙСЬКИМ (1)
АНТОН (2)
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АНТОНА (73)
АНТОНЕ (10)
АНТОНІВ (14)
АНТОНІЄВІ (1)
АНТОНІНА (1)
АНТОНІНО (3)
АНТОНІЯ (3)
АНТОНОВА (10)
АНТОНОВЕ (3)
АНТОНОВИМ (1)
АНТОНОВИХ (1)
АНТОНОВИЧ (24)
АНТОНОВИЧА (4)
АНТОНОВИЧЕМ (3)
АНТОНОВИЧУ (38)
АНТОНОВІ (33)
АНТОНОВІЙ (1)
АНТОНОВОГО (3)
АНТОНОВОЇ (1)
АНТОНОВОМУ (1)
АНТОНОВОЮ (1)
АНТОНОВУ (3)
АНТОНОМ (12)
АНТОСЕЮ (5)
АНТОСИН (1)
АНТОСИНЕ (1)
АНТОСИНІ (1)
АНТОСІ (29)
АНТОСЬ (1)
АНТОСЮ (9)
АНТОСЯ (81)
АНТРАКТІ (1)
АНТРЕПРЕНЕРИ (1)
АНТРЕПРЕНЕРОМ (1)
АНУ (62)
АНУМО (2)
АНУ-НУ (1)
АНУТЕ (3)
АНЦИБИРАМИ (1)
АНЦИБОРАМИ (2)
АНЦИБОРИ (3)
АНЦИБОРОМ (1)
АПА (3)

АПАРАТ (1)
АПАРАТАХ (1)
АПАТИЧНА (2)
АПАТИЧНИЙ (1)
АПАТИЧНИМ (1)
АПАТИЧНО (2)
АПАТІЇ (1)
АПАТІЮ (1)
АПАТІЯ (1)
АПЕЛЬСИНАМИ (1)
АПЕЛЬСИНАХ (1)
АПЕЛЬСИНИ (1)
АПЕТИТ (18)
АПЕТИТІ (2)
АПЕТИТНА (2)
АПЕТИТНИЙ (1)
АПЕТИТОМ (4)
АПЕТИТУ (2)
А-ПІД (1)
АПЛОДИСМЕНТАМИ
(1)
АПОГЕЯ (1)
АПОКАЛІПСИСА (1)
АПОКАЛІПСИЧНИХ (2)
АПОКАЛІПСИЧНІ (1)
АПОКАЛІПСИЧНУ (1)
АПОКРИФІЧНИМИ (1)
АПОЛЛІНАРІЄВІ (1)
АПОЛЛОН (4)
АПОЛЛОНА (1)
АПОЛЛОНІВ (1)
АПОСТОЛ (3)
АПОСТОЛА (6)
АПОСТОЛАМ (1)
АПОСТОЛАМИ (1)
АПОСТОЛИ (2)
АПОСТОЛІВ (4)
АПОСТРОФАМИ (4)
АПОСТРОФИ (2)
АПОСТРОФІВ (3)
АПРАШ (3)
АПРАШЕМ (1)
АПРАШОМ (1)

АПРЕЛІ (2)
АПРЕЛЯ (8)
АПРІЛЯ (1)
АПРІОРНА (2)
АПТЕКАРЯ (2)
АПТЕКОЮ (1)
АПУЛЕЯ (1)
АРАБ (1)
АРАБА (1)
АРАБЕСКАМИ (2)
АРАБИ (2)
АРАБІВ (1)
АРАБКА (1)
АРАБКИ (3)
АРАБСЬКИЙ (5)
АРАБСЬКИХ (1)
АРАБСЬКІ (2)
АРАБСЬКОГО (3)
АРАБСЬКОМУ (1)
АРАБЧИКИ (1)
АРАВІЄЮ (2)
АРАВІЇ (3)
АРАВІЙСЬКИХ (1)
АРАВІЮ (1)
АРАПАМИ (1)
АРАПКА (2)
АРАПКИ (3)
АРАПКУ (1)
АРАПОК (1)
АРАРАТА (2)
АРГОСІ (1)
АРДІНГЕЛЛО (1)
АРЕНУ (2)
АРЕШТАНТИ (3)
АРЕШТАНТІВ (3)
АРЕШТОВАНИМ (1)
АРЕШТОВАНО (2)
АРЕШТОВУВАТИ (2)
АРЕШТОМ (3)
АРЕШТУВАЛИ (2)
АРЕШТУВАТЬ (1)
АРЕШТУЙТЕ (1)
АРИСТИД (49)
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АРИСТИДА (25)
АРИСТИДЕ (12)
АРИСТИДІВ (1)
АРИСТИДОВА (1)
АРИСТИДОВЕ (1)
АРИСТИДОВИХ (1)
АРИСТИДОВІ (3)
АРИСТИДОВОГО (1)
АРИСТИДОМ (7)
АРИСТОКРАТА (1)
АРИСТОКРАТАМИ (2)
АРИСТОКРАТИ (7)
АРИСТОКРАТИЗМ (1)
АРИСТОКРАТИЗМОМ
(1)
АРИСТОКРАТИЗМУ (2)
АРИСТОКРАТИЧЕСКОГ
О (2)
АРИСТОКРАТИЧНА (3)
АРИСТОКРАТИЧНЕ (3)
АРИСТОКРАТИЧНИЙ
(4)
АРИСТОКРАТИЧНИМ
(3)
АРИСТОКРАТИЧНИМИ
(1)
АРИСТОКРАТИЧНИХ
(4)
АРИСТОКРАТИЧНІ (4)
АРИСТОКРАТИЧНІСТЬ
(1)
АРИСТОКРАТИЧНО (1)
АРИСТОКРАТИЧНОБЮРОКРАТИЧНІ (1)
АРИСТОКРАТИЧНОГО
(2)
АРИСТОКРАТИЧНОЇ
(5)
АРИСТОКРАТИЧНОНАЦІОНАЛЬНИЙ (1)
АРИСТОКРАТИЧНОЮ
(1)
АРИСТОКРАТИЧНУ (5)

АРИСТОКРАТІВ (8)
АРИСТОКРАТІВПРИХОДЬКІВ (1)
АРИСТОКРАТІЄЮ (2)
АРИСТОКРАТІЇ (9)
АРИСТОКРАТІЮ (4)
АРИСТОКРАТІЯ (4)
АРИСТОКРАТКА (3)
АРИСТОКРАТКИ (2)
АРИСТОКРАТКУ (3)
АРИСТОКРАТЯНЕ (1)
АРИФМЕТИКИ (5)
АРИФМЕТИКУ (1)
АРИФМЕТИЧНИМИ (1)
АРІЄЮ (1)
АРІЇ (15)
АРІЙ (3)
АРІЙКУ (1)
АРІМАНА (1)
АРІСТОТЕЛІВ (1)
АРІСТОТЕЛЯ (3)
АРІСТОФАНІВСЬКИЙ
(1)
АРІСТОФАНОВІ (1)
АРІЮ (19)
АРІЯ (12)
АРІЯХ (1)
АРКАДІЇ (1)
АРКИ (4)
АРКУ (1)
АРКУШІВ (4)
АРЛЕКІНСЬКІ (1)
АРМІЄЮ (3)
АРМІЇ (10)
АРМІЮ (3)
АРМІЯ (3)
АРМЯНИ (2)
АРМЯНИН (2)
АРМЯНОК (1)
АРМЯНСЬКІ (1)
АРМЯНСЬКОГО (3)
АРОК (1)
АРОМАТ (4)

АРОМАТАМИ (2)
АРОМАТИ (4)
АРОМАТИЧНИЙ (1)
АРОМАТІВ (1)
АРОМАТОМ (4)
АРСЕНАЛОМ (1)
АРТАКСЕРКСА (3)
АРТЕЗІАНСЬКИХ (1)
АРТЕМІВНА (3)
АРТЕМІВНО (7)
АРТЕМІЄ (1)
АРТЕМІЄВІ (14)
АРТЕМІЄМ (14)
АРТЕМІЙ (360)
АРТЕМІЯ (75)
АРТИЗМ (3)
АРТИЗМА (4)
АРТИЗМІ (2)
АРТИЗМОМ (12)
АРТИЗМУ (1)
АРТИСТ (46)
АРТИСТА (26)
АРТИСТАМИ (1)
АРТИСТАХ (1)
АРТИСТИ (27)
АРТИСТИЧНА (6)
АРТИСТИЧНЕ (6)
АРТИСТИЧНИЙ (6)
АРТИСТИЧНИМ (3)
АРТИСТИЧНИХ (1)
АРТИСТИЧНІ (4)
АРТИСТИЧНІЙ (1)
АРТИСТИЧНО (2)
АРТИСТИЧНОГО (6)
АРТИСТИЧНОЇ (5)
АРТИСТИЧНОМУ (1)
АРТИСТИЧНУ (6)
АРТИСТІВ (39)
АРТИСТІВ-СПІВАКІВ
(1)
АРТИСТКА (16)
АРТИСТКИ (11)
АРТИСТКОЮ (6)

8

АРТИСТКУ (1)
АРТИСТОВА (1)
АРТИСТОВІ (6)
АРТИСТОК (7)
АРТИСТОМ (2)
АРТИСТЦІ (2)
АРТІКУЛИ (1)
АРФ (1)
АРФА (2)
АРФАМИ (1)
АРФИ (1)
АРФІ (1)
АРФУ (1)
АРХАЇЗМАМИ (2)
АРХАЇЗМИ (2)
АРХАЇЗМІВ (2)
АРХАЇЧНА (4)
АРХАЇЧНИЙ (2)
АРХАЇЧНИХ (2)
АРХАЇЧНІ (2)
АРХАЇЧНУ (2)
АРХАНГЕЛА (5)
АРХАНГЕЛЕЦЬ (1)
АРХАНГЕЛИ (2)
АРХАНГЕЛЬСЬКА (1)
АРХАНГЕЛЬСЬКОЇ (1)
АРХАНГЕЛЬСЬКУ (2)
АРХЕОЛОГІЄЮ (3)
АРХЕОЛОГІЇ (1)
АРХЕОЛОГІЧНИЙ (3)
АРХЕОЛОГІЧНОЇ (1)
АРХЕОЛОГІЧНУ (1)
АРХЕОЛОГІЯ (4)
АРХИВ (1)
АРХИЄРЕЄВІУКРАЇНЦЕВІ (1)
АРХИСТРАТИГ (1)
АРХІБІСКУП (1)
АРХІВ (4)
АРХІВНИМИ (2)
АРХІЄПІСКОП (1)
АРХІЄРЕЄВІ (9)
АРХІЄРЕЄМ (8)

АРХІЄРЕЇ (5)
АРХІЄРЕЇВ (10)
АРХІЄРЕЙ (67)
АРХІЄРЕЙСЬКА (1)
АРХІЄРЕЙСЬКЕ (1)
АРХІЄРЕЙСЬКИЙ (5)
АРХІЄРЕЙСЬКИМ (1)
АРХІЄРЕЙСЬКІЙ (1)
АРХІЄРЕЙСЬКОМУ (1)
АРХІЄРЕЙСЬКУ (1)
АРХІЄРЕЯ (19)
АРХІЄРЕЯМИ (1)
АРХІМАНДРИТ (4)
АРХІМАНДРИТА (3)
АРХІМАНДРИТАХ (1)
АРХІМАНДРИТИ (10)
АРХІМАНДРИТІВ (3)
АРХІМАНДРИТОМ (3)
АРХІМАНДРИЧА (1)
АРХІМАНДРИЧИЙ (1)
АРХІМАНДРИЧИХ (1)
АРХІМАНДРИЧНОЇ (1)
АРХІМАНДРИЧУ (3)
АРХІМАНДРК-ІІВ (1)
АРХІРЕЙСЬКІ (1)
АРХІСТРАТИГИ (1)
АРХІТЕКТОРА (2)
АРХІТЕКТОРОМ (1)
АРХІТЕКТУРИ (5)
АРЦИБАШЕВА (4)
АРЦИБАШЕВОГО (1)
АРЦІ (1)
АРШИН (17)
АРШИНА (2)
АРШИНИ (7)
АРШИНІ (1)
АРШИНІВ (1)
АРШИНОМ (7)
АСИГНАЦІЇ (6)
АСИГНАЦІЙ (6)
АСИГНАЦІЯМИ (6)
АСИМІЛЮЄ (1)
АСИСТЕНТ (5)

АСИСТЕНТА (5)
АСИСТЕНТАМ (1)
АСИСТЕНТОВІ (1)
АСКЕТ (8)
АСКЕТА (2)
АСКЕТА-ЧЕНЦЯ (1)
АСКЕТИЗМУ (3)
АСКЕТИЧНИЙ (3)
АСКЕТИЧНИМ (2)
АСКЕТИЧНИМИ (1)
АСКЕТИЧНО (1)
АСКЕТИЧНОГО (2)
АСКЕТИЧНУ (1)
АСКЕТІВ (1)
АСКЕТОМ (3)
АСКОЛЬДОВІЙ (2)
АСКОЛЬДОВУ (1)
АСКОЧЕНСЬКИЙ (3)
АСОЦІАТИВНО (2)
АСОЦІАТИВНОМУ (2)
АСОЦІАЦІЇ (4)
АСОЦІАЦІЙ (4)
АСОЦІЯЦІЯХ (2)
АСПАЗІЇ (1)
АСПИД (2)
АСПІД (1)
АССІРІЇ (1)
АССІРІЙСЬКИХ (2)
АССІРІЙСЬКОЇ (1)
АСТАРТИ (1)
АСТР (6)
АСТРАМИ (2)
АСТРИ (2)
АСТРОНОМАМ (1)
АСТРОНОМІЇ (2)
АСФАЛЬТОВОГО (1)
АСХАБАД (1)
АТ (37)
АТАКИ (1)
АТАЛУ (1)
АТЛАНТИДУ (1)
АТЛАС (3)
АТЛАСНА (1)
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АТЛАСНЕ (1)
АТЛАСНІ (4)
АТЛАСНОГО (1)
АТЛАСНОЇ (1)
АТЛАСНУ (6)
АТЛАСОВА (1)
АТЛАСОВИЙ (1)
АТЛАСОВИХ (1)
АТЛАСОВІ (1)
АТЛАСОВУ (2)
АТЛАСОМ (1)
АТЛАСУ (2)
АТОЖ (76)
АУДИТОРІЯ (1)
АУДІЄНЦІЮ (2)
АУЕРБАХ (1)
АУЕРБАХА (1)
АУЛ (2)
АФАНАСІЙ (1)
АФАНАСЬЄВ (1)
АФАНАСЬЄВАЧУЖБИНСКОГО (1)
АФАНАСЬЄВЧУЖБИНСЬКИЙ (2)
АФЕТ (1)
АФЕТА (2)
АФІН (1)
АФІНИ (4)
АФІНО-ПАЛЛАДО (1)
АФІНСЬКИХ (1)
АФІШАХ (1)
АФІШІ (1)
АФОН (1)
АФОНА (4)
АФОНІ (5)
АФОНСЬКА (1)
АФОНСЬКИЙ (12)
АФОНСЬКИМ (1)
АФОНСЬКІЙ (1)
АФОНСЬКОГО (2)
АФОНСЬКОЇ (3)
АФОНСЬКУ (2)
АФРИКАНДЕРИ (1)

АФРИКАНСЬКИЙ (1)
АФРИКАНСЬКИХ (1)
АФРИКАНСЬКОГО (1)
АФРИКИ (2)
АФРИКУ (1)
АФРИЦІ (2)
АФРОДИТИ (1)
АФРОДИТІ (1)
АФРОДІТА (3)
АФРОДІТИ (1)
АФРОДІТУ (1)
АХ (10)
АХВІЦЕРСЬКІЯ (1)
АХІЛЛЕС (1)
АХМАТ (2)
АХМАТА (2)
АЧЕЙ (1)
АЯКЖЕ (4)
БА (191)
БАБ (2)
БАБА (606)
БАБА-БРАНКА (5)
БАБАЙКАМИ (1)
БАБАЙКИ (1)
БАБАМ (9)
БАБАМИ (19)
БАБА-НЯНЬКА (1)
БАБА-ПОВИТУХА (4)
БАБА-ПТИЧНИЦЯ (1)
БАБАХ (1)
БАБА-ЯГА (2)
БАБИ (250)
БАБИН (3)
БАБИНА (5)
БАБИНЕ (6)
БАБИНЕЦЬ (13)
БАБИНИМ (4)
БАБИНИХ (6)
БАБИНІ (10)
БАБИНІЙ (2)
БАБИНОГО (1)
БАБИНОЇ (7)
БАБИНОМУ (2)

БАБИНУ (8)
БАБИНЦІ (9)
БАБИНЦЯ (2)
БАБИ-ПОВИТУХИ (1)
БАБИ-ПРОЧАНКИ (1)
БАБІ (96)
БАБІВ (40)
БАБКА (1)
БАБКИ (7)
БАБКО (1)
БАБКУ (1)
БАБЛЯВСЯ (2)
БАБЛЯЄТЬСЯ (2)
БАБЛЯЄШСЯ (2)
БАБЛЯЛИСЬ (2)
БАБЛЯТИСЬ (2)
БАБО (51)
БАБОК (2)
БАБОНЬКО (1)
БАБОЧКО (1)
БАБОЮ (42)
БАБСЬКА (1)
БАБСЬКИЙ (2)
БАБСЬКИМ (2)
БАБСЬКИХ (1)
БАБСЬКІ (5)
БАБСЬКЇ (1)
БАБСЬКОГО (2)
БАБСЬКОМУ (1)
БАБСЬКУ (4)
БАБУ (102)
БАБУ-БРАНКУ (1)
БАБУВАЛА (1)
БАБУНЕЧКО (1)
БАБУНІ (1)
БАБУНЮ (3)
БАБУНЯ (4)
БАБУ-НЯНЬКУ (1)
БАБУСЕНЬКО (1)
БАБУСЕЧКО (1)
БАБУСЕЮ (3)
БАБУСИНІ (1)
БАБУСИНОЇ (1)
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БАБУСІ (10)
БАБУСЬ (1)
БАБУСЮ (6)
БАБУСЯ (36)
БАБУСЯМ (1)
БАБУШКА (6)
БАБУШКИ (2)
БАБУШЦІ (2)
БАБУЮЧИ (1)
БАБ'ЯЧИМ (1)
БАБ'ЯЧИХ (1)
БАВИВ (2)
БАВИВСЬ (3)
БАВИВСЯ (3)
БАВИЛА (3)
БАВИЛАСЬ (5)
БАВИЛИ (1)
БАВИЛИСЬ (9)
БАВИЛО (2)
БАВИТИСЬ (5)
БАВИТЬ (2)
БАВИТЬСЯ (14)
БАВЛЮСЬ (1)
БАВЛЯТЬСЯ (4)
БАВЛЯЧИСЬ (1)
БАВОВНЯНИМ (1)
БАВОВНЯНИХ (1)
БАВОВНЯНІ (1)
БАВОВНЯНУ (1)
БАВСЯ (1)
БАГАЖНИЙ (2)
БАГАТА (39)
БАГАТЕ (12)
БАГАТЕНЬКА (5)
БАГАТЕНЬКИЙ (7)
БАГАТЕНЬКИМ (1)
БАГАТЕНЬКИХ (8)
БАГАТЕНЬКІ (5)
БАГАТЕНЬКО (3)
БАГАТЕНЬКОГО (5)
БАГАТЕНЬКОЇ (1)
БАГАТЕНЬКОМУ (1)
БАГАТЕНЬКО-ТАКИ (1)

БАГАТЕНЬКУ (1)
БАГАТИЙ (59)
БАГАТИМ (11)
БАГАТИМИ (5)
БАГАТИР (13)
БАГАТИРІ (9)
БАГАТИРІВ (13)
БАГАТИРІ-ДУКИ (1)
БАГАТИРКА (4)
БАГАТИРКИ (3)
БАГАТИРКУ (5)
БАГАТИРЦІ (2)
БАГАТИРЯ (12)
БАГАТИРЯМ (2)
БАГАТИРЯМИ (3)
БАГАТИРЯМИАРИСТОКРАТАМИ (1)
БАГАТИРЯХ (1)
БАГАТИХ (38)
БАГАТІ (59)
БАГАТІЄ (6)
БАГАТІЄШ (1)
БАГАТІЙ (6)
БАГАТІМ (2)
БАГАТІТИ (3)
БАГАТІШЕ (1)
БАГАТІШИЙ (4)
БАГАТІШИХ (5)
БАГАТІШІ (7)
БАГАТІШОГО (2)
БАГАТІШОМУ (1)
БАГАТІЮТЬ (1)
БАГАТО (820)
БАГАТОГО (42)
БАГАТОЇ (14)
БАГАТОЙ (1)
БАГАТОМУ (11)
БАГАТОЮ (8)
БАГАТСТВА (6)
БАГАТСТВІ (1)
БАГАТСТВО (16)
БАГАТСТВОМ (6)
БАГАТТІ (5)

БАГАТТІВ (1)
БАГАТТЯ (105)
БАГАТТЯМ (1)
БАГАТТЯМИ (1)
БАГАТУ (21)
БАГАТША (1)
БАГАТШИМ (2)
БАГАТШИМИ (1)
БАГАТШИХ (3)
БАГАТШІ (6)
БАГАТШОГО (2)
БАГАТЬМА (2)
БАГАТЬОМ (2)
БАГАТЬОМ-БАГАТЬОМ
(1)
БАГАТЬОХ (24)
БАГАТЮЩА (2)
БАГАТЮЩИЙ (9)
БАГАТЮЩИХ (3)
БАГАТЮЩІ (4)
БАГАТЮЩІЙ (1)
БАГАТЮЩОГО (3)
БАГАТЮЩОЇ (3)
БАГАТЮЩОМУ (1)
БАГАЦЬКО (216)
БАГАЧКУ (3)
БАГНА (7)
БАГНАХ (1)
БАГНИСТІ (1)
БАГНИСТОМУ (2)
БАГНИСТОЮ (1)
БАГНІ (7)
БАГНО (20)
БАГНОВИЩІ (1)
БАГНОМ (3)
БАГНЯНИМИ (1)
БАГОВИННІ (2)
БАГОВИННЯ (5)
БАГОВИННЯМ (5)
БАДЕН-БАДЕН (1)
БАДИЛИНА (1)
БАДИЛИНАХ (1)
БАДИЛИНОЮ (2)

11

БАДИЛИНУ (1)
БАДИЛЛІ (1)
БАДИЛЛЯ (25)
БАДИЛЛЯМ (7)
БАДИЛЛЯСТЕ (2)
БАДЬОРИВСЯ (1)
БАДЬОРИЛАСЬ (3)
БАДЬОРИЛИ (1)
БАДЬОРИЛО (3)
БАДЬОРИСТА (7)
БАДЬОРИСТЕ (2)
БАДЬОРИСТИЙ (13)
БАДЬОРИСТИМ (2)
БАДЬОРИСТИХ (1)
БАДЬОРИСТІ (8)
БАДЬОРИСТІЙ (1)
БАДЬОРИСТІСТЬ (2)
БАДЬОРИСТІСТЮ (1)
БАДЬОРИСТІШИЙ (1)
БАДЬОРИСТО (2)
БАДЬОРИСТОГО (5)
БАДЬОРИСТОЮ (1)
БАДЬОРИТЬ (1)
БАДЬОРИТЬСЯ (2)
БАДЬОРНІСТЬ (1)
БАДЬОРНІША (1)
БАДЬОРНІШИЙ (1)
БАДЬОРНІШОЮ (1)
БАДЬОРНОЮ (2)
БАДЬОРЦЕВІ (1)
БАЖАВ (16)
БАЖАЄ (23)
БАЖАЄМО (5)
БАЖАЄТЕ (9)
БАЖАЄТЬСЯ (6)
БАЖАЄШ (2)
БАЖАЛА (26)
БАЖАЛИ (10)
БАЖАЛО (7)
БАЖАЛОСЬ (38)
БАЖАЛОСЯ (1)
БАЖАНА (1)
БАЖАНИМ (1)

БАЖАННІВ (5)
БАЖАННЮ (1)
БАЖАННЯ (25)
БАЖАННЯМ (2)
БАЖАННЯМИ (1)
БАЖАННЯХ (1)
БАЖАНОГО (1)
БАЖАТЬ (1)
БАЖАЮ (32)
БАЖАЮТЬ (9)
БАЖАЮЧИ (6)
БАЗАР (44)
БАЗАРАХ (1)
БАЗАРИ (1)
БАЗАРІ (31)
БАЗАРІВ (1)
БАЗАРНЕ (1)
БАЗАРНИЙ (2)
БАЗАРНИКАМ (1)
БАЗАРОВ (2)
БАЗАРОВА (2)
БАЗАРОВИХ (4)
БАЗАРОВСЬКОГО (2)
БАЗАРОМ (1)
БАЗАРУ (17)
БАЗИЛІКА (1)
БАЗІКАЄ (3)
БАЗІКАЄТЕ (2)
БАЗІКАЄШ (1)
БАЗІКАЛИ (1)
БАЗІКАТИ (8)
БАЗІКАТЬ (3)
БАЗІКАЮТЬ (1)
БАЙДА (39)
БАЙДАК (17)
БАЙДАКА (3)
БАЙДАКАМ (1)
БАЙДАКАМИ (2)
БАЙДАКИ (2)
БАЙДАКІВ (2)
БАЙДАКУ (1)
БАЙДИВИШНЕВЕЦЬКОГО (1)

БАЙДИКИ (36)
БАЙДИКУВАВ (1)
БАЙДИКУВАННЯ (1)
БАЙДИКУВАТИ (3)
БАЙДИКУВАТЬ (1)
БАЙДИКУЄ (2)
БАЙДІ (3)
БАЙДО (1)
БАЙДУ (13)
БАЙДУЖЕ (108)
БАЙДУЖИЙ (1)
БАЙДУЖИМ (1)
БАЙДУЖІ (2)
БАЙДУЖІСІНЬКО (18)
БАЙДУЖІСТЬ (4)
БАЙДУЖІСТЮ (4)
БАЙДУЖНА (5)
БАЙДУЖНЕ (8)
БАЙДУЖНИЙ (8)
БАЙДУЖНИМ (5)
БАЙДУЖНИМИ (6)
БАЙДУЖНІ (7)
БАЙДУЖНІСІНЬКИЙ
(1)
БАЙДУЖНІСТЬ (9)
БАЙДУЖНІСТЮ (3)
БАЙДУЖНО (21)
БАЙДУЖНОГО (3)
БАЙДУЖНОЮ (1)
БАЙДУЖОСТІ (2)
БАЙКА (1)
БАЙКАХ (1)
БАЙКИ (3)
БАЙКОВІМ (2)
БАЙКУ (1)
БАЙОК (1)
БАЙРАК (1)
БАЙРАКА (2)
БАЙРАКАХ (2)
БАЙРАКИ (1)
БАЙРОН (4)
БАЙРОНА (11)
БАЙРОНІВСЬКА (1)
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БАЙРОНІВСЬКИХ (1)
БАЙРОНІВЦІВ (1)
БАЙСТРЮКА (3)
БАЙСТРЮКІВ (1)
БАЙСТРЮКОМ (1)
БАКАЇ (4)
БАКАЇВ (2)
БАКАЛАВРОМ (2)
БАКАЛІЯМИ (2)
БАКАЮВАТИЙ (2)
БАКАЮВАТІЙ (2)
БАКАЮВАТОМУ (2)
БАКАЯМИ (1)
БАКАЯХ (5)
БАКИ (3)
БАКЛАЖАНИ (5)
БАКЛАЖАНІВ (1)
БАКТЕРІЙ (3)
БАКУНІН (1)
БАКУНІНА (1)
БАЛ (64)
БАЛА (2)
БАЛАБУСІ (20)
БАЛАБУСТА (1)
БАЛАБУСТЕ (2)
БАЛАБУХ (1)
БАЛАБУХА (486)
БАЛАБУХИ (69)
БАЛАБУХОЮ (14)
БАЛАБУХУ (42)
БАЛАБУШИН (5)
БАЛАБУШИНА (2)
БАЛАБУШИНІ (3)
БАЛАБУШИНОГО (1)
БАЛАБУШИНОЇ (1)
БАЛАБУШИНУ (1)
БАЛАБУШИСІ (13)
БАЛАБУШИХА (221)
БАЛАБУШИХИ (17)
БАЛАБУШИХОЮ (1)
БАЛАБУШИХУ (3)
БАЛАГАНИ (1)
БАЛАГУЛА (21)

БАЛАГУЛАМ (1)
БАЛАГУЛАМИ (1)
БАЛАГУЛАХ (1)
БАЛАГУЛИ (8)
БАЛАГУЛІ (3)
БАЛАГУЛОЮ (2)
БАЛАГУЛУ (6)
БАЛАДИ (1)
БАЛАДУ (1)
БАЛАЙ (3)
БАЛАКАВ (39)
БАЛАКАЄ (15)
БАЛАКАЄМО (6)
БАЛАКАЄШ (1)
БАЛАКАЙ (4)
БАЛАКАЛА (17)
БАЛАКАЛИ (84)
БАЛАКАННЯ (5)
БАЛАКАТИ (40)
БАЛАКАТИМЕ (1)
БАЛАКАТЬ (21)
БАЛАКАЮ (1)
БАЛАКАЮТЬ (19)
БАЛАКАЮЧИ (5)
БАЛАКАЮЧОЇ (1)
БАЛАКЛЕЇ (2)
БАЛАКУЧА (1)
БАЛАКУЧИМ (1)
БАЛАКУЧОГО (1)
БАЛАЛАЙКАХ (2)
БАЛАМИ (1)
БАЛАМУТ (2)
БАЛАМУТЕ (2)
БАЛАМУТИ (1)
БАЛАМУТИТИ (2)
БАЛАМУТІВ (1)
БАЛАСТОМ (2)
БАЛАХ (19)
БАЛАХОН (6)
БАЛАХОНАХ (1)
БАЛАХОНІ (3)
БАЛАЧКА (3)
БАЛАЧКИ (2)

БАЛАЧКУ (6)
БАЛАШ (15)
БАЛАША (1)
БАЛАШАМИ (1)
БАЛАШИСІ (1)
БАЛАШИХА (20)
БАЛАШИХИ (2)
БАЛАШИХОЮ (1)
БАЛАШІ (6)
БАЛАШІВ (2)
БАЛАШІВНИ (1)
БАЛАШОВА (3)
БАЛАШОВУ (1)
БАЛДАХІНОМ (2)
БАЛЕТ (2)
БАЛЕТАХ (1)
БАЛЕТІ (1)
БАЛИ (30)
БАЛИКИ (1)
БАЛІ (6)
БАЛІВ (8)
БАЛІЇ (1)
БАЛІЯ (1)
БАЛКА (1)
БАЛКАМИ (4)
БАЛКАНИ (1)
БАЛКАНСЬКА (1)
БАЛКАХ (5)
БАЛКИ (13)
БАЛКОН (10)
БАЛКОНА (15)
БАЛКОНАХ (3)
БАЛКОНИ (2)
БАЛКОНІ (10)
БАЛКОНОМ (1)
БАЛКОЮ (5)
БАЛКУ (11)
БАЛОВА (1)
БАЛОВОГО (1)
БАЛОК (3)
БАЛОМ (4)
БАЛОЧКИ (1)
БАЛОЧКУ (1)

13

БАЛТІЙСЬКОГО (1)
БАЛУ (43)
БАЛЦІ (15)
БАЛЬ-МОБІЛЬ (1)
БАЛЬНА (2)
БАЛЬНОМУ (1)
БАЛЬОВІ (1)
БАЛЬОВОГО (1)
БАЛЬОВОМУ (1)
БАЛЮЄШ (1)
БАЛЯНДРАСИ (2)
БАЛЯСИ (1)
БАНДЕРОЛІ (2)
БАНДЕРОЛЛЮ (4)
БАНДЕРОЛЬНІ (1)
БАНДУРА (2)
БАНДУРІ (3)
БАНДУРОЮ (4)
БАНДУРУ (1)
БАНЕЮ (3)
БАНІ (40)
БАНІЦІЮ (6)
БАНІЦІЯ (4)
БАНК (44)
БАНКА (5)
БАНКАХ (6)
БАНКИ (6)
БАНКІВ (1)
БАНКІВСЬКУ (1)
БАНКІР (1)
БАНКІРА (2)
БАНКІРІВ (1)
БАНКІРІВ-ЖИДКІВ (1)
БАНКІРОВОГО (1)
БАНКІРОМ (1)
БАНКІРСЬКИХ (1)
БАНКІРША (1)
БАНКІРШІ (1)
БАНКОВУ (3)
БАНКУ (44)
БАНТ (5)
БАНТА (1)
БАНТАМИ (1)

БАНТАХ (2)
БАНТИ (1)
БАНТИКИ (2)
БАНТИКОМ (1)
БАНТИН (2)
БАНТИНАХ (3)
БАНТИНИ (2)
БАНТИНІ (6)
БАНТИНОЮ (4)
БАНТИНУ (4)
БАНТИШКАМЕНСЬКОГО (3)
БАНТИШКАМЕНСЬКОМУ (1)
БАНТІВ (1)
БАНТОМ (1)
БАНЬ (13)
БАНЬКАМИ (6)
БАНЬКАТІ (1)
БАНЬКИ (34)
БАНЬКОЮ (1)
БАНЬОК (1)
БАНЮ (3)
БАНЯ (5)
БАНЯМИ (17)
БАНЯХ (9)
БАР (3)
БАРА (3)
БАРАБАНАХ (2)
БАРАБАНИ (1)
БАРАБАНЩИК (1)
БАРАБАНЯТЬ (2)
БАРАБОЛІ (2)
БАРАБОЛЮ (2)
БАРАБОЛЯ (2)
БАРАКАНУ (2)
БАРАН (9)
БАРАНА (10)
БАРАНЕ (7)
БАРАНЕЦЬ (1)
БАРАНИ (2)
БАРАНИНУ (5)
БАРАНІВ (1)

БАРАНКОМ (1)
БАРАНОВА (2)
БАРАНОВИЧА (1)
БАРАНОВІ (1)
БАРАНОВСЬКИЙ (2)
БАРАНОВСЬКОГО (1)
БАРАНОВСЬКОМУ (1)
БАРАНОМ (5)
БАРАНЧИКУ (1)
БАРАНЯЧИМИ (1)
БАРБ'Є (1)
БАРБОС (4)
БАРБОСАМИ (1)
БАРБОСОВУ (1)
БАРВАМИ (2)
БАРВІНКОМ (7)
БАРВІНКУ (12)
БАРВІНОК (13)
БАРВІНСЬКИЙ (6)
БАРВІНСЬКОГО (9)
БАРДЗО (2)
БАРЕЖОВУ (1)
БАРЕЛЬЄФИ (1)
БАРЕС (1)
БАРИВСЯ (6)
БАРИЛ (5)
БАРИЛА (5)
БАРИЛАМИ (3)
БАРИЛАСЬ (5)
БАРИЛАСЯ (2)
БАРИЛЕЦЬ (1)
БАРИЛО (22)
БАРИЛЬЦЕ (15)
БАРИЛЬЦЯ (8)
БАРИН (1)
БАРИНЕ (2)
БАРИНІ (4)
БАРИНЬ (1)
БАРИНЯ (2)
БАРИНЯМ (1)
БАРИНЯМИ (1)
БАРИСЬ (4)
БАРИСЯ (2)
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БАРИТОН (12)
БАРИТОНА (2)
БАРИТОНОВИЙ (2)
БАРИТОНОВІ (1)
БАРИТОНОМ (3)
БАРИТЬСЯ (1)
БАРИШЕНЬ (2)
БАРИШІ (3)
БАРИШНІ (6)
БАРИШНЬОЙ (1)
БАРИШНЯ (1)
БАРИШНЯМИ (1)
БАРИШУВАТЬ (1)
БАРІ (4)
БАРІТЬСЯ (2)
БАРКА (1)
БАРКАМИ (2)
БАРКАН (10)
БАРКАНА (5)
БАРКАНАМИ (4)
БАРКАНИ (11)
БАРКАНІ (2)
БАРКАНІВ (1)
БАРКАНОМ (14)
БАРКИ (6)
БАРЛІГ (3)
БАРЛОГА (1)
БАРЛОГОМ (2)
БАРЛОГУ (1)
БАРЛОЗІ (2)
БАРОНІВ (4)
БАРС (1)
БАРСИ (1)
БАРСЬКОГО (1)
БАРХАНИ (1)
БАРХАТОК (1)
БАРЧИН (1)
БАРЫШНЯМИ (1)
БАС (20)
БАСА (7)
БАСАМИ (5)
БАСАРАБІЇ (17)
БАСАРАБІЮ (14)

БАСАРАБІЯ (1)
БАСАРАБКИ (1)
БАСАРАБСЬКИЙ (5)
БАСАРАБСЬКИХ (1)
БАСАРАБСЬКІ (2)
БАСАРАБСЬКОГО (1)
БАСАРАБСЬКОЇ (1)
БАСАРАБЦІ (1)
БАСАРАБЦІВ (1)
БАСАРАБЧЕНКОМ (1)
БАСАХ (3)
БАСЕЙН (1)
БАСИ (26)
БАСІВ (2)
БАСКИЙ (12)
БАСКИМ (1)
БАСКИМИ (5)
БАСКИХ (26)
БАСКІ (28)
БАСКІШІ (1)
БАСКОГО (6)
БАСКОМ (1)
БАСКОМУ (7)
БАСОВА (1)
БАСОВІ (2)
БАСОВУ (2)
БАС-ОКТАВА (1)
БАСОМ (43)
БАССАРАБІЇ (3)
БАССАРАБІЮ (1)
БАСУ (1)
БАСУВАВ (5)
БАСУВАЛИ (3)
БАСУЙ (2)
БАСУЮ (1)
БАСУЮТЬ (1)
БАСЮРА (1)
БАТАЛІЇ (6)
БАТАЛІЮ (4)
БАТАЛІЯ (5)
БАТАЛЬНІ (1)
БАТАРЕЮ (2)
БАТЕНЬКА (6)

БАТЕНЬКО (4)
БАТЕНЬКУ (2)
БАТЕЧКО (1)
БАТЕЧКУ (6)
БАТИЄВА (2)
БАТИЄВОЇ (1)
БАТИЄВУ (1)
БАТІГ (15)
БАТІЖКАМИ (1)
БАТІЖКОМ (4)
БАТІЖОК (3)
БАТОВА (2)
БАТОГА (3)
БАТОГАМИ (7)
БАТОГИ (7)
БАТОГІВ (2)
БАТОГОМ (33)
БАТОЖИСТА (1)
БАТУМА (1)
БАТУРИН (3)
БАТЬКА (581)
БАТЬКА-АПТЕКАРЯ (1)
БАТЬКА-ГАЙДАМАКИ
(1)
БАТЬКАМ (4)
БАТЬКА-МАТЕРІ (2)
БАТЬКА-МАТІР (10)
БАТЬКАМИ (6)
БАТЬКА-ОДЛЮДКА (1)
БАТЬКА-ФІЛОСОФА
(1)
БАТЬКИ (50)
БАТЬКІВ (68)
БАТЬКІВСЬКА (8)
БАТЬКІВСЬКЕ (16)
БАТЬКІВСЬКИЙ (18)
БАТЬКІВСЬКИМ (4)
БАТЬКІВСЬКИМИ (7)
БАТЬКІВСЬКИХ (7)
БАТЬКІВСЬКІ (13)
БАТЬКІВСЬКІЙ (1)
БАТЬКІВСЬКОГО (12)
БАТЬКІВСЬКОЇ (5)
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БАТЬКІВСЬКОМУ (3)
БАТЬКІВСЬКОЮ (1)
БАТЬКІВСЬКУ (12)
БАТЬКІВЩИНА (11)
БАТЬКІВЩИНИ (11)
БАТЬКІВЩИНІ (3)
БАТЬКІВЩИНУ (3)
БАТЬКО (810)
БАТЬКОВА (8)
БАТЬКОВЕ (8)
БАТЬКОВИМ (2)
БАТЬКОВИМИ (2)
БАТЬКОВИХ (6)
БАТЬКОВІ (98)
БАТЬКОВІЙ (7)
БАТЬКОВІ-МАТЕРІ (1)
БАТЬКОВОГО (10)
БАТЬКОВОЇ (5)
БАТЬКОВОМУ (4)
БАТЬКОВОЮ (2)
БАТЬКОВУ (10)
БАТЬКОМ (76)
БАТЬКО-МАТИ (3)
БАТЬКО-НЕБІЖЧИК (1)
БАТЬКУ (9)
БАТЬКУ-МАТИ (1)
БАТЮШЕЧКО (2)
БАТЮШКА (248)
БАТЮШКАМ (12)
БАТЮШКАМИ (14)
БАТЮШКАХ (10)
БАТЮШКИ (175)
БАТЮШКИ-ГРЕЧКОСІЇ
(1)
БАТЮШКІВ (2)
БАТЮШКО (83)
БАТЮШКОЮ (18)
БАТЮШКУ (35)
БАТЮШОК (35)
БАТЮШЦІ (24)
БАТЮШЧИН (1)
БАТЮШЧИНОГО (1)
БАТЮШЧИНУ (1)

БАТЮЩИН (7)
БАТЮЩИНА (4)
БАТЮЩИНЕ (3)
БАТЮЩИНИМИ (1)
БАТЮЩИНИХ (3)
БАТЮЩИНІ (12)
БАТЮЩИНІЙ (2)
БАТЮЩИНОГО (5)
БАТЮЩИНОЇ (1)
БАТЮЩИНОМУ (3)
БАТЮЩИНУ (6)
БАХ (3)
БАХКАЄ (2)
БАХКАЛА (1)
БАХКАЛИ (1)
БАХКАЛО (2)
БАХКАННЯ (2)
БАХНУВ (2)
БАХНУЛА (2)
БАХНУЛИ (2)
БАХНУЛО (1)
БАХУС (3)
БАХУСОВІ (1)
БАХУСОМ (1)
БАХЧИСАРАЄМ (1)
БАХЧИСАРАЯ (1)
БАЦИЛ (5)
БАЦИЛИ (3)
БАЦИС (2)
БАЧ (168)
БАЧАТЬ (10)
БАЧАТЬСЯ (2)
БАЧЕ (4)
БАЧИВ (371)
БАЧИВСЯ (13)
БАЧИВШИ (6)
БАЧИЛА (303)
БАЧИЛАСЬ (5)
БАЧИЛИ (140)
БАЧИЛИСЬ (8)
БАЧИЛИСЯ (2)
БАЧИМО (29)
БАЧИМОСЬ (1)

БАЧИТЕ (105)
БА-ЧИТЕ (2)
БАЧИТЕЇ (1)
БАЧИТЕСЬ (1)
БАЧИТИ (36)
БАЧИТИМЕ (8)
БАЧИТИМЕМО (1)
БАЧИТИМЕТЕ (1)
БАЧИТИМЕШ (1)
БАЧИТИМУ (8)
БАЧИТИСЬ (3)
БАЧИТЬ (82)
БАЧИТЬСЯ (10)
БАЧИШ (116)
БАЧИШСЯ (2)
БАЧСЯ (1)
БАЧТЕ (110)
БАЧУ (316)
БАЧУЧИ (2)
БАША (1)
БАШМАЧНИЦЕЮ (1)
БАШМАЧНИЦЮ (1)
БАШМАЧНИЦЯ (30)
БАШМАЧЧИЦЯ (1)
БАШТ (3)
БАШТА (18)
БАШТАМИ (13)
БАШТАН (7)
БАШТАНА (4)
БАШТАНАХ (2)
БАШТАНИ (9)
БАШТАНІ (10)
БАШТАНІВ (2)
БАШТАННИК (3)
БАШТАННИКА (3)
БАШТАНОМ (1)
БАШТАНЦІВ (1)
БАШТАХ (9)
БАШТИ (45)
БАШТІ (9)
БАШТОЧКАМИ (1)
БАШТОЮ (4)
БАШТУ (17)
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БАЯДЕРКА (1)
БАЯДЕРКИ (3)
БГАЄТЬСЯ (1)
БГАЙ (4)
БГАЛА (2)
БГАЛИ (3)
БГАЛИСЬ (1)
БГАТИ (3)
БГАЮЧИ (1)
БГАЮЧИСЬ (1)
БДЖІЛ (20)
БДЖІЛКИ (1)
БДЖІЛОЧКИ (1)
БДЖІЛЬНИЦТВА (1)
БДЖІЛЬНИЦТВІ (1)
БДЖІЛЬНИЦТВО (4)
БДЖІЛЬНИЦЬКЕ (2)
БДЖІЛЬНИЦЬКУ (2)
БДЖОЛА (13)
БДЖОЛАМИ (2)
БДЖОЛИ (82)
БДЖОЛІ (1)
БДЖОЛОЮ (1)
БДЖОЛОЮТРУДІВНИЦЕЮ (1)
БЕАТРІЧЕ (2)
БЕБЕХАМИ (4)
БЕБЕХАХ (1)
БЕБЕХИ (2)
БЕБЕХІВ (3)
БЕБЕХНЕ (1)
БЕБЕХНУВ (4)
БЕБЕХНУЛА (2)
БЕВКАВ (1)
БЕВКНУВ (4)
БЕВКНУЛИ (1)
БЕДУЇНИ (1)
БЕЗ (1050)
БЕЗАКІВСЬКА (1)
БЕЗАКОВСЬКА (1)
БЕЗБАТЧЕНКО (1)
БЕЗБЕРЕЖНІМ (1)
БЕЗБЕРЕЖНОЇ (1)

БЕЗБІЛЕТНИХ (1)
БЕЗБОЖЖЯ (1)
БЕЗБОЖНИКАМИ (1)
БЕЗБОЖНИМИ (1)
БЕЗБОРОДОГО (1)
БЕЗВЕРХИЙ (2)
БЕЗВИННА (2)
БЕЗВИННИЙ (1)
БЕЗВИННИМИ (2)
БЕЗВИННИХ (3)
БЕЗВИННІ (5)
БЕЗВИННО (7)
БЕЗВИННОЇ (2)
БЕЗВИННУ (4)
БЕЗВІСТІ (5)
БЕЗВІСТЬ (1)
БЕЗВІТРІ (1)
БЕЗВОЗДУШНОЕ (1)
БЕЗГЛАСНОГО (1)
БЕЗГЛУЗДА (4)
БЕЗГЛУЗДЕ (5)
БЕЗГЛУЗДИЙ (2)
БЕЗГЛУЗДИМ (5)
БЕЗГЛУЗДИМИ (1)
БЕЗГЛУЗДІ (4)
БЕЗГЛУЗДО (6)
БЕЗГЛУЗДОГО (2)
БЕЗГЛУЗДУ (1)
БЕЗГЛУЗДЯ (4)
БЕЗГОЛОВЯ (5)
БЕЗГОЛОСНО (4)
БЕЗГРІШНІ (1)
БЕЗДІТНА (3)
БЕЗДІТНИЙ (4)
БЕЗДІТНУ (1)
БЕЗДНА (4)
БЕЗДНІ (1)
БЕЗДОЛЬНІ (1)
БЕЗДОННЕ (1)
БЕЗДУШНІ (2)
БЕЗЕЦНИМИ (2)
БЕЗЖУРНА (4)
БЕЗЖУРНЕ (2)

БЕЗЖУРНИЙ (2)
БЕЗЖУРНІСТЬ (1)
БЕЗЖУРНОГО (1)
БЕЗЖУРНОЇ (2)
БЕЗЖУРНОМУ (1)
БЕЗЖУРНОЮ (1)
БЕЗЗАКОННІСТЬ (1)
БЕЗЗБРОЙНІ (1)
БЕЗЗЕМЕЛЬНИХ (1)
БЕЗЗЕМЕЛЬНОСТІ (1)
БЕЗЗУБА (2)
БЕЗЗУБИМ (1)
БЕЗЗУБИМИ (1)
БЕЗЗУБІЙ (1)
БЕЗЗУБУ (2)
БЕЗКАРНО (1)
БЕЗКВІТНЕ (1)
БЕЗКВІТНЬОЇ (1)
БЕЗКЕТТІ (1)
БЕЗКІНЕЧНИК-ЧАРКА
(1)
БЕЗКІНЕЧНУ (1)
БЕЗКЛОПІТНЕ (1)
БЕЗКЛОПІТНУ (2)
БЕЗКЛОПІТТЯ (1)
БЕЗКЛОПОТНИЙ (1)
БЕЗКОНЕЧНИК (2)
БЕЗКОНЕЧНИКІВ (1)
БЕЗКОНЕШНИК (1)
БЕЗКОРИСНИХ (2)
БЕЗКОСТИЙ (1)
БЕЗКРАЄ (4)
БЕЗКРАЇ (2)
БЕЗКРАЇЙ (1)
БЕЗКРАЇМ (1)
БЕЗКРАЇХ (1)
БЕЗКРАЙНІ (1)
БЕЗКРАЙНІХ (2)
БЕЗКРАЙНЬОМУ (2)
БЕЗЛАДДІ (10)
БЕЗЛАДДЯ (11)
БЕЗЛАДНЕ (2)
БЕЗЛАДНИМ (1)
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БЕЗЛИСТА (1)
БЕЗЛИСТЕ (1)
БЕЗЛИСТИЙ (1)
БЕЗЛІСА (1)
БЕЗЛІЧ (13)
БЕЗЛІЧІ (1)
БЕЗЛІЧНІ (1)
БЕЗЛІЧЧЮ (1)
БЕЗМЕЖНА (3)
БЕЗМЕЖНЕ (1)
БЕЗМЕЖНИЙ (1)
БЕЗМЕЖНИХ (1)
БЕЗМЕЖНІ (2)
БЕЗМЕЖНІЙ (1)
БЕЗМЕЖНОГО (2)
БЕЗМЕЖНОМУ (1)
БЕЗМЕЖНОСТІ (1)
БЕЗМІРНИМИ (1)
БЕЗМІРНІ (2)
БЕЗМІРНІЙ (1)
БЕЗМІРНУ (2)
БЕЗМОВНО (1)
БЕЗМОЛВНО (1)
БЕЗНАДІЙНО (3)
БЕЗНАДІЙНОГО (1)
БЕЗНЕВИННИМ (1)
БЕЗНЕВИННИХ (2)
БЕЗНЕВИННІ (3)
БЕЗНЕВИННО (2)
БЕЗНОГІ (1)
БЕЗОБОРОННА (1)
БЕЗОБОРОННИХ (1)
БЕЗОБОРОННІ (1)
БЕЗОБОРОННУ (1)
БЕЗОДНЕЮ (7)
БЕЗОДНІ (19)
БЕЗОДНЬОГО (2)
БЕЗОДНЬОМУ (1)
БЕЗОДНЮ (34)
БЕЗОДНЯ (14)
БЕЗОДНЯМИ (1)
БЕЗОДХІДНО (1)
БЕЗОКА (2)

БЕЗОКОЮ (1)
БЕЗПЕРЕСТАНКУ (47)
БЕЗПЕРЕСТАНУ (30)
БЕЗПЕРЕЧНО (14)
БЕЗПЕЧНА (2)
БЕЗПЕЧНЕ (2)
БЕЗПЕЧНИЙ (3)
БЕЗПЕЧНИМ (1)
БЕЗПЕЧНІ (2)
БЕЗПЕЧНІЙ (1)
БЕЗПЕЧНІСТЬ (1)
БЕЗПЕЧНІШЕ (9)
БЕЗПЕЧНІШИЙ (1)
БЕЗПЕЧНО (10)
БЕЗПЕЧНОСТІ (6)
БЕЗПЕШНОСТІ (1)
БЕЗПЛАТНА (2)
БЕЗПЛАТНО (2)
БЕЗПОКОЙНУЮ (1)
БЕЗПОСЕРЕДНЄ (1)
БЕЗПРЕМІННО (12)
БЕЗПРИНЦИПНА (1)
БЕЗПРИНЦИПНОЇ (2)
БЕЗПРИНЦИПНОЮ (1)
БЕЗПРИТУЛЬНА (4)
БЕЗПРИТУЛЬНЕ (1)
БЕЗПРИТУЛЬНИЙ (1)
БЕЗПРИХИЛЬНА (7)
БЕЗПРИХИЛЬНИМ (1)
БЕЗПРИХИЛЬНІ (1)
БЕЗПРИХИЛЬННХ (1)
БЕЗПРИЧАЛЬНА (1)
БЕЗПРИЧАЛЬНОЇ (1)
БЕЗРАДІСНЕ (1)
БЕЗРАЗСУДНОЙ (1)
БЕЗРОБІТНА (1)
БЕЗРОБІТНЕ (2)
БЕЗРОБІТНИЙ (2)
БЕЗРОБІТНИХ (1)
БЕЗРОБІТНІЙ (1)
БЕЗРОБІТНОГО (1)
БЕЗРОБІТНЯ (1)
БЕЗРОБІТТЯ (6)

БЕЗРОГА (2)
БЕЗРОГИЙ (2)
БЕЗРОГІ (1)
БЕЗРОДНОЇ (1)
БЕЗРУКАВКАХ (1)
БЕЗСИЛО (1)
БЕЗСИЛЬНОГО (1)
БЕЗСЛІЗНИХ (1)
БЕЗСМЕРТНОГО (1)
БЕЗСМЕРТНОЮ (2)
БЕЗСОННИХ (1)
БЕЗСОНОВ (2)
БЕЗСПИНУ (1)
БЕЗСТИДНИЦЕ (1)
БЕЗТАКТНІСТЮ (1)
БЕЗТАЛАННА (15)
БЕЗТАЛАННЕ (1)
БЕЗТАЛАННИЙ (1)
БЕЗТАЛАННИМ (2)
БЕЗТАЛАННИХ (9)
БЕЗТАЛАННИЦЕЮ (1)
БЕЗТАЛАННІ (11)
БЕЗТАЛАННІЙ (2)
БЕЗТАЛАННОГО (5)
БЕЗТАЛАННОЇ (9)
БЕЗТАЛАННОМУ (2)
БЕЗТАЛАННОЮ (3)
БЕЗТАЛАННУ (11)
БЕЗТАЛАННЮ (1)
БЕЗТАЛАННЯ (9)
БЕЗТІЛЬНИМ (1)
БЕЗТОЛКОВИЙ (1)
БЕЗТОЛКОВИМИ (1)
БЕЗТЯМКИ (1)
БЕЗТЯМКИЙ (3)
БЕЗТЯМКИМ (1)
БЕЗТЯМКИМИ (1)
БЕЗТЯМКИХ (1)
БЕЗТЯМКІ (2)
БЕЗТЯМНИМИ (2)
БЕЗТЯМНІ (1)
БЕЗТЯМНІЙ (1)
БЕЗТЯМНОЇ (2)
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БЕЛЕТРИСТ (1)
БЕЗУПИННО (2)
БЕЛЕТРИСТА (1)
БЕЗУСІ (3)
БЕЛЕТРИСТИ (1)
БЕЗУСІВ (1)
БЕЛЕТРИСТИКА (2)
БЕЗУСЛОВНО (2)
БЕЛЕТРИСТИКУ (2)
БЕЗУСОВІ (1)
БЕЛЕТРИСТИЦІ (2)
БЕЗУХ (1)
БЕЛЕТРИСТИЧНА (1)
БЕЗУХА (1)
БЕЛЕТРИСТИЧНИХ (1)
БЕЗУХОЮ (1)
БЕЗХАРАКТЕРНИМ (1) БЕЛЕЮ (1)
БЕЛЕЯ (10)
БЕЗХВОСТА (3)
БЕЛЛІНІ (1)
БЕЗХВОСТОГО (1)
БЕЛЛОНА (1)
БЕЗЦВІТНО (2)
БЕЗЦІЛЬНУ (2)
БЕЛЬГІЇ (1)
БЕЗЦІНЬ (2)
БЕЛЬГІЯ (1)
БЕЗЧЕСНИЙ (1)
БЕЛЬЕТАЖІ (1)
БЕЗЧЕСНІ (1)
БЕЛЬКОТАВ (4)
БЕЗЧЕСНОЇ (1)
БЕЛЬКОТАЛА (3)
БЕЗЧЕСТЬ (2)
БЕЛЬКОТАТИ (2)
БЕЗЧЕСТЯ (4)
БЕЛЬКОТІВ (2)
БЕЗШТАНЬКИ (1)
БЕЛЬКОЧЕ (2)
БЕЗШТАНЬКО (2)
БЕЛЬКОЧИ (1)
БЕЗШТАНЬКОМ (2)
БЕН-АЛЬ-ДЖУГУР (1)
БЕЗЩАСНА (19)
БЕНГАЛЬСЬКИЙ (1)
БЕЗЩАСНИЙ (6)
БЕНГАЛЬСЬКИМ (1)
БЕЗЩАСНИМ (3)
БЕНГАЛЬСЬКИМИ (1)
БЕЗЩАСНИХ (9)
БЕНГАЛЬСЬКИХ (1)
БЕЗЩАСНІ (6)
БЕНГАЛЬСЬКІ (4)
БЕЗЩАСНОГО (5)
БЕНДЕРАМИ (1)
БЕЗЩАСНОЇ (6)
БЕНДЕРАХ (8)
БЕЗЩАСНОЮ (1)
БЕНДЕРИ (4)
БЕЗЩАСНУ (10)
БЕНДЕРСЬКА (2)
БЕЗЩАСТЯ (2)
БЕНДЕРСЬКИМИ (1)
БЕЗ'ЯЗИКА (1)
БЕНДЕРЩИНІ (1)
БЕЙЛІС (1)
БЕНЕФІС (1)
БЕЙЛІСА (3)
БЕНЕФІСНІ (1)
БЕЙЛІСОВУ (1)
БЕНКЕТ (42)
БЕКАЛА (1)
БЕНКЕТА (1)
БЕЛАЯ (8)
БЕНКЕТАМИ (2)
БЕЛБАС (2)
БЕНКЕТАХ (6)
БЕЛЕЄВІ (6)
БЕНКЕТИ (18)
БЕЛЕЄВОМУ (1)
БЕНКЕТІ (7)
БЕЛЕЄМ (1)
БЕНКЕТІВ (5)
БЕЛЕЙ (1)
БЕНКЕТОМ (2)

БЕНКЕТУ (8)
БЕНКЕТУВАВШИХ (1)
БЕНКЕТУВАЛА (1)
БЕНКЕТУВАЛИ (6)
БЕНКЕТУВАННЯ (1)
БЕНКЕТУВАТИ (1)
БЕНКЕТУВАТЬ (1)
БЕНКЕТУЄ (3)
БЕНКЕТУЄМО (2)
БЕНКЕТУЮТЬ (6)
БЕНКЕТУЮЧИ (1)
БЕНТЕЖЕ (1)
БЕНТЕЖИВ (1)
БЕНТЕЖИВСЯ (1)
БЕНТЕЖИЛАСЬ (1)
БЕНТЕЖИЛО (1)
БЕНТЕЖИТИ (2)
БЕНТЕЖИТЬ (2)
БЕНЬОВСЬКИЙ (37)
БЕНЬОВСЬКИМ (1)
БЕНЬОВСЬКОГО (3)
БЕНЬОВСЬКОМУ (1)
БЕРАНЖЕ (3)
БЕРДИЧЕВА (3)
БЕРДИЧЕВІ (3)
БЕРДИЧЕВІ-ОДИН (2)
БЕРДИЧІВ (4)
БЕРДИЧІВСЬКИЙ (1)
БЕРДЯЕВОЙ (1)
БЕРДЯНСЬКА (1)
БЕРДЯНСЬКОМ (1)
БЕРЕ (226)
БЕРЕГ (139)
БЕРЕГА (155)
БЕРЕГАМИ (38)
БЕРЕГАХ (23)
БЕРЕГИ (62)
БЕРЕГІВ (21)
БЕРЕГОВИНА (2)
БЕРЕГОВИНАХ (1)
БЕРЕГОВИНИ (1)
БЕРЕГОВИНІ (11)
БЕРЕГОВИНУ (1)
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БЕРЕГОМ (57)
БЕРЕГУ (1)
БЕРЕЖЕ (2)
БЕРЕЖЕНОГО (2)
БЕРЕЖЕЧКУ (1)
БЕРЕЖИНИ (1)
БЕРЕЖИНІ (3)
БЕРЕЖИНУ (2)
БЕРЕЖІТЬ (1)
БЕРЕЖКА (3)
БЕРЕЖКАМИ (4)
БЕРЕЖКАХ (1)
БЕРЕЖКИ (4)
БЕРЕЖКІВ (1)
БЕРЕЖКОМ (1)
БЕРЕЖКУ (3)
БЕРЕЖНО (2)
БЕРЕЖОК (4)
БЕРЕЗ (1)
БЕРЕЗА (2)
БЕРЕЗАМИ (2)
БЕРЕЗАНІ (1)
БЕРЕЗАНЬ (1)
БЕРЕЗАХ (1)
БЕРЕЗИ (11)
БЕРЕЗИНИ (1)
БЕРЕЗІ (119)
БЕРЕЗКИ (1)
БЕРЕЗКОЮ (1)
БЕРЕЗНИК (1)
БЕРЕЗНЯ (14)
БЕРЕЗНЯК (1)
БЕРЕЗОВА (2)
БЕРЕЗОВИХ (1)
БЕРЕЗОВОЇ (3)
БЕРЕЗОВУ (2)
БЕРЕЗОЮ (1)
БЕРЕМО (1)
БЕРЕНГОВИЧА (1)
БЕРЕНШТАМСЬКИЙ
(2)
БЕРЕНШТАМСЬКОГО
(1)

БЕРЕСТА (1)
БЕРЕСТАМИ (4)
БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ (2)
БЕРЕСТЕЧКА (2)
БЕРЕСТИ (7)
БЕРЕСТІВ (8)
БЕРЕСТОВА (1)
БЕРЕСТОВИЙ (1)
БЕРЕСТОМ (1)
БЕРЕТЕ (5)
БЕРЕТЕСЬ (1)
БЕРЕТЬ (2)
БЕРЕТЬСЯ (12)
БЕРЕШ (11)
БЕРИ (78)
БЕРИ-БО (1)
БЕРИСЬ (3)
БЕРІЗ (1)
БЕРІЗКА (1)
БЕРІЗКИ (1)
БЕРІМ (1)
БЕРІТЬ (43)
БЕРІТЬСЯ (5)
БЕРКА (11)
БЕРКИЦНУВ (1)
БЕРКИЦНУЛА (1)
БЕРКО (33)
БЕРКОВІ (3)
БЕРКОВІЙ (1)
БЕРКОВОГО (3)
БЕРКОВУ (1)
БЕРКУТ (4)
БЕРКУТІВ (2)
БЕРЛИНКИ (1)
БЕРЛИНОК (1)
БЕРЛІН (2)
БЕРЛІНІ (2)
БЕРЛІНСЬКА (1)
БЕРЛІНСЬКОГО (2)
БЕРЛІНСЬКУ (1)
БЕРНАР (1)
БЕРНАРДИНІВ (2)
БЕРНАРДИНСЬКИЙ (3)

БЕРНАРДИНЧИКИ (1)
БЕРНАРДИНЧИКІВ (1)
БЕРНЕ (4)
БЕРНОМ (1)
БЕРУ (20)
БЕРУСЬ (4)
БЕРУТЬ (39)
БЕРУТЬСЯ (8)
БЕРУЧИ (2)
БЕРЧИСІ (1)
БЕРЧИХА (1)
БЕРЧИХИ (1)
БЕРЬОТ (1)
БЕСАРАБІЇ (3)
БЕСАРАБІЮ (1)
БЕСАРАБСЬКІ (1)
БЕСЕДУ (1)
БЕСІДА (1)
БЕСІДИ (1)
БЕСІДУ (4)
БЕСІДУВАТИ (1)
БЕСКЕТТІ (2)
БЕСКЕТТЯ (4)
БЕССАРАБІЇ (6)
БЕССАРАБІЮ (1)
БЕССАРАБКИ (1)
БЕССАРАБСЬКА (1)
БЕССАРАБСЬКИЙ (1)
БЕСТІЄ (1)
БЕСТІЙ (1)
БЕСТІЯ (2)
БЕСЯДОВСЬКОГО (1)
БЕТХОВЕНА (4)
БЕТХОВЕНОВА (1)
БЕХ-АЛЬ-ДЖУГУР (2)
БЕШИХА (1)
Б'Є (55)
БЄЛІНСЬКИЙ (2)
БЄЛІНСЬКОГО (2)
Б'ЄМО (3)
Б'ЄТЕ (8)
Б'ЄТЬСЯ (11)
Б'ЄШ (8)
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БЖІЛ (1)
БЖОЗОВСЬКИЙ (37)
БЖОЗОВСЬКІЙ (1)
БЖОЗОВСЬКОГО (8)
БЖОЗОВСЬКОМУ (3)
БИ (955)
БИБЛЕЙСКОЕ (1)
БИБЛИИ (2)
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИ
Й (1)
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГ
О (1)
БИБЛИОТЕКИ (1)
БИВ (37)
БИВАЛАСЬ (1)
БИВСЬ (2)
БИВСЯ (14)
БИДЛО (3)
БИДЛОМ (3)
БИЙ (41)
БИЙТЕ (7)
БИЙТЕ-БО (1)
БИЙТЕСЬ (2)
БИЙТЕСЯ (2)
БИКА (4)
БИКИ (1)
БИКІВНОЧКА (2)
БИКІВНОЧКИ (1)
БИКІВНОЧКУ (1)
БИЛА (27)
БИЛАСЬ (3)
БИЛАСЯ (1)
БИЛЕМ (1)
БИЛЕТАХ (2)
БИЛИ (37)
БИЛИНА (11)
БИЛИНАМИ (4)
БИЛИНИ (3)
БИЛИНКУ (1)
БИЛИНОНЬКА (4)
БИЛИНУ (6)
БИЛИСЬ (21)
БИЛИСЯ (3)

БИЛІНСЬКИЙ (3)
БИЛІНСЬКОГО (1)
БИЛО (7)
БИЛОСЬ (1)
БИЛОСЯ (1)
БИЛЬЦЯ (1)
БИЛЬЦЯХ (1)
БИНДА (24)
БИНДИ (2)
БИНДИН (2)
БИНДИХА (3)
БИНДІ (1)
БИНДУ (2)
«БИРЖЕВЫЕ
ВЕДОМОСТИ» (1)
БИРОДА (1)
БИРЮ (1)
БИСТРА (10)
БИСТРИЙ (3)
БИСТРИМ (3)
БИСТРИМИ (1)
БИСТРИНИ (1)
БИСТРИНІ (6)
БИСТРИНОЮ (1)
БИСТРИНУ (4)
БИСТРИХ (1)
БИСТРІ (5)
БИСТРІЙ (2)
БИСТРО (33)
БИСТРОГО (1)
БИСТРОЇ (1)
БИСТРОУМНОГО (1)
БИСТРОЮ (2)
БИСТРУ (3)
БИТ (3)
БИТАЯ (1)
БИТВ (4)
БИТВА (20)
БИТВАМИ (2)
БИТВАХ (19)
БИТВИ (35)
БИТВІ (10)
БИТВУ (37)

БИТЕ (1)
БИТЕЛЬНІ (3)
БИТЕЛЬНЮ (1)
БИТЕЛЬНЯ (1)
БИТЕЛЬНЯХ (1)
БИТИ (51)
БИТИЙ (7)
БИТИМ (9)
БИТИМЕ (3)
БИТИМЕМО (2)
БИТИМЕТЕ (1)
БИТИМЕТЬСЯ (1)
БИТИМИ (1)
БИТИМУТЬ (3)
БИТИСЬ (41)
БИТИСЯ (5)
БИТИХ (3)
БИТІ (3)
БИТІЙ (3)
БИТЛИВА (2)
БИТЛИВИЙ (5)
БИТЛИВОМУ (1)
БИТО (1)
БИТОВОГО (2)
БИТОГО (8)
БИТОМУ (3)
БИТОЮ (1)
БИТУ (1)
БИТЬ (8)
БИТЬСЯ (5)
БИЦЮ (4)
БИЧ (1)
БИЧКА (54)
БИЧКИ (4)
БИЧКІВ (1)
БИЧКОВІ (2)
БИЧКОВСЬКИЙ (74)
БИЧКОВСЬКИМ (7)
БИЧКОВСЬКОГО (37)
БИЧКОВСЬКОМУ (4)
БИЧКОВУ (2)
БИЧКОМ (3)
БИЧНА (1)
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БИЧОК (11)
БІБ (1)
БІБІКОВА (1)
БІБКИ (2)
БІБЛІЄЮ (2)
БІБЛІЇ (97)
БІБЛІЙНА (1)
БІБЛІЙНЕ (14)
БІБЛІЙНИМ (1)
БІБЛІЙНИХ (4)
БІБЛІЙНІ (3)
БІБЛІЙНОГО (16)
БІБЛІЙНОЇ (3)
БІБЛІЙНОМУ (6)
БІБЛІЙНУ (1)
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ (1)
БІБЛІОГРАФІЧНІ (1)
БІБЛІОГРАФІЧНОЮ (1)
БІБЛІОТЕК (2)
БІБЛІОТЕКА (5)
БІБЛІОТЕКАХ (1)
БІБЛІОТЕКИ (6)
БІБЛІОТЕКОЮ (1)
БІБЛІОТЕКУ (4)
БІБЛІОТЕЦІ (7)
БІБЛІОТЕЧКИ (2)
БІБЛІЮ (20)
БІБЛІЯ (6)
БІБОК (1)
БІБУЛУ (1)
БІГ (19)
БІГАВ (29)
БІГАЄ (46)
БІГАЄМО (1)
БІГАЄТЕ (3)
БІГАЄШ (3)
БІГАЙ (7)
БІГАЙТЕ (2)
БІГАЛА (63)
БІГАЛИ (67)
БІГАЛО (1)
БІГАНИНА (22)
БІГАНИНИ (11)

БІГАНИНІ (2)
БІГАНИНОЮ (5)
БІГАНИНУ (5)
БІГАННЯ (1)
БІГАТИ (23)
БІГАТИМУ (1)
БІГАТЬ (8)
БІГАЮ (9)
БІГАЮТЬ (26)
БІГАЮЧИ (8)
БІГЛА (26)
БІГЛИ (31)
БІГЛО (3)
БІГМА (6)
БІГНІ (1)
БІГОВИЩЕ (3)
БІГОВИЩІ (3)
БІГОМ (1)
БІГТИ (69)
БІГТИМЕ (2)
БІГУ (1)
БІГУНКАХ (1)
БІГУНКИ (1)
БІГУНОК (1)
БІГЦЕМ (42)
БІДА (47)
БІДАМИ (1)
БІДАРАХИ (1)
БІДИ (21)
БІДІ (9)
БІДКА (1)
БІДКАВСЬ (1)
БІДКАВСЯ (37)
БІДКАЄТЕСЬ (1)
БІДКАЄТЬСЯ (8)
БІДКАЄШСЯ (1)
БІДКАЙСЯ (4)
БІДКАЛАСЬ (48)
БІДКАЛАСЯ (1)
БІДКАЛИСЬ (3)
БІДКАМИ (1)
БІДКАННЯ (5)
БІДКАННЯМ (1)

БІДКАТИСЬ (3)
БІДКАТЬСЯ (1)
БІДКАЮЧИСЬ (5)
БІДКОЮ (5)
БІДНА (59)
БІДНЕ (11)
БІДНЕНЬКА (1)
БІДНЕНЬКИХ (2)
БІДНЕНЬКІ (2)
БІДНЕНЬКІЙ (1)
БІДНЕНЬКОГО (1)
БІДНЕНЬКУ (2)
БІДНИЙ (36)
БІДНИМ (12)
БІДНИМИ (4)
БІДНИХ (16)
БІДНІ (31)
БІДНІЙ (12)
БІДНІСТЬ (17)
БІДНІСТЮ (1)
БІДНІШАЛА (1)
БІДНІШЕ (2)
БІДНІШИЙ (1)
БІДНІШИМ (1)
БІДНІШИХ (2)
БІДНІШІ (7)
БІДНО (4)
БІДНОГО (12)
БІДНОЇ (19)
БІДНОМУ (3)
БІДНОСТІ (12)
БІДНОСТЬ (1)
БІДНОТА (4)
БІДНОТИ (7)
БІДНОТОЮ (3)
БІДНОТУ (2)
БІДНОЮ (4)
БІДНУ (15)
БІДОЛАШНИХ (1)
БІДОЛАШНОГО (1)
БІДОЛАШНОЇ (1)
БІДОРАХА (2)
БІДОРАХИ (1)
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БІДОЧКИ (2)
БІДОЮ (7)
БІДУ (28)
БІДУВАВ (6)
БІДУВАЛА (1)
БІДУВАЛИ (2)
БІДУВАННЯ (6)
БІДУВАТИ (2)
БІДУВАТЬ (1)
БІДУЄ (3)
БІДУЄМО (1)
БІДУЮТЬ (6)
БІДЦІ (1)
БІЄВЕЦЬ (3)
БІЄВСЬКА (1)
БІЄВСЬКИЙ (2)
БІЄВСЬКИМ (1)
БІЄВСЬКІ (1)
БІЄВЦІ (19)
БІЄВЦІВ (1)
БІЄВЦЯМИ (3)
БІЄВЦЯХ (5)
БІЖАТЬ (21)
БІЖАЧИ (1)
БІЖИ (23)
БІЖИ-БО (2)
БІЖИМО (1)
БІЖИТЕ (1)
БІЖИТЬ (66)
БІЖИШ (1)
БІЖІМО (1)
БІЖІТЬ (3)
БІЖУ (11)
БІЖУЧИ (1)
БІЖУЧУ (2)
БІЙКА (11)
БІЙКИ (12)
БІЙКОЮ (1)
БІЙКУ (4)
БІЙСЬ (14)
БІЙСЯ (29)
БІЙТЕСЬ (15)
БІК (290)

БІЛА (174)
БІЛГРАД (1)
БІЛЕ (95)
БІЛЕНІ (2)
БІЛЕНО (1)
БІЛЕНЬКЕ (1)
БІЛЕНЬКИМИ (1)
БІЛЕНЬКИХ (1)
БІЛЕНЬКІ (8)
БІЛЕНЬКОЮ (1)
БІЛЕНЬКУ (1)
БІЛЕСЕНЬКА (1)
БІЛЕСЕНЬКІ (1)
БІЛЕСЕНЬКОЇ (1)
БІЛЕСЕНЬКУ (1)
БІЛЕТ (12)
БІЛЕТА (3)
БІЛЕТАМИ (2)
БІЛЕТАХ (2)
БІЛЕТИ (19)
БІЛЕТИКИ (1)
БІЛЕТІВ (3)
БІЛЕТОВІ (2)
БІЛЕТУ (1)
БІЛИВСЯ (1)
БІЛИЙ (147)
БІЛИЛА (1)
БІЛИЛОВСЬКОМУ (2)
БІЛИМ (98)
БІЛИМИ (123)
БІЛИНОЮ (2)
БІЛИНУ (1)
БІЛИТИ (2)
БІЛИТЬ (2)
БІЛИТЬСЯ (1)
БІЛИХ (153)
БІЛІ (354)
БІЛІ-БІЛІ (1)
БІЛІВ (19)
БІЛІЄ (11)
БІЛІЙ (131)
БІЛІЛА (30)
БІЛІЛИ (49)

БІЛІЛО (7)
БІЛІМ (3)
БІЛІТИ (1)
БІЛІШЕ (6)
БІЛІШИЙ (3)
БІЛІШИМ (2)
БІЛІШИМИ (1)
БІЛІШІ (3)
БІЛІШОЮ (1)
БІЛІШУ (1)
БІЛІЮТЬ (11)
БІЛКАМИ (3)
БІЛКАХ (7)
БІЛКИ (4)
БІЛО (2)
БІЛО-БІЛО (1)
БІЛОВИДИЙ (1)
БІЛОВІ (2)
БІЛО-ВОДА (1)
БІЛОГО (63)
БІЛО-ЖОВТІЙ (1)
БІЛО-ЖОВТУВАТОЇ (1)
БІЛОЗЕРСЬКИЙ (3)
БІЛОЇ (72)
БІЛОКОРА (1)
БІЛОКОРОЇ (2)
БІЛОМАРМУРОВЕ (1)
БІЛО-МАТОВІ (1)
БІЛОМУ (92)
БІЛОПЕРІ (1)
БІЛО-РОЖЕВИМ (1)
БІЛОРУС (3)
БІЛОРУСАМ (1)
БІЛОРУСАХ (1)
БІЛОРУСИ (4)
БІЛОРУСІВ (7)
БІЛОРУСІЇ (8)
БІЛОРУСІЮ (2)
БІЛОРУСЬКЕ (1)
БІЛОРУСЬКИЙ (1)
БІЛОРУСЬКИХ (2)
БІЛОРУСЬКІЙ (1)
БІЛОРУСЬКУ (2)
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БІЛО-СИЗОМУ (1)
БІЛО-СРІБНУ (1)
БІЛОСТОКА (1)
БІЛОСТОЦЬКОГО (1)
БІЛОУС (2)
БІЛОУСОМ (1)
БІЛОЦЕРКІВСЬКА (1)
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ (6)
БІЛОЦЕРКІВСЬКИХ (3)
БІЛОЦЕРКІВСЬКІ (4)
БІЛОЦЕРКІВСЬКІЙ (2)
БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО
(3)
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ (5)
БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ
(4)
БІЛОЦЕРКІВСЬКУ (1)
БІЛОЦЕРКІВЦІ (1)
БІЛОЦЕРКІВЩИНІ (5)
БІЛОЦЕРКІВЩИНУ (1)
БІЛОЧКА (1)
БІЛОЧКИ (1)
БІЛОЮ (90)
БІЛУ (107)
БІЛУВАЛИ (1)
БІЛУВАТА (1)
БІЛУВАТИЙ (1)
БІЛУВАТІ (2)
БІЛУВАТОЇ (1)
БІЛУГИ (2)
БІЛУГУ (1)
БІЛЬ (4)
БІЛЬМА (4)
БІЛЬМАМИ (2)
БІЛЬМО (1)
БІЛЬШ (79)
БІЛЬША (35)
БІЛЬШАВ (1)
БІЛЬШАЄ (6)
БІЛЬШАЛА (6)
БІЛЬШАЛО (1)
БІЛЬШАТИ (1)
БІЛЬШАЮ (3)

БІЛЬШЕ (697)
БІЛЬШЕНЬКИХ (1)
БІЛЬШЕНЬКІ (2)
БІЛЬШЕНЬКУ (1)
БІЛЬШИЙ (25)
БІЛЬШИМ (4)
БІЛЬШИМИ (2)
БІЛЬШИХ (9)
БІЛЬШІ (43)
БІЛЬШІЙ (4)
БІЛЬШІСТЬ (8)
БІЛЬШКИ (2)
БІЛЬШ-МЕНШЕ (1)
БІЛЬШОГО (7)
БІЛЬШОЇ (6)
БІЛЬШОМУ (2)
БІЛЬШОЮ (7)
БІЛЬШУ (11)
БІЛЯ (18)
БІЛЯВА (10)
БІЛЯВЕ (1)
БІЛЯВИЙ (24)
БІЛЯВИМИ (1)
БІЛЯВИХ (5)
БІЛЯВІ (3)
БІЛЯВОГО (2)
БІЛЯВОМУ (1)
БІЛЯВОЮ (2)
БІЛЯВУ (2)
БІЛЯСТА (2)
БІЛЯСТИЙ (2)
БІЛЯСТИМИ (1)
БІЛЯСТОМУ (1)
БІНОКЛЕМ (1)
БІНОКЛІ (3)
БІНОКЛЬ (4)
БІНОКЛЯ (1)
БІОГРАФІЇ (5)
БІОГРАФІЧНА (1)
БІОГРАФІЮ (3)
БІОГРАФІЯ (2)
БІОЛОГІЧНИЙ (1)
БІР (17)

БІРЖУ (2)
БІРЮЗА (4)
БІРЮЗОВОМУ (2)
БІС (15)
БІСА (15)
БІСАМИ (1)
БІСЕЛЕ (2)
БІСЕР (1)
БІСЕРОМ (4)
БІСЕРУ (2)
БІСИ (1)
БІСИ-БАТЬКАЗНА-ЩО
(1)
БІСИ-БАТЬКАЗНАЯКИЙ (1)
БІСИ-БАТЬКАЗНА-ЯКІ
(1)
БІСИТИСЬ (1)
БІСІВ (4)
БІСКВІТИ (1)
БІСКУП (5)
БІСКУПА (2)
БІСКУПИ (3)
БІСКУПІВ (1)
БІСКУПОМ (1)
БІСМАРК (2)
БІСМАРКА (3)
БІСМАРКИ (1)
БІСМАРКОВЩИНИ (1)
БІСНУВАТА (1)
БІСНУВАТИХ (1)
БІСНУВАТУ (1)
БІСОВА (5)
БІСОВИХ (1)
БІСОВІ (1)
БІСОВІЙ (1)
БІСОВОГО (5)
БІСОВОЇ (3)
БІСОВОМУ (4)
БІСОВСЬКЕ (1)
БІСОВУ (3)
БІСУ (2)
БІФШТЕКСАМИ (2)
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БІФШТЕКСИ (1)
БІЧНИХ (1)
БЛАВАТНІ (1)
БЛАГАВ (16)
БЛАГАЄ (2)
БЛАГАЄМО (2)
БЛАГАЛА (15)
БЛАГАЛИ (7)
БЛАГАННЯ (7)
БЛАГАТИ (6)
БЛАГАЮ (8)
БЛАГАЮТЬ (1)
БЛАГАЮЧИ (4)
БЛАГАЮЧИЙ (1)
БЛАГАЮЧИМ (1)
БЛАГАЮЧИМИ (3)
БЛАГАЮЧИХ (2)
БЛАГАЮЧІ (1)
БЛАГЕНЬКИЙ (4)
БЛАГЕНЬКОГО (1)
БЛАГИЙ (5)
БЛАГІСТЬ (2)
БЛАГОВІСТА (1)
БЛАГОВІСТВУЙ (1)
БЛАГОВІСТИТИ (3)
БЛАГОВІСТИТЬ (1)
БЛАГОДАРЕНІЄ (1)
БЛАГОДАРИТИ (1)
БЛАГОДАРНІ (1)
БЛАГОДАТІ (2)
БЛАГОДАТНИЙ (1)
БЛАГОДАТНИМ (1)
БЛАГОДАТНОМУ (1)
БЛАГОДАТЬ (4)
БЛАГОЛІПНО (1)
БЛАГОНАДІЙНІ (1)
БЛАГООБРАЗНО (1)
БЛАГОПОЛУЧНО (1)
БЛАГОПРИЯТНАЯ (2)
БЛАГОРОДІЄ (2)
БЛАГОРОДІЮ (1)
БЛАГОРОДНЕЄ (1)
БЛАГОРОДНИЙ (4)

БЛАГОРОДНИХ (6)
БЛАГОРОДНІ (2)
БЛАГОРОДНО (1)
БЛАГОРОДНОГО (2)
БЛАГОРОДНЫХ (1)
БЛАГОСЛОВЕНІЯ (1)
БЛАГОСЛОВЕННЕ (1)
БЛАГОСЛОВЕННИЙ (1)
БЛАГОСЛОВЕННОГО
(1)
БЛАГОСЛОВЕННЯ (4)
БЛАГОСЛОВЕННЯМ
(4)
БЛАГОСЛОВИ (14)
БЛАГОСЛОВИВ (5)
БЛАГОСЛОВИЛА (1)
БЛАГОСЛОВИЛИ (1)
БЛАГОСЛОВИТИСЬ (6)
БЛАГОСЛОВИТЬ (7)
БЛАГОСЛОВИТЬСЯ (9)
БЛАГОСЛОВІТЬ (17)
БЛАГОСЛОВЛІННЯМ
(1)
БЛАГОСЛОВЛЯВ (1)
БЛАГОСЛОВЛЯЮ (1)
БЛАГОСЛОВЛЯЮЧИ
(1)
БЛАГОТВОРИТЕЛІВ (1)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНИЙ
(1)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГ
О (2)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО
МУ (4)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ
Й (2)
БЛАГОТВОРЯТ (2)
БЛАГОЧЕСНИЙ (1)
БЛАГОЧЕСТИВА (2)
БЛАГОЧЕСТИВИЙ (1)
БЛАГОЧЕСТИВИМ (1)
БЛАГОЧЕСТИВИХ (2)
БЛАГОЧЕСТИВІ (4)

БЛАГОЧЕСТИВІЙ (1)
БЛАГОЧЕСТИВІСТЬ (1)
БЛАГОЧЕСТИВО (3)
БЛАГОЧЕСТИВОГО (2)
БЛАГОЧЕСТИВОЇ (7)
БЛАГОЧЕСТИВУ (1)
БЛАГОЧЕСТИЯ (2)
БЛАГОЧЕСТІЄ (1)
БЛАГОЧЕСТЯ (1)
БЛАГОЧИНІЇ (2)
БЛАГОЧИНІЙ (1)
БЛАГОЧИНІЮ (1)
БЛАГОЧИННА (41)
БЛАГОЧИННИЙ (93)
БЛАГОЧИННИМ (18)
БЛАГОЧИННИХ (1)
БЛАГОЧИННІ (3)
БЛАГОЧИННІЙ (9)
БЛАГОЧИННО (2)
БЛАГОЧИННОГО (53)
БЛАГОЧИННОЇ (4)
БЛАГОЧИННОМУ (12)
БЛАГОЧИННОЮ (2)
БЛАГОЧИННУ (10)
БЛАЖЕННИХ (1)
БЛАЖЕННОЇ (2)
БЛАЗЕНЬ (5)
БЛАЗНЯ (1)
БЛАКИТІ (2)
БЛАКИТНА (4)
БЛАКИТНЕ (5)
БЛАКИТНИЙ (9)
БЛАКИТНИМ (4)
БЛАКИТНИМИ (6)
БЛАКИТНИХ (3)
БЛАКИТНІ (8)
БЛАКИТНІЙ (3)
БЛАКИТНОГО (2)
БЛАКИТНОМУ (8)
БЛАКИТНОЮ (1)
БЛАКИТНУ (2)
БЛАКИТЬ (2)
БЛАНКАХ (2)
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БЛАНШОВІ (1)
БЛЕКОТА (1)
БЛЕКОТИ (8)
БЛЕМСАЮТЬ (1)
БЛИЖІЧАЇ (2)
БЛИЖНІ (4)
БЛИЖНІМИ (1)
БЛИЖНІХ (1)
БЛИЖЧА (2)
БЛИЖЧАЄ (2)
БЛИЖЧАЮТЬ (1)
БЛИЖЧЕ (67)
БЛИЖЧИЙ (2)
БЛИЖЧИМИ (2)
БЛИЖЧИХ (7)
БЛИЖЧІ (11)
БЛИЖЧОГО (2)
БЛИЖЧОМУ (1)
БЛИЗЕНЬКО (22)
БЛИЗЕСЕНЬКО (1)
БЛИЗНЯТ (2)
БЛИЗЬКА (9)
БЛИЗЬКЕ (4)
БЛИЗЬКИЙ (15)
БЛИЗЬКИМ (3)
БЛИЗЬКИМИ (10)
БЛИЗЬКИХ (31)
БЛИЗЬКІ (26)
БЛИЗЬКІЙ (6)
БЛИЗЬКІМ (2)
БЛИЗЬКІСТЬ (1)
БЛИЗЬКО (51)
БЛИЗЬКОГО (19)
БЛИЗЬКОЇ (2)
БЛИЗЬКОМУ (10)
БЛИЗЬКОЮ (2)
БЛИЗЬКУ (8)
БЛИМАВ (5)
БЛИМАЄ (3)
БЛИМАЛА (8)
БЛИМАЛИ (3)
БЛИМАЛО (3)
БЛИМАЮТЬ (1)

БЛИНДАРІВ (1)
БЛИСК (47)
БЛИСКАВ (2)
БЛИСКАВА (1)
БЛИСКАВИЦЯ (1)
БЛИСКАВИЦЯМИ (1)
БЛИСКАВКА (81)
БЛИСКАВКАМИ (3)
БЛИСКАВКИ (17)
БЛИСКАВКОЮ (27)
БЛИСКАВКУ (3)
БЛИСКАВОК (1)
БЛИСКАЄ (10)
БЛИСКАЛА (11)
БЛИСКАЛИ (21)
БЛИСКАЛО (1)
БЛИСКАТИМУ (1)
БЛИСКАТЬ (1)
БЛИСКАЮТЬ (10)
БЛИСКАЮЧИ (1)
БЛИСКІТКАМИ (3)
БЛИСКІТКИ (1)
БЛИСКОМ (31)
БЛИСКОТІВ (1)
БЛИСКОТІЛА (1)
БЛИСКОТІЛИ (2)
БЛИСКУ (23)
БЛИСКУЧА (22)
БЛИСКУЧЕ (16)
БЛИСКУЧИЙ (36)
БЛИСКУЧИМ (11)
БЛИСКУЧИМИ (80)
БЛИСКУЧИХ (31)
БЛИСКУЧІ (108)
БЛИСКУЧІЙ (9)
БЛИСКУЧІШЕ (1)
БЛИСКУЧО (2)
БЛИСКУЧОГО (11)
БЛИСКУЧОЇ (1)
БЛИСКУЧОМУ (11)
БЛИСКУЧОЮ (6)
БЛИСКУЧУ (7)
БЛИСНЕ (13)

БЛИСНЕШ (1)
БЛИСНУ (1)
БЛИСНУВ (34)
БЛИСНУВШИ (1)
БЛИСНУЛА (61)
БЛИСНУЛИ (71)
БЛИСНУЛО (30)
БЛИСНУТЬ (3)
БЛИСЬ (4)
БЛИЩАВ (51)
БЛИЩАЛА (54)
БЛИЩАЛИ (170)
БЛИЩАЛО (42)
БЛИЩАТИМУТЬ (2)
БЛИЩАТЬ (62)
БЛИЩИТЬ (39)
БЛІДА (57)
БЛІДЕ (42)
БЛІДЕНЬКА (1)
БЛІДИЙ (38)
БЛІДИЙ-БЛІДИЙ (1)
БЛІДИМ (13)
БЛІДИМИ (5)
БЛІДИХ (5)
БЛІДІ (23)
БЛІДІШИМ (1)
БЛІДЛА (2)
БЛІДЛО (1)
БЛІДНІШЕ (1)
БЛІДНІШИМИ (1)
БЛІДО-БЛАКИТНОЮ
(1)
БЛІДОГО (10)
БЛІДОМУ (16)
БЛІДО-СИЗИЙ (1)
БЛІДОТА (5)
БЛІДОТУ (1)
БЛІДОЮ (3)
БЛІДУВАТА (1)
БЛІДУВАТЕ (1)
БЛІДУВАТИЙ (5)
БЛІДУВАТИМ (1)
БЛІДУВАТІ (2)
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БЛІКАХ (1)
БЛІКИ (1)
БЛІХ (1)
БЛОКАХ (1)
БЛОНД (1)
БЛОНДИ (2)
БЛОНДИН (5)
БЛОНДИНА (3)
БЛОНДИНКА (2)
БЛОНДИНКИ (3)
БЛОХА (1)
БЛОХИ (6)
БЛОШИЦЬ (1)
БЛОЩИНЕЦЬ (1)
БЛОЩИНЦІ (2)
БЛОЩИНЦЯХ (1)
БЛОЩИЦІ (1)
БЛОЩИЦЬ (1)
БЛУДЖУ (1)
БЛУДИМО (1)
БЛУДНИЦІ (1)
БЛУДНИЦЬ (1)
БЛУДНИЦЯ (1)
БЛУДОВА (1)
БЛУЗ (1)
БЛУЗА (2)
БЛУЗИ (1)
БЛУЗІ (2)
БЛУЗКИ (2)
БЛУЗКУ (1)
БЛУЗУ (2)
БЛУКАВ (19)
БЛУКАЄ (26)
БЛУКАЄМО (1)
БЛУКАЄТЕ (1)
БЛУКАЄШ (1)
БЛУКАЛА (12)
БЛУКАЛИ (14)
БЛУКАНИНА (1)
БЛУКАННЯ (1)
БЛУКАТИ (3)
БЛУКАТЬ (4)
БЛУКАЮ (6)

БЛУКАЮТЬ (5)
БЛУКАЮЧИ (3)
БЛУКАЮЧИХ (2)
БЛУКАЮЧІ (3)
БЛЮВАННЯ (1)
БЛЮДА (1)
БЛЮДАМИ (1)
БЛЮДЕЧКА (9)
БЛЮДЕЧКАХ (3)
БЛЮДЕЧКО (7)
БЛЮДЕЧОК (1)
БЛЮДІ (1)
БЛЯКЛИ (3)
БЛЯКНЕ (2)
БЛЯСКОМ (2)
БЛЯТ (1)
БЛЯХА (1)
БЛЯХАР (1)
БЛЯХАРАМИ (1)
БЛЯХАРІВ (1)
БЛЯХИ (6)
БЛЯХОЮ (4)
БЛЯШАНА (2)
БЛЯШАНИМИ (1)
БЛЯШАНОЮ (3)
БЛЯШАНУ (1)
БЛЯШОК (1)
БО (3747)
БОА (1)
БОА-КОНСТРІКТОР (2)
БОАТ (1)
БОБОМ (1)
БОБОРИКІН (1)
БОБРА (1)
БОБРИ (3)
БОБРИНСЬКИЙ (2)
БОБРОВА (1)
БОБРОВИХ (1)
БОБРОВІ (1)
БОБРУЙСЬКА (1)
БОВВАНІВ (2)
БОВВАНІЄ (3)
БОВВАНІЛА (5)

БОВВАНІЛИ (2)
БОВВАНІЮТЬ (3)
БОВДУР (2)
БОВДУРА (1)
БОВДУРОМ (3)
БОВКАЮ (1)
БОВКНЕ (4)
БОВКНУВ (13)
БОВКНУЛА (4)
БОВКНУТИ (1)
БОВТАЄТЕСЬ (1)
БОВТАЛАСЬ (2)
БОВТАЛИСЬ (1)
БОВТАМИ (1)
БОВТАЮСЬ (1)
БОВТАЮТЬ (1)
БОВТНЕ (1)
БОВТНУЛА (5)
БОВТНУЛО (1)
БОВТОМ (1)
БОВТЬ (9)
БОГ (381)
БОГА (293)
БОГАДІЛЬНІ (3)
БОГАДІЛЬНЮ (1)
БОГАДІЛЬНЯХ (2)
БОГАЗА (21)
БОГАЗИ (1)
БОГАЗИНИХ (1)
БОГАЗИНОГО (1)
БОГАЗІ (3)
БОГАЗУ (2)
БОГАМ (6)
БОГАМИ (3)
БОГАРНЕ (2)
БОГАТИР (1)
БОГАТИРІВ (2)
БОГАТОГО (2)
БОГДАН (67)
БОГДАНА (51)
БОГДАНІВ (12)
БОГДАНОВЕ (3)
БОГДАНОВИХ (3)
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БОГДАНОВІ (13)
БОГДАНОВОГО (7)
БОГДАНОВОЇ (2)
БОГДАНОВОМУ (1)
БОГДАНОВОЮ (1)
БОГДАНОМ (3)
БОГЕМИ (1)
БОГ-ЗНА (2)
БОГЗНА-ДЕ (1)
БОГЗНА-ЩО (3)
БОГ-ЗНА-ЩО (1)
БОГЗНА-ЯКИЙ (1)
БОГИ (12)
БОГИНЕ (4)
БОГИНІ (5)
БОГИНЬ (7)
БОГИНЮ (3)
БОГИНЯ (10)
БОГІВ (18)
БОГОБОЯЩА (12)
БОГОБОЯЩИЙ (11)
БОГОБОЯЩИМ (2)
БОГОБОЯЩИХ (3)
БОГОБОЯЩІ (3)
БОГОБОЯЩІЙ (1)
БОГОБОЯЩОГО (1)
БОГОБОЯЩОЮ (1)
БОГОБОЯЩУ (2)
БОГОВЕ (2)
БОГОВІ (15)
БОГОЗНЕВАЖНИК (1)
БОГОЗНЕВАЖНИКАМИ
(1)
БОГОЛЮБОВ (1)
БОГОЛЮБОВА (1)
БОГОЛЮБОВСЬКЕ (1)
БОГОЛЮБОВСЬКІ (1)
БОГОМ (24)
БОГОМІЛЛЯ (3)
БОГОМІЛЛЯМ (1)
БОГОМІЛЬНА (12)
БОГОМІЛЬНИЙ (11)
БОГОМІЛЬНИХ (1)

БОГОМІЛЬНІ (2)
БОГОМІЛЬНОГО (1)
БОГОМІЛЬНОЇ (1)
БОГОМІЛЬНУ (1)
БОГОМІЛЬЦЯХ (2)
БОГОМОЛКА (8)
БОГОМОЛКИ (2)
БОГОМОЛКУ (3)
БОГОМОЛЬНА (3)
БОГОМОЛЬНИЙ (3)
БОГОМОЛЬНИМ (1)
БОГОМОЛЬНИМИ (1)
БОГОМОЛЬЦІ (14)
БОГОМОЛЬЦІВ (12)
БОГОМОЛЬЦЯМИ (6)
БОГОРОДИЦЕ (3)
БОГОРОДИЦЕЮ (1)
БОГОРОДИЦІ (22)
БОГОРОДИЦЯ (2)
БОГОСЛОВА (5)
БОГОСЛОВАМИ (1)
БОГОСЛОВИ (3)
БОГОСЛОВІВ (3)
БОГОСЛОВІЄЮ (1)
БОГОСЛОВІЇ (2)
БОГОСЛОВІЮ (2)
БОГОСЛОВІЯ (1)
БОГОСЛОВСЬКІ (4)
БОГОСЛОВСЬКОМУ (3)
БОГОСЛОВСЬКОЮ (1)
БОГОТВОРИТЬ (2)
БОГОЯВЛЕНСЬКА (1)
БОГУ (188)
БОГУЕЛАВСКОМ (2)
БОГУСЛАВ (65)
БОГУСЛАВА (36)
БОГУСЛАВЕЦЬ (1)
БОГУСЛАВИХА (2)
БОГУСЛАВИШИН (1)
БОГУСЛАВІ (41)
БОГУСЛАВКА (15)
БОГУСЛАВКИ (2)
БОГУСЛАВКО (2)

БОГУСЛАВКОЮ (2)
БОГУСЛАВКУ (7)
БОГУСЛАВОМ (4)
БОГУСЛАВСКОЕ (1)
БОГУСЛАВСКОМ (1)
БОГУСЛАВСЬКА (3)
БОГУСЛАВСЬКЕ (6)
БОГУСЛАВСЬКИЙ (13)
БОГУСЛАВСЬКИМ (1)
БОГУСЛАВСЬКИХ (4)
БОГУСЛАВСЬКІ (9)
БОГУСЛАВСЬКІЙ (2)
БОГУСЛАВСЬКОГО
(13)
БОГУСЛАВСЬКОЇ (1)
БОГУСЛАВСЬКОМУ
(10)
БОГУСЛАВСЬКУ (6)
БОГУСЛАВЦІ (4)
БОГУСЛАВЧИН (5)
БОГУСЛАВЩИНУ (1)
БОДАЙ (127)
БОДАРЕВСЬКОГО (1)
БОДЕНЦІ (1)
БОДЕНШТЕДТ (1)
БОДЛЕР (4)
БОДНІ (2)
БОДНЮ (2)
БОДНЯ (1)
БОДЯН (2)
БОДЯНОМ (1)
БОЖА (76)
БОЖЕ (635)
БОЖЕВІЛЛЯ (2)
БОЖЕВІЛЬНА (7)
БОЖЕВІЛЬНИЙ (9)
БОЖЕВІЛЬНИМ (1)
БОЖЕВІЛЬНИМИ (1)
БОЖЕВІЛЬНИХ (3)
БОЖЕВІЛЬНІ (6)
БОЖЕВІЛЬНОГО (7)
БОЖЕВІЛЬНОСТІ (1)
БОЖЕВІЛЬНОЮ (2)
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БОЖЕВІЛЬНУ (2)
БОЖЕВІЛЬНЮ (4)
БОЖЕВІЛЬСТВО (5)
БОЖЕВОЛІЄШ (1)
БОЖЕСТВЕННА (3)
БОЖЕСТВЕННУ (4)
БОЖЕСТВОМ (1)
БОЖЕСТВУ (1)
БОЖИВСЯ (10)
БОЖИЙ (55)
БОЖИЛАСЬ (3)
БОЖИЛИСЬ (5)
БОЖИМ (6)
БОЖИСЬ (1)
БОЖИСЯ (2)
БОЖИТИСЬ (1)
БОЖИХ (4)
БОЖИЦІ (1)
БОЖИЦЮ (1)
БОЖИЦЯМ (1)
БОЖИЯ (4)
БОЖІ (9)
БОЖІЇ (1)
БОЖІЙ (7)
БОЖІЮ (1)
БОЖКА (1)
БОЖКА-КРАСУНЯ (1)
БОЖОГО (34)
БОЖОЇ (30)
БОЖОК (2)
БОЖОМУ (23)
БОЖОЮ (3)
БОЖУ (43)
БОЖУСЬ (11)
БОЖУСЯ (5)
БОЖЬЕГО (1)
БОЗІ (2)
БОЗНА-КОЛИШНІЙ (1)
БОЗНА-ЧОГО (2)
БОЗНА-ЩО (2)
БОЗНА-ЯКА (1)
БОЇМОСЬ (3)
БОЇССЯ (1)

БОЇТЕСЬ (7)
БОЇТЬСЯ (23)
БОЇШСЯ (21)
БОЙКОТ (1)
БОЙКОТІРУЄ (1)
БОЙКОТУЄ (1)
БОЙНЕ (1)
БОЙНІ (2)
БОЙОВИЩА (2)
БОЙОВИЩІ (1)
БОЙОВОЇ (4)
БОКА (1)
БОКАМИ (12)
БОКАТУ (1)
БОКАХ (30)
БОКАЧЧІО (1)
БОКИ (375)
БОКІВ (77)
БОККАЧЧО (1)
БОКЛЬ (1)
БОКОВИХ (5)
БОКОВІ (9)
БОКОВОГО (1)
БОКОВОЇ (1)
БОКОВУ (2)
БОКОМ (41)
БОКУ (110)
БОЛБОТИ (1)
БОЛВАН (1)
БОЛГАР (5)
БОЛГАРА (1)
БОЛГАРЕ (2)
БОЛГАРИ (10)
БОЛГАРИН (3)
БОЛГАРИНОВІ (1)
БОЛГАРИЩЕ (1)
БОЛГАРІЇ (1)
БОЛГАРСЬКИМИ (1)
БОЛГАРСЬКИХ (1)
БОЛГАРСЬКОГО (1)
БОЛГАРЩИНИ (1)
БОЛГАРЩИНОЮ (1)
БОЛЕЗНИ (1)

БОЛИГОЛОВИ (1)
БОЛИТЬ (52)
БОЛІВ (1)
БОЛІЛА (7)
БОЛІЛИ (10)
БОЛІЛО (11)
БОЛІСТИ (1)
БОЛІСТІ (13)
БОЛІСТЬ (3)
БОЛІСТЯМИ (1)
БОЛІТИ (3)
БОЛІТИМУТЬ (1)
БОЛІТЬ (2)
БОЛНО (1)
БОЛОТА (20)
БОЛОТАМИ (2)
БОЛОТАХ (3)
БОЛОТІ (22)
БОЛОТО (7)
БОЛОТОМ (2)
БОЛОТЯНА (5)
БОЛОТЯНИЙ (3)
БОЛОТЯНИМ (1)
БОЛОТЯНИХ (3)
БОЛОТЯНІ (1)
БОЛОТЯНУ (3)
БОЛЬНОЕ (2)
БОЛЬШАЯ (2)
БОЛЬШИМ (1)
БОЛЬШУЮ (1)
БОЛЮЧУ (1)
БОЛЯР (1)
БОЛЯРИ (5)
БОЛЯРИН (1)
БОЛЯРИНІ (7)
БОЛЯРИНЬ (3)
БОЛЯРІВ (3)
БОЛЯТЬ (21)
БОЛЯЧЕ (11)
БОЛЯЧЕЮ (1)
БОЛЯЧІ (1)
БОЛЯЧІШЕ (1)
БОЛЯЧКА (5)
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БОЛЯЧКИ (11)
БОЛЯЧОГО (1)
БОЛЯЧОК (2)
БОЛЯЧОЮ (1)
БОЛЯЧЦІ (1)
БОМАГ (3)
БОМАГА (8)
БОМАГАМИ (1)
БОМАГАХ (2)
БОМАГИ (20)
БОМАГОЮ (2)
БОМАГУ (36)
БОМАЖКИ (3)
БОМАЖКУ (1)
БОМАЗІ (7)
БОМАРШЕ (1)
БОМБАРДУВАТИ (1)
БОМ-БОМ-БОМ (2)
БОМБУ (1)
БОМБУ-ЖАРТ (1)
БОМОНД (2)
БОНБОНЬЄРКИ (1)
БОНБОНЬЄРКУ (2)
БОНДАР (10)
БОНДАРЕ (1)
БОНДАРЕМ (1)
БОНДАРЕНКА (1)
БОНДАРЕНКИ (1)
БОНДАРЕНКО (1)
БОНДАРЕЦЬ (1)
БОНДАРИКУ (2)
БОНДАРИХА (1)
БОНДАРІВНА (2)
БОНДАРІВНИ (2)
БОНДАРІВНОЮ (2)
БОНДАРЮГА (1)
БОНДАРЯ (1)
БОНКОВСЬКИЙ (54)
БОНКОВСЬКИМ (8)
БОНКОВСЬКОГО (24)
БОНКОВСЬКОМУ (6)
БОННІВАР (1)
БОР (1)

БОРАМИ (12)
БОРАХ (4)
БОРЕЦЬ (1)
БОРЗЕНСЬКИЙ (1)
БОРЗЕНСЬКОГО (1)
БОРЗЕНЩИНУ (1)
БОРЗНІ (1)
БОРИ (12)
БОРИКАЛИСЬ (1)
БОРИКАННЯ (1)
БОРИКАТИСЬ (2)
БОРИС (3)
БОРИСА (20)
БОРИСЕ (15)
БОРИСО-ГЛІБСЬКОГО
(1)
БОРІВ (4)
БОРІДКА (7)
БОРІДКИ (2)
БОРІДКОЮ (16)
БОРІДКУ (8)
БОРІДЦІ (2)
БОРКОВСЬКА (1)
БОРНІ (3)
БОРНОЮ (2)
БОРНУ (1)
БОРНЯ (4)
БОРОВИКОВСЬКОГО
(1)
БОРОВИЦЕЮ (7)
БОРОВИЦІ (5)
БОРОВИЦЮ (3)
БОРОВИЦЯ (7)
БОРОВСЯ (1)
БОРОДА (32)
БОРОДАВКІН (91)
БОРОДАВКІНА (128)
БОРОДАВКІНИМ (5)
БОРОДАВКІНИХ (1)
БОРОДАВКІНІЙ (7)
БОРОДАВКІНОВА (3)
БОРОДАВКІНОВЕ (1)
БОРОДАВКІНОВІ (2)

БОРОДАВКІНОВОЇ (1)
БОРОДАВКІНОЇ (9)
БОРОДАВКІНОЮ (3)
БОРОДАВКІНУ (4)
БОРОДАВКОЮ (2)
БОРОДАВОЧКОЮ (1)
БОРОДАМИ (13)
БОРОДАНІ (1)
БОРОДАНІВ (1)
БОРОДАНЬ (7)
БОРОДАНЯ (2)
БОРОДАТА (1)
БОРОДАТИЙ (2)
БОРОДАТИМИ (1)
БОРОДАТИХ (1)
БОРОДАТІ (2)
БОРОДАТЫЙ (1)
БОРОДАХ (3)
БОРОДИ (13)
БОРОДИЩЕ (1)
БОРОДІ (5)
БОРОДОЮ (34)
БОРОДУ (42)
БОРОЗЕН (1)
БОРОЗНА (3)
БОРОЗНАМИ (1)
БОРОЗНАХ (1)
БОРОЗНИ (2)
БОРОЗНОЮ (3)
БОРОЗНУ (2)
БОРОЛАСЬ (1)
БОРОЛАСЯ (1)
БОРОЛИСЯ (2)
БОРОМ (3)
БОРОНАМИ (2)
БОРОНАХ (1)
БОРОНИ (92)
БОРОНИВ (2)
БОРОНИЛА (2)
БОРОНИЛИ (2)
БОРОНИТИ (4)
БОРОНИТИМЕМО (1)
БОРОНИТИМУ (1)

30

БОРОНИТЬ (10)
БОРОНУ (1)
БОРОНЮ (1)
БОРОНЯЧИ (1)
БОРОТИСЬ (5)
БОРОТЬБА (17)
БОРОТЬБИ (12)
БОРОТЬБІ (1)
БОРОТЬБУ (4)
БОРОШНА (34)
БОРОШНО (31)
БОРОШНОМ (23)
БОРСАВСЯ (3)
БОРСАЄТЬСЯ (1)
БОРСАЙСЯ (1)
БОРСАТЬСЯ (1)
БОРТНЯНСЬКОГО (1)
БОРУ (20)
БОРУХ (9)
БОРУХА (4)
БОРУХІВ (1)
БОРЦІ (3)
БОРШЕ (4)
БОРЩ (82)
БОРЩЕВІ (1)
БОРЩЕМ (9)
БОРЩІ (4)
БОРЩУ (36)
БОРЬБА (2)
БОРЮТЬСЯ (1)
БОСА (13)
БОСЕНЬКІ (1)
БОСИЙ (2)
БОСИМИ (1)
БОСІ (16)
БОСКА (1)
БОСКІЕЙ (2)
БОСКОЇ (2)
БОСНІЇ (1)
БОСОНІЖ (8)
БОСОЮ (1)
БОСУ (3)
БОСФОР (5)

БОСФОРУ (1)
БОСЯК (1)
БОСЯКИ (1)
БОТАНІЧНИЙ (1)
БОТАНІЧНІ (2)
БОТАНІЧНОМУ (1)
БОТИНКАХ (2)
БОТИНКИ (4)
БОТИНКІВ (1)
БОТФОРТИ (1)
БОХНІЇ (1)
БОХНЯНСЬКОЇ (1)
БОЦІ (29)
БОЧКА (5)
БОЧКАМИ (1)
БОЧКАХ (2)
БОЧКИ (7)
БОЧКОМ-БОЧКОМ (1)
БОЧКУ (3)
БОЧОГО (2)
БОЧОК (4)
БОЮ (5)
БОЮКАНИ (1)
БОЮКАНСЬКІЙ (1)
БОЮКАНСЬКУ (1)
БОЮСЬ (68)
БОЮСЯ (58)
БОЮСЯ-ТАКИ (1)
БОЯВСЬ (6)
БОЯВСЯ (62)
БОЯЗКА (3)
БОЯЗКИЙ (2)
БОЯЗКИМ (1)
БОЯЗКИХ (2)
БОЯЗКІ (2)
БОЯЗКІСТЬ (1)
БОЯЗКІШІ (1)
БОЯЗКО (5)
БОЯЗКОЮ (1)
БОЯЛАСЬ (87)
БОЯЛАСЯ (9)
БОЯЛИСЬ (21)
БОЯЛИСЯ (1)

БОЯЛОСЬ (1)
БОЯНА (1)
БОЯР (7)
БОЯРАМ (1)
БОЯРАМИ (6)
БОЯРИ (19)
БОЯРИН (9)
БОЯРИНА (3)
БОЯРИНІ (2)
БОЯРИНОВІ (2)
БОЯРИНОМ (1)
БОЯРКИ (1)
БОЯРЦІ (1)
БОЯТИМЕТЬСЯ (1)
БОЯТИМУСЬ (2)
БОЯТИМУТЬСЯ (2)
БОЯТИСЬ (2)
БОЯТЬСЯ (11)
БОЯЧИСЬ (1)
БРАВ (102)
БРАВА (3)
БРАВИЙ (3)
БРАВІСТЬ (1)
БРАВО (7)
БРАВСЬ (1)
БРАВСЯ (12)
БРАГИ (1)
БРАГИН (4)
БРАГИНА (5)
БРАГИНІ (1)
БРАГОЮ (2)
БРАЗІЛІЇ (1)
БРАЗІЛІЮ (1)
БРАКУ (2)
БРАКУВАЛО (4)
БРАКУЄ (4)
БРАЛА (104)
БРАЛАСЬ (8)
БРАЛАСЯ (1)
БРАЛИ (64)
БРАЛИСЬ (8)
БРАЛИСЯ (4)
БРАЛО (4)
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БРАЛОСЯ (1)
БРАМА (21)
БРАМАМИ (1)
БРАМИ (57)
БРАМИНСЬКА (1)
БРАМІ (17)
БРАМІН (1)
БРАМІНИ (1)
БРАМІНІВ (2)
БРАМОЮ (27)
БРАМУ (79)
БРАНДЕНБУРГ (2)
БРАНДЕНБУРГСЬКИЙ
(1)
БРАНДЕНБУРЗЬКИЙ (1)
БРАНДЕС (1)
БРАНІЦЬКА (5)
БРАНІЦЬКИЙ (10)
БРАНІЦЬКИМ (2)
БРАНІЦЬКИМИ (1)
БРАНІЦЬКІ (1)
БРАНІЦЬКОГО (9)
БРАНІЦЬКОМУ (3)
БРАНКИ (2)
БРАНОК (1)
БРАНЦІ (1)
БРАНЦІВ (4)
БРАСЛЕТ (6)
БРАСЛЕТАХ (2)
БРАСЛЕТИ (3)
БРАСЛЕТІВ (1)
БРАТ (122)
БРАТА (101)
БРАТАВСЯ (2)
БРАТАЄТЬСЯ (2)
БРАТАЙСЯ (1)
БРАТАЛАСЬ (1)
БРАТАМ (3)
БРАТАМИ (12)
БРАТАННІ (1)
БРАТАТИСЬ (3)
БРАТАЮТЬСЯ (1)
БРАТЕ (14)

БРАТЕРСТВА (1)
БРАТЕРСТВО (1)
БРАТЕРСЬКИМИ (1)
БРАТЕРСЬКІ (2)
БРАТЕРСЬКУ (2)
БРАТИ (122)
БРАТИК (2)
БРАТИКА (2)
БРАТИКАМИ (1)
БРАТИКИ (2)
БРАТИКІВ (1)
БРАТИКУ (9)
БРАТИМЕ (6)
БРАТИМЕШ (2)
БРАТИМУТЬСЯ (1)
БРАТИСЬ (12)
БРАТИ-ТОВАРИШІ (2)
БРАТИЧОК (1)
БРАТІВ (24)
БРАТІЇ (6)
БРАТІЙ (2)
БРАТІК (3)
БРАТІКИ (1)
БРАТІКУ (2)
БРАТІЧОК (1)
БРАТІЮ (3)
БРАТІЯ (4)
БРАТОВА (5)
БРАТОВІ (13)
БРАТОВОГО (1)
БРАТОВОЇ (1)
БРАТОВОМУ (2)
БРАТОВОЮ (2)
БРАТОВУ (4)
БРАТОМ (27)
БРАТСТВА (12)
БРАТСТВІ (1)
БРАТСТВО (4)
БРАТСЬКА (3)
БРАТСЬКИЙ (3)
БРАТСЬКИХ (1)
БРАТСЬКІ (3)
БРАТСЬКІЙ (4)

БРАТСЬКІМ (1)
БРАТСЬКОГО (5)
БРАТСЬКОЇ (8)
БРАТСЬКОМУ (13)
БРАТСЬКОЮ (2)
БРАТСЬКУ (2)
БРАТТЯ (4)
БРАТЧИКИ (1)
БРАТЧИКУ (1)
БРАТЬ (31)
БРАТЬСЯ (6)
БРАЦЛАВА (1)
БРАЦЛАВЩИНУ (1)
БРЕДЕ (1)
БРЕЛИ (1)
БРЕНЧАЛИ (1)
БРЕНЬКАЄ (1)
БРЕНЬКАЛИ (3)
БРЕНЬКАННЯ (3)
БРЕНЬКАТИ (1)
БРЕНЬКАЮТЬ (2)
БРЕНЬКАЮЧІ (1)
БРЕНЬКОТУ (1)
БРЕНЬЧАЧОГО (1)
БРЕСТА (3)
БРЕСТИ (5)
БРЕХАВ (8)
БРЕХАЛА (6)
БРЕХАЛИ (8)
БРЕХАТИ (11)
БРЕХАТИМУТЬ (1)
БРЕХАТЬ (1)
БРЕХЕНЬ (2)
БРЕХЕНЬКИ (1)
БРЕХЕНЬКУ (1)
БРЕХЕНЬОК (1)
БРЕХЛИВА (1)
БРЕХЛИВЕ (1)
БРЕХЛИВИЙ (4)
БРЕХЛИВИХ (1)
БРЕХНЕЮ (4)
БРЕХНІ (18)
БРЕХНУТИ (1)
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БРЕХНЮ (3)
БРЕХНЯ (12)
БРЕХНЯМ (1)
БРЕХНЯМИ (2)
БРЕХНЯХ (1)
БРЕХУН (3)
БРЕХУНА (4)
БРЕХУНЕЦЬ (1)
БРЕХУНИ (1)
БРЕХУСІ (1)
БРЕХУХА (9)
БРЕХУХАМ (2)
БРЕХУХИ (2)
БРЕШЕ (35)
БРЕШЕТЕ (5)
БРЕШЕТЕ-БО (2)
БРЕШЕШ (29)
БРЕШЕШ-БО (3)
БРЕШИ (11)
БРЕШИ-БО (7)
БРЕШІТЬ (1)
БРЕШІТЬ-БО (1)
БРЕШУ (11)
БРЕШУТЬ (12)
БРИГАДИРА (4)
БРИЖАМИ (2)
БРИЖАХ (2)
БРИЖЖАМИ (3)
БРИЖЖАХ (2)
БРИЖЖІ (1)
БРИЖІ (3)
БРИЖІВ (1)
БРИЗКА (1)
БРИЗКАВ (8)
БРИЗКАЄ (3)
БРИЗКАЛА (8)
БРИЗКАЛИ (14)
БРИЗКАЛО (3)
БРИЗКАМИ (10)
БРИЗКАТИ (1)
БРИЗКАТИМЕ (1)
БРИЗКАТЬ (1)
БРИЗКАХ (1)

БРИЗКАЮТЬ (3)
БРИЗКАЮЧЕ (1)
БРИЗКАЮЧИЙ (1)
БРИЗКАЮЧОГО (1)
БРИЗКИ (13)
БРИЗНУВ (5)
БРИЗНУЛА (6)
БРИЗНУЛИ (5)
БРИЗНУТИ (1)
БРИЗНУТЬ (1)
БРИЗОК (2)
БРИК (2)
БРИКАВ (3)
БРИКАВСЬ (1)
БРИКАВСЯ (1)
БРИКАЄ (3)
БРИКАЄТЕСЬ (1)
БРИКАЄТЬСЯ (2)
БРИКАЄШСЯ (3)
БРИКАЙСЯ (1)
БРИКАЛАСЬ (1)
БРИКАЛИ (1)
БРИКАЛИСЬ (3)
БРИКАННЯ (2)
БРИКАТИМЕ (1)
БРИКАТИМЕТЬСЯ (1)
БРИКАТИСЬ (1)
БРИКАТЬ (1)
БРИКАЮТЬ (1)
БРИКЛИВА (8)
БРИКЛИВИЙ (2)
БРИКЛИВИХ (1)
БРИКНЕ (1)
БРИКНУЛА (1)
БРИЛЕМ (2)
БРИЛИК (2)
БРИЛИКИ (1)
БРИЛИКУ (1)
БРИЛІ (16)
БРИЛІВ (2)
БРИЛЬ (14)
БРИЛЬЯНТ (2)
БРИЛЬЯНТАМИ (15)

БРИЛЬЯНТАХ (4)
БРИЛЬЯНТИ (7)
БРИЛЬЯНТІВ (5)
БРИЛЬЯНТОВА (1)
БРИЛЬЯНТОВИЙ (3)
БРИЛЬЯНТОВИМ (1)
БРИЛЬЯНТОВІ (3)
БРИЛЬЯНТОВІМ (2)
БРИЛЬЯНТОВУ (1)
БРИЛЯ (24)
БРИЛЯМ (1)
БРИЛЯМИ (2)
БРИЛЯНТІВ (2)
БРИЛЯНТОВІ (1)
БРИЛЯХ (6)
БРИНЗОЮ (1)
БРИНИТЬ (2)
БРИНІННЯ (2)
БРИТАНСКОЕ (2)
БРИТАНСЬКЕ (16)
БРИТАНСЬКИЙ (2)
БРИТАНСЬКИМ (2)
БРИТАНСЬКИМИ (1)
БРИТАНСЬКІ (2)
БРИТАНСЬКОГО (10)
БРИТАНСЬКОЇ (1)
БРИТАНСЬКОМУ (2)
БРИТАНСЬКОЮ (1)
БРИТАНЦІ (2)
БРИТВА (3)
БРИТВАМИ (2)
БРИТВИ (4)
БРИЧКА (5)
БРИЧКАХ (2)
БРИЧКИ (7)
БРИЧКОЮ (2)
БРИЧКУ (4)
БРИШКА (1)
БРИШКАЄ (2)
БРИШКАЛА (1)
БРІАРКУ (1)
БРІВ (52)
БРІВКАМИ (4)
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БРІВКАХ (1)
БРІВКИ (13)
БРІВОК (2)
БРІВОНЬКИ (1)
БРІД (2)
БРІЯРКИ (5)
БРІЯРКОЮ (1)
БРІЯРКУ (1)
БРОВА (2)
БРОВАМ (1)
БРОВАМИ (130)
БРОВАРА (1)
БРОВАРАМИ (1)
БРОВАРАХ (2)
БРОВАРІ (1)
БРОВАРІВ (1)
БРОВАРНЯХ (1)
БРОВАРЯХ (1)
БРОВАТИЙ (1)
БРОВАТІ (1)
БРОВАХ (5)
БРОВЕНЯТА (3)
БРОВИ (459)
БРОВИЩА (2)
БРОВІ (2)
БРОВКА (7)
БРОВКО (14)
БРОВКОМ (8)
БРОВОЮ (3)
БРОВЧЕНКА (3)
БРОВЧЕНКО (3)
БРОДЖУ (1)
БРОДИЛА (1)
БРОДИЛИ (1)
БРОДИТИ (1)
БРОДИТЬ (4)
БРОДИШ (6)
БРОДОВСЬКА (1)
БРОДОВСЬКИЙ (16)
БРОДОВСЬКИМ (2)
БРОДОВСЬКОГО (6)
БРОДОВСЬКОМУ (2)
БРОДУ (3)

БРОДЯГ (3)
БРОДЯГА (1)
БРОДЯГУ (1)
БРОДЯТЬ (3)
БРОДЯЧОГО (1)
БРОКЕН (1)
БРОКЕНСЬКИМИ (1)
БРОКЕНСЬКІ (1)
БРОККЕН (1)
БРОККЕНІ (1)
БРОМУ (1)
БРОНЗА (1)
БРОНЗИ (3)
БРОНЗОВІ (1)
БРОНЗОВУ (1)
БРОНЗОЮ (2)
БРОНІСЛАВА (9)
БРОНІСЛАВИ (8)
БРОНІСЛАВУ (2)
БРОСТЬ (4)
БРОСТЮ (2)
БРОШКА (1)
БРОШКИ (2)
БРОШКОЮ (2)
БРОШКУ (3)
БРОШОК (1)
БРОШУРА (1)
БРОШУРИ (1)
БРОШУРКА (1)
БРОШУРКА-СТАТТЯ
(1)
БРОШУРКИ (2)
БРОШУРКОЮ (1)
БРОШУРКУ (4)
БРОШУРОК (3)
БРОШУРОЧКА (1)
БРОШУРОЮ (1)
БРОШУРУ (3)
БРОШУРЦІ (1)
БРОШЦІ (2)
БРОШЮРАМИ (1)
БРОШЮРИ (1)
БРОШЮРКАМИ (1)

БРОШЮРКОЮ (1)
БРОШЮРОЮ (2)
БРУД (1)
БРУДЕРШАФТ (1)
БРУКУ (1)
БРУНЬКИ (4)
БРУНЬОК (1)
БРУСЛИНІ (1)
БРУСНАТЕ (1)
БРУСНАТИМИ (3)
БРУСНАТИХ (1)
БРУСНАТОЮ (1)
БРЬОХАЄТЬСЯ (1)
БРЬОХАЛАСЬ (1)
БРЬОХАЛИСЬ (1)
БРЬОХАТЬ (2)
БРЬОХАЮСЬ (1)
БРЮЛЛОВА (1)
БРЮНЕТ (2)
БРЮНЕТИ (1)
БРЮНЕТКА (1)
БРЮНЕТКИ (2)
БРЮСЕЛЬСКОГО (2)
БРЯЖЧАВ (1)
БРЯЖЧАЛИ (6)
БРЯЖЧАЛО (5)
БРЯЖЧАННЯ (1)
БРЯЖЧАТИ (2)
БРЯЖЧАТИМЕТЕ (1)
БРЯЖЧАТЬ (6)
БРЯЖЧИТЬ (2)
БРЯЗКАЄ (1)
БРЯЗКАЛА (3)
БРЯЗКАЛАМИ (2)
БРЯЗКАЛИ (5)
БРЯЗКАЛО (3)
БРЯЗКАННІ (1)
БРЯЗКАННЯ (2)
БРЯЗКАЮЧИ (3)
БРЯЗКІТ (2)
БРЯЗКОТУ (1)
БРЯЗКОТЬОЛА (2)
БРЯЗКОТЬОЛАМИ (3)
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БРЯЗНЕ (1)
БРЯЗНЕМ (1)
БРЯЗНУВ (5)
БРЯЗНУВШИ (2)
БРЯЗНУЛА (7)
БРЯЗНУЛА-ДРЯЗНУЛА
(4)
БРЯЗНУЛИ (7)
БРЯЗНУЛО (3)
БРЯЗНУТЬ (1)
БРЯЗЧАННЯ (1)
БРЯЗЬ (3)
БУБКА (33)
БУБКИ (2)
БУБКО (2)
БУБКОВ (1)
БУБКОЮ (5)
БУБКУ (5)
БУБЛЕЙНИЦЕЮ (1)
БУБЛЕЙНИЦІ (2)
БУБЛЕЙНИЦЬ (1)
БУБЛЕЙНИЦЮ (3)
БУБЛЕЙНИЦЮМІЩАНКУ (1)
БУБЛЕЙНИЦЯ (35)
БУБЛИК (2)
БУБЛИКА (2)
БУБЛИКАМИ (4)
БУБЛИКИ (23)
БУБЛИКІВ (13)
БУБЛИКОВІ (1)
БУБЛИКОМ (2)
БУБЛИЧКАМИ (2)
БУБЛИЧКИ (13)
БУБЛИЧКІВ (3)
БУБНИ (7)
БУБНІВ (1)
БУБНОМ (4)
БУБОН (12)
БУБОНА (1)
БУБОНИВ (1)
БУБОНИТЬ (3)
БУБОНІВ (18)

БУБОНІЛА (12)
БУБОНІЛИ (1)
БУБОНІЛО (1)
БУБОНІННЯ (2)
БУБОНІННЯМ (1)
БУБОНІ-РЕШЕТІ (1)
БУБОНІТИ (3)
БУБОН-РЕШЕТО (1)
БУБОНЯЧИ (3)
БУБЦІ (1)
БУБЧИН (1)
БУБЧИНІ (1)
БУБЧИНОГО (1)
БУБЧИНОЇ (1)
БУВ (2518)
БУВА (8)
БУВАВ (31)
БУВАЄ (216)
БУВАЄМІСТЬ (1)
БУВАЄТЕ (2)
БУВАЄШ (5)
БУВАЙ (7)
БУВАЙТЕ (103)
БУВАЛА (16)
БУВАЛИ (14)
БУВАЛИЙ (2)
БУВАЛІ (1)
БУВАЛО (10)
БУВАЛОГО (1)
БУВАЛУ (1)
БУВАЛЬЦЯХ (7)
БУВАННЯ (3)
БУВАТИ (8)
БУВАТЬ (7)
БУВАЮ (3)
БУВАЮТЬ (80)
БУВАЮЧИ (8)
БУВЕМ (1)
БУВЕСЬ (1)
БУВ-ТАКИ (1)
БУВША (1)
БУВШИ (47)
БУВШИЙ (3)

БУВШИХ (4)
БУВШІ (1)
БУВШОГО (1)
БУВШОЇ (1)
БУГ (5)
БУГАЄВІ (1)
БУГАЇ (1)
БУГАЙ (5)
БУГАЮ (2)
БУГАЯ (6)
БУГОМ (3)
БУГУ (11)
БУДДА (6)
БУДДИ (12)
БУДДИСТ (1)
БУДДИСТИ (1)
БУДДИСТКА (1)
БУДДИСТКОЮ (2)
БУДДИСТСЬКІ (1)
БУДДІЙСЬКА (1)
БУДДІЙСЬКОГО (2)
БУДДІЙСЬКОЇ (2)
БУДДІЙСЬКУ (3)
БУДДО (3)
БУДДУ (1)
БУДЕ (1530)
БУДЕЇ (1)
БУДЕМ (20)
БУДЕМО (227)
БУДЕННА (3)
БУДЕННЕ (3)
БУДЕННИЙ (3)
БУДЕННИМ (1)
БУДЕННІ (2)
БУДЕННІЙ (1)
БУДЕННОГО (1)
БУДЕННОМУ (2)
БУДЕННУ (7)
БУДЕНЬ (23)
БУДЕТ (1)
БУДЕТЕ (124)
БУДЕ-ТО (1)
БУДЕШ (215)
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БУДЕШСЯ (1)
БУДЕШЬ (2)
БУДЖУ (2)
БУДИ (2)
БУДИВ (3)
БУДИЛА (15)
БУДИЛИ (4)
БУДИЛО (1)
БУДИЛЬНИК (2)
БУДИНКА (1)
БУДИНКАМИ (6)
БУДИНКАХ (5)
БУДИНКИ (14)
БУДИНКІВ (2)
БУДИНКУ (6)
БУДИНОК (9)
БУДИТИ (2)
БУДИТЬ (8)
БУДИЩАХ (1)
БУДІВЛЮ (1)
БУДІВЛЯ (6)
БУДЛІ (3)
БУДЛІ-ДЕ (43)
БУДЛІ-ДЕІНДЕ (2)
БУДЛІ-КОГО (6)
БУДЛІ-КОЛИ (10)
БУДЛІ-КОМУ (2)
БУДЛІ-КОТРА (3)
БУДЛІ-КОТРОГО (1)
БУДЛІ-КОТРОЇ (1)
БУДЛІ-КОТРОЮ (1)
БУДЛІ-КОТРУ (1)
БУДЛІ-КУДИ (8)
БУДЛІ-ХТО (9)
БУДЛІ-ЧИМ (4)
БУДЛІ-ЩО (5)
БУДЛІ-ЯК (2)
БУДЛІ-ЯКА (5)
БУДЛІ-ЯКЕ (8)
БУДЛІ-ЯКИЙ (10)
БУДЛІ-ЯКИМ (1)
БУДЛІ-ЯКИМИ (1)
БУДЛІ-ЯКИХ (3)

БУДЛІ-ЯКІ (3)
БУДЛІ-ЯКІЙ (6)
БУДЛІЯКОГО (1)
БУДЛІ-ЯКОГО (30)
БУДЛІ-ЯКОЇ (18)
БУДЛІ-ЯКОМУ (11)
БУДЛІ-ЯКОЮ (1)
БУДЛІ-ЯКУ (32)
БУДНЕМ (3)
БУДНІ (4)
БУДОВА (1)
БУДОЧОК (1)
БУДУ (429)
БУДУАР (3)
БУДУАРІ (2)
БУДУВАВ (1)
БУДУВАЛА (1)
БУДУВАЛИ (6)
БУДУВАННЯ (22)
БУДУВАННЯХ (1)
БУДУВАТИ (4)
БУДУВАТЬ (7)
БУДУГЬ (1)
БУДУЄ (1)
БУДУЙСЯ (1)
БУДУТЬ (182)
БУДУЧИЙ (2)
БУДУЧИНІ (1)
БУДУЧИНУ (1)
БУДУЧІМ (1)
БУДУЩА (4)
БУДУЩАГО (1)
БУДУЩЕ (6)
БУДУЩЕГО (2)
БУДУЩЕМУ (1)
БУДУЩИЙ (10)
БУДУЩИМ (1)
БУДУЩИНА (1)
БУДУЩИНУ (2)
БУДУЩИХ (1)
БУДУЩІ (4)
БУДУЩОГО (7)
БУДУЩОЇ (2)

БУДУЩОЮ (1)
БУДУЩУ (2)
БУДУЮ (1)
БУДУЮТЬСЯ (1)
БУДЦІ (1)
БУДЬ (88)
БУДЬМО (10)
БУДЬТЕ (190)
БУДЬ-ЯКИЙ (1)
БУДЬ-ЯКІ (2)
БУДЬ-ЯКОЮ (2)
БУДЯК (1)
БУДЯКАМИ (7)
БУДЯКАХ (2)
БУДЯКИ (11)
БУДЯКІВ (3)
БУДЯТЬ (4)
БУЗИМКА (3)
БУЗИМКИ (1)
БУЗИНА (7)
БУЗИНИ (15)
БУЗИНІ (2)
БУЗИНОВИХ (1)
БУЗИНОЮ (1)
БУЗИНУ (6)
БУЗКОВА (1)
БУЗКОВИЙ (1)
БУЗКОВИМИ (1)
БУЗКОВИХ (1)
БУЗКОВІЙ (1)
БУЗКОВОГО (5)
БУЗКОВОМУ (1)
БУЗКОМ (1)
БУЗКУ (27)
БУЗОК (1)
БУЗУВІРА (1)
БУЗУВІРАМИ (1)
БУЗУВІРИ (2)
БУЗЬКИХ (2)
БУЙ (1)
БУЙНА (2)
БУЙНИЙ (2)
БУЙНИМ (1)
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БУЙНИМИ (1)
БУЙНИХ (2)
БУЙНІ (2)
БУЙНІШІ (1)
БУЙНО (5)
БУЙНОГО (2)
БУЙНОЮ (1)
БУЙНУ (1)
БУКВ (6)
БУКВА (4)
БУКВАЛЬНО (2)
БУКВАЛЬНОМУ (1)
БУКВАМИ (19)
БУКВАР (1)
БУКВАРІ (1)
БУКВАРІВ (2)
БУКВАРЯХ (1)
БУКВИ (9)
БУКВІ (2)
БУКВУ (5)
БУКЕТ (56)
БУКЕТА (6)
БУКЕТАМИ (22)
БУКЕТАХ (1)
БУКЕТИ (30)
БУКЕТИК (3)
БУКЕТИКАМИ (4)
БУКЕТИКИ (3)
БУКЕТІ (2)
БУКЕТІВ (4)
БУКЕТОМ (6)
БУКИ (1)
БУКІВ (1)
БУКЛІ (5)
БУКОВИЙ (1)
БУКОВИНИ (1)
БУКОВИНІ (7)
БУКОВИНСЬКИЙ (1)
БУКОВИНСЬКІ (2)
БУКОВИНСЬКІЙ (1)
БУКУРЕСТ (1)
БУЛА (2616)
БУЛАВА (4)

БУЛАВИ (4)
БУЛАВКИ (2)
БУЛАВОЮ (6)
БУЛАВУ (28)
БУЛИ (1619)
БУЛКА (2)
БУЛКОЮ (1)
БУЛЛАМИ (1)
БУЛО (3838)
БУЛЬБА (2)
БУЛЬБАШКА (1)
БУЛЬБАШКИ (1)
БУЛЬБИ (1)
БУЛЬБУ (1)
БУЛЬВАР (12)
БУЛЬВАРІ (12)
БУЛЬВАРНА (4)
БУЛЬВАРУ (4)
БУЛЬЙОНЧИК (1)
БУЛЬКАЄ (1)
БУЛЬКАЛА (2)
БУЛЬКАЛО (1)
БУЛЬКАМИ (1)
БУЛЬКИ (5)
БУЛЬКНУЛА (1)
БУЛЬКОТАЛА (1)
БУЛЬКОТАЛИ (1)
БУЛЬКОТАЛО (1)
БУЛЬКОТАТЬ (1)
БУЛЬКОТИТЬ (5)
БУЛЬКОТІВ (3)
БУЛЬКОТІЛА (9)
БУЛЬКОТЯЧИ (1)
БУМАГ (1)
БУМАГА (3)
БУМАГАМИ (2)
БУМАГИ (3)
БУМАГУ (2)
БУМАЖКАМИ (1)
БУМАЖКИ (3)
БУМАЖОК (1)
БУМАЗІ (1)
БУНДЮЧАТЬСЯ (2)

БУНДЮЧИВСЬ (2)
БУНДЮЧИЛАСЬ (3)
БУНДЮЧИЛИСЬ (1)
БУНДЮЧИЛОСЬ (2)
БУНДЮЧИТЬСЯ (11)
БУНДЮЧНА (1)
БУНДЮЧНЕ (2)
БУНДЮЧНИЙ (7)
БУНДЮЧНИМ (1)
БУНДЮЧНІ (1)
БУНДЮЧНІСТЬ (1)
БУНДЮЧНО (1)
БУНДЮЧНОГО (3)
БУНДЮЧСЯ (1)
БУНТ (5)
БУНТАРЕМ (1)
БУНТАРІ (1)
БУНТАРІВ (3)
БУНТАРІВ-ХАЗЯЇНІВ
(1)
БУНТАРСЬКИХ (1)
БУНТАРЯМ (1)
БУНТИ (1)
БУНТІВ (2)
БУНТЛИВІ (1)
БУНТОВЛИВА (1)
БУНТУ (2)
БУНТУВАТИСЬ (4)
БУНТУЄ (4)
БУНТУЄТЬСЯ (2)
БУНТУЄШ (1)
БУНТУЮТЬ (1)
БУНЧУК (9)
БУРАКОВ (1)
БУРАМ (1)
БУРАМИ (1)
БУРБОНА (1)
БУРГОСІ (1)
БУРЕЮ (7)
БУРЖУА (3)
БУРЖУАЗІЇ (1)
БУРЖУАЗКА (1)
БУРЖУАЗКИ (4)
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БУРЖУАЗКОЮ (1)
БУРЖУАЗНА (1)
БУРЖУАЗНЕ (1)
БУРЖУАЗНИЙ (1)
БУРЖУАЗНИХ (1)
БУРЖУАЗОК (2)
БУРІ (9)
БУРІВ (1)
БУРКАМИ (1)
БУРКАХ (1)
БУРКНУВ (2)
БУРКНУЛА (1)
БУРКУ (3)
БУРКУТСЬКИХ (1)
БУРЛАК (52)
БУРЛАКА (29)
БУРЛАКАМ (9)
БУРЛАКАМИ (17)
БУРЛАКАХ (3)
БУРЛАКИ (159)
БУРЛАКІВ (1)
БУРЛАКО (1)
БУРЛАКОЮ (1)
БУРЛАКУ (2)
БУРЛАКУВАВ (1)
БУРЛАКУВАННЯ (2)
БУРЛАКУВАТИ (6)
БУРЛАКУВАТЬ (3)
БУРЛАКУЄТЕ (1)
БУРЛАЦІ (2)
БУРЛАЦТВА (2)
БУРЛАЦТВО (7)
БУРЛАЦТВОМ (1)
БУРЛАЦЬКА (1)
БУРЛАЦЬКЕ (2)
БУРЛАЦЬКИЙ (1)
БУРЛАЦЬКИМИ (2)
БУРЛАЦЬКИХ (3)
БУРЛАЦЬКІ (5)
БУРЛАЦЬКОГО (1)
БУРЛАЦЬКОЇ (1)
БУРЛАЦЬКУ (1)
БУРЛАЧКА (34)

БУРЛАЧКИ (12)
БУРЛАЧКОЮ (1)
БУРЛАЧКУ (27)
БУРЛАЧОК (6)
БУРЛАЧОКМОЛОДИЦЬ (1)
БУРЛАЧЦІ (5)
БУРЛИВА (2)
БУРЛИВЕ (1)
БУРЛИВО (1)
БУРНУС (1)
БУРНУСИ (3)
БУРСАК (1)
БУРСАКИ (2)
БУРСАКІВ (1)
БУРСАЦЬКИЙ (2)
БУРСИ (1)
БУРСІ (3)
БУРСУ (2)
БУРТАМИ (2)
БУРТАХ (1)
БУРТИ (10)
БУРТІВ (2)
БУРТЯНСЬКА (1)
БУРТЯНСЬКЕ (1)
БУРТЯНСЬКИЙ (4)
БУРТЯНСЬКИМ (1)
БУРТЯНСЬКОГО (3)
БУРТЯНСЬКУ (1)
БУРУЛЬБАШКИ (3)
БУРУЛЬКІН (1)
БУРУЛЬКУ (1)
БУРХАЄ (1)
БУРХАЛА (1)
БУРХЛИВА (1)
БУРХЛИВЕ (1)
БУРХЛИВИЙ (1)
БУРХЛИВОГО (1)
БУРХНУВ (4)
БУРХНУЛА (5)
БУРЦЕМ (1)
БУРЦІ (13)
БУРЦІВ (1)

БУРЦЯ (2)
БУРЦЯМИ (5)
БУРЦЯХ (3)
БУРЧАЛА (3)
БУРЧАННЯ (2)
БУРЧАННЯМ (1)
БУРЧАТЬ (2)
БУРЮ (1)
БУРЯ (31)
БУРЯК (1)
БУРЯКА (1)
БУРЯКАМИ (4)
БУРЯКАХ (22)
БУРЯКИ (46)
БУРЯКИ-ВИСАДКИ (1)
БУРЯКІВ (17)
БУРЯКОВИЙ (1)
БУРЯКОВИМ (1)
БУРЯКОВИХ (2)
БУРЯКОВОГО (1)
БУРЯКОВУ (1)
БУР'ЯН (34)
БУР'ЯНАМИ (5)
БУР'ЯНАХ (6)
БУР'ЯНИ (15)
БУР'ЯНИНИ (1)
БУР'ЯНИНОЮ (1)
БУР'ЯНИНУ (1)
БУР'ЯНІ (14)
БУР'ЯНОМ (13)
БУРЯН-ПАШУ (2)
БУР'ЯНУ (7)
БУСЕЛ (2)
БУСІВ (2)
БУСЛАЄВ (2)
БУСЛИ (2)
БУСЛОМ (1)
БУСУРМАН (1)
БУСУРМАНА (5)
БУСУРМАНАМ (1)
БУСУРМАНЕ (2)
БУСУРМАНИ (1)
БУСУРМАНІВ (1)
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БУСУРМАНКА (1)
БУСУРМАНКОЮ (1)
БУСУРМАНСЬКА (2)
БУСУРМАНСЬКЕ (1)
БУСУРМАНСЬКИМ (1)
БУСУРМАНСЬКІЙ (1)
БУСУРМАНСЬКОГО (1)
БУСУРМЕНСТВА (2)
БУТВИНА (6)
БУТВИНИ (5)
БУТВИННЯМ (6)
БУТВИНОЮ (1)
БУТВИНУ (19)
БУТЕЛЬ (6)
БУТИ (148)
БУТИЛЬ (2)
БУТЛЕМ (1)
БУТЛІ (9)
БУТЛІВ (4)
БУТЛЯ (11)
БУТЛЯМИ (3)
БУТЛЯХ (1)
БУТНІЙ (2)
БУТТЯ (3)
БУТУРЛІН (1)
БУТЬ (72)
БУФЕТ (1)
БУФЕТНІ (1)
БУФЕТУ (3)
БУХ (2)
БУХАРИ (2)
БУХГАЛТЕРА (1)
БУХГАЛТЕРИ (1)
БУХИКАЄ (1)
БУХНУВ (1)
БУХНУЛА (3)
БУХТИ-БАРАХТИ (1)
БУЦІМ (19)
БУЦІМБИТО (11)
БУЦІМ-БИТО (1)
БУЦІМТО (70)
БУЧІ (3)
БУЧНЕ (6)

БУЧНИЙ (3)
БУЧНИМИ (1)
БУЧНІ (5)
БУЧНО (1)
БУЧНОГО (5)
БУЧНОЇ (1)
БУЧНОМУ (1)
БУЧУ (9)
БУШІ (1)
БУЯННЯ (2)
БЬІЛ (8)
БЬЮ (2)
БЫ (1)
БЫВАЕТ (1)
БЫЛА (1)
БЫЛО (1)
БЫТЬ (2)
БЫЧКА (2)
Б'Ю (6)
БЮЛЕТЕНІ (1)
БЮЛЛЕТЕНЬ (1)
БЮРА (1)
БЮРГЕРСТВА (1)
БЮРО (6)
БЮРОКРАТ (4)
БЮРОКРАТА (1)
БЮРОКРАТИЧНИЙ (1)
БЮРОКРАТІВ (3)
БЮРОКРАТІЇ (1)
БЮСТ (18)
БЮСТА (3)
Б'ЮСЯ (2)
Б'ЮТЬ (35)
Б'ЮТЬСЯ (18)
БЮХНЕР (2)
БЮХНЕРА (1)
Б'ЮЧИ (1)
Б'ЮЧИСЬ (1)
Б'ЮЧИХ (1)
В (35190)
ВААЛА (2)
ВААЛОВІ (1)
ВАВІЛОНІ (1)

ВАВІЛОНСЬКЕ (1)
ВАВІЛОНСЬКИХ (4)
ВАВІЛОНСЬКОМУ (1)
ВАВІЛОНСЬКУ (3)
ВАГА (5)
ВАГАВСЯ (3)
ВАГАЄШСЯ (1)
ВАГАЙТЕСЬ (1)
ВАГАЛАСЬ (4)
ВАГАЛАСЯ (1)
ВАГАННЯ (13)
ВАГАННЯМ (4)
ВАГАТИСЬ (4)
ВАГАЮСЬ (1)
ВАГАЮТЬСЯ (1)
ВАГАЮЧИСЬ (3)
ВАГИ (13)
ВАГІТНА (12)
ВАГІТНИХ (1)
ВАГНЕР (1)
ВАГОН (22)
ВАГОНА (14)
ВАГОНАМИ (1)
ВАГОНАХ (3)
ВАГОНИ (9)
ВАГОНІ (5)
ВАГОНІВ (5)
ВАГОНУ (1)
ВАГОНЧИКА (2)
ВАГОНЧИКУ (1)
ВАГОТА (2)
ВАГОТУ (4)
ВАГОЮ (9)
ВАГУ (12)
ВАДИ (1)
ВАДИЛО (2)
ВАДИТЬ (6)
ВАЖАТЬ (1)
ВАЖИВ (1)
ВАЖИТЕ (2)
ВАЖИТЬ (1)
ВАЖКА (89)
ВАЖКЕ (53)
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ВАЖКЕ-ВАЖКЕ (1)
ВАЖКЕНЬКА (1)
ВАЖКЕНЬКИХ (1)
ВАЖКЕНЬКОЮ (1)
ВАЖКИЙ (77)
ВАЖКИМ (36)
ВАЖКИМИ (18)
ВАЖКИХ (12)
ВАЖКИХ-ВАЖКИХ (1)
ВАЖКІ (61)
ВАЖКІЙ (3)
ВАЖКО (251)
ВАЖКО-ВАЖКО (4)
ВАЖКОГО (25)
ВАЖКОЇ (50)
ВАЖКОМУ (4)
ВАЖКО-ТЯЖКО (2)
ВАЖКОЮ (20)
ВАЖКУ (31)
ВАЖЛИВІСТЬ (2)
ВАЖНА (3)
ВАЖНЕ (2)
ВАЖНИЙ (2)
ВАЖНИХ (2)
ВАЖНІША (2)
ВАЖНІШІ (2)
ВАЖНО (2)
ВАЖНОЇ (2)
ВАЖНУ (1)
ВАЖУ (1)
ВАЖЧЕ (6)
ВАЖЧИМ (1)
ВАЖЧІ (1)
ВАЖЧОГО (1)
ВАЖЧОЮ (1)
ВАЗА (1)
ВАЗАМИ (3)
ВАЗИ (16)
ВАЗІВ (1)
ВАЗКАХ (1)
ВАЗКИ (3)
ВАЗКУ (2)
ВАЗОН (2)

ВАЗОНАМИ (4)
ВАЗОНАХ (1)
ВАЗОНИ (20)
ВАЗОНІ (1)
ВАЗОНІВ (6)
ВАЗУ (2)
ВАЗЦІ (1)
ВАЙ (1)
ВАЙЛО (2)
ВАКАЦІЇ (53)
ВАКАЦІЙ (7)
ВАКАЦІЯМИ (8)
ВАКАЦІЯХ (9)
ВАКСОЮ (2)
ВАКХ (1)
ВАКХА (2)
ВАКХАНАЛІЇ (1)
ВАКХАНАЛЬНИМ (1)
ВАКХАНАЛЬНИМИ (1)
ВАКХАНАЛЬНІ (1)
ВАКХАНАЛЬНОГО (1)
ВАКХАНКА (1)
ВАКХАНКИ (5)
ВАКХАНОК (1)
ВАКХІЧНА (1)
ВАЛ (12)
ВАЛА (1)
ВАЛАМИ (2)
ВАЛАСАЛИСЬ (1)
ВАЛАСАННІ (1)
ВАЛАСАТЬСЯ (1)
ВАЛАХ (4)
ВАЛАЧУСЯ (1)
ВАЛЕНКИ (2)
ВАЛЕНТИНА (6)
ВАЛЕНТИНО (7)
ВАЛЕРІЯ (4)
ВАЛИ (21)
ВАЛИСЬ (1)
ВАЛИТИСЬ (1)
ВАЛИТЬСЯ (1)
ВАЛІ (1)
ВАЛІВ (4)

ВАЛІЗАМИ (1)
ВАЛКА (14)
ВАЛКАМИ (6)
ВАЛКИ (4)
ВАЛКОЮ (5)
ВАЛКУ (3)
ВАЛЛЕНРОДАМИ (1)
ВАЛЛЕНШТЕЙНА (1)
ВАЛЛІ (2)
ВАЛОМ (1)
ВАЛУ (3)
ВАЛУВАВ (9)
ВАЛУВАЛА (1)
ВАЛУВАЛИ (1)
ВАЛУЄ (4)
ВАЛЬКА (1)
ВАЛЬКИ (1)
ВАЛЬКОВАНІ (1)
ВАЛЬКУВАЛА (1)
ВАЛЬКУВАЛИ (1)
ВАЛЬОК (1)
ВАЛЬС (6)
ВАЛЬСА (4)
ВАЛЬСИ (4)
ВАЛЬСІВ (2)
ВАЛЬСУ (1)
ВАЛЬТЕР (1)
ВАЛЬЦЬОВОМУ (1)
ВАЛЬЦЬОВУ (1)
ВАЛЮШ (1)
ВАЛЯВСЬ (2)
ВАЛЯВСЯ (6)
ВАЛЯЄТЬСЯ (7)
ВАЛЯЄШСЯ (1)
ВАЛЯЛА (1)
ВАЛЯЛАСЬ (12)
ВАЛЯЛИ (1)
ВАЛЯЛИСЬ (35)
ВАЛЯЛИСЯ (2)
ВАЛЯЛОСЬ (6)
ВАЛЯЛОСЯ (1)
ВАЛЯТИСЬ (2)
ВАЛЯТЬ (1)
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ВАЛЯЮТЬСЯ (9)
ВАМ (1540)
ВАМИ (241)
ВАМ-ТО (1)
ВАНАНС (2)
ВАНАТОВИЧ (10)
ВАНАТОВИЧА (8)
ВАНАТОВИЧЕМ (1)
ВАНДАЛІЗМ (1)
ВАНДРІВКИ (4)
ВАНДРУВАТЬ (1)
ВАННИ (3)
ВАННІ (3)
ВАННУ (3)
ВАНТАГИ (3)
ВАНТАГОЮ (5)
ВАНТАГУ (5)
ВАПНА (2)
ВАПНОЮ (2)
ВАРВАР (3)
ВАРВАРА (33)
ВАРВАРИ (20)
ВАРВАРИЗМ (1)
ВАРВАРИН (3)
ВАРВАРИНОГО (2)
ВАРВАРІ (9)
ВАРВАРІВ (2)
ВАРВАРО (4)
ВАРВАРОВІ (1)
ВАРВАРОМ (1)
ВАРВАРОЮ (3)
ВАРВАРСТВА (1)
ВАРВАРСЬКИЙ (2)
ВАРВАРСЬКІ (3)
ВАРВАРУ (10)
ВАРЕВОМ (3)
ВАРЕНЕ (3)
ВАРЕНИКА (1)
ВАРЕНИКАМИ (5)
ВАРЕНИКИ (36)
ВАРЕНИКІВ (22)
ВАРЕНИКОМ (1)
ВАРЕНИХ (1)

ВАРЕНІ (1)
ВАРЕННЯ (49)
ВАРЕННЯМ (17)
ВАРЕННЯЧКО (1)
ВАРЕНОГО (2)
ВАРЕНОЇ (8)
ВАРЕНОЮ (4)
ВАРЕНУ (1)
ВАРЕНУХА (10)
ВАРЕНУХИ (22)
ВАРЕНУХОЮ (9)
ВАРЕНУХУ (8)
ВАРЕНУХУ-ВЕДМЕДЯ
(1)
ВАРИ (5)
ВАРИВ (2)
ВАРИВОДА (1)
ВАРИВОМ (1)
ВАРИЛА (26)
ВАРИЛАСЬ (1)
ВАРИЛИ (25)
ВАРИМО (3)
ВАРИТЕ (2)
ВАРИТИ (41)
ВАРИТИМЕ (1)
ВАРИТЬ (20)
ВАРИШ (1)
ВАРІАНТІ (2)
ВАРІАЦІЇ (2)
ВАРІАЦІЮ (1)
ВАРІННЯ (1)
ВАРІННЯМ (1)
ВАРІТЬ (2)
ВАРКА (43)
ВАРКИ (14)
ВАРКО (8)
ВАРКОЮ (3)
ВАРКУ (12)
ВАРНЯГАЄШ (1)
ВАРНЯГАЙ (1)
ВАРНЯГАННЯ (1)
ВАРНЯГАТИ (2)
ВАРНЯГАТЬ (1)

ВАРНЯГАЮ (1)
ВАРТ (15)
ВАРТА (28)
ВАРТЕ (5)
ВАРТИЙ (13)
ВАРТИМ (2)
ВАРТИХ (3)
ВАРТІ (24)
ВАРТІСНИЙ (2)
ВАРТІСТЬ (17)
ВАРТІСТЮ (1)
ВАРТНА (1)
ВАРТНИЙ (1)
ВАРТНИХ (5)
ВАРТНІ (1)
ВАРТНІСТЬ (1)
ВАРТНІШЕ (3)
ВАРТНІШИМ (1)
ВАРТНІШИХ (2)
ВАРТНІШІ (5)
ВАРТНІШОГО (1)
ВАРТНІШУ (1)
ВАРТНОГО (1)
ВАРТНОСТІ (1)
ВАРТНОЮ (1)
ВАРТО (83)
ВАРТОВИЙ (1)
ВАРТОВИМ (2)
ВАРТОВИХ (1)
ВАРТОВІ (4)
ВАРТОВНЕ (2)
ВАРТОВНИХ (2)
ВАРТОВОГО (4)
ВАРТОГО (2)
ВАРТОЇ (3)
ВАРТОСТІ (20)
ВАРТУ (10)
ВАРУХ (1)
ВАРУХА (2)
ВАРФОЛОМЕЯ (1)
ВАРЦІ (1)
ВАРЧИНІ (1)
ВАРЧИНОГО (1)
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ВАРЧИНОЇ (2)
ВАРШАВА (8)
ВАРШАВИ (63)
ВАРШАВІ (50)
ВАРШАВОЮ (1)
ВАРШАВСКИЙ (2)
ВАРШАВСКОЙ (2)
ВАРШАВСЬКИЙ (7)
ВАРШАВСЬКИМИ (1)
ВАРШАВСЬКИХ (5)
ВАРШАВСЬКІ (2)
ВАРШАВСЬКОГО (4)
ВАРШАВСЬКОМУ (1)
ВАРШАВУ (20)
ВАРШАВ'ЯНКА (1)
ВАРЮ (8)
ВАРЯЗЬКО-КИЇВСЬКИХ
(1)
ВАРЯНИЦІ (7)
ВАРЯТЬ (5)
ВАС (1863)
ВАСИЛЕВА (3)
ВАСИЛЕВЕ (3)
ВАСИЛЕВИХ (2)
ВАСИЛЕВІ (25)
ВАСИЛЕВОГО (3)
ВАСИЛЕВОЇ (1)
ВАСИЛЕВУ (1)
ВАСИЛЕМ (15)
ВАСИЛЕНКО (2)
ВАСИЛИНА (651)
ВАСИЛИНИ (107)
ВАСИЛИНИН (5)
ВАСИЛИНИНА (2)
ВАСИЛИНИНЕ (6)
ВАСИЛИНИНІ (4)
ВАСИЛИНИНОГО (2)
ВАСИЛИНИНОЇ (3)
ВАСИЛИНИНОЮ (1)
ВАСИЛИНИНУ (4)
ВАСИЛИНІ (80)
ВАСИЛИНКО (13)
ВАСИЛИНО (109)

ВАСИЛИНОЮ (32)
ВАСИЛИНУ (146)
ВАСИЛИСА (2)
ВАСИЛИСКА (1)
ВАСИЛІВ (1)
ВАСИЛІВНА (8)
ВАСИЛІВНИ (2)
ВАСИЛІВНІ (1)
ВАСИЛІВНО (8)
ВАСИЛІЄВІ (1)
ВАСИЛІЄМ (1)
ВАСИЛІЙ (18)
ВАСИЛІСК (1)
ВАСИЛІЯ (8)
ВАСИЛЬ (207)
ВАСИЛЬ-ДУРЕНЬ (1)
ВАСИЛЬЕВИЧУ (1)
ВАСИЛЬКАМИ (11)
ВАСИЛЬКАХ (4)
ВАСИЛЬКИ (15)
ВАСИЛЬКІВ (19)
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ (3)
ВАСИЛЬКІВСЬКИХ (1)
ВАСИЛЬКІВСЬКОГО
(3)
ВАСИЛЬКІВЩИНІ (9)
ВАСИЛЬКІВЩИНОЮ
(1)
ВАСИЛЬКО (3)
ВАСИЛЬКОВА (3)
ВАСИЛЬКОВІ (5)
ВАСИЛЬКОМ (1)
ВАСИЛЬКУ (1)
ВАСИЛЬОВИЧ (2)
ВАСИЛЬОВИЧА (16)
ВАСИЛЬОВИЧУ (6)
ВАСИЛЮ (30)
ВАСИЛЯ (122)
ВАСИЛЯМ (2)
ВАТА (1)
ВАТАГА (24)
ВАТАГАМИ (4)
ВАТАГАХ (2)

ВАТАГИ (15)
ВАТАГОЮ (8)
ВАТАГУ (9)
ВАТАЖКА (1)
ВАТАЖКАМИ (3)
ВАТАЖКІВ (1)
ВАТАЖКОМ (2)
ВАТАЗІ (3)
ВАТЕРЛОО (1)
ВАТЕЮ (17)
ВАТИ (8)
ВАТИН (3)
ВАТИНЕ (1)
ВАТИНИМ (1)
ВАТИНИМИ (1)
ВАТИНИХ (1)
ВАТИНІ (8)
ВАТИНІЙ (1)
ВАТИНОГО (1)
ВАТИНОЇ (1)
ВАТИНУ (2)
ВАТІ (75)
ВАТОЮ (1)
ВАТРА (3)
ВАТРИ (2)
ВАТУ (1)
ВАТЮ (65)
ВАТЯ (378)
ВАТЯНИХ (1)
ВАХНЯНИНА (1)
ВАШ (279)
ВАША (264)
ВАШЕ (135)
ВАШИМ (40)
ВАШИМИ (15)
ВАШИХ (90)
ВАШІ (210)
ВАШІЙ (58)
ВАШІМ (2)
ВАШОГО (103)
ВАШОЇ (98)
ВАШОМУ (44)
ВАШОЮ (17)
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ВАШУ (88)
ВБАРИШУВАЛА (1)
ВБАТУВАЛА (1)
ВБАЧАЄ (2)
ВБАЧАЛА (1)
ВБГАЙ (1)
ВБГАТИ (3)
ВБГАЮ (1)
ВБЕРЕТЬСЯ (5)
ВБЕРЕШ (1)
ВБЕРЕШСЯ (1)
ВБЕРИ (2)
ВБЕРИСЬ (3)
ВБЕРИСЯ (1)
ВБЕРІТЬСЯ (2)
ВБЕРУ (1)
ВБЕРУСЬ (4)
ВБЕРУСЯ (4)
ВБ'Є (4)
ВБ'ЄМО (1)
ВБ'ЄТЕ (3)
ВБ'ЄШ (1)
ВБИВ (13)
ВБИВАВ (1)
ВБИВАВСЯ (2)
ВБИВАЄ (2)
ВБИВАЄТЬСЯ (3)
ВБИВАЙСЯ (6)
ВБИВАЙТЕСЬ (1)
ВБИВАЛАСЬ (1)
ВБИВАЛИ (2)
ВБИВАТИ (3)
ВБИВАТИСЬ (2)
ВБИВАТЬ (1)
ВБИВАЮТЬ (4)
ВБИВСЯ (1)
ВБИВШИСЬ (1)
ВБИЙ (4)
ВБИЙНИКУ (1)
ВБИЙНИЦТВ (1)
ВБИЙТЕ (3)
ВБИЛА (4)
ВБИЛИ (27)

ВБИЛИСЬ (2)
ВБИРАВ (2)
ВБИРАВСЬ (1)
ВБИРАВСЯ (3)
ВБИРАЄ (4)
ВБИРАЄТЕСЬ (1)
ВБИРАЄТЬСЯ (5)
ВБИРАЄШСЯ (2)
ВБИРАЙСЬ (1)
ВБИРАЙСЯ (12)
ВБИРАЙТЕСЬ (5)
ВБИРАЛА (4)
ВБИРАЛАСЬ (6)
ВБИРАЛАСЯ (2)
ВБИРАЛИ (6)
ВБИРАЛИСЬ (8)
ВБИРАЛО (1)
ВБИРАННЯ (4)
ВБИРАННЯМ (1)
ВБИРАТИ (1)
ВБИРАТИСЬ (16)
ВБИРАТИСЯ (2)
ВБИРАТЬСЯ (7)
ВБИРАЮСЬ (1)
ВБИРАЮТЬ (6)
ВБИРАЮТЬСЯ (6)
ВБИРАЮЧИ (1)
ВБИТА (4)
ВБИТЕ (1)
ВБИТИ (15)
ВБИТИЙ (3)
ВБИТІ (6)
ВБИТО (2)
ВБИТОГО (2)
ВБИТОЇ (2)
ВБИТУ (2)
ВБІГ (13)
ВБІГАВ (1)
ВБІГАЄ (17)
ВБІГАЮ (1)
ВБІГАЮТЬ (4)
ВБІГАЮЧИ (3)
ВБІГЛА (37)

ВБІГЛИ (12)
ВБІЖИТЬ (1)
ВБІК (15)
ВБІЛИЛА (1)
ВБЛАГАВ (1)
ВБЛАГАЛА (1)
ВБЛАГАТЬ (1)
ВБОГА (1)
ВБОГИЙ (8)
ВБОГИМ (1)
ВБОГИХ (12)
ВБОГІ (19)
ВБОГО (2)
ВБОГОГО (3)
ВБОГОЇ (1)
ВБОГОМУ (1)
ВБОГУ (5)
ВБОЖЕСТВА (2)
ВБОЖЕСТВО (1)
ВБОРИ (2)
ВБРАВ (1)
ВБРАВСЯ (12)
ВБРАВШИСЬ (4)
ВБРАЛА (6)
ВБРАЛАСЬ (18)
ВБРАЛАСЯ (9)
ВБРАЛИ (2)
ВБРАЛИСЬ (3)
ВБРАНА (8)
ВБРАНИЙ (1)
ВБРАНІ (2)
ВБРАННІ (3)
ВБРАННЯ (1)
ВБРАНУ (1)
ВБРАТИ (2)
ВБРАТИСЬ (7)
ВБРАТЬ (1)
ВБРАТЬСЯ (2)
ВБРЕЛА (1)
ВБРЕЛИ (1)
ВБРЕСТИ (1)
ВБРЕХАВСЯ (3)
ВБРЕХАЛАСЬ (1)
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ВБРЕХАЛИСЬ (1)
ВБРЕХАТИСЬ (1)
ВБРЕХАТЬСЯ (1)
ВБРЕШЕТЬСЯ (1)
ВБРИКНЕ (1)
ВБРИКНУ (2)
ВБРИКНУЛА (2)
ВБРІД (3)
ВБУЛАСЬ (1)
ВБУТИСЬ (1)
ВБУТИСЯ (1)
ВБ'Ю (11)
ВБ'ЮТЬ (3)
ВВАГА (2)
ВВАГИ (19)
ВВАГОЮ (2)
ВВАГУ (12)
ВВАЖАВ (49)
ВВАЖАЄ (10)
ВВАЖАЄМО (3)
ВВАЖАЄТЕ (5)
ВВАЖАЄТЬСЯ (4)
ВВАЖАЄШ (1)
ВВАЖАЙ (5)
ВВАЖАЙТЕ (12)
ВВАЖАЛА (41)
ВВАЖАЛИ (26)
ВВАЖАТИ (13)
ВВАЖАТИМЕ (5)
ВВАЖАТИМУ (2)
ВВАЖАТИМУТЬ (1)
ВВАЖАТИСЬ (2)
ВВАЖАТЬ (1)
ВВАЖАЮ (8)
ВВАЖАЮТЬ (19)
ВВАЖАЮЧИ (36)
ВВАЖИВ (2)
ВВАЖИТИ (1)
ВВАЖЛИВА (1)
ВВАЖЛИВЕ (6)
ВВАЖЛИВИЙ (2)
ВВАЖЛИВИМ (2)
ВВАЖЛИВИХ (4)

ВВАЖЛИВІ (4)
ВВАЖЛИВІСТЬ (1)
ВВАЖЛИВІСТЮ (2)
ВВАЖЛИВІШИЙ (1)
ВВАЖЛИВО (33)
ВВАЖЛИВОГО (5)
ВВАЖЛИВОЮ (3)
ВВАЛИВСЯ (1)
ВВАЛИЛА (1)
ВВЕДЕМО (1)
ВВЕДЕНСЬКЕ (1)
ВВЕДИ (1)
ВВЕДУТЬ (1)
ВВЕЗЕНОГО (1)
ВВЕЛА (2)
ВВЕЛИ (1)
ВВЕРХ (1)
ВВЕСТИ (2)
ВВЕСЬ (292)
ВВЕЧЕРІ (212)
ВВЕЧОРІ (2)
ВВИВАЄТЬСЯ (1)
ВВИВАННЯМ (1)
ВВИВКИ (1)
ВВИДЖУВАЛОСЬ (1)
ВВИЖАВСЯ (1)
ВВИЖАЄТЬСЯ (2)
ВВИЖАЛАСЬ (1)
ВВИЖАЛИСЬ (2)
ВВИЖАЮТЬСЯ (1)
ВВИЖУВАЛОСЬ (1)
ВВІВ (1)
ВВІГ (1)
ВВІГНАВСЯ (2)
ВВІГНАЛИСЬ (2)
ВВІГНАЛИСЯ (1)
ВВІГНАЛОСЯ (1)
ВВІГНАТИСЬ (1)
ВВІГНУЛАСЬ (2)
ВВІГНУЛИ (2)
ВВІЙДЕ (6)
ВВІЙДУ (3)
ВВІЙДУТЬ (2)

ВВІЙТИ (4)
ВВІЙШЛА (79)
ВВІЙШЛИ (49)
ВВІЙШЛО (5)
ВВІЙШОВ (67)
ВВІЙШОВШИ (4)
ВВІЛЛЮТЬСЯ (1)
ВВІРВАВСЬ (1)
ВВІРВАВСЯ (6)
ВВІРВАЛИСЬ (4)
ВВІРВАТИСЬ (1)
ВВІРВЕТЬСЯ (2)
ВВІХОДИВ (1)
ВВІХОДИЛА (3)
ВВІХОДИТЬ (1)
ВВІЧІ (2)
ВВІЧЛИВА (4)
ВВІЧЛИВЕНЬКО (1)
ВВІЧЛИВИЙ (5)
ВВІЧЛИВИХ (1)
ВВІЧЛИВІ (1)
ВВІЧЛИВО (8)
ВВІЧЛИВОМУ (1)
ВВІЧЛИВУ (1)
ВВОДЖУ (2)
ВВОДИЛА (1)
ВВОДЬТЕ (4)
ВВОЛИВ (1)
ВВОЛИВШИ (1)
ВВОЛИЛИ (1)
ВВОЛИТИ (4)
ВВОЛИТЬ (4)
ВВОЛЮ (11)
ВВОЛЯЄТЕ (2)
ВВОЛЯЙ (1)
ВВОЛЯЙТЕ (1)
ВВОЛЯЛА (3)
ВВОЛЯЛИ (1)
ВВОЛЯТИ (8)
ВВОЛЯЮ (1)
ВГАВАВ (1)
ВГАВАЛА (1)
ВГАВАЛИ (1)
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ВГАВАЛО (3)
ВГАДАВ (11)
ВГАДАВШИ (1)
ВГАДАЄ (7)
ВГАДАЄТЕ (4)
ВГАДАЄШ (2)
ВГАДАЙ (3)
ВГАДАЙТЕ (3)
ВГАДАЛА (30)
ВГАДАЛИ (11)
ВГАДАТИ (16)
ВГАДАТЬ (5)
ВГАДАЮ (32)
ВГАДУВАВ (9)
ВГАДУВАЛА (17)
ВГАДУВАЛИ (3)
ВГАДУВАТИ (3)
ВГАДУЄ (3)
ВГАДУЮ (9)
ВГАДУЮТЬ (1)
ВГАДУЮЧИ (2)
ВГАМОВУВАЛАСЬ (1)
ВГАМОВУВАЛО (1)
ВГАМОВУВАТИ (1)
ВГАМУВАВ (1)
ВГАМУВАВСЬ (1)
ВГАМУВАВСЯ (3)
ВГАМУВАВШИ (1)
ВГАМУВАЛА (3)
ВГАМУВАЛАСЬ (10)
ВГАМУВАЛИ (1)
ВГАМУВАЛИСЬ (5)
ВГАМУВАЛИСЯ (1)
ВГАМУВАЛО (1)
ВГАМУВАЛОСЬ (4)
ВГАМУВАТИ (6)
ВГАМУВАТЬ (9)
ВГАМУВАТЬСЯ (2)
ВГАМУЄТЬСЯ (5)
ВГАМУЙ (2)
ВГАМУЙСЯ (7)
ВГАМУЙТЕСЬ (2)
ВГАМУЙТЕСЯ (1)

ВГАМУЮТЬ (1)
ВГАНЯВСЬ (1)
ВГАНЯВСЯ (4)
ВГАНЯЄТЬСЯ (3)
ВГАНЯЛА (1)
ВГАНЯЛАСЬ (4)
ВГАНЯЛИСЬ (4)
ВГАНЯЛОСЯ (1)
ВГАНЯЮТЬСЯ (1)
ВГАНЯЮЧИСЬ (2)
ВГИЛИВ (1)
ВГИНАВСЯ (1)
ВГИНАЄТЬСЯ (3)
ВГИНАЛАСЬ (1)
ВГИНАЛИСЬ (2)
ВГИНАЮТЬСЯ (2)
ВГЛЕДИТЬ (1)
ВГЛЕДІВ (20)
ВГЛЕДІВШИ (3)
ВГЛЕДІЛА (8)
ВГЛЕДІЛИ (5)
ВГЛЯДЕ (2)
ВГЛЯДЖУ (9)
ВГЛЯДИТЬ (12)
ВГЛЯДИШ (3)
ВГЛЯДІВ (111)
ВГЛЯДІВШИ (42)
ВГЛЯДІВШІ (1)
ВГЛЯДІЛА (124)
ВГЛЯДІЛИ (37)
ВГЛЯДІЛО (1)
ВГЛЯДІТИ (2)
ВГЛЯДЯТЬ (6)
ВГЛЯЖУ (1)
ВГНІЖДЖУВАТИСЬ (1)
ВГНІЗДЖУВАТИСЬ (2)
ВГНІЗДЖУЮЧИСЬ (1)
ВГНІЗДИВСЬ (3)
ВГНІЗДИВСЯ (5)
ВГНІЗДИВШИСЬ (2)
ВГНІЗДИЛАСЬ (16)
ВГНІЗДИЛИСЬ (8)
ВГНІЗДИЛОСЬ (2)

ВГНІЗДИТИСЬ (2)
ВГОВОРИВ (2)
ВГОВОРИЛА (1)
ВГОВОРИТЬ (2)
ВГОВОРЮВАВ (9)
ВГОВОРЮВАЛА (4)
ВГОВОРЮВАЛИ (4)
ВГОВОРЮВАТИ (8)
ВГОВОРЮВАТЬ (6)
ВГОВОРЯЄ (2)
ВГОДЖУ (1)
ВГОДИЛА (1)
ВГОДИТЬ (2)
ВГОДИШ (4)
ВГОДНІ (2)
ВГОДНО (1)
ВГОДОВАНИЙ (2)
ВГОДОВАНІ (1)
ВГОДОВАНОГО (1)
ВГОДОВУЮТЬСЯ (1)
ВГОЖУ (1)
ВГОНИВСЬ (1)
ВГОРІ (63)
ВГОРУ (554)
ВГОТУВАТИ (1)
ВГРИЗЛА (1)
ВГРУЗЛА (1)
ВДАВ (1)
ВДАВАВ (1)
ВДАВАВСЬ (1)
ВДАВАЙСЬ (2)
ВДАВАЙСЯ (2)
ВДАВАЙТЕСЬ (3)
ВДАВАЛА (7)
ВДАВАЛАСЬ (2)
ВДАВАЛИ (2)
ВДАВАЛИСЬ (2)
ВДАВАНИМИ (1)
ВДАВАННЯ (1)
ВДАВАТИ (3)
ВДАВАТИСЬ (1)
ВДАВАТЬ (4)
ВДАВИВ (1)
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ВДАВИВСЬ (2)
ВДАВИВСЯ (1)
ВДАВИВШИ (1)
ВДАВИЛА (1)
ВДАВИЛАСЬ (2)
ВДАВИСЯ (1)
ВДАВИШСЯ (1)
ВДАВІТЬСЯ (1)
ВДАВЛЮСЬ (1)
ВДАВСЬ (1)
ВДАВСЯ (42)
ВДАВСЯ-ТАКИ (1)
ВДАДУТЬСЯ (1)
ВДАЄ (6)
ВДАЄТЬСЯ (2)
ВДАЙСЬ (1)
ВДАЛА (1)
ВДАЛАСЬ (32)
ВДАЛАСЯ (17)
ВДАЛИСЬ (9)
ВДАЛИСЯ (7)
ВДАЛОСЬ (10)
ВДАЛОСЬ-ТАКИ (1)
ВДАЛОСЯ (9)
ВДАРИВ (71)
ВДАРИВСЬ (1)
ВДАРИВСЯ (6)
ВДАРИВШИ (8)
ВДАРИВШИСЬ (5)
ВДАРИЛА (47)
ВДАРИЛАСЬ (10)
ВДАРИЛИ (61)
ВДАРИЛИСЬ (3)
ВДАРИЛО (16)
ВДАРИЛОСЬ (1)
ВДАРИМО (3)
ВДАРИТИ (6)
ВДАРИТЬ (10)
ВДАРМО (3)
ВДАРТЕ (1)
ВДАРЮ (2)
ВДАРЯВ (1)
ВДАРЯТЬ (6)

ВДАРЯЮЧИ (1)
ВДАСТЬСЯ (4)
ВДАТИ (3)
ВДАТИСЬ (1)
ВДАТНЕ (1)
ВДАТНІ (4)
ВДАТНІШІ (3)
ВДАТНІШОЇ (1)
ВДАТНО (5)
ВДАТНОГО (1)
ВДАТНОЮ (1)
ВДАЧ (4)
ВДАЧА (59)
ВДАЧЕЮ (20)
ВДАЧІ (107)
ВДАЧУ (239)
ВДАЮТЬ (1)
ВДАЮЧИ (3)
ВДАЮЧІ (1)
ВДВОЄ (42)
ВДВОХ (130)
ВДЕНЬ (48)
ВДЕРЖАВ (21)
ВДЕРЖАВСЬ (4)
ВДЕРЖАВСЯ (14)
ВДЕРЖАВШИ (3)
ВДЕРЖАЛА (23)
ВДЕРЖАЛАСЬ (16)
ВДЕРЖАЛИ (5)
ВДЕРЖАЛО (2)
ВДЕРЖАЛОСЬ (3)
ВДЕРЖАННЯ (1)
ВДЕРЖАТИ (14)
ВДЕРЖАТИСЬ (24)
ВДЕРЖАТИСЯ (1)
ВДЕРЖАТЬ (4)
ВДЕРЖАТЬСЯ (7)
ВДЕРЖИТЕ (1)
ВДЕРЖИТЬ (3)
ВДЕРЖИШ (1)
ВДЕРЖИШСЯ (1)
ВДЕРЖНО (1)
ВДЕРЖУ (3)

ВДЕРЖУВАВ (2)
ВДЕРЖУВАЛА (4)
ВДЕРЖУВАЛАСЬ (2)
ВДЕРЖУВАЛИ (1)
ВДЕРЖУВАЛИСЬ (1)
ВДЕРЖУВАТИ (1)
ВДЕРЖУЄ (1)
ВДЕРЖУЙ (1)
ВДЕРЖУСЬ (1)
ВДЕРЖУЮЧИ (1)
ВДЕСЯТЕРО (4)
ВДИВИВ (4)
ВДИВИВСЯ (1)
ВДИВИВШИЙ (2)
ВДИВИЛА (1)
ВДИВИЛИ (1)
ВДИВИЛО (4)
ВДИВЛЯЙ (1)
ВДИВЛЯТЬСЯ (2)
ВДИВЛЯЮЧИСЬ (1)
ВДИВОВИЖУ (2)
ВДИХАЮЧИ (1)
ВДИХНУЛИ (1)
ВДИХНУТЬ (1)
ВДІЄ (9)
ВДІЄМО (5)
ВДІЄТЕ (1)
ВДІЄШ (10)
ВДІЛЯЛИ (2)
ВДІЮ (5)
ВДІЮТЬ (5)
ВДІЯВ (4)
ВДІЯЛА (4)
ВДІЯЛИ (5)
ВДІЯЛО (1)
ВДІЯТИ (1)
ВДОВА (8)
ВДОВИ (2)
ВДОВИНЕ (1)
ВДОВОЛЕНА (2)
ВДОВОЛЕНЕ (1)
ВДОВОЛЕНІ (1)
ВДОВОЛЕННЯ (5)
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ВДОВОЛИВ (1)
ВДОВОЛИВСЯ (1)
ВДОВОЛИВШИ (2)
ВДОВОЛИВШИСЬ (1)
ВДОВОЛИЛА (2)
ВДОВОЛИЛАСЬ (1)
ВДОВОЛИТИ (3)
ВДОВОЛИТИСЬ (3)
ВДОВОЛИТЬ (3)
ВДОВОЛІННЯ (3)
ВДОВОЛІННЯМ (1)
ВДОВОЛЬ (1)
ВДОВОЛЬНИТИ (2)
ВДОВОЛЮЮТЬ (2)
ВДОВОЛЯВ (1)
ВДОВОЛЯВСЯ (2)
ВДОВОЛЯЛА (3)
ВДОВОЛЯЛО (1)
ВДОВОЛЯТЬСЯ (1)
ВДОВОЮ (1)
ВДОМА (139)
ВДОСВІТА (45)
ВДРАВ (1)
ВДРУГЕ (158)
ВДРУГИХ (4)
ВДУМУВАТИСЬ (1)
ВДУРІЛА (1)
ВДЯГАВСЯ (1)
ВДЯГАЄТЬСЯ (7)
ВДЯГАЙСЯ (4)
ВДЯГАТИ (1)
ВДЯГАТИСЬ (1)
ВДЯГАЮТЬСЯ (1)
ВДЯГАЮЧИСЬ (1)
ВДЯГЛА (2)
ВДЯГЛИСЬ (1)
ВДЯГНЕТЬСЯ (1)
ВДЯГСЯ (4)
ВДЯЧНА (4)
ВДЯЧНИЙ (9)
ВДЯЧНИМ (1)
ВЕБЕРА (1)
ВЕДЕ (39)

ВЕДЕМО (1)
ВЕДЕНЕ (1)
ВЕДЕТЕ (2)
ВЕДЕТЬСЯ (3)
ВЕДЕШ (2)
ВЕДИ (8)
ВЕДИ-БО (1)
ВЕДІННІ (2)
ВЕДІТЬ (7)
ВЕДМЕДИКУ (2)
ВЕДМЕДІ (3)
ВЕДМЕДІВ (4)
ВЕДМЕДЯ (21)
ВЕДМЕДЯМИ (1)
ВЕДМЕДЯХ (1)
ВЕДМЕДЯЧА (1)
ВЕДМЕДЯЧИЙ (1)
ВЕДМЕЖІМ (1)
ВЕДМІДЬ (27)
ВЕДОМА (1)
ВЕДУ (6)
ВЕДУТЬ (15)
ВЕДУЧИ (1)
ВЕЖА (1)
ВЕЖУ (1)
ВЕЗЕ (9)
ВЕЗЕТЕ (2)
ВЕЗЕШ (3)
ВЕЗИ (7)
ВЕЗЛА (2)
ВЕЗЛИ (12)
ВЕЗТИ (16)
ВЕЗТИМУ (1)
ВЕЗТИМУТЬ (1)
ВЕЗУВІЯ (1)
ВЕЗУТЬ (12)
ВЕЙ (16)
ВЕЙКАВ (1)
ВЕЙКАЛИ (2)
ВЕКСЕЛІ (9)
ВЕКСЕЛІВ (5)
ВЕКСЕЛЬ (13)
ВЕКСЕЛЯ (4)

ВЕКСЕЛЯМИ (2)
ВЕЛА (15)
ВЕЛАСЬ (3)
ВЕЛАСЯ (3)
ВЕЛЕДНІЦЬКИЙ (1)
ВЕЛЕЛА (2)
ВЕЛЕМУДРИХ (1)
ВЕЛЕТЕНСЬКА (6)
ВЕЛЕТЕНСЬКЕ (5)
ВЕЛЕТЕНСЬКИЙ (7)
ВЕЛЕТЕНСЬКИМ (2)
ВЕЛЕТЕНСЬКИХ (2)
ВЕЛЕТЕНСЬКІ (17)
ВЕЛЕТЕНСЬКІЙ (3)
ВЕЛЕТЕНСЬКОГО (1)
ВЕЛЕТЕНСЬКОЇ (1)
ВЕЛЕТЕНСЬКОМУ (1)
ВЕЛЕТЕНСЬКОЮ (1)
ВЕЛЕТЕНСЬКУ (2)
ВЕЛЕТЕНЬ (2)
ВЕЛЕТЕНЬ-ЗВІР (1)
ВЕЛЕТНІ (2)
ВЕЛЕТНІВ (6)
ВЕЛЕТНІ-ДЕРЕВА (1)
ВЕЛЕТНІ-СИЛАЧІ (1)
ВЕЛЕТНЯ (2)
ВЕЛЕТНЯМИ (2)
ВЕЛИ (20)
ВЕЛИКА (232)
ВЕЛИКДЕНЬ (1)
ВЕЛИКДЕНЬ (35)
ВЕЛИКДНЯ (1)
ВЕЛИКЕ (129)
ВЕЛИКЕ-ПРЕВЕЛИКЕ
(1)
ВЕЛИКИЙ (256)
ВЕЛИКИМ (70)
ВЕЛИКИМИ (53)
ВЕЛИКИХ (63)
ВЕЛИКІ (160)
ВЕЛИКІЙ (23)
ВЕЛИКІМ (2)
ВЕЛИКІСТЬ (1)
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ВЕЛИКОГО (113)
ВЕЛИКОДНЕМ (7)
ВЕЛИКОДНИЙ (3)
ВЕЛИКОДНИМИ (1)
ВЕЛИКОДНИХ (7)
ВЕЛИКОДНІ (8)
ВЕЛИКОДНІЙ (1)
ВЕЛИКОДНІМ (2)
ВЕЛИКОДНІХ (4)
ВЕЛИКОДНОЇ (1)
ВЕЛИКОДНОМУ (1)
ВЕЛИКОДНЮ (5)
ВЕЛИКОДНЯ (22)
ВЕЛИКОЇ (60)
ВЕЛИКОМУ (53)
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЯ
(1)
ВЕЛИКОПАНСТВО (1)
ВЕЛИКОПАНСЬКИЙ (1)
ВЕЛИКОПАНСЬКИМ
(1)
ВЕЛИКОПАНСЬКІ (1)
ВЕЛИКОПАНСЬКОГО
(1)
ВЕЛИКОПАНСЬКОЮ
(1)
ВЕЛИКОПАНСЬКУ (1)
ВЕЛИКОРОЗУМНА (3)
ВЕЛИКОРОЗУМНИЙ (5)
ВЕЛИКОРОЗУМНІ (4)
ВЕЛИКОРОЗУМНОГО
(1)
ВЕЛИКОРОЗУМНОЇ (1)
ВЕЛИКОРОЗУМНУ (2)
ВЕЛИКОРОС (7)
ВЕЛИКОРОСА (1)
ВЕЛИКОРОСИ (22)
ВЕЛИКОРОСІВ (4)
ВЕЛИКОРОСІЇ (7)
ВЕЛИКОРОСІЯ (2)
ВЕЛИКОРОСІЯНКИ (1)
ВЕЛИКОРУСАМИ (2)
ВЕЛИКОРУСИ (1)

ВЕЛИКОРУСИЗМИ (1)
ВЕЛИКОРУСІВ (4)
ВЕЛИКОРУССКОМ (1)
ВЕЛИКОРУСЬКА (11)
ВЕЛИКОРУСЬКЕ (11)
ВЕЛИКОРУСЬКИЙ (29)
ВЕЛИКОРУСЬКИМ (7)
ВЕЛИКОРУСЬКИМИ (9)
ВЕЛИКОРУСЬКИХ (28)
ВЕЛИКОРУСЬКІ (30)
ВЕЛИКОРУСЬКІЙ (11)
ВЕЛИКОРУСЬКІМ (2)
ВЕЛИКОРУСЬКОГО
(18)
ВЕЛИКОРУСЬКОЇ (15)
ВЕЛИКОРУСЬКОМУ
(10)
ВЕЛИКОРУСЬКОСОЛДАТСЬКА (1)
ВЕЛИКОРУСЬКОЮ (14)
ВЕЛИКОРУСЬКУ (13)
ВЕЛИКОРУЩИНУ (1)
ВЕЛИКОСВІТСЬКУ (2)
ВЕЛИКОСТІ (2)
ВЕЛИКОЦІННИЙ (1)
ВЕЛИКОЮ (113)
ВЕЛИКУ (136)
ВЕЛИКУ-ВЕЛИКУ (1)
ВЕЛИМО (1)
ВЕЛИСЬ (1)
ВЕЛИТЬ (6)
ВЕЛИЧАЄ (1)
ВЕЛИЧАЄТЬСЯ (1)
ВЕЛИЧАТИ (1)
ВЕЛИЧЕЗНА (2)
ВЕЛИЧЕЗНЕ (1)
ВЕЛИЧЕЗНИЙ (9)
ВЕЛИЧЕЗНИХ (2)
ВЕЛИЧЕЗНІ (3)
ВЕЛИЧЕЗНОГО (5)
ВЕЛИЧЕЗНОМУ (4)
ВЕЛИЧЕЗНУ (3)
ВЕЛИЧЕНЬКІ (1)

ВЕЛИЧІ (2)
ВЕЛИЧНА (10)
ВЕЛИЧНЕ (2)
ВЕЛИЧНИЙ (4)
ВЕЛИЧНИМ (1)
ВЕЛИЧНИМИ (1)
ВЕЛИЧНІ (3)
ВЕЛИЧНІЙ (1)
ВЕЛИЧНІСТЬ (7)
ВЕЛИЧНІСТЮ (2)
ВЕЛИЧНО (7)
ВЕЛИЧНОГО (2)
ВЕЛИЧНОЇ (1)
ВЕЛИЧНОСТІ (1)
ВЕЛИЧНОЮ (1)
ВЕЛИЧНУ (3)
ВЕЛІВ (23)
ВЕЛІВ-ТАКИ (1)
ВЕЛІЄ (2)
ВЕЛІЙ (1)
ВЕЛІЛА (7)
ВЕЛІЛИ (3)
ВЕЛІТЬ (1)
ВЕЛІЮ (2)
ВЕЛІЯ (1)
ВЕЛОСЯ (2)
ВЕЛЬЗЕВУЛ (1)
ВЕЛЬМИ (7)
ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ
(4)
ВЕЛЬМИШАНОВНИХ
(1)
ВЕЛЬМОЖНИЙ (3)
ВЕЛЬМОЖНИМ (1)
ВЕЛЬМОЖНІ (2)
ВЕЛЬМОЖНОГО (1)
ВЕЛЫКИЕ (1)
ВЕЛЮ (3)
ВЕНГЕР (1)
ВЕНГЕРКИ (1)
ВЕНГЕРСЬКЕ (2)
ВЕНГЕРСЬКИМ (2)
ВЕНГЕРСЬКІ (1)
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ВЕНГЕРСЬКІЙ (2)
ВЕНГЕРСЬКОГО (12)
ВЕНГЕРСЬКОЮ (2)
ВЕНГЕРСЬКУ (1)
ВЕНГЕРЩИНІ (1)
ВЕНГЖИНА (1)
ВЕНГРА (1)
ВЕНГРАХ (1)
ВЕНГРИ (5)
ВЕНГРІВ (2)
ВЕНГРІВ-МАНДРІВЦІВ
(1)
ВЕНГРІЇ (6)
ВЕНГРІЮ (1)
ВЕНЕ (5)
ВЕНЕРА (1)
ВЕНЕРИ (2)
ВЕНЕРО (1)
ВЕНЕРОЮ (1)
ВЕНЕРУ (2)
ВЕНЕЦІАНСЬКОЮ (1)
ВЕНЕЦІЯ (1)
ВЕНЖИК (1)
ВЕРАНДА (1)
ВЕРАНДИ (3)
ВЕРАНДІ (20)
ВЕРАНДОЮ (5)
ВЕРАНДУ (6)
ВЕРБ (73)
ВЕРБА (13)
ВЕРБАМ (1)
ВЕРБАМИ (215)
ВЕРБАХ (65)
ВЕРБИ (190)
ВЕРБИНИ (1)
ВЕРБИЦЬКИЙ (7)
ВЕРБИЦЬКОГО (2)
ВЕРБИЦЬКОМУ (1)
ВЕРБІ (11)
ВЕРБІВЕЦЬ (1)
ВЕРБІВКА (10)
ВЕРБІВКИ (15)
ВЕРБІВКОЮ (1)

ВЕРБІВКУ (12)
ВЕРБІВОЧКОЮ (1)
ВЕРБІВСЬКА (2)
ВЕРБІВСЬКИМ (1)
ВЕРБІВСЬКИМИ (2)
ВЕРБІВСЬКИХ (6)
ВЕРБІВСЬКІ (5)
ВЕРБІВСЬКОГО (2)
ВЕРБІВСЬКУ (2)
ВЕРБІВЦІ (22)
ВЕРБІВЦІВ (5)
ВЕРБІВЦЯМ (2)
ВЕРБІВЦЯМИ (2)
ВЕРБЛЮД (1)
ВЕРБЛЮДАМИ (3)
ВЕРБЛЮДАХ (1)
ВЕРБЛЮДИ (1)
ВЕРБЛЮДІВ (1)
ВЕРБНОМУ (1)
ВЕРБНУ (1)
ВЕРБОВА (3)
ВЕРБОВЕ (2)
ВЕРБОВИЙ (2)
ВЕРБОВИМИ (2)
ВЕРБОВІ (4)
ВЕРБОВІЙ (1)
ВЕРБОВОГО (2)
ВЕРБОВОЇ (1)
ВЕРБОВОМУ (1)
ВЕРБОВОЮ (1)
ВЕРБОВУ (2)
ВЕРБОЛІЗ (1)
ВЕРБОЛОЗІ (2)
ВЕРБОЛОЗОМ (1)
ВЕРБОЛОЗУ (17)
ВЕРБОЮ (30)
ВЕРБУ (25)
ВЕРБУВАЛИ (2)
ВЕРБУНКУ (2)
ВЕРБУНОК (1)
ВЕРВЕЧКАХ (1)
ВЕРГАННЯ (2)
ВЕРЕДАМИ (5)

ВЕРЕДАХ (1)
ВЕРЕДИ (8)
ВЕРЕДІВ (3)
ВЕРЕДЛИВА (22)
ВЕРЕДЛИВЕ (1)
ВЕРЕДЛИВИЙ (9)
ВЕРЕДЛИВИМ (2)
ВЕРЕДЛИВИМИ (1)
ВЕРЕДЛИВИХ (3)
ВЕРЕДЛИВІ (9)
ВЕРЕДЛИВІСТЬ (1)
ВЕРЕДЛИВО (4)
ВЕРЕДЛИВОГО (1)
ВЕРЕДЛИВОЇ (2)
ВЕРЕДЛИВОЮ (5)
ВЕРЕДЛИВУ (2)
ВЕРЕДУВАВ (3)
ВЕРЕДУВАЛА (3)
ВЕРЕДУВАЛИ (1)
ВЕРЕДУВАННЯ (7)
ВЕРЕДУВАННЯМ (1)
ВЕРЕДУВАТИ (5)
ВЕРЕДУВАТИМЕ (1)
ВЕРЕДУВАТЬ (5)
ВЕРЕДУЄ (8)
ВЕРЕДУЄТЕ (2)
ВЕРЕДУЄШ (3)
ВЕРЕДУЙТЕ (1)
ВЕРЕДУНІВ (1)
ВЕРЕДУЮ (2)
ВЕРЕДУЮТЬ (1)
ВЕРЕМІЮ (1)
ВЕРЕМІЯ (3)
ВЕРЕСНЯ (13)
ВЕРЕТЕН (3)
ВЕРЕТЕНА (5)
ВЕРЕТЕНИЛАСЬ (1)
ВЕРЕТЕНО (8)
ВЕРЕТЕНОМ (7)
ВЕРЕЩАВ (14)
ВЕРЕЩАЛА (12)
ВЕРЕЩАЛИ (6)
ВЕРЕЩАЛО (1)
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ВЕРЕЩАННЯ (4)
ВЕРЕЩАТИ (1)
ВЕРЕЩАТЬ (7)
ВЕРЕЩИТЬ (13)
ВЕРЕЩІТЬ (1)
ВЕРЗ (2)
ВЕРЗЕ (10)
ВЕРЗЕМО (1)
ВЕРЗЕТЕ (9)
ВЕРЗЕТЬСЯ (3)
ВЕРЗЕШ (36)
ВЕРЗИ (4)
ВЕРЗЛА (2)
ВЕРЗЛАСЬ (1)
ВЕРЗЛИ (3)
ВЕРЗЛОСЬ (5)
ВЕРЗЛОСЯ (1)
ВЕРЗТИ (5)
ВЕРЗТИСЬ (1)
ВЕРЗТИСЯ (1)
ВЕРЗУ (3)
ВЕРЗУТЬ (1)
ВЕРЗУТЬСЯ (1)
ВЕРЛЕН (2)
ВЕРНЕ (8)
ВЕРНЕМО (5)
ВЕРНЕМОСЬ (8)
ВЕРНЕТЕ (1)
ВЕРНЕТЕСЬ (8)
ВЕРНЕТЬСЯ (44)
ВЕРНЕШ (4)
ВЕРНЕШСЯ (24)
ВЕРНИ (5)
ВЕРНИСЬ (4)
ВЕРНИСЯ (4)
ВЕРНІМОСЬ (2)
ВЕРНІТЕСЯ (2)
ВЕРНІТЬ (3)
ВЕРНІТЬСЯ (1)
ВЕРНІТЬСЯ-БО (1)
ВЕРНО (2)
ВЕРНОГО (2)
ВЕРНУ (6)

ВЕРНУВ (20)
ВЕРНУВСЬ (37)
ВЕРНУВСЯ (157)
ВЕРНУВШИСЬ (58)
ВЕРНУЛА (3)
ВЕРНУЛАСЬ (145)
ВЕРНУЛАСЯ (15)
ВЕРНУЛИ (11)
ВЕРНУЛИСЬ (76)
ВЕРНУЛИСЯ (6)
ВЕРНУЛОСЬ (4)
ВЕРНУЛОСЯ (1)
ВЕРНУСЬ (22)
ВЕРНУСЯ (23)
ВЕРНУТИ (17)
ВЕРНУТИСЬ (40)
ВЕРНУТИСЯ (2)
ВЕРНУТІ (1)
ВЕРНУТЬ (4)
ВЕРНУТЬСЯ (30)
ВЕРОЯТНМЙ (2)
ВЕРОЯТНО (2)
ВЕРСІ (5)
ВЕРСТ (1)
ВЕРСТАТ (4)
ВЕРСТАТАМИ (1)
ВЕРСТАТИ (1)
ВЕРСТАТИКАХ (5)
ВЕРСТАТИКИ (1)
ВЕРСТАТИКІВ (1)
ВЕРСТВ (6)
ВЕРСТВА (5)
ВЕРСТВАМИ (1)
ВЕРСТВИ (32)
ВЕРСТВІ (13)
ВЕРСТВУ (8)
ВЕРСТОВ (73)
ВЕРСТУ (1)
ВЕРТАВ (2)
ВЕРТАВСЬ (14)
ВЕРТАВСЯ (42)
ВЕРТАЄ (2)
ВЕРТАЄМОСЬ (2)

ВЕРТАЄТЬСЯ (47)
ВЕРТАЙМОСЬ (5)
ВЕРТАЙСЬ (2)
ВЕРТАЙСЯ (10)
ВЕРТАЙТЕ (2)
ВЕРТАЙТЕСЬ (12)
ВЕРТАЙТЕСЬ-БО (1)
ВЕРТАЛАСЬ (31)
ВЕРТАЛАСЯ (3)
ВЕРТАЛИ (2)
ВЕРТАЛИСЬ (31)
ВЕРТАЛИСЯ (2)
ВЕРТАЛОСЬ (1)
ВЕРТАННЯ (10)
ВЕРТАТИМЕТЕСЬ (1)
ВЕРТАТИМЕТЬСЯ (1)
ВЕРТАТИСЬ (32)
ВЕРТАТИСЯ (1)
ВЕРТАТСЯ (2)
ВЕРТАТЬ (2)
ВЕРТАТЬСЯ (17)
ВЕРТАЮСЬ (8)
ВЕРТАЮСЯ (1)
ВЕРТАЮТЬСЯ (14)
ВЕРТАЮЧИСЬ (82)
ВЕРТАЮЧИСЯ (1)
ВЕРТЕПІ (2)
ВЕРТЕПНІМ (1)
ВЕРТЕПОМ (1)
ВЕРТЕПУ (2)
ВЕРТЕР (2)
ВЕРТЕРА (3)
ВЕРТИТЬ (3)
ВЕРТИТЬСЯ (9)
ВЕРТІВСЯ (11)
ВЕРТІЛА (6)
ВЕРТІЛАСЬ (24)
ВЕРТІЛАСЬКРУТИЛАСЬ (1)
ВЕРТІЛАСЯ (9)
ВЕРТІЛИ (3)
ВЕРТІЛИСЬ (12)
ВЕРТІЛИСЯ (2)
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ВЕРТІЛОСЬ (2)
ВЕРТІЛОСЯ (1)
ВЕРТІТИ (5)
ВЕРТІТИСЬ (2)
ВЕРТКА (3)
ВЕРТКИЙ (3)
ВЕРТКИМ (1)
ВЕРТКІ (1)
ВЕРТКОГО (1)
ВЕРТОГРАД (1)
ВЕРТОГРАДОМ (1)
ВЕРТУНА (1)
ВЕРТЬ (6)
ВЕРТЯТЬ (2)
ВЕРТЯТЬСЯ (2)
ВЕРХ (32)
ВЕРХА (5)
ВЕРХАМИ (45)
ВЕРХАХ (16)
ВЕРХИ (108)
ВЕРХІВ (4)
ВЕРХІВЕЦЬ (2)
ВЕРХІВЦЕВІ (1)
ВЕРХІВЦІ (2)
ВЕРХІВЦІВ (1)
ВЕРХІВЦЯ (6)
ВЕРХІВ'Я (5)
ВЕРХНІ (2)
ВЕРХНІЙ (10)
ВЕРХНІМ (1)
ВЕРХНІМИ (1)
ВЕРХНІХ (6)
ВЕРХНЬОГО (2)
ВЕРХНЬОЇ (8)
ВЕРХНЬОМУ (3)
ВЕРХНЬОЮ (2)
ВЕРХНЮ (7)
ВЕРХНЯ (6)
ВЕРХОВЕ (1)
ВЕРХОВЕНСТВО (4)
ВЕРХОВЕНСТВОМ (1)
ВЕРХОВЕЦЬ (4)
ВЕРХОВИЙ (1)

ВЕРХОВИХ (2)
ВЕРХОВІ (3)
ВЕРХОВІТТІ (2)
ВЕРХОВІТТЯ (6)
ВЕРХОВІТТЯМ (1)
ВЕРХОВІТТЯХ (1)
ВЕРХОВ'Ї (1)
ВЕРХОВОДЕ (1)
ВЕРХОВОДИВ (2)
ВЕРХОВОДИЛА (3)
ВЕРХОВОДИТИ (13)
ВЕРХОВОДИТЬ (9)
ВЕРХОВОДІВ (1)
ВЕРХОВОДІННЯ (1)
ВЕРХОВОДЬ (1)
ВЕРХОВОДЯТЬ (2)
ВЕРХОВЦІ (1)
ВЕРХОГЛЯДИ (1)
ВЕРХОМ (35)
ВЕРХУ (32)
ВЕРЧУСЬ (3)
ВЕРЧУСЯ (2)
ВЕРША (8)
ВЕРШЕЧКА (1)
ВЕРШЕЧКАМИ (6)
ВЕРШЕЧКАХ (7)
ВЕРШЕЧКИ (16)
ВЕРШЕЧКІВ (9)
ВЕРШЕЧКУ (22)
ВЕРШЕЧОК (5)
ВЕРШЕЮ (1)
ВЕРШИН (2)
ВЕРШИНАМИ (1)
ВЕРШИНАХ (1)
ВЕРШИНИ (1)
ВЕРШИНІ (2)
ВЕРШИНОЮ (1)
ВЕРШКА (1)
ВЕРШКАМИ (1)
ВЕРШКАХ (1)
ВЕРШКИ (6)
ВЕРШКОВІ (1)
ВЕРШКОМ (4)

ВЕРШКУ (1)
ВЕРШО (2)
ВЕРШОК (11)
ВЕРШУ (12)
ВЕСЕЛ (7)
ВЕСЕЛА (232)
ВЕСЕЛА-ВЕСЕЛА (1)
ВЕСЕЛАЯ (1)
ВЕСЕЛЕ (50)
ВЕСЕЛЕНЬКА (12)
ВЕСЕЛЕНЬКЕ (2)
ВЕСЕЛЕНЬКИЙ (6)
ВЕСЕЛЕНЬКИМ (1)
ВЕСЕЛЕНЬКИМИ (2)
ВЕСЕЛЕНЬКІ (2)
ВЕСЕЛЕНЬКО (35)
ВЕСЕЛЕНЬКОЮ (1)
ВЕСЕЛИВ (1)
ВЕСЕЛИВСЯ (1)
ВЕСЕЛИЙ (211)
ВЕСЕЛИЛА (4)
ВЕСЕЛИЛАСЬ (1)
ВЕСЕЛИЛАСЯ (1)
ВЕСЕЛИЛИ (5)
ВЕСЕЛИЛИСЬ (1)
ВЕСЕЛИЛО (4)
ВЕСЕЛИМ (34)
ВЕСЕЛИМИ (44)
ВЕСЕЛИСЯ (1)
ВЕСЕЛИТИ (1)
ВЕСЕЛИТЬ (4)
ВЕСЕЛИТЬСЯ (2)
ВЕСЕЛИХ (52)
ВЕСЕЛІ (184)
ВЕСЕЛІЇ (1)
ВЕСЕЛІЙ (11)
ВЕСЕЛІСТЬ (42)
ВЕСЕЛІСТЮ (10)
ВЕСЕЛІШ (1)
ВЕСЕЛІША (16)
ВЕСЕЛІШАЄ (1)
ВЕСЕЛІШАЛИ (1)
ВЕСЕЛІШЕ (81)
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ВЕСЕЛІШИЙ (7)
ВЕСЕЛІШИМ (2)
ВЕСЕЛІШИХ (1)
ВЕСЕЛІШІ (15)
ВЕСЕЛІШОГО (1)
ВЕСЕЛІШОЇ (5)
ВЕСЕЛІШОМУ (1)
ВЕСЕЛІШОЮ (1)
ВЕСЕЛКА (7)
ВЕСЕЛКИ (20)
ВЕСЕЛО (208)
ВЕСЕЛОГО (58)
ВЕСЕЛОЇ (53)
ВЕСЕЛОМУ (18)
ВЕСЕЛОСТІ (24)
ВЕСЕЛОЩАМИ (1)
ВЕСЕЛОЩІ (4)
ВЕСЕЛОЩІВ (4)
ВЕСЕЛОЮ (32)
ВЕСЕЛУ (58)
ВЕСЕЛЦІ (1)
ВЕСЕЛЧАНА (2)
ВЕСЕЛЧАНІ (2)
ВЕСЕЛЧАНІЙ (1)
ВЕСЕЛЧАНОГО (1)
ВЕСЕЛЬЦЕ (1)
ВЕСЕЛЯТЬ (1)
ВЕСЕЛЯТЬСЯ (1)
ВЕСІЛЛІ (39)
ВЕСІЛЛІВ (11)
ВЕСІЛЛЮ (4)
ВЕСІЛЛЯ (263)
ВЕСІЛЛЯМ (11)
ВЕСІЛЛЯМИ (1)
ВЕСІЛЛЯХ (10)
ВЕСІЛЬ (2)
ВЕСІЛЬНА (2)
ВЕСІЛЬНЕ (2)
ВЕСІЛЬНИЙ (6)
ВЕСІЛЬНИМИ (1)
ВЕСІЛЬНИХ (10)
ВЕСІЛЬНІ (11)
ВЕСІЛЬНІЙ (2)

ВЕСІЛЬНОГО (4)
ВЕСІЛЬНОЇ (7)
ВЕСІЛЬНОМУ (3)
ВЕСІЛЬНОЮ (2)
ВЕСІЛЬНУ (1)
ВЕСЛА (9)
ВЕСЛАМИ (10)
ВЕСЛАХ (1)
ВЕСЛО (10)
ВЕСЛОМ (7)
ВЕСНА (85)
ВЕСНА-КРАСНА (2)
ВЕСНИ (23)
ВЕСНІ (4)
ВЕСНО (1)
ВЕСНОЮ (61)
ВЕСНУ (11)
ВЕСНЯНА (15)
ВЕСНЯНЕ (12)
ВЕСНЯНИЙ (18)
ВЕСНЯНИМ (5)
ВЕСНЯНИМИ (2)
ВЕСНЯНИХ (3)
ВЕСНЯНІ (8)
ВЕСНЯНІЙ (4)
ВЕСНЯНКАХ (5)
ВЕСНЯНКИ (2)
ВЕСНЯНКУ (2)
ВЕСНЯНОГО (10)
ВЕСНЯНОЇ (1)
ВЕСНЯНОК (8)
ВЕСНЯНОМУ (5)
ВЕСНЯНОЧКА (2)
ВЕСНЯНОЮ (3)
ВЕСНЯНУ (2)
ВЕСТИ (24)
«ВЕСТНИК ЕВРОПЫ»
(9)
«ВЕСТНИКА» (1)
«ВЕСТНИКА ЕВРОПЫ»
(3)
«ВЕСТНИКЕ ЕВРОПЫ»
(3)

«ВЕСТЬ» (назва газети)
(4)
ВЕСЬ (53)
ВЕСЬМА (1)
ВЕТЕРАН-ПИСАЛЬНИК
(1)
ВЕТУШКА (2)
ВЕТУШКАХ (1)
ВЕТУШЦІ (2)
ВЕТЧИНА (2)
ВЕЧЕРАХ (1)
ВЕЧЕРЕЮ (33)
ВЕЧЕРІ (69)
ВЕЧЕРНЕЙ (3)
ВЕЧЕРНИЦЯХ (2)
ВЕЧЕРНІ (19)
ВЕЧЕРНЮ (28)
ВЕЧЕРНЯ (1)
ВЕЧЕРОК (3)
ВЕЧЕРОМ (5)
ВЕЧЕРЮ (170)
ВЕЧЕРЯ (39)
ВЕЧЕРЯВ (4)
ВЕЧЕРЯВШИ (2)
ВЕЧЕРЯЄ (1)
ВЕЧЕРЯЄМО (2)
ВЕЧЕРЯЙ (3)
ВЕЧЕРЯЙТЕ (2)
ВЕЧЕРЯЛА (9)
ВЕЧЕРЯЛИ (13)
ВЕЧЕРЯЛО (2)
ВЕЧЕРЯТИ (26)
ВЕЧЕРЯТЬ (19)
ВЕЧЕРЯЮТЬ (2)
ВЕЧІР (283)
ВЕЧІРКИ (1)
ВЕЧІРНЄ (16)
ВЕЧІРНИЙ (1)
ВЕЧІРНІ (9)
ВЕЧІРНІЙ (33)
ВЕЧІРНІМ (19)
ВЕЧІРНІМИ (2)
ВЕЧІРНІХ (1)
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ВЕЧІРНЬОГО (25)
ВЕЧІРНЬОЇ (13)
ВЕЧІРНЬОМУ (38)
ВЕЧІРНЬОЮ (8)
ВЕЧІРНЮ (5)
ВЕЧІРНЮЮ (2)
ВЕЧІРНЯ (23)
ВЕЧІРНЯЯ (1)
ВЕЧІРОК (4)
ВЕЧНО (1)
ВЕЧОРА (216)
ВЕЧОРАМИ (20)
ВЕЧОРАХ (6)
ВЕЧОРИ (34)
ВЕЧОРИНКИ (1)
ВЕЧОРИНКУ (1)
ВЕЧОРИНЦІ (2)
ВЕЧОРІ (5)
ВЕЧОРІВ (1)
ВЕЧОРІЄ (3)
ВЕЧОРІЛО (10)
ВЕЧОРІТИ (4)
ВЕЧОРІТЬ (3)
ВЕЧОРКА (1)
ВЕЧОРКИ (1)
ВЕЧОРНИЦІ (36)
ВЕЧОРНИЦЬ (3)
ВЕЧОРНИЦЯМИ (1)
ВЕЧОРНИЦЯХ (14)
ВЕЧОРНИЧКИ (1)
ВЕЧОРОК (3)
ВЕЧОРОМ (44)
ВЕШТАВСЬ (3)
ВЕШТАВСЯ (10)
ВЕШТАЄТЕСЬ (1)
ВЕШТАЄТЬСЯ (11)
ВЕШТАЄШСЯ (1)
ВЕШТАЙСЯ (1)
ВЕШТАЛАСЬ (32)
ВЕШТАЛИСЬ (58)
ВЕШТАЛИСЯ (3)
ВЕШТАЛОСЬ (3)
ВЕШТАННЯ (24)

ВЕШТАННЯМ (4)
ВЕШТАТИСЬ (4)
ВЕШТАТИСЯ (3)
ВЕШТАТЬСЯ (3)
ВЕШТАЮСЬ (1)
ВЕШТАЮТЬСЯ (22)
ВЕШТАЮЧИСЬ (9)
ВЕШТАЮЧНСЬ (1)
«ВЕСТНИК ЕВРОПЫ»
(1)
ВЄКІ (1)
ВЄКУВ (1)
ВЄРОІСПОВЄДАНІЯ (1)
В'ЄТЬСЯ (35)
ВЖАЛЕНИЙ (1)
ВЖАРТИ (2)
ВЖАХНУЛАСЬ (1)
ВЖЕ (6331)
ВЖЕЖ (1)
ВЖИВ (2)
ВЖИВАВ (4)
ВЖИВАЄ (23)
ВЖИВАЄМО (2)
ВЖИВАЄТЕ (5)
ВЖИВАЄТЬСЯ (16)
ВЖИВАЛА (5)
ВЖИВАЛИ (2)
ВЖИВАНІ (2)
ВЖИВАННІ (2)
ВЖИВАННЯ (4)
ВЖИВАННЯМ (2)
ВЖИВАТИ (10)
ВЖИВАТИМЕ (1)
ВЖИВАТЬ (6)
ВЖИВАЮ (8)
ВЖИВАЮТЬ (18)
ВЖИВАЮТЬСЯ (12)
ВЖИТКУ (5)
ВЖИТОК (2)
ВЗАГАЛІ (54)
ВЗАД (2)
ВЗАЄМИНИ (2)
ВЗАИМНОГО (18)

ВЗАІМНО (2)
ВЗАЇМНОГО (2)
ВЗАКОНЮВАТИ (2)
ВЗАПЕРТІ (9)
ВЗВОЗОМ (1)
ВЗГІР'Ї (8)
ВЗГІР'Я (9)
ВЗГІР'ЯХ (1)
ВЗГЛЯД (1)
ВЗГЛЯДОМ (2)
ВЗДОВЖ (33)
ВЗИМКУ (50)
ВЗІР (27)
ВЗІРЕЦЬ (1)
ВЗІРЦЕМ (1)
ВЗІРЦЕМБЕЗКОНЕЧНИКОМ (1)
ВЗІРЦІ (4)
ВЗІРЦЯ (1)
ВЗІРЦЯМИ (9)
ВЗІРЦЯХ (1)
ВЗНАЄ (2)
ВЗНАКИ (12)
ВЗНАЮ (1)
ВЗОРАМИ (1)
ВЗОРЕЦЬ (4)
ВЗОРІВ (1)
ВЗОРЦІ (20)
ВЗОРЦІВ (4)
ВЗОРЦЯ (3)
ВЗОРЦЯМИ (28)
ВЗОРЦЯХ (2)
ВЗРАЗЦЯ (2)
ВЗРУШЕНА (2)
ВЗРУШЕННЯ (2)
ВЗРУШИВШИ (1)
ВЗРУШИЛА (3)
ВЗРУШИЛАСЬ (3)
ВЗРУШИЛИ (5)
ВЗРУШИЛО (2)
ВЗРУШИЛОСЬ (8)
ВЗРУШИТЬ (1)
ВЗРУШУВАЛА (1)
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ВЗРУШУВАЛИ (3)
ВЗРУШУЄ (6)
ВЗРУШУЙТЕ (2)
ВЗРУШУЮТЬ (3)
ВЗУВАЄТЬСЯ (1)
ВЗУВАТЬ (1)
ВЗУВСЯ (3)
ВЗУВШИ (1)
ВЗУЛАСЬ (5)
ВЗУЛИСЬ (2)
ВЗУЛОСЬ (1)
ВЗУТИЙ (1)
ВЗУТИСЬ (2)
ВЗУЮСЬ (1)
ВЗУЮСЯ (1)
ВЗЯВ (319)
ВЗЯВСЬ (4)
ВЗЯВСЯ (38)
ВЗЯВ-ТАКИ (1)
ВЗЯВШИ (47)
ВЗЯВШИСЬ (12)
ВЗЯЛА (244)
ВЗЯЛАСЬ (12)
ВЗЯЛАСЯ (14)
ВЗЯЛИ (79)
ВЗЯЛИСЬ (11)
ВЗЯЛИСЯ (14)
ВЗЯЛО (3)
ВЗЯЛОСЬ (1)
ВЗЯТА (5)
ВЗЯТИ (73)
ВЗЯТИЙ (6)
ВЗЯТИМИ (2)
ВЗЯТИСЬ (5)
ВЗЯТИХ (3)
ВЗЯТІ (9)
ВЗЯТО (2)
ВЗЯТТЯ (4)
ВЗЯТЬ (17)
ВЗЯТЬСЯ (3)
ВИ (3008)
ВИБАЧ (2)
ВИБАЧАВ (1)

ВИБАЧАЄ (1)
ВИБАЧАЙ (19)
ВИБАЧАЙ-БО (1)
ВИБАЧАЙТЕ (103)
ВИБАЧАЙТЕ-БО (1)
ВИБАЧАЛИ (1)
ВИБАЧАТИ (1)
ВИБАЧАТЬ (5)
ВИБАЧАЮ (1)
ВИБАЧАЮТЬ (1)
ВИБАЧЕ (1)
ВИБАЧЕННЯ (10)
ВИБАЧИВ (1)
ВИБАЧИЛА (3)
ВИБАЧИЛИ (1)
ВИБАЧИТИ (10)
ВИБАЧИТЬ (12)
ВИБАЧЛИВА (2)
ВИБАЧТЕ (12)
ВИБАЧУ (1)
ВИБЕРЕ (5)
ВИБЕРЕМО (1)
ВИБЕРЕШ (3)
ВИБЕРИ (1)
ВИБЕРИСЬ (1)
ВИБЕРІТЬ (1)
ВИБЕРУ (5)
ВИБ'Є (3)
ВИБИВ (6)
ВИБИВАВ (3)
ВИБИВАЄ (3)
ВИБИВАЛА (2)
ВИБИВАЛИ (1)
ВИБИВАТИ (4)
ВИБИВАТЬ (1)
ВИБИЛА (2)
ВИБИЛИ (9)
ВИБИРАВ (8)
ВИБИРАВСЯ (3)
ВИБИРАЄ (3)
ВИБИРАЄТЕ (1)
ВИБИРАЄТЬСЯ (2)
ВИБИРАЄШ (1)

ВИБИРАЙ (6)
ВИБИРАЙСЬ (1)
ВИБИРАЙСЯ (2)
ВИБИРАЙТЕ (4)
ВИБИРАЙТЕСЬ (1)
ВИБИРАЛА (9)
ВИБИРАЛАСЬ (1)
ВИБИРАЛИ (6)
ВИБИРАЛИСЬ (1)
ВИБИРАТИ (11)
ВИБИРАТИМЕШ (1)
ВИБИРАТИМУ (1)
ВИБИРАТИСЬ (3)
ВИБИРАТЬ (11)
ВИБИРАТЬСЯ (1)
ВИБИРАЮТЬ (2)
ВИБИРАЮТЬСЯ (1)
ВИБИРАЮЧИ (5)
ВИБИТИ (2)
ВИБИТІ (2)
ВИБИТЬ (1)
ВИБІГ (46)
ВИБІГАВ (1)
ВИБІГАЄ (16)
ВИБІГАЛА (5)
ВИБІГАЛИ (6)
ВИБІГАЮ (4)
ВИБІГАЮТЬ (2)
ВИБІГАЮЧИ (2)
ВИБІГЛА (107)
ВИБІГЛИ (17)
ВИБІГЛО (2)
ВИБІГШИ (1)
ВИБІЖИ (1)
ВИБІЖУ (1)
ВИБІЛЕНОГО (1)
ВИБІЛИЛА (1)
ВИБІР (3)
ВИБІРКІВ (1)
ВИБІРЦІВ (1)
ВИБІРЧИЙ (1)
ВИБІРЧОГО (1)
ВИБОЇ (1)
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ВИБОЇСТИЙ (1)
ВИБОР (2)
ВИБОРАХ (3)
ВИБОРЕЦЬ (2)
ВИБОРИ (11)
ВИБОРІ (1)
ВИБОРІВ (1)
ВИБОРНИЙ (2)
ВИБОРНОГО (1)
ВИБОРУ (1)
ВИБОРЦІВ (1)
ВИБОРЦЯ (2)
ВИБОЯХ (1)
ВИБРАВ (20)
ВИБРАВСЬ (1)
ВИБРАВСЯ (2)
ВИБРАВШИ (3)
ВИБРАЛА (14)
ВИБРАЛИ (12)
ВИБРАЛИСЬ (1)
ВИБРАНИЙ (1)
ВИБРАНИХ (3)
ВИБРАНІ (9)
ВИБРАНО (4)
ВИБРАНОГО (1)
ВИБРАНОМУ (2)
ВИБРАТИ (13)
ВИБРАТИСЬ (2)
ВИБРАТЬ (3)
ВИБРЕХАЛА (1)
ВИБРИКОМ (5)
ВИБРИКУВАЛИ (2)
ВИБРИКУЄ (2)
ВИБРИКУЄМО (2)
ВИБРИКУЮ (1)
ВИБРИКУЮТЬ (1)
ВИБУВ (1)
ВИБУДЕ (1)
ВИБУЛА (5)
ВИБУЛИ (1)
ВИБУТИ (1)
ВИБ'Ю (1)
ВИБ'ЮТЬ (2)

ВИВ (3)
ВИВАРИВ (1)
ВИВАРИЛА (4)
ВИВАРИЛИ (1)
ВИВАРИТЬ (1)
ВИВАРИШ (1)
ВИВАРЮ (3)
ВИВЕДЕ (3)
ВИВЕДЕНІ (2)
ВИВЕДЕНО (2)
ВИВЕДИ (2)
ВИВЕДІТЬ (4)
ВИВЕДУ (3)
ВИВЕДУТЬ (1)
ВИВЕЗЕНИМ (1)
ВИВЕЗЕШ (2)
ВИВЕЗІТЬ (2)
ВИВЕЗЛА (3)
ВИВЕЗЛИ (3)
ВИВЕЗТИ (11)
ВИВЕЗУ (2)
ВИВЕЗУТЬ (1)
ВИВЕЛА (7)
ВИВЕЛИ (18)
ВИВЕЛИСЬ (1)
ВИВЕРНЕТЬСЯ (2)
ВИВЕРНУВ (1)
ВИВЕРНУВСЬ (1)
ВИВЕРНУВСЯ (3)
ВИВЕРНУВШИ (1)
ВИВЕРНУВШИСЬ (2)
ВИВЕРНУЛА (1)
ВИВЕРНУЛАСЬ (4)
ВИВЕРНУСЬ (2)
ВИВЕРНУТИМ (1)
ВИВЕРНУТОГО (1)
ВИВЕРТАЄ (2)
ВИВЕРТАЛА (1)
ВИВЕРТАЛИСЬ (1)
ВИВЕРТАТЬ (1)
ВИВЕСТИ (23)
ВИВИВ (1)
ВИВИНУВ (1)

ВИВИХНЕ (1)
ВИВИХНУЛА (1)
ВИВИХНУТА (1)
ВИВИХНУТЬ (2)
ВИВІВ (23)
ВИВІД (6)
ВИВІДАТИ (1)
ВИВІДКИ (11)
ВИВІДУВАТИ (1)
ВИВІДУЄ (2)
ВИВІДУЮЧИМИ (1)
ВИВІДЧИК (2)
ВИВІДЧИКИ (6)
ВИВІДЧИКІВ (1)
ВИВІЗ (7)
ВИВІРИВ (1)
ВИВІРИМО (1)
ВИВІРИТИ (3)
ВИВІРЮ (1)
ВИВІРЯЄМО (1)
ВИВІРЯЄШ (1)
ВИВІРЯЛА (2)
ВИВІРЯЮ (1)
ВИВІСКА (1)
ВИВІСКИ (1)
ВИВІСКУ (1)
ВИВОДА (3)
ВИВОДАМИ (1)
ВИВОДИ (4)
ВИВОДИВ (2)
ВИВОДИВСЯ (2)
ВИВОДИ-ДИМАРІ (1)
ВИВОДИЛА (9)
ВИВОДИЛИ (9)
ВИВОДИТЬ (15)
ВИВОДИТЬСЯ (2)
ВИВОДІ (3)
ВИВОДІВ (4)
ВИВОДОМ (1)
ВИВОДУ (1)
ВИВОДЯТЬ (2)
ВИВОДЯТЬСЯ (1)
ВИВОЖЕНА (2)
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ВИВОЖЕНО (2)
ВИВОЗИВ (3)
ВИВОЗИЛИ (2)
ВИВОЗИТИМУТЬ (1)
ВИВОЗИТЬ (1)
ВИВОЗЬ (1)
ВИВОЗЯТЬ (1)
ВИВОЛІК (2)
ВИВОЛОКЛА (1)
ВИВОЛОКЛИ (2)
ВИВОРІТ (1)
ВИВОРОТНИЙ (1)
ВИВОРОТУ (1)
ВИВСЯ (12)
ВИВЧАЄМО (2)
ВИВЧАТИ (1)
ВИВЧАТЬ (2)
ВИВЧАТЬСЯ (9)
ВИВЧЕНЕ (1)
ВИВЧЕНИЙ (2)
ВИВЧЕНИМ (1)
ВИВЧЕНИХ (2)
ВИВЧЕНІ (3)
ВИВЧЕННЯ (2)
ВИВЧЕННЯМ (1)
ВИВЧЕНУ (1)
ВИВЧИ (2)
ВИВЧИВ (14)
ВИВЧИВСЬ (1)
ВИВЧИВСЯ (17)
ВИВЧИВШИ (8)
ВИВЧИВШИСЬ (1)
ВИВЧИЛА (12)
ВИВЧИЛАСЬ (16)
ВИВЧИЛИ (19)
ВИВЧИЛИСЬ (13)
ВИВЧИМО (2)
ВИВЧИТЕ (4)
ВИВЧИТЕСЬ (4)
ВИВЧИТИ (15)
ВИВЧИТИСЬ (11)
ВИВЧИТЬ (7)
ВИВЧИТЬСЯ (9)

ВИВЧИШ (2)
ВИВЧИШСЯ (3)
ВИВЧІТЬСЯ (1)
ВИВЧУ (7)
ВИВЧУСЬ (7)
ВИВ'ЯЖЕ (1)
ВИВ'ЯЖУ (1)
ВИВ'ЯЗАВ (1)
ВИВ'ЯЗАЛА (3)
ВИВ'ЯЗУВАТИ (1)
ВИГАДАВ (21)
ВИГАДАВШИ (1)
ВИГАДАЄ (2)
ВИГАДАЄШ (1)
ВИГАДАЙ (20)
ВИГАДАЙТЕ (13)
ВИГАДАЛА (24)
ВИГАДАЛИ (16)
ВИГАДАНА (5)
ВИГАДАНЕ (7)
ВИГАДАНИЙ (1)
ВИГАДАНИМИ (2)
ВИГАДАНИХ (5)
ВИГАДАНІ (2)
ВИГАДАНОГО (2)
ВИГАДАНУ (1)
ВИГАДАТИ (4)
ВИГАДАТЬ (1)
ВИГАДАЮТЬ (3)
ВИГАДКА (3)
ВИГАДКАМИ (5)
ВИГАДКИ (31)
ВИГАДКУ (2)
ВИГАДЛИВА (1)
ВИГАДЛИВІСТЬ (4)
ВИГАДЛИВОГО (1)
ВИГАДЛИВОСТІ (1)
ВИГАДОК (2)
ВИГАДУВАВ (8)
ВИГАДУВАЛА (2)
ВИГАДУВАЛИ (5)
ВИГАДУВАННІ (1)
ВИГАДУВАТИ (7)

ВИГАДУВАТЬ (1)
ВИГАДУЄ (13)
ВИГАДУЄТЕ (5)
ВИГАДУЄШ (6)
ВИГАДУЙ (4)
ВИГАДУЮ (1)
ВИГАДУЮТЬ (8)
ВИГАДУЮЧИ (3)
ВИГАДЬКО (1)
ВИГАНЯВ (6)
ВИГАНЯВСЯ (2)
ВИГАНЯЄ (4)
ВИГАНЯЄТЕ (2)
ВИГАНЯЄТЬСЯ (1)
ВИГАНЯЄШ (1)
ВИГАНЯЙ (1)
ВИГАНЯЛАСЬ (2)
ВИГАНЯЛИ (4)
ВИГАНЯЛИСЬ (3)
ВИГАНЯЛИСЯ (1)
ВИГАНЯЛО (1)
ВИГАНЯТИ (8)
ВИГАНЯТЬ (2)
ВИГАНЯЮ (1)
ВИГАНЯЮТЬ (2)
ВИГАНЯЮТЬСЯ (2)
ВИГАПТУВАВ (1)
ВИГАПТУВАНА (1)
ВИГАПТУВАНИЙ (1)
ВИГИНАЄ (1)
ВИГИНАЄТЬСЯ (1)
ВИГИНАЙ (1)
ВИГИНАЛА (2)
ВИГИНАЛАСЬ (2)
ВИГИНАЮТЬСЯ (1)
ВИГИНАЮЧИ (1)
ВИГИНУЛИ (1)
ВИГІД (2)
ВИГІДНЕ (2)
ВИГІДНІШЕ (1)
ВИГІДНОГО (1)
ВИГІН (27)
ВИГЛАДЖЕНИЙ (1)
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ВИГЛАДЖЕНІ (1)
ВИГЛАДЖУВАВ (1)
ВИГЛАДЬ (1)
ВИГЛУШИТИ (1)
ВИГЛЯД (66)
ВИГЛЯДА (1)
ВИГЛЯДАВ (12)
ВИГЛЯДАВСЯ (1)
ВИГЛЯДАЄ (29)
ВИГЛЯДАЄМО (2)
ВИГЛЯДАЄТЕ (1)
ВИГЛЯДАЙ (3)
ВИГЛЯДАЛА (47)
ВИГЛЯДАЛИ (68)
ВИГЛЯДАЛО (5)
ВИГЛЯДАМИ (3)
ВИГЛЯДАТИ (8)
ВИГЛЯДАТИМУ (1)
ВИГЛЯДАТИСЬ (1)
ВИГЛЯДАТЬ (9)
ВИГЛЯДАЧІ (3)
ВИГЛЯДАЮ (2)
ВИГЛЯДАЮТЬ (25)
ВИГЛЯДАЮЧИ (15)
ВИГЛЯДАЮЧІ (1)
ВИГЛЯДИ (16)
ВИГЛЯДІВ (10)
ВИГЛЯДІВШИ (1)
ВИГЛЯДІЛА (3)
ВИГЛЯДОМ (8)
ВИГЛЯДУ (13)
ВИГЛЯНЕ (5)
ВИГЛЯНУ (1)
ВИГЛЯНУВ (14)
ВИГЛЯНУВШИ (2)
ВИГЛЯНУЛА (16)
ВИГЛЯНУЛИ (5)
ВИГЛЯНУЛО (13)
ВИГЛЯНУТЬ (1)
ВИГНАВ (8)
ВИГНАВСЯ (3)
ВИГНАВШИ (2)
ВИГНАЛА (9)

ВИГНАЛИ (24)
ВИГНАЛИСЬ (3)
ВИГНАЛО (2)
ВИГНАНІ (1)
ВИГНАННЯ (3)
ВИГНАТИ (6)
ВИГНАТЬ (3)
ВИГНЕТЬСЯ (2)
ВИГНИ (1)
ВИГНОЄНИХ (1)
ВИГНОЄНУ (1)
ВИГНОЙКА (1)
ВИ-ГНОЙКИ (1)
ВИГНОЮВАЛИ (1)
ВИГНОЮЄТЬСЯ (1)
ВИГНУВШИ (1)
ВИГНУЛА (2)
ВИГНУЛИСЬ (1)
ВИГНУТИЙ (1)
ВИГНУТІ (1)
ВИГОВОРИЛИ (1)
ВИГОВОРИТИ (1)
ВИГОВОРИТЬ (1)
ВИГОВСЬКА (72)
ВИГОВСЬКИЙ (119)
ВИГОВСЬКИМ (6)
ВИГОВСЬКИХ (3)
ВИГОВСЬКІ (1)
ВИГОВСЬКІЙ (3)
ВИГОВСЬКОГО (25)
ВИГОВСЬКОЇ (7)
ВИГОВСЬКОМУ (4)
ВИГОВСЬКОЮ (3)
ВИГОВСЬКУ (3)
ВИГОДА (2)
ВИГОДИ (3)
ВИГОДНЕ (1)
ВИГОДНІШЕ (4)
ВИГОДНО (1)
ВИГОДОВАНИЙ (1)
ВИГОДОЮ (1)
ВИГОДУ (2)
ВИГОДУВАВ (4)

ВИГОДУВАВСЯ (1)
ВИГОДУВАЛА (1)
ВИГОДУВАЛАСЬ (2)
ВИГОДУВАЛИ (1)
ВИГОДУВАЛИСЬ (1)
ВИГОДУВАТИ (1)
ВИГОДУВАТЬ (2)
ВИГОЛОДАВСЬ (3)
ВИГОЛОДАВСЯ (4)
ВИГОЛОДАВШИСЬ (5)
ВИГОЛОДАЛАСЬ (3)
ВИГОЛОДАЛИСЬ (4)
ВИГОН (34)
ВИГОНІ (31)
ВИГОНОМ (11)
ВИГОНУ (21)
ВИГОНЯТЬ (1)
ВИГОРІВ (2)
ВИГОРНУЛА (3)
ВИГОРТАЙ (1)
ВИГОРТАТЬ (1)
ВИГОРТАЮТЬ (2)
ВИГОРЮВАЛО (1)
ВИГОТОВЛЮВАВ (1)
ВИГРАВ (8)
ВИГРАВАВ (6)
ВИГРАВАЄ (1)
ВИГРАВАЙ (1)
ВИГРАВАЛА (2)
ВИГРАВАЛИ (10)
ВИГРАВАЛО (4)
ВИГРАВАТИ (7)
ВИГРАВАТЬ (4)
ВИГРАВАЮТЬ (3)
ВИГРАВАЮЧИ (4)
ВИГРАВСЯ (1)
ВИГРАВШИ (1)
ВИГРАВШОЇ (1)
ВИГРАЄ (4)
ВИГРАЄВА (1)
ВИГРАЄВІ (1)
ВИГРАЄМО (1)
ВИГРАЄШ (1)
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ВИГРАЇВЕЦЬ (15)
ВИГРАЇВСЬКА (3)
ВИГРАЇВСЬКИЙ (1)
ВИГРАЇВЦЕВІ (1)
ВИГРАЇВЦЯ (1)
ВИГРАЛА (7)
ВИГРАНІ (1)
ВИГРАНУ (2)
ВИГРАТИ (3)
ВИГРАЮ (1)
ВИГРЕБЛА (1)
ВИГРЕБЛИ (3)
ВИГРЕБЛИСЬ (1)
ВИГРИЗЕНІ (1)
ВИГРІБ (1)
ВИГРІВАЛИ (1)
ВИГРІВАЛИСЬ (1)
ВИГРІВАТИСЬ (1)
ВИГРІВСЯ (1)
ВИГРІЮ (1)
ВИГУБИВ (3)
ВИГУБИЛИ (1)
ВИГУБИТИ (3)
ВИГУБЛЮВАЛА (2)
ВИГУКУВАВ (2)
ВИГУКУВАЛИ (3)
ВИГУКУВАННЯ (1)
ВИГУКУВАННЯХ (1)
ВИГУКУВАТИ (1)
ВИГУКУВАТЬ (1)
ВИГУКУЄ (3)
ВИГУКУЄШ (1)
ВИГУКУЮ (1)
ВИГУКУЮТЬ (2)
ВИГУКУЮЧИ (1)
ВИГУЛЬКНЕ (1)
ВИГУЛЬКНУВ (7)
ВИГУЛЬКНУЛА (10)
ВИГУЛЬКНУЛИ (1)
ВИГУЛЬКНУЛО (1)
ВИГУЛЯЛИСЬ (1)
ВИГУРКОТІТИСЬ (1)
ВИГУРОВЩИНА (2)

ВИГУРОВЩИНІ (2)
ВИД (266)
ВИДА (2)
ВИДАВ (64)
ВИДАВАВ (14)
ВИДАВАВСЬ (1)
ВИДАВАВСЯ (1)
ВИДАВАЙ (1)
ВИДАВАЙТЕ (6)
ВИДАВАЛА (3)
ВИДАВАЛАСЬ (5)
ВИДАВАЛИ (19)
ВИДАВАЛИСЬ (3)
ВИДАВАЛО (2)
ВИДАВАЛОСЬ (1)
ВИДАВАНА (4)
ВИДАВАНЕ (2)
ВИДАВАНО (2)
ВИДАВАТИ (113)
ВИДАВАТИМЕ (3)
ВИДАВАТИМЕТЕ (1)
ВИДАВАТИМУ (1)
ВИДАВАТИСЬ (2)
ВИДАВАТЬ (40)
ВИДАВАТЬСЯ (2)
ВИДАВЕЦЬ (16)
ВИДАВИЛА (1)
ВИДАВИШ (2)
ВИДАВЛЕНИМИ (1)
ВИДАВНИЦТВО (2)
ВИДАВНИЦТВОМ (2)
ВИДАВНИЧА (6)
ВИДАВНИЧЕ (2)
ВИДАВНИЧОГО (2)
ВИДАВНИЧОЇ (4)
ВИДАВСЯ (1)
ВИДАВЦЕВІ (2)
ВИДАВЦЕМ (8)
ВИДАВЦІ (6)
ВИДАВЦІВ (12)
ВИДАВЦЯ (4)
ВИДАВЦЯМ (2)
ВИДАВШИ (4)

ВИДАДУТЬ (10)
ВИДАЄ (32)
ВИДАЄМ (1)
ВИДАЄМО (5)
ВИДАЄТЕ (2)
ВИДАЄТЬСЯ (13)
ВИДАЙ (1)
ВИДАЙМО (1)
ВИДАЙТЕ (6)
ВИДАЛА (18)
ВИДАЛИ (19)
ВИДАЛО (2)
ВИДАМ (10)
ВИДАМИ (8)
ВИДАМО (1)
ВИДАНА (8)
ВИДАНЕ (2)
ВИДАНИЙ (11)
ВИДАНИМ (1)
ВИДАНИМИ (1)
ВИДАНИХ (4)
ВИДАНІ (15)
ВИДАНІЙ (1)
ВИДАННІ (34)
ВИДАННІВ (9)
ВИДАННЮ (3)
ВИДАННЯ (114)
ВИДАННЯМ (16)
ВИДАННЯМИ (3)
ВИДАННЯХ (16)
ВИДАНО (9)
ВИДАНОГО (2)
ВИДАНОЇ (1)
ВИДАНУ (2)
ВИДАНЬ (1)
ВИДАСТЬ (10)
ВИДАТИ (43)
ВИДАТКИ (1)
ВИДАТКІВ (2)
ВИДАТНИЙ (2)
ВИДАТНИМИ (2)
ВИДАТНИХ (4)
ВИДАТНІШИХ (3)
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ВИДАТНІШІ (2)
ВИДАТНІШОГО (1)
ВИДАТНУ (2)
ВИДАТЬ (11)
ВИДАЮ (1)
ВИДАЮТЬ (14)
ВИДАЮТЬСЯ (7)
ВИДАЮЧИ (3)
ВИДВОРИВ (2)
ВИДЕЛКАМИ (1)
ВИДЕЛКИ (8)
ВИДЕЛКУ (5)
ВИДЕЛОК (1)
ВИДЕЛЬЦЕ (1)
ВИДЕЛЬЦЯ (3)
ВИДЕЛЬЦЯМИ (1)
ВИДЕР (4)
ВИДЕРЕ (3)
ВИДЕРЕМО (1)
ВИДЕРЕТЬСЯ (1)
ВИДЕРЖАВ (30)
ВИДЕРЖАВШИ (1)
ВИДЕРЖАЛА (22)
ВИДЕРЖАЛИ (11)
ВИДЕРЖАНА (2)
ВИДЕРЖАНІ (2)
ВИДЕРЖАТИ (4)
ВИДЕРЖАТЬ (6)
ВИДЕРЖИМО (1)
ВИДЕРЖИТЬ (12)
ВИДЕРЖИШ (2)
ВИДЕРЖЛИВІ (2)
ВИДЕРЖЛИВІША (1)
ВИДЕРЖУ (42)
ВИДЕРЖУВАВ (4)
ВИДЕРЖУВАЛА (3)
ВИДЕРЖУВАЛИ (5)
ВИДЕРЖУВАТИ (3)
ВИДЕРЖУЄ (4)
ВИДЕРЖУЄШ (1)
ВИДЕРЖУЮТЬ (4)
ВИДЕРЖУЮЧИ (2)
ВИДЕРЛА (7)

ВИДЕРЛАСЬ (1)
ВИДЕРЛИ (4)
ВИДЕРЛИСЬ (1)
ВИДЕРСЯ (2)
ВИДЕРТИ (6)
ВИДЕРТИЙ (1)
ВИДЕРТИСЬ (1)
ВИДЕРУ (2)
ВИДЕРУСЬ (2)
ВИДЕРУТЬ (2)
ВИДЗЬОБУЮТЬ (2)
ВИДИ (8)
ВИДИБАЛА (1)
ВИДИВИЛА (1)
ВИДИВЛЯЛАСЬ (1)
ВИДИВЛЯТЬСЯ (1)
ВИДИВЛЯЮТЬСЯ (1)
ВИДИРАЄ (1)
ВИДИРАЛИ (1)
ВИДИРАТИ (1)
ВИДИРАЮЧИ (2)
ВИДИТЕ (1)
ВИДИХАВСЯ (4)
ВИДИХАЛАСЬ (1)
ВИДИХАЛИСЬ (1)
ВИДИХАЛОСЬ (1)
ВИДІ (5)
ВИДІВ (2)
ВИДІЙ (2)
ВИДІЛ (8)
ВИДІЛАМИ (1)
ВИДІЛАХ (2)
ВИДІЛЕНА (1)
ВИДІЛИ (2)
ВИДІЛИВ (3)
ВИДІЛИТЬ (1)
ВИДІЛІ (2)
ВИДІЛІВ (1)
ВИДІЛОМ (1)
ВИДКО (141)
ВИДНЕСЕНЬКО (1)
ВИДНІЄТЬСЯ (1)
ВИДНІЇ (1)

ВИДНІША (2)
ВИДНІШАВ (1)
ВИДНІШАЄ (1)
ВИДНІШАЛО (2)
ВИДНІШЕ (4)
ВИДНО (379)
ВИДНОТІ (6)
ВИДОВБАВ (2)
ВИДОВБАНЕ (2)
ВИДОВБАНИЙ (1)
ВИДОВБАНИХ (1)
ВИДОВБАНІ (1)
ВИДОВБЛЕНА (2)
ВИДОВИЩА (1)
ВИДОВІ (5)
ВИДОЇЛА (2)
ВИДОМ (34)
ВИДРАВ (4)
ВИДРАВСЯ (4)
ВИДРАЛИ (1)
ВИДРИ (1)
ВИДРИБАСОМ (2)
ВИДРООКА (2)
ВИДРООКИЙ (4)
ВИДРООКІ (2)
ВИДРЯПАВСЯ (2)
ВИДРЯПАВШИСЬ (1)
ВИДРЯПАЛАСЬ (3)
ВИДРЯПАЛАСЯ (1)
ВИДРЯПАЛОСЬ (1)
ВИДУ (160)
ВИДУДЛИВ (3)
ВИДУДЛИЛА (1)
ВИДУДЛИЛИ (2)
ВИДУДЛИЛО (1)
ВИДУДЛИТЬ (1)
ВИДУДЛЮЄ (1)
ВИДУДЛЯТЬ (1)
ВИДУМАВ (5)
ВИДУМАЙТЕ (1)
ВИДУМАЛА (2)
ВИДУМАЛИ (4)
ВИДУМАНІ (2)
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ВИДУМАНУ (1)
ВИДУМУВАТИ (1)
ВИДУМУЄ (2)
ВИДУМУЄШ (2)
ВИДУМУЙ (5)
ВИДУМУЙТЕ (1)
ВИДУМУЮТЬ (4)
ВИДУРЕНИМИ (1)
ВИДУРИВ (2)
ВИДУРИТЬ (2)
ВИДУШУ (1)
ВИДЮЩИЙ (1)
ВИЄ (1)
ВИЄМОМ (1)
ВИЖАВ (1)
ВИЖАЛА (4)
ВИЖАЛИ (3)
ВИЖАТИЙ (1)
ВИЖАТОЇ (1)
ВИЖЕБРАНИЙ (1)
ВИЖЕБРАНІ (2)
ВИЖЕНЕ (4)
ВИЖЕНЕМО (3)
ВИЖЕНИ (5)
ВИЖЕНУ (6)
ВИЖЕНУТЬ (1)
ВИЖИВ (2)
ВИЖИВСЯ (2)
ВИЖИВУ (1)
ВИЖИЛА (1)
ВИЖНЕ (2)
ВИЖНЕМО (2)
ВИЖНИ (1)
ВИЗАКОНИТИ (2)
ВИЗАКОНИТЬ (5)
ВИЗБИРАЄ (1)
ВИЗБИРАЄШ (3)
ВИЗБИРАЙ (1)
ВИЗБИРАЛА (1)
ВИЗБИРАЛИ-ТАКИ (1)
ВИЗБИРАЮ (1)
ВИЗБИРУЙ (1)
ВИЗВАЛИ (2)

ВИЗВІРЕНИМИ (1)
ВИЗВІРЕНИХ (1)
ВИЗВІРЕНІ (1)
ВИЗВІРИВСЯ (1)
ВИЗВІРИВШИСЬ (1)
ВИЗВІРИЛАСЬ (3)
ВИЗВІРИЛАСЯ (1)
ВИЗВІРИЛИСЬ (1)
ВИЗВІРИТЬСЯ (4)
ВИЗВІРЮВАЛАСЬ (1)
ВИЗВОЗІ (1)
ВИЗВОЛЕНИЙ (4)
ВИЗВОЛЕНИКА (1)
ВИЗВОЛЕНІ (1)
ВИЗВОЛЕННІ (2)
ВИЗВОЛЕННЮ (2)
ВИЗВОЛЕННЯ (23)
ВИЗВОЛЕННЯМ (1)
ВИЗВОЛЕНОГО (2)
ВИЗВОЛИВ (8)
ВИЗВОЛИЛИ (1)
ВИЗВОЛИМО (2)
ВИЗВОЛИТИ (2)
ВИЗВОЛИТЬ (2)
ВИЗВОЛЬ (1)
ВИЗВОЛЬНИЦЬКОГО
(4)
ВИЗВОЛЬНИЦЬКОЇ (1)
ВИЗВОЛЯЄТЬСЯ (1)
ВИЗВОЛЯЛА (2)
ВИЗВОЛЯТЬ (1)
ВИЗВОЛЯЮТЬ (1)
ВИЗВОЛЯЮЧИ (1)
ВИЗДИХАЛИ (5)
ВИЗИВАЮТЬ (1)
ВИЗИРАВ (5)
ВИЗИРАЄ (7)
ВИЗИРАЛА (2)
ВИЗИРАЛИ (8)
ВИЗИРАЛО (1)
ВИЗИРАТИ (1)
ВИЗИРАЮТЬ (3)
ВИЗИРНЕ (1)

ВИЗИРНУЛА (3)
ВИЗИРНУЛИ (1)
ВИЗНАВ (2)
ВИЗНАДВОРИТИ (1)
ВИЗНАЄ (2)
ВИЗНАЄТЕ (1)
ВИЗНАЧАВСЯ (1)
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ (2)
ВИЗНАЧАЛИСЬ (5)
ВИЗНАЧАЮЧИ (2)
ВИЗНАЧЕНИХ (2)
ВИЗНАЧЕНОЇ (1)
ВИЗНАЧИВ (1)
ВИЗНАЧИВСЯ (1)
ВИЗНАЧИЛИСЬ (2)
ВИЗНАЧНИХ (3)
ВИЗНАЧУВАВСЬ (1)
ВИЗНАЧУВАВСЯ (2)
ВИЗНАЧУВАЛАСЬ (2)
ВИЗНАЧУВАЛИСЬ (6)
ВИЗНАЧУЄТЬСЯ (1)
ВИЗНАЧУЮТЬСЯ (4)
ВИЗУБЕНЬ (2)
ВИЗУБНЕМ (2)
ВИЗУБНІ (8)
ВИЗУБНЯ (1)
ВИЗУБНЯМИ (10)
ВИЗУБНЯХ (1)
ВИЗУБРИЛИ (2)
ВИЗУБРИТИ (2)
ВИЇВ (5)
ВИЇДАЛА (1)
ВИЇДЕ (6)
ВИЇДЕМО (3)
ВИЇДЕНИМИ (1)
ВИЇДЕТЕ (1)
ВИЇДЕШ (2)
ВИЇДУ (15)
ВИЇДУТЬ (4)
ВИЇДЯТЬ (1)
ВИЇЖДЖАВ (6)
ВИЇЖДЖАЄ (13)
ВИЇЖДЖАЄМО (2)
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ВИЇЖДЖАЄШ (1)
ВИЇЖДЖАЙ (3)
ВИЇЖДЖАЙТЕ (3)
ВИЇЖДЖАЛА (3)
ВИЇЖДЖАЛИ (9)
ВИЇЖДЖАТИ (8)
ВИЇЖДЖАТИМЕ (1)
ВИЇЖДЖАТИМЕТЕ (1)
ВИЇЖДЖАТЬ (2)
ВИЇЖДЖАЮ (12)
ВИЇЖДЖАЮТЬ (5)
ВИЇЖДЖАЮЧИ (11)
ВИЇЗД (5)
ВИЇЗДИ (2)
ВИЇЗДИВ (2)
ВИЇЗДИЛА (3)
ВИЇЗДИЛИ (1)
ВИЇЗДИТИ (4)
ВИЇЗДИТЬ (4)
ВИЇЗДІ (4)
ВИЇЗДОМ (6)
ВИЇЗДУ (12)
ВИЇЗНИЙ (1)
ВИЇЛА (4)
ВИЇЛИ (2)
ВИЇСТИ (1)
ВИЇСТЬ (2)
ВИЇХАВ (90)
ВИЇХАВШИ (4)
ВИЇХАЛА (33)
ВИЇХАЛИ (41)
ВИЇХАТИ (17)
ВИЇХАТЬ (5)
ВИЙДЕ (177)
ВИЙДЕМО (6)
ВИЙДЕ-ТАКИ (1)
ВИЙДЕТЕ (2)
ВИЙДЕШ (23)
ВИЙДИ (24)
ВИЙДИ-БО (2)
ВИЙДІТЬ (5)
ВИЙДУ (63)
ВИЙДУТЬ (9)

ВИЙМАВ (1)
ВИЙМАЄ (6)
ВИЙМАЙ (3)
ВИЙМАЙТЕ (2)
ВИЙМАЛА (5)
ВИЙМАЛИ (2)
ВИЙМАТИ (2)
ВИЙМАЮТЬ (3)
ВИЙМАЮЧИ (3)
ВИЙМЕ (1)
ВИЙМИ (1)
ВИЙМУ (1)
ВИЙНЯВ (28)
ВИЙНЯВШИ (1)
ВИЙНЯЛА (23)
ВИЙНЯЛИ (7)
ВИЙНЯТИ (2)
ВИЙНЯТИМИ (1)
ВИЙНЯТКОВО (1)
ВИЙНЯТОК (1)
ВИЙТИ (92)
ВИЙШЛА (496)
ВИЙШЛИ (192)
ВИЙШЛО (120)
ВИЙШОВ (412)
ВИЙШОВШИ (21)
ВИКАЖЕ (6)
ВИКАЖЕШ (1)
ВИКАЖИ (1)
ВИКАЖІТЬ (1)
ВИКАЖЧИК (2)
ВИКАЖЧИКА (1)
ВИКАЗ (4)
ВИКАЗАВ (5)
ВИКАЗАЛА (2)
ВИКАЗАЛИ (3)
ВИКАЗАТЬ (2)
ВИКАЗУВАВ (1)
ВИКАЗУВАЛИ (3)
ВИКАЗУВАТИ (5)
ВИКАЗУВАТЬ (1)
ВИКАЗУЄ (3)
ВИКАЛА (1)

ВИКАЛИ (1)
ВИКАНЮЧЕ (2)
ВИКАНЮЧИВ (5)
ВИКАНЮЧИЛА (1)
ВИКАНЮЧИМО (1)
ВИКАНЮЧИТЬ (1)
ВИКАНЮЧУВАЛИ (1)
ВИКАТИ (1)
ВИКАТЬ (2)
ВИКАЧАЛА (1)
ВИКАЧУВАЛА (3)
ВИКАЧУВАЛАСЬ (1)
ВИКАЧУВАЛИ (1)
ВИКАЧУВАЛИСЬ (2)
ВИКАЧУЄТЕСЬ (2)
ВИКАЧУЮТЬ (1)
ВИКАЧУЮТЬСЯ (1)
ВИКАШЛЯТЬСЯ (1)
ВИКИДАВ (5)
ВИКИДАЄ (7)
ВИКИДАЄТЕ (1)
ВИКИДАЛА (10)
ВИКИДАЛИ (5)
ВИКИДАЛО (1)
ВИКИДАТИ (2)
ВИКИДАТЬ (6)
ВИКИДАЮ (1)
ВИКИДАЮЧИ (3)
ВИКИДОМ (2)
ВИКИНЕ (2)
ВИКИНЕМО (4)
ВИКИНУ (2)
ВИКИНУВ (10)
ВИКИНУЛА (6)
ВИКИНУЛИ (15)
ВИКИНУЛО (1)
ВИКИНУТИ (9)
ВИКИНУТИЙ (2)
ВИКИНУТО (3)
ВИКИНУТЬ (14)
ВИКИНЬ (8)
ВИКИНЬТЕ (7)
ВИКИШКАЄМО (1)
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ВИКИШКАЛИ (3)
ВИКИШКАНУ (1)
ВИКИШКАТИ (3)
ВИКИШКАТЬ (2)
ВИКІНЧЕННЮ (1)
ВИКІНЧИТИ (1)
ВИКЛАВ (1)
ВИКЛАДАВ (8)
ВИКЛАДАЄ (2)
ВИКЛАДАЛА (1)
ВИКЛАДАЛИ (8)
ВИКЛАДАМИ (2)
ВИКЛАДАТИ (8)
ВИКЛАДАХ (2)
ВИКЛАДАЮТЬСЯ (6)
ВИКЛАДЕНИЙ (1)
ВИКЛАДЕНИХ (2)
ВИКЛАДЕНІ (2)
ВИКЛАДИ (2)
ВИКЛАДІВ (1)
ВИКЛАДОВОЇ (1)
ВИКЛАДОВОЮ (1)
ВИКЛАДЧАСТИЙ (4)
ВИКЛАДЧАСТИМ (1)
ВИКЛАДЧАСТИМИ (1)
ВИКЛАДЧАСТИХ (2)
ВИКЛАДЧАСТІ (2)
ВИКЛАЛА (2)
ВИКЛАСТИ (1)
ВИКЛИКАВ (19)
ВИКЛИКАВШИ (3)
ВИКЛИКАЄ (8)
ВИКЛИКАЛА (5)
ВИКЛИКАЛИ (20)
ВИКЛИКАЛО (4)
ВИКЛИКАЛЬНИК (1)
ВИКЛИКАНИЙ (3)
ВИКЛИКАНІ (2)
ВИКЛИКАТИ (6)
ВИКЛИКАТЬ (3)
ВИКЛИКАЮ (1)
ВИКЛИКАЮТЬ (12)
ВИКЛИКАЮЧИ (3)

ВИКЛИКАЮЧИЙ (1)
ВИКЛИКАЮЧІ (2)
ВИКЛИЧ (5)
ВИКЛИЧЕ (5)
ВИКЛИЧУ (1)
ВИКЛИЧУТЬ (7)
ВИКЛОПОТАВ (1)
ВИКЛЮВАНИХ (2)
ВИКЛЮКАЄ (1)
ВИКЛЮЮТЬ (1)
ВИКОВАНА (1)
ВИКОВАНІ (2)
ВИКОВУЄ (2)
ВИКОЛИ (3)
ВИКОЛОВ (1)
ВИКОЛОЛА (2)
ВИКОЛУПУЮТЬ (1)
ВИКОНУЄ (2)
ВИКОПАВ (5)
ВИКОПАВШИ (2)
ВИКОПАЄМО (1)
ВИКОПАЄТЕ (1)
ВИКОПАЙ (1)
ВИКОПАЛА (2)
ВИКОПАЛИ (9)
ВИКОПАНА (1)
ВИКОПАНИЙ (2)
ВИКОПАНІ (5)
ВИКОПАНОЇ (2)
ВИКОПАНОМУ (1)
ВИКОПАТИ (5)
ВИКОПАТЬ (4)
ВИКОПАЮ (2)
ВИКОПУВАТИ (2)
ВИКОПУЄ (1)
ВИКОПУЮТЬ (1)
ВИКОРЕНИТИ (2)
ВИКОРЕНИТЬ (5)
ВИКОРЕНИТЬСЯ (1)
ВИКОРЕНЯТИ (1)
ВИКОСИВ (2)
ВИКОСИЛИ (1)
ВИКОСИТИ (2)

ВИКОСИШ (1)
ВИКОТИВ (4)
ВИКОТИВСЬ (3)
ВИКОТИВСЯ (7)
ВИКОТИЛА (2)
ВИКОТИЛАСЬ (4)
ВИКОТИЛИ (2)
ВИКОТИЛИСЬ (1)
ВИКОТИЛОСЬ (13)
ВИКОТИТИ (1)
ВИКОХАВ (5)
ВИКОХАЙ (1)
ВИКОХАЛА (2)
ВИКОХАЛИ (5)
ВИКОХАЛО (1)
ВИКОХАНА (3)
ВИКОХАНЕ (1)
ВИКОХАНИЙ (2)
ВИКОХАНИХ (1)
ВИКОХАНІ (3)
ВИКОХАНОГО (2)
ВИКОХАНОЮ (1)
ВИКОХАТЬ (3)
ВИКОЧУ (1)
ВИКОЧУВАЛИ (1)
ВИКОЧУВАЛОСЬ (1)
ВИКОЧУЄТЬСЯ (1)
ВИКОЧУЙ (1)
ВИКОЧУЮТЬСЯ (1)
ВИКОШУ (1)
ВИКРАВ (9)
ВИКРАДАЛИ (1)
ВИКРАДАТИ (2)
ВИКРАДЕ (1)
ВИКРАДЕМО (1)
ВИКРАДЬТЕ (4)
ВИКРАЛА (2)
ВИКРАЛАСЬ (1)
ВИКРАЛИ (3)
ВИКРАСТИ (11)
ВИКРАЯТЬ (1)
ВИКРЕСАВ (1)
ВИКРЕШЕ (1)
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ВИКРЕШУ (1)
ВИКРИВЛЕНА (1)
ВИКРИК (2)
ВИКРИКАМИ (4)
ВИКРИКИ (3)
ВИКРИКІВ (2)
ВИКРИКУВАЛИ (6)
ВИКРИКУЄ (2)
ВИКРИКУЮЧИ (1)
ВИКРИЧИТЬСЯ (1)
ВИКРОЄНОЮ (1)
ВИКРУТАСАМИ (3)
ВИКРУТАСАХ (1)
ВИКРУТАСИ (3)
ВИКРУТАСІВ (1)
ВИКРУТЕ (1)
ВИКРУТИВ (1)
ВИКРУТИВСЬ (1)
ВИКРУТИЛА (2)
ВИКРУТИЛИ (1)
ВИКРУТИТИСЬ (1)
ВИКРУТИТЬСЯ (4)
ВИКРУЧУ (1)
ВИКРУЧУВАВ (1)
ВИКРУЧУВАВСЬ (2)
ВИКРУЧУВАЛАСЬ (1)
ВИКРУЧУВАТИСЬ (2)
ВИКРУЧУЄТЬСЯ (2)
ВИКРУЧУЙСЯ (2)
ВИКРУЧУЙТЕ (1)
ВИКРУЧУЙТЕСЬ (1)
ВИКРУЧУСЬ (2)
ВИКУП (5)
ВИКУПАЛИСЬ (1)
ВИКУПАЮТЬСЯ (1)
ВИКУПИ (1)
ВИКУПИТЬ (3)
ВИКУПИШ (1)
ВИКУПИШСЯ (1)
ВИКУПЛЮ (1)
ВИКУПЛЯЄ (1)
ВИКУПОМ (1)
ВИКУПУВАТИ (2)

ВИКУРИВ (2)
ВИКУРИЛА (1)
ВИКУРИТИ (1)
ВИКУРИШ (4)
ВИКУРЮ (1)
ВИКУРЮЄ (1)
ВИКУРЮЮТЬ (1)
ВИКУШАЙТЕ (2)
ВИЛА (11)
ВИЛАЄ (1)
ВИЛАЗИВ (6)
ВИЛАЗИЛА (1)
ВИЛАЗИЛИ (8)
ВИЛАЗИТИ (2)
ВИЛАЗИТЬ (7)
ВИЛАЗЬ (2)
ВИЛАЗЬМО (1)
ВИЛАЗЯТЬ (1)
ВИЛАЗЯЧИ (1)
ВИЛАЙ (1)
ВИЛАМАВ (1)
ВИЛАМАЛИ (1)
ВИЛАМАНІ (1)
ВИЛАМИ (3)
ВИЛАСЬ (18)
ВИЛАСЯ (34)
ВИЛАЮ (5)
ВИЛАЯВ (9)
ВИЛАЯВСЯ (1)
ВИЛАЯВШИ (3)
ВИЛАЯВШИСЬ (1)
ВИЛАЯЛА (8)
ВИЛАЯЛАСЬ (1)
ВИЛАЯТИ (1)
ВИЛАЯТЬ (3)
ВИЛАЯТЬСЯ (1)
ВИЛЕЖУВАВСЯ (2)
ВИЛЕЖУВАЛАСЬ (1)
ВИЛЕЖУВАТИСЬ (2)
ВИЛЕЖУСЬ (1)
ВИЛЕТИТЕ (1)
ВИЛЕТИШ (1)
ВИЛЕТІВ (11)

ВИЛЕТІЛА (10)
ВИЛЕТІЛИ (1)
ВИЛИ (14)
ВИЛИВ (5)
ВИЛИВАВ (5)
ВИЛИВАВСЯ (1)
ВИЛИВАЄ (6)
ВИЛИВАЄТЬСЯ (8)
ВИЛИВАЙТЕ (1)
ВИЛИВАЛА (3)
ВИЛИВАЛАСЬ (2)
ВИЛИВАЛИ (4)
ВИЛИВАЛОСЬ (3)
ВИЛИВАННЯМ (1)
ВИЛИВАТИ (6)
ВИЛИВАТИСЬ (1)
ВИЛИВАТЬ (3)
ВИЛИВАЮ (1)
ВИЛИВАЮТЬ (2)
ВИЛИВАЮТЬСЯ (2)
ВИЛИВАЮЧИ (1)
ВИЛИВСЯ (1)
ВИЛИВШИ (3)
ВИЛИЖІТЬ (1)
ВИЛИЗАЛИ (1)
ВИЛИЙМО (2)
ВИЛИЙТЕ (2)
ВИЛИЛА (12)
ВИЛИЛИ (3)
ВИЛИЛИСЬ (4)
ВИЛИЛОСЬ (3)
ВИЛИНЕ (1)
ВИЛИНУ (1)
ВИЛИНУВ (6)
ВИЛИНУЛА (13)
ВИЛИНУЛИ (1)
ВИЛИНУЛО (2)
ВИЛИНУТИ (1)
ВИЛИНУТЬ (2)
ВИЛИСКУВАВ (1)
ВИЛИСКУВАВСЯ (1)
ВИЛИСКУВАЛАСЬ (2)
ВИЛИСКУВАЛИСЬ (2)
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ВИЛИСКУЄТЬСЯ (6)
ВИЛИСКУЮТЬСЯ (1)
ВИЛИСКУЮЧИ (1)
ВИЛИСЬ (16)
ВИЛИСЯ (43)
ВИЛИТА (1)
ВИЛИТЕ (1)
ВИЛИТИ (2)
ВИЛИТИСЬ (1)
ВИЛИТІ (2)
ВИЛИТЬ (4)
ВИЛИТЬСЯ (1)
ВИЛИЦІ (5)
ВИЛИЦЬ (1)
ВИЛІЗ (28)
ВИЛІЗАЛО (2)
ВИЛІЗЕ (2)
ВИЛІЗЕШ (1)
ВИЛІЗЛА (12)
ВИЛІЗЛИ (9)
ВИЛІЗЛО (3)
ВИЛІЗТИ (6)
ВИЛІЗУ (4)
ВИЛІЗУТЬ (4)
ВИЛІЗШИ (1)
ВИЛІЗЬ (1)
ВИЛІПИЛИ (1)
ВИЛІПЛЕНИЙ (1)
ВИЛІПЛЕНИМ (2)
ВИЛІПЛЕНИХ (1)
ВИЛІПЛЕНІ (1)
ВИЛІТАВ (2)
ВИЛІТАЄ (4)
ВИЛІТАЙТЕ (2)
ВИЛІТАЛА (3)
ВИЛІТАЛИ (3)
ВИЛІЧИВ (2)
ВИЛІЧИТИ (1)
ВИЛІЧИТЬ (2)
ВИЛІЧУВАЛА (1)
ВИЛІЧУВАЛИ (4)
ВИЛІЧУВАТИ (1)
ВИЛІЧУЙ (1)

ВИЛІЧУЮТЬ (1)
ВИЛЛЄТЬСЯ (1)
ВИЛЛЮ (1)
ВИЛЛЯТИ (2)
ВИЛОВИВ (2)
ВИЛОВИТИ (1)
ВИЛОВИТЬ (1)
ВИЛОВЛЕНІ (2)
ВИЛОЖЕНІ (8)
ВИЛОЖЕНО (4)
ВИЛОЖИВ (2)
ВИЛОЖИТЬ (2)
ВИЛОСЬ (2)
ВИЛОСЯ (5)
ВИЛУПАТЬ (1)
ВИЛУПИ (3)
ВИЛУПИВ (3)
ВИЛУПИВШИ (2)
ВИЛУПИЛИ (1)
ВИЛУПИЛИСЬ (1)
ВИЛУПИЛОСЬ (2)
ВИЛУПИТЬ (1)
ВИЛУПИШ (1)
ВИЛУПЛЕНИМИ (1)
ВИЛУЧИЛИ (1)
ВИЛУЧИТЬ (2)
ВИЛУЧКОЮ (2)
ВИЛУЧОК (2)
ВИЛУЩАТЬ (1)
ВИЛУЩИТИ (1)
ВИЛЬКЬ (1)
ВИЛЬОТАМИ (1)
ВИЛЮДНІВ (6)
ВИЛЮДНІЛА (1)
ВИЛЮДНІЛИ (3)
ВИЛЯЖЕ (1)
ВИЛЯЮЧИ (1)
ВИМАГАВ (3)
ВИМАГАЄ (2)
ВИМАГАЙ (1)
ВИМАГАЛА (2)
ВИМАГАЛИ (3)
ВИМАГАЛО (1)

ВИМАГАТИ (4)
ВИМАГАТИМЕ (1)
ВИМАГАЮ (1)
ВИМАГАЮТЬ (2)
ВИМАЖЕМО (1)
ВИМАЗАВ (1)
ВИМАЗАЛА (4)
ВИМАЗАЛИ (1)
ВИМАЗАНА (1)
ВИМАЗАНИЙ (1)
ВИМАЗАНІ (2)
ВИМАЗАНІЙ (1)
ВИМАЗАТИ (2)
ВИМАЗАТЬ (1)
ВИМАЗУЄ (2)
ВИМАЗУЮТЬ (2)
ВИМАЛЬОВАНА (1)
ВИМАЛЬОВАНИЙ (2)
ВИМАЛЬОВАНИМИ (1)
ВИМАЛЬОВАНІ (4)
ВИМАЛЬОВАНО (1)
ВИМАЛЬОВАНОЇ (1)
ВИМАЛЬОВУВАВ (1)
ВИМАЛЮВАВ (1)
ВИМАЛЮВАЛА (1)
ВИМАЛЮВАНИХ (1)
ВИМАЛЮВАТЬ (1)
ВИМАЛЮЮ (2)
ВИМАНЕ (1)
ВИМАНИВ (2)
ВИМАНИЛИ (1)
ВИМАНИТЬ (1)
ВИМЕЛА (6)
ВИМЕЛИ (2)
ВИМЕР (4)
ВИМЕРЛА (1)
ВИМЕРЛИ (6)
ВИМЕРЛО (5)
ВИМЕТЕ (1)
ВИМЕТЕШ (1)
ВИМЕТИ (1)
ВИМЕТУТЬ (1)
ВИМИКАЮЧИ (1)
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ВИМИРАЄ (2)
ВИМИРАЮЧИМИ (2)
ВИМИТИЙ (2)
ВИМИТИМ (1)
ВИМИТІ (3)
ВИМИТЬ (1)
ВИМІНЯВ (1)
ВИМІРИЛИ (1)
ВИМІРКУВАНЕ (1)
ВИМІРЯТИСЬ (1)
ВИМІСИЛА (1)
ВИМІТАЙ (2)
ВИМІТАЛА (1)
ВИМІТАЮ (1)
ВИМІШАЛА (1)
ВИМІШАТЬ (1)
ВИМІШУВАЛА (1)
ВИМІШУВАТИ (1)
ВИМІШУВАТЬ (1)
ВИМКНУВ (2)
ВИМКНУЛИ (1)
ВИМКНУТИ (2)
ВИМКНУТЬ (1)
ВИМОВИ (3)
ВИМОВИВ (7)
ВИМОВИВСЬ (1)
ВИМОВИВСЯ (1)
ВИМОВИЛА (5)
ВИМОВИЛАСЬ (1)
ВИМОВИЛИ (2)
ВИМОВИТИ (2)
ВИМОВИТЬ (5)
ВИМОВІ (2)
ВИМОВЛЕНІ (2)
ВИМОВЛЯВ (4)
ВИМОВЛЯЄ (4)
ВИМОВЛЯЄТЬСЯ (8)
ВИМОВЛЯЛА (2)
ВИМОВЛЯТИ (2)
ВИМОВЛЯТИСЯ (2)
ВИМОВЛЯЮТЬСЯ (6)
ВИМОВЛЯЮЧИ (1)
ВИМОВОЮ (2)

ВИМОВУ (4)
ВИМОГАМ (2)
ВИМОГУ (1)
ВИМОСТИВ (1)
ВИМОЧЕНА (1)
ВИМОЧЕНИХ (1)
ВИМОЧКІВ (1)
ВИМОЩЕНА (3)
ВИМОЩЕНИЙ (2)
ВИМОЩЕНІ (2)
ВИМОЩЕНІЙ (2)
ВИМРУТЬ (3)
ВИМУРУВАЛИ (1)
ВИМУЧИЛА (1)
ВИМУШТРОВАНІ (1)
ВИМ'Я (1)
ВИН (15)
ВИНА (110)
ВИНАМ (1)
ВИНАМИ (23)
ВИНАРІВ (1)
ВИНАРНЕЮ (1)
ВИНАРНІ (8)
ВИНАРНЮ (4)
ВИНАХ (3)
ВИНЕН (55)
ВИНЕСЕ (4)
ВИНЕСЕНО (1)
ВИНЕСИ (10)
ВИНЕСІТЬ (2)
ВИНЕСЛА (82)
ВИНЕСЛИ (26)
ВИНЕСЛО (1)
ВИНЕСТИ (19)
ВИНЕСУ (8)
ВИНЕСУТЬ (5)
ВИНИК (16)
ВИНИКАВ (9)
ВИНИКАЄ (6)
ВИНИКАЛА (1)
ВИНИКАЛИ (10)
ВИНИКАЛО (1)
ВИНИКАЮТЬ (14)

ВИНИКАЮЧОГО (2)
ВИНИКЛА (25)
ВИНИКЛИ (23)
ВИНИКЛО (10)
ВИНИКНУЛИ (1)
ВИНИКНУТИ (2)
ВИНИКНУТЬ (1)
ВИНИРНЕ (2)
ВИНИРНУЛА (1)
ВИНИТЕЛЬНИЙ (2)
ВИНИШПОРИЛА (4)
ВИНИШПОРИШ (1)
ВИНІ (6)
ВИНІС (41)
ВИННА (53)
ВИННИЙ (6)
ВИННИМ (2)
ВИННИХ (2)
ВИННИЦЬКИЙ (1)
ВИННИЦЯХ (1)
ВИННИЧЕНКА (15)
ВИННИЧЕНКО (7)
ВИННІ (20)
ВИННОГО (3)
ВИННУ (1)
ВИНО (58)
ВИНОГРАД (25)
ВИНОГРАДАРІВ (1)
ВИНОГРАДІ (1)
ВИНОГРАДНА (1)
ВИНОГРАДНЕ (1)
ВИНОГРАДНИЙ (1)
ВИНОГРАДНИК (6)
ВИНОГРАДНИКА (1)
ВИНОГРАДНИКАМИ
(2)
ВИНОГРАДНИКАХ (5)
ВИНОГРАДНИКИ (9)
ВИНОГРАДНИКІВ (1)
ВИНОГРАДНИМ (1)
ВИНОГРАДНИХ (1)
ВИНОГРАДНИЧОК (1)
ВИНОГРАДНІ (2)
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ВИНОГРАДНОГО (4)
ВИНОГРАДОМ (24)
ВИНОГРАДУ (17)
ВИНОМ (30)
ВИНОСЕ (1)
ВИНОСИВ (5)
ВИНОСИЛА (5)
ВИНОСИЛАСЬ (1)
ВИНОСИЛИ (13)
ВИНОСИЛИСЬ (1)
ВИНОСИТИ (2)
ВИНОСИТЬ (15)
ВИНОСИТЬСЯ (2)
ВИНОСКИ (2)
ВИНОСЬ (1)
ВИНОСЬТЕ (3)
ВИНОСЯТЬ (8)
ВИНОСЯТЬСЯ (1)
ВИНОШУ (1)
ВИНУ (1)
ВИНУВАВ (1)
ВИНУВАЛА (2)
ВИНУВАТИЛА (1)
ВИНУВАТЦЕВІ (1)
ВИНУЄШ (2)
ВИНУЙТЕ (1)
ВИНУЮ (3)
ВИНУЮЧИ (1)
ВИНЦЕ (2)
ВИНЯТКАМИ (4)
ВИНЯТКІВ (2)
ВИНЯТКОВЕ (2)
ВИНЯТКОВИЙ (1)
ВИНЯТКОВИХ (1)
ВИНЯТКОВО (12)
ВИНЯТКОМ (2)
ВИНЯТКУ (2)
ВИНЯТОК (4)
ВИОРАВ (3)
ВИОРАТИ (4)
ВИОРАТЬ (2)
ВИОРЕМО (2)
ВИОРЕШ (1)

ВИОРІТЬ (1)
ВИОРЮ (2)
ВИОРЮВАЛА (1)
ВИОРЮТЬ (1)
ВИПАВ (24)
ВИПАВШИЙ (2)
ВИПАДАЄ (29)
ВИПАДАЛА (4)
ВИПАДАЛИ (3)
ВИПАДАЛО (7)
ВИПАДАЮТЬ (3)
ВИПАДЕ (7)
ВИПАДКАХ (6)
ВИПАДКИ (16)
ВИПАДКІВ (12)
ВИПАДКОВА (1)
ВИПАДКОВИЙ (1)
ВИПАДКОВИХ (2)
ВИПАДКОВІ (8)
ВИПАДКОВО (1)
ВИПАДКОВОГО (1)
ВИПАДКОВОЇ (1)
ВИПАДКОМ (93)
ВИПАДКУ (5)
ВИПАДОК (53)
ВИПАЛА (13)
ВИПАЛЕНИХ (1)
ВИПАЛИ (7)
ВИПАЛИВ (3)
ВИПАЛИЛА (1)
ВИПАЛИЛО (1)
ВИПАЛО (19)
ВИПАЛЮВАЛИ (2)
ВИПАЛЮЮТЬ (2)
ВИПАРУВАВ (1)
ВИПАС (6)
ВИПАСИ (1)
ВИПАСІ (1)
ВИПАСІВ (1)
ВИПАСУ (1)
ВИПАСУВАВ (1)
ВИПАХАЛИСЬ (1)
ВИПАЧКАЄССЯ (2)

ВИПАЧКАЄШСЯ (2)
ВИПЕКЛИСЬ (2)
ВИПЕР (3)
ВИПЕРЕДЖАЄМО (1)
ВИПЕРЕДЖАЄШ (1)
ВИПЕРЕДЖАЛИ (2)
ВИПЕРЕДЖУВАЛИ (1)
ВИПЕРЕДИВ (3)
ВИПЕРЕДИВШИ (1)
ВИПЕРЕДИЛА (1)
ВИПЕРЕДИТИ (1)
ВИПЕРЕДИТЬ (5)
ВИПЕРЛА (2)
ВИПЕРЛАСЬ (2)
ВИПЕРЛИ (2)
ВИПЕРЛО (1)
ВИПЕРТИ (4)
ВИПЕСТИВ (1)
ВИПЕСТИВШИСЬ (1)
ВИПЕСТИЛА (1)
ВИПЕЧЕНОГО (1)
ВИПЕЧЕРУВАЛА (1)
ВИПЕЧЕРУЄТЕ (1)
ВИПЕЩЕНА (7)
ВИПЕЩЕНЕ (1)
ВИПЕЩЕНИЙ (8)
ВИПЕЩЕНИМ (1)
ВИПЕЩЕНИМИ (1)
ВИПЕЩЕНИХ (3)
ВИПЕЩЕНІ (3)
ВИПЕЩЕНОГО (10)
ВИПЕЩЕНОЇ (2)
ВИПЕЩЕНОЮ (1)
ВИПЕЩЕНУ (2)
ВИП'Є (9)
ВИП'ЄМ (2)
ВИП'ЄМО (40)
ВИП'ЄТЕ (1)
ВИП'ЄШ (8)
ВИПИВ (69)
ВИПИВАВ (5)
ВИПИВАЄ (2)
ВИПИВАЙ-БО (1)
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ВИПИВАЙТЕ-БО (1)
ВИПИВАЛА (1)
ВИПИВАЛИ (11)
ВИПИВАТИ (2)
ВИПИВАТЬ (2)
ВИПИВАЧКИ (6)
ВИПИВАЧКОЮ (1)
ВИПИВАЧКУ (3)
ВИПИВАЧОК (1)
ВИПИВАЮТЬ (1)
ВИПИВАЮЧИ (5)
ВИПИВКА (1)
ВИПИВКИ (2)
ВИПИВКУ (2)
ВИПИВШИ (33)
ВИПИЙ (21)
ВИПИЙ-БО (2)
ВИПИЙМО (15)
ВИПИЙТЕ (8)
ВИПИЙТЕ-БО (6)
ВИПИЛА (36)
ВИПИЛИ (95)
ВИПИЛО (1)
ВИПИЛОСЬ (1)
ВИПИНАВСЯ (1)
ВИПИНАЄ (1)
ВИПИНАЄТЬСЯ (2)
ВИПИНАЛИСЬ (5)
ВИПИНАЮТЬСЯ (1)
ВИПИНАЮЧИСЬ (1)
ВИПИРАЛО (1)
ВИПИСАВ (4)
ВИПИСАВШИ (3)
ВИПИСАЛА (2)
ВИПИСАЛИ (1)
ВИПИСАЛИСЬ (2)
ВИПИСАТИ (7)
ВИПИСАХ (2)
ВИПИСИ (1)
ВИПИСКА (2)
ВИПИСКИ (1)
ВИПИСКУ (6)
ВИПИСУВАВ (4)

ВИПИСУВАЛА (1)
ВИПИСУВАЛИ (9)
ВИПИСУВАЛО (1)
ВИПИСУВАННЯ (1)
ВИПИСУВАТИ (12)
ВИПИСУЄ (3)
ВИПИСУЮ (4)
ВИПИСУЮТЬ (3)
ВИПИСУЮЧИ (2)
ВИПИТАВ (3)
ВИПИТАЄШ (1)
ВИПИТАЛА (4)
ВИПИТАЛИ (3)
ВИПИТАТИ (3)
ВИПИТАТЬ (7)
ВИПИТАЮ (1)
ВИПИТАЮТЬ (1)
ВИПИТИ (45)
ВИПИТОГО (1)
ВИПИТУВАВ (2)
ВИПИТУВАЛИ (1)
ВИПИТУЄ (7)
ВИПИТЬ (10)
ВИПИХАЄ (1)
ВИПИХАЄТЕ (1)
ВИПИХАЛИ (1)
ВИПИХАЛОСЬ (1)
ВИПИШЕ (1)
ВИПИШІТЬ (7)
ВИПИШУ (2)
ВИПІКСЯ (2)
ВИПЛАЗУВАЛА (1)
ВИПЛАКАЛА (8)
ВИПЛАКАТИ (3)
ВИПЛАТ (6)
ВИПЛАТИВ (1)
ВИПЛАТИЛИ (1)
ВИПЛАТИТИ (2)
ВИПЛАТИТЬ (3)
ВИПЛАЧЕ (2)
ВИПЛАЧЕШ (1)
ВИПЛАЧТЕСЬ (1)
ВИПЛАЧУ (1)

ВИПЛАЧУВАВ (2)
ВИПЛАЧУВАТИ (1)
ВИПЛАЧУВАТЬ (4)
ВИПЛАЧУЮТЬСЯ (2)
ВИПЛЕЛА (1)
ВИПЛЕСКАЛА (2)
ВИПЛЕТЕНИЙ (2)
ВИПЛЕТЕНОЇ (1)
ВИПЛЕТУ (1)
ВИПЛИВ (7)
ВИПЛИВАЄ (1)
ВИПЛИВАЛА (3)
ВИПЛИВАЛИ (1)
ВИПЛИВАЛО (1)
ВИПЛИВАЮТЬ (4)
ВИПЛИВЕ (5)
ВИПЛИВЛА (5)
ВИПЛИВЛИ (3)
ВИПЛИВШИ (1)
ВИПЛИГНУВ (9)
ВИПЛИГНУВШИ (1)
ВИПЛИГНУЛА (2)
ВИПЛИГНУЛИ (1)
ВИПЛИГНУТЬ (2)
ВИПЛИГУВАВ (1)
ВИПЛИГУВАЛА (1)
ВИПЛИЛА (4)
ВИПЛИНУТЬ (3)
ВИПЛИСТИ (1)
ВИПЛІСКУЙ (2)
ВИПЛІСКУЮЧИ (1)
ВИПЛІТУВАЛА (1)
ВИПЛОДИЛИ (1)
ВИПЛОДИЛИСЬ (1)
ВИПЛОДИЛОСЬ (2)
ВИПЛУГАНИВСЬ (2)
ВИПЛУТАВСЯ (1)
ВИПЛУТАТИСЬ (1)
ВИПЛУТУВАВ (1)
ВИПЛУТУВАВСЬ (1)
ВИПЛУТУЙ (1)
ВИПЛУТУЙСЯ (1)
ВИПЛУТУЮЧИ (1)
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ВИПЛЬОВУВАЛИ (1)
ВИПЛЬОВУЄ (2)
ВИПЛЬОВУЮЧИ (1)
ВИПЛЮВАВ (3)
ВИПЛЮВАЛА (1)
ВИПЛЮНУВ (2)
ВИПЛЮНУЛА (2)
ВИПЛЮНУТИ (1)
ВИПНУВ (3)
ВИПНУВСЬ (1)
ВИПНУВШИ (1)
ВИПНУВШИСЬ (1)
ВИПНУЛА (5)
ВИПНУЛАСЬ (1)
ВИПНУЛИСЬ (4)
ВИПНУТА (2)
ВИПНУТЕ (4)
ВИПНУТИЙ (3)
ВИПНУТИМ (4)
ВИПНУТИМИ (5)
ВИПНУТИХ (3)
ВИПНУТІ (12)
ВИПНУТОМУ (1)
ВИПНУТОСТЯМИ (1)
ВИПНУТУ (1)
ВИПОГОДЖЕНЕ (1)
ВИПОГОДЖЕНОГО (1)
ВИПОГОДИЛОСЬ (6)
ВИПОЛІРУВАНА (1)
ВИПОЛІРУЄМО (1)
ВИПОЛОТА (1)
ВИПОЛОТИ (1)
ВИПОЛОТИЙ (1)
ВИПОЛОТИМИ (1)
ВИПОЛОТІ (1)
ВИПОРОЖНИТЬ (2)
ВИПОРЮВАТЬ (1)
ВИПОСТИЛАСЬ (1)
ВИПРАВДАТИ (1)
ВИПРАВДИЛИ (1)
ВИПРАВДНІ (1)
ВИПРАВДОВУВАЛА
(1)

ВИПРАВДУВАВСЬ (1)
ВИПРАВДУВАВСЯ (2)
ВИПРАВДУВАЛА (2)
ВИПРАВДУВАЛИСЬ (1)
ВИПРАВДУВАННІ (1)
ВИПРАВДУВАТИСЬ (2)
ВИПРАВДУВАТЬСЯ (2)
ВИПРАВДУЄ (1)
ВИПРАВДУЄШ (1)
ВИПРАВДУЮЧИ (2)
ВИПРАВИВ (9)
ВИПРАВИВШИ (1)
ВИПРАВИЛА (2)
ВИПРАВИТИ (16)
ВИПРАВИТЬ (8)
ВИПРАВКАМИ (2)
ВИПРАВЛЕНА (2)
ВИПРАВЛЕНЕ (2)
ВИПРАВЛЕНІ (2)
ВИПРАВЛЕНО (2)
ВИПРАВЛЕНОЮ (2)
ВИПРАВЛЕНУ (2)
ВИПРАВЛЮВАННЯ (2)
ВИПРАВЛЯВ (5)
ВИПРАВЛЯЄ (4)
ВИПРАВЛЯЄТЬСЯ (1)
ВИПРАВЛЯННЯ (2)
ВИПРАВЛЯТИ (5)
ВИПРАВЛЯТЬ (4)
ВИПРАВЛЯЮ (2)
ВИПРАВОК (2)
ВИПРАВТЕ (4)
ВИПРАВУ (5)
ВИПРАЛА (3)
ВИПРАНИЙ (1)
ВИПРАНІ (3)
ВИПРАНОЇ (1)
ВИПРАСУВАНІ (1)
ВИПРАТИ (2)
ВИПРЕ (1)
ВИПРЕМО (1)
ВИПРОБОВУВАВ (2)
ВИПРОБОВУЮТЬ (1)

ВИПРОБУВАВ (3)
ВИПРОБУВАТИ (2)
ВИПРОВАДЖАЛА (1)
ВИПРОВАДЖАЮТЬ (1)
ВИПРОВАДЖАЮЧИ (2)
ВИПРОВАДЖУВАВ (1)
ВИПРОВАДЖУВАЛИ
(2)
ВИПРОВАДЖУЄ (2)
ВИПРОВАДЖУЙ (1)
ВИПРОВАДИВ (2)
ВИПРОВАДИВШИ (7)
ВИПРОВАДИЛА (8)
ВИПРОВАДИЛИ (12)
ВИПРОВАДИТЬ (3)
ВИПРОВАЖАЛИ (1)
ВИПРОВОДЖАЄ (2)
ВИПРОВОДЖАЛА (2)
ВИПРОВОДЖАТИ (2)
ВИПРОВОДЖАЮЧИ (1)
ВИПРОВОДЖУ (2)
ВИПРОВОДИЛА (1)
ВИПРОВОДЯТЬ (1)
ВИПРОДАЛА (1)
ВИПРОДАНИЙ (2)
ВИПРОДАНІ (1)
ВИПРОСИВ (3)
ВИПРОСИЛА (3)
ВИПРОСИЛИ (1)
ВИПРОСИТИ (1)
ВИПРОСТАВ (2)
ВИПРОСТАВСЬ (3)
ВИПРОСТАВСЯ (1)
ВИПРОСТАВШИСЬ (2)
ВИПРОСТАЛА (3)
ВИПРОСТАЛАСЬ (5)
ВИПРОХАЛА (4)
ВИПРОХАТИ (2)
ВИПРОШУВАВ (1)
ВИПРОШУВАЛА (2)
ВИПРОШУВАЛИ (1)
ВИПРУ (1)
ВИПРУЧАЄТЬСЯ (1)
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ВИПРУЧАЄШСЯ (1)
ВИПРУЧАЛАСЬ (11)
ВИПРУЧАТИСЬ (3)
ВИПРУЧАТЬСЯ (3)
ВИПРУЧУВАВСЬ (1)
ВИПРУЧУВАЛИСЬ (1)
ВИПРУЧУВАТИМЕТЬС
Я (1)
ВИПРУЧУВАТИСЬ (2)
ВИПРУЧУЄТЬСЯ (3)
ВИПРУЧУЮЧИСЬ (1)
ВИПРЯГ (1)
ВИПРЯГЛИ (1)
ВИПРЯГТИ (1)
ВИПРЯЖЕНІ (1)
ВИПРЯЖИ (1)
ВИПРЯЛА (1)
ВИПРЯМИВСЯ (1)
ВИПРЯМИВШИ (1)
ВИПРЯМЛЮВАЛАСЬ
(1)
ВИПРЯМЛЮЄТЬСЯ (1)
ВИПУРХНЕ (1)
ВИПУРХНУВ (1)
ВИПУРХНУЛА (2)
ВИПУСКАВ (6)
ВИПУСКАЄ (1)
ВИПУСКАЛА (2)
ВИПУСКАЛО (1)
ВИПУСКАТИ (11)
ВИПУСКАЮТЬ (1)
ВИПУСКАЮЧИ (4)
ВИПУСТИ (2)
ВИПУСТИВ (15)
ВИПУСТИЛА (10)
ВИПУСТИЛИ (20)
ВИПУСТИМО (2)
ВИПУСТИТИ (3)
ВИПУСТИТЬ (9)
ВИПУСТИШ (1)
ВИПУСТІТЬ (1)
ВИПУСТЯТЬ (2)
ВИПУЩЕНІ (2)

ВИПУЩЕНІЙ (1)
ВИПУЩУ (2)
ВИПХНЕ (1)
ВИПХНЕМО (2)
ВИПХНУ (2)
ВИПХНУВ (4)
ВИПХНУЛА (7)
ВИПХНУЛИ (2)
ВИПХНУТИ (2)
ВИПХНУТЬ (2)
ВИПХУВ (1)
ВИП'Ю (18)
ВИП'ЮТЬ (2)
ВИРАЗ (5)
ВИРАЗИ (6)
ВИРАЗКА (2)
ВИРАЗКАМИ (1)
ВИРАЗКИ (6)
ВИРАЗКУ (3)
ВИРАЗНА (3)
ВИРАЗНЕ (3)
ВИРАЗНИЙ (3)
ВИРАЗНИМ (4)
ВИРАЗНИМИ (2)
ВИРАЗНИХ (4)
ВИРАЗНІ (29)
ВИРАЗНІСТЮ (4)
ВИРАЗНІШЕ (16)
ВИРАЗНІШИЙ (1)
ВИРАЗНІШІ (1)
ВИРАЗНО (104)
ВИРАЗНОГО (1)
ВИРАЗНОСТІ (2)
ВИРАЗНОЮ (2)
ВИРАЗОК (1)
ВИРАЗОМ (2)
ВИРАЗЦІ (1)
ВИРВАВ (12)
ВИРВАВСЬ (2)
ВИРВАВСЯ (11)
ВИРВАВШИ (1)
ВИРВАЛА (14)
ВИРВАЛАСЬ (10)

ВИРВАЛИ (2)
ВИРВАЛИСЬ (1)
ВИРВАЛОСЬ (7)
ВИРВАНИЙ (5)
ВИРВАНІ (5)
ВИРВАТИ (9)
ВИРВАТИСЬ (1)
ВИРВАТЬ (2)
ВИРВАТЬСЯ (2)
ВИРВЕ (2)
ВИРВЕШ (1)
ВИРВІТЬ (1)
ВИРВУ (9)
ВИРВУСЬ (1)
ВИРЕКЛА (3)
ВИРЕЧЕННЯ (1)
ВИРИВАВСЬ (1)
ВИРИВАВСЯ (1)
ВИРИВАЄ (3)
ВИРИВАЄТЬСЯ (7)
ВИРИВАЛА (1)
ВИРИВАЛИ (3)
ВИРИВАЛОСЬ (2)
ВИРИВАТИ (2)
ВИРИВАТИСЬ (1)
ВИРИВАТЬ (1)
ВИРИВАЮЧИ (4)
ВИРИНАВ (3)
ВИРИНАЄ (5)
ВИРИНАЛА (3)
ВИРИНАЛИ (14)
ВИРИНАЛО (1)
ВИРИНАЮТЬ (11)
ВИРИНУВ (1)
ВИРИНУЛА (2)
ВИРИНУЛИ (1)
ВИРИПУЮТЬ (1)
ВИРІВНЮВАВ (1)
ВИРІВНЮВАЛИСЬ (2)
ВИРІВНЮЄТЬСЯ (1)
ВИРІВНЯВ (1)
ВИРІВНЯВСЬ (1)
ВИРІВНЯВСЯ (4)
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ВИРІВНЯЛАСЬ (2)
ВИРІВНЯЛАСЯ (1)
ВИРІЖ (1)
ВИРІЖУ (1)
ВИРІЗАВ (7)
ВИРІЗАЛАСЬ (1)
ВИРІЗАЛИ (8)
ВИРІЗАНА (2)
ВИРІЗАНИЙ (1)
ВИРІЗАНИМИ (2)
ВИРІЗАНІ (9)
ВИРІЗАНО (2)
ВИРІЗАНОЮ (1)
ВИРІЗАНУ (3)
ВИРІЗАТИ (1)
ВИРІЗКАМИ (2)
ВИРІЗКОЮ (1)
ВИРІЗКУ (4)
ВИРІЗУ (1)
ВИРІЗУВАВ (3)
ВИРІЗУВАЛАСЬ (1)
ВИРІЗУВАЛИ (2)
ВИРІЗУВАЛИСЬ (2)
ВИРІЗУЄТЬСЯ (4)
ВИРІЗУЮТЬ (2)
ВИРІЗУЮТЬСЯ (8)
ВИРІЗУЮЧИСЬ (2)
ВИРІЙ (4)
ВИРІК (2)
ВИРІКАЄ (1)
ВИРІС (29)
ВИРІЮ (1)
ВИРНАЛА (1)
ВИРНУ (1)
ВИРНУВ (4)
ВИРНУЛА (3)
ВИРНУЛИ (3)
ВИРНУЛО (1)
ВИРНУТЬ (3)
ВИРОБАМИ (2)
ВИРОБАХ (1)
ВИРОБИ (1)
ВИРОБИВ (1)

ВИРОБИЛА (2)
ВИРОБИЛИ (1)
ВИРОБИТИ (2)
ВИРОБИТЬ (2)
ВИРОБИТЬСЯ (1)
ВИРОБІВ (2)
ВИРОБІТКУ (2)
ВИРОБКА (3)
ВИРОБКИ (1)
ВИРОБКОЮ (2)
ВИРОБЛЕНА (5)
ВИРОБЛЕНЕ (2)
ВИРОБЛЕНИЙ (4)
ВИРОБЛЕНИХ (2)
ВИРОБЛЕНІ (12)
ВИРОБЛЕННЯ (2)
ВИРОБЛЕНОЇ (2)
ВИРОБЛЕНУ (4)
ВИРОБЛЮ (3)
ВИРОБЛЮВАЛАСЬ (2)
ВИРОБЛЮВАЛИ (4)
ВИРОБЛЮВАТИ (4)
ВИРОБЛЮВАТЬ (2)
ВИРОБЛЮЮТЬ (2)
ВИРОБЛЮЮЧИ (1)
ВИРОБЛЯВ (4)
ВИРОБЛЯЄ (9)
ВИРОБЛЯЄШ (1)
ВИРОБЛЯЙТЕ (2)
ВИРОБЛЯЛА (4)
ВИРОБЛЯЛИ (1)
ВИРОБЛЯТИ (3)
ВИРОБЛЯТЬ (9)
ВИРОБЛЯЮТЬ (3)
ВИРОБЛЯЮЧИ (1)
ВИРОБУ (3)
ВИРОДІННЯ (3)
ВИРОДКАМИ (2)
ВИРОДКИ (3)
ВИРОДКОВІ (1)
ВИРОДКОВО (1)
ВИРОДКОМ (1)
ВИРОДОК (6)

ВИРОСЛА (24)
ВИРОСЛИ (21)
ВИРОСЛО (7)
ВИРОСТАЄ (1)
ВИРОСТАЛИ (2)
ВИРОСТАТИ (2)
ВИРОСТАЮТЬ (1)
ВИРОСТЕ (14)
ВИРОСТЕШ (1)
ВИРОСТИ (3)
ВИРОСТИВ (3)
ВИРОСТИЛА (1)
ВИРОСТИТЬ (1)
ВИРОСТКОВІ (1)
ВИРОСТУТЬ (6)
ВИРУБАВ (1)
ВИРУБАЄ (2)
ВИРУБАЛИ (3)
ВИРУБАНІ (1)
ВИРУБУВАЛИ (1)
ВИРУБУЮТЬ (2)
ВИРУЧЕНИХ (2)
ВИРЯДЕ (1)
ВИРЯДЖАВСЯ (2)
ВИРЯДЖАЄ (1)
ВИРЯДЖАЄМОСЬ (1)
ВИРЯДЖАЄТЕ (1)
ВИРЯДЖАЄТЕСЬ (1)
ВИРЯДЖАЙ (2)
ВИРЯДЖАЙСЯ (1)
ВИРЯДЖАЙТЕСЬ (2)
ВИРЯДЖАЛА (6)
ВИРЯДЖАЛАСЬ (1)
ВИРЯДЖАЛИ (1)
ВИРЯДЖАЛИСЬ (1)
ВИРЯДЖАННЯ (2)
ВИРЯДЖАТИ (3)
ВИРЯДЖАТИСЬ (3)
ВИРЯДЖАТЬ (1)
ВИРЯДЖАТЬСЯ (2)
ВИРЯДЖАЮЧИ (4)
ВИРЯДЖАЮЧИСЬ (1)
ВИРЯДЖУВАВ (1)
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ВИРЯДИВ (6)
ВИРЯДИВСЯ (2)
ВИРЯДИВШИ (1)
ВИРЯДИЛА (2)
ВИРЯДИЛАСЬ (3)
ВИРЯДИЛИ (2)
ВИРЯДИЛИСЬ (2)
ВИРЯДИМО (1)
ВИРЯДИТИ (2)
ВИРЯДИТЬ (2)
ВИРЯДИТЬСЯ (1)
ВИРЯЖАЛА (2)
ВИРЯЖАТИ (1)
ВИРЯТУВАЛА (1)
ВИРЯТУВАЛИ (2)
ВИРЯТУВАТИ (1)
ВИРЯТУЄ (2)
ВИРЯТУЄШ (1)
ВИРЯТУЙ (1)
ВИРЯЧЕНИМИ (2)
ВИРЯЧЕНІ (1)
ВИРЯЧИВ (15)
ВИРЯЧИВШИ (6)
ВИРЯЧИЛА (9)
ВИРЯЧИЛИ (3)
ВИРЯЧИЛИСЬ (2)
ВИРЯЧКУВАТИМИ (2)
ВИРЯЧКУВАТІ (5)
ВИСАДИВ (1)
ВИСАДИЛА (1)
ВИСАДИЛИ (3)
ВИСАДИТИ (1)
ВИСАДКИ (4)
ВИСВАТАЄ (1)
ВИСВАТАЄМО (3)
ВИСВАТАТИ (3)
ВИСВИЩУВАВ (1)
ВИСВІЖИЛИ (2)
ВИСВІЖИТЬ (1)
ВИСВІЖИТЬСЯ (1)
ВИСВЯТИВСЬ (1)
ВИСВЯТИВСЯ (2)
ВИСВЯТИТИСЬ (1)

ВИСВЯТИТЬСЯ (1)
ВИСВЯЧУВАТИСЬ (2)
ВИСЕЛЕННЯ (1)
ВИСЕЛЕНЦІВ (2)
ВИСЕЛИЛИ (1)
ВИСЕЛИТИ (1)
ВИСЕЛИТЬ (2)
ВИСЕЛЯТЬСЯ (1)
ВИСИДЖУВАЛИ (1)
ВИСИДИМО (3)
ВИСИДИТЕ (1)
ВИСИДИТЬ (1)
ВИСИДІВ (1)
ВИСИДІЛА (3)
ВИСИДКУ (5)
ВИСИЖУВАЛА (1)
ВИСИЛАВ (1)
ВИСИЛАЄ (3)
ВИСИЛАЙТЕ (13)
ВИСИЛАЛА (3)
ВИСИЛАЛИ (12)
ВИСИЛАТИ (17)
ВИСИЛАТЬ (2)
ВИСИЛАЮ (2)
ВИСИЛКУ (4)
ВИСИП (2)
ВИСИПАВ (10)
ВИСИПАВСЬ (1)
ВИСИПАВСЯ (1)
ВИСИПАЄ (2)
ВИСИПАЄМОСЬ (1)
ВИСИПАЛА (4)
ВИСИПАЛАСЬ (1)
ВИСИПАЛИ (16)
ВИСИПАЛИСЬ (18)
ВИСИПАЛИСЯ (1)
ВИСИПАЛО (1)
ВИСИПАНІ (1)
ВИСИПАТИ (1)
ВИСИПАЮТЬСЯ (1)
ВИСИПЛЕ (1)
ВИСИПЛЕТЬСЯ (1)
ВИСИПЛЯТЬСЯ (1)

ВИСИПТЕ (1)
ВИСИСАВ (1)
ВИСИСАЄ (3)
ВИСИСАТИ (2)
ВИСИСАЮТЬ (1)
ВИСИТЬ (19)
ВИСИХАЄ (1)
ВИСИХАЛА (2)
ВИСИХАЛИ (2)
ВИСИХАЮТЬ (1)
ВИСІВ (63)
ВИСІВКАМИ (1)
ВИСІВКИ (3)
ВИСІВОК (4)
ВИСІДКУ (4)
ВИСІЄТЬСЯ (1)
ВИСІЛА (29)
ВИСІЛИ (82)
ВИСІЛО (18)
ВИСІТЬ (1)
ВИСІЧЕНА (1)
ВИСКА (3)
ВИСКАКУВАВ (4)
ВИСКАКУВАЛА (3)
ВИСКАКУВАЛИ (11)
ВИСКАКУВАЛО (1)
ВИСКАКУВАТИ (2)
ВИСКАКУЄ (14)
ВИСКАКУЮТЬ (6)
ВИСКАКУЮЧИ (2)
ВИСКАХ (15)
ВИСКИ (14)
ВИСКІВ (7)
ВИСКОК (1)
ВИСКОКОМ (4)
ВИСКОМ (1)
ВИСКОЧАТЬ (4)
ВИСКОЧЕ (3)
ВИСКОЧИВ (75)
ВИСКОЧИВШИ (1)
ВИСКОЧИЛА (50)
ВИСКОЧИЛИ (21)
ВИСКОЧИЛО (3)
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ВИСКОЧИМО (1)
ВИСКОЧИТИ (4)
ВИСКОЧИТЬ (9)
ВИСКОЧИШ (1)
ВИСКОЧУ (3)
ВИСКУ (1)
ВИСКУБ (1)
ВИСКУБЛА (2)
ВИСЛАВ (6)
ВИСЛАВЛЯТИ (1)
ВИСЛАВШИ (1)
ВИСЛАЛА (5)
ВИСЛАЛИ (11)
ВИСЛАНА (2)
ВИСЛАНИЙ (6)
ВИСЛАНИХ (1)
ВИСЛАНІ (14)
ВИСЛАННЯ (2)
ВИСЛАТИ (27)
ВИСЛАТЬ (5)
ВИСЛИ (2)
ВИСЛИЗЛА (1)
ВИСЛИЗЛО (1)
ВИСЛИЗНЕ (5)
ВИСЛИЗНУВ (3)
ВИСЛИЗНУЛА (5)
ВИСЛИЗНУЛИ (1)
ВИСЛИЗНУЛО (1)
ВИСЛИЗНУТЬ (1)
ВИСЛІДЖЕНИЙ (2)
ВИСЛІДЖЕНІ (1)
ВИСЛІДЖУ (1)
ВИСЛІДЖУВАЛА (1)
ВИСЛІДЖУЮТЬ (1)
ВИСЛІДИ (2)
ВИСЛІДИВ (2)
ВИСЛІДИЛА (1)
ВИСЛІДИТЬ (1)
ВИСЛІДКИ (1)
ВИСЛІДКУВАВ (5)
ВИСЛІДКУВАЛА (4)
ВИСЛІДКУВАЛИ (1)
ВИСЛІДКУВАТЬ (1)

ВИСЛО (1)
ВИСЛОВ (1)
ВИСЛОВИ (1)
ВИСЛОВИТИ (2)
ВИСЛОВИТЬ (1)
ВИСЛОВЛЕНІ (1)
ВИСЛОВЛЮВАВ (1)
ВИСЛОВЛЮВАЛИСЬ
(2)
ВИСЛУЖИВ (1)
ВИСЛУЖИТИСЬ (1)
ВИСЛУЖУСЬ (1)
ВИСЛУХАВ (4)
ВИСЛУХАВШИ (2)
ВИСЛУХАЛА (4)
ВИСЛУХАТИ (3)
ВИСЛУХАТЬ (6)
ВИСЛУХАЮ (1)
ВИСЛУХУВАЛИ (2)
ВИСМАЖИЛАСЬ (1)
ВИСМЕРДИТЬСЯ (1)
ВИСМЕРДІЛАСЬ (1)
ВИСМЕРДІЛИСЬ (1)
ВИСМИКАЛА (1)
ВИСМИКАНІ (1)
ВИСМИКНИ (1)
ВИСМИКНУ (1)
ВИСМИКНУВ (11)
ВИСМИКНУЛА (7)
ВИСМИКНУЛИ (2)
ВИСМИКНУТИЙ (1)
ВИСМИКУВАВ (1)
ВИСМИКУВАЛА (3)
ВИСМИКУВАЛИ (2)
ВИСМИКУВАЛО (1)
ВИСМИКУЄ (9)
ВИСМИКУЮЧИ (2)
ВИСМІЮТЬ (2)
ВИСМІЯЛИ (1)
ВИСМОКТАВ (2)
ВИСМОКТАЛА (1)
ВИСМОКТАЛИ (1)
ВИСМОКТАЛО (1)

ВИСМОКТУВАВ (1)
ВИСМОКЧУЄ (1)
ВИСНАЖЕНИМ (2)
ВИСНАЖЕНИХ (1)
ВИСНАЖИЛАСЬ (2)
ВИСНАЖИЛОСЬ (2)
ВИСНЕ (1)
ВИСНОВАНИЙ (1)
ВИСНУВ (2)
ВИСНУТИМЕ (1)
ВИСОВУВАВ (1)
ВИСОВУВАВСЬ (2)
ВИСОВУВАВСЯ (1)
ВИСОВУВАЛА (1)
ВИСОВУВАЛАСЬ (5)
ВИСОВУВАЛИСЬ (4)
ВИСОВУВАЛИСЯ (1)
ВИСОВУВАЛОСЬ (2)
ВИСОВУВАТИ (1)
ВИСОВУЄ (6)
ВИСОВУЄТЬСЯ (14)
ВИСОВУЮ (1)
ВИСОВУЮТЬСЯ (2)
ВИСОВУЮЧИ (2)
ВИСОК (4)
ВИСОКА (263)
ВИСОКЕ (60)
ВИСОКИЙ (210)
ВИСОКИМ (46)
ВИСОКИМИ (101)
ВИСОКИХ (118)
ВИСОКІ (285)
ВИСОКІЇ (2)
ВИСОКІЙ (34)
ВИСОКІМ (3)
ВИСОКІ-ПРЕВИСОКІ
(1)
ВИСОКО (184)
ВИСОКОБЛАГОРОДИЮ
(1)
ВИСОКОВЕЛЬМОЖНИ
М (1)
ВИСОКО-ВИСОКО (12)
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ВИСОКОГО (58)
ВИСОКОДУМНИЙ (1)
ВИСОКОДУМНОГО (1)
ВИСОКОДУМНОЇ (1)
ВИСОКОДУМСТВА (1)
ВИСОКОЇ (69)
ВИСОКОМУ (52)
ВИСОКОПОВАЖАНИЙ
(2)
ВИСОКОПОВАЖНА
(11)
ВИСОКОПОВАЖНИЙ
(107)
ВИСОКОПОВАЖНИХ
(1)
ВИСОКОПОВАЖНІ (1)
ВИСОКОПОВАЖНОМУ
(1)
ВИСОКОПОЕТИЧНИХ
(1)
ВИСОКО-ПРЕВИСОКО
(1)
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕН
СТВО (7)
ВИСОКОСТІ (13)
ВИСОКОШАНОВНИЙ
(7)
ВИСОКОЮ (53)
ВИСОКУ (61)
ВИСОКУОЙ (1)
ВИСОКУЮ (4)
ВИСОЛОПИВ (5)
ВИСОЛОПИВСЯ (1)
ВИСОЛОПИВШИ (2)
ВИСОЛОПИЛА (2)
ВИСОЛОПИЛИ (2)
ВИСОЛОПИТЬ (1)
ВИСОЛОПЛЕНИМИ (1)
ВИСОЛОПЛЮВАВ (1)
ВИСОЛОПЛЮВАЛИ (1)
ВИСОЛОПЛЮЄ (2)
ВИСОЛОПЛЮЮЧИ (1)
ВИСОТАЛИ (1)

ВИСОТИ (1)
ВИСОХ (1)
ВИСОХЛА (4)
ВИСОХЛИ (7)
ВИСОХЛО (3)
ВИСОХНЕШ (1)
ВИСОЧЕЗНА (1)
ВИСОЧЕЗНИЙ (1)
ВИСОЧЕЗНИМИ (2)
ВИСОЧЕЗНИХ (3)
ВИСОЧЕЗНІ (5)
ВИСОЧЕЗНУ (1)
ВИСОЧЕНЬКА (11)
ВИСОЧЕНЬКЕ (1)
ВИСОЧЕНЬКИЙ (14)
ВИСОЧЕНЬКИМИ (2)
ВИСОЧЕНЬКІ (2)
ВИСОЧЕНЬКІЙ (1)
ВИСОЧЕНЬКІМ (1)
ВИСОЧЕНЬКО (12)
ВИСОЧЕНЬКОГО (2)
ВИСОЧЕНЬКОМУ (4)
ВИСОЧЕНЬКОЮ (1)
ВИСОЧЕНЬКУ (4)
ВИСОЧИНИ (3)
ВИСОЧИНІ (2)
ВИСОЧИШ (1)
ВИСОЧІНІ (3)
ВИСОЧІНЬ (5)
ВИСПАВСЬ (2)
ВИСПАВСЯ (3)
ВИСПАВШИСЬ (5)
ВИСПАЛАСЬ (2)
ВИСПАТИСЬ (7)
ВИСПИТЬСЯ (1)
ВИСПІВАВСЯ (1)
ВИСПІВАЄ (1)
ВИСПІВАЄШ (1)
ВИСПІВАЛА (1)
ВИСПІВАНО (1)
ВИСПІВАТЬ (1)
ВИСПІВУВАВ (12)
ВИСПІВУВАЛА (4)

ВИСПІВУВАЛИ (7)
ВИСПІВУВАТИ (2)
ВИСПІВУВАТЬ (2)
ВИСПІВУЄ (4)
ВИСПІВУЮ (2)
ВИСПІВУЮТЬ (2)
ВИСПІВУЮЧИ (1)
ВИСПІЛИ (1)
ВИСПЛЮСЬ (1)
ВИСПОВІДАВ (6)
ВИСПОВІДАВСЯ (1)
ВИСПОВІДАЄ (1)
ВИСПОВІДАЄТЕСЬ (1)
ВИСПОВІДАЙТЕ (1)
ВИСПОВІДАЛАСЬ (6)
ВИСПОВІДАЛИСЬ (1)
ВИСПОВІДАТИ (3)
ВИСПОВІДАТИСЬ (2)
ВИСПОВІДАТЬ (1)
ВИСПОВІДАТЬСЯ (1)
ВИСПОВІДАЮСЬ (3)
ВИССАВ (2)
ВИССАЛА (2)
ВИССУТЬ (1)
ВИСТАВ (6)
ВИСТАВА (1)
ВИСТАВИ (3)
ВИСТАВИВ (8)
ВИСТАВИВШИ (6)
ВИСТАВИЛА (4)
ВИСТАВИЛИ (7)
ВИСТАВИЛИСЬ (2)
ВИСТАВИТИ (2)
ВИСТАВИТЬ (2)
ВИСТАВИТЬСЯ (2)
ВИСТАВІ (8)
ВИСТАВКУ (2)
ВИСТАВЛЕНА (1)
ВИСТАВЛЕНИЙ (3)
ВИСТАВЛЕНІ (4)
ВИСТАВЛЯВ (2)
ВИСТАВЛЯЄ (3)
ВИСТАВЛЯЙТЕ (2)
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ВИСТАВЛЯЛА (2)
ВИСТАВЛЯЛАСЬ (1)
ВИСТАВЛЯЛИ (3)
ВИСТАВЛЯЛИСЬ (2)
ВИСТАВЛЯТИ (2)
ВИСТАВЛЯТИСЬ (3)
ВИСТАВЛЯТЬ (6)
ВИСТАВЛЯТЬСЯ (1)
ВИСТАВЛЯЮТЬ (1)
ВИСТАВЛЯЮЧИ (5)
ВИСТАРАВСЬ (1)
ВИСТАРАВСЯ (2)
ВИСТАРАВШИСЬ (1)
ВИСТАРАЙТЕСЬ (1)
ВИСТАРАЮСЬ (1)
ВИСТАЧАЄ (3)
ВИСТАЧАЛО (2)
ВИСТАЧАТИ (1)
ВИСТАЧАЮ (1)
ВИСТАЧЕ (6)
ВИСТАЧИВ (2)
ВИСТАЧИЛО (4)
ВИСТАЧИТИ (1)
ВИСТАЧИТЬ (3)
ВИСТЕЖИЛИ (1)
ВИСТЕЛИВ (1)
ВИСТЕЛЮ (1)
ВИСТЕЛЯЄ (1)
ВИСТЛАНІ (1)
ВИСТОЯЛА (1)
ВИСТРЕЛИВ (8)
ВИСТРЕЛИЛА (1)
ВИСТРЕЛИЛИ (1)
ВИСТРЕЛЬ (1)
ВИСТРЕЛЮ (2)
ВИСТРИГАТИ (1)
ВИСТРІЛ (2)
ВИСТРІЛИ (1)
ВИСТРІЛИВ (1)
ВИСТРІЛЮЄ (1)
ВИСТРІЛЯЄ (1)
ВИСТРОМИВШИ (1)
ВИСТРОМИЛА (2)

ВИСТРОМИЛО (1)
ВИСТРУГАВ (1)
ВИСТРУГАТЬ (1)
ВИСТРУГУВАТЬ (1)
ВИСТУКУВАЛИ (1)
ВИСТУП (6)
ВИСТУПАВ (24)
ВИСТУПАЄ (64)
ВИСТУПАЄМО (2)
ВИСТУПАЙ (1)
ВИСТУПАЙТЕ (2)
ВИСТУПАЛА (5)
ВИСТУПАЛИ (35)
ВИСТУПАЛО (2)
ВИСТУПАМИ (1)
ВИСТУПАТИ (10)
ВИСТУПАТЬ (1)
ВИСТУПАЮ (3)
ВИСТУПАЮТЬ (37)
ВИСТУПАЮЧИ (7)
ВИСТУПАЮЧИМИ (1)
ВИСТУПАЮЧІ (2)
ВИСТУПАЮЧІЙ (1)
ВИСТУПИВ (36)
ВИСТУПИВШИ (2)
ВИСТУПИВШИХ (1)
ВИСТУПИЛА (16)
ВИСТУПИЛИ (54)
ВИСТУПИЛО (4)
ВИСТУПИТИ (4)
ВИСТУПИТЬ (6)
ВИСТУПИШ (1)
ВИСТУПІ (1)
ВИСТУПЛЮ (1)
ВИСТУПНЕМ (1)
ВИСТУПОМ (1)
ВИСТУПУ (4)
ВИСУНЕ (1)
ВИСУНЕМОСЬ (1)
ВИСУНЕТЬСЯ (1)
ВИСУНУВ (3)
ВИСУНУВСЬ (1)
ВИСУНУВСЯ (13)

ВИСУНУВШИ (3)
ВИСУНУВШИСЬ (5)
ВИСУНУЛА (3)
ВИСУНУЛАСЬ (19)
ВИСУНУЛИСЬ (15)
ВИСУНУЛО (2)
ВИСУНУЛОСЬ (2)
ВИСУНУЛОСЯ (1)
ВИСУНУТА (1)
ВИСУНУТИМИ (2)
ВИСУШЕНІ (1)
ВИСУШЕНУ (1)
ВИСУШИВ (2)
ВИСУШИЛИ (2)
ВИСУШИТИ (1)
ВИСУШИТЬ (2)
ВИСХОДИЛАСЬ (1)
ВИСЬОРБАВШИ (2)
ВИСЯКАВ (1)
ВИСЯТЬ (20)
ВИСЯЧИ (1)
ВИСЯЧИХ (1)
ВИСЯЧІЙ (1)
ВИСЯЧОМУ (1)
ВИТАВ (1)
ВИТАЄ (1)
ВИТАЛА (1)
ВИТАСКУЮЧИ (1)
ВИТВОРИЛИ (2)
ВИТВОРИТЬ (1)
ВИТВОРЯВ (2)
ВИТВОРЯЄ (5)
ВИТВОРЯЄШ (2)
ВИТВОРЯЛА (2)
ВИТВОРЯТИ (3)
ВИТВОРЯТЬ (3)
ВИТЕР (1)
ВИТЕРЕБИЛИСЬ (1)
ВИТЕРЕБИЛОСЬ (1)
ВИТЕРЛА (4)
ВИТЕРЛИ (1)
ВИТЕРПИТЬ-ТО (1)
ВИТЕРПІВ (5)
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ВИТЕРПІЛА (5)
ВИТЕРПІЛИ (1)
ВИТЕРПІТИ (4)
ВИТЕРТА (1)
ВИТЕРТИЙ (2)
ВИТЕРТИМ (1)
ВИТЕРТІ (2)
ВИТЕСАВ (2)
ВИТЕСАНА (2)
ВИТЕСАНИЙ (2)
ВИТЕСАНІ (1)
ВИТЕСАНУ (1)
ВИТЕЧЕ (1)
ВИТЕШИ (1)
ВИТЕШУ (2)
ВИТИ (4)
ВИТИКАВСЬ (1)
ВИТИКАВСЯ (2)
ВИТИКАЄТЬСЯ (5)
ВИТИКАЛАСЬ (1)
ВИТИКАЛИСЬ (7)
ВИТИКАЛОСЯ (1)
ВИТИКАТИ (1)
ВИТИКАТЬСЯ (1)
ВИТИКАЮТЬСЯ (7)
ВИТИНАВ (2)
ВИТИНАЄШ (1)
ВИТИНАЛИ (2)
ВИТИНАЮТЬ (1)
ВИТИРАЛИ (2)
ВИТИРАТИ (1)
ВИТИРАТИСЬ (4)
ВИТИРАТЬ (1)
ВИТИРАЮЧИ (3)
ВИТИСЬ (1)
ВИТІКАЄ (1)
ВИТІКАЮТЬ (1)
ВИТКАНА (7)
ВИТКАНЕ (2)
ВИТКАНИЙ (4)
ВИТКАНІ (7)
ВИТКАНОГО (1)
ВИТКАТИ (1)

ВИТКУ (2)
ВИТОВМАЧИВ (4)
ВИТОВМАЧИЛА (2)
ВИТОВМАЧИЛИ (3)
ВИТОВМАЧИТИ (2)
ВИТОВ-МАЧИТЬ (1)
ВИТОВМАЧУВАВ (4)
ВИТОВМАЧУВАТИ (1)
ВИТОЛОЧЕНІ (2)
ВИТОЛОЧИВ (1)
ВИТОЛОЧИЛА (4)
ВИТОЛОЧИЛИ (2)
ВИТОПИТИ (1)
ВИТОПЛЕНА (1)
ВИТОПЛЯТЬ (1)
ВИТОПТАЛА (2)
ВИТОПЧЕТЕ (1)
ВИТОРГУЮ-ТАКИ (1)
ВИТОРОХТЯТЬ (1)
ВИТОЧЕНА (1)
ВИТОЧЕНЕ (7)
ВИТОЧЕНИЙ (5)
ВИТОЧЕНИМ (1)
ВИТОЧЕНИМИ (1)
ВИТОЧЕНІ (2)
ВИТОЧЕНІЙ (1)
ВИТОЧЕНІМ (1)
ВИТОЧЕНОМУ (1)
ВИТОЧИВ (1)
ВИТОЧИТИ (1)
ВИТОЧИТЬ (2)
ВИТРАТИВ (5)
ВИТРАТИВСЯ (2)
ВИТРАТИЛА (2)
ВИТРАТИЛИ (2)
ВИТРАТИЛИСЬ (2)
ВИТРАТИТЬ (1)
ВИТРАЧАТЬСЯ (2)
ВИТРАЧЕНА (2)
ВИТРАЧЕНІ (2)
ВИТРЕБЕНЬКАМ (1)
ВИТРЕБЕНЬКАХ (1)
ВИТРЕБЕНЬКИ (15)

ВИТРЕБЕНЬОК (1)
ВИТРЕМБАСИ (1)
ВИТРІБОВУВАВ (2)
ВИТРІБУВАВ (2)
ВИТРІПУЮЧИ (1)
ВИТРІСКАВ (1)
ВИТРІШКИ (3)
ВИТРІШКООКА (1)
ВИТРІШКООКИЙ (1)
ВИТРІШКУВАТА (2)
ВИТРІШКУВАТИЙ (3)
ВИТРІШКУВАТИМИ (1)
ВИТРІШКУВАТИХ (2)
ВИТРІШКУВАТІ (8)
ВИТРІШКУВАТУ (1)
ВИТРІЩАВ (8)
ВИТРІЩАЄ (8)
ВИТРІЩАЄШ (3)
ВИТРІЩАЛА (6)
ВИТРІЩАЛИ (7)
ВИТРІЩАТИ (1)
ВИТРІЩАТИМУТЬ (2)
ВИТРІЩАТЬ (2)
ВИТРІЩАЮ (1)
ВИТРІЩАЮТЬ (2)
ВИТРІЩЕНИМИ (2)
ВИТРІЩЕНІ (1)
ВИТРІЩИВ (54)
ВИТРІЩИВШИ (14)
ВИТРІЩИЛА (36)
ВИТРІЩИЛИ (7)
ВИТРІЩИЛО (2)
ВИТРІЩИТЕ (1)
ВИТРІЩИТЬ (1)
ВИТРІЩИШ (7)
ВИТРУСИВ (8)
ВИТРУСИВСЯ (1)
ВИТРУСИВШИ (2)
ВИТРУСИЛА (2)
ВИТРУСИЛИ (5)
ВИТРУСИЛИСЬ (1)
ВИТРУСИТЬ (1)
ВИТРУСЯТЬ (1)
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ВИТРУШУВАВ (1)
ВИТРУШУВАЛА (2)
ВИТРУШУВАЛИСЬ (3)
ВИТРЯСЕ (1)
ВИТРЯСЛА (1)
ВИТУРИЛИ (1)
ВИТУРЛИВ (3)
ВИТУРЛИЛА (1)
ВИТУРЛИЛИ (1)
ВИТУРЛИТИ (1)
ВИТУРЛИТЬ (4)
ВИТУРЛЮ (5)
ВИТЬ (1)
ВИТЯГ (67)
ВИТЯГАВ (3)
ВИТЯГАЄ (4)
ВИТЯГАЄШ (1)
ВИТЯГАЙ (1)
ВИТЯГАЛА (6)
ВИТЯГАЛИ (4)
ВИТЯГАТИ (4)
ВИТЯГАТЬ (4)
ВИТЯГАЮ (1)
ВИТЯГАЮТЬ (7)
ВИТЯГАЮЧИ (5)
ВИТЯГЛА (38)
ВИТЯГЛАСЬ (1)
ВИТЯГЛИ (24)
ВИТЯГЛИСЬ (1)
ВИТЯГЛО (1)
ВИТЯГНЕ (1)
ВИТЯГНЕМО (2)
ВИТЯГНЕШ (1)
ВИТЯГНИ (1)
ВИТЯГНІТЬ (1)
ВИТЯГНУ (1)
ВИТЯГНУТІ (2)
ВИТЯГНУТЬ (5)
ВИТЯГТИ (11)
ВИТЯГУВАЛА (1)
ВИТЯГУВАЛИ (1)
ВИТЯГУЄ (2)
ВИТЯГУЄТЬСЯ (1)

ВИТЯГУЄШ (1)
ВИТЯГУЮТЬ (2)
ВИТЯГУЮТЬСЯ (1)
ВИТЯЖНА (3)
ВИТЯЖНІ (2)
ВИТЯЖНО (1)
ВИТЯЖНУ (1)
ВИТЯЗІВ (1)
ВИТЯЛИ (1)
ВИУДЕ (1)
ВИУДИВ (1)
ВИУЧУВАВ (3)
ВИУЧУВАЛИ (1)
ВИУЧУВАННЯ (2)
ВИУЧУВАТИ (2)
ВИУЧУЮТЬ (2)
ВИХАВ (8)
ВИХАЄ (1)
ВИХАЙТЕ (1)
ВИХАЛИ (3)
ВИХАННЯ (1)
ВИХАПАЛИ (2)
ВИХАРЧУВАЛИСЬ (1)
ВИХАТЬ (1)
ВИХАЮТЬ (1)
ВИХАЮЧИ (2)
ВИХВАЛЮВАВ (2)
ВИХВАЛЮВАЛА (1)
ВИХВАЛЮВАЛИ (1)
ВИХВАЛЮВАННЯ (1)
ВИХВАЛЮВАННЯМ (1)
ВИХВАЛЮВАТЬ (1)
ВИХВАЛЮЮТЬ (1)
ВИХВАЛЯВ (3)
ВИХВАЛЯЙТЕ (1)
ВИХВАЛЯЛА (1)
ВИХВАЛЯЛИ (4)
ВИХВАЛЯТИ (2)
ВИХВАЛЯТЬСЯ (1)
ВИХВАТ (1)
ВИХВАТКА (7)
ВИХВАТКАМИ (1)
ВИХВАТКАХ (2)

ВИХВАТКИ (6)
ВИХВАТКОЮ (5)
ВИХВАТКУ (6)
ВИХВАТОМ (4)
ВИХВАТУ (3)
ВИХВАЧУЄ (8)
ВИХВАЧУЄТЬСЯ (5)
ВИХВАЧУСЬ (1)
ВИХИЛИВ (8)
ВИХИЛИВШИ (3)
ВИХИЛИЛА (5)
ВИХИЛИЛИ (1)
ВИХИЛИТАЛИ (1)
ВИХИТРУВАТЬ (1)
ВИХИТРУЄМО (1)
ВИХІД (182)
ВИХІДЧИН (1)
ВИХІДЧИНИ (3)
ВИХОВАВ (1)
ВИХОВАВСЬ (1)
ВИХОВАНА (3)
ВИХОВАНИХ (1)
ВИХОВАНКУ (1)
ВИХОВАННЯ (14)
ВИХОВАННЯМ (1)
ВИХОВАНЦІВ (1)
ВИХОВАТИ (1)
ВИХОВУВАТИ (2)
ВИХОВУВАТЬ (3)
ВИХОДЕ (66)
ВИХОДЖУ (20)
ВИХОДИ (2)
ВИХОДИВ (57)
ВИХОДИЛА (78)
ВИХОДИЛАСЬ (1)
ВИХОДИЛИ (59)
ВИХОДИЛО (24)
ВИХОДИТИ (32)
ВИХОДИТЬ (244)
ВИХОДИШ (4)
ВИХОДІ (7)
ВИХОДІВ (1)
ВИХОДОМ (2)
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ВИХОДУ (16)
ВИХОДЬ (24)
ВИХОДЬ-БО (1)
ВИХОДЬТЕ (6)
ВИХОДЮ (1)
ВИХОДЯТЬ (71)
ВИХОДЯЧЕ (1)
ВИХОДЯЧИ (32)
ВИХОДЯЧИМИ (2)
ВИХОЛОДИШ (1)
ВИХОЛОНЕ (1)
ВИХОПИВ (13)
ВИХОПИВСЬ (4)
ВИХОПИВСЯ (9)
ВИХОПИВШИ (2)
ВИХОПИЛА (7)
ВИХОПИЛАСЬ (9)
ВИХОПИЛАСЯ (1)
ВИХОПИЛИ (2)
ВИХОПИЛИСЬ (2)
ВИХОПИЛОСЬ (9)
ВИХОПИТИ (1)
ВИХОПИТИСЬ (3)
ВИХОПИТЬ (1)
ВИХОПИТЬСЯ (2)
ВИХОПЛЕНІ (4)
ВИХОПЛЮ (2)
ВИХОПЛЮВАЛИСЬ (1)
ВИХОПЛЮВАТИСЬ (1)
ВИХОПЛЮЄ (1)
ВИХОПЛЮЄТЬСЯ (1)
ВИХОР (27)
ВИХРА (1)
ВИХРАМИ (2)
ВИХРЕСТИВСЬ (2)
ВИХРЕСТИВСЯ (1)
ВИХРЕСТКА (2)
ВИХРЕСТКАПИСАРША (1)
ВИХРЕСТКУ (1)
ВИХРЕЩУВАТИСЬ (1)
ВИХРЕЩУВАТЬСЯ (1)
ВИХРИ (1)

ВИХРИВ (2)
ВИХРИЛИ (1)
ВИХРИТИ (3)
ВИХРИТЬ (1)
ВИХРІ (1)
ВИХРОМ (5)
ВИЦИГАНИВ (1)
ВИЦІДИЛА (1)
ВИЧАХЛА (2)
ВИЧАХЛО (1)
ВИЧАХНЕ (5)
ВИЧАХНУТЬ (2)
ВИЧЕРКНІТЬ (4)
ВИЧЕРПАЛИ (1)
ВИЧЕРПАТЬ (3)
ВИЧЕРПУВАЛИ (1)
ВИЧЕРПУВАЛИСЬ (1)
ВИЧИНКУ (1)
ВИЧИСТИВ (3)
ВИЧИСТИЛИ (2)
ВИЧИТАВ (5)
ВИЧИТАЛИ (1)
ВИЧИТАНІ (2)
ВИЧИТАЮ (1)
ВИЧИТУВАВ (3)
ВИЧИТУВАТИ (2)
ВИЧИТУЄ (2)
ВИЧИЩАВ (2)
ВИЧИЩЕНА (1)
ВИЧИЩЕНИЙ (2)
ВИЧИЩЕНІ (1)
ВИЧІСУВАЛА (2)
ВИЧІСУВАЛИ (2)
ВИШАРУВАЛА (1)
ВИШАРУВАЛИ (1)
ВИШАРУВАНИЙ (1)
ВИШАРУВАТИ (1)
ВИШАРУВАТЬ (1)
ВИШАХРУВАВСЬ (1)
ВИШАХРУВАЛИ (1)
ВИШАХРУЄ (1)
ВИШГОРОД (3)
ВИШГОРОДА (4)

ВИШГОРОДІ (3)
ВИШГОРОДОМ (1)
ВИШГОРОДСЬКИЙ (1)
ВИШГОРОДСЬКИМ (1)
ВИШГОРОДСЬКОГО (1)
ВИШЕНСЬКОГО (2)
ВИШЕНЬ (26)
ВИШЕНЬКИ (2)
ВИШЕНЬОК (1)
ВИШИВ (1)
ВИШИВАЄ (1)
ВИШИВАЄТЕ (1)
ВИШИВАЙ (3)
ВИШИВАЛА (15)
ВИШИВАЛИ (4)
ВИШИВАНА (5)
ВИШИВАНИЙ (6)
ВИШИВАНИМ (8)
ВИШИВАНИМИ (8)
ВИШИВАНИХ (4)
ВИШИВАНІ (32)
ВИШИВАНІЙ (3)
ВИШИВАННЯ (2)
ВИШИВАННЯМ (2)
ВИШИВАНОЇ (2)
ВИШИВАНОМУ (1)
ВИШИВАНОЮ (1)
ВИШИВАНУ (8)
ВИШИВАТИ (11)
ВИШИВАТЬ (2)
ВИШИВАЮ (4)
ВИШИВАЮТЬ (2)
ВИШИВАЮЧИ (2)
ВИШИВКАМИ (1)
ВИШИЄ (1)
ВИШИЛА (9)
ВИШИНУ (3)
ВИШИТА (6)
ВИШИТИ (1)
ВИШИТИЙ (6)
ВИШИТИМИ (5)
ВИШИТИХ (2)
ВИШИТІ (3)
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ВИШИТОЮ (1)
ВИШИТУ (1)
ВИШИЮ (1)
ВИШКВАРКА (8)
ВИШКВАРКАМИ (10)
ВИШКВАРКАХ (1)
ВИШКВАРКИ (7)
ВИШКВАРКОЮ (2)
ВИШКВАРКУ (2)
ВИШКВАРОК (2)
ВИШКВАРЦІ (1)
ВИШКІРЕНИМИ (1)
ВИШКІРИВ (1)
ВИШКІРИЛА (1)
ВИШКІРЯЄ (2)
ВИШКІРЯЮТЬ (1)
ВИШКРИБКАХ (1)
ВИШКРІБ (1)
ВИШКРІБАТЬ (1)
ВИШЛА (1)
ВИШЛИ (1)
ВИШЛІТЬ (4)
ВИШЛЮ (18)
ВИШЛЮТЬ (5)
ВИШНЕВЕНЬКИЙ (2)
ВИШНЕВЕНЬКИХ (2)
ВИШНЕВЕНЬКІ (1)
ВИШНЕВЕНЬКОГО (3)
ВИШНЕВЕЦЬ (10)
ВИШНЕВЕЦЬКА (2)
ВИШНЕВЕЦЬКИЙ (86)
ВИШНЕВЕЦЬКИМ (7)
ВИШНЕВЕЦЬКИМИ (1)
ВИШНЕВЕЦЬКИХ (30)
ВИШНЕВЕЦЬКІ (5)
ВИШНЕВЕЦЬКОГО (53)
ВИШНЕВЕЦЬКОМУ (8)
ВИШНЕВЕЦЬКОЮ (3)
ВИШНЕВЕЧЧИНА (3)
ВИШНЕВЕЧЧИНИ (1)
ВИШНЕВЕЧЧИНУ (1)
ВИШНЕВИЙ (16)
ВИШНЕВИМ (7)

ВИШНЕВИМИ (3)
ВИШНЕВИХ (3)
ВИШНЕВІ (1)
ВИШНЕВІЙ (1)
ВИШНЕВІМ (1)
ВИШНЕВОГО (7)
ВИШНЕВОМУ (10)
ВИШНЕВЦЕМ (1)
ВИШНЕВЦІ (13)
ВИШНЕВЦЯ (11)
ВИШНЕЮ (4)
ВИШНИК (6)
ВИШНИКА (6)
ВИШНИКАМИ (2)
ВИШНИКАХ (1)
ВИШНИКИ (4)
ВИШНИКОМ (1)
ВИШНИКУ (3)
ВИШНІ (65)
ВИШНІВКА (1)
ВИШНІВКИ (4)
ВИШНІВКОЮ (2)
ВИШНІВОЧКА (1)
ВИШНІВОЧКИ (2)
ВИШНЮ (6)
ВИШНЯ (12)
ВИШНЯК (2)
ВИШНЯКИ (1)
ВИШНЯКОМ (1)
ВИШНЯКУ (1)
ВИШНЯМИ (33)
ВИШНЯМИЛУТОВКАМИ (1)
ВИШНЯХ (11)
ВИШОВКАЛИСЬ (2)
ВИШТИЛЯВ (2)
ВИШТРУГАН (1)
ВИШУКАТЬ (3)
ВИШУКОВАННЮ (1)
ВИШУКУВАВ (2)
ВИШУКУВАТИ (5)
ВИШУКУЙТЕ (2)
ВИШУРУВАНИМ (1)

ВИЩА (15)
ВИЩАВ (5)
ВИЩАЄ (1)
ВИЩАЛА (4)
ВИЩАЛИ (10)
ВИЩАТЬ (4)
ВИЩАЮ (2)
ВИЩЕ (166)
ВИЩЕЗЛИ (8)
ВИЩЕЗНЕ (4)
ВИЩЕЗНУТЬ (1)
ВИЩЕПОКАЗАНІ (1)
ВИЩЕРБИВ (1)
ВИЩЕРБИЛА (1)
ВИЩЕРБЛЕНА (1)
ВИЩЕРБЛЕНИМ (1)
ВИЩЕРБЛЕНОЮ (1)
ВИЩЕРБЛЕНУ (1)
ВИЩИЙ (22)
ВИЩИМ (7)
ВИЩИМИ (7)
ВИЩИРЕНИМИ (1)
ВИЩИРЕНІ (1)
ВИЩИРИВ (2)
ВИЩИРИЛА (1)
ВИЩИРИЛИСЬ (1)
ВИЩИРЯЄ (2)
ВИЩИРЯЛА (1)
ВИЩИРЯЛИ (1)
ВИЩИТЬ (3)
ВИЩИХ (22)
ВИЩІ (34)
ВИЩІЙ (4)
ВИЩІРЕНИМИ (1)
ВИЩІРЕНІ (2)
ВИЩІРИТЬ (2)
ВИЩІРЯВ (1)
ВИЩОГО (23)
ВИЩОЇ (14)
ВИЩОМУ (5)
ВИЩОЮ (6)
ВИЩУ (17)
ВИЯВИВ (6)
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ВИЯВИВСЯ (10)
ВИЯВИВШИХ (2)
ВИЯВИЛ (2)
ВИЯВИЛА (8)
ВИЯВИЛАСЬ (11)
ВИЯВИЛИ (2)
ВИЯВИЛИСЬ (3)
ВИЯВИЛИСЯ (2)
ВИЯВИЛО (1)
ВИЯВИЛОСЬ (14)
ВИЯВИЛОСЯ (1)
ВИЯВИТИ (13)
ВИЯВИТИСЬ (4)
ВИЯВИТЬ (12)
ВИЯВИТЬСЯ (4)
ВИЯВКАХ (2)
ВИЯВКИ (6)
ВИЯВКОМ (9)
ВИЯВКУ (1)
ВИЯВЛЕНЕ (1)
ВИЯВЛЕННЯ (2)
ВИЯВЛЯВ (2)
ВИЯВЛЯВСЬ (1)
ВИЯВЛЯВСЯ (3)
ВИЯВЛЯЄ (10)
ВИЯВЛЯЄТЬСЯ (11)
ВИЯВЛЯЛА (2)
ВИЯВЛЯЛАСЬ (13)
ВИЯВЛЯЛАСЯ (1)
ВИЯВЛЯЛИ (13)
ВИЯВЛЯЛИСЬ (2)
ВИЯВЛЯЛО (6)
ВИЯВЛЯЛОСЬ (6)
ВИЯВЛЯТЬ (3)
ВИЯВЛЯТЬСЯ (1)
ВИЯВЛЯЮТЬ (7)
ВИЯВЛЯЮТЬСЯ (3)
ВИЯВЛЯЮЧИЙ (2)
ВИЯВЛЯЮЧОГО (1)
ВИЯВОК (5)
ВИЯВЦЕМ (3)
ВИЯВЦЯ (2)
ВИЯВЦЯМИ (3)

ВИЯСНЕНА (2)
ВИЯСНЕНІ (2)
ВИЯСНЕННЯ (4)
ВИЯСНЕННЯМ (2)
ВИЯСНИЛАСЬ (2)
ВИЯСНИЛОСЬ (5)
ВИЯСНИТИ (6)
ВИЯСНИТЬ (2)
ВИЯСНИТЬСЯ (2)
ВИЯСНІННЯ (3)
ВИЯСНЮВАВ (1)
ВИЯСНЮВАЛИСЬ (1)
ВИЯСНЮВАТИ (2)
ВИЯСНЮВАТЬ (1)
ВИЯСНЮЄ (2)
ВИЯСНЮЄТЬСЯ (1)
ВИЯСНЮЮТЬ (1)
ВИЯСНЯВ (3)
ВИЯСНЯТИ (3)
ВИЯСНЯЮЧИ (2)
ВІАРДО (1)
ВІВ (19)
ВІВАТ (33)
ВІВДЕ (1)
ВІВДІ (2)
ВІВДЮ (2)
ВІВДЯ (6)
ВІВСА (20)
ВІВСАХ (1)
ВІВСІ (2)
ВІВСІВ (2)
ВІВСОМ (4)
ВІВСЯ (2)
ВІВСЯНИЙ (3)
ВІВСЯНІЙ (2)
ВІВСЯНКИ (3)
ВІВСЯНОГО (1)
ВІВСЯНОЇ (1)
ВІВТАР (3)
ВІВТАРИК (1)
ВІВТАРІ (2)
ВІВТАРЯ (4)
ВІВТАРЯМИ (1)

ВІВТОРОК (7)
ВІВЦЕЮ (1)
ВІВЦІ (61)
ВІВЦЮ (14)
ВІВЦЯ (18)
ВІВЦЯМИ (4)
ВІВЧАРА (1)
ВІВЧАРІ (3)
ВІВЧАРЯ (2)
ВІГУРОВЩИНИ (2)
ВІГУРОВЩИНІ (2)
ВІД (122)
ВІДАВ (6)
ВІДАЄ (16)
ВІДАЄМО (2)
ВІДАЄШ (1)
ВІДАЛА (2)
ВІДАЛИ (1)
ВІДАЮ (11)
ВІДАЮЧИ (4)
ВІДБИВАЄ (1)
ВІДБИВАЄТЬСЯ (1)
ВІДБУДЕ (2)
ВІДВАГИ (2)
ВІДВАГУ (1)
ВІДВАЖИТИСЬ (2)
ВІДВЕЗТИ (2)
ВІДВІТИВ (2)
ВІДГУКИ (4)
ВІДГУКІВ (2)
ВІДГУКУЮТЬ (2)
ВІДДАВ (2)
ВІДДАВАТИ (2)
ВІДДАЄ (2)
ВІДДАЄТЬСЯ (2)
ВІДДАЙТЕ (2)
ВІДДАМ (1)
ВІДДАСТЕ (1)
ВІДДАСТЬ (2)
ВІДДАТИ (12)
ВІДДАЮ (1)
ВІДДІЛ (5)
ВІДДІЛИ (1)
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ВІДЕНСЬКИЙ (3)
ВІДЕНСЬКИМИ (1)
ВІДЕНСЬКИХ (2)
ВІДЕНСЬКІ (1)
ВІДЕНСЬКІЙ (2)
ВІДЕНСЬКОМУ (1)
ВІДЕНЬ (2)
ВІДЕР (14)
ВІДЕРЦЕ (2)
ВІДІБРАТИ (2)
ВІДІДЧИНА (1)
ВІДІЙШЛИ (1)
ВІДІРВАЛАСЬ (2)
ВІДІРВАТИ (2)
ВІДІСЛАВ (2)
ВІДКАЗАВ (2)
ВІДКАЗАЛА (3)
ВІДКАЗАТИ (1)
ВІДКІЛЬ (1)
ВІДКРИТИЙ (2)
ВІДЛОГА (1)
ВІДЛОГАМИ (2)
ВІДЛОГИ (1)
ВІДЛОГОЮ (8)
ВІДЛОГУ (3)
ВІДМИКАТИ (1)
ВІДМОКИ (2)
ВІДНІ (4)
ВІДНІМАЮЧИ (1)
ВІДНОСИНИ (5)
ВІДНОСНО (6)
ВІДНОШЕННЮ (2)
ВІДНЯ (11)
ВІДНЯЛИ (3)
ВІДОГРАВАННІ (1)
ВІДОМА (25)
ВІДОМЕ (6)
ВІДОМИЙ (26)
ВІДОМИМ (1)
ВІДОМИХ (6)
ВІДОМІ (18)
ВІДОМІЙ (1)
ВІДОМО (14)

ВІДОМОГО (14)
ВІДОМОЇ (3)
ВІДОМОМУ (1)
ВІДОМОСТЕЙ (2)
ВІДОМОСТІ (5)
ВІДОМОСТІВ (2)
ВІДОМОСТЯХ (2)
ВІДОМУ (6)
ВІДПИСУВАВ (2)
ВІДПИХАВ (2)
ВІДПИХАЛА (2)
ВІДПИХАЮТЬ (2)
ВІДПОВІВ (2)
ВІДПОВІДАЄ (2)
ВІДПОВІДАЮЧИ (2)
ВІДПОВІДІ (4)
ВІДПОВІДЬ (2)
ВІДПОЧИНЕШ (1)
ВІДПОЧИНУ (1)
ВІДПОЧИТИ (2)
ВІДРА (60)
ВІДРАМИ (32)
ВІДРІ (5)
ВІДРІЗНЯЄ (1)
ВІДРІЗНЯЮЧУ (2)
ВІДРО (55)
ВІДРОДИТИСЬ (2)
ВІДРОМ (4)
ВІДРУ (1)
ВІДРЯДИЛА (1)
ВІДСІК (2)
ВІДСОВУЮЧИ (2)
ВІДСОТКАХ (1)
ВІДСОТКОВІ (1)
ВІДСТОЮЄ (1)
ВІДСТУПАЄ (1)
ВІДСТУПАЮЧИ (1)
ВІДСТУПИТИ (1)
ВІДТАК (1)
ВІДТОКІВ (1)
ВІДХИЛЯЛИ (1)
ВІДЧАЙ (2)
ВІДЧИНЕНІ (1)

ВІДЧУВАЛИСЬ (1)
ВІДШУКАЙТЕ (2)
ВІДШУКАТИ (2)
ВІДЬМА (35)
ВІДЬМАМ (1)
ВІДЬМАМИ (7)
ВІДЬМИ (25)
ВІДЬМИЛА (3)
ВІДЬМО (4)
ВІДЬМОЮ (2)
ВІДЬМУ (7)
ВІДЬОМ (14)
ВІДЬОМСТВА (1)
ВІДЬОМСЬКИЙ (1)
ВІДЬОМСЬКІ (1)
ВІДЬОМСЬКУ (1)
ВІДЬОРОЧКУ (3)
ВІДЮГАМИ (1)
ВІЄ (13)
ВІЄМ (1)
ВІЄТЕ (1)
ВІЖКАМИ (10)
ВІЖКАХ (1)
ВІЖКИ (14)
ВІЖОК (3)
ВІЗ (176)
ВІЗАНТІЇ (3)
ВІЗАНТІЙСТВО (1)
ВІЗАНТІЙСЬКА (3)
ВІЗАНТІЙСЬКИМ (1)
ВІЗАНТІЙСЬКИХ (2)
ВІЗАНТІЙСЬКІ (1)
ВІЗАНТІЙСЬКОГО (1)
ВІЗАНТІЙСЬКОЇ (2)
ВІЗАНТІЙСЬКОЦАРГОРОДСЬКИХ (1)
ВІЗАНТІЙЦІ (1)
ВІЗАНТІЯ (1)
ВІЗИТ (23)
ВІЗИТА (2)
ВІЗИТАМИ (12)
ВІЗИТИ (12)
ВІЗИТІВ (2)
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ВІЗИТНІЙ (1)
ВІЗИТНУ (2)
ВІЗИТОМ (25)
ВІЗИТУ (5)
ВІЗИТУЄ (2)
ВІЗКА (13)
ВІЗКАМ (1)
ВІЗКИ (3)
ВІЗКОМ (7)
ВІЗКУ (10)
ВІЗНИК (8)
ВІЗНИКА (13)
ВІЗНИКАМИ (1)
ВІЗНИКИ (1)
ВІЗНИКІВ (3)
ВІЗНИКОВІ (1)
ВІЗОК (54)
ВІЗЬМЕ (49)
ВІЗЬМЕМО (10)
ВІЗЬМЕТЕ (7)
ВІЗЬМЕТЬСЯ (8)
ВІЗЬМЕШ (12)
ВІЗЬМИ (62)
ВІЗЬМИСЬ (1)
ВІЗЬМІМ (5)
ВІЗЬМІТЬ (32)
ВІЗЬМІТЬ-БО (1)
ВІЗЬМУ (93)
ВІЗЬМУСЬ (3)
ВІЗЬМУТЬ (12)
ВІЗЬМУТЬСЯ (4)
ВІЇ (40)
ВІЙ (12)
ВІЙНА (10)
ВІЙНАХ (1)
ВІЙНИ (15)
ВІЙНІ (7)
ВІЙНОЮ (2)
ВІЙНУ (15)
ВІЙСЬК (2)
ВІЙСЬКА (86)
ВІЙСЬКО (168)
ВІЙСЬКОВА (1)

ВІЙСЬКОВЕ (2)
ВІЙСЬКОВИЙ (5)
ВІЙСЬКОВИМ (2)
ВІЙСЬКОВИМИ (2)
ВІЙСЬКОВИХ (9)
ВІЙСЬКОВІ (17)
ВІЙСЬКОВІЙ (8)
ВІЙСЬКОВІСТЬ (1)
ВІЙСЬКОВОГО (6)
ВІЙСЬКОВОЇ (4)
ВІЙСЬКОВОМУ (2)
ВІЙСЬКОВОЮ (1)
ВІЙСЬКОВУ (14)
ВІЙСЬКОМ (57)
ВІЙСЬКУ (13)
ВІЙЯ (4)
ВІЙЯМ (1)
ВІК (166)
ВІКА (30)
ВІКАМИ (14)
ВІКАРІЄВІ (1)
ВІКАРІЙ (7)
ВІКАРІЯ (1)
ВІКАРНИЙ (1)
ВІКАРНИХ (1)
ВІКАХ (4)
ВІКИ (33)
ВІКИ-ВІЧНІ (2)
ВІКІВ (11)
ВІКНА (442)
ВІКНАМИ (116)
ВІКНАХ (77)
ВІКНІ (41)
ВІКНО (299)
ВІКНОМ (38)
ВІКО (16)
ВІКОВ (4)
ВІКОВІ (4)
ВІКОВІЧНА (2)
ВІКОВІЧНЕ (2)
ВІКОВІЧНИЙ (3)
ВІКОВІЧНИМ (3)
ВІКОВІЧНИМИ (3)

ВІКОВІЧНИХ (2)
ВІКОВІЧНІ (9)
ВІКОВІЧНІСТЬ (1)
ВІКОВІЧНОГО (6)
ВІКОВІЧНОМУ (1)
ВІКОВІЧНУ (1)
ВІКОМ (8)
ВІКОН (79)
ВІКОНЕЦЬ (3)
ВІКОНЕЧКА (8)
ВІКОНЕЧКАМИ (1)
ВІКОНЕЧКО (3)
ВІКОННИЦЕЮ (1)
ВІКОННИЦІ (6)
ВІКОННИЦЬ (2)
ВІКОННИЦЮ (1)
ВІКОННИЦЯ (1)
ВІКОННИЦЯМИ (5)
ВІКОНЦЕ (18)
ВІКОНЦІ (2)
ВІКОНЦЯ (31)
ВІКОНЦЯМИ (7)
ВІКОНЦЯХ (1)
ВІКТОР (9)
ВІКТОРА (2)
ВІКТОРЕ (19)
ВІКТОРИНА (8)
ВІКТОРІЇ (2)
ВІКУ (178)
ВІКУВАТИ (2)
ВІКУВАТЬ (2)
ВІЛ (19)
ВІЛАНДА (1)
ВІЛЛА (1)
ВІЛЛАМИ (1)
ВІЛЛАНДА (2)
ВІЛЛАХ (1)
ВІЛЛУ (1)
ВІЛЬГЕЛЬМ (1)
«ВІЛЬГЕЛЬМА ТЕЛЛЯ»
(1)
ВІЛЬГЕЛЬМОВІ (1)
ВІЛЬГОТИ (1)
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ВІЛЬГОТУ (4)
ВІЛЬНА (16)
ВІЛЬНЕ (7)
ВІЛЬНИЙ (12)
ВІЛЬНИМ (2)
ВІЛЬНІ (7)
ВІЛЬНІЙ (3)
ВІЛЬНІСТЬ (1)
ВІЛЬНІШЕ (4)
ВІЛЬНІШИЙ (1)
ВІЛЬНІШІ (2)
ВІЛЬНІШІЙ (2)
ВІЛЬНІШОЮ (2)
ВІЛЬНО (10)
ВІЛЬНОГО (7)
ВІЛЬНОЇ (4)
ВІЛЬНОЮ (1)
ВІЛЬНУ (5)
ВІЛЬХ (2)
ВІЛЬХАМИ (7)
ВІЛЬХАХ (2)
ВІЛЬХИ (8)
ВІЛЬХОВИМИ (1)
ВІЛЬХОЮ (2)
ВІЛЬШАНА (1)
ВІЛЬШАНИ (1)
ВІЛЬШАНИЦІ (30)
ВІЛЬШАНИЦЬКА (7)
ВІЛЬШАНИЦЬКИЙ (1)
ВІЛЬШАНИЦЬКИМ (1)
ВІЛЬШАНИЦЬКИХ (2)
ВІЛЬШАНИЦЬКІ (5)
ВІЛЬШАНИЦЬКІЙ (1)
ВІЛЬШАНИЦЬКОГО (4)
ВІЛЬШАНИЦЬКОЇ (1)
ВІЛЬШАНИЦЬКУ (12)
ВІЛЬШАНИЦЮ (36)
ВІЛЬШАНИЦЯ (6)
ВІЛЬШАНІЙ (1)
ВІЛЬШАНУ (4)
ВІЛЬШИНИ (2)
ВІЛЬШИНУ (1)
ВІЛЬЯМІВ (1)

ВІН (6370)
ВІНБЕРГ (1)
ВІНЕЦЬ (30)
ВІНИК (11)
ВІНИКА (6)
ВІНИКАМИ (1)
ВІНИКІВ (9)
ВІНИКОМ (5)
ВІНКА (9)
ВІНКАМИ (6)
ВІНКАХ (5)
ВІНКИ (22)
ВІНКІВ (8)
ВІНКОМ (13)
ВІНКУ (10)
ВІННИЦЕЮ (1)
ВІННИЦІ (1)
ВІНО (2)
ВІНОК (29)
ВІНОК-ТРЕПІТОК (1)
ВІНОЧКИ (6)
ВІНОЧКУ (9)
ВІНЦЕМ (17)
ВІНЦЕНТІЙ (8)
ВІНЦЕНТІЯ (1)
ВІНЦІ (7)
ВІНЦІВ (2)
ВІНЦЯ (74)
ВІНЦЯМИ (3)
ВІНЦЯХ (2)
ВІНЧАВ (1)
ВІНЧАЄ (2)
ВІНЧАЄТЬСЯ (2)
ВІНЧАЙСЯ (2)
ВІНЧАЙТЕ (1)
ВІНЧАЙТЕСЬ (2)
ВІНЧАЛАСЬ (7)
ВІНЧАЛАСЯ (1)
ВІНЧАЛИ (1)
ВІНЧАЛИСЬ (5)
ВІНЧАЛИСЯ (1)
ВІНЧАЛОСЬ (1)
ВІНЧАЛЬНИМ (1)

ВІНЧАЛЬНОМУ (1)
ВІНЧАЛЬНУ (2)
ВІНЧАНА (1)
ВІНЧАНІ (1)
ВІНЧАННІ (5)
ВІНЧАННЯ (38)
ВІНЧАННЯМ (7)
ВІНЧАТИ (4)
ВІНЧАТИМУТЬСЯ (1)
ВІНЧАТИСЬ (25)
ВІНЧАТИСЯ (2)
ВІНЧАТЬ (5)
ВІНЧАТЬСЯ (7)
ВІНЧАЮТЬСЯ (4)
ВІОЛОНЧЕЛЬ (4)
ВІР (6)
ВІРА (16)
ВІРВЕЧКИ (1)
ВІРВЕЧКУ (1)
ВІРГІЛІЄМ (1)
ВІРГІНІЮ (2)
ВІРИ (240)
ВІРИВ (3)
ВІРИЛА (3)
ВІРИЛИ (3)
ВІРИЛО (1)
ВІРИНА (2)
ВІРИТЕ (8)
ВІРИТИ (3)
ВІРИТЬ (3)
ВІРИШ (2)
ВІРІ (8)
ВІРМЕНИ (1)
ВІРМЕНСЬКОГО (1)
ВІРНА (4)
ВІРНЕ (1)
ВІРНЕСЕНЬКО (1)
ВІРНИЙ (5)
ВІРНИМ (1)
ВІРНИМИ (3)
ВІРНИХ (1)
ВІРНІ (3)
ВІРНІШОГО (1)
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ВІРНО (15)
ВІРНОГО (6)
ВІРНОЇ (2)
ВІРНОЮ (3)
ВІРНУ (3)
ВІРО (1)
ВІРОЮ (3)
ВІРТЕ (7)
ВІРУ (71)
ВІРУЄ (16)
ВІРУЄШ (1)
ВІРУЮ (3)
ВІРШ (6)
ВІРША (4)
ВІРШАМИ (27)
ВІРШАХ (76)
ВІРШИКИ (1)
ВІРШІ (153)
ВІРШІВ (53)
ВІРШОВАНА (2)
ВІРШОВАНІЙ (2)
ВІРШОВОГО (2)
ВІРШОМАЗ (1)
ВІРШОМАЗИ (1)
ВІРЬОВКА (1)
ВІРЬОВКАМИ (7)
ВІРЬОВКАХ (3)
ВІРЬОВКИ (10)
ВІРЬОВКОЮ (3)
ВІРЬОВКУ (5)
ВІРЬОВОК (1)
ВІРЬОВОЧОК (1)
ВІРЬОВЦІ (2)
ВІРЮ (12)
ВІР'Я (3)
ВІР'ЯМ (5)
ВІРЯТЬ (8)
ВІСІМ (38)
ВІСІМДЕСЯТ (2)
ВІСІМДЕСЯТИХ (1)
ВІСІМ-ДЕСЯТЬ (1)
ВІСІМНАДЦЯТИЙ (1)
ВІСІМНАДЦЯТЬ (3)

ВІСК (30)
ВІСКРИВОГО (2)
ВІСЛА (1)
ВІСЛИ (6)
ВІСЛУ (2)
ВІСНИК (2)
ВІСНИКА (2)
ВІСНИКОВІ (2)
ВІСНИКУ (2)
ВІСПОЮ (1)
ВІСТИЛЬНИЦЮ (1)
ВІСТІ (5)
ВІСТКА (1)
ВІСТКИ (6)
ВІСТНИК (6)
ВІСТНИКА (6)
ВІСТНИКОВІ (2)
ВІСТНИКУ (2)
ВІСТОВЕЦЬ (1)
ВІСТОВИК (2)
ВІСТОВИКА (1)
ВІСТОВИК-КОЗАК (1)
ВІСТОЧКИ (1)
ВІСЬ (14)
ВІСЬМОХ (1)
ВІТАВ (3)
ВІТАЄ (5)
ВІТАЄМО (1)
ВІТАЄТЬСЯ (1)
ВІТАЄШ (1)
ВІТАЙ (4)
ВІТАЛА (6)
ВІТАЛАСЬ (1)
ВІТАЛИ (9)
ВІТАЛІЄВИЧА (1)
ВІТАЛІЙОВИЧ (2)
ВІТАМИ (2)
ВІТАННЯ (3)
ВІТАТИ (18)
ВІТАТИМЕТЕ (1)
ВІТАТИСЬ (1)
ВІТАТЬ (6)
ВІТАЮ (5)

ВІТАЮТЬ (5)
ВІТАЮТЬСЯ (3)
ВІТАЮЧИ (5)
ВІТАЮЧИСЬ (6)
ВІТЕР (154)
ВІТЕРЕЦЬ (4)
ВІТЕРЦЕМ (1)
ВІТЕРЦЯ (2)
ВІТИ (6)
ВІТКИ (1)
ВІТОВСЬКИЙ (5)
ВІТРА (1)
ВІТРАМИ (2)
ВІТРЕ (6)
ВІТРЕЦЕМ (5)
ВІТРЕЦЬ (26)
ВІТРЕЦЯ (1)
ВІТРИ (15)
ВІТРИЛА (8)
ВІТРИЛАМИ (2)
ВІТРИЛО (1)
ВІТРІ (43)
ВІТРІВ (4)
ВІТРОВА (1)
ВІТРОГОН (7)
ВІТРОГОНА (2)
ВІТРОГОНИ (1)
ВІТРОГОНІВ (1)
ВІТРОГОНКА (4)
ВІТРОГОНКОЮ (2)
ВІТРОГОНКУ (1)
ВІТРОМ (39)
ВІТРОНЬКУ (1)
ВІТРУ (34)
ВІТРЮГА (1)
ВІТРЯК (7)
ВІТРЯКА (1)
ВІТРЯКИ (5)
ВІТРЯКІВ (1)
ВІТРЯНИЙ (1)
ВІТЧИЗНИ (2)
ВІТЧИЗНІ (2)
ВІТЧИЗНУ (1)
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ВІТЧИМ (2)
ВІТЧИМА (2)
ВІФЛІЄМСЬКОГО (2)
ВІХА (3)
ВІХИ (2)
ВІХОТЬ (2)
ВІХТЕМ (6)
ВІХТІ (2)
ВІХТЯ (2)
ВІХТЯМИ (2)
ВІХУ (2)
ВІЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ
(2)
ВІЦІ (3)
ВІЦМУНДИРАХ (1)
ВІЦМУНДИРИ (1)
ВІЧА (1)
ВІЧІ (189)
ВІЧІРЛІ (1)
ВІЧКА (2)
ВІЧКАХ (1)
ВІЧКО (5)
ВІЧНА (3)
ВІЧНАЯ (3)
ВІЧНЕ (2)
ВІЧНИЙ (17)
ВІЧНИМ (1)
ВІЧНИМИ (1)
ВІЧНІ (25)
ВІЧНІСТЬ (1)
ВІЧНО (3)
ВІЧНОГО (5)
ВІЧНОЇ (1)
ВІЧНОСТІ (1)
ВІЧНОЮ (3)
ВІЧНУ (9)
ВІЧНУЮ (5)
ВІЧ-У-ВІЧ (2)
ВІШАЙ (2)
ВІШАЙСЯ (1)
ВІШАЙТЕСЬ (1)
ВІШАЛАСЬ (1)
ВІШАЛИ (1)

ВІШАЛКИ (1)
ВІШАЛКУ (1)
ВІШАЛЦІ (2)
ВІШАЛЬНИКИ (2)
ВІШАЛЬНИКІВ (2)
ВІШАТИ (2)
ВІШАЮТЬ (2)
ВІШАЮЧИ (1)
ВІШНА (2)
ВІШНИ (2)
ВІЩИЙ (2)
ВІЩО (15)
ВІЩУВАВ (1)
ВІЩУВАЛА (1)
ВІЩУВАЛО (1)
ВІЩУВАННЯ (2)
ВІЩУЄ (6)
ВІЩУЮТЬ (1)
ВІЩУЮЧИ (3)
ВІЮТЬ (2)
ВІЯ (1)
ВІЯВ (4)
ВІЯЛЕЦЬ (1)
ВІЯЛО (6)
ВІЯЛЬЦЕ (2)
ВІЯЛЬЦЯ (2)
ВІЯМИ (13)
ВІЯННЯМ (1)
ВІЯТИ (1)
ВІЯТЬ (1)
ВІЯХ (2)
В'ЇДЛИВА (1)
В'ЇДЛИВИЙ (2)
В'ЇДУТЬ (1)
В'ЇЖДЖАВ (5)
В'ЇЖДЖАЄ (4)
В'ЇЖДЖАЛА (2)
В'ЇЖДЖАЛИ (2)
В'ЇЖДЖАЮЧИ (3)
В'ЇЗДИВ (1)
В'ЇЛИСЬ (2)
В'ЇХАВ (11)
В'ЇХАВШИ (1)

В'ЇХАЛА (8)
В'ЇХАЛИ (10)
В'ЇХАТИ (1)
В'ЇХАТЬ (1)
ВКАЗАВ (1)
ВКАЧАВСЯ (1)
ВКАЧАЛАСЬ (1)
ВКИДАВ (2)
ВКИДАЛА (2)
ВКИДАТИ (1)
ВКИДАЮЧИ (1)
ВКИНЕ (1)
ВКИНЕМО (1)
ВКИНЕТЕ (1)
ВКИНУ (6)
ВКИНУВ (22)
ВКИНУВШИ (2)
ВКИНУЛА (29)
ВКИНУЛИ (9)
ВКИНУТА (1)
ВКИНУТИ (4)
ВКИНУТЬ (3)
ВКИНЬ (3)
ВКИНЬМО (1)
ВКИНЬТЕ (6)
ВКИПИТЬ (1)
ВКИПІВ (1)
ВКИПІЛА (2)
ВКІНЕЦЬ (3)
ВКІНЦІ (2)
ВКЛАВ (6)
ВКЛАВШИСЬ (1)
ВКЛАД (2)
ВКЛАДАВ (4)
ВКЛАДАВСЯ (2)
ВКЛАДАЙСЯ (1)
ВКЛАДАЛА (2)
ВКЛАДАЛИ (1)
ВКЛАДАЛИСЬ (1)
ВКЛАДАТИ (11)
ВКЛАДАТИСЬ (3)
ВКЛАДАТЬСЯ (1)
ВКЛАДАЮЧИ (2)
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ВКЛАДЕНА (4)
ВКЛАДЕНИЙ (1)
ВКЛАДЕНИХ (1)
ВКЛАДЕНІ (3)
ВКЛАДЕШ (1)
ВКЛАДИ (1)
ВКЛАДІТЬ (1)
ВКЛАДКИ (1)
ВКЛАДКУ (4)
ВКЛАДНИЙ (2)
ВКЛАДОК (1)
ВКЛАДУ (2)
ВКЛАЛА (2)
ВКЛАЛИ (4)
ВКЛАСТИ (5)
ВКЛОНИВСЯ (3)
ВКЛОНИВШИСЬ (1)
ВКЛОНИТИСЬ (1)
ВКЛЮНЕТЬСЯ (1)
ВКЛЮНУВСЯ (2)
ВКЛЮНУЛАСЬ (2)
ВКЛЮНУТИСЬ (2)
ВКЛЮЧИТЕ (2)
ВКЛЯКНЕ (1)
ВКОЛОВСЯ (1)
ВКОЛОЛА (1)
ВКОЛОЛАСЬ (1)
ВКОПАЛИ (2)
ВКОПАНИЙ (1)
ВКОПАНИХ (1)
ВКОПАНІ (1)
ВКОПУВАЛИ (1)
ВКОРОТИВ (6)
ВКОРОТИЛА (3)
ВКОРОТИЛИ (1)
ВКОРОТИЛО (2)
ВКОРОТИТИ (4)
ВКОРОТИТЬ (1)
ВКОРОЧЕННЯМИ (1)
ВКОРОЧУВАТЬ (1)
ВКОРОЧУЮЧИ (1)
ВКОТИВСЯ (1)
ВКОТИЛАСЬ (1)

ВКОТИЛИ (1)
ВКОТИЛО (1)
ВКОТИЛОСЬ (1)
ВКОТИТЕ (1)
ВКРАВ (37)
ВКРАДЕ (5)
ВКРАДЕМО (2)
ВКРАДЕНІ (1)
ВКРАДЕНО (3)
ВКРАДЕНОГО (1)
ВКРАДЕНУ (1)
ВКРАДЕТЕ (2)
ВКРАДУ (1)
ВКРАДУТЬ (3)
ВКРАДЬ (1)
ВКРАДЬТЕ (1)
ВКРАЇНИ (1)
ВКРАЇНІ (6)
ВКРАЇНУ (4)
ВКРАЙ (3)
ВКРАЛА (8)
ВКРАЛИ (19)
ВКРАСТИ (11)
ВКРАЯЛА (2)
ВКРАЯТИ (1)
ВКРИВ (7)
ВКРИВАВ (3)
ВКРИВАЄ (6)
ВКРИВАЛА (4)
ВКРИВАЛАСЬ (2)
ВКРИВАЛИ (16)
ВКРИВАЛИСЬ (3)
ВКРИВАЛО (2)
ВКРИВАННЯ (1)
ВКРИВАТИСЬ (1)
ВКРИВАЮТЬ (5)
ВКРИВАЮТЬСЯ (3)
ВКРИВАЮЧИ (3)
ВКРИВСЯ (2)
ВКРИЄ (2)
ВКРИЄМО (2)
ВКРИЄТЬСЯ (3)
ВКРИЛА (21)

ВКРИЛАСЬ (11)
ВКРИЛИ (26)
ВКРИЛИСЬ (8)
ВКРИЛИСЯ (1)
ВКРИЛО (3)
ВКРИЛОСЬ (5)
ВКРИТА (37)
ВКРИТЕ (21)
ВКРИТИЙ (26)
ВКРИТИМ (1)
ВКРИТИМИ (3)
ВКРИТИСЬ (1)
ВКРИТИХ (6)
ВКРИТІ (65)
ВКРИТІЙ (3)
ВКРИТОГО (5)
ВКРИТОЇ (5)
ВКРИТОМУ (1)
ВКРИТОЮ (5)
ВКРИТУ (5)
ВКРИТЬ (1)
ВКРИЮ (1)
ВКУПІ (261)
ВКУПЦІ (3)
ВКУСЕ (2)
ВКУСЕН (1)
ВКУСИ (1)
ВКУСИВ (2)
ВКУСИЛА (5)
ВКУСИЛИ (2)
ВКУСИЛО (1)
ВКУСИТЬ (1)
ВКУТАВ (1)
ВКУТАЛИ (2)
ВЛАДАЛИ (1)
ВЛАДАТИ (1)
ВЛАДЕК (1)
ВЛАДЕТЬ (2)
ВЛАДИК (4)
ВЛАДИКА (14)
ВЛАДИКАВКАЗ (2)
ВЛАДИКАВКАЗА (1)
ВЛАДИКИ (18)

85

ВЛАДИКО (7)
ВЛАДИКОЮ (1)
ВЛАДИКУ (3)
ВЛАДИМИР (6)
ВЛАДИМИРА (11)
ВЛАДИМИРКА (1)
ВЛАДИМИРКИ (1)
ВЛАДИМИРОВІ (1)
ВЛАДИМИРОВОГО (10)
ВЛАДИМИРОВУ (1)
ВЛАДИМИРОМ (2)
ВЛАДИМИРСКАЯ (1)
ВЛАДИМИРСЬКА (5)
ВЛАДИМИРСЬКИЙ (1)
ВЛАДИМИРСЬКІ (1)
ВЛАДИМИРСЬКІЙ (3)
ВЛАДИМИРСЬКІЙ (1)
ВЛАДИМИРСЬКОЇ (2)
ВЛАДИМИРСЬКУ (5)
ВЛАДИСЛАВ (11)
ВЛАДИСЛАВА (7)
ВЛАДИСЛАВОВІ (1)
ВЛАДИСЛАВОВОГО (1)
ВЛАДИСЛАВОМ (1)
ВЛАДИЦІ (1)
ВЛАДНАВ (1)
ВЛАДНО (2)
ВЛАЗИЛИ (1)
ВЛАЗИЛО (1)
ВЛАЗИТИ (1)
ВЛАЗИТЬ (2)
ВЛАСНА (2)
ВЛАСНЕ (4)
ВЛАСНИЙ (7)
ВЛАСНИМ (13)
ВЛАСНИМИ (4)
ВЛАСНИХ (2)
ВЛАСНІ (16)
ВЛАСНІЙ (3)
ВЛАСНІСТЬ (6)
ВЛАСНОГО (3)
ВЛАСНОЇ (1)
ВЛАСНОМУ (5)

ВЛАСНОСТІ (4)
ВЛАСНОЮ (4)
ВЛАСНУ (1)
ВЛАСТИ (1)
ВЛАСТИВА (1)
ВЛАСТИВІ (2)
ВЛАСТИВІЙ (2)
ВЛАСТИВІСТЬ (1)
ВЛАСТИВО (2)
ВЛАСТИВУ (1)
ВЛАСТИВЦЕМ (1)
ВЛАСТІ (5)
ВЛАСТЬ (6)
ВЛАСТЮ (1)
ВЛАШТУВАВШИ (1)
ВЛАШТУВАЛАСЯ (1)
ВЛЕЖАЛИСЬ (1)
ВЛЕЖАНА (1)
ВЛЕЖИТЬ (1)
ВЛЕЖИТЬСЯ (2)
ВЛЕЖУЄТЬСЯ (1)
ВЛЕТИТЬ (3)
ВЛЕТІВ (12)
ВЛЕТІЛА (10)
ВЛЕТІЛИ (9)
ВЛЕТІЛО (1)
ВЛЕТЯТЬ (1)
ВЛИВ (5)
ВЛИВАВ (3)
ВЛИВАВСЯ (1)
ВЛИВАЄ (3)
ВЛИВАЄТЬСЯ (4)
ВЛИВАЛАСЬ (8)
ВЛИВАЛАСЯ (1)
ВЛИВАЛО (6)
ВЛИВАЛОСЬ (1)
ВЛИВАЮТЬСЯ (1)
ВЛИВАЮЧИСЬ (1)
ВЛИВСЯ (1)
ВЛИЙ (1)
ВЛИЛА (6)
ВЛИЛИ (1)
ВЛИНУЛА (2)

ВЛИНУЛИ (1)
ВЛИП (1)
ВЛИПАЄ (1)
ВЛИПЛА (6)
ВЛИПЛИ (1)
ВЛИПЛО (1)
ВЛИПНЕ (1)
ВЛИТИСЬ (1)
ВЛИТЬ (1)
ВЛІВО (1)
ВЛІЗ (15)
ВЛІЗАЛИ (2)
ВЛІЗЕ (9)
ВЛІЗЕМО (2)
ВЛІЗЛА (9)
ВЛІЗЛИ (9)
ВЛІЗЛО (4)
ВЛІЗТИ (3)
ВЛІЗУ (2)
ВЛІЗУТЬ (3)
ВЛІЗШИ (1)
ВЛІТАВ (1)
ВЛІТАЛА (2)
ВЛІТАЛИ (1)
ВЛІТАТЬ (1)
ВЛІТАЮ (1)
ВЛІТАЮТЬ (2)
ВЛІТКУ (88)
ВЛОВ (1)
ВЛОВАМ (1)
ВЛОВАХ (2)
ВЛОВЕ (1)
ВЛОВИ (36)
ВЛОВИВ (6)
ВЛОВИВШИ (2)
ВЛОВИЛА (4)
ВЛОВИЛИ (2)
ВЛОВИМО (2)
ВЛОВИТИ (1)
ВЛОВИТЬ (3)
ВЛОВІВ (5)
ВЛОВЛЮ (1)
ВЛОВНІ (1)
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ВЛОВЧА (3)
ВЛОВЧИЙ (2)
ВЛОВЧИМ (1)
ВЛОВЧИМИ (2)
ВЛОВЧИХ (6)
ВЛОВЧІ (8)
ВЛОВЧОГО (4)
ВЛОЖИЛА (1)
ВЛОЖИТИ (2)
ВЛОМИВСЯ (1)
ВЛУЧАВ (5)
ВЛУЧАЄ (2)
ВЛУЧАЛА (2)
ВЛУЧАЛИ (3)
ВЛУЧАТИ (1)
ВЛУЧАТЬ (1)
ВЛУЧАЮТЬ (1)
ВЛУЧАЮЧИ (2)
ВЛУЧЕНА (2)
ВЛУЧИВ (4)
ВЛУЧИВШИ (1)
ВЛУЧИЛА (10)
ВЛУЧИЛО (2)
ВЛУЧИТЕ (1)
ВЛУЧИТЬ (5)
ВЛУЧИШ (2)
ВЛУЧНЕ (3)
ВЛУЧНИЙ (4)
ВЛУЧНІ (6)
ВЛУЧНІШЕ (1)
ВЛУЧНІШИМИ (1)
ВЛУЧНО (3)
ВЛУЧНОМУ (1)
ВЛУЧНОЮ (1)
ВЛЮБИВ (2)
ВЛЮБЛЯЙСЯ (1)
ВЛЯГЛАСЬ (3)
ВМЕНШАЙ (2)
ВМЕР (58)
ВМЕРЛА (74)
ВМЕРЛИ (10)
ВМЕРЛО (8)
ВМЕРТИ (57)

ВМЕСТЕ (2)
ВМЕСТО (2)
ВМИВАВСЬ (1)
ВМИВАВСЯ (2)
ВМИВАЄТЕСЬ (1)
ВМИВАЄТЬСЯ (1)
ВМИВАЙСЯ (1)
ВМИВАЛА (1)
ВМИВАЛИСЬ (1)
ВМИВАЛЬНИКИ (1)
ВМИВАННЯ (2)
ВМИВАТИСЬ (6)
ВМИВАЮТЬСЯ (1)
ВМИВАЮЧИСЬ (2)
ВМИВСЬ (1)
ВМИВСЯ (10)
ВМИВШИСЬ (6)
ВМИЄТЕСЬ (1)
ВМИЄШСЯ (1)
ВМИЙСЯ (1)
ВМИЙТЕСЬ (1)
ВМИКАВСЬ (1)
ВМИКАВСЯ (1)
ВМИКАЮЧИСЬ (1)
ВМИКНУТИСЬ (1)
ВМИКУВАВСЬ (1)
ВМИКУВАВСЯ (2)
ВМИКУВАЛАСЬ (4)
ВМИКУВАЛИСЬ (1)
ВМИКУВАННЯМ (1)
ВМИКУВАТИСЬ (1)
ВМИКУВАТИСЯ (1)
ВМИКУВАТЬСЯ (9)
ВМИКУЄТЬСЯ (2)
ВМИКУЮСЬ (4)
ВМИКУЮТЬСЯ (3)
ВМИКУЮЧИСЬ (1)
ВМИЛА (1)
ВМИЛАСЬ (4)
ВМИЛАСЯ (2)
ВМИРАВ (2)
ВМИРАЄ (6)
ВМИРАЙ (2)

ВМИРАЙМО (1)
ВМИРАЛИ (2)
ВМИРАЛО (3)
ВМИРАННЯ (4)
ВМИРАТИ (9)
ВМИРАТЬ (1)
ВМИРАЮ (9)
ВМИРАЮТЬ (5)
ВМИРАЮЧИЙ (1)
ВМИРАЮЧОГО (1)
ВМИРАЮЧОЇ (2)
ВМИРУЩИХ (1)
ВМИРУЩІ (1)
ВМИТА (1)
ВМИТИ (1)
ВМИТИСЬ (3)
ВМИТІ (3)
ВМИТЬ (17)
ВМИЮСЬ (2)
ВМИЮСЯ (1)
ВМІВ (45)
ВМІЄ (54)
ВМІЄМО (1)
ВМІЄТЕ (19)
ВМІЄТЕ-ТАКИ (1)
ВМІЄШ (23)
ВМІЛА (51)
ВМІЛИ (28)
ВМІЛІ (1)
ВМІННЯ (4)
ВМІННЯМ (3)
ВМІСТИЛАСЬ (1)
ВМІСТИТИ (3)
ВМІСТИТЬСЯ (2)
ВМІТИ (2)
ВМІТИМЕ (3)
ВМІТИМЕМО (2)
ВМІТИМУ (2)
ВМІТЬ (1)
ВМІШАВСЯ (1)
ВМІШАЄТЬСЯ (1)
ВМІШАЛА (1)
ВМІШАЛАСЬ (3)
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ВМІШАЛАСЯ (1)
ВМІШАЛИСЬ (1)
ВМІШАНО (2)
ВМІШИВАЮСЬ (2)
ВМІШУВАЛАСЬ (1)
ВМІШУВАТИСЬ (4)
ВМІШУЄТЬСЯ (1)
ВМІШУЮТЬСЯ (2)
ВМІЩАЛИСЬ (1)
ВМІЩУЮТЬСЯ (2)
ВМІЮ (34)
ВМІЮТЬ (24)
ВМІЮЧИ (4)
ВМОВИВ (1)
ВМОВИВСЬ (1)
ВМОВИВСЯ (1)
ВМОВИЛА (3)
ВМОВИЛИ (2)
ВМОВИТИ (3)
ВМОВИТИСЬ (1)
ВМОВЛЯВ (7)
ВМОВЛЯЄ (1)
ВМОВЛЯЛА (3)
ВМОВЛЯЛИ (1)
ВМОВЛЯТИ (1)
ВМОВЛЯТЬ (1)
ВМОВУ (1)
ВМОСТИВСЬ (1)
ВМОСТИВСЯ (1)
ВМОСТИВШИСЬ (1)
ВМОСТИЛА (1)
ВМОСТИЛАСЬ (1)
ВМОСТИЛИСЯ (1)
ВМОСТИМОСЬ (1)
ВМОСТИТЬ (1)
ВМОЧАЙ (1)
ВМОЧАЛА (4)
ВМОЧАТЬ (1)
ВМОЧАЮ (1)
ВМОЧЕНА (1)
ВМОЧЕНЕ (1)
ВМОЧЕНИМ (1)
ВМОЧИВ (3)

ВМОЧИВШИ (1)
ВМОЧИЛА (11)
ВМОЧИЛИ (1)
ВМОЧИЛО (1)
ВМОЧУЄ (1)
ВМОЩЕНІ (1)
ВМОЩУВАЛА (1)
ВМОЩУЮЧИСЬ (1)
ВМРЕ (25)
ВМРЕМО (4)
ВМРЕТЕ (4)
ВМРЕШ (9)
ВМРЕШ-ТАКИ (1)
ВМРИ (1)
ВМРУ (57)
ВМЧАВ (2)
ВНАДИВСЬ (2)
ВНАДИВСЯ (5)
ВНАДИЛИСЬ (4)
ВНАДИЛОСЬ (2)
ВНЕСЕ (2)
ВНЕСІТЬ (6)
ВНЕСЛА (15)
ВНЕСЛИ (6)
ВНЕСОК (4)
ВНЕСТИ (5)
ВНЕШНИЙ (1)
ВНЕШНИХ (1)
ВНИЗ (105)
ВНИЗУ (142)
ВНИКАЄ (4)
ВНИКАЛА (3)
ВНИКАЛИ (2)
ВНИКАЛО (1)
ВНИКАТИМЕ (1)
ВНИКЛА (1)
ВНІВЕЦЬ (1)
ВНІС (10)
ВНОСЕ (2)
ВНОСИЛА (1)
ВНОСИЛИ (2)
ВНОСИТИ (2)
ВНОСИТЬ (2)

ВНОСЬ (1)
ВНОСЯТЬ (2)
ВНОЧІ (163)
ВНУТРЕННЬОГО (1)
ВНУТРІШНІМИ (1)
ВНУТРІШНІХ (2)
ВНУТРІШНЮ (1)
ВО (14)
ВОВГУРА (5)
ВОВГУРА-ЛИСЕНКО
(1)
ВОВГУРИ (3)
ВОВГУРІ (1)
ВОВГУРІВЦЯМИ (1)
ВОВГУРОЮ (2)
ВОВІКИ (1)
ВОВК (54)
ВОВКА (24)
ВОВКАМ (1)
ВОВКАМИ (5)
ВОВКАМІ (1)
ВОВКИ (62)
ВОВКИ-СІРОМАНЦІ (2)
ВОВКІВ (10)
ВОВКУВАТЕ (1)
ВОВКУЛАК (1)
ВОВКУЛАКА (3)
ВОВКУЛАКИ (1)
ВОВНА (4)
ВОВНИ (23)
ВОВНУ (8)
ВОВНЯНА (1)
ВОВНЯНИЙ (2)
ВОВНЯНИМ (1)
ВОВНЯНИХ (3)
ВОВНЯНІ (2)
ВОВНЯНІЙ (1)
ВОВНЯНОГО (1)
ВОВНЯНОЇ (4)
ВОВНЯНОЮ (6)
ВОВНЯНУ (5)
ВОВТУЗИВСЯ (3)
ВОВТУЗИТИСЬ (1)
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ВОВТУЗИТЬСЯ (3)
ВОВЧА (1)
ВОВЧЕ (1)
ВОВЧЕНЯ (1)
ВОВЧЕНЯТ (1)
ВОВЧЕНЯТАМИ (1)
ВОВЧЕНЯТИ (1)
ВОВЧИЙ (2)
ВОВЧИМИ (2)
ВОВЧИЦЕЮ (2)
ВОВЧИЦІ (2)
ВОВЧИЦЬ (1)
ВОВЧИЦЯ (3)
ВОВЧІ (1)
ВОВЧІЙ (1)
ВОВЧКА (4)
ВОВЧКОМ (1)
ВОВЧОГО (1)
ВОВЧОЇ (1)
ВОВЧОК (2)
ВОВЧОМУ (1)
ВОВЧУ (2)
ВОВЧУРИ (1)
ВОГКА (10)
ВОГКЕ (17)
ВОГКИЙ (7)
ВОГКИМ (5)
ВОГКИХ (5)
ВОГКІ (5)
ВОГКІЙ (3)
ВОГКІСТЬ (7)
ВОГКІСТЮ (6)
ВОГКІША (1)
ВОГКО (6)
ВОГКОГО (3)
ВОГКОЇ (3)
ВОГКОМУ (4)
ВОГКОСТІ (2)
ВОГКОЮ (1)
ВОГКУ (3)
ВОГКУВАТЕ (1)
ВОГКУВАТИЙ (1)
ВОГНЕВА (1)

ВОГНЕМ (68)
ВОГНІ (31)
ВОГНЮ (61)
ВОГНЯМИ (4)
ВОГНЯНА (4)
ВОГНЯНЕ (1)
ВОГНЯНИМИ (1)
ВОГНЯНИХ (1)
ВОГНЯНІ (1)
ВОГНЯНОЇ (1)
ВОГОНЬ (58)
ВОДА (378)
ВОДАМИ (1)
ВОДАХ (10)
ВОДЕ (1)
ВОДЕВІЛІ (3)
ВОДЕВІЛЬ (1)
ВОДЕВІЛЬНИХ (4)
ВОДЕВІЛЬНІЙ (2)
ВОДЖУ (1)
ВОДИ (365)
ВОДИВ (20)
ВОДИЛА (32)
ВОДИЛАСЬ (1)
ВОДИЛИ (10)
ВОДИЛИСЬ (1)
ВОДИЛО (1)
ВОДИТЕ (1)
ВОДИТИ (6)
ВОДИТИМЕ (1)
ВОДИТИСЬ (1)
ВОДИТЬ (15)
ВОДИТЬСЯ (3)
ВОДИЦЕЮ (2)
ВОДИЦІ (3)
ВОДИЦЯ (2)
ВОДИШ (1)
ВОДІ (207)
ВОДКИ (3)
ВОДНОРАЗ (7)
ВОДОВОЗОВІ (1)
ВОДОПАДИ (1)
ВОДОПРОВОДНА (1)

ВОДОПРОВОДНОЇ (2)
ВОДОПРОВОДУ (1)
ВОДОСПАД (3)
ВОДОСПАДИ (4)
ВОДОСПАДІ (2)
ВОДОСПАДОМ (2)
ВОДОХРЕЩА (3)
ВОДОХРИЩЕМ (1)
ВОДОЮ (274)
ВОДУ (349)
ВОДЯНА (10)
ВОДЯНЕ (2)
ВОДЯНИЙ (2)
ВОДЯНИМ (3)
ВОДЯНИМИ (1)
ВОДЯНИХ (5)
ВОДЯНІ (6)
ВОДЯНІЙ (3)
ВОДЯНОЇ (4)
ВОДЯНОМУ (1)
ВОДЯНОЮ (1)
ВОДЯНУ (1)
ВОДЯТЬ (2)
ВОДЯЧИ (6)
ВОДЯЧІ (2)
ВОЄВОД (1)
ВОЄВОДА (5)
ВОЄВОДАХ (1)
ВОЄВОДИ (4)
ВОЄВОДІ (1)
ВОЄВОДО (5)
ВОЄВОДОЮ (2)
ВОЄВОД-ПАШІВ (1)
ВОЄВОДСТВА (1)
ВОЄВОДСТВІ (1)
ВОЄВОДСЬКОГО (1)
ВОЄННА (2)
ВОЄННИХ (4)
ВОЄННІ (2)
ВОЄННОГО (6)
ВОЄННОЮ (2)
ВОЄНЩИНИ (1)
ВОЗА (154)
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ВОЗАМИ (36)
ВОЗАХ (21)
ВОЗВАХ (3)
ВОЗВЕДОХ (1)
ВОЗВЕЛИ (2)
ВОЗВІЗ (4)
ВОЗВІСТИ (1)
ВОЗВІСТИВ (1)
ВОЗВІЩАЄ (1)
ВОЗВІЩАТИ (3)
ВОЗВОЗА (2)
ВОЗВОЗІ (2)
ВОЗВОЗОМ (11)
ВОЗВОЗУ (2)
ВОЗГЛАВІЯХ (1)
ВОЗДВИЖЕНСЬКА (3)
ВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ
(217)
ВОЗДВИЖЕНСЬКИМ
(5)
ВОЗДВИЖЕНСЬКИХ (4)
ВОЗДВИЖЕНСЬКІ (4)
ВОЗДВИЖЕНСЬКОГО
(38)
ВОЗДВИЖЕНСЬКОМУ
(12)
ВОЗДВИЖЕНСЬКУ (2)
ВОЗДУХ (7)
ВОЗДУХЕ (2)
ВОЗДУШКИ (2)
ВОЗИ (108)
ВОЗИВ (11)
ВОЗИЛА (6)
ВОЗИЛИ (5)
ВОЗИЛЬНИКИ (1)
ВОЗИЛЬНИКІВ (1)
ВОЗИТИ (7)
ВОЗИТИМЕМО (1)
ВОЗИТИМУ (1)
ВОЗИТИСЬ (3)
ВОЗИТЬ (6)
ВОЗИШ (1)
ВОЗІ (70)

ВОЗІВ (53)
ВОЗІЇ (1)
ВОЗІЇВ (1)
ВОЗІЛЬНИКА (1)
ВОЗІЛЬНИКИ (1)
ВОЗІЛЬНИКІВ (1)
ВОЗЛИВАННЯ (1)
ВОЗЛЮБИШ (2)
ВОЗЛЮБИШИ (2)
ВОЗЛЮБЛЮ (1)
ВОЗМОЖНОСТИ (1)
ВОЗНЕСЛИ (1)
ВОЗНИЙ (6)
ВОЗНОГО (6)
ВОЗОВЕНЬ (2)
ВОЗОВИЦІ (2)
ВОЗОВИЦЮ (1)
ВОЗОВИЦЯ (6)
ВОЗОВНЕЮ (1)
ВОЗОВНІ (24)
ВОЗОВНЮ (8)
ВОЗОВНЯ (1)
ВОЗОВНЯХ (2)
ВОЗОМ (39)
ВОЗСТАНОВИВ (1)
ВОЗЬМИ (1)
ВОЗЬМИТЕ (2)
ВОЗЬМУТЬ (1)
ВОЗЯТЬ (3)
ВОЗЯЧИ (1)
ВОЇН (4)
ВОЇНА (1)
ВОЇНИ (2)
ВОЇНОВІ (1)
ВОЇНСТВО (2)
ВОЙДУВАВ (2)
ВОЙДУВАЛИСЬ (5)
ВОЙДУВАННІ (1)
ВОЙДУВАННЯ (6)
ВОЙДУВАТИСЬ (6)
ВОЙДУВАТЬСЯ (6)
ВОЙДУЄТЬСЯ (1)
ВОЙДУЙСЯ (1)

ВОЙДУЮТЬСЯ (3)
ВОЙН (1)
ВОЙНА (5)
ВОЙНИ (10)
ВОЙНІ (6)
ВОЙНУ (13)
ВОЙОВНИКА (1)
ВОЙОВНИЧА (1)
ВОЙСКА (2)
ВОКЗАЛ (71)
ВОКЗАЛА (1)
ВОКЗАЛИ (1)
ВОКЗАЛІ (32)
ВОКЗАЛІВ (2)
ВОКЗАЛУ (31)
ВОКЗАЛЬНИЙ (2)
ВОКЗАЛЬНИМИ (1)
ВОКЗАЛЬНІ (1)
ВОКЗАЛЬНІЙ (1)
ВОЛА (27)
ВОЛАМ (4)
ВОЛАМИ (25)
ВОЛАТОВСЬКОГО (2)
ВОЛАХ (1)
ВОЛГЕ (2)
ВОЛГИ (7)
ВОЛГОЮ (4)
ВОЛГУ (4)
ВОЛЕНЬКА (2)
ВОЛЕЮ (5)
ВОЛЗЬКІ (2)
ВОЛИ (168)
ВОЛИВ (2)
ВОЛИК (1)
ВОЛИКА (1)
ВОЛИКІВ (1)
ВОЛИЛА (1)
ВОЛИМО (2)
ВОЛИНІ (45)
ВОЛИННЮ (1)
ВОЛИНСЬКА (3)
ВОЛИНСЬКЕ (1)
ВОЛИНСЬКИЙ (4)
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ВОЛИНСЬКИМ (1)
ВОЛИНСЬКИХ (3)
ВОЛИНСЬКІ (7)
ВОЛИНСЬКІЙ (1)
ВОЛИНСЬКОГО (2)
ВОЛИНСЬКОЇ (1)
ВОЛИНСЬКУ (2)
ВОЛИНЦІВ (2)
ВОЛИНЬ (16)
ВОЛИНЯНКА (1)
ВОЛИТИМЕ (1)
ВОЛИТЬ (6)
ВОЛІ (144)
ВОЛІВ (52)
ВОЛІК (5)
ВОЛІКСЯ (1)
ВОЛІЛА (1)
ВОЛІЛЕМ (1)
ВОЛО (3)
ВОЛОВЕНЬ (1)
ВОЛОВИЙ (3)
ВОЛОВІ (3)
ВОЛОВНЯМИ (1)
ВОЛОГОДСЬКУ (1)
ВОЛОДАВ (2)
ВОЛОДАЄ (1)
ВОЛОДАЛА (2)
ВОЛОДАЛО (2)
ВОЛОДАР (2)
ВОЛОДАРКУ (1)
ВОЛОДАРЯ (2)
ВОЛОДАЮ (1)
ВОЛОДИМИР (2)
ВОЛОДИМИРА (17)
ВОЛОДИМИРУ (2)
ВОЛОДІ (2)
ВОЛОДІЄВСЬКОГО (2)
ВОЛОДІЛА (1)
ВОЛОДІЛИ (1)
ВОЛОДІЮЧИ (1)
ВОЛОДЬ (10)
ВОЛОДЬО (1)
ВОЛОДЬОМ (2)

ВОЛОДЮ (1)
ВОЛОДЯ (2)
ВОЛОК (9)
ВОЛОКАМИ (1)
ВОЛОКИ (1)
ВОЛОКЛА (1)
ВОЛОКЛАСЯ (1)
ВОЛОКЛИ (4)
ВОЛОКЛИСЬ (1)
ВОЛОКОМ (6)
ВОЛОМ (3)
ВОЛООКА (2)
ВОЛООКИХ (1)
ВОЛОС (21)
ВОЛОСА (1)
ВОЛОСИНИ (3)
ВОЛОСИНІ (1)
ВОЛОСИНКИ (2)
ВОЛОСИНЦІ (1)
ВОЛОСІНІ (1)
ВОЛОСКИ (1)
ВОЛОСНА (3)
ВОЛОСНИЙ (46)
ВОЛОСНИМ (6)
ВОЛОСНИМИ (2)
ВОЛОСНІ (3)
ВОЛОСНІЙ (9)
ВОЛОСНОГО (22)
ВОЛОСНОЇ (6)
ВОЛОСНОМУ (9)
ВОЛОСНУ (10)
ВОЛОСОЖАР (2)
ВОЛОСОЖАРА (1)
ВОЛОСОК (1)
ВОЛОСОМ (4)
ВОЛОССЯ (96)
ВОЛОССЯМ (22)
ВОЛОСТЕЙ (2)
ВОЛОСТІ (52)
ВОЛОСТЬ (67)
ВОЛОСТЮ (1)
ВОЛОСУ (1)
ВОЛОСЬКИЙ (3)

ВОЛОСЬКИМ (3)
ВОЛОСЬКИМИ (4)
ВОЛОСЬКИХ (12)
ВОЛОСЬКІ (7)
ВОЛОСЬКІЙ (1)
ВОЛОСЬКОГО (2)
ВОЛОСЬКОМУ (2)
ВОЛОТКИ (1)
ВОЛОХ (2)
ВОЛОХА (2)
ВОЛОХАТЕ (1)
ВОЛОХАТИМИ (2)
ВОЛОХАТІ (2)
ВОЛОХАТОГО (1)
ВОЛОХАТОЮ (1)
ВОЛОХІВ (2)
ВОЛОХОВ (2)
ВОЛОХОВА (3)
ВОЛОЦІ (1)
ВОЛОЦЮГ (2)
ВОЛОЦЮГА (5)
ВОЛОЦЮГАМИ (1)
ВОЛОЦЮГИ (4)
ВОЛОЦЮГО (11)
ВОЛОЦЮГОЮ (3)
ВОЛОЦЮГУ (1)
ВОЛОЦЮГУБУРЛАЧКУ (1)
ВОЛОЧАТЬСЯ (1)
ВОЛОЧАЧИ (2)
ВОЛОЧЕ (5)
ВОЛОЧИ (2)
ВОЛОЧИВ (1)
ВОЛОЧИВСЬ (1)
ВОЛОЧИВСЯ (9)
ВОЛОЧИЛАСЬ (1)
ВОЛОЧИЛАСЯ (1)
ВОЛОЧИЛИСЬ (1)
ВОЛОЧИЛИСЯ (1)
ВОЛОЧИСЬ (1)
ВОЛОЧИСЬК (4)
ВОЛОЧИСЬКА (2)
ВОЛОЧИТЕСЬ (1)
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ВОЛОЧИТИ (2)
ВОЛОЧИТИСЬ (1)
ВОЛОЧИТЬ (4)
ВОЛОЧИТЬСЯ (6)
ВОЛОЧИШСЯ (7)
ВОЛОЧКИ (1)
ВОЛОЧУ (1)
ВОЛОЧУСЯ (1)
ВОЛОШИН (1)
ВОЛОШИНОВСЬКИЙ
(1)
ВОЛОШИНОМ (1)
ВОЛОШКА (4)
ВОЛОШКАМИ (3)
ВОЛОШКИ (2)
ВОЛОШКУ (2)
ВОЛОЩИНУ (1)
ВОЛШЕБНИЦІ (1)
ВОЛШЕБНИЦЮ (6)
ВОЛШЕБНИЦЯ (1)
ВОЛШЕБНИЦЯМИ (1)
ВОЛЬКА (7)
ВОЛЬКО (19)
ВОЛЬКОВІ (3)
ВОЛЬКОМ (2)
ВОЛЬКУ (1)
ВОЛЬНА (35)
ВОЛЬНЕ (21)
ВОЛЬНИЙ (33)
ВОЛЬНИМ (6)
ВОЛЬНИМИ (4)
ВОЛЬНИХ (14)
ВОЛЬНІ (24)
ВОЛЬНІЙ (17)
ВОЛЬНІСТЬ (3)
ВОЛЬНІША (3)
ВОЛЬНІШЕ (3)
ВОЛЬНІШИЙ (3)
ВОЛЬНІШИМ (1)
ВОЛЬНІШИХ (2)
ВОЛЬНІШІ (2)
ВОЛЬНО (6)
ВОЛЬНОГО (22)

ВОЛЬНОДУМНИЙ (1)
ВОЛЬНОДУМНІ (1)
ВОЛЬНОЇ (6)
ВОЛЬНОЛЮБНА (1)
ВОЛЬНОЛЮБСТВОМ
(1)
ВОЛЬНОМУ (7)
ВОЛЬНОСТІ (2)
ВОЛЬНОЮ (3)
ВОЛЬНУ (10)
ВОЛЬСЬКИМ (1)
ВОЛЬТЕР (1)
ВОЛЬТЕРА (1)
ВОЛЬТЕРІЯНЕЦЬ (2)
ВОЛЬТЕРІЯНЦЯ (1)
ВОЛЬТЕРОВІ (1)
ВОЛЬЧИХА (17)
ВОЛЬЧИХИ (2)
ВОЛЬЧИХО (1)
ВОЛЮ (129)
ВОЛЯ (82)
ВОЛЯЧА (2)
ВОЛЯЧИЙ (1)
ВОЛЯЧИМИ (1)
ВОЛЯЧІ (8)
ВОН (19)
ВОНА (6684)
ВОНА-ТО (3)
ВОНИ (2668)
ВОНИ-ТО (1)
ВОНО (522)
ВОНО-ТО (2)
ВОПИЮЩЕГО (1)
ВОПРОС (1)
ВОРІЖЕНЬКИ (4)
ВОРІЖЕНЬКІВ (1)
ВОРІТ (81)
ВОРІТЕЧКА (5)
ВОРІТЕЧОК (1)
ВОРІТНИЦІ (6)
ВОРІТНИЦЬ (1)
ВОРІТНИЦЮ (2)
ВОРІТНИЦЯМИ (3)

ВОРІТНИЦЯХ (2)
ВОРІТЦЯ (1)
ВОРІТЬМИ (27)
ВОРОГ (41)
ВОРОГА (34)
ВОРОГАМ (15)
ВОРОГАМИ (57)
ВОРОГАХ (2)
ВОРОГИ (35)
ВОРОГІВ (67)
ВОРОГОВІ (2)
ВОРОГОМ (10)
ВОРОГУВАЛА (1)
ВОРОГУВАННЯ (14)
ВОРОЖА (2)
ВОРОЖАТЬ (1)
ВОРОЖЕ (9)
ВОРОЖИЙ (4)
ВОРОЖИЛА (3)
ВОРОЖИЛИ (1)
ВОРОЖИМ (3)
ВОРОЖИТИ (3)
ВОРОЖИТИМУТЬ (1)
ВОРОЖИТЬ (5)
ВОРОЖИХ (1)
ВОРОЖІ (15)
ВОРОЖКА (1)
ВОРОЖКИ (3)
ВОРОЖКУ (1)
ВОРОЖОГО (1)
ВОРОЖОЮ (2)
ВОРОЖУ (1)
ВОРОЖЧИНІ (1)
ВОРОН (10)
ВОРОНА (10)
ВОРОНАМ (1)
ВОРОНАМИ (1)
ВОРОНЕЖА (1)
ВОРОНЕЖСКОМ (1)
ВОРОНЕЗЬКИЙ (1)
ВОРОНЕЗЬКИХ (1)
ВОРОНЕЗЬКОМУ (1)
ВОРОНЕНЬКИЙ (1)
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ВОРОНЕНЬКИХ (1)
ВОРОНЕНЬКІ (2)
ВОРОНЕЦЬКИЙ (1)
ВОРОНЕЦЬКІ (3)
ВОРОНИ (6)
ВОРОНИЙ (4)
ВОРОНИНЯТКА (1)
ВОРОНИХ (5)
ВОРОНІ (3)
ВОРОНІВ (1)
ВОРОНІЖСЬКІЙ (1)
ВОРОНІЖЧИНІ (2)
ВОРОНІЗЬКІЙ (2)
ВОРОНІЗЬКОМУ (1)
ВОРОНОВЕ (3)
ВОРОНОГО (6)
ВОРОНОЇ (1)
ВОРОНОМУ (2)
ВОРОНОЮ (1)
ВОРОНУ (1)
ВОРОНЯЧЕ (1)
ВОРОТА (173)
ВОРОТАР (1)
ВОРОТАХ (1)
ВОРОТИ (2)
ВОРОТТЯ (3)
ВОРОТЯХ (25)
ВОРОХОБНИКИ (2)
ВОРОХОБНИКІВ (2)
ВОРОХОБНІ (2)
ВОРОХОБНЯ (3)
ВОРОЧОК (1)
ВОРОШНЯ (1)
ВОРСИЛЬНИХ (1)
ВОРСКЛОЮ (1)
ВОРСУ (1)
ВОРУХНЕТЬСЯ (6)
ВОРУХНУВСЬ (2)
ВОРУХНУВСЯ (1)
ВОРУХНУЛА (2)
ВОРУХНУЛАСЬ (2)
ВОРУХНУЛИСЬ (1)
ВОРУХНУЛОСЬ (2)

ВОРУШАТЬ (2)
ВОРУШАТЬСЯ (28)
ВОРУШАЧИ (2)
ВОРУШЕ (1)
ВОРУШИВ (7)
ВОРУШИВСЬ (6)
ВОРУШИВСЯ (11)
ВОРУШИЛА (8)
ВОРУШИЛАСЬ (20)
ВОРУШИЛАСЯ (1)
ВОРУШИЛИ (12)
ВОРУШИЛИСЬ (57)
ВОРУШИЛИСЯ (2)
ВОРУШИЛО (10)
ВОРУШИЛОСЬ (15)
ВОРУШИЛЬНИЙ (2)
ВОРУШИМОСЬ (1)
ВОРУШИСЬ (1)
ВОРУШИТИ (2)
ВОРУШИТИСЬ (1)
ВОРУШИТЬ (5)
ВОРУШИТЬСЯ (19)
ВОРУШІННЯ (17)
ВОРУШІННЯМ (2)
ВОРУШКА (1)
ВОРУШКЕ (1)
ВОРУШКИЙ (4)
ВОРУШКІ (1)
ВОРУШКОГО (1)
ВОРУШЛИВА (6)
ВОРУШЛИВЕ (1)
ВОРУШЛИВИЙ (10)
ВОРУШЛИВИМ (1)
ВОРУШЛИВИХ (1)
ВОРУШЛИВІ (4)
ВОРУШЛИВІЙ (1)
ВОРУШЛИВІСТЬ (1)
ВОРУШЛИВІСТЮ (1)
ВОРУШЛИВІШИЙ (2)
ВОРУШЛИВОГО (6)
ВОРУШЛИВОМУ (2)
ВОРУШЛИВОСТІ (3)
ВОРУШЛИВУ (2)

ВОРУШНІ (5)
ВОРУШНЮ (2)
ВОРУШНЯ (6)
ВОРУШУСЬ (1)
ВОСЕНИ (81)
ВОСКОВА (3)
ВОСКОВИМ (1)
ВОСКОВИМИ (3)
ВОСКОВІ (7)
ВОСКОВОГО (1)
ВОСКОВОЇ (1)
ВОСКОВОМУ (2)
ВОСКОМ (3)
ВОСКРЕС (2)
ВОСКРЕСЕНІЯ (1)
ВОСКРЕСИТИ (2)
ВОСКРЕСЛА (4)
ВОСКРЕСНЕ (1)
ВОСКРЕСНЕТЬ (2)
ВОСКРЕСНУТИ (2)
ВОСКРЕШАТИ (2)
ВОСКРЕШУ (2)
ВОСКУ (8)
ВОСПІВАЛИ (2)
ВОСПІВАТИ (2)
ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ
(1)
ВОСТАННЄ (9)
ВОСТОК (2)
ВОСТОКА (1)
ВОСТОЧНА (1)
ВОСТОЧНИЙ (1)
ВОСТОЧНІ (1)
ВОСТОЧНОЇ (1)
ВОСТОЧНОЮ (2)
ВОСТОЧОК (2)
ВОСЬМА (7)
ВОСЬМЕРО (1)
ВОСЬМИ (2)
ВОСЬМИГРИВЕНИКА
(1)
ВОСЬМИГРИВЕНИКИ
(2)
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ВОСЬМИГРИВЕНИКУ
(2)
ВОСЬМИЙ (9)
ВОСЬМИРАМЕННИЙ
(1)
ВОСЬМОГО (2)
ВОТ (4)
ВОТУВАННЯ (1)
ВОТЩЕ (1)
ВОТЯКІВ (1)
ВОШІ (1)
ВОЩИН (1)
ВОЩИНАМИ (1)
ВОЩИНИ (3)
ВОЩИНУ (1)
ВОЮ (1)
ВОЮВАВ (1)
ВОЮВАЛИ (1)
ВОЮВАТИ (15)
ВОЮВАТИСЬ (3)
ВОЯЦЬКУ (1)
ВПАВ (129)
ВПАВШИ (6)
ВПАДАВ (1)
ВПАДАЄ (5)
ВПАДАЙ (2)
ВПАДАЙТЕ (3)
ВПАДАЛИ (1)
ВПАДАТИ (2)
ВПАДЕ (35)
ВПАДЕМО (2)
ВПАДЕТЕ (1)
ВПАДЕШ (7)
ВПАДИ (2)
ВПАДУ (8)
ВПАДУТЬ (4)
ВПАКОВУЙСЯ (1)
ВПАКУВАЛА (1)
ВПАЛА (245)
ВПАЛА-СІЛА (1)
ВПАЛИ (70)
ВПАЛО (51)
ВПАСТИ (10)

ВПЕВНИВСЯ (1)
ВПЕВНИЛАСЬ (2)
ВПЕВНИЛИСЬ (2)
ВПЕВНЯТИ (2)
ВПЕКЛА (1)
ВПЕКЛИ (1)
ВПЕНЬ (2)
ВПЕР (1)
ВПЕРВЕ (19)
ВПЕРВИХ (3)
ВПЕРЕД (43)
ВПЕРЕДДЕНЬ (1)
ВПЕРЕМІШКУ (7)
ВПЕРЕМІШЦІ (2)
ВПЕРІЩИЛА (3)
ВПЕРІЩИТЕ (1)
ВПЕРІЩИТИ (1)
ВПЕРІЩИТЬ (2)
ВПЕРШЕ (151)
ВПЕЧАТКОМ (1)
ВПЕЧЕ (1)
ВПЕЧУ (1)
ВП'ЄМОСЯ (1)
ВП'ЄТЬСЯ (1)
ВП'ЄШСЯ (1)
ВПИВАВСЯ (1)
ВПИВАЛАСЬ (1)
ВПИВАЛИСЬ (1)
ВПИВАТИСЬ (1)
ВПИВАЮТЬСЯ (1)
ВПИВСЯ (6)
ВПИЛАСЬ (3)
ВПИЛАСЯ (3)
ВПИЛИСЬ (3)
ВПИЛИСЯ (7)
ВПИН (2)
ВПИНИ (4)
ВПИНИВ (1)
ВПИНИЛА (3)
ВПИНИЛИ (1)
ВПИНИТЕ (1)
ВПИНИТИ (2)
ВПИНИШ (3)

ВПИНУ (7)
ВПИНЮ (1)
ВПИНЯВ (2)
ВПИСАВ (2)
ВПИСАТЬ (2)
ВПИТИСЬ (3)
ВПИТЬСЯ (1)
ВПІЗНАВ (71)
ВПІЗНАВАВ (3)
ВПІЗНАВАЙ (1)
ВПІЗНАВАЙТЕ (1)
ВПІЗНАВАЛА (5)
ВПІЗНАВАЛИ (3)
ВПІЗНАВАТИ (1)
ВПІЗНАВАТЬ (1)
ВПІЗНАЄ (14)
ВПІЗНАЄМО (4)
ВПІЗНАЄТЕ (5)
ВПІЗНАЄШ (8)
ВПІЗНАЙ (1)
ВПІЗНАЛА (86)
ВПІЗНАЛИ (25)
ВПІЗНАЛО (2)
ВПІЗНАТИ (5)
ВПІЗНАТЬ (8)
ВПІЗНАЮ (13)
ВПІЗНАЮТЬ (3)
ВПІЙМАВ (22)
ВПІЙМАВШИ (5)
ВПІЙМАЄ (6)
ВПІЙМАЄМО (2)
ВПІЙМАЄТЕ (4)
ВПІЙМАЄШ (3)
ВПІЙМАЙТЕ (3)
ВПІЙМАЛА (9)
ВПІЙМАЛИ (18)
ВПІЙМАТИ (13)
ВПІЙМАТЬ (6)
ВПІЙМАЮ (12)
ВПІК (9)
ВПІРНУЛА (3)
ВПЛЕЛА (1)
ВПЛЕЛИСЯ (1)
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ВПЛЕСТИ (1)
ВПЛИВ (51)
ВПЛИВАЛИ (1)
ВПЛИВАЛО (1)
ВПЛИВАЮЧА (2)
ВПЛИВАЮЧІ (2)
ВПЛИВОВА (2)
ВПЛИВОВОЇ (2)
ВПЛИВОВУ (4)
ВПЛИВОМ (30)
ВПЛИВУ (26)
ВПЛИГНУВ (3)
ВПЛИГНУЛА (1)
ВПЛИЛИ (1)
ВПЛИНУЛА (2)
ВПЛІТАЄ (1)
ВПЛУТАЛАСЬ (1)
ВПЛУТУВАЛИСЬ (2)
ВПОВНІ (4)
ВПОДОБА (5)
ВПОДОБАВ (17)
ВПОДОБАЛА (6)
ВПОДОБАЛИ (4)
ВПОДОБАТЬ (1)
ВПОДОБИ (198)
ВПОДОБІ (21)
ВПОДОБНІ (1)
ВПОДОБОЮ (4)
ВПОДОБУ (12)
ВПОДОВЖ (24)
ВПОЇЛА (1)
ВПОПЕРЕК (32)
ВПОРАВСЯ (1)
ВПОРАВШИСЬ (9)
ВПОРАВШИСЯ (1)
ВПОРАЛАСЬ (3)
ВПОРАЛИСЬ (1)
ВПОРАЛИСЯ (1)
ВПОРАТИСЬ (1)
ВПОРАТЬСЯ (1)
ВПОРАЮСЯ (1)
ВПОРАЮТЬСЯ (3)
ВПОРУ (1)

ВПОРЯДКОВАНА (1)
ВПОРЯДКОВАНІ (1)
ВПОРЯДКОВУЮЧИ (1)
ВПОРЯДКУВАТИ (1)
ВПОРЯДКУВАТЬ (2)
ВПОТІЛИ (1)
ВПРАВ (1)
ВПРАВИВ (1)
ВПРАВЛЕНЕ (5)
ВПРАВЛЕНИЙ (1)
ВПРАВЛЕНИМИ (1)
ВПРАВЛЕНІ (6)
ВПРАВЛЯЙ (1)
ВПРАВО (1)
ВПРЕТЕ (1)
ВПРИКУСКУ (1)
ВПРІЛА (1)
ВПРОСИВ (1)
ВПРОСИЛА (2)
ВПРОСИЛАСЬ (2)
ВПРОСИТЕСЬ (1)
ВПРОСТЯЖ (5)
ВПРОТЯЗІ (1)
ВПРОХАВ (3)
ВПРОХАЛА (3)
ВПРОХАТИ (3)
ВПУГАЄТЬСЯ (1)
ВПУРХНУВ (1)
ВПУРХНУЛА (4)
ВПУСКАВ (1)
ВПУСКАЛА (1)
ВПУСКАТИ (2)
ВПУСТИ (2)
ВПУСТИВ (10)
ВПУСТИЛА (16)
ВПУСТИЛИ (3)
ВПУСТИЛО (1)
ВПУСТИМО (1)
ВПУСТИТИ (4)
ВПУСТИТЬ (2)
ВПУСТИШ (1)
ВПУЩУ (2)
ВП'ЮСЬ (1)

ВП'ЮСЯ (3)
ВП'ЯВСЯ (13)
ВП'ЯЛАСЬ (13)
ВП'ЯЛАСЯ (2)
ВП'ЯЛИСЬ (3)
ВП'ЯЛИСЯ (7)
ВП'ЯСТИСЬ (1)
ВП'ЯТЕРО (1)
ВП'ЯТЬ (1)
ВРАГ (10)
ВРАГОМ (1)
ВРАЖА (3)
ВРАЖАВ (1)
ВРАЖАЄ (6)
ВРАЖАЙ (2)
ВРАЖАЛА (5)
ВРАЖАЛИ (3)
ВРАЖАТИ (2)
ВРАЖАЮТЬ (2)
ВРАЖЕ (1)
ВРАЖЕНА (1)
ВРАЖЕНИЙ (2)
ВРАЖЕННІ (2)
ВРАЖЕННІВ (1)
ВРАЖЕННЯ (16)
ВРАЖЕННЯМ (1)
ВРАЖИЙ (21)
ВРАЖИМ (3)
ВРАЖИХ (4)
ВРАЖІ (4)
ВРАЖІЙ (1)
ВРАЖІННЯ (10)
ВРАЖОГО (7)
ВРАЖУ (1)
ВРАЗИ (2)
ВРАЗИВ (22)
ВРАЗИЛА (34)
ВРАЗИЛИ (11)
ВРАЗИЛО (23)
ВРАЗИТИ (3)
ВРАЗИТЬ (3)
ВРАЗІ (1)
ВРАЗЛИВА (1)
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ВРАЗЛИВЕ (1)
ВРАЗЛИВИЙ (1)
ВРАЗЛИВИМИ (1)
ВРАЗЛИВІ (1)
ВРАЗЛИВУ (1)
ВРАЗЯТЬ (1)
ВРАНІШНЕЮ (1)
ВРАНІШНЄ (3)
ВРАНІШНІ (1)
ВРАНІШНІЙ (5)
ВРАНІШНІМ (5)
ВРАНІШНІМИ (1)
ВРАНІШНЬОГО (8)
ВРАНІШНЬОЇ (1)
ВРАНІШНЬОЮ (4)
ВРАНІШНЮ (4)
ВРАНІШНЯ (7)
ВРАНОС (2)
ВРАНОСОВА (1)
ВРАНЦІ (178)
ВРАТ (9)
ВРАТА (5)
ВРАТАМИ (3)
ВРАТАХ (1)
ВРЕМЕНА (1)
ВРЕМЕНИ (2)
ВРЕМЯ (6)
«ВРЕМЯ» (назва
журналу) (1)
ВРЕШТІ (43)
ВРИВАЄТЕСЬ (1)
ВРИВАЛАСЬ (1)
ВРИВАЛИСЬ (2)
ВРИВСЯ (2)
ВРІВНІ (37)
ВРІЖ (2)
ВРІЖЕМОСЬ (1)
ВРІЖЕТЬСЯ (1)
ВРІЗАВ (2)
ВРІЗАВСЯ (3)
ВРІЗАЛИСЬ (4)
ВРІЗУВАЛАСЬ (1)
ВРІС (1)

ВРОБЛЕНОЇ (1)
ВРОДА (7)
ВРОДИ (5)
ВРОДИВ (7)
ВРОДИВСЯ (5)
ВРОДИЛА (8)
ВРОДИЛАСЬ (7)
ВРОДИЛАСЯ (1)
ВРОДИЛИ (2)
ВРОДИЛО (3)
ВРОДИЛОСЬ (1)
ВРОДИСЬ (1)
ВРОДИТЬ (5)
ВРОДИТЬСЯ (1)
ВРОДІ (5)
ВРОДЛИВА (6)
ВРОДЛИВИЙ (3)
ВРОДЛИВУ (2)
ВРОДОЮ (9)
ВРОДУ (38)
ВРОДЯТЬ (1)
ВРОЖАЙ (5)
ВРОЗЛІТ (5)
ВРОЗТІЧ (6)
ВРОСКИДЬ (1)
ВРОСЛИ (1)
ВРОЦЛАВСЬКИМ (1)
ВРОЧИЩЕ (1)
ВРУЧЕНІЯ (1)
ВРЯДИ-ГОДИ (75)
ВРЯТУВАВ (1)
ВСАДЖУ (1)
ВСАДИВ (2)
ВСАДНИК (3)
ВСАДНИКА (2)
ВСЕ (3349)
ВСЕБІЧНИЙ (1)
ВСЕ-БО (1)
ВСЕВОЛОДА (2)
ВСЕ-ВСЕ (3)
ВСЕЇ (2)
ВСЕЇДНІ (1)
ВСЕКОНЕЧНО (2)

ВСЕЛЕННІЙ (1)
ВСЕЛИВСЯ (1)
ВСЕЛИЛАСЬ (2)
ВСЕЛЮДНО (1)
ВСЕЛЮДСЬКА (1)
ВСЕЛЮДСЬКЕ (1)
ВСЕЛЮДСЬКИХ (1)
ВСЕЛЮДСЬКІ (2)
ВСЕЛЮДСЬКІЙ (2)
ВСЕЛЮДСЬКОГО (2)
ВСЕЛЮДСЬКОЇ (1)
ВСЕЛЮДСЬКУ (1)
ВСЕМИРНУ (1)
ВСЕМИРНЫЙ (1)
ВСЕМОГУТНЄ (1)
ВСЕМОГУТНЬОГО (1)
ВСЕМОГУЧОГО (1)
ВСЕМОГУЩОГО (1)
ВСЕНЬКЕ (1)
ВСЕОБЩЕЙ (1)
ВСЕПІТАЯ (1)
ВСЕРЕДИНІ (75)
ВСЕРЕДИНУ (3)
ВСЕРОСІЙСЬКОГО (2)
ВСЕРОСІЙСЬКОЇ (1)
ВСЕРОСІЙСЬКОМУ (1)
ВСЕСВІТНЄ (1)
ВСЕСВІТНІ (3)
ВСЕСВІТНІЙ (2)
ВСЕСВІТНЬОГО (2)
ВСЕСВІТНЮ (1)
ВСЕ-ТАКИ (232)
ВСЕЮ (4)
ВСИДЖУ (4)
ВСИДИШ (1)
ВСИДІВ (7)
ВСИДІЛА (7)
ВСИДІЛИ (1)
ВСИДІЛИ-ТАКИ (1)
ВСИДІТИ (6)
ВСИДІТЬ (3)
ВСИДЮ (1)
ВСИДЯТЬ (1)
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ВСИПАВ (1)
ВСИПАЛА (2)
ВСИПАТЬ (1)
ВСИПЛЮ (3)
ВСИСАВ (1)
ВСИСАЄ (4)
ВСИСАЄТЬСЯ (2)
ВСИСАЛА (1)
ВСИСАЛИСЬ (2)
ВСИСАЛОСЬ (1)
ВСИСАННЯ (1)
ВСИСАТИ (2)
ВСИСАЮТЬСЯ (1)
ВСІ (1310)
ВСІВСЯ (1)
ВСІЄЇ (8)
ВСІЄЮ (1)
ВСІЙ (62)
ВСІЛИСЬ (1)
ВСІМ (145)
ВСІМА (17)
ВСІМИ (2)
ВСІХ (272)
ВСІХ-УСЮДАХ (4)
ВСКАКУВАВ (1)
ВСКАКУЄ (1)
ВСКАКУЮТЬ (1)
ВСКЛАДКУ (1)
ВСКОЧАТЬ (1)
ВСКОЧИВ (32)
ВСКОЧИВШИ (3)
ВСКОЧИЛА (42)
ВСКОЧИЛИ (17)
ВСКОЧИЛО (1)
ВСКОЧИТИ (4)
ВСКОЧИТЬ (5)
ВСКОЧУ (1)
ВСЛАВИВСЬ (1)
ВСЛАВИВСЯ (3)
ВСЛАВИЛАСЬ (3)
ВСЛАВИШСЯ (1)
ВСЛЕДСТВИЕ (1)
ВСЛІД (12)

ВСМАЖИЛАСЬ (1)
ВСМАЖИЛИ (1)
ВСМАК (71)
ВСМІШКИ (37)
ВСМОКТАВ (1)
ВСОВУЄ (1)
ВСОХ (1)
ВСОХЛА (3)
ВСОХНЕ (2)
ВСПІЛ (3)
ВСПІЛА (1)
ВСПУЛ (1)
ВСПУЛДЗЯКАНІЄ (1)
ВСПУЛПРАЦЬОВНИК
(1)
ВСТАВ (135)
ВСТАВАВ (12)
ВСТАВАЙ (39)
ВСТАВАЙ-БО (9)
ВСТАВАЙМО (1)
ВСТАВАЙТЕ (16)
ВСТАВАЛА (18)
ВСТАВАЛИ (15)
ВСТАВАЛО (2)
ВСТАВАННЯ (1)
ВСТАВАТИ (12)
ВСТАВАТЬ (8)
ВСТАВАЮЧИ (1)
ВСТАВИВ (7)
ВСТАВИЛА (1)
ВСТАВИЛИ (3)
ВСТАВИТИ (5)
ВСТАВЛЕНА (1)
ВСТАВЛЕНЕ (1)
ВСТАВЛЕНИЙ (2)
ВСТАВЛЕНІ (1)
ВСТАВЛЕНО (4)
ВСТАВЛЯВ (2)
ВСТАВЛЯЄ (4)
ВСТАВЛЯЙТЕ (2)
ВСТАВЛЯЛИ (4)
ВСТАВЛЯЮЧИ (3)
ВСТАВТЕ (3)

ВСТАВШИ (25)
ВСТАЄ (42)
ВСТАЄТЕ (1)
ВСТАЄШ (4)
ВСТАЛ (1)
ВСТАЛА (183)
ВСТАЛИ (77)
ВСТАЛО (7)
ВСТАНЕ (7)
ВСТАНЕМО (2)
ВСТАНЕШ (1)
ВСТАНУ (7)
ВСТАНУТЬ (2)
ВСТАНЬ (6)
ВСТАНЬТЕ (2)
ВСТАТИ (12)
ВСТАТЬ (7)
ВСТАЮ (6)
ВСТАЮТЬ (15)
ВСТАЮЧИ (16)
ВСТАЮЧИМ (1)
ВСТЕЛИВ (1)
ВСТЕЛИЛА (1)
ВСТЕЛИМО (1)
ВСТЕРЕГЛАСЬ (1)
ВСТЕРЕГТИ (2)
ВСТЕРЕЖУ (1)
ВСТЕРІГСЯ (1)
ВСТИГ (44)
ВСТИГАВ (12)
ВСТИГАЛА (12)
ВСТИГАЛИ (4)
ВСТИГАТИ (1)
ВСТИГАЮТЬ (2)
ВСТИГАЮЧИ (1)
ВСТИГЛА (45)
ВСТИГЛИ (35)
ВСТИГЛО (1)
ВСТИГНЕ (3)
ВСТИГНЕМО (4)
ВСТИГНЕТЕ (2)
ВСТИГНЕШ (2)
ВСТИГНУ (14)
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ВСТИГНУТИ (1)
ВСТИГНУТЬ (4)
ВСТОЇТЬ (6)
ВСТОЮ (2)
ВСТОЮВАВ (7)
ВСТОЮВАЛА (4)
ВСТОЮВАЛИ (11)
ВСТОЮВАТИ (10)
ВСТОЮВАТИМЕ (1)
ВСТОЮВАТИМЕТЕ (1)
ВСТОЮВАТИМЕШ (1)
ВСТОЮВАТИМУ (1)
ВСТОЮВАТИМУТЬ (1)
ВСТОЮВАТЬ (6)
ВСТОЮЄ (10)
ВСТОЮЄМО (1)
ВСТОЮЄТЕ (3)
ВСТОЮЄШ (2)
ВСТОЮЮ (9)
ВСТОЮЮТЬ (8)
ВСТОЮЮЧИ (3)
ВСТОЯВ (12)
ВСТОЯЛА (7)
ВСТОЯЛИ (1)
ВСТОЯЛО (2)
ВСТОЯТИ (5)
ВСТОЯТЬ (1)
ВСТРЕТИТЬ (1)
ВСТРЕТИТЬСЯ (2)
ВСТРІВ (4)
ВСТРІВСЯ (2)
ВСТРІЛА (3)
ВСТРІЛАСЬ (1)
ВСТРІЛАСЯ (1)
ВСТРІЛИ (3)
ВСТРІНЕ (2)
ВСТРІНУТИ (1)
ВСТРОМИВ (4)
ВСТРОМИВШИ (1)
ВСТРОМИЛА (1)
ВСТРОМИТИСЬ (1)
ВСТРОМИТЬ (1)
ВСТРОМЛЮ (2)

ВСТРУГНЕМО (5)
ВСТРУГНІТЬ (1)
ВСТРУГНУ (3)
ВСТРУГНУВ (10)
ВСТРУГНУВ-ТАКИ (1)
ВСТРУГНУЛА (4)
ВСТРУГНУЛИ (1)
ВСТРУГНУТИ (6)
ВСТРУГНУТЬ (2)
ВСТРЯВАВ (1)
ВСТРЯВАЮТЬ (1)
ВСТУПАВ (2)
ВСТУПАЄ (5)
ВСТУПАЄШ (1)
ВСТУПАЛА (3)
ВСТУПАЛИ (2)
ВСТУПАЛО (1)
ВСТУПАЮТЬ (2)
ВСТУПАЮЧИ (11)
ВСТУПИ (1)
ВСТУПИВ (54)
ВСТУПИВШИ (5)
ВСТУПИЛА (28)
ВСТУПИЛИ (20)
ВСТУПИЛО (4)
ВСТУПИМО (1)
ВСТУПИТЕ (1)
ВСТУПИТИ (6)
ВСТУПИТЬ (7)
ВСТУПІТЬ (5)
ВСТУПІТЬ-БО (1)
ВСТУПЛІННЯ (1)
ВСТУПЛЯТЬ (1)
ВСТУПНІ (1)
ВСУЕ (2)
ВСУЄ (2)
ВСУНЕ (2)
ВСУНУ (1)
ВСУНУВ (6)
ВСУНУВСЯ (2)
ВСУНУЛА (7)
ВСУНУЛАСЬ (4)
ВСУНУЛИ (2)

ВСУНУЛИСЬ (2)
ВСУНУЛОСЬ (1)
ВСУНУТИ (3)
ВСУНУТИСЬ (2)
ВСУНЬМО (2)
ВСУРГАНИВСЯ (2)
ВСУРГАНИЛАСЬ (1)
ВСУРГАНИТЬСЯ (2)
ВСЬО (1)
ВСЬОГО (133)
ВСЬОГО-НА-ВСЬОГО
(3)
ВСЬОМУ (110)
ВСЮ (428)
ВСЮДИ (7)
ВСЯ (308)
ВСЯДУСЬ (1)
ВСЯКА (9)
ВСЯКЕ (8)
ВСЯКЕЄ (2)
ВСЯКИЙ (15)
ВСЯКИМ (3)
ВСЯКИМИ (10)
ВСЯКИХ (30)
ВСЯКІ (51)
ВСЯКОВО (1)
ВСЯКОГО (43)
ВСЯКОЇ (22)
ВСЯКОМУ (5)
ВСЯКОЮ (1)
ВСЯКУ (13)
ВСЯЧЕСКАЯ (1)
ВСЯЧИНА (1)
ВСЯЧИНИ (5)
ВСЯЧИНУ (6)
ВТАЇВСЯ (2)
ВТАЇТИСЬ (2)
ВТАЇТЬ (1)
ВТАЇТЬСЯ (1)
ВТЕКИ (2)
ВТЕКІВ (1)
ВТЕКЛА (49)
ВТЕКЛИ (18)
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ВТЕКЛО (9)
ВТЕКТИ (34)
ВТЕЛЕПАВСЯ (1)
ВТЕЛЮЩИВ (3)
ВТЕЛЮЩИЛА (3)
ВТЕЛЮЩИЛИ (2)
ВТЕР (9)
ВТЕРЕБИВСЯ (1)
ВТЕРЕБИЛАСЬ (1)
ВТЕРЛА (29)
ВТЕРЛАСЬ (2)
ВТЕРЛИ (1)
ВТЕРПИТЬ (2)
ВТЕРПИШ (1)
ВТЕРПІВ (56)
ВТЕРПІВШИ (5)
ВТЕРПІЛА (62)
ВТЕРПІЛА-ТАКИ (5)
ВТЕРПІЛИ (11)
ВТЕРПІЛО (1)
ВТЕРПЛЮ (5)
ВТЕРПЛЯТЬ (1)
ВТЕРСЯ (1)
ВТЕРТИ (3)
ВТЕРТИСЬ (1)
ВТЕРТОГО (1)
ВТЕРТУ (1)
ВТЕРШИ (1)
ВТЕРЯВ (9)
ВТЕРЯЄ (1)
ВТЕРЯЄШ (1)
ВТЕРЯЛА (6)
ВТЕРЯЛИ (3)
ВТЕРЯНИМ (1)
ВТЕРЯНОЇ (1)
ВТЕРЯЮ (4)
ВТЕЧЕ (21)
ВТЕЧЕМО (7)
ВТЕЧЕТЕ (1)
ВТЕЧЕШ (8)
ВТЕЧІМ (1)
ВТЕЧІТЬ (1)
ВТЕЧУ (19)

ВТЕЧУТЬ (1)
ВТИКАЛИ (2)
ВТИКАЮТЬ (1)
ВТИНАЛА (1)
ВТИРАВ (3)
ВТИРАЄ (6)
ВТИРАЙТЕСЬ (1)
ВТИРАЛА (5)
ВТИРАЛИ (5)
ВТИРАЛИСЬ (2)
ВТИРАННЯ (2)
ВТИРАТИ (1)
ВТИРАТЬ (2)
ВТИРАЮТЬ (2)
ВТИРАЮЧИ (29)
ВТИРАЮЧИСЬ (1)
ВТИРИВ (14)
ВТИРИВСЬ (1)
ВТИРИВСЯ (2)
ВТИРИВШИ (4)
ВТИРИЛА (10)
ВТИРИЛАСЬ (1)
ВТИРИЛИ (7)
ВТИРИТЬ (2)
ВТИСКОМ (1)
ВТИСЛИСЬ (1)
ВТИСНУТИСЬ (1)
ВТИСНУТЬСЯ (3)
ВТИССЯ (1)
ВТИХ (3)
ВТИХАЛИ (1)
ВТИХЛА (2)
ВТИХЛИ (5)
ВТИХЛО (3)
ВТИХОМИРЕНІ (1)
ВТИХОМИРИВ (1)
ВТИХОМИРИВСЬ (1)
ВТИХОМИРИВСЯ (2)
ВТИХОМИРИЛА (1)
ВТИХОМИРИЛАСЬ (8)
ВТИХОМИРИЛИСЬ (1)
ВТИХОМИРИЛОСЬ (3)
ВТИХОМИРИТИ (1)

ВТИХОМИРИТИСЬ (1)
ВТИХОМИРИТЬСЯ (4)
ВТИХОМИРТЕСЬ (2)
ВТИХОМИРЮВАВ (3)
ВТИХОМИРЮВАЛАСЬ
(1)
ВТИХОМИРЮЄ (1)
ВТИХОМИРЮЮЧИЙ
(1)
ВТИХОМИРЯТЬСЯ (1)
ВТИШУВАЛО (1)
ВТІК (43)
ВТІКАВ (15)
ВТІКАЄ (10)
ВТІКАЄШ (2)
ВТІКАЙ (3)
ВТІКАЛА (9)
ВТІКАЛИ (29)
ВТІКАЛО (1)
ВТІКАННЯ (1)
ВТІКАТИ (27)
ВТІКАТИМУ (1)
ВТІКАТЬ (17)
ВТІКАЧ (1)
ВТІКАЧАМ (1)
ВТІКАЧАМИ (4)
ВТІКАЧІ (7)
ВТІКАЧІВ (4)
ВТІКАЧІВ-ЧЕНЦІВ (1)
ВТІКАЧКИ (1)
ВТІКАЮ (1)
ВТІКАЮТЬ (10)
ВТІКАЮЧИ (6)
ВТІКАЮЧИХ (1)
ВТІКЛА (2)
ВТІКЛО (2)
ВТІКТИ (1)
ВТІЛЕНА (3)
ВТІЛИВ (2)
ВТІЛИВСЯ (1)
ВТІЛИЛАСЬ (1)
ВТІМ (2)
ВТІХА (16)
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ВТІХАМИ (3)
ВТІХИ (5)
ВТІХО (1)
ВТІХОЮ (2)
ВТІХУ (8)
ВТІЧІМ (1)
ВТІЧУ (1)
ВТІШАВ (12)
ВТІШАЄ (1)
ВТІШАЄТЬСЯ (3)
ВТІШАЛА (13)
ВТІШАЛАСЬ (4)
ВТІШАЛАСЯ (3)
ВТІШАЛИ (1)
ВТІШАЛИСЯ (1)
ВТІШАТИ (1)
ВТІШАТЬ (1)
ВТІШИЛА (1)
ВТІШИЛАСЬ (1)
ВТІШИЛИ (3)
ВТІШИТЕ (1)
ВТІШИТИ (5)
ВТІШИТЬСЯ (1)
ВТІШНЕ (1)
ВТІШНИЙ (2)
ВТІШНИК (1)
ВТІШНИМ (1)
ВТІШНО (2)
ВТІШУ (1)
ВТНЕ (2)
ВТНІТЬ (2)
ВТНУ (5)
ВТНУЛА (1)
ВТОМА (2)
ВТОМИ (10)
ВТОМИВ (4)
ВТОМИВСЬ (1)
ВТОМИВСЯ (19)
ВТОМИВШИСЬ (3)
ВТОМИЛА (6)
ВТОМИЛАСЬ (27)
ВТОМИЛАСЯ (1)
ВТОМИЛИ (5)

ВТОМИЛИСЬ (7)
ВТОМИЛО (1)
ВТОМИТЬ (1)
ВТОМИТЬСЯ (1)
ВТОМЛЕНА (13)
ВТОМЛЕНЕ (2)
ВТОМЛЕНИЙ (13)
ВТОМЛЕНИМ (2)
ВТОМЛЕНИМИ (3)
ВТОМЛЕНИХ (1)
ВТОМЛЕНІ (8)
ВТОМЛЕНОГО (1)
ВТОМЛЮВАЛА (1)
ВТОМЛЮЄ (1)
ВТОМЛЮСЬ (1)
ВТОМЛЮЮЧИСЬ (1)
ВТОМЛЮЮЧИХ (2)
ВТОМЛЯВСЯ (1)
ВТОМОЮ (1)
ВТОМУ (5)
ВТОНЕ (1)
ВТОНУВ (2)
ВТОНУТИ (1)
ВТОПИ (1)
ВТОПИВ (5)
ВТОПИВСЯ (5)
ВТОПИВШИ (1)
ВТОПИЛА (2)
ВТОПИЛАСЬ (8)
ВТОПИЛИ (2)
ВТОПИСЬ (1)
ВТОПИТИ (5)
ВТОПИТИСЬ (2)
ВТОПИТЬ (4)
ВТОПИТЬСЯ (5)
ВТОПИШСЯ (2)
ВТОПІТЬ (1)
ВТОПЛЕНИКА (1)
ВТОПЛЮСЬ (4)
ВТОПЛЮСЯ (6)
ВТОПТАНА (3)
ВТОРАМИ (1)
ВТОРАЯ (2)

ВТОРГУВАВ (1)
ВТОРГУВАТИ (1)
ВТОРОКУРСНИКИ (2)
ВТОРОПАВ (3)
ВТОРОПАЄ (1)
ВТОРОПАЛА (4)
ВТОРОПАЛИ (1)
ВТОРОПАТИ (1)
ВТОРОПАТЬ (1)
ВТОРОПАЮ (7)
ВТОРУВАВ (2)
ВТОРУВАЛО (1)
ВТОРУВАННЯ (1)
ВТОРУВАТИ (3)
ВТОРУВАТЬ (1)
ВТОРУЮТЬ (1)
ВТРАПИВ (1)
ВТРАПИТИ (1)
ВТРАПЛЮ (4)
ВТРАТА (2)
ВТРАТЕ (1)
ВТРАТИ (8)
ВТРАТИВ (38)
ВТРАТИВСЯ (1)
ВТРАТИВШИ (2)
ВТРАТИВШИЙ (2)
ВТРАТИЛА (37)
ВТРАТИЛАСЬ (1)
ВТРАТИЛИ (16)
ВТРАТИЛО (1)
ВТРАТИМО (1)
ВТРАТИТЕ (1)
ВТРАТИТИ (3)
ВТРАТИТЬ (6)
ВТРАТИШ (3)
ВТРАТОЮ (4)
ВТРАТУ (1)
ВТРАЧАВСЯ (2)
ВТРАЧАЄ (4)
ВТРАЧАЄТЬСЯ (1)
ВТРАЧАЄШСЯ (1)
ВТРАЧАЙСЯ (1)
ВТРАЧАЛАСЬ (1)
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ВТРАЧАТЬСЯ (1)
ВТРАЧАЮТЬ (4)
ВТРАЧЕНА (2)
ВТРАЧЕНЕ (1)
ВТРАЧЕНИМ (2)
ВТРАЧЕНІ (5)
ВТРАЧЕНУ (1)
ВТРАЧУ (4)
ВТРАЧУВАЛА (1)
ВТРАЧУЄ (3)
ВТРАЧУЄМО (1)
ВТРАЧУЄТЕ (1)
ВТРАЧУЮТЬ (4)
ВТРЕМО (1)
ВТРЕТЕ (1)
ВТРЕТЄ (20)
ВТРЕТІХ (2)
В-ТРЕТІХ (1)
ВТРИ (1)
ВТРОЄ (6)
ВТРУ (3)
ВТРУЧАВСЯ (1)
ВТРЬОХ (15)
ВТУПИВ (14)
ВТУПИВШИ (10)
ВТУПИЛА (14)
ВТУПИЛИСЬ (1)
ВТУПЛЕНИЙ (2)
ВТУПЛЕНИХ (1)
ВТУПЛЮВАВ (1)
ВТУПЛЮЄ (2)
ВТУШКУВАЛИ (1)
ВТЬОПАВСЯ (1)
ВТЬОПАЄТЬСЯ (1)
ВТЯГ (3)
ВТЯГАЛИ (1)
ВТЯГЛА (1)
ВТЯГЛАСЬ (1)
ВТЯГЛИ (1)
ВТЯГНУВ (1)
ВТЯГНУВШИ (1)
ВТЯГНУЛО (1)
ВТЯГНУТІ (1)

ВТЯГНУТЬ (2)
ВТЯГУВАВ (2)
ВТЯГУВАЛА (1)
ВТЯГУВАЛИ (2)
ВТЯГУВАТИ (2)
ВТЯГУВАТЬ (1)
ВТЯГУЄШСЯ (2)
ВТЯГУЮТЬ (2)
ВТЯГУЮЧИ (4)
ВТЯЛИ (1)
ВТЯМАЮ (1)
ВТЯМЕ (4)
ВТЯМИВ (50)
ВТЯМИВШИ (4)
ВТЯМИЛА (33)
ВТЯМИЛИ (6)
ВТЯМИМО (1)
ВТЯМИТЕ (1)
ВТЯМИТИ (5)
ВТЯМИТЬ (20)
ВТЯМИШ (3)
ВТЯМКАМИ (1)
ВТЯМКИ (4)
ВТЯМКУ (13)
ВТЯМЛЕНІ (1)
ВТЯМЛИВА (1)
ВТЯМЛИВИЙ (1)
ВТЯМЛЮ (18)
ВТЯМЛЮВАЛАСЬ (2)
ВТЯМЛЯТЬ (11)
ВТЯМНІТЛИВІША (1)
ВТЯМОК (3)
ВУАЛЕМ (2)
ВУАЛЛЮ (3)
ВУАЛЬ (7)
ВУАЛЯ (1)
ВУВДЯ (2)
ВУГЕЛЛЯ (1)
ВУГІЛЛЯ (7)
ВУГІЛЛЯМ (5)
ВУГІЛЛЯНИМ (1)
ВУГІЛЬ (1)
ВУГЛА (10)

ВУГЛАХ (3)
ВУГЛЕМ (2)
ВУГЛИ (2)
ВУГЛИК (1)
ВУГЛИКИ (1)
ВУГЛИКОМ (1)
ВУГЛІВ (1)
ВУГЛОМ (4)
ВУГОЛ (2)
ВУДКАМИ (1)
ВУЖ (1)
ВУЖІ (1)
ВУЖЧА (3)
ВУЖЧИЙ (1)
ВУЖЧИМИ (2)
ВУЗЕЛ (1)
ВУЗЕНЬКА (6)
ВУЗЕНЬКЕ (1)
ВУЗЕНЬКИЙ (4)
ВУЗЕНЬКИМ (1)
ВУЗЕНЬКИМИ (4)
ВУЗЕНЬКИХ (6)
ВУЗЕНЬКІ (7)
ВУЗЕНЬКОГО (2)
ВУЗЕНЬКОЇ (2)
ВУЗЕНЬКОЮ (4)
ВУЗЕНЬКУ (9)
ВУЗЕСЕНЬКІ (3)
ВУЗІСІНЬКИХ (1)
ВУЗІСІНЬКОЮ (1)
ВУЗЛИК (1)
ВУЗЛИКИ (5)
ВУЗОЛ (2)
ВУЗЬКА (17)
ВУЗЬКЕ (5)
ВУЗЬКИЙ (12)
ВУЗЬКИМ (4)
ВУЗЬКИМИ (11)
ВУЗЬКИХ (6)
ВУЗЬКІ (9)
ВУЗЬКІЙ (8)
ВУЗЬКОГО (2)
ВУЗЬКОЇ (2)
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ВУЗЬКОМУ (2)
ВУЗЬКОЮ (6)
ВУЗЬКУ (8)
ВУЛИК (5)
ВУЛИКА (9)
ВУЛИКАХ (2)
ВУЛИКІВ (1)
ВУЛИЦЕЮ (42)
ВУЛИЦІ (125)
ВУЛИЦЬ (5)
ВУЛИЦЮ (111)
ВУЛИЦЯ (17)
ВУЛИЦЯМИ (2)
ВУЛИЦЯХ (42)
ВУЛИЧКА (1)
ВУЛИЧКОЮ (3)
ВУЛИЧЦІ (1)
ВУЛКАН (1)
ВУЛКАНА (1)
ВУЛКАНИ (4)
ВУЛКАНІВ (2)
ВУЛЬГАРНІ (1)
ВУЛЬГАРНІСТЬ (1)
ВУЛЬГАРНО (1)
ВУРКОТАЛИ (2)
ВУРКОТАННЯ (1)
ВУРКОТАТИ (2)
ВУРКОТАТЬ (1)
ВУРКОЧЕ (1)
ВУРКОЧУТЬ (2)
ВУС (23)
ВУСА (92)
ВУСАМИ (53)
ВУСАТИЙ (10)
ВУСАТИХ (1)
ВУСАТІ (1)
ВУСАТОГО (3)
ВУСАТУ (1)
ВУСАХ (7)
ВУСИ (33)
ВУСИКАМИ (8)
ВУСИКИ (2)
ВУСИКІВ (2)

ВУСИЩА (2)
ВУСІ (6)
ВУСІВ (19)
ВУСОМ (10)
ВУТКА (1)
ВУТОК (1)
ВУХ (23)
ВУХА (193)
ВУХАМ (5)
ВУХАМИ (29)
ВУХАНЬ (1)
ВУХАТІ (2)
ВУХАТУ (1)
ВУХАХ (32)
ВУХО (59)
ВУХОМ (29)
ВУШАХ (2)
ВУШКА (4)
ВУШКАМИ (2)
ВУШКО (8)
ВУШКОМ (1)
ВХІДЧИН (1)
ВХІДЧИНАМИ (2)
ВХІДЧИНИ (7)
ВХОДЕ (5)
ВХОДЖУ (5)
ВХОДИ (2)
ВХОДИВ (6)
ВХОДИЛА (11)
ВХОДИЛИ (11)
ВХОДИЛО (2)
ВХОДИМО (1)
ВХОДИТИ (3)
ВХОДИТЬ (70)
ВХОДИШ (1)
ВХОДІ (2)
ВХОДЬ (1)
ВХОДЯТЬ (21)
ВХОДЯЧЕ (1)
ВХОДЯЧИ (7)
ВХОЖА (3)
ВХОЖИЙ (1)
ВХОЖИМ (1)

ВХОПЕ (2)
ВХОПИ (3)
ВХОПИВ (184)
ВХОПИВСЬ (4)
ВХОПИВСЯ (22)
ВХОПИВШИ (34)
ВХОПИВШИСЬ (11)
ВХОПИЛА (193)
ВХОПИЛАСЬ (28)
ВХОПИЛАСЯ (2)
ВХОПИЛИ (23)
ВХОПИЛИСЬ (3)
ВХОПИЛО (4)
ВХОПИЛОСЯ (1)
ВХОПИМО (1)
ВХОПИТЕ (1)
ВХОПИТИ (16)
ВХОПИТЬ (28)
ВХОПИТЬСЯ (2)
ВХОПИШ (1)
ВХОПЛЕНИХ (2)
ВХОПЛЕНІ (2)
ВХОПЛЮ (3)
ВХОПЛЮСЬ (1)
ВХОПЛЯТЬ (5)
ВЧАДІВ (1)
ВЧАДІЮ (1)
ВЧАТЬ (15)
ВЧАТЬСЯ (7)
ВЧАЩАВ (4)
ВЧАЩАЄ (9)
ВЧАЩАЄШ (1)
ВЧАЩАЛИ (3)
ВЧАЩАТИ (8)
ВЧАЩАТЬ (3)
ВЧАЩАЮТЬ (1)
ВЧЕНА (18)
ВЧЕНЕ (4)
ВЧЕНИЙ (34)
ВЧЕНИКАМИ (1)
ВЧЕНИКИ (8)
ВЧЕНИКІВ (2)
ВЧЕНИМ (9)
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ВЧЕНИМИ (8)
ВЧЕНИХ (38)
ВЧЕНИЦЕЮ (1)
ВЧЕНІ (30)
ВЧЕНІЙ (1)
ВЧЕНІСТЬ (4)
ВЧЕНІСТЮ (2)
ВЧЕННЯ (9)
ВЧЕННЯМ (3)
ВЧЕНО (1)
ВЧЕНОГО (10)
ВЧЕНОЇ (2)
ВЧЕНОМУ (2)
ВЧЕНОЮ (6)
ВЧЕНУ (10)
ВЧЕПИВСЯ (5)
ВЧЕПИЛАСЬ (12)
ВЧЕПИЛАСЯ (1)
ВЧЕПИЛИСЬ (9)
ВЧЕПИЛИСЯ (1)
ВЧЕПИМОСЬ (1)
ВЧЕПИСЯ (1)
ВЧЕПИТИСЬ (2)
ВЧЕПИТЬСЯ (6)
ВЧЕПЛЕНІ (1)
ВЧЕПЛИВА (1)
ВЧЕПЛЯТЬСЯ (1)
ВЧЕСАЛИ (2)
ВЧЕТВЕРО (1)
ВЧЕТВЕРТЕ (2)
В-ЧЕТВЕРТИХ (1)
ВЧИ (4)
ВЧИВ (24)
ВЧИВСЬ (7)
ВЧИВСЯ (52)
ВЧИЛА (16)
ВЧИЛАСЬ (38)
ВЧИЛАСЯ (7)
ВЧИЛИ (30)
ВЧИЛИСЬ (46)
ВЧИЛИСЯ (4)
ВЧИЛИЩА (1)
ВЧИЛИЩЕ (2)

ВЧИЛИЩІ (2)
ВЧИЛЬ (1)
ВЧИМО (1)
ВЧИМОСЬ (2)
ВЧИНИВ (29)
ВЧИНИВСЯ (1)
ВЧИНИВШИ (1)
ВЧИНИЛА (19)
ВЧИНИЛИ (12)
ВЧИНИЛО (1)
ВЧИНИЛОСЬ (3)
ВЧИНИЛОСЯ (1)
ВЧИНИМО (4)
ВЧИНИТЕ (2)
ВЧИНИТИ (13)
ВЧИНИТЬ (9)
ВЧИНИШ (2)
ВЧИНКАМИ (2)
ВЧИНКАХ (5)
ВЧИНКИ (18)
ВЧИНКІВ (2)
ВЧИНКОМ (2)
ВЧИНКУ (16)
ВЧИНОК (44)
ВЧИНЮ (7)
ВЧИНЯВ (3)
ВЧИНЯЛА (1)
ВЧИНЯЛИ (1)
ВЧИНЯЛОСЬ (1)
ВЧИНЯТИ (3)
ВЧИНЯТИМУТЬ (1)
ВЧИНЯЮТЬ (3)
ВЧИСЬ (3)
ВЧИТЕ (5)
ВЧИТЕЛЕВА (1)
ВЧИТЕЛЕВІ (7)
ВЧИТЕЛЕВОМУ (1)
ВЧИТЕЛЕВУ (2)
ВЧИТЕЛЕМ (15)
ВЧИТЕЛІ (39)
ВЧИТЕЛІВ (24)
ВЧИТЕЛЬ (94)
ВЧИТЕЛЬКА (17)

ВЧИТЕЛЬКАМИ (1)
ВЧИТЕЛЬКИ (20)
ВЧИТЕЛЬКОЮ (8)
ВЧИТЕЛЬКУ (11)
ВЧИТЕЛЬОК (3)
ВЧИТЕЛЬЦІ (2)
ВЧИТЕЛЬЧИНА (1)
ВЧИТЕЛЬЧИНІ (1)
ВЧИТЕЛЬША (64)
ВЧИТЕЛЬШЕЮ (5)
ВЧИТЕЛЬШИН (1)
ВЧИТЕЛЬШИНІ (2)
ВЧИТЕЛЬШІ (14)
ВЧИТЕЛЬШУ (11)
ВЧИТЕЛЮВАВ (1)
ВЧИТЕЛЯ (32)
ВЧИТЕЛЯМ (3)
ВЧИТЕЛЯМИ (5)
ВЧИТЕЛЯМСЕМІНАРИСТАМ (1)
ВЧИТЕЛЯ-НІМЦЯ (1)
ВЧИТЕСЬ (2)
ВЧИТИ (82)
ВЧИТИМЕ (1)
ВЧИТИМЕМО (1)
ВЧИТИМЕТЕСЬ (1)
ВЧИТИМЕШ (1)
ВЧИТИМУ (1)
ВЧИТИМУСЬ (2)
ВЧИТИМУТЬ (2)
ВЧИТИСЬ (65)
ВЧИТУВАТИСЬ (2)
ВЧИТЬ (19)
ВЧИТЬСЯ (20)
ВЧИШ (3)
ВЧИШСЯ (1)
ВЧІННІ (1)
ВЧІННЮ (1)
ВЧІННЯ (13)
ВЧІННЯМ (1)
ВЧІТЬ (3)
ВЧІТЬСЯ (2)
ВЧОРА (146)
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ВЧОРАЛЕ (1)
ВЧОРАШНЄ (4)
ВЧОРАШНІ (1)
ВЧОРАШНІЙ (10)
ВЧОРАШНІХ (2)
ВЧОРАШНЬОГО (12)
ВЧОРАШНЬОЇ (5)
ВЧОРАШНЬОМУ (2)
ВЧОРАШНЮ (4)
ВЧОРАШНЯ (1)
ВЧОТИРЬОХ (2)
ВЧУ (9)
ВЧУВАВСЬ (1)
ВЧУВАВСЯ (2)
ВЧУВАЄТЬСЯ (3)
ВЧУВАЛИСЬ (1)
ВЧУВАЛОСЬ (4)
ВЧУВАЛОСЯ (1)
ВЧУВАТИСЬ (1)
ВЧУВАЮ (2)
ВЧУВАЮТЬСЯ (2)
ВЧУЛАСЬ (1)
ВЧУЛИСЬ (1)
ВЧУЛОСЬ (7)
ВЧУЛОСЯ (2)
ВЧУСТРЮ (1)
ВЧУСЬ (1)
ВЧУСЯ (2)
ВШЕЛЕПАВСЬ (3)
ВШЕЛЕПАВСЯ (4)
ВШЕЛЕПАЄТЬСЯ (1)
ВШЕЛЕПАЛАСЬ (9)
ВШЕЛЕПАЛИСЬ (6)
ВШЕЛЕПАЛОСЬ (1)
ВШЕЛЕПАТЬСЯ (2)
ВШЕЛЕПАЮСЬ (1)
ВШЕЛЕПАЮТЬСЯ (1)
ВШЕСТЯ (1)
ВШИВ (2)
ВШИВАВ (1)
ВШИВАЛИ (1)
ВШИВАЛЬНИКІВ (1)
ВШИВАНИЙ (1)

ВШИЛО (1)
ВШИР (6)
ВШИРШ (1)
ВШИТА (3)
ВШИТИЙ (2)
ВШИТИМИ (1)
ВШИТІ (5)
ВШИТУ (1)
ВШЧИТАНИЕ (2)
ВЩЕРТЬ (20)
ВЩИПЛИВИЙ (1)
ВЩИПНЕШ (1)
ВЩИПНУ (2)
ВЩИПНУВ (7)
ВЩИПНУТИ (1)
ВЫ (1)
ВЫГОДНОЙ (1)
ВЫПЕЙ (1)
ВЫРАЖАЙ (1)
ВЫРВЕТ (1)
ВЫСТАВКА (1)
ВЫХОДИ (1)
В'ЮН (6)
В'ЮНИ (1)
В'ЮНКА (9)
В'ЮНКИЙ (3)
В'ЮНКИХ (1)
В'ЮНКІ (1)
В'ЮНКІСТЬ (2)
В'ЮНКУ (1)
В'ЮНОЩА (1)
В'ЮНОЩІ (1)
В'ЮТЬ (2)
В'ЮТЬСЯ (21)
В'ЯВЛЯЮЧИ (1)
В'ЯЖИ (1)
В'ЯЖІТЬ (5)
В'ЯЖУТЬ (1)
В'ЯЗ (2)
В'ЯЗАЛИ (1)
В'ЯЗАХ (2)
В'ЯЗИ (9)
В'ЯЗІВ (4)

В'ЯЗКАМИ (1)
В'ЯЗКИ (4)
В'ЯЗКОЮ (1)
В'ЯЗКУ (3)
В'ЯЗОК (1)
В'ЯЗОЧКУ (2)
В'ЯЗЬ (1)
В'ЯЛА (6)
В'ЯЛИ (2)
В'ЯЛИМ (1)
В'ЯЛИТЬ (2)
В'ЯЛИХ (1)
В'ЯЛІ (2)
В'ЯЛОГО (1)
В'ЯНЕ (11)
В'ЯНЕТЕ (1)
В'ЯНУ (1)
В'ЯНУТИ (3)
В'ЯНУТЬ (1)
В'ЯТИЧІВ (2)
ВЯТСЬКЕ (2)
ВЯТЦІ (1)
ВЯЧЕСЛАВА (1)
ГАБРІЕЛЬ (1)
ГАБРІЕЛЯ (1)
ГАВАНІ (7)
ГАВАННЮ (2)
ГАВАНСЬКОЮ (1)
ГАВ-ГАВ-ГАВ (1)
ГАВДЕНЦІЙ (3)
ГАВИ (1)
ГАВКАВ (1)
ГАВКАЄ (5)
ГАВКАЛА (3)
ГАВКАЛИ (12)
ГАВКАЛО (1)
ГАВКАННЯ (3)
ГАВКАТИМЕ (1)
ГАВКАТИМУТЬ (1)
ГАВКАТЬ (2)
ГАВКАЮТЬ (3)
ГАВКНЕ (2)
ГАВКНЕШ (1)
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ГАВКНУВ (1)
ГАВКНУЛА (6)
ГАВРИЇЛА (4)
ГАВРИЛА (2)
ГАВРИЛЕ (1)
ГАВРИЛО (7)
ГАВРИЛОВИЧ (2)
ГАВРИЛОВІ (3)
ГАГАРІНА (1)
ГАДА (1)
ГАДАВ (21)
ГАДАЄ (6)
ГАДАЄТЕ (4)
ГАДАЄШ (1)
ГАДАЙ (1)
ГАДАЙТЕ (1)
ГАДАЛА (14)
ГАДАЛИ (8)
ГАДАЛОСЬ (2)
ГАДАТИ (11)
ГАДАТЬ (4)
ГАДАЮ (9)
ГАДАЮЧИ (6)
ГАДАЮЧИ-ДУМАЮЧИ
(1)
ГАДИ (2)
ГАДИНА (12)
ГАДИНИ (2)
ГАДИНОЮ (2)
ГАДИНУ (5)
ГАДКА (16)
ГАДКАМИ (3)
ГАДКАХ (5)
ГАДКИ (64)
ГАДКУ (8)
ГАДОК (12)
ГАДОМ (1)
ГАДЦІ (3)
ГАДЮК (7)
ГАДЮКА (30)
ГАДЮКАМИ (5)
ГАДЮКИ (18)
ГАДЮКОЮ (7)

ГАДЮКУ (4)
ГАДЮЧІ (2)
ГАДЮЧКА (2)
ГАДЮЧКАМИ (1)
ГАДЮЧКОЮ (3)
ГАДЯЦЬКИХ (1)
ГАДЯЦЬКІ (1)
ГАДЯЦЬКУ (1)
ГАДЯЧ (3)
ГАДЯЧА (2)
ГАДЯЧАНИН (2)
ГАДЯЧІ (4)
ГАЄМ (18)
ГАЄМ-ГАЄМ (1)
ГАЄМО (1)
ГАЄШ (1)
ГАЄШСЯ (1)
ГАЗ (1)
ГАЗДА (5)
ГАЗДАМ (1)
ГАЗДИ (1)
ГАЗДІ (3)
ГАЗЕТ (22)
ГАЗЕТА (22)
ГАЗЕТАМ (1)
ГАЗЕТАМИ (8)
ГАЗЕТАХ (44)
ГАЗЕТЕ (3)
ГАЗЕТИ (77)
ГАЗЕТІ (17)
ГАЗЕТКАМИ (2)
ГАЗЕТКИ (2)
ГАЗЕТКУ (1)
ГАЗЕТНИЙ (1)
ГАЗЕТНИХ (1)
ГАЗЕТНИЦЯ (2)
ГАЗЕТНІ (1)
ГАЗЕТНІЙ (1)
ГАЗЕТНОЇ (1)
ГАЗЕТОК (1)
ГАЗЕТОЮ (2)
ГАЗЕТУ (22)
ГАЗЕТЧИКІВ (1)

ГАЗОВЕ (1)
ГАЗОВИХ (1)
ГАЗОВІ (2)
ГАЗОВОЮ (1)
ГАЗОМ (1)
ГАЗОНИ (1)
ГАЗОНІ (1)
ГАЗОНІВ (1)
ГАЗОНОМ (1)
ГАЗОНУ (1)
ГАЇ (24)
ГАЇВ (3)
ГАЙ (5 4)
ГАЙВОРОНИ (2)
ГАЙВОРОННЯ (6)
ГАЙВОРОННЯМ (1)
ГАЙДА (14)
ГАЙДАМАК (7)
ГАЙДАМАКА (6)
ГАЙДАМАКАХ (2)
ГАЙДАМАКИ (22)
ГАЙДАМАКІВ (5)
ГАЙДАМАКУ (1)
ГАЙДАМАЧЧИНИ (7)
ГАЙДАМАЧЧИНОЮ (1)
ГАЙДАМАЧЧИНУ (2)
ГАЙДНУ (1)
ГАЙДУКІВ (1)
ГАЙКАМИ (1)
ГАЙКИ (1)
ГАЙКІВ (1)
ГАЙКУ (2)
ГАЙМО (1)
ГАЙНУВАВ (3)
ГАЙНУВАЛА (1)
ГАЙНУВАЛИ (1)
ГАЙНУЄ (2)
ГАЙНУЄШ (2)
ГАЙНУЙТЕ (1)
ГАЙНУЮТЬ (1)
ГАЙОВИМИ (1)
ГАЙОВИХ (1)
ГАЙОВІ (3)
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ГАЙОВОГО (1)
ГАЙОК (1)
ГАЙОЧКИ (1)
ГАЙСЯ (11)
ГАЙТЕ (3)
ГАЙТЕСЬ (12)
ГАЙЧУРА (1)
ГАЙЯВАТІ (1)
ГАК (8)
ГАКА (1)
ГАКАЙТЕ (1)
ГАКИ (3)
ГАКІВНИЦЕЮ (1)
ГАКІВНИЦІ (5)
ГАКІВНИЦЬ (1)
ГАКНУВ (2)
ГАКОМ (4)
ГАЛАГАНА (2)
ГАЛАГАНАМИ (1)
ГАЛАГАНІВ (2)
ГАЛАЙ (3)
ГАЛАЙДА (4)
ГАЛАНТНО (1)
ГАЛАС (54)
ГАЛАСЛИВА (1)
ГАЛАСЛИВИЙ (1)
ГАЛАСЛИВІ (1)
ГАЛАСЛИВОГО (1)
ГАЛАСЛИВОЇ (1)
ГАЛАСОМ (3)
ГАЛАСУ (20)
ГАЛАСУВАВ (5)
ГАЛАСУВАЛА (1)
ГАЛАСУВАЛИ (7)
ГАЛАСУВАННЯ (3)
ГАЛАСУВАТИ (1)
ГАЛАСУЄ (4)
ГАЛАСУЄТЕ (2)
ГАЛАСУЙ (1)
ГАЛАСУЮТЬ (1)
ГАЛАХОВА (1)
ГАЛЕРА (6)
ГАЛЕРАХ (1)

ГАЛЕРЕЄЮ (1)
ГАЛЕРЕЇ (22)
ГАЛЕРЕЙКАМИ (1)
ГАЛЕРЕЮ (10)
ГАЛЕРЕЯ (7)
ГАЛЕРЕЯХ (2)
ГАЛЕРИ (4)
ГАЛЕРІ (6)
ГАЛЕЦЬКА (149)
ГАЛЕЦЬКІЙ (15)
ГАЛЕЦЬКОІ (1)
ГАЛЕЦЬКОЇ (20)
ГАЛЕЦЬКОЮ (5)
ГАЛЕЦЬКУ (27)
ГАЛЕЮ (23)
ГАЛИЛЕЇ (1)
ГАЛИН (3)
ГАЛИНЕ (8)
ГАЛИНІ (3)
ГАЛИНОГО (1)
ГАЛИНОМУ (3)
ГАЛИНУ (1)
ГАЛИЦИИ (1)
ГАЛИЦКИМ (1)
ГАЛИЦКИМИ (1)
ГАЛИЦКИХ (1)
ГАЛИЦКОЕ (2)
ГАЛИЦЬКА (8)
ГАЛИЦЬКЕ (8)
ГАЛИЦЬКИЙ (16)
ГАЛИЦЬКИМ (5)
ГАЛИЦЬКИМИ (18)
ГАЛИЦЬКИХ (23)
ГАЛИЦЬКІ (31)
ГАЛИЦЬКІЙ (1)
ГАЛИЦЬКОГО (9)
ГАЛИЦЬКОЇ (8)
ГАЛИЦЬКОМУ (1)
ГАЛИЦЬКОПОЛЬСЬКИХ (1)
ГАЛИЦЬКОУКРАЇНСЬКОЇ (2)

ГАЛИЦЬКОУКРАЇНСЬКУ (2)
ГАЛИЦЬКОЧЕРНІГІВСЬКОМУ (1)
ГАЛИЦЬКОЮ (6)
ГАЛИЦЬКУ (19)
ГАЛИЧ (1)
ГАЛИЧАН (9)
ГАЛИЧАНАМ (3)
ГАЛИЧАНАМИ (3)
ГАЛИЧАНЕ (1)
ГАЛИЧАНИ (10)
ГАЛИЧАНИНА (1)
ГАЛИЧАНИНОМ (1)
ГАЛИЧАНКИ (1)
ГАЛИЧАНСЬКИХ (1)
ГАЛИЧИНА (3)
ГАЛИЧИНИ (14)
ГАЛИЧИНІ (76)
ГАЛИЧИНУ (31)
ГАЛИЧІ (2)
ГАЛІ (28)
ГАЛІЛЕЙ (1)
ГАЛІЛЕЙОВІ (1)
ГАЛІМА (1)
ГАЛІЦІЇ (4)
ГАЛІЦІОМАНІВ (1)
ГАЛІЦІОМАНІЮ (1)
ГАЛІЦІОМАНОВІ (1)
ГАЛКА (3)
ГАЛКИ (10)
ГАЛКОЮ (1)
ГАЛЛЬСЬКОГО (1)
ГАЛЛЬСЬКОЇ (3)
ГАЛОК (2)
ГАЛОЧКАМИ (1)
ГАЛОЧКИ (4)
ГАЛОЧКУ (1)
ГАЛОЧЦІ (1)
ГАЛСТУК (2)
ГАЛСТУКА (1)
ГАЛСТУЦІ (1)
ГАЛУЗКИ (3)
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ГАЛУШЕЧКИ (1)
ГАЛУШКАМИ (2)
ГАЛУШКИ (24)
ГАЛУШКОЮ (2)
ГАЛУШОК (7)
ГАЛЬКАМИ (1)
ГАЛЬКУ (1)
ГАЛЬМА (1)
ГАЛЬМУ (2)
ГАЛЬМУВАЛА (2)
ГАЛЬМУВАТИМЕШ (1)
ГАЛЬМУЄ (2)
ГАЛЬОВИНА (2)
ГАЛЬОВИНІ (5)
ГАЛЬОВИНУ (3)
ГАЛЬОК (1)
ГАЛЬОРКИ (1)
ГАЛЬОРКУ (2)
ГАЛЬОРЦІ (2)
ГАЛЮ (33)
ГАЛЮСЮ (2)
ГАЛЯ (146)
ГАЛЯВИНА (1)
ГАЛЯВИНИ (4)
ГАЛЯВИНІ (9)
ГАЛЯВИНУ (5)
ГАЛЯТОВСЬКОГО (1)
ГАМ (30)
ГАМАН (1)
ГАМАНА (10)
ГАМАНЕЦЬ (7)
ГАМАНЦІ (3)
ГАМАНЦЯ (2)
ГАМАРНИК (2)
ГАМАРНИКА (3)
ГАМАРНИКОВИЧА (1)
ГАМАРНИКОМ (1)
ГАМАРНИКУ (1)
ГАМАРНІ (6)
ГАМАРНЮ (1)
ГАМАРНЯ (1)
ГАМИ (4)
ГАМІ (2)

ГАМЛЕТА (1)
ГАМЛЕТІ (1)
ГАМОМ (1)
ГАМОРОМ (1)
ГАМСЕЛИВ (2)
ГАМСЕЛИТЬ (6)
ГАМУ (23)
ГАНА (1)
ГАНДЖА (6)
ГАНДЖЕЮ (2)
ГАНДЖУВАЛИ (1)
ГАНДЗІ (4)
ГАНДЗЯ (1)
ГАНЕЮ (7)
ГАНЖА (9)
ГАНЖЕЮ (3)
ГАНЖИН (1)
ГАНЖІ (2)
ГАНЖОЮ (2)
ГАНЖУ (1)
ГАНЖУЄ (3)
ГАНИВ (2)
ГАНИЛИ (2)
ГАНИНА (3)
ГАНИНИХ (1)
ГАНИНІ (6)
ГАНИНОЇ (1)
ГАНИНУ (1)
ГАНИТИ (2)
ГАНИТЬ (5)
ГАНІ (43)
ГАНКА (1)
ГАНКАХ (1)
ГАНКОМ (23)
ГАНКУ (127)
ГАННА (250)
ГАННИ (33)
ГАННИН (3)
ГАННИНА (4)
ГАННИНЕ (3)
ГАННИНИМ (1)
ГАННИНИХ (1)
ГАННИНІ (3)

ГАННИНІЙ (2)
ГАННИНОГО (1)
ГАННИНОЇ (1)
ГАННИНОЮ (1)
ГАННІ (10)
ГАННО (26)
ГАННОЮ (20)
ГАННУ (23)
ГАННУСЮ (1)
ГАННУСЯ (2)
ГАНОК (108)
ГАНУЛЬКУ (1)
ГАНУШ (100)
ГАНУША (31)
ГАНУШЕВІ (8)
ГАНУШЕВОГО (1)
ГАНУШЕМ (14)
ГАНУШІВ (2)
ГАНЧІРКА (1)
ГАНЧІРКАМИ (1)
ГАНЧІРКИ (3)
ГАНЧІРКОЮ (5)
ГАНЧІРКУ (2)
ГАНЧІРОК (2)
ГАНЧІР'ЯМ (1)
ГАНЬБА (1)
ГАНЬБИТЬ (1)
ГАНЬБУ (3)
ГАНЬТЕ (1)
ГАНЮ (70)
ГАНЯ (199)
ГАНЯВ (7)
ГАНЯВСЯ (4)
ГАНЯЄ (10)
ГАНЯЄТЕСЬ (1)
ГАНЯЄТЬСЯ (7)
ГАНЯЄШ (1)
ГАНЯЙ (4)
ГАНЯЙСЯ (1)
ГАНЯЛА (4)
ГАНЯЛАСЬ (7)
ГАНЯЛИ (7)
ГАНЯЛИСЬ (6)
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ГАНЯННЯ (1)
ГАНЯТИ (2)
ГАНЯТИСЬ (3)
ГАНЯТЬ (2)
ГАНЯТЬСЯ (6)
ГАНЯЮ (1)
ГАНЯЮСЬ (1)
ГАНЯЮТЬ (2)
ГАНЯЮТЬСЯ (2)
ГАНЯЮЧИСЬ (1)
ГАПКА (9)
ГАПКИ (2)
ГАПЛИКІВ (1)
ГАПТОВАНІ (1)
ГАПТУВАЛА (1)
ГАПТУВАЛИ (1)
ГАПТУЄ (3)
ГАПТУЙ (1)
ГАРАЗД (240)
ГАРАЗДІ (4)
ГАРАПНИКОМ (1)
ГАРАСИМ (14)
ГАРАСИМА (4)
ГАРБАВ (1)
ГАРБАМИ (2)
ГАРБАЮ (1)
ГАРБИ (1)
ГАРБУЗ (19)
ГАРБУЗА (44)
ГАРБУЗАМИ (1)
ГАРБУЗЕЦЬ (1)
ГАРБУЗИ (19)
ГАРБУЗИННІ (1)
ГАРБУЗИННЯ (9)
ГАРБУЗИННЯМ (1)
ГАРБУЗІВ (14)
ГАРБУЗОВЕ (2)
ГАРБУЗОВИЙ (1)
ГАРБУЗОВІ (1)
ГАРБУЗОМ (4)
ГАРБУЗУВАТИ (4)
ГАРБУЗУЙ (2)
ГАРБУЗЦІ (5)

ГАРБУЗЦЯ (1)
ГАРГАНТЮА (2)
ГАРДЕРОБА (1)
ГАРДЕРОБНА (2)
ГАРДЕРОБНИХ (1)
ГАРДЕРОБНОЇ (1)
ГАРДЕРОБНУ (3)
ГАРДЕРОБОМ (1)
ГАРДИНИ (5)
ГАРЕМ (1)
ГАРЕМИ (1)
ГАРЕМІ (3)
ГАРЕМНА (1)
ГАРЕМНИХ (1)
ГАРЕМНОГО (1)
ГАРЕМУ (1)
ГАРКАВ (1)
ГАРКАВИЙ (1)
ГАРЛЕНКА (2)
ГАРМАНУВАВ (1)
ГАРМАНУВАЛИ (1)
ГАРМАТ (28)
ГАРМАТА (2)
ГАРМАТАМИ (2)
ГАРМАТИ (29)
ГАРМАТУ (7)
ГАРМИДЕР (31)
ГАРМИДЕРУ (12)
ГАРМОНІЄЮ (3)
ГАРМОНІЗУВАВ (1)
ГАРМОНІЗУВАЛА (5)
ГАРМОНІЗУВАЛИ (1)
ГАРМОНІЗУВАЛО (1)
ГАРМОНІЗУЄ (1)
ГАРМОНІЇ (3)
ГАРМОНІЧНА (1)
ГАРМОНІЧНЕ (1)
ГАРМОНІЧНІ (1)
ГАРМОНІЧНІЙ (2)
ГАРМОНІЧНО (1)
ГАРМОНІЧНУ (2)
ГАРМОНІЮ (3)
ГАРМОНЮЮЧИХ (1)

ГАРНА (342)
ГАРНА-ГАРНА (1)
ГАРНАЯ (1)
ГАРНЕ (96)
ГАРНЕНЬКА (26)
ГАРНЕНЬКЕ (9)
ГАРНЕНЬКИЙ (24)
ГАРНЕНЬКИМ (1)
ГАРНЕНЬКИМИ (2)
ГАРНЕНЬКИХ (8)
ГАРНЕНЬКІ (30)
ГАРНЕНЬКО (21)
ГАРНЕНЬКОГО (8)
ГАРНЕНЬКОЇ (2)
ГАРНЕНЬКОМУ (4)
ГАРНЕНЬКУ (15)
ГАРНЕСЕНЬКА (1)
ГАРНЕСЕНЬКІ (1)
ГАРНИЙ (259)
ГАРНИМ (31)
ГАРНИМИ (35)
ГАРНИХ (72)
ГАРНІ (260)
ГАРНІЙ (8)
ГАРНІМ (1)
ГАРНІСІНЬКУ (1)
ГАРНІСТЬ (2)
ГАРНО (294)
ГАРНОГО (73)
ГАРНОЇ (38)
ГАРНОМУ (10)
ГАРНОЮ (39)
ГАРНУ (86)
ГАРРІК (1)
ГАРРІКА (1)
ГАРТМАН (2)
ГАРТУ (2)
ГАРУН (5)
ГАРУНА (1)
ГАРУНА-ПАШІ (2)
ГАРУНА-ПАШУ (3)
ГАРУН-ДАША (1)
ГАРУНЕ (2)
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ГАРУНЕ-ПАШО (1)
ГАРУНОВІ-ПАШІ (1)
ГАРУН-ПАША (20)
ГАРУС (5)
ГАРУСОМ (6)
ГАРУСУ (3)
ГАРЦЕВІ (1)
ГАРЦЮВАВ (3)
ГАРЦЮВАЛИ (3)
ГАРЦЮВАТИ (1)
ГАРЦЮЮТЬ (1)
ГАРЦЮЮЧИ (1)
ГАРЧАВ (2)
ГАРЧАЛА (1)
ГАРЧАЛИ (1)
ГАРЧАТЬ (3)
ГАРЧИ (1)
ГАРЧИТЬ (2)
ГАРЮКАТИМЕ (1)
ГАРЮКАТИСЬ (1)
ГАРЯЧА (33)
ГАРЯЧЕ (143)
ГАРЯЧИЙ (92)
ГАРЯЧИЛИ (1)
ГАРЯЧИМ (57)
ГАРЯЧИМИ (30)
ГАРЯЧИТИ (1)
ГАРЯЧИТЬ (2)
ГАРЯЧИХ (33)
ГАРЯЧІ (53)
ГАРЯЧІЙ (5)
ГАРЯЧІША (2)
ГАРЯЧІШЕ (3)
ГАРЯЧІШИЙ (1)
ГАРЯЧІШІ (3)
ГАРЯЧКА (8)
ГАРЯЧКОЮ (6)
ГАРЯЧКУ (1)
ГАРЯЧОГО (60)
ГАРЯЧОЇ (13)
ГАРЯЧОМУ (44)
ГАРЯЧО-ФІОЛЕТОВЕ
(1)

ГАРЯЧОЮ (8)
ГАРЯЧУ (31)
ГАРЯЧЦІ (4)
ГАСИВ (1)
ГАСИЛА (1)
ГАСИЛИ (1)
ГАСИЛО (1)
ГАСИТИ (1)
ГАСИТЬ (5)
ГАСІННЯ (1)
ГАСІТЬ (1)
ГАСЛА (1)
ГАСЛИ (2)
ГАСЛО (5)
ГАСНЕ (4)
ГАСНУТИ (1)
ГАСНУТЬ (2)
ГАСНУЧИЙ (1)
ГАСНУЧІ (1)
ГАСНУЧУ (1)
ГАСПИДА (11)
ГАСПИДОВИХ (1)
ГАСПИДСЬКИЙ (1)
ГАСПИДСЬКІ (1)
ГАСПІДА (1)
ГАСТРИЧНА (1)
ГАСТРОЛІ (34)
ГАСТРОЛІВ (7)
ГАСТРОЛЯМИ (1)
ГАСТРОЛЯХ (12)
ГАТИ (3)
ГАТКАХ (2)
ГАТКИ (8)
ГАТКУ (5)
ГАТОК (1)
ГАТЦІ (11)
ГАТЧИНІ (1)
ГАЦАВ (1)
ГАЦАЛА (1)
ГАЦАЛИ (2)
ГАЦАТИ (3)
ГАЦАТИМУТЬ (1)
ГАЦАЮТЬ (1)

ГАЧКАМИ (3)
ГАЧКИ (3)
ГАЧКОМ (3)
ГАЧОК (2)
ГАЮ (49)
ГАЮЧИ (8)
ГАЮЧИСЬ (8)
ГАЯВ (2)
ГАЯВСЬ (1)
ГАЯВСЯ (8)
ГАЯЛИСЬ (4)
ГАЯМИ (6)
ГАЯННЯ (1)
ГАЯТИ (12)
ГАЯТИМУСЬ (1)
ГАЯТИСЬ (8)
ГАЯТЬ (10)
ГАЯТЬСЯ (6)
ГАЯХ (16)
ГАЯЧИ (7)
ГАЯЧИСЬ (8)
ГВАЛТ (69)
ГВАЛТУ (8)
ГВАЛТУВАЛА (2)
ГВАЛТУВАЛИ (3)
ГВАЛТУВАТИ (1)
ГВАЛТУЮТЬ (1)
ГВАРДІЄЦЬ (1)
ГВАРДІЮ (1)
ГВАРДІЯНЦІ (2)
ГВОЗДИК (3)
ГВОЗДИКАМИ (10)
ГВОЗДИКАХ (2)
ГВОЗДИКИ (14)
ГВОЗДИКИ-ПОВНЯКИ
(1)
ГВОЗДИКІВ (4)
ГВОЗДИЧКАМИ (3)
ГВОЗДИЧКИ (14)
ГВОЗДИЧКІВ (10)
ГВОЗДИЧНОГО (1)
ГДЕ (12)
ГЕББЕЛЬ (2)
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ГЕБРАЇСТ (1)
ГЕГАЛИ (3)
ГЕГАННЯ (1)
ГЕГАЮТЬ (1)
ГЕГЕЛЕВИХ (1)
ГЕГЕЛЕВУ (1)
ГЕГЕЛІ (1)
ГЕГЕЛЬ (5)
ГЕГЕЛЬЯНСТВА (2)
ГЕГЕЛЯ (1)
ГЕГНУЛА (1)
ГЕГОТАЛИ (1)
ГЕГОТАЛО (1)
ГЕДЗ (1)
ГЕДЗА (1)
ГЕДЗІ (5)
ГЕДЗІВ (2)
ГЕДЗКАТИСЬ (2)
ГЕДЗКАТЬСЯ (1)
ГЕДЗЬ (2)
ГЕДИМИНОВОГО (1)
ГЕЙ (64)
ГЕЙКАЄ (1)
ГЕЙНЕ (17)
ГЕКНУВ (2)
ГЕКНУЛА (2)
ГЕКНУЛО (1)
ГЕЛІОТРОПІВ (1)
ГЕНВАРЯ (1)
ГЕН-ГЕН (10)
ГЕНЕЗУ (4)
ГЕНЕРАЛ (22)
ГЕНЕРАЛА (18)
ГЕНЕРАЛАМИ (2)
ГЕНЕРАЛАПИСЬМЕННИКА (1)
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР
(2)
ГЕНЕРАЛГУБЕРНАТОРА (1)
ГЕНЕРАЛИ (3)
ГЕНЕРАЛІВ (3)
ГЕНЕРАЛОВІ (1)

ГЕНЕРАЛОМ (4)
ГЕНЕРАЛЬНА (1)
ГЕНЕРАЛЬНИЙ (1)
ГЕНЕРАЛЬНІ (1)
ГЕНЕРАЛЬСЬКЕ (1)
ГЕНЕРАЛЬСЬКИЙ (1)
ГЕНЕРАЛЬША (6)
ГЕНЕРАЛЬШЕЮ (1)
ГЕНЕРАЛЬШІ (1)
ГЕНЕРАЛЬШУ (1)
ГЕНЕРАТОРІВ (1)
ГЕНЕТИЧНИЙ (1)
ГЕНІАЛЬНЕ (1)
ГЕНІАЛЬНИЙ (4)
ГЕНІАЛЬНИМ (1)
ГЕНІАЛЬНІ (1)
ГЕНІАЛЬНОГО (1)
ГЕНІАЛЬНОСТІ (1)
ГЕНІАЛЬНОЮ (1)
ГЕНІЇ (3)
ГЕНІЇВ (7)
ГЕНІЙ (10)
ГЕНІЯ (17)
ГЕНІЯМ (1)
ГЕНУЕЗЦЕМ (2)
ГЕНУЕЗЬКА (1)
ГЕНУЇ (6)
ГЕНУЮ (3)
ГЕОГРАФИИ (1)
ГЕОГРАФІЇ (7)
ГЕОГРАФІЧНА (1)
ГЕОГРАФІЧНЕ (1)
ГЕОГРАФІЧНИМИ (1)
ГЕОГРАФІЧНИХ (1)
ГЕОГРАФІЧНО (1)
ГЕОГРАФІЧНОГО (1)
ГЕОГРАФІЧНОЇ (1)
ГЕОГРАФІЧНУ (1)
ГЕОГРАФІЮ (1)
ГЕОРГ (2)
ГЕОРГІЄВІ (1)
ГЕП (2)
ГЕПАЛИ (1)

ГЕПИ (1)
ГЕПНЕ (3)
ГЕПНУВ (9)
ГЕПНУВШИ (1)
ГЕПНУЛА (4)
ГЕПНУЛИ (1)
ГЕПНУЛО (2)
ГЕРА (2)
ГЕРАНІ (6)
ГЕРБ (1)
ГЕРБАМИ (3)
ГЕРБОВЕЦЬКИЙ (1)
ГЕРБОВЕЦЬКОЇ (1)
ГЕРВАСІЯ (4)
ГЕРГОТІЛИ (1)
ГЕРИ (1)
ГЕРКУЛЕС (4)
ГЕРКУЛЕСА (5)
ГЕРКУЛЕСИ-СИЛАЧІ
(1)
ГЕРКУЛЕСОВА (1)
ГЕРМАН (11)
ГЕРМАНА (1)
ГЕРМАНІВЦІ (1)
ГЕРМАНІЄЮ (1)
ГЕРМАНІЇ (25)
ГЕРМАНІЯ (2)
ГЕРМАНОМ (2)
ГЕРМАНСЬКИЙ (1)
ГЕРМАНСЬКОГО (1)
ГЕРМАНЦЯМ (1)
ГЕРМЕСА (1)
ГЕРОЇ (16)
ГЕРОЇВ (13)
ГЕРОЇЗМ (1)
ГЕРОЇНІ (3)
ГЕРОЇНЬ (2)
ГЕРОЇНЮ (2)
ГЕРОЇНЯ (1)
ГЕРОЇЧНЕ (2)
ГЕРОЇЧНИЙ (1)
ГЕРОЇЧНИМ (1)
ГЕРОЇЧНИХ (2)
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ГЕРОЇЧНОЇ (1)
ГЕРОЙ (4)
ГЕРОЮ (1)
ГЕРОЯ (8)
ГЕРОЯМ (2)
ГЕРОЯМИ (1)
ГЕРУ (2)
ГЕРУНДІЇ (1)
ГЕРЦЕГОВИНИ (1)
ГЕРЦЕНІВ (1)
ГЕРЦІ (7)
ГЕРЦОГ (2)
ГЕРЦОГИНЕЮ (1)
ГЕРЦОГСТВАХ (2)
ГЕРЦЯМИ (1)
ГЕРЦЯХ (2)
ГЕРШКА (1)
ГЕРШКИ (1)
ГЕРШКО (2)
ГЕТЕ (6)
ГЕТЕАНЦІ (1)
ГЕТЕВСЬКИЙ (2)
ГЕТЕВСЬКІ (1)
ГЕТНЕР (1)
ГЕТОГО (1)
ГЕТЬ (106)
ГЕТЬ-ГЕТЬ (4)
ГЕТЬМАН (107)
ГЕТЬМАНА (71)
ГЕТЬМАНАМ (1)
ГЕТЬМАНАХ (2)
ГЕТЬМАНЕ (14)
ГЕТЬМАНЕНКО (1)
ГЕТЬМАНИ (8)
ГЕТЬМАНИ-ЛИЦАРІ (1)
ГЕТЬМАНИ-ПІЧКУРІ
(1)
ГЕТЬМАНІВ (17)
ГЕТЬМАНОВА (1)
ГЕТЬМАНОВИЧУ (1)
ГЕТЬМАНОВІ (11)
ГЕТЬМАНОВОГО (1)
ГЕТЬМАНОМ (19)

ГЕТЬМАНСТВА (4)
ГЕТЬМАНСТВІ (6)
ГЕТЬМАНСТВО (1)
ГЕТЬМАНСТВОМ (1)
ГЕТЬМАНСЬКА (5)
ГЕТЬМАНСЬКЕ (2)
ГЕТЬМАНСЬКИЙ (2)
ГЕТЬМАНСЬКИХ (1)
ГЕТЬМАНСЬКІ (2)
ГЕТЬМАНСЬКОГО (1)
ГЕТЬМАНСЬКОЇ (1)
ГЕТЬМАНСЬКУ (4)
ГЕТЬМАНУВАВ (1)
ГЕТЬМАНУВАЛА (1)
ГЕТЬМАНУВАЛИ (1)
ГЕТЬМАНУВАННЯ (1)
ГЕТЬМАНУВАТИ (1)
ГЕТЬМАНУВАТЬ (1)
ГЕТЬМАНШ (1)
ГЕТЬМАНША (18)
ГЕТЬМАНШАМИ (1)
ГЕТЬМАНШЕ (28)
ГЕТЬМАНШЕЮ (8)
ГЕТЬМАНШИН (2)
ГЕТЬМАНШИНОГО (2)
ГЕТЬМАНШІ (24)
ГЕТЬМАНШО (2)
ГЕТЬМАНШУ (13)
ГЕТЬМАНЩИНІ (2)
ГЕТЬМАНЩИНУ (1)
ГЕТЬТЕ (5)
ГЕТЬТЕ-БО (1)
ГЕТЬ-ТО (38)
ГЕФСІМАНСЬКОГО
САДУ (1)
ГЕЦАЛА (1)
ГЕЦАЛИ (1)
ГЕЦАЮЧИ (1)
ГИ-ГИ-ГИ (3)
ГИДКА (5)
ГИДКЕ (2)
ГИДКИЙ (10)
ГИДКИХ (3)

ГИДКІ (4)
ГИДКО (11)
ГИДКОГО (2)
ГИДКОЮ (1)
ГИДЛИВА (2)
ГИДЛИВИЙ (2)
ГИДЛИВІСТЮ (1)
ГИДОТА (2)
ГИДОТУ (2)
ГИДРОЮ (1)
ГИДУВАВ (1)
ГИДУВАЛА (1)
ГИДУЄ (1)
ГИДУЄШ (1)
ГИДУЮ (1)
ГИЖА (2)
ГИЖІ (1)
ГИКАВКА (1)
ГИКАЛОСЬ (3)
ГИКНЕТЬСЯ (2)
ГИКНУВ (3)
ГИКНУЛА (1)
ГИЛКИ (17)
ГИЛКУ (6)
ГИМНАЗИИ (3)
ГИМНАЗИЮ (5)
ГИНЕ (5)
ГИНТЕРА (1)
ГИНУ (4)
ГИНУЛИ (3)
ГИНУТЬ (7)
ГИРЕЮ (1)
ГИРІ (1)
ГИРЛА (2)
ГИРЛИГИ (1)
ГИРЛІ (1)
ГИРЛО (1)
ГИЦЛІ (1)
ГИЧКА (4)
ГИЧКУ (3)
ГІАЦИНТІВ (1)
ГІ-ГІ-ГІ (1)
ГІДРІ (1)
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ГІДРУ (1)
ГІЄН (1)
ГІЄНИ (1)
ГІЄНУ (1)
ГІЗЕЛЬ (1)
ГІЛЕЦЬ (1)
ГІЛЕЧКО (5)
ГІЛКА (11)
ГІЛКАМИ (14)
ГІЛКАХ (17)
ГІЛКИ (61)
ГІЛКОЮ (2)
ГІЛКУ (29)
ГІЛЛІ (29)
ГІЛЛЯ (96)
ГІЛЛЯКА (1)
ГІЛЛЯКАМИ (5)
ГІЛЛЯКИ (1)
ГІЛЛЯКУ (1)
ГІЛЛЯМ (52)
ГІЛЛЯСТА (1)
ГІЛЛЯСТИЙ (2)
ГІЛЛЯСТИМ (1)
ГІЛЛЯСТИМИ (11)
ГІЛЛЯСТИХ (3)
ГІЛЛЯСТІ (10)
ГІЛЛЯСТОГО (2)
ГІЛЛЯСТОЇ (1)
ГІЛЛЯСТОЮ (14)
ГІЛЛЯСТУ (1)
ГІЛЛЯЧКА (2)
ГІЛЛЯЧКАМИ (1)
ГІЛЛЯЧКИ (1)
ГІЛЛЯЧКОЮ (1)
ГІЛЛЯЧКУ (5)
ГІЛЛЯЧЦІ (2)
ГІЛОК (3)
ГІЛОЧКА (1)
ГІЛОЧКИ (1)
ГІЛОЧЦІ (1)
ГІЛЦІ (2)
ГІЛЬКА (2)
ГІЛЬЦЕ (13)

ГІЛЬЦЯ (2)
ГІЛЬЦЯМИ (2)
ГІМАЛАЇВ (1)
ГІМАЛАЯ (2)
ГІМАЛАЯМИ (1)
ГІМЕНЕЯ (1)
ГІМН (12)
ГІМНАЗИСТ (3)
ГІМНАЗИСТА (2)
ГІМНАЗИСТАМ (1)
ГІМНАЗИСТИ (3)
ГІМНАЗИСТІВ (1)
ГІМНАЗИСТКА (4)
ГІМНАЗИСТКАМ (1)
ГІМНАЗИСТКИ (2)
ГІМНАЗИСТКОЮ (1)
ГІМНАЗИСТОК (2)
ГІМНАЗИЧНИМ (1)
ГІМНАЗИЧНОМУ (1)
ГІМНАЗІАЛЬНИЙ (1)
ГІМНАЗІАЛЬНИМ (1)
ГІМНАЗІАЛЬНОГО (2)
ГІМНАЗІАЛЬНОЇ (2)
ГІМНАЗІЇ (77)
ГІМНАЗІЙ (11)
ГІМНАЗІЮ (36)
ГІМНАЗІЯ (4)
ГІМНАЗІЯЛЬНИЙ (1)
ГІМНАЗІЯМИ (1)
ГІМНАЗІЯХ (9)
ГІМНАСТИ (1)
ГІМНАСТИКА (1)
ГІМНАСТИКИ (3)
ГІМНАСТИКУ (1)
ГІМНАСТИЧНИМИ (1)
ГІМНАСТИЧНІ (1)
ГІМНАСТКИ (2)
ГІМНИ (6)
ГІМНІ (2)
ГІНКИЙ (1)
ГІПНОТИЗМУ (1)
ГІПСОВОЇ (2)
ГІПСУ (1)

ГІР (97)
ГІРКА (9)
ГІРКЕ (12)
ГІРКИЙ (14)
ГІРКИМ (2)
ГІРКИМИ (12)
ГІРКИХ (1)
ГІРКІ (3)
ГІРКІСТЬ (1)
ГІРКІШИЙ (2)
ГІРКІШІ (1)
ГІРКО (12)
ГІРКОЇ (2)
ГІРКОСТІ (1)
ГІРКОЮ (1)
ГІРКУ (5)
ГІРЛЯНДА (11)
ГІРЛЯНДАМИ (9)
ГІРЛЯНДАХ (1)
ГІРЛЯНДИ (15)
ГІРЛЯНДІ (2)
ГІРЛЯНДОЮ (9)
ГІРЛЯНДУ (6)
ГІРСЬКА (2)
ГІРСЬКИЙ (1)
ГІРСЬКИМ (1)
ГІРСЬКИХ (3)
ГІРСЬКІ (4)
ГІРСЬКІЙ (1)
ГІРСЬКОГО (1)
ГІРСЬКОЇ (1)
ГІРША (6)
ГІРШАЄ (1)
ГІРШЕ (83)
ГІРШИЙ (2)
ГІРШІ (6)
ГІРШОГО (2)
ГІСТЬ (89)
ГІСТЬМИ (41)
ГІТАРА (3)
ГІТАРАХ (3)
ГІТАРИ (3)
ГІТАРІ (12)
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ГІТАРОЮ (4)
ГІТАРУ (14)
ГЛАВА (2)
ГЛАВИ (4)
ГЛАВІ (7)
ГЛАВНОГО (5)
ГЛАВНОЕ (15)
ГЛАВНОКОМАНДУЮЧ
ОГО (1)
ГЛАВНОМ (4)
ГЛАВНОМУ (1)
ГЛАВУ (2)
ГЛАГОЛА (1)
ГЛАГОЛАХ (1)
ГЛАГОЛЕ (1)
ГЛАГОЛЕМ (1)
ГЛАГОЛІВ (5)
ГЛАГОЛЯ (1)
ГЛАДЕНЬКА (5)
ГЛАДЕНЬКЕ (7)
ГЛАДЕНЬКИЙ (9)
ГЛАДЕНЬКИМ (1)
ГЛАДЕНЬКИМИ (1)
ГЛАДЕНЬКІ (5)
ГЛАДЕНЬКІЙ (4)
ГЛАДЕНЬКІМ (1)
ГЛАДЕНЬКО (12)
ГЛАДЕНЬКОГО (3)
ГЛАДЕНЬКОЇ (2)
ГЛАДЕНЬКОМУ (7)
ГЛАДЕСЕНЬКЕ (1)
ГЛАДИВ (1)
ГЛАДИЛА (3)
ГЛАДИЛИ (1)
ГЛАДИЛОВИЧА (1)
ГЛАДИНЬКИЕ (1)
ГЛАДИТИ (3)
ГЛАДИТЬ (3)
ГЛАДІАТОРИ-СИЛАЧІ
(1)
ГЛАДКА (8)
ГЛАДКЕ (2)
ГЛАДКИЙ (5)

ГЛАДКИМ (1)
ГЛАДКИМИ (1)
ГЛАДКИХ (5)
ГЛАДКІ (19)
ГЛАДКО (3)
ГЛАДКОГО (10)
ГЛАДКОЇ (2)
ГЛАДКУ (2)
ГЛАДША (2)
ГЛАДШАЄШ (1)
ГЛАДШАЛИ (1)
ГЛАДШАТИ (1)
ГЛАДШИЙ (1)
ГЛАДЬ (1)
ГЛАДЯТЬ (4)
ГЛАДЯЧИ (3)
ГЛАЗА (1)
ГЛАС (8)
ГЛАСИ (6)
ГЛАСИТЬ (1)
ГЛАСНИХ (1)
ГЛАСНОГО (1)
ГЛАСОМ (2)
ГЛЕВКИЙ (3)
ГЛЕВКІ (1)
ГЛЕЙ (1)
ГЛЕЙКУВАТИЙ (1)
ГЛЕК (5)
ГЛЕКИ (1)
ГЛЕКОМ (1)
ГЛЕКУ (2)
ГЛЕТЧЕРАМИ (1)
ГЛЕЧИК (7)
ГЛЕЧИКА (10)
ГЛЕЧИКАМИ (5)
ГЛЕЧИКАХ (1)
ГЛЕЧИКИ (12)
ГЛЕЧИКІВ (9)
ГЛЕЧИКОМ (2)
ГЛЕЮ (1)
ГЛЕЮВАТЕ (2)
ГЛЕЮВАТОМУ (1)
ГЛИБ (2)

ГЛИБИНИ (3)
ГЛИБИНІ (6)
ГЛИБИНУ (2)
ГЛИБИНЮ (3)
ГЛИБОКА (18)
ГЛИБОКЕ (22)
ГЛИБОКЕ-ГЛИБОКЕ (1)
ГЛИБОКИЙ (24)
ГЛИБОКИМ (3)
ГЛИБОКИМИ (7)
ГЛИБОКИХ (12)
ГЛИБОКІ (19)
ГЛИБОКІЙ (9)
ГЛИБОКІМ (1)
ГЛИБОКО (54)
ГЛИБОКО-ГЛИБОКО
(9)
ГЛИБОКОГО (8)
ГЛИБОКОДУМНО (1)
ГЛИБОКОЇ (6)
ГЛИБОКОМУ (7)
ГЛИБОКОЮ (4)
ГЛИБОКУ (25)
ГЛИБОКУЮ (1)
ГЛИБОЧЕНЬКИХ (1)
ГЛИБОЧЕНЬКУ (3)
ГЛИБОЧИНИ (1)
ГЛИБОЧИНІ (2)
ГЛИБОЧИЦІ (1)
ГЛИБОЧИЦЮ (2)
ГЛИБОЧИЦЯ (2)
ГЛИБОЧІНІ (1)
ГЛИБОЧІНЬ (2)
ГЛИБША (1)
ГЛИБШАЄ (1)
ГЛИБШАЛА (1)
ГЛИБШЕ (31)
ГЛИБШИМ (1)
ГЛИБШІ (1)
ГЛИГАЄ (1)
ГЛИГАЛА (1)
ГЛИКЕРІЇ (4)
ГЛИКЕРІЯ (9)
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ГЛИНА (7)
ГЛИНИ (12)
ГЛИНИЩА (1)
ГЛИНИЩАМИ (1)
ГЛИНИЩЕ (2)
ГЛИНОЮ (25)
ГЛИНСЬКОГО (1)
ГЛИНУ (5)
ГЛИНЯН (6)
ГЛИНЯНА (1)
ГЛИНЯНАХ (1)
ГЛИНЯНИ (2)
ГЛИНЯНИЙ (1)
ГЛИНЯНИК (6)
ГЛИНЯНИКА (4)
ГЛИНЯНИКАМИ (2)
ГЛИНЯНИКИ (7)
ГЛИНЯНИКІВ (1)
ГЛИНЯНИКОМ (1)
ГЛИНЯНІ (1)
ГЛИНЯНІЙ (2)
ГЛИНЯНОМУ (1)
ГЛИНЯНУ (1)
ГЛИНЯСТИМИ (2)
ГЛИНЯСТИХ (1)
ГЛИНЯСТІ (2)
ГЛИНЯСТІЙ (1)
ГЛИНЯСТУ (1)
ГЛИСТЮКИ (1)
ГЛИТАЄ (1)
ГЛИТАЄВІ (1)
ГЛИТАЇ (2)
ГЛИТАЙ (5)
ГЛИТАЛО (1)
ГЛИТАЯ (2)
ГЛІБ (1)
ГЛІБА-БОРИСА (1)
ГЛІБО-БОРИСЬКОГО
(1)
ГЛІБОВА (3)
ГЛІНКУ (1)
ГЛОБУС (1)
ГЛОБУСА (1)

ГЛОДІ (1)
ГЛОДУ (9)
ГЛУБОКИМ (2)
ГЛУЗДУ (12)
ГЛУЗУВАВ (8)
ГЛУЗУВАЛА (11)
ГЛУЗУВАЛИ (9)
ГЛУЗУВАННЯ (7)
ГЛУЗУВАТИ (4)
ГЛУЗУВАТИМУ (1)
ГЛУЗУВАТИМУТЬ (1)
ГЛУЗУВАТЬ (5)
ГЛУЗУЄ (16)
ГЛУЗУЄТЕ (8)
ГЛУЗУЄШ (3)
ГЛУЗУЮТЬ (4)
ГЛУЗУЮЧИ (1)
ГЛУМ (21)
ГЛУМУ (1)
ГЛУПА (7)
ГЛУПО (2)
ГЛУПОЇ (6)
ГЛУПСТВО (1)
ГЛУПУ (36)
ГЛУХА (1)
ГЛУХИЙ (7)
ГЛУХИМ (4)
ГЛУХИМИ (1)
ГЛУХИХ (1)
ГЛУХІ (2)
ГЛУХІШЕ (1)
ГЛУХО (4)
ГЛУХОВІ (1)
ГЛУХОВОМ (1)
ГЛУХОГО (1)
ГЛУХОЇ (3)
ГЛУХОМУ (2)
ГЛУХОНІМИМИ (1)
ГЛУХУ (3)
ГЛУШИНА (8)
ГЛУШИНИ (3)
ГЛУШИНІ (42)
ГЛУШИНУ (10)

ГЛУШИТЬ (2)
ГЛЯДАЧАМ (1)
ГЛЯДАЧАМИ (1)
ГЛЯДАЧАХ (2)
ГЛЯДАЧІ (3)
ГЛЯДАЧІВ (4)
ГЛЯДЖУ (2)
ГЛЯДИ (51)
ГЛЯДИТЬ (1)
ГЛЯДИШ (1)
ГЛЯДІВ (1)
ГЛЯДІЛА (3)
ГЛЯДІЛИ (1)
ГЛЯДІТИ (3)
ГЛЯДІТИМЕ (1)
ГЛЯДІТЬ (25)
ГЛЯДЯТЬ (3)
ГЛЯДЯЧИХ (1)
ГЛЯЖУ (1)
ГЛЯНЕ (29)
ГЛЯНЕШ (18)
ГЛЯНУ (58)
ГЛЯНУВ (184)
ГЛЯНУВШИ (32)
ГЛЯНУЛА (261)
ГЛЯНУЛИ (17)
ГЛЯНУЛО (5)
ГЛЯНУТИ (43)
ГЛЯНУТЬ (20)
ГЛЯНЬ (33)
ГЛЯНЬМО (6)
ГЛЯНЬТЕ (18)
ГМ (140)
ГМ-ГМ (1)
ГНАВ (8)
ГНАВСЬ (2)
ГНАВСЯ (13)
ГНАЛА (8)
ГНАЛАСЬ (2)
ГНАЛАСЯ (1)
ГНАЛИ (8)
ГНАЛИСЬ (11)
ГНАЛОСЬ (1)
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ГНАЛОСЯ (1)
ГНАТ (7)
ГНАТА (2)
ГНАТИ (1)
ГНАТИМУТЬ (1)
ГНАТИСЬ (1)
ГНАТОВИЧ (5)
ГНАТОМ (2)
ГНАТЬ (2)
ГНАТЬСЯ (1)
ГНАТЮК (1)
ГНАТЮКА (3)
ГНАТЮКОВІ (2)
ГНАТЮКОМ (1)
ГНЕ (17)
ГНЕТЬСЯ (8)
ГНЕШ (2)
ГНЄДИЧА (1)
ГНИ (4)
ГНИЄ (4)
ГНИЛА (3)
ГНИЛЕЦЬ (2)
ГНИЛИЙ (1)
ГНИЛИМ (1)
ГНИЛИМИ (2)
ГНИЛИХ (2)
ГНИЛИЦІ (1)
ГНИЛИЦЬ (1)
ГНИЛИЦЯМИ (1)
ГНИЛІ (3)
ГНИЛОГО (4)
ГНИЛОЇ (1)
ГНИЛОЮ (3)
ГНИЛУ (1)
ГНИЛУВАТА (1)
ГНИЛЯТИНИ (2)
ГНИЛЯТИНОЮ (1)
ГНИЛЯТИНУ (1)
ГНИСТИ (1)
ГНИСЯ (2)
ГНІВ (34)
ГНІВАВСЯ (2)
ГНІВАЄТЬСЯ (5)

ГНІВАЄШ (1)
ГНІВАЄШСЯ (1)
ГНІВАЙТЕСЬ (4)
ГНІВАЛАСЬ (2)
ГНІВАТИСЬ (6)
ГНІВАТЬСЯ (1)
ГНІВАЮТЬСЯ (1)
ГНІВИТЕ (1)
ГНІВИТИ (2)
ГНІВИТЬ (2)
ГНІВИШ (1)
ГНІВІ (2)
ГНІВЛЯТЬ (1)
ГНІВНЕ (2)
ГНІВНИМ (1)
ГНІВНИМИ (2)
ГНІВНО (1)
ГНІВОМ (19)
ГНІВУ (17)
ГНІДИНСЬКОГО (2)
ГНІДИЧА (2)
ГНІДІ (2)
ГНІЗД (7)
ГНІЗДА (39)
ГНІЗДАМИ (10)
ГНІЗДАХ (2)
ГНІЗДЕЧКА (5)
ГНІЗДЕЧКАМИ (2)
ГНІЗДЕЧКО (10)
ГНІЗДЕЧКУ (1)
ГНІЗДЕЧКУ-РУКАВИЦІ
(1)
ГНІЗДЕЧОК (2)
ГНІЗДИТЬСЯ (1)
ГНІЗДИЩ (1)
ГНІЗДИЩА (3)
ГНІЗДИЩАМИ (1)
ГНІЗДИЩЕ (3)
ГНІЗДИЩІ (2)
ГНІЗДІ (13)
ГНІЗДО (29)
ГНІЗДОМ (2)
ГНІЗДЯТЬСЯ (1)

ГНІЙ (6)
ГНІТ (7)
ГНІТИЛИ (2)
ГНІТИТИ (2)
ГНІТИТЬ (2)
ГНІТОМ (1)
ГНОЄМ (2)
ГНОЇЩІ (1)
ГНОМИ (2)
ГНОТА (1)
ГНОТИ (1)
ГНОЮ (7)
ГНОЯНКИ (1)
ГНУ (1)
ГНУВ (9)
ГНУВСЯ (3)
ГНУЗДАТИ (1)
ГНУЗДЕЧКАМИ (1)
ГНУЗДЕЧКАХ (1)
ГНУЗДЕЧКИ (6)
ГНУЗДЕЧКОЮ (2)
ГНУЗДЕЧКУ (4)
ГНУЛА (3)
ГНУЛАСЬ (2)
ГНУЛИ (7)
ГНУЛИСЬ (7)
ГНУЛИСЯ (1)
ГНУЛО (1)
ГНУЛОСЬ (1)
ГНУЛОСЯ (2)
ГНУСЯ (1)
ГНУТИ (4)
ГНУТИСЬ (2)
ГНУТЬ (4)
ГНУТЬСЯ (1)
ГНУЧИ (1)
ГНУЧИЙ (2)
ГНУЧКА (11)
ГНУЧКИЙ (8)
ГНУЧКИМИ (1)
ГНУЧКІ (1)
ГНУЧКОГО (2)
ГНУЧКОЮ (4)
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ГНУЧКУ (4)
ГОВ (6)
ГОВІВ (3)
ГОВІЄШ (1)
ГОВІЛА (2)
ГОВІЛИ (3)
ГОВІННЯМ (1)
ГОВІР (2)
ГОВІРКЕ (1)
ГОВІРКИ (1)
ГОВІРКУ (1)
ГОВІРОК (2)
ГОВІТИ (8)
ГОВІТИМУТЬ (1)
ГОВІТЬ (8)
ГОВІТЬ-БО (1)
ГОВІЮ (1)
ГОВІЮТЬ (3)
ГОВІЮЧИ (1)
ГОВОРЕ (69)
ГОВОРИ (61)
ГОВОРИ-БО (3)
ГОВОРИВ (515)
ГОВОРИЛА (446)
ГОВОРИЛИ (169)
ГОВОРИЛИСЬ (1)
ГОВОРИЛО (6)
ГОВОРИЛОСЬ (18)
ГОВОРИМО (4)
ГОВОРИТЕ (34)
ГОВОРИТИ (237)
ГОВОРИТИМЕ (3)
ГОВОРИТИМУ (2)
ГОВОРИТИМУТЬ (2)
ГОВОРИТСЯ (1)
ГОВОРИТЬ (195)
ГОВОРИТЬСЯ (9)
ГОВОРИШ (40)
ГОВОРИШЬ (1)
ГОВОРІННЯ (1)
ГОВОРІТЕ (2)
ГОВОРІТЬ (14)
ГОВОРІТЬ-БО (4)

ГОВОРУН (1)
ГОВОРУХАМИ (1)
ГОВОРЮ (39)
ГОВОРЮ-ГОВОРЮ (1)
ГОВОРЮЧА (18)
ГОВОРЮЧИЙ (22)
ГОВОРЮЧИХ (3)
ГОВОРЮЧІ (7)
ГОВОРЮЧІСТЬ (1)
ГОВОРЮЧІШИЙ (1)
ГОВОРЮЧІШІ (2)
ГОВОРЮЧОЮ (1)
ГОВОРЮЧУ (1)
ГОВОРЯТЬ (118)
ГОВОРЯЧИ (11)
ГОВОРЯЧИХ (2)
ГОВЯД (1)
ГОВЯДА (1)
ГО-ГО-ГО (4)
ГОГОЛЕВОГО (1)
ГОГОЛЕМ (2)
ГОГОЛІ (1)
ГОГОЛІВСЬКИЙ (1)
ГОГОЛІВСЬКИХ (2)
ГОГОЛЬ (6)
ГОГОЛЯ (17)
ГОД (73)
ГОДА (5)
ГОДАМ (1)
ГОДАХ (2)
ГОДЕННЕ (1)
ГОДЕННИЙ (1)
ГОДИ (3)
ГОДИВ (7)
ГОДИВСЬ (1)
ГОДИВСЯ (1)
ГОДИЛА (5)
ГОДИЛАСЬ (1)
ГОДИЛИ (3)
ГОДИЛО (2)
ГОДИЛОСЬ (6)
ГОДИМОСЬ (1)
ГОДИН (8)

ГОДИНА (118)
ГОДИНИ (53)
ГОДИНІ (35)
ГОДИННИК (33)
ГОДИННИКА (9)
ГОДИННИКОМ (2)
ГОДИННИКУ (1)
ГОДИНОНЬКА (7)
ГОДИНОЧКУ (2)
ГОДИНОЮ (3)
ГОДИНУ (96)
ГОДИТИ (6)
ГОДИТИМЕТЬСЯ (2)
ГОДИТЬ (9)
ГОДИТЬСЯ (61)
ГОДИШСЯ (1)
ГОДІ (344)
ГОДІ-БО (1)
ГОДІВ (7)
ГОДІВЛІ (1)
ГОДІВЛЮ (15)
ГОДЛІНА (1)
ГОДОВАНА (2)
ГОДОВАНИЙ (1)
ГОДОВАНИМИ (1)
ГОДОВАНИХ (2)
ГОДОВАНІ (10)
ГОДОВАНОГО (1)
ГОДОМ (1)
ГОДУ (12)
ГОДУВАВ (11)
ГОДУВАЛА (22)
ГОДУВАЛИ (16)
ГОДУВАТИ (13)
ГОДУВАТИМЕ (1)
ГОДУВАТИМЕМО (1)
ГОДУВАТИМЕТЕ (1)
ГОДУВАТИМУ (2)
ГОДУВАТИСЬ (2)
ГОДУВАТЬ (11)
ГОДУЄ (13)
ГОДУЄМО (1)
ГОДУЄТЕ (3)
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ГОДУЙ (2)
ГОДУЙТЕ (2)
ГОДУНОВ (1)
ГОДУНОВА (1)
ГОДУЮТЬ (9)
ГОДУЮЧИ (1)
ГОДУЮЧИСЬ (1)
ГОДЫ (2)
ГОДЯТЬСЯ (3)
ГОДЯЩА (1)
ГОДЯЩЕ (1)
ГОДЯЩІ (2)
ГОДЯЩОГО (1)
ГОЖА (2)
ГОЇ (1)
ГОЇЛОСЬ (1)
ГОЇТЬСЯ (1)
ГОЙДАВ (6)
ГОЙДАВСЬ (1)
ГОЙДАВСЯ (1)
ГОЙДАЄ (4)
ГОЙДАЄТЬСЯ (3)
ГОЙДАЛА (6)
ГОЙДАЛАСЬ (4)
ГОЙДАЛИСЬ (2)
ГОЙДАЛКА (3)
ГОЙДАЛКАХ (2)
ГОЙДАЛКИ (2)
ГОЙДАЛКУ (1)
ГОЙДАЛО (1)
ГОЙДАЛОСЬ (1)
ГОЙДАЛЦІ (3)
ГОЙДАННЯ (1)
ГОЙДАТЬСЯ (2)
ГОЙДАЮТЬ (2)
ГОЙДАЮТЬСЯ (4)
ГОЙДАЮЧИ (1)
ГОЙНЕ (3)
ГОЙНОГО (1)
ГОЙНОМУ (1)
ГОЛА (6)
ГОЛГОФА (4)
ГОЛГОФИ (2)

ГОЛГОФУ (2)
ГОЛЕ (5)
ГОЛЕНДЕРСЬКІ (1)
ГОЛЕНИМИ (1)
ГОЛИВСЯ (1)
ГОЛИЙ (10)
ГОЛИЛИ (1)
ГОЛИМ (1)
ГОЛИМИ (9)
ГОЛИНДЕРКАМИ (1)
ГОЛИТИСЬ (1)
ГОЛИХ (4)
ГОЛИЦЕЮ (гора) (1)
ГОЛИЦІ (2)
ГОЛІ (34)
ГОЛІВ (24)
ГОЛІВКАМИ (1)
ГОЛІВКОЮ (1)
ГОЛІВКУ (1)
ГОЛІВОНЬКА (4)
ГОЛІВОНЬКО (2)
ГОЛІВОНЬКУ (4)
ГОЛІСІНЬКА (2)
ГОЛІСІНЬКІ (4)
ГОЛІЦИН (1)
ГОЛКА (1)
ГОЛКАМИ (4)
ГОЛКАХ (1)
ГОЛКИ (14)
ГОЛКОЮ (3)
ГОЛКУ (3)
ГОЛЛАНДІЇ (4)
ГОЛЛАНДІЮ (1)
ГОЛЛАНДСЬКОГО (1)
ГОЛО (2)
ГОЛОБЛІ (2)
ГОЛОБЛЯМИ (1)
ГОЛОБЛЯХ (1)
ГОЛОВ (10)
ГОЛОВА (364)
ГОЛОВАЇ (1)
ГОЛОВАМ (1)
ГОЛОВАМИ (70)

ГОЛОВАТИЙ (2)
ГОЛОВАТИХ (1)
ГОЛОВАХ (57)
ГОЛОВАЦЬКИЙ (1)
ГОЛОВЕШКА (2)
ГОЛОВЕШКАХ (1)
ГОЛОВЕШКИ (4)
ГОЛОВЕШОК (2)
ГОЛОВИ (376)
ГОЛОВІ (534)
ГОЛОВІНСЬКИЙ (1)
ГОЛОВКА (9)
ГОЛОВКАМИ (4)
ГОЛОВКИ (6)
ГОЛОВКІВНИ (1)
ГОЛОВКІВНУ (1)
ГОЛОВКОЮ (2)
ГОЛОВКУ (22)
ГОЛОВНА (4)
ГОЛОВНИЙ (7)
ГОЛОВНИХ (6)
ГОЛОВНІ (4)
ГОЛОВНОГО (9)
ГОЛОВНОЇ (5)
ГОЛОВНОМУ (1)
ГОЛОВНУ (3)
ГОЛОВО (2)
ГОЛОВОК (3)
ГОЛОВОНЬКО (2)
ГОЛОВОНЬЦІ (1)
ГОЛОВОЮ (243)
ГОЛОВУ (900)
ГОЛОВЦІ (7)
ГОЛОВЧИХА (1)
ГОЛОГО (4)
ГОЛОД (11)
ГОЛОДАТИ (2)
ГОЛОДАЮЩИХ (3)
ГОЛОДІВКА (1)
ГОЛОДНА (14)
ГОЛОДНЕ (1)
ГОЛОДНЕЧУ (2)
ГОЛОДНИЙ (25)
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ГОЛОДНИМ (1)
ГОЛОДНИМИ (4)
ГОЛОДНИХ (4)
ГОЛОДНІ (40)
ГОЛОДНОГО (1)
ГОЛОДНОЇ (8)
ГОЛОДНОМУ (12)
ГОЛОДНУ (3)
ГОЛОДОМ (6)
ГОЛОДРАНЕЦЬ (2)
ГОЛОДРАНЦЕМ (1)
ГОЛОДРАНЦІ (2)
ГОЛОДРАНЦІВ (3)
ГОЛОДРИГА (1)
ГОЛОДРИГО (1)
ГОЛОДУ (37)
ГОЛОДУЄ (2)
ГОЛОЇ (2)
ГОЛОК (2)
ГОЛОМУ (3)
ГОЛОМШИВИХ (1)
ГОЛОПУПЕНКОВІ (1)
ГОЛОС (443)
ГОЛОСА (4)
ГОЛОСАМИ (33)
ГОЛОСЕ (1)
ГОЛОСИ (88)
ГОЛОСИЛА (21)
ГОЛОСИЛИ (5)
ГОЛОСИМ (1)
ГОЛОСИСТІ (1)
ГОЛОСИТИ (3)
ГОЛОСИТИМЕ (1)
ГОЛОСИТЬ (11)
ГОЛОСІ (41)
ГОЛОСІВ (17)
ГОЛОСІННЯ (5)
ГОЛОСКІВ (1)
ГОЛОСКОМ (20)
ГОЛОСНА (18)
ГОЛОСНЕ (4)
ГОЛОСНИЙ (22)
ГОЛОСНИМ (5)

ГОЛОСНИМИ (1)
ГОЛОСНІ (9)
ГОЛОСНІША (4)
ГОЛОСНІШАВ (1)
ГОЛОСНІШАЄ (1)
ГОЛОСНІШЕ (37)
ГОЛОСНІШИЙ (5)
ГОЛОСНІШІ (1)
ГОЛОСНІШОЇ (1)
ГОЛОСНО (271)
ГОЛОСНОГО (4)
ГОЛОСНО-ГОЛОСНО
(1)
ГОЛОСНОЇ (3)
ГОЛОСНОМУ (1)
ГОЛОСНОЮ (3)
ГОЛОСНУ (5)
ГОЛОСОВІ (3)
ГОЛОСОК (14)
ГОЛОСОМ (302)
ГОЛОСОЧКОМ (2)
ГОЛОСОЧОК (3)
ГОЛОСУ (31)
ГОЛОСУВАННЯ (2)
ГОЛОСЯТЬ (5)
ГОЛОТА (4)
ГОЛОТУ (2)
ГОЛОЦВАНКА (1)
ГОЛОЦВАНКИ (1)
ГОЛОЦЮЦЬКІВ (1)
ГОЛОЧЕРЕВАНЬКІВ (1)
ГОЛОЧКИ (1)
ГОЛОЮ (2)
ГОЛТВИ (1)
ГОЛУ (2)
ГОЛУБ (8)
ГОЛУБА (1)
ГОЛУБАМИ (1)
ГОЛУБЕ (11)
ГОЛУБЕНЯТ (1)
ГОЛУБИ (25)
ГОЛУБИВ (1)
ГОЛУБИЛА (2)

ГОЛУБИЛИСЬ (1)
ГОЛУБИМИ (1)
ГОЛУБИНЕ (1)
ГОЛУБИНИМ (1)
ГОЛУБИНІ (2)
ГОЛУБИНОЮ (1)
ГОЛУБИТИСЬ (1)
ГОЛУБИТЬ (2)
ГОЛУБІ (1)
ГОЛУБІВ (16)
ГОЛУБКА (11)
ГОЛУБКАМ (1)
ГОЛУБКАМИ (2)
ГОЛУБКИ (5)
ГОЛУБКО (27)
ГОЛУБКОВ (3)
ГОЛУБКОВА (14)
ГОЛУБКОЮ (5)
ГОЛУБКУ (6)
ГОЛУБОК (1)
ГОЛУБОМ (1)
ГОЛУБОНЬКА (3)
ГОЛУБОНЬКО (1)
ГОЛУБОНЬКОМ (2)
ГОЛУБОНЬКУ (1)
ГОЛУБОЧЕК (1)
ГОЛУБОЧКА (6)
ГОЛУБОЧКИ (7)
ГОЛУБОЧКО (3)
ГОЛУБОЧОК (1)
ГОЛУБУВАТІ (1)
ГОЛУБЦЮ (1)
ГОЛУБЧЕ (2)
ГОЛУБЧИКА (7)
ГОЛУБЧИКИ (3)
ГОЛУБЧИКУ (27)
ГОЛУБЬ (1)
ГОЛУБ'ЯТА (1)
ГОЛЦІ (1)
ГОЛЬДЕНБЕРГА (1)
ГОЛЬЦА (1)
ГОЛЯКІВСЬКА (1)
ГОЛЯТЬ (1)
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ГОМЕЛЬСЬКОМУ (2)
ГОМЕРА (1)
ГОМЕРОВОЇ (1)
ГОМІЛКАХ (1)
ГОМІЛКИ (1)
ГОМІН (53)
ГОМОЛІНСЬКИЙ (2)
ГОМОЛЯ (1)
ГОМОНИТЬ (4)
ГОМОНІ (1)
ГОМОНІВ (15)
ГОМОНІЛА (20)
ГОМОНІЛИ (52)
ГОМОНІТИ (1)
ГОМОНІТИМУТЬ (3)
ГОМОНІТЬ (1)
ГОМОНУ (4)
ГОМОНЯТЬ (7)
ГОМОНЯЧИ (1)
ГОНЕ (1)
ГОНИ (1)
ГОНИЛА (1)
ГОНИМО (2)
ГОНИМОСЬ (2)
ГОНИТЕ (2)
ГОНИТЬ (4)
ГОНИТЬСЯ (12)
ГОНКІ (1)
ГОНКУРИ (2)
ГОНОР (4)
ГОНОРАР (1)
ГОНОРОВИТА (1)
ГОНОРОВИТИЙ (8)
ГОНОРОВИТИХ (1)
ГОНОРОВИТОЇ (1)
ГОНОРОМ (1)
ГОНОРУ (5)
ГОНТА (5)
ГОНТИ (1)
ГОНТОМ (1)
ГОНТУ (1)
ГОНЧАР (1)
ГОНЧАРИХУ (1)

ГОНЧАРІ (5)
ГОНЧАРІВЦІ (2)
ГОНЧАРОВ (6)
ГОНЧАРОВА (3)
ГОНЧАРСЬКИХ (1)
ГОНЧАРСЬКОГО (1)
ГОНЯТЬ (3)
ГОНЯТЬСЯ (2)
ГОП (4)
ГОПАК (2)
ГОПАКА (7)
ГОПАЛИ (1)
ГОП-ГОП (5)
ГОП-ГОП-ГОП (1)
ГОПКИ (15)
ГОПСТРИБАЙЛЕ (1)
ГОПСТРИБАЙЛО (1)
ГОП-ЧУК (1)
ГОП-ЧУК-ЧУКИ-ЧУКИ
(3)
ГОРА (103)
ГОРАМИ (112)
ГОРАХ (143)
ГОРАЦІЙ (4)
ГОРАЦІЮ (1)
ГОРАЦІЯ (4)
ГОРБ (24)
ГОРБА (20)
ГОРБАМИ (24)
ГОРБАТА (6)
ГОРБАТИЙ (3)
ГОРБАТИМИ (1)
ГОРБАТОЇ (1)
ГОРБАТУ (1)
ГОРБАХ (28)
ГОРБИ (20)
ГОРБИК (6)
ГОРБИКА (9)
ГОРБИКАХ (1)
ГОРБИКИ (2)
ГОРБИКОВІ (1)
ГОРБИКОМ (4)
ГОРБИКУ (10)

ГОРБІ (16)
ГОРБІВ (7)
ГОРБКУ (2)
ГОРБОК (8)
ГОРБОМ (13)
ГОРБОЧКУ (1)
ГОРБУ (9)
ГОРДА (26)
ГОРДЕ (6)
ГОРДИЙ (45)
ГОРДИМ (11)
ГОРДИМИ (3)
ГОРДИНЯ (3)
ГОРДИТИСЬ (1)
ГОРДИХ (5)
ГОРДІ (10)
ГОРДІЙ (2)
ГОРДІСТЬ (10)
ГОРДІСТЮ (7)
ГОРДІШЕ (1)
ГОРДІШІ (2)
ГОРДО (75)
ГОРДОВИТА (17)
ГОРДОВИТЕ (1)
ГОРДОВИТИЙ (13)
ГОРДОВИТИМИ (3)
ГОРДОВИТИХ (2)
ГОРДОВИТІ (5)
ГОРДОВИТІЙ (2)
ГОРДОВИТІСТЬ (11)
ГОРДОВИТО (53)
ГОРДОВИТОГО (3)
ГОРДОВИТОЇ (4)
ГОРДОВИТОЮ (1)
ГОРДОВИТУ (2)
ГОРДОГО (4)
ГОРДОЇ (3)
ГОРДОМУ (2)
ГОРДОСТІ (3)
ГОРДОЩАМИ (1)
ГОРДОЩІ (3)
ГОРДОЩІВ (4)
ГОРДОЮ (5)
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ГОРДУ (2)
ГОРДУВАВ (3)
ГОРДУВАЛА (2)
ГОРДУВАТИ (4)
ГОРДУВАТИМЕ (2)
ГОРДУЄ (5)
ГОРДУЄШ (3)
ГОРДУЙ (1)
ГОРДУЮТ (1)
ГОРЕ (141)
ГОРЕ-ГОРЕ (4)
ГОРЕМ (15)
ГОРЕН (1)
ГОРЕНЬКО (37)
ГОРИ (518)
ГОРИЗОНТАЛЬНО (1)
ГОРИМО (1)
ГОРИСТОМУ (2)
ГОРИТЬ (89)
ГОРИШ (2)
ГОРИЩА (10)
ГОРИЩАХ (1)
ГОРИЩЕ (39)
ГОРИЩІ (28)
ГОРІ (180)
ГОРІВ (20)
ГОРІДЧИК (4)
ГОРІДЧИКУ (4)
ГОРІЛА (26)
ГОРІЛИ (60)
ГОРІЛИХ (1)
ГОРІЛИЦЬ (3)
ГОРІЛКА (54)
ГОРІЛКИ (224)
ГОРІЛКОЮ (83)
ГОРІЛКУ (100)
ГОРІЛО (24)
ГОРІЛОК (1)
ГОРІЛОЧКА (2)
ГОРІЛОЧКИ (3)
ГОРІЛОЧКОЮ (1)
ГОРІЛОЧКУ (16)
ГОРІЛЦІ (11)

ГОРІЛЧАНЕ (1)
ГОРІЛЧАНИЙ (3)
ГОРІЛЧАНІ (1)
ГОРІЛЧАНОГО (2)
ГОРІННЯ (1)
ГОРІСІ (1)
ГОРІТИ (2)
ГОРІТИМЕ (1)
ГОРІТИМУТЬ (1)
ГОРІТЬ (4)
ГОРІХ (2)
ГОРІХА (2)
ГОРІХАМИ (13)
ГОРІХАХ (3)
ГОРІХИ (29)
ГОРІХІВ (20)
ГОРІХОВА (1)
ГОРІХОВИМ (1)
ГОРІХОМ (3)
ГОРІШЕ (1)
ГОРІШКАМИ (1)
ГОРІШКИ (7)
ГОРІШКІВ (3)
ГОРІШКУ (1)
ГОРІШНІЙ (1)
ГОРІШОК (1)
ГОРКИ (1)
ГОРКУ (2)
ГОРЛА (4)
ГОРЛАТА (3)
ГОРЛИЦІ (6)
ГОРЛИЦЬ (1)
ГОРЛИЦЮ (1)
ГОРЛИЦЯ (12)
ГОРЛИЧКА (1)
ГОРЛИЧКИ (1)
ГОРЛИЧКО (1)
ГОРЛИЧКУ (1)
ГОРЛИЧОК (1)
ГОРЛІ (25)
ГОРЛО (35)
ГОРЛОВИМИ (1)
ГОРЛОМ (1)

ГОРЛЯНКА (1)
ГОРЛЯНКИ (1)
ГОРЛЯНКУ (1)
ГОРЛЯНЦІ (1)
ГОРНА (2)
ГОРНЕТЬСЯ (13)
ГОРНИ (1)
ГОРНИЦІ (55)
ГОРНИЦЬ (6)
ГОРНИЦЮ (21)
ГОРНИЦЯ (3)
ГОРНИЦЯХ (35)
ГОРНИЧНА (43)
ГОРНИЧНИМ (1)
ГОРНИЧНИМИ (1)
ГОРНИЧНИХ (2)
ГОРНИЧНІ (1)
ГОРНИЧНІЙ (4)
ГОРНИЧНОЇ (3)
ГОРНИЧНОЮ (3)
ГОРНИЧНУ (15)
ГОРНИШНА (4)
ГОРНИШНИМ (1)
ГОРНИШНИМИ (1)
ГОРНИШНИХ (1)
ГОРНИШНІ (1)
ГОРНОМ (2)
ГОРНОСТАЄВІЙ (1)
ГОРНУВСЬ (1)
ГОРНУВСЯ (3)
ГОРНУЛАСЬ (3)
ГОРНУЛИСЬ (9)
ГОРНУЛОСЬ (1)
ГОРНУТЬСЯ (7)
ГОРНЯ (4)
ГОРНЯМ (1)
ГОРНЯТ (1)
ГОРНЯТА (2)
ГОРНЯТА-БЛИЗНЮКИ
(1)
ГОРНЯТАХ (1)
ГОРНЯТІ (2)
ГОРНЯТКАХ (1)
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ГОРНЯТКО (1)
ГОРОБЕЦЬ (5)
ГОРОБИНА (1)
ГОРОБИНИМ (1)
ГОРОБИНИХ (2)
ГОРОБИНІ (4)
ГОРОБИНОГО (1)
ГОРОБИНУ (2)
ГОРОБЦЕМ (1)
ГОРОБЦІ (26)
ГОРОБЦІВ (16)
ГОРОБЦІВКА (4)
ГОРОБЦІВКИ (16)
ГОРОБЦІВКОЮ (1)
ГОРОБЦІВКУ (19)
ГОРОБЦІВСЬКА (3)
ГОРОБЦІВСЬКИЙ (5)
ГОРОБЦІВСЬКИМ (2)
ГОРОБЦІВСЬКИМИ (1)
ГОРОБЦІВСЬКИХ (1)
ГОРОБЦІВСЬКІ (2)
ГОРОБЦІВСЬКІЙ (3)
ГОРОБЦІВСЬКОГО (2)
ГОРОБЦІВСЬКОЇ (2)
ГОРОБЦІВСЬКУ (5)
ГОРОБЦІВЦІ (18)
ГОРОБЦЯ (2)
ГОРОБЦЯМИ (1)
ГОРОБЧИКИ (1)
ГОРОБЧИХА (1)
ГОРОВЕНКО (4)
ГОРОВИХА (3)
ГОРОВИХИ (1)
ГОРОВОМУ (1)
ГОРОД (201)
ГОРОДА (30)
ГОРОДАМИ (14)
ГОРОДАХ (43)
ГОРОДЕ (1)
ГОРОДЕНКИ (4)
ГОРОДИ (63)
ГОРОДИЛИ (1)
ГОРОДИНИ (1)

ГОРОДИНУ (5)
ГОРОДИТИ (1)
ГОРОДИТЬ (2)
ГОРОДИЩЕМ (1)
ГОРОДИЩІ (1)
ГОРОДІ (123)
ГОРОДІВ (11)
ГОРОДКА (1)
ГОРОДНЯНСЬКОМУ (1)
ГОРОДОК (1)
ГОРОДОМ (17)
ГОРОДОМ-КРАСУНЕМ
(1)
ГОРОД-СЬКА (1)
ГОРОДСЬКИЙ (4)
ГОРОДСЬКИХ (2)
ГОРОДСЬКІ (1)
ГОРОДСЬКІЙ (1)
ГОРОДСЬКОГО (2)
ГОРОДСЬКУ (1)
ГОРОДУ (48)
ГОРОДЧИК (1)
ГОРОДЯН (14)
ГОРОДЯНАМИ (2)
ГОРОДЯНИ (8)
ГОРОДЯНИН (1)
ГОРОДЯНКА (6)
ГОРОДЯНКИ (2)
ГОРОДЯНКОЮ (1)
ГОРОДЯНКУ (1)
ГОРОДЯНСЬКА (3)
ГОРОДЯНСЬКИЙ (1)
ГОРОДЯНСЬКИХ (4)
ГОРОДЯНСЬКІ (1)
ГОРОДЯНСЬКІЙ (1)
ГОРОДЯНСЬКОГО (2)
ГОРОДЯНСЬКОЇ (1)
ГОРОДЯНСЬКОМУ (1)
ГОРОДЯНСЬКУ (2)
ГОРОЖАН (1)
ГОРОЖАНИ (1)
ГОРОЖАНИН (1)
ГОРОСІ (3)

ГОРОХ (17)
ГОРОХА (1)
ГОРОХОМ (15)
ГОРОХУ (4)
ГОРОХУВАТІ (1)
ГОРОШИНА (1)
ГОРОШИНКИ (3)
ГОРОШИНОЮ (1)
ГОРОШКОМ (4)
ГОРОШКУ (4)
ГОРОШОК (2)
ГОРОЮ (102)
ГОРПИНА (138)
ГОРПИНИ (14)
ГОРПИНИН (1)
ГОРПИНИНА (2)
ГОРПИНІ (2)
ГОРПИНО (28)
ГОРПИНОЮ (1)
ГОРПИНУ (5)
ГОРСЕТ (12)
ГОРСЕТА (1)
ГОРСЕТАХ (3)
ГОРСЕТИ (1)
ГОРСЕТІ (8)
ГОРСЕТІВ (1)
ГОРСЕТОМ (1)
ГОРСТКА (1)
ГОРСТОК (1)
ГОРСЬКИМ (1)
ГОРТАНІ (1)
ГОРТАНЬ (7)
ГОРУ (187)
ГОРЧИЧНИКИ (1)
ГОРШКА (12)
ГОРШКАМ (1)
ГОРШКАМИ (13)
ГОРШКАХ (4)
ГОРШКИ (56)
ГОРШКИ-ЗОЛІЙНИКИ
(1)
ГОРШКІВ (25)
ГОРШКОДЕР (1)
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ГОРШКОМ (6)
ГОРШКУ (9)
ГОРЩЕЧКА (1)
ГОРЩЕЧКИ (1)
ГОРЩЕЧКУ (1)
ГОРЩЕЧОК (2)
ГОРЩИК (41)
ГОРЩИКА (3)
ГОРЩИКАМИ (1)
ГОРЩИКОВІ (1)
ГОРЩИКОМ (6)
ГОРЩИКУ (3)
ГОРЩКА (1)
ГОРЩКУ (1)
ГОРЬОВИМ (1)
ГОРЬОВОГО (1)
ГОРЮ (7)
ГОРЮВАЛА (1)
ГОРЮВАТИ (2)
ГОРЮВАТИМУ (1)
ГОРЮЄ (2)
ГОРЯ (102)
ГОРЯНА (5)
ГОРЯНИЙ (4)
ГОРЯНІ (1)
ГОРЯНОГО (3)
ГОРЯНОЇ (1)
ГОРЯНОМУ (3)
ГОРЯНУ (2)
ГОРЯТЬ (47)
ГОРЯЧОМУ (1)
ГОСПОДА (20)
ГОСПОДАР (59)
ГОСПОДАРЕВІ (4)
ГОСПОДАРЕМ (10)
ГОСПОДАРІ (19)
ГОСПОДАРІВ (12)
ГОСПОДАРКА (1)
ГОСПОДАРСТВА (21)
ГОСПОДАРСТВІ (27)
ГОСПОДАРСТВО (52)
ГОСПОДАРСТВОМ (7)
ГОСПОДАРСТВУ (1)

ГОСПОДАРСЬКЕ (1)
ГОСПОДАРСЬКИЙ (3)
ГОСПОДАРСЬКИМИ (2)
ГОСПОДАРСЬКИХ (3)
ГОСПОДАРСЬКІ (4)
ГОСПОДАРСЬКІЙ (1)
ГОСПОДАРСЬКОГО (5)
ГОСПОДАРСЬКОЇ (2)
ГОСПОДАРСЬКОЮ (1)
ГОСПОДАРСЬКУ (4)
ГОСПОДАРЮ (6)
ГОСПОДАРЮВАВ (1)
ГОСПОДАРЮВАЛА (1)
ГОСПОДАРЮВАЛИ (1)
ГОСПОДАРЮВАННЯ
(1)
ГОСПОДАРЮВАТИ (4)
ГОСПОДАРЮВАТЬ (3)
ГОСПОДАРЮЄ (8)
ГОСПОДАРЮЄШ (1)
ГОСПОДАРЮЮТЬ (1)
ГОСПОДАРЯ (27)
ГОСПОДАРЯМ (2)
ГОСПОДАРЯМИ (3)
ГОСПОДЕВІ (1)
ГОСПОДИ (372)
ГОСПОДИН (4)
ГОСПОДИНА (8)
ГОСПОДИНЕ (9)
ГОСПОДИНЕЮ (21)
ГОСПОДИНІ (20)
ГОСПОДИНІПАНІМАТКИ (1)
ГОСПОДИНУ (8)
ГОСПОДИНЮ (10)
ГОСПОДИНЯ (81)
ГОСПОДИНЯМ (1)
ГОСПОДІ (67)
ГОСПОДНІ (1)
ГОСПОДНІЙ (2)
ГОСПОДНЬОГО (1)
ГОСПОДНЬОЇ (1)
ГОСПОДНЮ (2)

ГОСПОДНЯ (1)
ГОСПОДОВІ (3)
ГОСПОДСТВУЮЩУЮ
(1)
ГОСПОДУ (14)
ГОСПОДЬ (86)
ГОСПОДЬІ (1)
ГОСПОЖА (1)
ГОСПОЖЕ (10)
ГОСПОЖІ (2)
ГОСПОЖУ (2)
ГОСТЕ (1)
ГОСТЕВЕ (1)
ГОСТЕВИМ (1)
ГОСТЕВІ (16)
ГОСТЕЙ (434)
ГОСТЕЙ-СУСІД (1)
ГОСТЕЛЮБНИЙ (1)
ГОСТЕМ (33)
ГОСТЕЮ (4)
ГОСТИВСЯ (1)
ГОСТИНА (2)
ГОСТИНЕЦЬ (22)
ГОСТИНИЦА (10)
ГОСТИНИЦЕЮ (1)
ГОСТИНИЦІ (67)
ГОСТИНИЦЬ (1)
ГОСТИНИЦЮ (24)
ГОСТИНИЦЯ (5)
ГОСТИНИЦЯХ (6)
ГОСТИННА (5)
ГОСТИННИЙ (3)
ГОСТИННИХ (3)
ГОСТИННИЦЮ (1)
ГОСТИННИЦЯ (1)
ГОСТИННІЙ (52)
ГОСТИННОЇ (35)
ГОСТИННУ (70)
ГОСТИНУ (1)
ГОСТИНЦЕМ (2)
ГОСТИНЦІ (28)
ГОСТИНЦІВ (6)
ГОСТИНЦЯ (32)
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ГОСТИНЦЯМИ (7)
ГОСТИНЧИК (2)
ГОСТИНЧИКА (1)
ГОСТІ (765)
ГОСТІ-СУСІДИ (1)
ГОСТОЛЮБСТВО (1)
ГОСТОМЛЯ (1)
ГОСТОНЬКИ (5)
ГОСТРА (24)
ГОСТРЕ (19)
ГОСТРЕНЬКИМ (1)
ГОСТРЕНЬКІ (1)
ГОСТРЕНЬКОЮ (1)
ГОСТРИЙ (39)
ГОСТРИМ (46)
ГОСТРИМИ (42)
ГОСТРИТЬ (1)
ГОСТРИХ (18)
ГОСТРІ (87)
ГОСТРІМ (1)
ГОСТРІШІ (3)
ГОСТРО (11)
ГОСТРОБОРОДИЙ (1)
ГОСТРОВЕРХА (3)
ГОСТРОВЕРХИЙ (1)
ГОСТРОВЕРХИХ (2)
ГОСТРОВЕРХІ (6)
ГОСТРОВИДІ (1)
ГОСТРОГО (4)
ГОСТРОЛИСТОЇ (3)
ГОСТРОМУ (2)
ГОСТРОНОСА (1)
ГОСТРОНОСІ (1)
ГОСТРОХВОСТИЙ
(222)
ГОСТРОХВОСТИМ (3)
ГОСТРОХВОСТОГО
(19)
ГОСТРОХВОСТОМУ (8)
ГОСТРОЮ (8)
ГОСТРОЯЗИКИМ (1)
ГОСТРУ (1)
ГОСТРУВАТИМИ (1)

ГОСТЬ (5)
ГОСТЬМИ (1)
ГОСТЮ (6)
ГОСТЮВАЛА (2)
ГОСТЮВАЛИ (1)
ГОСТЮВАННЯ (2)
ГОСТЮВАТА (1)
ГОСТЮВАТИ (3)
ГОСТЮВАТИМЕ (2)
ГОСТЮВАТЬ (3)
ГОСТЮЄ (4)
ГОСТЮЮТЬ (2)
ГОСТЯ (124)
ГОСТЯМ (65)
ГОСТЯМ-ПАНИЧАМ (1)
ГОСТЯХ (108)
ГОСУДАРНЬОГО (1)
ГОСУДАРСТВА (4)
ГОСУДАРСТВЕНИМ (1)
ГОСУДАРСТВЕНІ (1)
ГОСУДАРСТВЕННОГО
(3)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
(1)
ГОСУДАРСТВІ (1)
ГОСУДАР-СУЛТАН (1)
ГОСУДАРЬ (2)
ГОТЕЛІ (4)
ГОТИЦЬКА (1)
ГОТИЦЬКИЙ (1)
ГОТИЦЬКИМ (1)
ГОТИЦЬКИМИ (2)
ГОТИЦЬКИХ (6)
ГОТИЦЬКІ (5)
ГОТИЦЬКІМ (1)
ГОТИЦЬКОГО (1)
ГОТИЦЬКОМУ (1)
ГОТИЦЬКОЮ (1)
ГОТИЧНИЙ (2)
ГОТОВА (60)
ГОТОВЕ (14)
ГОТОВЕНЬКЕ (2)
ГОТОВЕНЬКИЙ (1)

ГОТОВЕНЬКОМУ (1)
ГОТОВИЙ (47)
ГОТОВИМ (3)
ГОТОВИМИ (1)
ГОТОВИХ (2)
ГОТОВІ (35)
ГОТОВІЙ (2)
ГОТОВІСІНЬКА (3)
ГОТОВІСІНЬКИМИ (2)
ГОТОВІСІНЬКУ (2)
ГОТОВО (4)
ГОТОВОГО (2)
ГОТОВОЇ (1)
ГОТОВОМУ (1)
ГОТОВОЮ (1)
ГОТОВУ (2)
ГОТУВАВ (4)
ГОТУВАВСЯ (7)
ГОТУВАЛА (19)
ГОТУВАЛАСЬ (5)
ГОТУВАЛИ (22)
ГОТУВАЛИСЬ (3)
ГОТУВАННЯ (6)
ГОТУВАТИ (30)
ГОТУВАТИСЬ (8)
ГОТУВАТЬ (17)
ГОТУЄ (10)
ГОТУЄТЕ (2)
ГОТУЄТЬСЯ (4)
ГОТУЙ (7)
ГОТУЙТЕ (5)
ГОТУЙТЕСЬ (2)
ГОТУЮ (2)
ГОТУЮСЬ (1)
ГОТУЮТЬ (11)
ГОТУЮТЬСЯ (1)
ГОТУЮЧИ (11)
ГОТУЮЧИСЬ (2)
ГОТЬЄ (1)
ГОФМАНА (1)
ГОФМАНОМ (1)
ГОХ-ДАЙТША (1)
ГОЧАРІВЦІ (1)
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ГОЧАСНЕ (2)
ГОШПИТАЛЯХ (1)
ГОЯМИ (1)
ГОЯТЬСЯ (1)
ГРАБА (1)
ГРАБАМИ (4)
ГРАБЕЛЬКАМИ (1)
ГРАБИ (9)
ГРАБИНЮ (1)
ГРАБІВ (3)
ГРАБКАМИ (4)
ГРАБКИ (1)
ГРАБЛІ (9)
ГРАБЛІВ (1)
ГРАБЛЯМИ (2)
ГРАБОВЕ (2)
ГРАБОВИЙ (4)
ГРАБОВИМИ (1)
ГРАБОВИЦЯ (1)
ГРАБОВІ (1)
ГРАБОВСЬКИМ (1)
ГРАБУВАЛИ (5)
ГРАБУВАННЯ (1)
ГРАБУВАТИ (1)
ГРАБУЄ (1)
ГРАБУЄТЕ (2)
ГРАБУЙТЕ (1)
ГРАБУЮТЬ (5)
ГРАБЯ (1)
ГРАВ (55)
ГРАВСЬ (1)
ГРАВСЯ (16)
ГРАВЮРІ (1)
ГРАВЮРУ (1)
ГРАД (12)
ГРАДОМ (3)
ГРАЄ (95)
ГРАЄМО (6)
ГРАЄМОСЬ (1)
ГРАЄТЕ (9)
ГРАЄТЕСЬ (2)
ГРАЄТЬСЯ (18)
ГРАЄШ (6)

ГРАЄШСЯ (1)
ГРАЖДАНИН (1)
ГРАЖДАНСТВА (1)
ГРАЖДАНСЬКОГО (1)
ГРАЖДАНСЬКУ (1)
ГРАЙ (18)
ГРАЙ-БО (1)
ГРАЙМО (1)
ГРАЙТЕ (10)
ГРАЙТЕ-БО (1)
ГРАЛА (49)
ГРАЛАСЬ (14)
ГРАЛАСЯ (2)
ГРАЛИ (126)
ГРАЛИСЬ (17)
ГРАЛИСЯ (2)
ГРАЛО (20)
ГРАЛЬ (1)
ГРАМАТИК (1)
ГРАМАТИКА (5)
ГРАМАТИКАХ (1)
ГРАМАТИКИ (26)
ГРАМАТИКОЮ (1)
ГРАМАТИКУ (9)
ГРАМАТИСТИ (1)
ГРАМАТИЦІ (3)
ГРАМАТИЧНА (1)
ГРАМАТИЧНИХ (5)
ГРАМАТИЧНО (1)
ГРАМАТКА (2)
ГРАМАТКАМИ (1)
ГРАМАТКИ (5)
ГРАМАТКОЮ (1)
ГРАМАТКУ (4)
ГРАМАТНИКОМ (1)
ГРАМАТЦІ (4)
ГРАММАТИКАХ (1)
ГРАММАТИКИ (1)
ГРАМОТАМИ (1)
ГРАМОТИ (2)
ГРАМОТІ (1)
ГРАМОТНОСТІ (1)
ГРАМОТУ (4)

ГРАНДІОЗНЕ (1)
ГРАНДІОЗНИМИ (4)
ГРАНДІОЗНІ (1)
ГРАНИЦЕЮ (54)
ГРАНИЦІ (42)
ГРАНИЦЬ (6)
ГРАНИЦЮ (54)
ГРАНИЦЯ (5)
ГРАНИЦЯМИ (4)
ГРАНИЦЯХ (1)
ГРАНИЧНІ (2)
ГРАНИЧНОЮ (2)
ГРАНІТНИХ (1)
ГРАНІТНІ (1)
ГРАНІТНОМУ (2)
ГРАНІТОВИХ (1)
ГРАНІТОМ (1)
ГРАНІТУ (4)
ГРАННІ (1)
ГРАННЯ (29)
ГРАННЯМ (4)
ГРАНЧАСТІ (2)
ГРАНЧАСТІЙ (1)
ГРАНЧАСТУ (2)
ГРАПИНЕ (9)
ГРАПИНІ (1)
ГРАТ (1)
ГРАТИ (107)
ГРАТИМЕ (3)
ГРАТИМЕМО (2)
ГРАТИМЕШ (1)
ГРАТИМУ (3)
ГРАТИМУТЬ (1)
ГРАТИМУТЬСЯ (1)
ГРАТИСЬ (10)
ГРАТКАМИ (5)
ГРАТКАХ (2)
ГРАТКИ (7)
ГРАТОК (2)
ГРАТЬ (28)
ГРАТЬСЯ (3)
ГРАФ (35)
ГРАФА (30)
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ГРАФИ (7)
ГРАФИН (17)
ГРАФИНА (4)
ГРАФИНАМИ (1)
ГРАФИНЕЮ (1)
ГРАФИНИ (1)
ГРАФИНІ (2)
ГРАФИНОМ (1)
ГРАФИНЧИК (1)
ГРАФИНЧИКА (2)
ГРАФИНЬ (2)
ГРАФИНЮ (1)
ГРАФИНЯ (12)
ГРАФІВ (6)
ГРАФОВІ (5)
ГРАФОМ (4)
ГРАФСЬКЕ (1)
ГРАФСЬКИЙ (2)
ГРАФСЬКИМИ (1)
ГРАФСЬКИХ (1)
ГРАФСЬКІ (1)
ГРАФСЬКІЙ (4)
ГРАФСЬКОГО (1)
ГРАФСЬКОЇ (1)
ГРАФСЬКУ (3)
ГРАЦІЄЮ (6)
ГРАЦІЇ (5)
ГРАЦІОЗНА (8)
ГРАЦІОЗНИЙ (7)
ГРАЦІОЗНИМ (2)
ГРАЦІОЗНИМИ (4)
ГРАЦІОЗНИХ (2)
ГРАЦІОЗНІ (7)
ГРАЦІОЗНІЙ (1)
ГРАЦІОЗНІСТЬ (1)
ГРАЦІОЗНІШИМИ (1)
ГРАЦІОЗНО (15)
ГРАЦІОЗНОГО (1)
ГРАЦІОЗНОЇ (3)
ГРАЦІОЗНОСТІ (1)
ГРАЦІОЗНОЮ (4)
ГРАЧАМ (1)
ГРАЧЕВІ (1)

ГРАЧІ (2)
ГРАЮ (18)
ГРАЮСЬ (1)
ГРАЮСЯ (1)
ГРАЮТЬ (64)
ГРАЮТЬСЯ (9)
ГРАЮЧИ (7)
ГРАЮЧИСЬ (4)
ГРЕБЕЛЬКА (2)
ГРЕБЕЛЬКИ (2)
ГРЕБЕЛЬКОЮ (2)
ГРЕБЕЛЬКУ (7)
ГРЕБЕНЕМ (10)
ГРЕБЕНІ (12)
ГРЕБЕНЯ (3)
ГРЕБЕНЯМИ (4)
ГРЕБЕНЯХ (1)
ГРЕБІМО (1)
ГРЕБІНЕМ (1)
ГРЕБІНЕЦЬ (5)
ГРЕБІНКА (2)
ГРЕБІНКОЮ (2)
ГРЕБІНЦЕМ (8)
ГРЕБІНЦІ (4)
ГРЕБІНЦІВ (2)
ГРЕБІНЦЯ (4)
ГРЕБІНЬ (18)
ГРЕБІНЯ (3)
ГРЕБІНЯМИ (2)
ГРЕБКАХ (2)
ГРЕБКИ (3)
ГРЕБКІВ (1)
ГРЕБЛА (1)
ГРЕБЛЕЮ (17)
ГРЕБЛИ (1)
ГРЕБЛИСЬ (1)
ГРЕБЛІ (126)
ГРЕБЛЮ (115)
ГРЕБЛЯ (24)
ГРЕБЛЯХ (2)
ГРЕБОВИЦЮ (1)
ГРЕБТИ (1)
ГРЕБУТЬ (1)

ГРЕБЦІ (10)
ГРЕБЦІВ (4)
ГРЕБЦЯ (1)
ГРЕБЦЯМ (1)
ГРЕБЦЯМИ (1)
ГРЕГ (1)
ГРЕГОР (20)
ГРЕГОРА (12)
ГРЕГОРЕ (5)
ГРЕГОРОВІ (1)
ГРЕГОРОМ (8)
ГРЕК (28)
ГРЕКА (11)
ГРЕКАМ (1)
ГРЕКАМИ (6)
ГРЕКИ (30)
ГРЕКИНІ (2)
ГРЕКИНЬ (3)
ГРЕКИНЮ (3)
ГРЕКИНЯ (11)
ГРЕКІВ (17)
ГРЕКІВ-АГЕНТІВ (1)
ГРЕКОСИ (1)
ГРЕКО-УНИАТСКУЮ
(1)
ГРЕКО-УНІАТІВ (1)
ГРЕКУ (1)
ГРЕНАДЕРИ (1)
ГРЕНАДІ (1)
ГРЕНАДУ (1)
ГРЕНЛАНДІЇ (3)
ГРЕЦІЇ (13)
ГРЕЦІЮ (1)
ГРЕЦІЯ (3)
ГРЕЦЬКА (5)
ГРЕЦЬКИЙ (6)
ГРЕЦЬКИМ (3)
ГРЕЦЬКИМИ (3)
ГРЕЦЬКИХ (11)
ГРЕЦЬКІ (9)
ГРЕЦЬКІЙ (3)
ГРЕЦЬКОГО (4)
ГРЕЦЬКОЇ (8)
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ГРЕЦЬКОМУ (1)
ГРЕЦЬКОЮ (3)
ГРЕЦЬКУ (7)
ГРЕЧ (3)
ГРЕЧА (2)
ГРЕЧАНИКИ (1)
ГРЕЧАНИХ (1)
ГРЕЧАНІ (4)
ГРЕЧАНОЇ (11)
ГРЕЧЕ (1)
ГРЕЧЕСКОЙ (1)
ГРЕЧКА (5)
ГРЕЧКАМИ (1)
ГРЕЧКАХ (2)
ГРЕЧКИ (7)
ГРЕЧКОСІЇ (2)
ГРЕЧКОСІЯМИ (1)
ГРЕЧКОЮ (1)
ГРЕЧКУ (10)
ГРЕЧОК (2)
ГРЕЧЧИНА (2)
ГРИБ (2)
ГРИБАМИ (6)
ГРИБИ (4)
ГРИБІВ (4)
ГРИБКАМИ (1)
ГРИБКИ (3)
ГРИВА (8)
ГРИВАМИ (2)
ГРИВАХ (1)
ГРИВЕНЬ (4)
ГРИВИ (2)
ГРИВНА (1)
ГРИВНЕЮ (1)
ГРИВНІ (7)
ГРИВНЮ (3)
ГРИВНЯМИ (1)
ГРИВОЮ (5)
ГРИВУ (2)
ГРИГОРАХ (2)
ГРИГОР'ЄВ (7)
ГРИГОР'ЄВА (4)
ГРИГОРИ (2)

ГРИГОРІВНА (1)
ГРИГОРІВНО (3)
ГРИГОРІЄВИЧА (1)
ГРИГОРІЄМ (1)
ГРИГОРІЙ (3)
ГРИГОРІЯ (5)
ГРИЗ (4)
ГРИЗЕ (8)
ГРИЗЕЛЬДА (267)
ГРИЗЕЛЬДИ (44)
ГРИЗЕЛЬДИН (1)
ГРИЗЕЛЬДИНА (2)
ГРИЗЕЛЬДИНЕ (1)
ГРИЗЕЛЬДИНИМ (2)
ГРИЗЕЛЬДИНИМИ (1)
ГРИЗЕЛЬДИНИХ (3)
ГРИЗЕЛЬДИНІ (3)
ГРИЗЕЛЬДИНІЙ (1)
ГРИЗЕЛЬДИНОЇ (2)
ГРИЗЕЛЬДИНОЮ (2)
ГРИЗЕЛЬДИНУ (3)
ГРИЗЕЛЬДІ (19)
ГРИЗЕЛЬДО (29)
ГРИЗЕЛЬДОЮ (20)
ГРИЗЕЛЬДУ (43)
ГРИЗЕТЕСЬ (1)
ГРИЗЕТЬСЯ (1)
ГРИЗЕШ (2)
ГРИЗЕШСЯ (1)
ГРИЗЛА (15)
ГРИЗЛАСЬ (3)
ГРИЗЛИ (4)
ГРИЗЛИВО (1)
ГРИЗЛИСЬ (4)
ГРИЗЛО (1)
ГРИЗНІ (1)
ГРИЗНЮ (2)
ГРИЗОТИ (1)
ГРИЗСЯ (2)
ГРИЗТИ (5)
ГРИЗТИМЕ (1)
ГРИЗТИСЬ (4)
ГРИЗУТЬ (2)

ГРИЗУТЬСЯ (2)
ГРИЗУЧИ (3)
ГРИМАВ (6)
ГРИМАЄ (4)
ГРИМАЄТЕ (1)
ГРИМАЄШ (1)
ГРИМАЙ (1)
ГРИМАЛА (5)
ГРИМАЛИ (3)
ГРИМАННЯ (2)
ГРИМАСИ (1)
ГРИМАСОЮ (1)
ГРИМАСУ (4)
ГРИМАТИ (7)
ГРИМАТИМУТЬ (1)
ГРИМАТЬ (9)
ГРИМАЮТЬ (2)
ГРИМАЮЧИМ (1)
ГРИМИТЬ (8)
ГРИМІВ (9)
ГРИМІЛА (2)
ГРИМІЛИ (6)
ГРИМІЛО (1)
ГРИМІТИ (2)
ГРИМЛЯТЬ (5)
ГРИМНЕ (1)
ГРИМНУВ (6)
ГРИМНУЛА (2)
ГРИНЕВІ (1)
ГРИНЧЕНКА (1)
ГРИНЬ (2)
ГРИНЬКУ (1)
ГРИНЯ (6)
ГРИФА (1)
ГРИЦАЄВЕ (8)
ГРИЦАЄВИМ (1)
ГРИЦАЄВИХ (1)
ГРИЦАЄВІ (13)
ГРИЦАЄВОЇ (1)
ГРИЦАЄВУ (3)
ГРИЦАЄМ (5)
ГРИЦАЇВ (3)
ГРИЦАЇХА (2)
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ГРИЦАЙ (112)
ГРИЦАЙКИ (1)
ГРИЦАЮ (1)
ГРИЦАЯ (31)
ГРИЦЬ (4)
ГРИЦЬКА (8)
ГРИЦЬКО (58)
ГРИЦЬКОВА (4)
ГРИЦЬКОВІ (8)
ГРИЦЬКОВОЇ (1)
ГРИЦЬКОВУ (1)
ГРИЦЬКОМ (2)
ГРИЦЬКУ (5)
ГРИЦЮ (5)
ГРИЦЯ (5)
ГРИШЕНКІВ (1)
ГРИШЕНКО (1)
ГРИШЕНКОВА (1)
ГРИШИХА (5)
ГРИШИХИ (3)
ГРИШИХУ (2)
ГРИЩЕНКА (1)
ГРИЩЕНКО (1)
ГРИЩЕНКОМ (1)
ГРІВ (4)
ГРІВСЯ (3)
ГРІЄ (8)
ГРІЄТЬСЯ (3)
ГРІЗНЕ (4)
ГРІЗНИЙ (2)
ГРІЗНИМИ (1)
ГРІЗНИХ (2)
ГРІЗНІ (2)
ГРІЗНІШЕ (1)
ГРІЗНО (13)
ГРІЗНОГО (1)
ГРІЙ (2)
ГРІЙСЯ (2)
ГРІЛА (4)
ГРІЛАСЬ (2)
ГРІЛАСЯ (1)
ГРІЛИ (6)
ГРІЛИСЬ (3)

ГРІЛИСЯ (1)
ГРІЛО (5)
ГРІЛОСЬ (1)
ГРІМ (68)
ГРІМКИХ (1)
ГРІММІВ (1)
ГРІНЧЕНКА (23)
ГРІНЧЕНКО (15)
ГРІНЧЕНКОВІ (1)
ГРІНЧЕНКОВОГО (1)
ГРІНЧЕНКОМ (1)
ГРІТИ (3)
ГРІТИСЬ (1)
ГРІХ (111)
ГРІХА (28)
ГРІХАМИ (3)
ГРІХАХ (4)
ГРІХИ (33)
ГРІХІВ (17)
ГРІХОВНЕ (2)
ГРІХОВНИЙ (1)
ГРІХОВНО (1)
ГРІХОВНУ (1)
ГРІХОВОГО (1)
ГРІХОМ (1)
ГРІШИТЬ (1)
ГРІШІТЬ (1)
ГРІШІТЬ-БО (1)
ГРІШМИ (58)
ГРІШНА (6)
ГРІШНЕ (3)
ГРІШНИЙ (7)
ГРІШНИКА (2)
ГРІШНИКИ (1)
ГРІШНИКІВ (5)
ГРІШНИМ (4)
ГРІШНИМИ (2)
ГРІШНИХ (9)
ГРІШНИЦЕЮ (1)
ГРІШНИЦІ (1)
ГРІШНИЦЮ (1)
ГРІШНІ (10)
ГРІШНІМ (1)

ГРІШНІШЕ (4)
ГРІШНО (1)
ГРІШНОГО (6)
ГРІШНОЇ (2)
ГРІШНУ (3)
ГРІШУ (3)
ГРІЮТЬ (4)
ГРІЮТЬСЯ (2)
ГРІЮЧИ (1)
ГРОБ (4)
ГРОБІ (1)
ГРОБКАМИ (2)
ГРОБКИ (5)
ГРОБНИЦЯМИ (2)
ГРОБОВИМИ (1)
ГРОБОВИЩАМИ (1)
ГРОБОВИЩЕ (2)
ГРОБОВИЩІ (1)
ГРОБУ (6)
ГРОДНЕНСЬКИЙ (1)
ГРОДНЕНСЬКІЙ (1)
ГРОДНЕНСЬКОЇ (3)
ГРОДНЯНСЬКЕ (1)
ГРОДНЯНСЬКІЙ (1)
ГРОДНЯНСЬКОЇ (1)
ГРОДНЯНСЬКОМУ (3)
ГРОДНЯНСЬКОЮ (2)
ГРОЗИВ (1)
ГРОЗНОГО (1)
ГРОЗНЫЙ (1)
ГРОМАД (5)
ГРОМАДА (150)
ГРОМАДАМИ (3)
ГРОМАДИ (31)
ГРОМАДИЛЬНИКІВ (1)
ГРОМАДІ (37)
ГРОМАДІЛЬНИКІВ (1)
ГРОМАДКА (3)
ГРОМАДО (13)
ГРОМАДОЮ (12)
ГРОМАДСЬКА (1)
ГРОМАДСЬКЕ (3)
ГРОМАДСЬКИЙ (20)
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ГРОМАДСЬКИМ (2)
ГРОМАДСЬКИХ (4)
ГРОМАДСЬКІ (16)
ГРОМАДСЬКІЙ (1)
ГРОМАДСЬКОГО (6)
ГРОМАДСЬКОЇ (7)
ГРОМАДСЬКОМУ (4)
ГРОМАДСЬКУ (3)
ГРОМАДУ (28)
ГРОМАДЬ (1)
ГРОМАДЯН (7)
ГРОМАДЯНАМ (2)
ГРОМАДЯНАМИ (2)
ГРОМАДЯНИ (4)
ГРОМАДЯНИН (2)
ГРОМАДЯНИНОМ (2)
ГРОМАДЯНКА (3)
ГРОМАДЯНКОЮ (1)
ГРОМАДЯНСТВА (3)
ГРОМАДЯНСТВІ (1)
ГРОМАДЯНСТВО (9)
ГРОМАДЯНСТВОМ (2)
ГРОМАДЯНСЬКА (1)
ГРОМАДЯНСЬКИХ (3)
ГРОМАДЯНСЬКІ (5)
ГРОМАДЯНСЬКОГО (5)
ГРОМАДЯНСЬКОМУ
(1)
ГРОМАМИ (2)
ГРОМИ (6)
ГРОМОВИЙ (2)
ГРОМОВИК (35)
ГРОМОВИКА (8)
ГРОМОВИКОВЕ (1)
ГРОМОВИКОВІ (2)
ГРОМОВИКОВОГО (1)
ГРОМОВИКОМ (2)
ГРОМОВИНИ (1)
ГРОМОВОЇ (1)
ГРОМОКИДАЧ (1)
ГРОМОМ (19)
ГРОМУ (8)
ГРОСМАНА (1)

ГРОТИ (1)
ГРОХОЛЬСЬКИЙ (1)
ГРОШАКИ (10)
ГРОШАМ (2)
ГРОШАХ (8)
ГРОШЕВОГО (2)
ГРОШЕЙ (477)
ГРОШЕНЯТ (5)
ГРОШИКИ (7)
ГРОШИКІВ (1)
ГРОШИМА (5)
ГРОШІ (648)
ГРОШОВИЙ (3)
ГРОШОВИТА (3)
ГРОШОВИТИЙ (11)
ГРОШОВИТОГО (2)
ГРОШОВИТОЇ (1)
ГРОШОВІ (2)
ГРОШОВОГО (1)
ГРОШОЛЮБИ (1)
ГРОЮ (2)
ГРУ (4)
ГРУБ (3)
ГРУБА (17)
ГРУБАМИ (1)
ГРУБАХ (6)
ГРУБЕ (3)
ГРУБЕНЬКІ (1)
ГРУБЕНЬКО (1)
ГРУБИ (25)
ГРУБИЙ (5)
ГРУБИМ (1)
ГРУБИМИ (3)
ГРУБІ (21)
ГРУБІСТЮ (1)
ГРУБІШІ (1)
ГРУБІЯНСТВО (1)
ГРУБКИ (1)
ГРУБКУ (1)
ГРУБО (9)
ГРУБОГО (1)
ГРУБОЇ (4)
ГРУБОМУ (1)

ГРУБОЮ (6)
ГРУБУ (21)
ГРУБУВАТИЙ (1)
ГРУБУВАТИМИ (1)
ГРУДЕЙ (34)
ГРУДИ (159)
ГРУДІ (1)
ГРУДКА (4)
ГРУДКАМИ (8)
ГРУДКАХ (1)
ГРУДКИ (8)
ГРУДКОЮ (3)
ГРУДКУ (3)
ГРУДНЯ (16)
ГРУДОЧКАМИ (1)
ГРУДОЧКИ (5)
ГРУДОЧКОЮ (1)
ГРУДОЧКУ (1)
ГРУДЬМИ (11)
ГРУДЯМ (1)
ГРУДЯНОЇ (1)
ГРУДЯНОМУ (1)
ГРУДЯХ (164)
ГРУЗИНАМИ (1)
ГРУЗИНИ (1)
ГРУЗИНІВ (1)
ГРУЗИНКУ (1)
ГРУЗИНСЬКЕ (1)
ГРУЗИНСЬКІ (3)
ГРУЗИНСЬКОГО (2)
ГРУЗІЇ (2)
ГРУЗІЮ (3)
ГРУЗЛИ (4)
ГРУЗНУТЬ (2)
ГРУЗЬКИХ (1)
ГРУЗЬКО (1)
ГРУНТ (99)
ГРУНТАХ (1)
ГРУНТИ (12)
ГРУНТІ (31)
ГРУНТІВ (2)
ГРУНТОМ (3)
ГРУНТУ (13)
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ГРУПА (11)
ГРУПАМИ (2)
ГРУПИ (3)
ГРУПУ (4)
ГРУШ (43)
ГРУША (29)
ГРУШАМ (1)
ГРУШАМИ (29)
ГРУШАХ (11)
ГРУШЕВИХ (1)
ГРУШЕВОГО (1)
ГРУШЕВСКОМУ (1)
ГРУШЕВСЬКИЙ (3)
ГРУШЕВСЬКИМ (1)
ГРУШЕВСЬКОГО (27)
ГРУШЕВСЬКОМУ (3)
ГРУШЕЮ (48)
ГРУШІ (136)
ГРУШКИ (3)
ГРУШКУ (2)
ГРУШУ (22)
ГРЮКНУЛО (1)
ГРЯДКА (3)
ГРЯДКАМИ (3)
ГРЯДКАХ (20)
ГРЯДКИ (47)
ГРЯДКОЮ (2)
ГРЯДКУ (1)
ГРЯДОК (6)
ГРЯДОЧКАМИ (1)
ГРЯДОЧКАХ (2)
ГРЯДОЧКИ (2)
ГРЯДУЩИХ (1)
ГРЯДЦІ (3)
ГРЯЗЗЮ (4)
ГРЯЗІ (4)
ГРЯЗЬ (21)
ГРЯЗЮКА (4)
ГРЯЗЮКИ (2)
ГРЯЗЮКОЮ (3)
ГРЯЗЮКУ (5)
ГРЯЗЮЦІ (3)
ГРЯНИЦІ (1)

ГРЯНИЦЮ (1)
ГУБ (2)
ГУБА (10)
ГУБАМ (1)
ГУБАМИ (48)
ГУБАНЬ (1)
ГУБАТА (3)
ГУБАХ (21)
ГУБЕНЯТА (2)
ГУБЕРЕНЬ (12)
ГУБЕРНАТОР (6)
ГУБЕРНАТОРА (13)
ГУБЕРНАТОРИ (3)
ГУБЕРНАТОРІВ (2)
ГУБЕРНАТОРІВНІ (1)
ГУБЕРНАТОРОВІ (1)
ГУБЕРНАТОРОМ (5)
ГУБЕРНАТОРСЬКИМ
(1)
ГУБЕРНАТОРША (1)
ГУБЕРНЕЮ (1)
ГУБЕРНИИ (5)
ГУБЕРНІ (2)
ГУБЕРНІЇ (75)
ГУБЕРНІЙ (3)
ГУБЕРНІЮ (6)
ГУБЕРНІЯ (17)
ГУБЕРНІЯХ (6)
ГУБЕРНСЬКЕ (2)
ГУБЕРНСЬКИХ (4)
ГУБЕРНСЬКІ (1)
ГУБЕРНСЬКІЙ (3)
ГУБЕРНСЬКОГО (2)
ГУБЕРНСЬКОЇ (2)
ГУБЕРНСЬКОМУ (1)
ГУБЕРНСЬКУ (4)
ГУБЕРНЮ (4)
ГУБЕРНЯ (2)
ГУБЕРНЯМ (2)
ГУБИ (291)
ГУБИВ (1)
ГУБИЛА (3)
ГУБИЩ (1)

ГУБИЩА (3)
ГУБИЩАМИ (3)
ГУБИЩАХ (1)
ГУБІ (3)
ГУБІВ (21)
ГУБКА (4)
ГУБКАМ (1)
ГУБКАМИ (2)
ГУБКАХ (1)
ГУБКИ (9)
ГУБКУ (1)
ГУБЛЯЧУ (1)
ГУБОЮ (4)
ГУБУ (31)
ГУВ (23)
ГУВЕРНАНТКА (9)
ГУВЕРНАНТКАМИ (1)
ГУВЕРНАНТКИ (8)
ГУВЕРНАНТКОЮ (1)
ГУВЕРНАНТКУ (1)
ГУВЕРНАНТОК (4)
ГУВЕРНАНТЦІ (1)
ГУВЕРНАНЧИНА (1)
ГУВЕРНЬОРАМИ (1)
ГУГЕНОТ (1)
ГУ-ГУ-ГУ (9)
ГУГУКАЛА (1)
ГУДЕ (36)
ГУДЖА (2)
ГУДЗАН (1)
ГУДЗАНА (1)
ГУДЗИКА (1)
ГУДЗИКАМИ (4)
ГУДЗИКИ (6)
ГУДЗИКІВ (2)
ГУДЗИКОМ (2)
ГУДЗИКУ (1)
ГУДЗІВ (2)
ГУДЗЯ (1)
ГУДЗЯМИ (1)
ГУДИ (1)
ГУДИВ (4)
ГУДИЛА (2)
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ГУДИЛИ (7)
ГУДИМО (1)
ГУДИТЕ (2)
ГУДИТИ (3)
ГУДИТЬ (10)
ГУДІІВ (2)
ГУДІННІ (1)
ГУДІННЯ (11)
ГУДІННЯМ (2)
ГУДУТЬ (25)
ГУДУЧИ (1)
ГУДУЧИЙ (1)
ГУДЬ (1)
ГУДЬМО (1)
ГУДЮЧА (1)
ГУДЮЧОГО (1)
ГУДЯТЬ (6)
ГУДЯЧИ (1)
ГУК (52)
ГУКАВ (48)
ГУКАЄ (26)
ГУКАЄШ (1)
ГУКАЛА (29)
ГУКАЛИ (7)
ГУКАМИ (2)
ГУКАННЯ (2)
ГУКАННЯМ (3)
ГУКАТИ (4)
ГУКАТЬ (2)
ГУКАХ (1)
ГУКАЮ (4)
ГУКАЮТЬ (6)
ГУКАЮЧИ (3)
ГУКИ (5)
ГУКІВ (1)
ГУКНЕМО (1)
ГУКНИ (3)
ГУКНІТЬ (1)
ГУКНУВ (197)
ГУКНУВШИ (2)
ГУКНУЛА (126)
ГУКНУЛИ (14)
ГУКНУТИ (1)

ГУКНУТЬ (2)
ГУКОВИЧ (46)
ГУКОВИЧА (16)
ГУКОВИЧАМ (1)
ГУКОВИЧЕВА (23)
ГУКОВИЧЕВИХ (1)
ГУКОВИЧЕВІ (3)
ГУКОВИЧЕВОЇ (3)
ГУКОВИЧЕВУ (2)
ГУКОВИЧЕМ (2)
ГУКОВИЧІ (5)
ГУКОВИЧІВ (8)
ГУКОВИЧКА (12)
ГУКОВИЧКОЮ (1)
ГУКОВИЧЦІ (2)
ГУКОВІ (2)
ГУКОМ (7)
ГУКОНУ (2)
ГУКОНУЛИ (1)
ГУКУ (9)
ГУЛА (21)
ГУЛАКААРТЕМОВСЬКОГО (1)
ГУЛАКАРТЕМОВСЬКИЙ (3)
ГУЛЕЮ (1)
ГУЛИ (25)
ГУЛІ (2)
ГУЛО (18)
ГУЛЬБИЩА (10)
ГУЛЬБИЩАМИ (1)
ГУЛЬБИЩЕ (7)
ГУЛЬБИЩІ (4)
ГУЛЬДЕН (2)
ГУЛЬДЕНИ (1)
ГУЛЬДЕНІВ (2)
ГУЛЬК (1)
ГУЛЬКАХ (2)
ГУЛЬКИ (2)
ГУЛЬНЕЮ (3)
ГУЛЬНІ (11)
ГУЛЬНЮ (4)
ГУЛЬНЯ (11)

ГУЛЬТІПАК (1)
ГУЛЬТІПАКАМИ (1)
ГУЛЬТІПАКИ (2)
ГУЛЬТЯЇ (12)
ГУЛЬТЯЇВ (7)
ГУЛЬТЯЙ (6)
ГУЛЬТЯЙКА (4)
ГУЛЬТЯЙКОЮ (1)
ГУЛЬТЯЙОКСПІВАЧОК (1)
ГУЛЬТЯЙСТВО (2)
ГУЛЬТЯЙСТВОМ (1)
ГУЛЬТЯЯ (2)
ГУЛЬТЯЯМИПРОХАЧАМИ (1)
ГУЛЮ (3)
ГУЛЯ (3)
ГУЛЯВ (50)
ГУЛЯЄ (43)
ГУЛЯЄВ (1)
ГУЛЯЄВА (1)
ГУЛЯЄВОЇ (1)
ГУЛЯЄМО (6)
ГУЛЯЄНКО (1)
ГУЛЯЄТЕ (2)
ГУЛЯЄШ (11)
ГУЛЯЙ (49)
ГУЛЯЙТЕ (3)
ГУЛЯЛА (52)
ГУЛЯЛИ (68)
ГУЛЯЛО (4)
ГУЛЯНКА (15)
ГУЛЯНКАХ (1)
ГУЛЯНКИ (37)
ГУЛЯНКОЮ (2)
ГУЛЯНКУ (38)
ГУЛЯННЯ (13)
ГУЛЯНЦІ (15)
ГУЛЯТИ (105)
ГУЛЯТИМЕМО (1)
ГУЛЯТИМЕШ (1)
ГУЛЯТИМУ (1)
ГУЛЯТЬ (42)
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ГУЛЯЧА (2)
ГУЛЯЧИХ (1)
ГУЛЯЧІ (1)
ГУЛЯЧОГО (1)
ГУЛЯЧОЇ (3)
ГУЛЯЧОМУ (1)
ГУЛЯЧОЮ (2)
ГУЛЯЧУ (1)
ГУЛЯЩА (2)
ГУЛЯЩЕ (3)
ГУЛЯЩИЙ (1)
ГУЛЯЩИМ (1)
ГУЛЯЩІ (2)
ГУЛЯЮ (24)
ГУЛЯЮТЬ (16)
ГУЛЯЮЧИ (20)
ГУЛЯЮЧИЙ (2)
ГУЛЯЮЧИХ (5)
ГУЛЯЮЧІ (4)
ГУЛЯЮЧОГО (1)
ГУЛЯЯ (13)
ГУМАНІЗМ (2)
ГУМАНІЗМУ (2)
ГУМАНІСТ (1)
ГУМАНІСТИЧНІ (1)
ГУМАНІСТИЧНОГО (1)
ГУМАНІТАРНИЙ (2)
ГУМАНІТАРНІ (1)
ГУМАНІТАРНОЗАГАЙНЕ (1)
ГУМАННА (1)
ГУМАННЕ (1)
ГУМАННИЙ (3)
ГУМАННИМ (3)
ГУМАННИМИ (3)
ГУМАННИХ (5)
ГУМАННІ (11)
ГУМАННІСТЬ (2)
ГУМАННОЇ (1)
ГУМАННОСТІ (1)
ГУМАННУ (2)
ГУМЕННИЙ (3)
ГУМЕННОГО (2)

ГУМКО (1)
ГУМНА (1)
ГУМОР (19)
ГУМОРЕСКИ (8)
ГУМОРЕСОК (2)
ГУМОРИСТА (1)
ГУМОРИСТИ (1)
ГУМОРИСТИКА (1)
ГУМОРИСТИКУ (1)
ГУМОРИСТИЧНА (1)
ГУМОРИСТИЧНИМИ
(1)
ГУМОРИСТИЧНИХ (2)
ГУМОРИСТИЧНІ (1)
ГУМОРИСТИЧНОЇ (1)
ГУМОРИСТІВ (1)
ГУМОРИСТОВІ (1)
ГУМОРИСТОМ (1)
ГУМОРІ (1)
ГУМОРОМ (6)
ГУМОРУ (29)
ГУНЕЮ (2)
ГУНІ (4)
ГУНУВ (1)
ГУНЯ (2)
ГУНЯВИЙ (1)
ГУПАВ (8)
ГУПАЄ (3)
ГУПАЛА (1)
ГУПАЛЕ (1)
ГУПАЛИ (2)
ГУПАЛО (1)
ГУПАЛОВІ (2)
ГУПАЛОМ (1)
ГУПАЛЬСЬКИЙ (2)
ГУПАЛЬСЬКОГО (4)
ГУПАЛЬСЬКОМУ (2)
ГУПАТИ (1)
ГУПАТЬ (1)
ГУП-ГУП (2)
ГУП-ГУП-ТУП (1)
ГУПНУВ (1)
ГУПНУЛА (1)

ГУР (10)
ГУРАЛЬНІ (2)
ГУРАЛЬНЮ (3)
ГУРАЛЬНЯ (2)
ГУР-ГУР-ГУР (1)
ГУРІЄЛЬ-ПАШУ (1)
ГУРКАВ (2)
ГУРКАЄ (2)
ГУРКАЙ (1)
ГУРКАЛА (1)
ГУРКАЛИ (2)
ГУРКАЛО (2)
ГУРКАННЯ (1)
ГУРКАТИ (1)
ГУРКАТЬ (1)
ГУРКАЮТЬ (2)
ГУРКАЮЧИ (2)
ГУРКІТ (14)
ГУРКНЕ (1)
ГУРКНУВ (15)
ГУРКНУВШИ (2)
ГУРКНУЛА (11)
ГУРКНУЛИ (1)
ГУРКНУЛО (2)
ГУРКНУТИ (1)
ГУРКОВЕНКА (6)
ГУРКОВЕНКІВ (1)
ГУРКОВЕНКО (17)
ГУРКОВЕНКОВ (1)
ГУРКОВЕНКОВА (5)
ГУРКОВЕНКОВІ (2)
ГУРКОВЕНКОВУ (1)
ГУРКОТИТЬ (7)
ГУРКОТІВ (7)
ГУРКОТІЛИ (3)
ГУРКОТІТИ (1)
ГУРКОТІТИМЕ (1)
ГУРКОТІТЬ (2)
ГУРКОТОМ (1)
ГУРКОТУ (5)
ГУРКОТЯТЬ (2)
ГУРР (1)
ГУРРРР (1)
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ГУРТ (25)
ГУРТАМИ (4)
ГУРТИ (1)
ГУРТІ (19)
ГУРТІВ (1)
ГУРТКА (6)
ГУРТКОМ (1)
ГУРТКУ (2)
ГУРТОВА (1)
ГУРТОВЕ (3)
ГУРТОВИХ (1)
ГУРТОВІ (1)
ГУРТОВОГО (1)
ГУРТОК (6)
ГУРТОМ (67)
ГУРТОЧКИ (1)
ГУРТУ (36)
ГУРЦЕВІ (1)
ГУРЦЯ (1)
ГУСА (1)
ГУСАК (10)
ГУСАКА (21)
ГУСАКИ (2)
ГУСАКОВА (1)
ГУСАКОВЕ (1)
ГУСАКОМ (3)
ГУСАРАМ (4)
ГУСАРАМИ (16)
ГУСАРАХ (3)
ГУСАРИ (48)
ГУСАРИК (1)
ГУСАРИН (9)
ГУСАРИНА (3)
ГУСАРИНАРИСТОКРАТ (1)
ГУСАРИНЕ (2)
ГУСАРИНОМ (1)
ГУСАРІВ (24)
ГУСАРСЬКА (1)
ГУСАРСЬКИЙ (2)
ГУСАРСЬКИМ (1)
ГУСАРСЬКИМИ (2)
ГУСАРСЬКИХ (1)

ГУСАРСЬКІ (3)
ГУСАРСЬКОЇ (1)
ГУСАРСЬКОМУ (1)
ГУСЕЙ (23)
ГУСЕНЯТА (9)
ГУСЕНЯТАМИ (1)
ГУСИ (62)
ГУСИ-ЛЕБЕДЯТА (1)
ГУСІНЬ (2)
ГУСКА (16)
ГУСКИ (14)
ГУСКОЮ (4)
ГУСКУ (25)
ГУСЛА (1)
ГУСЛА-САМОГРАНИ
(6)
ГУСЛЯМИ (1)
ГУСЛЯХ (3)
ГУСОЇДИ (1)
ГУСОК (1)
ГУСТА (54)
ГУСТАВ (24)
ГУСТАВА (14)
ГУСТАВОВІ (1)
ГУСТАВОМ (7)
ГУСТА-ПРЕГУСТА (3)
ГУСТЕ (33)
ГУСТЕНЬКИЙ (1)
ГУСТЕНЬКО (2)
ГУСТИЙ (92)
ГУСТИЙ-ПРЕГУСТИЙ
(1)
ГУСТИМ (53)
ГУСТИМЕ (2)
ГУСТИМИ (73)
ГУСТИНСЬКИЙ (1)
ГУСТИНСЬКОГО (3)
ГУСТИХ (45)
ГУСТІ (150)
ГУСТІЙ (27)
ГУСТІ-ПРЕГУСТІ (1)
ГУСТІША (3)
ГУСТІШАВ (1)

ГУСТІШАЄ (3)
ГУСТІШАЛА (4)
ГУСТІШАЛИ (4)
ГУСТІШАЛО (1)
ГУСТІШАЮТЬ (2)
ГУСТІШЕ (8)
ГУСТІШИЙ (1)
ГУСТІШІ (5)
ГУСТО (55)
ГУСТОВЕРХІ (2)
ГУСТОГО (32)
ГУСТОЇ (11)
ГУСТОМУ (17)
ГУСТО-ПРЕГУСТО (7)
ГУСТОЮ (20)
ГУСТУ (18)
ГУСЬМИ (3)
ГУСЯМ (1)
ГУСЯТИНА (2)
ГУСЯТИНИ (1)
ГУСЯТИНОЮ (1)
ГУСЯТИНУ (3)
ГУСЯЧЕ (3)
ГУСЯЧИХ (4)
ГУСЯЧІ (3)
ГУСЯЧОГО (1)
ГУСЯЧОМУ (1)
ГУСЯЧОЮ (1)
ГУТА (1)
ГУТВЕЙН (1)
ГУТЯНСЬКИЙ (2)
ГУТЯНСЬКОЇ (1)
ГУТЯНСЬКУ (1)
ГУЦКОВ (7)
ГУЦКОВА (3)
ГУЦУЛІВ (1)
ГУЦУЛЬСЬКЕ (1)
ГУЧАТЬ (2)
ГУЧИТЬ (1)
ГУЧНА (5)
ГУЧНЕ (3)
ГУЧНИЙ (10)
ГУЧНИМ (7)
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ГУЧНИМИ (2)
ГУЧНИХ (1)
ГУЧНІ (6)
ГУЧНІЙ (1)
ГУЧНІСТЮ (2)
ГУЧНІШЕ (1)
ГУЧНІШИЙ (1)
ГУЧНО (4)
ГУЧНОГО (3)
ГУЧНОЇ (1)
ГУЧНОЮ (1)
ГУЧНУ (1)
ГУЩА (3)
ГУЩАВИ (1)
ГУЩАВИНА (4)
ГУЩАВИНИ (15)
ГУЩАВИНІ (38)
ГУЩАВИНОЮ (1)
ГУЩАВИНУ (39)
ГУЩУ (1)
ГЮГО (2)
ГЮГОВСЬКИЙ (1)
ГЮЇ (5)
ГЮЇСМАНС (3)
ДА (24)
ДАВ (272)
ДАВАВ (79)
ДАВАВСЯ (4)
ДАВАЙ (157)
ДАВАЙМО (2)
ДАВАЙТЕ (48)
ДАВАЛА (72)
ДАВАЛАСЬ (5)
ДАВАЛЕЦЬ (1)
ДАВАЛИ (100)
ДАВАЛО (11)
ДАВАЛОСЬ (1)
ДАВАННЯ (1)
ДАВАТИ (53)
ДАВАТИМЕ (4)
ДАВАТИМЕМО (2)
ДАВАТИМУ (2)
ДАВАТИСЬ (3)

ДАВАТЬ (21)
ДАВЕН (3)
ДАВИ (1)
ДАВИВ (6)
ДАВИД (2)
ДАВИДЕ (1)
ДАВИДЕНКИ (1)
ДАВИДЕНКІВ (1)
ДАВИЛА (12)
ДАВИЛИ (6)
ДАВИЛО (2)
ДАВИЛЬЦЯ (1)
ДАВИЛЬЦЯМИ (1)
ДАВИСЬ (1)
ДАВИТИ (4)
ДАВИТЬ (15)
ДАВІТЬ (1)
ДАВКО (1)
ДАВЛІННЯ (1)
ДАВЛЮСЬ (1)
ДАВЛЮЧОГО (1)
ДАВЛЮЧОЮ (1)
ДАВЛЯТЬ (4)
ДАВЛЯЧИМИ (1)
ДАВНЕНЬКИ (1)
ДАВНЕНЬКІ (1)
ДАВНЕНЬКО (105)
ДАВНЄ (22)
ДАВНИНА (6)
ДАВНИНИ (10)
ДАВНИНОЮ (4)
ДАВНИНУ (27)
ДАВНІ (121)
ДАВНІ-ДАВНІ (1)
ДАВНІЙ (94)
ДАВНІМ (9)
ДАВНІМИ (8)
ДАВНІХ (73)
ДАВНІХ-ДАВЕН (17)
ДАВНІША (2)
ДАВНІШЕ (12)
ДАВНІШИЙ (8)
ДАВНІШИМИ (2)

ДАВНІШИХ (21)
ДАВНІШІ (11)
ДАВНІШІЙ (1)
ДАВНІШНЄ (2)
ДАВНІШНИЙ (1)
ДАВНІШНІЙ (4)
ДАВНІШОГО (6)
ДАВНІШОЇ (4)
ДАВНІШОМУ (2)
ДАВНІШОЮ (2)
ДАВНО (398)
ДАВНО-ДАВНО (3)
ДАВНЬОГО (73)
ДАВНЬОЇ (36)
ДАВНЬОМУ (18)
ДАВНЬОЮ (2)
ДАВНЮ (52)
ДАВНЯ (68)
ДАВСЯ (6)
ДАВШИ (20)
ДАДУТЬ (38)
ДАЄ (136)
ДАЄМО (5)
ДАЄССЯ (1)
ДАЄТЕ (9)
ДАЄТЬСЯ (9)
ДАЄШ (10)
ДАЄШСЯ (1)
ДАЖЕ (2)
ДАЙ (190)
ДАЙМО (5)
ДАЙТЕ (86)
ДАЛА (156)
ДАЛАСЬ (4)
ДАЛАСЯ (4)
ДАЛА-ТАКИ (1)
ДАЛЕБІ (3)
ДАЛЕКА (15)
ДАЛЕКЕ (11)
ДАЛЕКИЙ (46)
ДАЛЕКИМ (6)
ДАЛЕКИМИ (5)
ДАЛЕКИХ (35)
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ДАЛЕКІ (40)
ДАЛЕКІЙ (25)
ДАЛЕКІМ (1)
ДАЛЕКО (409)
ДАЛЕКОГО (25)
ДАЛЕКО-ДАЛЕКО (50)
ДАЛЕКОЗОРІ (1)
ДАЛЕКОЇ (20)
ДАЛЕКОМУ (27)
ДАЛЕКОСЯГЛИЙ (1)
ДАЛЕКОСЯГЛІ (2)
ДАЛЕКОЮ (2)
ДАЛЕКУ (38)
ДАЛЕЧ (25)
ДАЛЕЧЕНЬКИЙ (1)
ДАЛЕЧЕНЬКІЙ (1)
ДАЛЕЧЕНЬКО (66)
ДАЛЕЧИНІ (7)
ДАЛЕЧІ (34)
ДАЛЕЧІНІ (5)
ДАЛЕЧІНЬ (15)
ДАЛИ (111)
ДАЛИСЬ (2)
ДАЛИСЯ (5)
ДАЛІ (804)
ДАЛІЙ (1)
ДАЛО (4)
ДАЛОСЯ (2)
ДАЛЬНЕНЬКИЙ (2)
ДАЛЬНІЙ (2)
ДАЛЬША (3)
ДАЛЬШЕ (4)
ДАЛЬШИЙ (3)
ДАЛЬШИХ (3)
ДАЛЬШІ (5)
ДАЛЬШІМ (2)
ДАЛЬШОГО (7)
ДАЛЬШОЇ (4)
ДАЛЬШОМУ (3)
ДАЛЬШУ (3)
ДАМ (230)
ДАМА (35)
ДАМАМ (13)

ДАМАМИ (24)
ДАМАССЬКІ (1)
ДАМАХ (2)
ДАМИ (110)
ДАМІ (4)
ДАМКУ (1)
ДАМО (36)
ДАМОСЯ (1)
ДАМОЮ (2)
ДАМСЬКЕ (1)
ДАМСЬКИЙ (1)
ДАМСЬКІ (7)
ДАМСЬКОГО (5)
ДАМСЬКОМУ (1)
ДАМСЬКУ (1)
ДАМСЯ (6)
ДАМ-ТАКИ (1)
ДАМУ (6)
ДАНА (1)
ДАНИЇЛ (2)
ДАНИЇЛА (7)
ДАНИЙ (2)
ДАНИЛА (4)
ДАНИЛЕ (2)
ДАНИЛО (14)
ДАНИЛОВА (2)
ДАНИЛОВИЧ (1)
ДАНИЛОВИЧУ (2)
ДАНИЛОВІ (1)
ДАНІ (1)
ДАНІЇ (1)
Д'АННУНЦІО (2)
ДАННЯ (3)
ДАНО (18)
ДАНТА (2)
ДАНТЕ (4)
ДАНТІВ (1)
ДАНТОВЕ (3)
ДАНТОВИМ (1)
ДАНТОВІМ (3)
ДАНТОВОГО (4)
ДАНТОВОМУ (2)
Д'АНУНЦІО (1)

ДАР (11)
ДАРАБОЮ (1)
ДАРАБУ (4)
ДАРАМИ (2)
ДАРВІН (3)
ДАРВІНА (10)
ДАРВІНКУ (1)
ДАРЕМНО (3)
ДАРИ (11)
ДАРИТИ (1)
Д'АРК (1)
ДАРМА (9)
ДАРМО (1)
ДАРМОВА (4)
ДАРМОВИЙ (1)
ДАРМОВИМИ (1)
ДАРМОВІСОМ (2)
ДАРМОВУ (1)
ДАРМОЇДАМИ (1)
ДАРМОЇДИ (2)
ДАРМОЇДІВ (4)
ДАРМОЇДКИ (1)
ДАРМОЛЕЖІВКА (2)
ДАРМОЛЕЖІВКУ (1)
ДАРМОСТУК (51)
ДАРМОСТУКА (2)
ДАРМОСТУКОВІ (1)
ДАРМОСТУКОМ (2)
ДАРМОСТУЧИХА (1)
ДАРМУВАВ (3)
ДАРМУВАТИМУТЬ (2)
ДАРМУВАТЬ (1)
ДАРМУЄ (4)
ДАРМУЮТЬ (2)
ДАРОВАНІЯХ (1)
ДАРОВИЗНИ (1)
ДАРОВИЗНУ (4)
ДАРОМ (1)
ДАРОНОСИЦЕЮ (1)
ДАРОЮ (1)
ДАРУВАВ (4)
ДАРУВАЛА (2)
ДАРУВАЛИ (3)
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ДАРУВАТИ (2)
ДАРУВАТЬ (2)
ДАРУЄ (6)
ДАРУЄТЕ (1)
ДАРУЄШ (1)
ДАРУЙ (20)
ДАРУНОК (5)
ДАРУЮ (7)
ДАСИ (16)
ДАСТЕ (11)
ДАСТЬ (112)
ДАСТЬСЯ (1)
ДАТЕЛЬНИЙ (4)
ДАТЕЛЬНИМ (2)
ДАТЕЛЬНЬШ (2)
ДАТИ (103)
ДАТСЬКІ (1)
ДАТУР (1)
ДАТУРИ (1)
ДАТЬ (16)
ДАФНІС (2)
ДАФНІСА (2)
ДАФНІСОВІ (1)
ДАФНІСОМ (3)
ДАХІВ (1)
ДАЦЕНКА (1)
ДАЦЬКІВЦІ (1)
ДАЦЬОК (1)
ДАЧ (4)
ДАЧА (9)
ДАЧАМИ (1)
ДАЧАХ (2)
ДАЧІ (23)
ДАЧКА (4)
ДАЧКИ (1)
ДАЧКУ (4)
ДАЧНИЙ (1)
ДАЧНІ (2)
ДАЧНІЙ (1)
ДАЧОК (1)
ДАЧУ (20)
ДАШКЕВИЧ (2)
ДАШКЕВИЧА (2)

ДАШКОВИЧ (250)
ДАШКОВИЧА (45)
ДАШКОВИЧАМ (2)
ДАШКОВИЧЕВА (3)
ДАШКОВИЧЕВЕ (4)
ДАШКОВИЧЕВИХ (1)
ДАШКОВИЧЕВІ (10)
ДАШКОВИЧЕВІЙ (1)
ДАШКОВИЧЕВОГО (3)
ДАШКОВИЧЕВОМУ (1)
ДАШКОВИЧЕВУ (1)
ДАШКОВИЧЕМ (14)
ДАШКОВИЧІ (2)
ДАШКОВИЧІВ (20)
ДАШКОВИЧІВНА (1)
ДАШКОВИЧКА (4)
ДАШКОВИЧУ (2)
ДАШКОМ (1)
ДАЮ (26)
ДАЮТЬ (62)
ДАЮТЬСЯ (1)
ДАЮЧИ (10)
ДБАВ (8)
ДБАВШИХ (1)
ДБАЄ (16)
ДБАЄТЕ (2)
ДБАЄШ (5)
ДБАЙ (1)
ДБАЙЛИВА (1)
ДБАЙЛИВОЇ (1)
ДБАЙТЕ (7)
ДБАЛА (8)
ДБАЛИ (13)
ДБАННІ (2)
ДБАТИ (23)
ДБАТИМЕ (1)
ДБАТИМУ (1)
ДБАТЬ (9)
ДБАЮ (4)
ДБАЮТЬ (7)
ДБАЮЧИ (2)
ДВА (80)
ДВАДЦЯТЕРО (2)

ДВАДЦЯТИ (5)
ДВАДЦЯТИП'ЯТИРУБЛ
ЕВУ (1)
ДВАДЦЯТИХ (3)
ДВАДЦЯТІЙ (1)
ДВАДЦЯТКА (2)
ДВАДЦЯТОГО (1)
ДВАДЦЯТОМУ (2)
ДВАДЦЯТУ (2)
ДВАДЦЯТЬ (104)
ДВАНАДЦЯТА (3)
ДВАНАДЦЯТЕРО (2)
ДВАНАДЦЯТИЙ (2)
ДВАНАДЦЯТІЙ (3)
ДВАНАДЦЯТОГО (1)
ДВАНАДЦЯТОЇ (2)
ДВАНАДЦЯТОМУ (2)
ДВАНАДЦЯТЬ (28)
ДВАНАДЦЯТЬМА (3)
ДВА-ТРИ (4)
ДВЕ (1)
ДВЕРЕЙ (277)
ДВЕРЕЦЬ (1)
ДВЕРИМА (148)
ДВЕРІ (871)
ДВЕРМИ (6)
ДВЕРЦІ (15)
ДВЕРЦЯМИ (4)
ДВЕРЦЯХ (1)
ДВЕРЯМ (1)
ДВЕРЯХ (88)
ДВИГАЄТЕСЬ (1)
ДВИГНЕ (1)
ДВИГТИТЬ (4)
ДВИГТІВ (2)
ДВИГТІЛА (1)
ДВИГТІЛИ (1)
ДВИГТІЛО (1)
ДВИГТІТИМЕ (1)
ДВИЖЕНЕМ (1)
ДВИЖЕНИЕ (1)
ДВИЖНІ (1)
ДВІ (608)
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ДВІР (401)
ДВІРНИКІВ (1)
ДВІРНИКОМ (1)
ДВІРНЯ (1)
ДВІРСЬКА (9)
ДВІРСЬКЕ (6)
ДВІРСЬКИЙ (6)
ДВІРСЬКИМ (4)
ДВІРСЬКИМИ (4)
ДВІРСЬКИХ (24)
ДВІРСЬКІ (32)
ДВІРСЬКІЙ (1)
ДВІРСЬКОГО (11)
ДВІРСЬКОЇ (5)
ДВІРСЬКОЮ (1)
ДВІРСЬКУ (2)
ДВІРЦЯ (2)
ДВІСТІ (23)
ДВІ-ТРИ (6)
ДВІЧІ (76)
ДВІЧІ-ТРИЧІ (6)
ДВОЄ (107)
ДВОЄЧКО (1)
ДВОЗНАЧНИМИ (2)
ДВОЇСТЕ (1)
ДВОЇСТИЙ (1)
ДВОЇСТІСТЬ (1)
ДВОЙКО (2)
ДВОЙЧАСТИЙ (1)
ДВОЙЧАСТИМ (1)
ДВОЙЧАСТИХ (2)
ДВОЙЧАСТІ (2)
ДВОЙЧАСТОЮ (1)
ДВОЙЧАТНИКАМИ (1)
ДВОКРИЛИЙ (1)
ДВОМ (15)
ДВОМА (191)
ДВОМА-ТРЬОМА (2)
ДВОРА (112)
ДВОРАМИ (3)
ДВОРАХ (16)
ДВОРЕЦЬ (2)
ДВОРЕЦЬКИЙ (10)

ДВОРЕЦЬКИМ (1)
ДВОРЕЦЬКИХ (2)
ДВОРИ (4)
ДВОРИК (2)
ДВОРИКАХ (1)
ДВОРИКОВІ (1)
ДВОРИЩА (1)
ДВОРИЩЕ (1)
ДВОРІ (233)
ДВОРІВ (5)
ДВОРНИК (1)
ДВОРНИКА (4)
ДВОРНИКОМ (1)
ДВОРОВИМИ (2)
ДВОРОВОЮ (1)
ДВОРОМ (38)
ДВОРУ (186)
ДВОРЦЕМ (1)
ДВОРЦІ (4)
ДВОРЦЯ (5)
ДВОРЯН (13)
ДВОРЯНИ (9)
ДВОРЯНИН (3)
ДВОРЯНКОЮ (1)
ДВОРЯНСКАЯ (2)
ДВОРЯНСТВА (8)
ДВОРЯНСТВІ (2)
ДВОРЯНСТВО (4)
ДВОРЯНСТВОМ (1)
ДВОРЯНСЬКА (2)
ДВОРЯНСЬКИХ (2)
ДВОРЯНСЬКОГО (4)
ДВОРЯНСЬКОМУ (1)
ДВОХ (214)
ДВОХОРНИХ (1)
ДВОХОРНОГО (1)
ДВОХСОТ (2)
ДВОХСОТЛІТНІХ (1)
ДВОХ-ТРЬОХ (3)
ДВОЮРІДНИМИ (2)
ДВОЯКИЙ (2)
ДВУКРИЛИЙ (1)
ДВУНАДЕСЯТЬМА (1)

ДВУХ (1)
ДГОРІ (1)
ДЕ (2273)
ДЕБЕЛОЮ (1)
ДЕБЮТІ (1)
ДЕВИЦ (1)
ДЕВІЗОМ (3)
ДЕВУ (1)
ДЕВ'ЯТА (1)
ДЕВ'ЯТИ (1)
ДЕВ'ЯТИЙ (3)
ДЕВ'ЯТИНИ (1)
ДЕВ'ЯТІЙ (2)
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА (2)
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТИЙ (1)
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЬ (1)
ДЕВ'ЯТОГО (1)
ДЕВ'ЯТОЇ (1)
ДЕВ'ЯТОМУ (4)
ДЕВ'ЯТЬ (5)
ДЕВ'ЯТЬМА (1)
ДЕЖУРНОГО (1)
ДЕЗЕРТИР (1)
ДЕІНДЕ (27)
ДЕЇРІ (1)
ДЕЙСТВИЕ (2)
ДЕКАБРІ (1)
ДЕКАБРЯ (24)
ДЕКАДЕНТ (2)
ДЕКАДЕНТА (1)
ДЕКАДЕНТАМИ (2)
ДЕКАДЕНТИ (6)
ДЕКАДЕНТИПИСЬМЕННИКИ (1)
ДЕКАДЕНТІВ (23)
ДЕКАДЕНТКИ (1)
ДЕКАДЕНТОМ (1)
ДЕКАДЕНТСТВА (4)
ДЕКАДЕНТСТВО (3)
ДЕКАДЕНТСТВОМ (1)
ДЕКАДЕНТСЬКА (4)
ДЕКАДЕНТСЬКЕ (1)
ДЕКАДЕНТСЬКИЙ (5)
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ДЕКАДЕНТСЬКИМИ (1)
ДЕКАДЕНТСЬКИХ (11)
ДЕКАДЕНТСЬКІ (4)
ДЕКАДЕНТСЬКОЇ (3)
ДЕКАДЕНТСЬКОМУ (2)
ДЕКАДЕНТСЬКУ (3)
ДЕКАДЕНТЩИНА (4)
ДЕКАДЕНТЩИНИ (1)
ДЕКАДЕНТЩИНІ (1)
ДЕКАМЕРОНИ (3)
ДЕКАМЕРОНІ (2)
ДЕКАРТ (1)
ДЕКЛАМАТОР (2)
ДЕКЛАМАТОРАХ (4)
ДЕКЛАМАТОРІ (1)
ДЕКЛАМАТОРІВ (1)
ДЕКЛАМАЦІЇ (1)
ДЕКЛАМУВАТЬ (1)
ДЕКЛАРАЦІЇ (1)
ДЕКЛІНАЦІЇ (2)
ДЕКОГО (9)
ДЕКОЛЬТЕ (1)
ДЕКОМУ (2)
ДЕКОРАТИВНА (1)
ДЕКОРАТИВНИХ (1)
ДЕКОРАТИВНОГО (1)
ДЕКОРАТОРОМ (1)
ДЕКОРАЦІЄЮ (2)
ДЕКОРАЦІЇ (13)
ДЕКОРАЦІЙ (2)
ДЕКОРАЦІЮ (4)
ДЕКОРАЦІЯ (3)
ДЕКОРАЦІЯМИ (1)
ДЕКОТОРИХ (2)
ДЕКОТРИМ (6)
ДЕКОТРИМИ (8)
ДЕКОТРИХ (44)
ДЕКОТРІ (174)
ДЕКУ (1)
ДЕЛА (2)
ДЕЛАМ (12)
ДЕЛАТЬ (1)
ДЕЛІКАТНА (19)

ДЕЛІКАТНЕ (16)
ДЕЛІКАТНИЙ (14)
ДЕЛІКАТНИМ (10)
ДЕЛІКАТНИМИ (18)
ДЕЛІКАТНИХ (5)
ДЕЛІКАТНІ (27)
ДЕЛІКАТНІЙ (2)
ДЕЛІКАТНІСТЬ (6)
ДЕЛІКАТНІСТЮ (1)
ДЕЛІКАТНІША (2)
ДЕЛІКАТНІШЕ (2)
ДЕЛІКАТНІШИЙ (3)
ДЕЛІКАТНІШИМ (2)
ДЕЛІКАТНІШИМИ (1)
ДЕЛІКАТНІШІ (3)
ДЕЛІКАТНІШУ (1)
ДЕЛІКАТНО (13)
ДЕЛІКАТНОГО (12)
ДЕЛІКАТНОЇ (3)
ДЕЛІКАТНО-МАТОВИЙ
(1)
ДЕЛІКАТНОМУ (6)
ДЕЛІКАТНО-СИНЬОГО
(1)
ДЕЛІКАТНОСТІ (5)
ДЕЛІКАТНОЮ (7)
ДЕЛІКАТНУ (5)
ДЕ-ЛІЛЬ (1)
ДЕЛО (2)
ДЕЛЬФІН (2)
ДЕМБІНСЬКА (1)
ДЕМЕНА (1)
ДЕМЕНІ (1)
ДЕМЕНО (2)
ДЕМЕНОМ (1)
ДЕМИД (2)
ДЕМИДА (3)
ДЕМІЇВКА (1)
ДЕМІЇВКУ (1)
ДЕМІКОТОННИЙ (1)
ДЕМЇЇВКИ (1)
ДЕМОКРАТ (2)
ДЕМОКРАТА (1)

ДЕМОКРАТИ (1)
ДЕМОКРАТИЗМ (2)
ДЕМОКРАТИЗМІ (1)
ДЕМОКРАТИЗМОВІ (1)
ДЕМОКРАТИЗМОМ (3)
ДЕМОКРАТИЗМУ (4)
ДЕМОКРАТИСЛОВ'ЯНОФІЛИ (1)
ДЕМОКРАТИЧНА (3)
ДЕМОКРАТИЧНИЙ (5)
ДЕМОКРАТИЧНИМИ
(1)
ДЕМОКРАТИЧНИХ (2)
ДЕМОКРАТИЧНІ (1)
ДЕМОКРАТИЧНІЙ (2)
ДЕМОКРАТИЧНО (1)
ДЕМОКРАТИЧНОГО (2)
ДЕМОКРАТИЧНОЇ (2)
ДЕМОКРАТИЧНОЮ (1)
ДЕМОКРАТИЧНУ (2)
ДЕМОКРАТІВ (1)
ДЕМОКРАТКА (8)
ДЕМОН (4)
ДЕМОНА (1)
ДЕМОНАМИ (2)
ДЕМОНИ (1)
ДЕМОНІВ (2)
ДЕМОНІСТИ (2)
ДЕМОНСЬКИМ (2)
ДЕМОНСЬКУ (1)
ДЕМОРАЛІЗАЦІЇ (1)
ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ (3)
ДЕМУЦЬКИЙ (2)
ДЕМУЦЬКИМ (1)
ДЕМ'ЯН (1)
ДЕМ'ЯНЕ (6)
ДЕМ'ЯНОВИЧУ (1)
ДЕМ'ЯНОВСЬКИЙ (1)
ДЕМ'ЯНОВСЬКОГО (2)
ДЕ-НЕБУДЬ (10)
ДЕНЕГ (3)
ДЕ-НЕ-ДЕ (14)
ДЕНИС (176)
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ДЕНИСА (42)
ДЕНИСЕ (12)
ДЕНИСІВ (3)
ДЕНИСІВНА (1)
ДЕНИСІВНИ (1)
ДЕНИСІВНО (2)
ДЕНИСОВИХ (1)
ДЕНИСОВІ (11)
ДЕНИСОВІЙ (1)
ДЕНИСОМ (4)
ДЕННЕ (5)
ДЕННИЙ (5)
ДЕННИМ (1)
ДЕННІ (1)
ДЕННОГО (1)
ДЕННОЇ (1)
ДЕННОМУ (1)
ДЕНЦЕ (1)
ДЕНЦЯ (2)
ДЕНЩИК (1)
ДЕНЩИКА (3)
ДЕНЩИКА-СОЛДАТА
(1)
ДЕНЩИКОВІ (1)
ДЕНЩИЦЬКИЙ (1)
ДЕНЬ (621)
ДЕНЬ-ДВА (1)
ДЕНЬ-ДРУГИЙ (2)
ДЕНЬКИ (1)
ДЕНЬОК (2)
ДЕПАРТАМЕНТ (1)
ДЕПЕШІ (5)
ДЕПРІОН (2)
ДЕПУТАТІВ (1)
ДЕПУТАЦІЄЮ (1)
ДЕПУТАЦІЇ (1)
ДЕПУТАЦІЙ (3)
ДЕПУТАЦІЮ (1)
ДЕР (4)
ДЕРВІШІ (1)
ДЕР-ДЕР-ДЕР (1)
ДЕРЕ (9)
ДЕРЕВ (9)

ДЕРЕВА (111)
ДЕРЕВАМИ (11)
ДЕРЕВАХ (12)
ДЕРЕВИН (1)
ДЕРЕВИНИ (1)
ДЕРЕВИНІ (1)
ДЕРЕВІ (36)
ДЕРЕВІЙ (1)
ДЕРЕВІЮ (1)
ДЕРЕВНЕЮ (1)
ДЕРЕВНІ (15)
ДЕРЕВНЮ (7)
ДЕРЕВНЯ (1)
ДЕРЕВО (90)
ДЕРЕВОМ (54)
ДЕРЕВУ (1)
ДЕРЕВЦЕ (5)
ДЕРЕВЦЯ (2)
ДЕРЕВЦЯМИ (1)
ДЕРЕВ'ЯНА (6)
ДЕРЕВ'ЯНИЙ (14)
ДЕРЕВ'ЯНИМИ (5)
ДЕРЕВ'ЯНИХ (5)
ДЕРЕВ'ЯНІ (21)
ДЕРЕВ'ЯНІЙ (1)
ДЕРЕВ'ЯНКИ (1)
ДЕРЕВ'ЯНКУ (2)
ДЕРЕВЯННЫЕ (1)
ДЕРЕВ'ЯНОГО (4)
ДЕРЕВ'ЯНОЇ (2)
ДЕРЕВ'ЯНОМУ (3)
ДЕРЕВ'ЯНОЮ (3)
ДЕРЕВ'ЯНУ (3)
ДЕРЕЗА (6)
ДЕРЕЗИ (3)
ДЕРЕЗИНІ (1)
ДЕРЕЗІ (3)
ДЕРЕЗОЮ (5)
ДЕРЕЗУ (1)
ДЕРЕН (5)
ДЕРЕНКІВЕЦЬ (2)
ДЕРЕНУ (2)
ДЕРЕТЬСЯ (2)

ДЕРЕШ (1)
ДЕРЖАВ (68)
ДЕРЖАВА (9)
ДЕРЖАВАМИ (2)
ДЕРЖАВАХ (2)
ДЕРЖАВИ (6)
ДЕРЖАВІ (3)
ДЕРЖАВІН (1)
ДЕРЖАВНИЙ (1)
ДЕРЖАВНИХ (1)
ДЕРЖАВНІ (1)
ДЕРЖАВНОЇ (2)
ДЕРЖАВНОМУ (1)
ДЕРЖАВНУ (4)
ДЕРЖАВОЮ (2)
ДЕРЖАВСЬ (2)
ДЕРЖАВСЯ (13)
ДЕРЖАВУ (10)
ДЕРЖАВЦІ (3)
ДЕРЖАЛА (53)
ДЕРЖАЛАСЬ (9)
ДЕРЖАЛАСЯ (2)
ДЕРЖАЛИ (32)
ДЕРЖАЛИСЬ (14)
ДЕРЖАЛН (1)
ДЕРЖАЛНА (3)
ДЕРЖАЛНАМИ (4)
ДЕРЖАЛНАХ (2)
ДЕРЖАЛНІ (1)
ДЕРЖАЛНО (12)
ДЕРЖАЛНОМ (10)
ДЕРЖАЛОСЬ (6)
ДЕРЖАЛОСЯ (3)
ДЕРЖАТИ (38)
ДЕРЖАТИМЕ (2)
ДЕРЖАТИМЕШ (1)
ДЕРЖАТИМУ (4)
ДЕРЖАТИМУТЬ (1)
ДЕРЖАТИСЬ (8)
ДЕРЖАТЬ (41)
ДЕРЖАТЬСЯ (19)
ДЕРЖАЧИ (33)
ДЕРЖАЧИСЬ (7)
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ДЕРЖИ (17)
ДЕРЖИ-БО (3)
ДЕРЖИМО (3)
ДЕРЖИМОСЬ (2)
ДЕРЖИСЬ (2)
ДЕРЖИТ (1)
ДЕРЖИТЕ (3)
ДЕРЖИТЕСЬ (1)
ДЕРЖИТЬ (67)
ДЕРЖИТЬСЯ (26)
ДЕРЖИШ (6)
ДЕРЖІТЬ (8)
ДЕРЖІТЬСЯ (6)
ДЕРЖУ (7)
ДЕРЖУСЬ (8)
ДЕРЖУСЯ (1)
ДЕРЗКА (2)
ДЕРЗКЕ (1)
ДЕРЗКИЙ (4)
ДЕРЗКИМИ (1)
ДЕРЗКІ (5)
ДЕРЗКУ (1)
ДЕРИ (1)
ДЕРИБАСІВСЬКА (1)
ДЕРИБАСОВСЬКОЇ (1)
ДЕРІЇ (1)
ДЕРІТЬ (1)
ДЕРКАЛ (1)
ДЕРКАЛО (1)
ДЕРКАЧ (3)
ДЕРКАЧА (7)
ДЕРКАЧЕМ (8)
ДЕРКАЧІ (7)
ДЕРКАЧІВ (2)
ДЕРКАЧІВКА (3)
ДЕРКАЧІВКИ (2)
ДЕРКАЧІВКУ (18)
ДЕРКАЧІВСЬКИМИ (1)
ДЕРКАЧІВСЬКИХ (1)
ДЕРКАЧІВЦІ (8)
ДЕРКОТИТЬ (1)
ДЕРКОТІЛИ (1)
ДЕРКОТІННЯ (1)

ДЕРКОТЯТЬ (1)
ДЕРЛА (4)
ДЕРЛАСЬ (1)
ДЕРЛИ (6)
ДЕРЛИСЬ (5)
ДЕРНИНАМИ (1)
ДЕРНІ (1)
ДЕРНОВИХ (2)
ДЕРНОВІ (2)
ДЕРНОВОГО (1)
ДЕРНОМ (6)
ДЕРНУ (3)
ДЕРСЯ (2)
ДЕРТИ (7)
ДЕРТИСЬ (1)
ДЕРТІ (4)
ДЕРТОЮ (2)
ДЕРТЬ (2)
ДЕРТЮ (1)
ДЕРУТЬ (6)
ДЕРУТЬСЯ (1)
ДЕРЧАВ (3)
ДЕРЧАЛИ (4)
ДЕРЧАЛО (1)
ДЕСЕРТ (5)
ДЕСЕРТОМ (1)
ДЕСЕРТУ (1)
ДЕСНА (1)
ДЕСНИ (2)
ДЕСНІ (3)
ДЕСНОЮ (7)
ДЕСНУ (3)
ДЕСПОТ (5)
ДЕСПОТА (4)
ДЕСПОТИ (5)
ДЕСПОТИЗМ (7)
ДЕСПОТИЗМОВІ (1)
ДЕСПОТИЗМОМ (3)
ДЕСПОТИЗМУ (17)
ДЕСПОТИЧНА (2)
ДЕСПОТИЧНІЙ (1)
ДЕСПОТИЧНОГО (2)
ДЕСПОТИЧНУ (1)

ДЕСПОТІВ (1)
ДЕСПОТІЇ (2)
ДЕСПОТКА (1)
ДЕСПОТОМ (3)
ДЕСЬ (1042)
ДЕСЬ-ІНДЕ (3)
ДЕСЬ-ТО (1)
ДЕСЯТА (6)
ДЕСЯТЕ (4)
ДЕСЯТЕРО (7)
ДЕСЯТИ (4)
ДЕСЯТИГОЛОВУ (1)
ДЕСЯТИЙ (6)
ДЕСЯТИН (17)
ДЕСЯТИНА (1)
ДЕСЯТИНІ (1)
ДЕСЯТИННА (2)
ДЕСЯТИННОГО (2)
ДЕСЯТИННОЇ (2)
ДЕСЯТИННОЮ (1)
ДЕСЯТИНУ (2)
ДЕСЯТИРІЧНОМУ (1)
ДЕСЯТИРУБЛЕВА (1)
ДЕСЯТИХ (1)
ДЕСЯТІЙ (7)
ДЕСЯТКА (3)
ДЕСЯТКАМИ (1)
ДЕСЯТКАХ (2)
ДЕСЯТКИ (26)
ДЕСЯТКІВ (29)
ДЕСЯТКОВІ (1)
ДЕСЯТКУ (3)
ДЕСЯТНИК (2)
ДЕСЯТНИКА (2)
ДЕСЯТНИКИ (5)
ДЕСЯТНИКІВ (2)
ДЕСЯТОЇ (3)
ДЕСЯТОК (42)
ДЕСЯТОМУ (5)
ДЕСЯТОЮ (5)
ДЕСЯТУ (5)
ДЕСЯТЬ (155)
ДЕСЯТЬМА (3)
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ДЕСЯТЬОХ (1)
ДЕСЯЦЬКИЙ (21)
ДЕСЯЦЬКИМ (7)
ДЕСЯЦЬКИМИ (2)
ДЕСЯЦЬКИХ (4)
ДЕСЯЦЬКІ (7)
ДЕСЯЦЬКОГО (8)
ДЕСЯЦЬКОМУ (3)
ДЕТАЛЬНЕ (2)
ДЕТЕЙ (1)
ДЕТИ (4)
ДЕ-ТО (5)
ДЕФЕКТИ (1)
ДЕХТО (37)
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (1)
ДЕЧИМ (1)
ДЕЧОГО (50)
ДЕЧОМУ (9)
ДЕШЕВА (1)
ДЕШЕВЕ (5)
ДЕШЕВЕНЬКИЙ (2)
ДЕШЕВЕНЬКИХ (1)
ДЕШЕВЕНЬКІ (3)
ДЕШЕВЕНЬКО (1)
ДЕШЕВЕНЬКОГО (1)
ДЕШЕВЕНЬКУ (3)
ДЕШЕВИЙ (1)
ДЕШЕВИМ (2)
ДЕШЕВИМИ (1)
ДЕШЕВИХ (7)
ДЕШЕВІ (6)
ДЕШЕВО (6)
ДЕШЕВОГО (1)
ДЕШЕВОЇ (3)
ДЕШЕВОЮ (1)
ДЕШЕВУ (1)
ДЕШЕВШЕ (7)
ДЕШЕВШІ (2)
ДЕШЕВШІЙ (1)
ДЕШЕВШУ (1)
ДЕШЕВЬІХ (1)
ДЕШКИ (1)
ДЕШОК (1)

ДЕЩИЦЮ (2)
ДЕЩО (98)
ДЕЯКА (3)
ДЕЯКЕ (2)
ДЕЯКИЙ (3)
ДЕЯКИМ (2)
ДЕЯКИМИ (10)
ДЕЯКИХ (77)
ДЕЯКІ (203)
ДЕЯКОЮ (1)
ДЕЯКУ (17)
ДЄВА (4)
ДЄВУ (1)
ДЄНЄГ (1)
ДЄНЬГІ (1)
ДЖЕНДЖЕЛЯСТА (2)
ДЖЕНДЖЕЛЯСТОЇ (1)
ДЖЕНТЛЬМЕН (2)
ДЖЕНТЛЬМЕНИ (1)
ДЖЕНТЛЬМЕНОМ (1)
ДЖЕНТЛЬМЕНСЬКА
(1)
ДЖЕРЕЛ (4)
ДЖЕРЕЛА (12)
ДЖЕРЕЛАМИ (1)
ДЖЕРЕЛАХ (1)
ДЖЕРЕЛІ (2)
ДЖЕРЕЛО (13)
ДЖЕРЕЛЬЦЯМИ (1)
ДЖЕРЕЮ (4)
ДЖЕРИН (3)
ДЖЕРИНА (5)
ДЖЕРИНЕ (1)
ДЖЕРИНИХ (1)
ДЖЕРИНІЙ (5)
ДЖЕРИНОЮ (2)
ДЖЕРИСІ (2)
ДЖЕРИХА (28)
ДЖЕРИХИ (1)
ДЖЕРИХОЮ (2)
ДЖЕРИХУ (1)
ДЖЕРІ (22)
ДЖЕРЮ (21)

ДЖЕРЯ (66)
ДЖ-Ж-Ж-Ж-Ж (1)
ДЖИГІТОВКУ (1)
ДЖИГУН (2)
ДЖИГУНА (1)
ДЖИГУНИ (1)
ДЖИГУНІВ (1)
ДЖИЙ (2)
ДЖМЕЛІ (7)
ДЖОСУ (2)
ДЖУГУР (3)
ДЖУГУРА (3)
ДЖУЛЬЕТТОЮ (1)
ДЖУМИГА (1)
ДЖУМИГОЮ (1)
ДЖУМИГУ (1)
ДЖУМИКІЇ (1)
ДЖУРА (1)
ДЖУРУ (1)
ДЖЯ (2)
ДЗВЕНИТЬ (8)
ДЗВЕНІВ (10)
ДЗВЕНІЛА (9)
ДЗВЕНІЛИ (18)
ДЗВЕНІЛО (2)
ДЗВЕНІННЯ (2)
ДЗВЕНІТИ (1)
ДЗВЕНІТИМЕ (1)
ДЗВЕНЯТЬ (8)
ДЗВЕНЯТЬ-ДЗВЕНЯТЬ
(1)
ДЗВЕНЯЧІ (1)
ДЗВІН (56)
ДЗВІНИЦЕЮ (11)
ДЗВІНИЦІ (69)
ДЗВІНИЦЬ (7)
ДЗВІНИЦЮ (23)
ДЗВІНИЦЯ (16)
ДЗВІНИЦЯМИ (1)
ДЗВІНИЦЯХ (3)
ДЗВІНИЧКА (1)
ДЗВІНКИ (1)
ДЗВІНКИЙ (25)
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ДЗВІНКИМ (9)
ДЗВІНКИМИ (4)
ДЗВІНКИХ (1)
ДЗВІНКІ (6)
ДЗВІНКОГО (1)
ДЗВІНКУ (2)
ДЗВІНОК (2)
ДЗВОНА (28)
ДЗВОНАМИ (5)
ДЗВОНАР (2)
ДЗВОНАРЯ (2)
ДЗВОНИ (62)
ДЗВОНИ-БО (1)
ДЗВОНИВ (4)
ДЗВОНИК (46)
ДЗВОНИКА (14)
ДЗВОНИКАМИ (6)
ДЗВОНИКИ (11)
ДЗВОНИКІВ (3)
ДЗВОНИКОМ (1)
ДЗВОНИЛА (3)
ДЗВОНИЛИ (9)
ДЗВОНИМО (2)
ДЗВОНИТИ (7)
ДЗВОНИТЬ (11)
ДЗВОНИЧКИ (1)
ДЗВОНИШ (2)
ДЗВОНІВ (4)
ДЗВОНІТЬ (1)
ДЗВОНОМ (2)
ДЗВОНЮ (3)
ДЗВОНЯТЬ (10)
ДЗВОНЯЧИ (1)
ДЗЕКАЮТЬ (2)
ДЗЕКАЮЧІ (1)
ДЗЕЛЕНЬКАВ (4)
ДЗЕЛЕНЬКАЄ (3)
ДЗЕЛЕНЬКАЙ (1)
ДЗЕЛЕНЬКАЛА (1)
ДЗЕЛЕНЬКАЛИ (2)
ДЗЕЛЕНЬКАТИ (1)
ДЗЕЛЕНЬКАЮТЬ (1)
ДЗЕНЬ (6)

ДЗЕНЬ-ДЗЕНЬ (2)
ДЗЕНЬКАЛИ (2)
ДЗЕНЬКАННЯ (1)
ДЗЕНЬКАЮТЬ (1)
ДЗЕНЬКНУВ (4)
ДЗЕНЬКНУЛА (5)
ДЗЕНЬКНУЛИ (2)
ДЗЕНЬКНУЛО (1)
ДЗЕНЬКОВСЬКИЙ (8)
ДЗЕНЬКОВСЬКИМ (1)
ДЗЕНЬКОВСЬКОГО (2)
ДЗЕНЮ (2)
ДЗЕНЯ (1)
ДЗЕРКАЛ (10)
ДЗЕРКАЛА (80)
ДЗЕРКАЛАМИ (12)
ДЗЕРКАЛАХ (7)
ДЗЕРКАЛІ (36)
ДЗЕРКАЛО (90)
ДЗЕРКАЛОМ (57)
ДЗЕРКАЛЬНИХ (1)
ДЗЕРКАЛЬЦЕ (5)
ДЗЕРКАЛЬЦЕМ (5)
ДЗЕРКАЛЬЦЯ (5)
ДЗЗЗ (2)
ДЗИГА (7)
ДЗИГИ (1)
ДЗИГЛИКА (2)
ДЗИГЛИКАХ (4)
ДЗИГЛИКИ (3)
ДЗИГЛИКОВІ (2)
ДЗИГОРИЛА (3)
ДЗИГОРИТЬ (1)
ДЗИГОРІЛА (2)
ДЗИГОРІЛИ (1)
ДЗИГОРІТИ (1)
ДЗИГОРЯТЬ (1)
ДЗИГОЮ (1)
ДЗИГУ (1)
ДЗИЖЧАВ (1)
ДЗИЖЧАЛИ (9)
ДЗИЖЧАННЯМ (1)
ДЗИЖЧАТЬ (3)

ДЗИЖЧИТЬ (2)
ДЗИНДЗЮРИСТЕ (1)
ДЗІЕЦІ (1)
ДЗУС (6)
ДЗУСКИ (1)
ДЗУСЬ (1)
ДЗЬОБ (6)
ДЗЬОБА (3)
ДЗЬОБАЛА (1)
ДЗЬОБАМИ (2)
ДЗЬОБАТЬ (1)
ДЗЬОБАЮТЬ (2)
ДЗЬОБИ (2)
ДЗЬОБИК (1)
ДЗЬОБІ (1)
ДЗЬОБОМ (5)
ДЗЮБАНИЙ (1)
ДЗЮБАЮТЬ (2)
ДЗЮР-ДЗЮР (1)
ДЗЮРКОМ (3)
ДЗЮРКОТИТЬ (1)
ДЗЮРКОТІЛА (1)
ДЗЮРЧАВ (1)
ДЗЮРЧАЛА (15)
ДЗЮРЧАТЬ (1)
ДЗЮРЧИТЬ (10)
ДЗЯБЛУВ (1)
ДЗЯВ-ДЗЯВ (2)
ДЗЯВКАЛИ (1)
ДЗЯВКАННЯ (1)
ДЗЯВКАТЬ (1)
ДИБ (8)
ДИБАВ (1)
ДИБАЄ (2)
ДИБАЛА (1)
ДИБАЛИ (5)
ДИБАЛО (1)
ДИБАТИ (2)
ДИБАТЬ (1)
ДИБАХ (1)
ДИБ-ДИБ (1)
ДИБИ (1)
ДИБКИ (12)
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ДИБЛЕ (1)
ДИВА (170)
ДИВАН (1)
ДИВАНІ (2)
ДИВИ (4)
ДИВИ-БО (1)
ДИВИВСЬ (27)
ДИВИВСЯ (195)
ДИВИЛАСЬ (200)
ДИВИЛАСЯ (3)
ДИВИЛИСЬ (121)
ДИВИЛИСЯ (3)
ДИВИЛОСЬ (3)
ДИВИЛОСЯ (1)
ДИВИМОСЬ (9)
ДИВИССЯ (3)
ДИВИСЬ (95)
ДИВИСЬ-БО (2)
ДИВИСЬСЯ (4)
ДИВИСЯ (3)
ДИВИТЕСЬ (7)
ДИВИТИМЕМОСЬ (1)
ДИВИТИМЕТЬСЯ (2)
ДИВИТИМУСЬ (2)
ДИВИТИМУТЬСЯ (1)
ДИВИТИСЬ (104)
ДИВИТИСЯ (2)
ДИВИТЬСЯ (182)
ДИВИШСЯ (23)
ДИВІТЕСЯ (4)
ДИВІТЬСЯ (70)
ДИВЛЮСЬ (114)
ДИВЛЮСЯ (57)
ДИВЛЯТЬСЯ (34)
ДИВЛЯЧИСЬ (169)
ДИВЛЯЧИСЯ (1)
ДИВНА (19)
ДИВНЕ (14)
ДИВНИЙ (44)
ДИВНИМ (8)
ДИВНИМИ (5)
ДИВНИХ (8)
ДИВНІ (48)

ДИВНІЇ (2)
ДИВНІЙ (1)
ДИВНІШЕ (1)
ДИВНІШИЙ (1)
ДИВНІШІ (2)
ДИВНО (37)
ДИВНОГО (9)
ДИВНОЇ (12)
ДИВНОМУ (7)
ДИВНОЮ (1)
ДИВНУ (8)
ДИВО (178)
ДИВОВИЖНА (2)
ДИВОВИЖНЕ (9)
ДИВОВИЖНИЙ (8)
ДИВОВИЖНИМ (2)
ДИВОВИЖНИМИ (1)
ДИВОВИЖНІ (11)
ДИВОВИЖНІШІ (1)
ДИВОВИЖНО (3)
ДИВОВИЖНОГО (2)
ДИВОВИЖНОМУ (2)
ДИВОВИЖНУ (3)
ДИВОВИЖУ (4)
ДИВОВИЩ (2)
ДИВОВИЩЕ (1)
ДИВОГЛЯДНІ (1)
ДИВО-КАМІЛЛА (1)
ДИВОМ (14)
ДИВУ (1)
ДИВУВАВСЬ (1)
ДИВУВАВСЯ (8)
ДИВУВАЛАСЬ (11)
ДИВУВАЛИСЬ (14)
ДИВУВАЛИСЯ (1)
ДИВУВАЛО (3)
ДИВУВАННЯ (3)
ДИВУВАННЯМ (6)
ДИВУВАТИСЬ (2)
ДИВУЄ (2)
ДИВУЄТЬСЯ (3)
ДИВУЄШСЯ (2)
ДИВУЙТЕ (6)

ДИВУЙТЕСЬ (2)
ДИВУЮСЬ (13)
ДИВУЮТЬСЯ (2)
ДИВУЮЧИСЬ (7)
ДИКА (10)
ДИКАРЄВ (1)
ДИКАРЄВА (3)
ДИКАРІ (3)
ДИКАРСЬКИМ (2)
ДИКЕ (3)
ДИКИЙ (31)
ДИКИМ (16)
ДИКИМИ (13)
ДИКИХ (18)
ДИКІ (53)
ДИКІЙ (1)
ДИКІСТЬ (3)
ДИКО (9)
ДИКОВИНУ (2)
ДИКОГО (10)
ДИКОЇ (8)
ДИКОМУ (3)
ДИКОСТІ (1)
ДИКОЮ (1)
ДИКТАТУРА (1)
ДИКТАТУРОЮ (1)
ДИКТУВАВ (1)
ДИКТУВАТИ (1)
ДИКТУЮ (1)
ДИКУ (3)
ДИКУВАТИЙ (1)
ДИКУВАТІ (1)
ДИКУВАТОЇ (2)
ДИКУН (1)
ДИКУНИ (5)
ДИКУНОЧКА (1)
ДИКУНСТВО (1)
ДИКЦІОНЕРІ (1)
ДИЛІЖАНСИ (1)
ДИЛІНИ (1)
ДИМ (84)
ДИМАРІ (2)
ДИМАРЯ (4)

142

ДИМАРЯХ (1)
ДИМИТРІЄВИЧУ (1)
ДИМИТРІЙ (2)
ДИМИТРІЙОВИЧУ (4)
ДИМИТРІЯ (1)
ДИМИТЬ (1)
ДИМКОМ (2)
ДИМНИК (1)
ДИМНО (2)
ДИМОВИЙ (1)
ДИМОВІ (1)
ДИМОК (12)
ДИМОМ (20)
ДИМУ (39)
ДИМЧАСТИХ (1)
ДИНАМІТОМ (1)
ДИНІ (15)
ДИНЬ (9)
ДИНЬОК (2)
ДИНЮ (4)
ДИНЯ (3)
ДИНЯМИ (1)
ДИНЯЧЕ (2)
ДИПЛОМ (1)
ДИПЛОМАТИ (2)
ДИПЛОМАТИЧНІ (1)
ДИПЛОМАТІВ (2)
ДИПЛОМАТІЇ (1)
ДИПЛОМАТІЯ (1)
ДИРЕКТОР (34)
ДИРЕКТОРА (34)
ДИРЕКТОРАМ (1)
ДИРЕКТОРАМИ (1)
ДИРЕКТОРЕНКА (1)
ДИРЕКТОРИ (1)
ДИРЕКТОРІВ (3)
ДИРЕКТОРІВНА (1)
ДИРЕКТОРІВНИ (1)
ДИРЕКТОРОВИХ (1)
ДИРЕКТОРОВІ (1)
ДИРЕКТОРОВІМ (1)
ДИРЕКТОРОВОГО (1)
ДИРЕКТОРОВУ (1)

ДИРЕКТОРОМ (8)
ДИРЕКТОРСЬКИЙ (1)
ДИРЕКТОРСЬКИМ (1)
ДИРЕКТОРУ (1)
ДИРЕКТОРША (26)
ДИРЕКТОРШЕЮ (2)
ДИРЕКТОРШІ (4)
ДИРЕКТОРШУ (1)
ДИРЕКТРИСОЮ (1)
ДИРЕКЦІЇ (2)
ДИРЕКЦІЙ (2)
ДИСГАРМОНІЇ (1)
ДИСГАРМОНІЮ (1)
ДИСГАРМОНІЯ (1)
ДИСЕРТАЦІЇ (1)
ДИСЕРТАЦІЯМИ (2)
ДИСКАНТ (1)
ДИСКАНТА (1)
ДИСКАНТИ (1)
ДИСКАНТІВ (1)
ДИСКАНТОМ (3)
ДИСОНАНС (1)
ДИСОНАНСИ (1)
ДИСПУТІ (1)
ДИСПУТІВ (1)
ДИСПУТУВАТЬ (1)
ДИСТАНЦІЇ (2)
ДИСЦИПЛІНИ (1)
ДИСЦИПЛІНУ (2)
ДИТИНА (169)
ДИТИНИ (58)
ДИТИНИ-ЄДИНИЦІ (1)
ДИТИНІ (14)
ДИТИНКА (1)
ДИТИНКОЮ (2)
ДИТИНКУ (1)
ДИТИНО (23)
ДИТИНОЮ (26)
ДИТИНУ (124)
ДИТИНЦІ (1)
ДИТИНЧА (6)
ДИТКАМЫ (1)
ДИТЯ (18)

ДИТЯМ (3)
ДИТЯТИ (3)
ДИТЯТІ (4)
ДИТЯТКО (1)
ДИТЯЧА (8)
ДИТЯЧЕ (9)
ДИТЯЧИЙ (18)
ДИТЯЧИМ (9)
ДИТЯЧИМИ (4)
ДИТЯЧИХ (23)
ДИТЯЧІ (31)
ДИТЯЧІЙ (1)
ДИТЯЧОГО (5)
ДИТЯЧОЇ (6)
ДИТЯЧОМУ (2)
ДИТЯЧОЮ (3)
ДИТЯЧУ (9)
ДИФТЕРИТ (1)
ДИХА (2)
ДИХАВ (10)
ДИХАЄ (1)
ДИХАЛА (18)
ДИХАЛИ (10)
ДИХАЛО (11)
ДИХАННЯ (7)
ДИХАТИ (35)
ДИХАТЬ (10)
ДИХАЮЧИ (2)
ДИХНЕ (2)
ДИХНУВ (1)
ДИХНУЛА (4)
ДИХНУЛИ (5)
ДИХНУЛО (7)
ДИХНУТИ (1)
ДИХНУТЬ (1)
ДИЧИНА (2)
ДИЧИНИ (7)
ДИЧИНОЮ (1)
ДИЧИНУ (6)
ДИЧІЙТЕ (1)
ДИШЕ (27)
ДИШЕЛЬ (4)
ДИШЕШ (2)
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ДИШІ (1)
ДИШКАНТОМ (1)
ДИШЛЕМ (2)
ДИШЛІ (1)
ДИШЛЯМИ (1)
ДИШУ (11)
ДИШУТЬ (13)
ДИШУЧИ (4)
ДИЯВОЛА (1)
ДИЯВОЛЬСЬКА (2)
ДИЯКОН (37)
ДИЯКОНА (23)
ДИЯКОНАМ (1)
ДИЯКОНАМИ (2)
ДИЯКОНЕ (12)
ДИЯКОНИ (6)
ДИЯКОНІВ (7)
ДИЯКОНОВІ (1)
ДИЯКОНОВОГО (1)
ДИЯКОНОМ (5)
ДИЯКОНСЬКИЙ (1)
ДИЯКОНУВАВ (2)
ДИЯКОНША (1)
ДИЯКОНШІ (1)
ДІАБОЛАКІ (1)
ДІАГРАМА (4)
ДІАДЕМА (2)
ДІАДЕМИ (1)
ДІАДЕМІ (1)
ДІАДЕМОЮ (1)
ДІАДЕМУ (2)
ДІАЛЕКТИ (1)
ДІАМАНТАМИ (12)
ДІАМАНТАХ (3)
ДІАМАНТИ (14)
ДІАМАНТІВ (6)
ДІАМАНТОВЕ (1)
ДІАМАНТОВИМИ (1)
ДІАМАНТОВІ (1)
ДІАН (2)
ДІАНА (8)
ДІАНИ (1)
ДІАНІ (1)

ДІАНО (2)
ДІБРАНО (1)
ДІБРІВОНЬКА (1)
ДІБРОВ (3)
ДІБРОВА (19)
ДІБРОВАМИ (5)
ДІБРОВАХ (5)
ДІБРОВИ (19)
ДІБРОВІ (41)
ДІБРОВО (2)
ДІБРОВОЮ (9)
ДІБРОВУ (21)
ДІВ (3)
ДІВАЄТЬСЯ (2)
ДІВАЄШ (4)
ДІВАЛИСЬ (1)
ДІВАТИ (2)
ДІВАТЬ (3)
ДІВАЮСЬ (1)
ДІВАЮТЬ (1)
ДІВАЮТЬСЯ (2)
ДІВЕРА (1)
ДІВЕРОМ (1)
ДІВИЦЬ (3)
ДІВИЦЯ (2)
ДІВИЧВЕЧІР (1)
ДІВКА (44)
ДІВКА-БРАНКА (1)
ДІВКАМ (1)
ДІВКАХ (2)
ДІВКИ (13)
ДІВКО (8)
ДІВКО-БРАНКО (2)
ДІВКОЮ (25)
ДІВКУ (3)
ДІВО (2)
ДІВОК (2)
ДІВОЦТВО (3)
ДІВОЦЬКЕ (1)
ДІВОЦЬКИЙ (1)
ДІВОЦЬКИМ (3)
ДІВОЦЬКИМИ (1)
ДІВОЦЬКИХ (1)

ДІВОЦЬКІ (3)
ДІВОЦЬКОЇ (1)
ДІВОЦЬКОЮ (1)
ДІВОЧА (13)
ДІВОЧЕ (6)
ДІВОЧИЙ (26)
ДІВОЧИМ (2)
ДІВОЧИМИ (2)
ДІВОЧИХ (5)
ДІВОЧІ (17)
ДІВОЧІЙ (3)
ДІВОЧКАМ (1)
ДІВОЧКИ (1)
ДІВОЧОГО (3)
ДІВОЧОЇ (4)
ДІВОЧОМУ (2)
ДІВОЧОЮ (2)
ДІВОЧУ (4)
ДІВОЩИНИ (1)
ДІВСТВЕНИЦЮ (1)
ДІВСЬ (1)
ДІВСЯ (25)
ДІВУВАЛА (5)
ДІВУВАЛИ (1)
ДІВУВАННЯ (3)
ДІВУЄ (1)
ДІВУЛІ (1)
ДІВУЛЯ (3)
ДІВУЮ (1)
ДІВЦИНУ (1)
ДІВЦІ (7)
ДІВЧА (2)
ДІВЧАТ (228)
ДІВЧАТА (389)
ДІВЧАТАМ (27)
ДІВЧАТАМИ (52)
ДІВЧАТА-НАЙМИЧКИ
(1)
ДІВЧАТА-СЕСТРИЦІ (1)
ДІВЧАТАХ (12)
ДІВЧАТ-ДРУЖОК (1)
ДІВЧАТКА (7)
ДІВЧАТКАМ (1)
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ДІВЧАТКАМИ (1)
ДІВЧАТКА-НЯНЬКИ (1)
ДІВЧАТОК (2)
ДІВЧАТОЧКА (1)
ДІВЧАЧА (1)
ДІВЧАЧЕ (1)
ДІВЧАЧИЙ (3)
ДІВЧАЧИМ (1)
ДІВЧАЧИМИ (1)
ДІВЧАЧИХ (3)
ДІВЧАЧІ (7)
ДІВЧАЧУ (2)
ДІВЧИНА (233)
ДІВЧИНА-ВИШНЯ (1)
ДІВЧИНА-ГОРЛИЦЯ (1)
ДІВЧИНИ (90)
ДІВЧИНІ (19)
ДІВЧИНКА (18)
ДІВЧИНКИ (1)
ДІВЧИНКИ-ОНУЧКИ
(1)
ДІВЧИНКОЮ (2)
ДІВЧИНКУ (6)
ДІВЧИНО (49)
ДІВЧИНО-ГОРЛИЦЕ (1)
ДІВЧИНОНЬКА (1)
ДІВЧИНОНЬКО (6)
ДІВЧИНОНЬКУ (1)
ДІВЧИНОЮ (25)
ДІВЧИНУ (75)
ДІВЧИНУ-КРАСУНЮ
(1)
ДІВЧИНЦІ (1)
ДІГТЯР (1)
ДІГТЯРІ (1)
ДІГТЯРНІ (1)
ДІД (429)
ДІДА (126)
ДІДА-КАТА (1)
ДІДАМ (2)
ДІДАМИ (4)
ДІДА-ПАСІЧНИКА (2)
ДІДА-ПРАДІДА (2)

ДІДАХ (1)
ДІДИ (46)
ДІДИЗНА (6)
ДІДИЗНУ (5)
ДІДИЦТВО (1)
ДІДИЦЬКА (2)
ДІДИЦЬКЕ (1)
ДІДИЦЬКИЙ (2)
ДІДИЦЬКИХ (5)
ДІДИЦЬКІ (2)
ДІ-ДИЦЬКІ (1)
ДІДИЦЬКІЙ (1)
ДІДИЦЬКОГО (9)
ДІДИЦЬКОЇ (1)
ДІДИЧ (56)
ДІДИЧА (41)
ДІДИЧА-ГРЕКА (1)
ДІДИЧАМИ (13)
ДІДИЧАМИПОЛЯКАМИ (1)
ДІДИЧАХ (2)
ДІДИЧЕВА (1)
ДІДИЧЕВІ (3)
ДІДИЧЕМ (8)
ДІДИЧИ (1)
ДІДИЧІ (39)
ДІДИЧІВ (37)
ДІДИЧІВ-ПАНИЧІВ (1)
ДІДИЧІВ-ПАНІВ (2)
ДІДИЧІ-КАТОЛИКИ (1)
ДІДИЧІ-ПОЛЯКИ (2)
ДІДИЧКА (7)
ДІДИЧ-КАТОЛИК (1)
ДІДИЧКИ (2)
ДІДИЧКОЮ (2)
ДІДИЧКУ (2)
ДІДИЧОК (2)
ДІДІВ (27)
ДІДІВСЬКИМИ (1)
ДІДКА (1)
ДІДКОМ (1)
ДІДОВА (4)
ДІДОВЕ (3)

ДІДОВИМ (1)
ДІДОВИХ (3)
ДІДОВІ (33)
ДІДОВІЙ (5)
ДІДОВОГО (1)
ДІДОВОЇ (1)
ДІДОВОМУ (2)
ДІДОВОЮ (1)
ДІДОВУ (2)
ДІДОК (4)
ДІДОМ (15)
ДІД-ПАСІЧНИК (1)
ДІДРО (1)
ДІДУ (60)
ДІДУГАН (8)
ДІДУГАНИ (3)
ДІДУГАНІВ (2)
ДІДУСЬ (2)
ДІДУСЮ (3)
ДІДЬКА (17)
ДІДЬКАМ (1)
ДІДЬКАМИ (3)
ДІДЬКИ (10)
ДІДЬКІВ (7)
ДІДЬКО (40)
ДІДЬКОВОГО (1)
ДІДЬКОМ (3)
ДІДЬКУ (12)
ДІЄВУ (1)
ДІЄСЛІВ (2)
ДІЄСЛОВА (3)
ДІЄСЛОВІВ (1)
ДІЄТЬСЯ (80)
ДІЖА (5)
ДІЖДАВ (13)
ДІЖДАВСЬ (1)
ДІЖДАВСЯ (17)
ДІЖДАВШИ (1)
ДІЖДАВШИСЬ (6)
ДІЖДАЛА (6)
ДІЖДАЛАСЬ (15)
ДІЖДАЛАСЯ (1)
ДІЖДАЛИ (2)
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ДІЖДАЛИСЬ (4)
ДІЖДАТИ (6)
ДІЖДАТИСЬ (4)
ДІЖДАТЬСЯ (3)
ДІЖДЕ (2)
ДІЖДЕМО (3)
ДІЖДЕМОСЬ (1)
ДІЖДЕТЕ (2)
ДІЖДЕТЬСЯ (11)
ДІЖДЕШ (12)
ДІЖДУ (1)
ДІЖДУСЬ (4)
ДІЖДУСЯ (9)
ДІЖДУТЬ (1)
ДІЖДУТЬСЯ (1)
ДІЖЕЧКАМИ (2)
ДІЖЕЧКИ (2)
ДІЖЕЧКУ (5)
ДІЖЕЮ (3)
ДІЖІ (7)
ДІЖКА (3)
ДІЖКАМИ (2)
ДІЖКИ (25)
ДІЖКОЮ (1)
ДІЖКУ (9)
ДІЖОК (1)
ДІЖУ (16)
ДІЖУРИЛИ (1)
ДІЖЦІ (5)
ДІЗНАВСЬ (11)
ДІЗНАВСЯ (17)
ДІЗНАВШИСЬ (3)
ДІЗНАЄМОСЬ (5)
ДІЗНАЄТЕСЬ (2)
ДІЗНАЄТЬСЯ (16)
ДІЗНАЄШСЯ (1)
ДІЗНАЙМОСЬ (1)
ДІЗНАЙТЕСЬ (1)
ДІЗНАЛАСЬ (19)
ДІЗНАЛАСЯ (2)
ДІЗНАЛИСЬ (12)
ДІЗНАЛИСЯ (1)
ДІЗНАЛОСЬ (1)

ДІЗНАТИСЬ (10)
ДІЗНАТИСЯ (1)
ДІЗНАТЬСЯ (9)
ДІЗНАЮТЬСЯ (5)
ДІЇ (38)
ДІЙ (8)
ДІЙВО (1)
ДІЙВОМ (1)
ДІЙДЕ (24)
ДІЙДЕМО (7)
ДІЙДЕТЕ (1)
ДІЙДЕШ (5)
ДІЙДУ (10)
ДІЙДУТЬ (4)
ДІЙНА (2)
ДІЙНИК (1)
ДІЙНИКИ (2)
ДІЙНИЦЕЮ (1)
ДІЙНИЦІ (2)
ДІЙНИЦЬ (2)
ДІЙНИЦЮ (2)
ДІЙНИЦЯ (1)
ДІЙНИЦЯМИ (1)
ДІЙНІ (1)
ДІЙОВА (2)
ДІЙОВЕ (2)
ДІЙОВИМ (2)
ДІЙОВИМИ (4)
ДІЙОВИХ (22)
ДІЙОВІ (26)
ДІЙСНА (4)
ДІЙСНЕ (6)
ДІЙСНИЙ (1)
ДІЙСНИМ (1)
ДІЙСНІ (3)
ДІЙСНІЙ (2)
ДІЙСНІСТЬ (4)
ДІЙСНО (46)
ДІЙСНОГО (7)
ДІЙСНОЇ (2)
ДІЙСНОМУ (2)
ДІЙСНОСТІ (7)
ДІЙСНУ (1)

ДІЙТИ (12)
ДІЙШЛА (83)
ДІЙШЛИ (36)
ДІЙШЛИЙ (3)
ДІЙШЛИМ (1)
ДІЙШЛИХ (1)
ДІЙШЛІ (2)
ДІЙШЛІСТЬ (2)
ДІЙШЛО (5)
ДІЙШЛОСТІ (2)
ДІЙШЛОСЬ (1)
ДІЙШЛОСЯ (1)
ДІЙШОВ (45)
ДІЙШОВШИ (3)
ДІККЕНС (1)
ДІККЕНСА (3)
ДІККЕНСОВІ (1)
ДІЛ (40)
ДІЛА (219)
ДІЛАМ (5)
ДІЛАМИ (2)
ДІЛАСЬ (17)
ДІЛАСЯ (4)
ДІЛАХ (9)
ДІЛИ (3)
ДІЛИЛА (1)
ДІЛИЛИСЬ (7)
ДІЛИМО (2)
ДІЛИСЬ (13)
ДІЛИСЯ (1)
ДІЛИТИ (2)
ДІЛИТИСЬ (2)
ДІЛИТЬ (2)
ДІЛИТЬСЯ (6)
ДІЛИЧЬ (1)
ДІЛІ (35)
ДІЛІТЬСЯ (3)
ДІЛО (447)
ДІЛОМ (31)
ДІЛОСЬ (2)
ДІЛОСЯ (1)
ДІЛУ (41)
ДІЛЦЕ (2)
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ДІЛЬЦЕ (5)
ДІЛЯНИЦЮ (6)
ДІЛЯНИЦЯ (3)
ДІЛЯТЬ (1)
ДІЛЯЧИ (2)
ДІЛЯЧИСЬ (2)
ДІМ (208)
ДІМКИ (1)
ДІМОК (2)
ДІНЕМО (1)
ДІНЕТЕСЬ (1)
ДІНЕТЬСЯ (4)
ДІНЕШСЯ (1)
ДІНТЕРА (2)
ДІНУ (2)
ДІНУСЬ (7)
ДІНУСЯ (1)
ДІНЬ (1)
ДІОСКОР (2)
ДІОСКОРА (3)
ДІРАВОМУ (1)
ДІРИ (2)
ДІРКА (7)
ДІРКАМИ (6)
ДІРКИ (23)
ДІРКОЮ (5)
ДІРКУ (19)
ДІРОЧКИ (3)
ДІРОЧКУ (6)
ДІРОЧОК (1)
ДІРЦІ (1)
ДІРЯВА (1)
ДІРЯВИЙ (5)
ДІРЯВИХ (1)
ДІРЯВОМУ (1)
ДІРЯВОЮ (1)
ДІССЕНТЕРІЯ (1)
ДІСТАВ (129)
ДІСТАВАВ (1)
ДІСТАВАЛА (1)
ДІСТАВАЛИ (1)
ДІСТАВАТЬ (1)
ДІСТАВСЯ (3)

ДІСТАВШИ (4)
ДІСТАЄ (2)
ДІСТАЛА (19)
ДІСТАЛАСЬ (1)
ДІСТАЛИ (15)
ДІСТАЛОСЬ (2)
ДІСТАНЕ (13)
ДІСТАНЕТЕ (2)
ДІСТАНЕТЬСЯ (1)
ДІСТАНЕШ (1)
ДІСТАНУ (3)
ДІСТАНУСЬ (1)
ДІСТАТИ (41)
ДІСТАТЬ (2)
ДІСТАЮ (4)
ДІСТАЮТЬ (6)
ДІСТАЮЧИ (2)
ДІТВОРА (6)
ДІТВОРИ (2)
ДІТВОРУ (2)
ДІТЕЙ (391)
ДІТИ (407)
ДІТИСЬ (36)
ДІТИЩА (1)
ДІТКАМИ (3)
ДІТКИ (3)
ДІТКЛИВА (2)
ДІТЛАХИ (1)
ДІТОК (2)
ДІТОНЬКИ (3)
ДІТОЧКИ (3)
ДІТОЧОК (2)
ДІТЬ (6)
ДІТЬМИ (114)
ДІТЯМ (55)
ДІТЯХ (11)
ДІХТЯРЯНСЬКОЇ (1)
ДІЮ (12)
ДІЮТЬ (4)
ДІЮТЬСЯ (2)
ДІЯ (39)
ДІЯВ (3)
ДІЯДЕМА (1)

ДІЯЛАСЬ (3)
ДІЯЛАСЯ (1)
ДІЯЛИСЬ (1)
ДІЯЛОСЬ (25)
ДІЯЛОСЯ (1)
ДІЯЛЬНІСТЬ (9)
ДІЯЛЬНОСТІ (8)
ДІЯМЕНТ (1)
ДІЯМЕНТАМИ (5)
ДІЯМЕНТАХ (1)
ДІЯМЕНТИ (1)
ДІЯМЕНТІВ (5)
ДІЯМЕНТОВЕ (2)
ДІЯМЕНТОВОГО (1)
ДІЯМИ (2)
ДІЯНИ (1)
ДІЯНІЯ (6)
ДІЯННЯ (16)
ДІЯНО (1)
ДІЯРІУШ (5)
ДІЯРІУШЕВІ (1)
ДІЯРІУШІ (3)
ДІЯТИ (32)
ДІЯТИСЬ (2)
ДІЯТЬ (2)
ДІЯХ (10)
ДІЯЧ (1)
ДІЯЧА (2)
ДІЯЧАМИ (1)
ДІЯЧЕМ (4)
ДІЯЧІ (9)
ДІЯЧІВ (11)
ДІЯЧКИ (1)
ДЛОТОВСЬКИМ (1)
ДЛЯ (2158)
ДЛЯВА (4)
ДЛЯВИЙ (4)
ДЛЯВИМИ (1)
ДЛЯВИХ (1)
ДЛЯВІ (1)
ДЛЯВІЙ (1)
ДЛЯВІСТЮ (1)
ДЛЯВО (10)
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ДЛЯВОМУ (2)
ДЛЯВОСТІ (1)
ДЛЯВОЮ (12)
ДЛЯВСЯ (1)
ДЛЯЄТЬСЯ (8)
ДЛЯЄШСЯ (1)
ДЛЯЙСЯ (3)
ДЛЯЙСЯ-БО (1)
ДЛЯЙТЕСЬ (6)
ДЛЯЛАСЬ (1)
ДЛЯЛИСЬ (6)
ДЛЯТИМЕТЬСЯ (1)
ДЛЯТИСЬ (5)
ДЛЯЮТЬСЯ (1)
ДЛЯЮЧИСЬ (1)
ДМЕ (4)
ДМЕТЬСЯ (6)
ДМИ (1)
ДМИТРА (12)
ДМИТРЕ (9)
ДМИТРИЕВОЙ (1)
ДМИТРИЮ (1)
ДМИТРІЙОВИЧ (1)
ДМИТРІЙОВИЧА (1)
ДМИТРІЯ (1)
ДМИТРО (22)
ДМИТРОВИЧУ (10)
ДМИТРОВІ (3)
ДМИТРОМ (4)
ДМИТРУ (2)
ДМУТЬСЯ (5)
ДМУХАВ (3)
ДМУХАЄ (1)
ДМУХНЕ (3)
ДМУХНУВ (17)
ДМУХНУВШИ (1)
ДМУХНУЛА (5)
ДМУХНУЛО (1)
ДМУХОМ (1)
ДНА (72)
ДНЕВНИК (1)
ДНЕЙ (1)
ДНЕМ (9)

ДНЕПРА (1)
ДНЕСТРА (1)
ДНЕСЬ (2)
ДНИНИ (2)
ДНИЩА (1)
ДНИЩАХ (2)
ДНИЩЕ (2)
ДНИЩЕМ (2)
ДНИЩІ (3)
ДНІ (273)
ДНІ-БО (1)
ДНІВ (19)
ДНІЄ (1)
ДНІЛО (2)
ДНІПРА (90)
ДНІПРЕ (5)
ДНІПРІ (20)
ДНІПРО (99)
ДНІПРОВА (4)
ДНІПРОВИМ (1)
ДНІПРОВИМИ (2)
ДНІПРОВИХ (2)
ДНІПРОВІ (7)
ДНІПРОВОЇ (3)
ДНІПРОВОМУ (1)
ДНІПРОВОЮ (2)
ДНІПРОВСЬКИЙ (1)
ДНІПРОВСЬКОГО (1)
ДНІПРОВУ (2)
ДНІПРОМ (103)
ДНІПРУ (6)
ДНІСТРА (4)
ДНІСТРІ (1)
ДНІСТРО (2)
ДНІСТРОВА (1)
ДНІСТРОВЕ (1)
ДНІСТРОВИМ (1)
ДНІСТРОВОГО (1)
ДНІСТРОВОМУ (1)
ДНІСТРОВСЬКОГО (2)
ДНІСТРОВУ (1)
ДНІСТРОМ (11)
ДНІСТРУ (2)

ДНІТИ (3)
ДНІТЬ (1)
ДНО (45)
ДНОМ (9)
ДНУ (1)
ДНЮ (6)
ДНЮВАЛА (1)
ДНЮВАЛИ (1)
ДНЮЄ (1)
ДНЮЙТЕ (1)
ДНЯ (474)
ДНЯМИ (11)
ДНЯХ (10)
ДО (14206)
ДОБА (9)
ДОБАЛАКАЛИСЬ (1)
ДОБАЧАВ (1)
ДОБАЧАЄМО (1)
ДОБАЧАЄТЕ (1)
ДОБАЧАЛИ (1)
ДОБЕРЕ (2)
ДОБЕРЕМО (1)
ДОБЕРЕМОСЬ (1)
ДОБЕРЕТЬСЯ (1)
ДОБЕРЕШ (1)
ДОБЕРІМОСЬ (1)
ДОБЕРУ (1)
ДОБЕРУСЬ (1)
ДОБЕРУТЬ (2)
ДОБИ (17)
ДОБИВАВ (1)
ДОБИВАЙТЕ (1)
ДОБИЛИСЬ (1)
ДОБИРАВ (1)
ДОБИРАЙ (2)
ДОБИРАЙТЕ (1)
ДОБИРАЙТЕСЬ (1)
ДОБИРАЛА (2)
ДОБИРАЛИСЬ (1)
ДОБИРАТИ (2)
ДОБИРАТЬ (2)
ДОБИРАЮТЬ (4)
ДОБИРАЮТЬСЯ (3)
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ДОБИРАЮЧИ (1)
ДОБІ (1)
ДОБІГ (5)
ДОБІГАЄ (1)
ДОБІГАЛА (1)
ДОБІГЛА (8)
ДОБІГЛИ (2)
ДОБІЖИТЬ (1)
ДОБІЖУ (1)
ДОБІРНАЯ (1)
ДОБІРНИХ (2)
ДОБОЮ (21)
ДОБРА (346)
ДОБРАВ (5)
ДОБРАВСЯ (2)
ДОБРАЛА (2)
ДОБРАЛИ (4)
ДОБРАНИЙ (1)
ДОБРАНИХ (2)
ДОБРАНІЧ (7)
ДОБРАТИ (4)
ДОБРАТИСЬ (2)
ДОБРЕ (1434)
ДОБРЕ-ДОБРЕ (3)
ДОБРЕЕ (1)
ДОБРЕЛА (1)
ДОБРЕНЬКА (2)
ДОБРЕНЬКЕ (2)
ДОБРЕНЬКИМ (1)
ДОБРЕНЬКИМИ (1)
ДОБРЕНЬКІ (1)
ДОБРЕНЬКО (10)
ДОБРЕНЬКОГО (1)
ДОБРЕНЬКОЇ (1)
ДОБРЕ-ТАКИ (4)
ДОБРИВЕЧІР (62)
ДОБРИДЕНЬ (65)
ДОБРИЙ (281)
ДОБРИЛАСЬ (1)
ДОБРИЛОВСЬКИЙ (29)
ДОБРИЛОВСЬКИМ (3)
ДОБРИЛОВСЬКОГО
(10)

ДОБРИЛОВСЬКОМУ (1)
ДОБРИМ (39)
ДОБРИМИ (17)
ДОБРИХ (44)
ДОБРІ (175)
ДОБРІЇ (2)
ДОБРІЙ (16)
ДОБРІМ (1)
ДОБРІСТІ (1)
ДОБРІСТЬ (16)
ДОБРІСТЮ (2)
ДОБРІША (9)
ДОБРІШЕ (1)
ДОБРІШИЙ (4)
ДОБРІШИМ (1)
ДОБРІШИХ (1)
ДОБРІШІ (3)
ДОБРІШОЇ (4)
ДОБРІШУ (1)
ДОБРО (157)
ДОБРОБУТ (4)
ДОБРОБУТТЯ (6)
ДОБРОБУТУ (1)
ДОБРОВОЛЬЦІ (1)
ДОБРОВОЛЬЦЯ (2)
ДОБРОГО (166)
ДОБРОДІЄВІ (3)
ДОБРОДІЄМ (2)
ДОБРОДІЇ (6)
ДОБРОДІЇВ (1)
ДОБРОДІЙ (14)
ДОБРОДІЙКА (10)
ДОБРОДІЙКИ (3)
ДОБРОДІЙКО (10)
ДОБРОДІЙНЕ (3)
ДОБРОДІЙНИМ (2)
ДОБРОДІЙНИХ (1)
ДОБРОДІЙНІ (3)
ДОБРОДІЙНІСТЬ (1)
ДОБРОДІЙНУ (1)
ДОБРОДІЙЦІ (3)
ДОБРОДІТЕЛІ (1)
ДОБРОДІЮ (128)

ДОБРОДІЯ (10)
ДОБРОДІЯМ (2)
ДОБРОДІЯННЯ (4)
ДОБРОДІЯТЬ (1)
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ (1)
ДОБРОЇ (52)
ДОБРОЛЮБОВ (2)
ДОБРОЛЮБОВА (2)
ДОБРОМ (55)
ДОБРОМУ (13)
ДОБРОСЕРДА (3)
ДОБРОСЕРДИЙ (1)
ДОБРОСЕРДНА (2)
ДОБРОСЕРДНІ (1)
ДОБРОСЕРДОМУ (1)
ДОБРОСОВІСНИХ (2)
ДОБРОСОВІСНІ (2)
ДОБРОСОВІСНОГО (2)
ДОБРОТИТЛАМИ (1)
ДОБРОХІТЬ (13)
ДОБРОЧИНКИ (4)
ДОБРОЧИНКІВ (1)
ДОБРОЧИНКУ (2)
ДОБРОЧИНОК (2)
ДОБРОЮ (18)
ДОБРУ (93)
ДОБРУДЖУ (1)
ДОБРЯЩА (2)
ДОБРЯЩЕ (1)
ДОБРЯЩИМИ (1)
ДОБРЯЩИХ (2)
ДОБРЯЩІ (6)
ДОБРЯЩОГО (2)
ДОБРЯЩОЇ (3)
ДОБРЯЩОЮ (1)
ДОБРЯЩУ (1)
ДОБУ (15)
ДОБУВ (2)
ДОБУВАВСЯ (1)
ДОБУВАЄ (1)
ДОБУВАЄТЕ (1)
ДОБУВАЄТЬСЯ (4)
ДОБУВАЙ (1)
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ДОБУВАЙТЕ (1)
ДОБУВАЛИ (1)
ДОБУВАННЯ (1)
ДОБУВАТИ (14)
ДОБУВАТИСЬ (3)
ДОБУВАТЬ (4)
ДОБУВАТЬСЯ (2)
ДОБУВАЮТЬСЯ (1)
ДОБУВШИ (2)
ДОБУДЕ (1)
ДОБУДЕМО (6)
ДОБУДЕТЕ (2)
ДОБУДЕШ (3)
ДОБУДЕШСЯ (1)
ДОБУДИЛАСЬ (2)
ДОБУДИТИСЯ (1)
ДОБУДИТЬСЯ (1)
ДОБУДОВАНА (1)
ДОБУДУ (11)
ДОБУДУВАЛИ (1)
ДОБУЛА (4)
ДОБУЛАСЯ (1)
ДОБУЛИ (8)
ДОБУТЕ (1)
ДОБУТИ (12)
ДОБУТИМ (1)
ДОБУТИСЬ (2)
ДОБУТИХ (1)
ДОБУТІ (1)
ДОБУТКАМИ (2)
ДОБУТКИ (5)
ДОБУТКОМ (2)
ДОБУТКУ (5)
ДОБУТОК (1)
ДОБУТТЯ (2)
ДОБУТЬ (2)
ДОБУТЬСЯ (1)
ДОВБАВ (1)
ДОВБАЛИ (2)
ДОВБАНІ (2)
ДОВБАНКА (1)
ДОВБАНКАМИ (1)
ДОВБАНКИ (3)

ДОВБАНКИДУПЛЯНКИ (1)
ДОВБАНКУ (2)
ДОВБАНОК (1)
ДОВБАНЦІ (1)
ДОВБАЮ (1)
ДОВБЕШКОЮ (3)
ДОВБИШ (9)
ДОВБИША (2)
ДОВБИШАМИ (1)
ДОВБИШЕВА (2)
ДОВБИШЕВУ (1)
ДОВБИШІ (3)
ДОВБИШІВ (5)
ДОВБИШІВНА (3)
ДОВБИШКА (9)
ДОВБИШКАМИ (3)
ДОВБИШКИ (2)
ДОВБИШКОЮ (1)
ДОВБИШЦІ (1)
ДОВБНЕЮ (10)
ДОВБНІ (4)
ДОВБНЮ (2)
ДОВБНЯ (2)
ДОВГА (64)
ДОВГА-ДОВГА (2)
ДОВГАЛІВ (2)
ДОВГА-ПРЕДОВГА (1)
ДОВГАСТЕ (2)
ДОВГАСТИМ (1)
ДОВГАСТІ (1)
ДОВГАСТОЇ (1)
ДОВГАХ (1)
ДОВГЕ (38)
ДОВГЕЛЕЦЬКИЙ (2)
ДОВГЕЛЕЦЬКИМ (1)
ДОВГЕЛЕЦЬКИМИ (4)
ДОВГЕЛЕЦЬКИХ (3)
ДОВГЕЛЕЦЬКІ (13)
ДОВГЕЛЕЦЬКНХ (1)
ДОВГЕЛЕЦЬКОМУ (1)
ДОВГЕЛЕЦЬКОЮ (1)
ДОВГЕЛЕЦЬКУ (2)

ДОВГЕНЬКА (1)
ДОВГЕНЬКЕ (3)
ДОВГЕНЬКИЙ (4)
ДОВГЕНЬКИМ (3)
ДОВГЕНЬКИМИ (1)
ДОВГЕНЬКІ (4)
ДОВГЕНЬКО (97)
ДОВГЕНЬКО-ТАКИ (2)
ДОВГИ (18)
ДОВГИЙ (211)
ДОВГИЙ-ДОВГИЙ (1)
ДОВГИМ (67)
ДОВГИМИ (148)
ДОВГИХ (44)
ДОВГИХ-ПРЕДОВГИХ
(1)
ДОВГІ (241)
ДОВГІВ (7)
ДОВГІ-ДОВГІ (3)
ДОВГІЙ (18)
ДОВГІ-ПРЕДОВГІ (1)
ДОВГО (672)
ДОВГОБРАЗА (5)
ДОВГОБРАЗЕ (4)
ДОВГОБРАЗИЙ (21)
ДОВГОБРАЗИМ (1)
ДОВГОБРАЗІ (1)
ДОВГОБРАЗОГО (1)
ДОВГОВАСТЕ (4)
ДОВГОВАСТІ (4)
ДОВГОВАСТОГО (1)
ДОВГОВАСТОМУ (2)
ДОВГОВІЧНЕ (1)
ДОВГОВІЧНИЙ (1)
ДОВГОВІЧНИХ (1)
ДОВГОВІЧНОСТІ (1)
ДОВГОВОЛОСІ (1)
ДОВГОГО (44)
ДОВГО-ДОВГО (18)
ДОВГОЇ (29)
ДОВГО-КРУГЛЕ (1)
ДОВГОМУ (21)
ДОВГОНОГОГО (1)
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ДОВГООБРАЗА (2)
ДОВГООБРАЗЕ (3)
ДОВГООБРАЗИЙ (1)
ДОВГООБРАЗИМ (1)
ДОВГООБРАЗІ (1)
ДОВГООБРАЗОЮ (1)
ДОВГОПІЛЛІ (1)
ДОВГОПІЛЬСЬКИЙ (1)
ДОВГОПОЛИЙ (1)
ДОВГОПОЛІ (2)
ДОВГОХВОСТИМИ (1)
ДОВГОХВОСТИХ (1)
ДОВГОШИЇ (1)
ДОВГОШИЯ (1)
ДОВГОЮ (28)
ДОВГОЯЗИКИЙ (1)
ДОВГУ (64)
ДОВГУВАСТИМ (2)
ДОВЕДЕ (3)
ДОВЕДЕМО (1)
ДОВЕДЕНА (2)
ДОВЕДЕНІ (2)
ДОВЕДЕТЬСЯ (160)
ДОВЕДЕТЬСЯ-ТАКИ (2)
ДОВЕДИ (6)
ДОВЕДУ (3)
ДОВЕДУТЬ (2)
ДОВЕЗЕ (2)
ДОВЕЗЕМО (1)
ДОВЕЗЛА (1)
ДОВЕЗЛИ (3)
ДОВЕЗТИ (2)
ДОВЕЗУ (4)
ДОВЕЛА (12)
ДОВЕЛИ (1)
ДОВЕЛО (2)
ДОВЕЛОСЬ (121)
ДОВЕЛОСЬ-ТАКИ (5)
ДОВЕЛОСЯ (37)
ДОВЕРЕННОСТЬ (3)
ДОВЕРХУ (2)
ДОВЕСТИ (16)
ДОВЕЧЕРЯЛА (1)

ДОВЖЕЗНА (1)
ДОВЖЕЗНИЙ (3)
ДОВЖЕЛЕЗНА (1)
ДОВЖЕННЕ (1)
ДОВЖЕННИЙ (2)
ДОВЖЕННІЙ (1)
ДОВЖЕННІМ (1)
ДОВЖИНА (1)
ДОВЖИНИ (1)
ДОВЖИНУ (22)
ДОВІВ (10)
ДОВІВШИ (2)
ДОВІДАВСЬ (11)
ДОВІДАВСЯ (20)
ДОВІДАВШИСЬ (7)
ДОВІДАЄТЕСЬ (2)
ДОВІДАЄТЬСЯ (7)
ДОВІДАЄШСЯ (1)
ДОВІДАЙТЕСЬ (1)
ДОВІДАЛАСЬ (14)
ДОВІДАЛИСЬ (17)
ДОВІДАТИСЬ (23)
ДОВІДАТЬСЯ (6)
ДОВІДАЮСЬ (4)
ДОВІДАЮТЬСЯ (5)
ДОВІДУЄТЬСЯ (1)
ДОВІКУ (23)
ДОВІЛЬНА (1)
ДОВІЛЬНИЙ (1)
ДОВІЛЬНИХ (1)
ДОВІЛЬНЯ (1)
ДОВІРЕНІСТЬ (2)
ДОВІРЕНОСТІ (1)
ДОВІРНІСТЬ (1)
ДОВІР'Я (1)
ДОВІЧНІ (2)
ДОВКОЛА (2)
ДОВОДАМИ (1)
ДОВОДИ (2)
ДОВОДИВ (1)
ДОВОДИВСЯ (3)
ДОВОДИЛА (1)
ДОВОДИЛАСЬ (3)

ДОВОДИЛИ (3)
ДОВОДИЛО (1)
ДОВОДИЛОСЬ (73)
ДОВОДИЛОСЯ (2)
ДОВОДИТЕСЬ (1)
ДОВОДИТИ (4)
ДОВОДИТЬ (5)
ДОВОДИТЬСЯ (15)
ДОВОДИШСЯ (1)
ДОВОДЬ (2)
ДОВОДЬТЕ (1)
ДОВОДЯТЬ (1)
ДОВОЛІ (179)
ДОВОЛІ-ТАКИ (1)
ДОВОЛОКЛИ (2)
ДОВОЛЬНО (3)
ДОВУРКОТАВСЯ (1)
ДОВЧИВСЯ (2)
ДОВЧИТЬСЯ (2)
ДОВША (5)
ДОВШАВ (1)
ДОВШАЄ (3)
ДОВШАЛИ (2)
ДОВШАЛО (1)
ДОВШАЮТЬ (1)
ДОВШЕ (39)
ДОВШИЙ (5)
ДОВШИМИ (1)
ДОВШИХ (2)
ДОВШІ (7)
ДОВШОГО (1)
ДОВШОЮ (2)
ДОВШУ (1)
ДОВ'ЯЗУВАЛИ (1)
ДОГАДАВСЬ (27)
ДОГАДАВСЯ (38)
ДОГАДАВШИСЬ (3)
ДОГАДАДИСЬ (1)
ДОГАДАЄТЬСЯ (7)
ДОГАДАЄШСЯ (5)
ДОГАДАЛАСЬ (57)
ДОГАДАЛАСЯ (1)
ДОГАДАЛИСЬ (18)
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ДОГАДАЛОСЬ (1)
ДОГАДАТИСЬ (1)
ДОГАДАТЬСЯ (1)
ДОГАДАЮТЬСЯ (11)
ДОГАДЛИВА (4)
ДОГАДЛИВИЙ (1)
ДОГАДЛИВІ (2)
ДОГАДЛИВІШИЙ (1)
ДОГАДЛИВОЮ (1)
ДОГАДУВАВСЬ (8)
ДОГАДУВАВСЯ (5)
ДОГАДУВАЛАСЬ (23)
ДОГАДУВАЛИСЬ (2)
ДОГАДУВАТИСЬ (1)
ДОГАДУВАТИСЯ (2)
ДОГАДУВАТЬСЯ (6)
ДОГАДУЄМОСЬ (1)
ДОГАДУЄТЬСЯ (7)
ДОГАДУЄШСЯ (1)
ДОГАДУЮСЬ (21)
ДОГАДУЮТЬСЯ (4)
ДОГАДУЮЧИСЬ (4)
ДОГАНЯЄ (17)
ДОГАНЯЄШ (1)
ДОГАНЯЙ (2)
ДОГАНЯЛА (2)
ДОГАНЯЛИ (2)
ДОГАНЯТИ (8)
ДОГАНЯТЬ (2)
ДОГАНЯЮЧИ (4)
ДОГІДНЕ (1)
ДОГІДНИЙ (1)
ДОГІДНІШЕ (14)
ДОГІДНІШОЇ (1)
ДОГІДНІШУ (1)
ДОГІДНО (2)
ДОГІДНОГО (2)
ДОГІДНОЇ (1)
ДОГЛЯД (7)
ДОГЛЯДАВ (10)
ДОГЛЯДАВСЬ (1)
ДОГЛЯДАВСЯ (1)
ДОГЛЯДАЄ (3)

ДОГЛЯДАЄМО (1)
ДОГЛЯДАЄШ (2)
ДОГЛЯДАЙ (3)
ДОГЛЯДАЙТЕ (6)
ДОГЛЯДАЛА (14)
ДОГЛЯДАЛИ (5)
ДОГЛЯДАТИ (7)
ДОГЛЯДАТИМЕ (2)
ДОГЛЯДАТИМЕШ (1)
ДОГЛЯДАТЬ (7)
ДОГЛЯДАЧ (1)
ДОГЛЯДАЧА (1)
ДОГЛЯДАЧЕМ (1)
ДОГЛЯДАЧІ (1)
ДОГЛЯДАЧКАМ (1)
ДОГЛЯДАЧКОЮ (1)
ДОГЛЯДАЧКУ (2)
ДОГЛЯДАЧОК (1)
ДОГЛЯДАЧОКТІТОЧОК (1)
ДОГЛЯДАЮ (2)
ДОГЛЯДАЮТЬ (2)
ДОГЛЯДАЮЧИ (1)
ДОГЛЯДЖУ (2)
ДОГЛЯДИТЬ (2)
ДОГЛЯДІ (1)
ДОГЛЯДІВ (3)
ДОГЛЯДІВСЯ (2)
ДОГЛЯДІЛА (4)
ДОГЛЯДІЛАСЬ (1)
ДОГЛЯДІТИ (2)
ДОГЛЯДОМ (7)
ДОГЛЯДУ (6)
ДОГЛЯНЕ (6)
ДОГЛЯНЕМО (1)
ДОГЛЯНЕШ (1)
ДОГЛЯНУ (2)
ДОГЛЯНУТИ (1)
ДОГМАТІВ (1)
ДОГМАТОМ (1)
ДОГНАВ (15)
ДОГНАЛА (6)
ДОГНАЛИ (6)

ДОГНАТИ (3)
ДОГНАТЬ (3)
ДОГОВОРИВ (4)
ДОГОВОРИВСЬ (1)
ДОГОВОРИВСЯ (2)
ДОГОВОРИЛА (4)
ДОГОВОРИЛАСЬ (1)
ДОГОВОРИТЕСЬ (1)
ДОГОВОРИТИ (1)
ДОГОВОРИТЬ (1)
ДОГОВОРИТЬСЯ (1)
ДОГОВОРЮВАВСЯ (1)
ДОГОВОРЮВАЛИСЬ
(1)
ДОГОВОРЮЄ (1)
ДОГОВОРЯТЬ (1)
ДОГОД (1)
ДОГОДА (11)
ДОГОДЕ (1)
ДОГОДЖАЄШ (1)
ДОГОДЖАЛА (1)
ДОГОДЖАЛИ (1)
ДОГОДЖАТИ (2)
ДОГОДЖАТЬ (2)
ДОГОДЖАЮТЬ (1)
ДОГОДЖУ (2)
ДОГОДИ (4)
ДОГОДИВ (1)
ДОГОДИЛА (4)
ДОГОДИТИ (9)
ДОГОДИТЬ (9)
ДОГОДИШ (2)
ДОГОДІ (1)
ДОГОДОЮ (1)
ДОГОДУ (1)
ДОГОРАВ (1)
ДОГОРИ (36)
ДОГОРІЛА (1)
ДОГОРІЛИ (1)
ДОГОРЮВАВ (1)
ДОГОРЮВАЛО (1)
ДОГОРЯЮЧЕ (1)
ДОГРАВАВ (1)
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ДОДЕРЖАТЬ (2)
ДОГРАЛИ (1)
ДОДЕРЖЕ (1)
ДОГРИЗЛИСЬ (1)
ДОДЕРЖУ (5)
ДОДАВ (67)
ДОДЕРЖУВАВ (1)
ДОДАВАВ (3)
ДОДЕРЖУВАТЬ (1)
ДОДАВАЛА (5)
ДОДЕРЖУЄ (1)
ДОДАВАЛИ (1)
ДОДИВИВСЯ (2)
ДОДАВАЛО (4)
ДОДИВИВШИСЬ (1)
ДОДАВАТИ (5)
ДОДИВИЛАСЬ (6)
ДОДАВШИ (5)
ДОДИВЛЯВСЬ (1)
ДОДАЄ (4)
ДОДИВЛЯЛАСЬ (1)
ДОДАЄТЕ (1)
ДОДИВЛЯТИСЬ (1)
ДОДАЛА (58)
ДОДИВЛЯЮТЬСЯ (1)
ДОДАЛИ (4)
ДОДАМ (5)
ДОДОЛУ (194)
ДОДАМО (5)
ДОДОМОНЬКУ (2)
ДОДАНИЙ (2)
ДОДОМУ (845)
ДОДАТИ (23)
ДОДРУКОВАНО (1)
ДОДАТКА (1)
ДОДУМАВ (1)
ДОДАТКАМИ (4)
ДОДУМАЄШСЯ (1)
ДОДАТКАМИДОДУМАЛАСЬ (1)
СЦЕНАМИ (1)
ДОДУР (1)
ДОДАТКАХ (4)
ДОЖАРТУВАЛИСЬ (1)
ДОДАТКИ (5)
ДОЖАТА (1)
ДОДАТКІВ (1)
ДОЖАТИ (1)
ДОДАТКОВІ (1)
ДОЖДАВ (1)
ДОДАТКОМ (2)
ДОЖЕНЕ (4)
ДОДАТКУ (2)
ДОЖЕНЕМО (2)
ДОДАТОК (14)
ДОЖЕНЕТЕ (1)
ДОДАТЬ (1)
ДОЖЕНЕШ (3)
ДОДАЧЕЮ (7)
ДОЖЕНУ (4)
ДОДАЧУ (7)
ДОЖЕНУТЬ (1)
ДОДАЮТЬ (2)
ДОЖИВ (3)
ДОДАЮЧИ (1)
ДОЖИВАВ (4)
ДОДЕ (2)
ДОЖИВАЄ (1)
ДОДЕРЖАВ (5)
ДОЖИВАЛА (2)
ДОДЕРЖАВСЯ (1)
ДОЖИВАТЬ (1)
ДОДЕРЖАЛА (6)
ДОЖИВАЮТЬ (2)
ДОДЕРЖАЛАСЬ (3)
ДОЖИВЕ (1)
ДОДЕРЖАЛА-ТАКИ (2) ДОЖИВЕМО (2)
ДОДЕРЖАЛИ (2)
ДОЖИВЕТЕ (1)
ДОДЕРЖАЛО (1)
ДОЖИВИ (2)
ДОДЕРЖАТИ (1)
ДОЖИВОТНЯ (1)
ДОДЕРЖАТИСЬ (2)
ДОЖИДАВ (3)

ДОЖИДАВСЬ (1)
ДОЖИДАВСЯ (3)
ДОЖИДАЄ (2)
ДОЖИДАЄТЕ (1)
ДОЖИДАЙТЕ (1)
ДОЖИДАЛА (6)
ДОЖИДАЛАСЬ (2)
ДОЖИДАЛИ (2)
ДОЖИДАЛО (1)
ДОЖИДАТИ (3)
ДОЖИДАТЬ (3)
ДОЖИДАЮ (1)
ДОЖИДАЮЧИ (9)
ДОЖИДАЮЧИСЬ (4)
ДОЖИЛА (3)
ДОЖИЛАСЬ (1)
ДОЖИЛАСЬ-ТАКИ (1)
ДОЖИЛАСЯ (1)
ДОЖИНАТЬ (1)
ДОЖИТИ (3)
ДОЗА (1)
ДОЗВІЛ (12)
ДОЗВОЛЕНА (5)
ДОЗВОЛЕНИЙ (1)
ДОЗВОЛЕНІ (2)
ДОЗВОЛЕНО (7)
ДОЗВОЛЕНОЇ (1)
ДОЗВОЛИВ (17)
ДОЗВОЛИЛА (9)
ДОЗВОЛИЛИ (7)
ДОЗВОЛИЛО (2)
ДОЗВОЛИТЕ (5)
ДОЗВОЛИТЬ (9)
ДОЗВОЛИШ (1)
ДОЗВОЛОМ (6)
ДОЗВОЛУ (16)
ДОЗВОЛЬ (2)
ДОЗВОЛЬТЕ (3)
ДОЗВОЛЮ (4)
ДОЗВОЛЯВ (2)
ДОЗВОЛЯЄ (1)
ДОЗВОЛЯЙ (1)
ДОЗВОЛЯЙТЕСЬ (1)
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ДОЗВОЛЯЛИ (3)
ДОЗВОЛЯТЬ (2)
ДОЗВОЛЯЮ (1)
ДОЗВОЛЯЮТЬ (3)
ДОЗІРНЬОЮ (1)
ДОЗНАВСЬ (1)
ДОЇДАЄ (1)
ДОЇДАЄМО (1)
ДОЇДАЙ (3)
ДОЇДАЛИ (1)
ДОЇДЕМО (1)
ДОЇЖДЖАВ (1)
ДОЇЖДЖАЄ (1)
ДОЇЖДЖАЧИХ (1)
ДОЇЖДЖАЮЧИ (2)
ДОЇЛА (3)
ДОЇСИ (1)
ДОЇТИ (2)
ДОЇТЬ (2)
ДОЇХАВ (4)
ДОЇХАЛА (2)
ДОЇХАЛИ (2)
ДОЇХАТИ (1)
ДОЙТИ (2)
ДОЙШЛА (1)
ДОЙШОВШИ (1)
ДОКАЖЕ (3)
ДОКАЖЕМО (3)
ДОКАЖЕТЕ (2)
ДОКАЖЕШ (6)
ДОКАЖИ (2)
ДОКАЖІТЬ (1)
ДОКАЖУ (17)
ДОКАЗ (1)
ДОКАЗАВ (10)
ДОКАЗАЛА (4)
ДОКАЗАЛИ (3)
ДОКАЗАТИ (4)
ДОКАЗУВАВ (6)
ДОКАЗУВАЛА (1)
ДОКАЗУВАЛИ (1)
ДОКАЗУВАТЬ (2)
ДОКАЗУЄ (3)

ДОКАЗУЮЧИ (1)
ДОКАНАЛА (1)
ДОКАТАЛИ (1)
ДОКИ (402)
ДОКИПАВ (1)
ДОКИПАЄ (2)
ДОКІЛЬ (1)
ДОКІНЧИВ (2)
ДОКІНЧИМО (1)
ДОКІНЧИТЬ (2)
ДОКІНЧУВАТИ (1)
ДОКІР (11)
ДОКІРЛИВИЙ (1)
ДОКІРЛИВИМ (1)
ДОКІРЛИВИМИ (2)
ДОКІРЛИВІ (2)
ДОКІРЛИВО (6)
ДОКІРЛИВОГО (3)
ДОКІРЛИВОЮ (1)
ДОКЛАВ (2)
ДОКЛАВШИ (1)
ДОКЛАД (1)
ДОКЛАДАВ (8)
ДОКЛАДАЄ (3)
ДОКЛАДАЄТЬСЯ (2)
ДОКЛАДАЄШ (1)
ДОКЛАДАЛА (3)
ДОКЛАДАЛИ (2)
ДОКЛАДАТИ (5)
ДОКЛАДАТЬ (2)
ДОКЛАДАЮ (1)
ДОКЛАДАЮТЬ (2)
ДОКЛАДЕ (2)
ДОКЛАДЕШ (1)
ДОКЛАДИ (1)
ДОКЛАДІ (1)
ДОКЛАДНІ (1)
ДОКЛАДНІСТЮ (1)
ДОКЛАДНІШЕ (10)
ДОКЛАДНО (17)
ДОКЛАЛА (4)
ДОКЛАСТИ (2)
ДОКЛИЧЕШСЯ (1)

ДОКОНАВ-ТАКИ (1)
ДОКОНАТИ (4)
ДОКОНАТЬ (1)
ДОКОНАЮ (3)
ДОКОНЕЧНЕ (16)
ДОКОНЕЧНО (30)
ДОКОНЕШНЕ (27)
ДОКОНЕШНО (12)
ДОКОНЧЕ (96)
ДОКОПАВСЯ (1)
ДОКОРАМИ (6)
ДОКОРИ (10)
ДОКОРІВ (1)
ДОКОРОМ (9)
ДОКОРЯВ (4)
ДОКОРЯЄ (5)
ДОКОРЯЄМО (2)
ДОКОРЯЄТЕ (1)
ДОКОРЯЄШ (1)
ДОКОРЯЛА (13)
ДОКОРЯТИ (13)
ДОКОРЯТЬ (6)
ДОКОРЯЮЧИ (2)
ДОКТОР (83)
ДОКТОРА (66)
ДОКТОРАЛЬНО (1)
ДОКТОРАМ (3)
ДОКТОРИ (8)
ДОКТОРІ (7)
ДОКТОРІВ (10)
ДОКТОРОВІ (8)
ДОКТОРОМ (13)
ДОКТОРСЬКИХ (1)
ДОКТОРСЬКІ (3)
ДОКТОРША (2)
ДОКТОРШІ (1)
ДОКТРИНА (3)
ДОКТРИНИ (3)
ДОКТРИНІ (1)
ДОКТРИНОЮ (1)
ДОКТРИНУ (1)
ДОКУМЕНТ (2)
ДОКУМЕНТАХ (1)
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ДОКУМЕНТИ (23)
ДОКУМЕНТІ (1)
ДОКУМЕНТІВ (9)
ДОКУМЕНТОМ (1)
ДОКУПИ (138)
ДОКУПЛЮ (1)
ДОКУЧАВ (1)
ДОКУЧАЛА (1)
ДОКУЧАТИМЕ (1)
ДОКУЧИЛО (3)
ДОКУЧИМО (1)
ДОКУЧЛИВА (1)
ДОКУЧЛИВИМ (1)
ДОЛАДНА (8)
ДОЛАДНЕ (1)
ДОЛАДНИМИ (2)
ДОЛАДНИХ (6)
ДОЛАДНІ (1)
ДОЛАДНІСТЬ (1)
ДОЛАДНІША (1)
ДОЛАДНОГО (2)
ДОЛАДНОЇ (2)
ДОЛАДНОСТІ (4)
ДОЛАДНУ (2)
ДОЛАДНЬОГО (1)
ДОЛАДУ (8)
ДОЛЕ (14)
ДОЛЕЖАВ (2)
ДОЛЕНЬКИ (1)
ДОЛЕТИТЬ (1)
ДОЛЕТІВ (6)
ДОЛЕТІЛА (2)
ДОЛЕТІЛИ (3)
ДОЛЕТІЛО (1)
ДОЛЕЮ (9)
ДОЛИВ (5)
ДОЛИВАВ (3)
ДОЛИВАЄТЕ (1)
ДОЛИВАЄШ (2)
ДОЛИВАЙ (1)
ДОЛИВАЙ-БО (1)
ДОЛИВАЙТЕ (1)
ДОЛИВАЛИ (1)

ДОЛИВАЮ (1)
ДОЛИЛА (1)
ДОЛИН (10)
ДОЛИНА (41)
ДОЛИНАМИ (6)
ДОЛИНАХ (30)
ДОЛИНИ (73)
ДОЛИНІ (93)
ДОЛИНКА (3)
ДОЛИНКАМИ (1)
ДОЛИНКАХ (3)
ДОЛИНКИ (4)
ДОЛИНКУ (5)
ДОЛИНОК (2)
ДОЛИНОЮ (12)
ДОЛИНСЬКА (2)
ДОЛИНУ (76)
ДОЛИНУЛА (2)
ДОЛИНУЛИ (1)
ДОЛИНЦІ (7)
ДОЛИТИ (1)
ДОЛІ (81)
ДОЛІВКА (1)
ДОЛІВЦІ (5)
ДОЛІЗЕ (1)
ДОЛІЗЛА (1)
ДОЛІТАВ (8)
ДОЛІТАЄ (4)
ДОЛІТАЛА (4)
ДОЛІТАЛИ (10)
ДОЛІТАЛО (1)
ДОЛІТАТИ (1)
ДОЛІТАЮТЬ (3)
ДОЛІЧИЛИСЬ (1)
ДОЛІЧУ (1)
ДОЛОМ (1)
ДОЛОНЕЮ (68)
ДОЛОНІ (97)
ДОЛОНЬ (1)
ДОЛОНЮ (30)
ДОЛОНЯ (3)
ДОЛОНЯМИ (33)
ДОЛОНЯХ (11)

ДОЛОТА (2)
ДОЛОТО (1)
ДОЛОТОМ (3)
ДОЛУ (37)
ДОЛЮ (62)
ДОЛЯ (104)
ДОМ (24)
ДОМА (209)
ДОМАГАВСЬ (2)
ДОМАГАВСЯ (1)
ДОМАГАЄТЬСЯ (1)
ДОМАГАЛИСЬ (1)
ДОМАГАТИСЬ (1)
ДОМАГАТЬСЯ (1)
ДОМАГАЮТЬСЯ (4)
ДОМАЗАВШИ (1)
ДОМАЗУВАЛА (1)
ДОМАМИ (11)
ДОМАХ (13)
ДОМАХА (2)
ДОМАХО (3)
ДОМАХОЮ (1)
ДОМАШНЄ (2)
ДОМАШНІ (1)
ДОМАШНІЙ (1)
ДОМАШНІМ (2)
ДОМАШНІМИ (1)
ДОМАШНІСТЬ (1)
ДОМАШНЬОГО (2)
ДОМАШНЬОЇ (2)
ДОМАШНЮ (1)
ДОМАШНЮЮ (2)
ДОМАШНЯ (1)
ДОМАШНЯЯ (2)
ДОМЕТИКУВАВСЯ (1)
ДОМЕТИКУВАЛАСЬ
(1)
ДОМЕТИКУВАЛИСЬ
(2)
ДОМИ (40)
ДОМИК (1)
ДОМИКАМИ (1)
ДО-МИКАМИ (1)
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ДОМИКИ (2)
ДОМИКОВІ (1)
ДОМИТИКУВАВСЬ (1)
ДОМІ (172)
ДОМІВ (24)
ДОМІНІК (70)
ДОМІНІКА (33)
ДОМІНІКАМ (1)
ДОМІНІКАНАМИ (2)
ДОМІНІКАНИ (3)
ДОМІНІКАНІВ (3)
ДОМІНІКАНСЬКОГО
(1)
ДОМІНІКАНЧИКИ (2)
ДОМІНІКІВ (3)
ДОМІНІКОВЕ (1)
ДОМІНІКОВІ (2)
ДОМІНІКОВОГО (1)
ДОМІНІКОВОМУ (2)
ДОМІНІКОМ (4)
ДОМІНІКУ (1)
ДОМІРКУВАТЬСЯ (2)
ДОМКА (10)
ДОМКАМИ (4)
ДОМКАХ (1)
ДОМКИ (11)
ДОМКІВ (7)
ДОМКОВІ (4)
ДОМКОМ (6)
ДОМКУ (4)
ДОМНАМИ (1)
ДОМОВИК (1)
ДОМОВИКАМ (1)
ДОМОВИКИ (3)
ДОМОВИКІВ (2)
ДОМОВИМ (2)
ДОМОВИН (3)
ДОМОВИНА (1)
ДОМОВИНАХ (1)
ДОМОВИНИ (35)
ДОМОВИНІ (16)
ДОМОВИНОЮ (8)
ДОМОВИНУ (28)

ДОМОВИТЬ (1)
ДОМОВІ (7)
ДОМОВІЙ (1)
ДОМОГТИСЬ (1)
ДОМОК (14)
ДОМОЛИЛАСЬ (2)
ДОМОЛИТИСЬ (2)
ДОМОЛИТЬ (1)
ДОМОЛОЧУЮТЬ (1)
ДОМОЛЮВАЛАСЬ (1)
ДОМОЛЮСЯ (1)
ДОМОМ (31)
ДОМОНТІВ (1)
ДОМОРОСЛІ (1)
ДОМОСТРОЯ (1)
ДОМУ (219)
ДОМУВАТИ (1)
ДОМУВАТЬ (2)
ДОМУЄ (2)
ДОМУЄШ (1)
ДОМУЮ (4)
ДОН ЖУАНА (1)
ДОНЕСЕНІЄ (1)
ДОНЕСЕТЕ (1)
ДОНЕСЕТЬСЯ (1)
ДОНЕСЕШ (1)
ДОНЕСЛИ (2)
ДОНЕСЛОСЬ (1)
ДОНЕСТИ (3)
ДОНЕСУ (2)
ДОНЕСХОЧУ (26)
ДОНЕЦЬ (1)
ДОНЕЧКА (1)
ДОНЕЧКУ (1)
ДОНИЗУ (11)
ДОНІ (4)
ДОНІС (3)
«ДОН-КАРЛОСІ» (1)
«ДОН КІХОТА» (1)
«ДОН-КІХОТА» (1)
ДОН-КІХОТА (1)
ДОН-КІХОТИ (1)
ДОНОСИВСЯ (2)

ДОНОСИЛАСЬ (1)
ДОНОСИТЕ (1)
ДОНОСИТЬ (1)
ДОНСЬКИЙ (1)
ДОНСЬКИМ (2)
ДОНСЬКІ (1)
ДОНУ (1)
ДОНЦЯ (1)
ДОНЬКА (1)
ДОНЬКУ (1)
ДОНЮ (35)
ДОНЮХАЛИСЬ (1)
ДОНЯ (7)
ДООСТАНКУ (3)
ДОПАВСЯ (4)
ДОПАВШИСЬ (1)
ДОПАДЕШСЯ (1)
ДОПАЛИСЬ (3)
ДОПЕВНИТИСЬ (2)
ДОПЕВНЯТИСЬ (1)
ДОПЕКЛА (3)
ДОПЕКЛИ (4)
ДОПЕКЛО (1)
ДОПЕКТИ (8)
ДОПИВ (3)
ДОПИВАВ (1)
ДОПИВАЄТЕ (1)
ДОПИВАЄШ (1)
ДОПИВАЙТЕ-БО (1)
ДОПИВАЛА (2)
ДОПИВАТИ (4)
ДОПИВАТЬ (1)
ДОПИВАЮЧИ (5)
ДОПИВСЯ (1)
ДОПИВШИ (1)
ДОПИЙТЕ (1)
ДОПИЛА (2)
ДОПИЛИ (1)
ДОПИЛЬНУВАЛА (1)
ДОПИСАВ (2)
ДОПИСАТИ (4)
ДОПИСІВ (1)
ДОПИСКАМИ (2)
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ДОПИСКИ (2)
ДОПИСКУ (3)
ДОПИСОЧКИ (1)
ДОПИСУВАТИ (1)
ДОПИСУЙ (1)
ДОПИСУЮ (2)
ДОПИСУЮЧИ (3)
ДОПИСЦІ (1)
ДОПИСЬ (1)
ДОПИТ (1)
ДОПИТАВСЬ (2)
ДОПИТАВСЯ (6)
ДОПИТАВШИСЬ (3)
ДОПИТАЄТЬСЯ (2)
ДОПИТАЄШСЯ (3)
ДОПИТАЛАСЬ (2)
ДОПИТАЛИСЬ (3)
ДОПИТАТИСЬ (4)
ДОПИТАТЬСЯ (2)
ДОПИТАЮСЬ (4)
ДОПИТЛИВИМ (6)
ДОПИТЛИВИМИ (9)
ДОПИТЛИВІ (2)
ДОПИТЛИВО (2)
ДОПИТЛИВОГО (1)
ДОПИТЛИВОЮ (1)
ДОПИТУВАВСЬ (1)
ДОПИТУВАВСЯ (5)
ДОПИТУВАЛАСЬ (5)
ДОПИТУВАЛИСЬ (1)
ДОПИТУВАННІ (1)
ДОПИТУВАННЯ (1)
ДОПИТУВАТИСЬ (2)
ДОПИТУЄТЬСЯ (1)
ДОПИТУЙСЯ (1)
ДОПИТУЮЧИСЬ (1)
ДОПИШЕШ (1)
ДОПИШУ (4)
ДОПІК (3)
ДОПІКАВ (3)
ДОПІКАЄ (6)
ДОПІКАЄШ (2)
ДОПІКАЙТЕ (1)

ДОПІКАЛА (5)
ДОПІКАЛАСЬ (1)
ДОПІКАЛИ (2)
ДОПІКАЛО (1)
ДОПІКАТИ (4)
ДОПІКАТЬ (2)
ДОПІКАЮТЬ (1)
ДОПЛАТИ (1)
ДОПЛАТИТИ (3)
ДОПЛАТИТЬ (1)
ДОПЛАЧУВАВ (2)
ДОПЛАЧУВАТИ (1)
ДОПЛЕЛАСЬ (1)
ДОПЛЕНТАЄМОСЬ (1)
ДОПЛЕНТАЛАСЬ (3)
ДОПЛЕНТАЛИСЬ (1)
ДОПЛИВ (2)
ДОПЛИВАЄ (1)
ДОПЛИВЛИ (2)
ДОПЛИЛА (1)
ДОПЛИЛИ (1)
ДОПЛУГАНИВШИСЬ
(1)
ДОПЛУГАНИЛИСЬ (1)
ДОПЛУГАНИТЬСЯ (2)
ДОПЛУГАНИШСЯ (1)
ДОПОЛУДНАЛИ (1)
ДОПОЛУДНУВАВ (2)
ДОПОМАГАВ (1)
ДОПОМАГАЄ (4)
ДОПОМАГАТИМУ (1)
ДОПОМИНАЛАСЬ (3)
ДОПОМИНАЛИСЬ (2)
ДОПОМИНАТИМЕТЬСЯ
(1)
ДОПОМИНАТИСЬ (1)
ДОПОМИНАЮТЬСЯ (1)
ДОПОМІГ (8)
ДОПОМОГИ (1)
ДОПОМОГЛА (3)
ДОПОМОГЛИ (1)
ДОПОМОГТИ (11)
ДОПОМОЖЕ (3)

ДОПОМОЖЕМО (3)
ДОПОМОЖИ (1)
ДОПОМОЖІТЬ (5)
ДОПОМОЖУ (3)
ДОПОМОЖУТЬ (3)
ДОПОТОПНА (2)
ДОПОТОПНЕ (3)
ДОПОТОПНИЙ (5)
ДОПОТОПНИМ (1)
ДОПОТОПНИХ (5)
ДОПОТОПНІ (3)
ДОПОТОПНІЙ (1)
ДОПОТОПНОГО (3)
ДОПОТОПНОЇ (3)
ДОПОТОПНОМУ (1)
ДОПОТОПНУ (1)
ДОПРОВАДЖЕНИЙ (1)
ДОПРОВАДЖУВАВ (1)
ДОПРОВАДЖУВАЛА
(1)
ДОПРОВАДЖУВАЛИ
(2)
ДОПРОВАДЖУВАЛО
(1)
ДОПРОВАДЖУЄ (4)
ДОПРОВАДЖУЮЧОЇ
(1)
ДОПРОВАДИВШОМУ
(1)
ДОПРОВАДИЛА (6)
ДОПРОВАДИЛО (1)
ДОПРОВАДИТИ (2)
ДОПРОВАДИТЬ (2)
ДОПРОВАДЯТЬ (1)
ДОПРЯДАЙТЕ (1)
ДОПРЯДАЮ (1)
ДОПУСТИВШИ (1)
ДОПУСТИТИ (1)
ДОПУСТИТЬ (3)
ДОПУСТЯТЬ (1)
ДОПХАВСЯ (1)
ДОПХАЛИ (2)
ДОП'ЮТЬ (2)
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ДОП'ЯВ (2)
ДОП'ЯЛИ (2)
ДОП'ЯСТИ (1)
ДОРЕШТИ (13)
ДОРІДНИХ (1)
ДОРІДНІ (1)
ДОРІДНІХ (1)
ДОРІЖЕНЬКА (2)
ДОРІЖЕНЬКИ (2)
ДОРІЖЕНЬКУ (2)
ДОРІЖКА (19)
ДОРІЖКАМИ (6)
ДОРІЖКАХ (15)
ДОРІЖКИ (30)
ДОРІЖКОЮ (10)
ДОРІЖКУ (7)
ДОРІЖОК (3)
ДОРІЖЦІ (28)
ДОРІЗАЛА (1)
ДОРІКАВ (1)
ДОРІКАЄ (1)
ДОРІКАЄШ (1)
ДОРІКАТИ (2)
ДОРІКАЮТЬ (1)
ДОРІС (2)
ДОРМЕЗ (1)
ДОРОБКУ (1)
ДОРОГ (3)
ДОРОГА (148)
ДОРОГАМИ (1)
ДОРОГАХ (1)
ДОРОГЕ (29)
ДОРОГЕЄ (2)
ДОРОГЕНЬКА (2)
ДОРОГЕНЬКО (3)
ДОРОГИ (71)
ДОРОГИЙ (62)
ДОРОГИМ (15)
ДОРОГИМИ (33)
ДОРОГИХ (47)
ДОРОГІ (90)
ДОРОГІЙ (16)
ДОРОГО (25)

ДОРОГОГО (46)
ДОРОГОЇ (14)
ДОРОГОЙ (2)
ДОРОГОМУ (14)
ДОРОГОЮ (57)
ДОРОГУ (237)
ДОРОЖИВСЯ (1)
ДОРОЖНЕТА (1)
ДОРОЖНЕЧА (2)
ДОРОЖНЄ (1)
ДОРОЖНІЙ (3)
ДОРОЖНЬОМУ (3)
ДОРОЖНЮ (3)
ДОРОЖЧАЄ (2)
ДОРОЖЧЕ (7)
ДОРОЖЧИЙ (2)
ДОРОЖЧІ (2)
ДОРОЖЧОГО (2)
ДОРОЖЧОЇ (1)
ДОРОЖЧУ (1)
ДОРОЗІ (163)
ДОРОСЛА (9)
ДОРОСЛИ (4)
ДОРОСЛИЙ (5)
ДОРОСЛИМ (2)
ДОРОСЛИМИ (3)
ДОРОСЛИХ (3)
ДОРОСЛІ (12)
ДОРОСЛІЙ (1)
ДОРОСЛІШІ (2)
ДОРОСЛОГО (1)
ДОРОТЕЇ (1)
ДОРОФЕЄМ (1)
ДОРОШ (2)
ДОРОША (2)
ДОРОШЕ (5)
ДОРОШЕВА (5)
ДОРОШЕВИХ (1)
ДОРОШЕВІ (1)
ДОРОШЕВІЙ (1)
ДОРОШЕВОЇ (1)
ДОРОШЕВОМУ (1)
ДОРОШЕВУ (1)

ДОРОШЕМ (1)
ДОРОШІВ (4)
ДОРОЩУКА (1)
ДОРТУАРІВ (1)
ДОРУЧАЄ (1)
ДОРУЧАЛИ (1)
ДОРУЧАТЬ (2)
ДОРУЧЕНІСТЬ (2)
ДОРУЧЕНО (1)
ДОРУЧИВ (2)
ДОРУЧИЛА (3)
ДОРУЧИТИ (1)
ДОРУЧИТЬ (1)
ДОРУЧІТЬ (2)
ДОСАДА (14)
ДОСАДИ (26)
ДОСАДНА (1)
ДОСАДНИЙ (2)
ДОСАДНО (4)
ДОСАДОЮ (18)
ДОСАДУ (2)
ДОСАДУВАВ (1)
ДОСАДУВАТИ (1)
ДОСВІД (3)
ДОСВІДНА (7)
ДОСВІДНИЙ (3)
ДОСВІДНИМ (4)
ДОСВІДНІ (4)
ДОСВІДНІЙ (1)
ДОСВІДНІСТЬ (1)
ДОСВІДНІША (2)
ДОСВІДНІШИЙ (1)
ДОСВІДНОГО (2)
ДОСВІДНОЇ (2)
ДОСВІДОВІ (1)
ДОСВІДОМ (11)
ДОСВІДУ (8)
ДОСВІДЧЕНА (1)
ДОСВІДЧЕНИЙ (2)
ДОСВІДЧЕНИМ (1)
ДОСВІДЧЕНИХ (1)
ДОСВІДЧЕНУ (1)
ДОСВІДЧИВСЬ (2)

158

ДОСВІДЧИВСЯ (10)
ДОСВІДЧИВШИСЬ (2)
ДОСВІДЧИЛАСЬ (8)
ДОСВІДЧИМОСЬ (1)
ДОСВІДЧИТИСЬ (1)
ДОСВІДЧИТЬСЯ (4)
ДОСВІДЧУСЬ (3)
ДОСВІТА (1)
ДОСВІТКАХ (6)
ДОСВІТКИ (2)
ДОСВІТКОВА (1)
ДОСВІТНІ (4)
ДОСВІТНІМИ (1)
ДОСВІТНІХ (12)
ДОСВІТОК (1)
ДОСИГЛИ (2)
ДОСИДЖУВАЛИ (1)
ДОСИДІЛАСЬ (1)
ДОСИДІЛИ (1)
ДОСИПАЙ (1)
ДОСИПАЛИ (1)
ДОСИТЬ (5)
ДОСИФЕЄВА (1)
ДОСИФЕЄМ (1)
ДОСИФЕЙ (12)
ДОСИФЕЮ (3)
ДОСИФЕЯ (3)
ДОСІ (330)
ДОСКАКАВ (1)
ДОСКАКАВШИ (1)
ДОСКАКАЛА (1)
ДОСКАКАЛИ (1)
ДОСКОЧИТИ (1)
ДОСЛАНО (1)
ДОСЛІДАХ (1)
ДОСЛІДІВ (1)
ДОСЛУЖИВСЯ (1)
ДОСЛУЖИТИСЬ (3)
ДОСЛУЖИТЬСЯ (2)
ДОСЛУЖУВАТИ (1)
ДОСЛУЖУСЯ (1)
ДОСЛУХАВСЯ (3)
ДОСЛУХАЛАСЯ (1)

ДОСПАВ (1)
ДОСПАТИ (1)
ДОСПІВАЛАСЬ (2)
ДОСПІВАЛАСЯ (1)
ДОСТАВ (59)
ДОСТАВАВ (6)
ДОСТАВАЙ (1)
ДОСТАВАЛА (7)
ДОСТАВАЛИ (3)
ДОСТАВАЛО (1)
ДОСТАВАЛОСЬ (1)
ДОСТАВАТИ (5)
ДОСТАВАТЬ (3)
ДОСТАВСЯ (1)
ДОСТАВ-ТАКИ (1)
ДОСТАВШИ (1)
ДОСТАЄ (5)
ДОСТАЄТЕСЬ (1)
ДОСТАЄТЬСЯ (5)
ДОСТАЄШ (2)
ДОСТАЛА (28)
ДОСТАЛАСЬ (1)
ДОСТАЛАСЯ (1)
ДОСТАЛИ (11)
ДОСТАЛОСЬ (7)
ДОСТАЛОСЯ (2)
ДОСТАНЕ (6)
ДОСТАНЕМО (4)
ДОСТАНЕТЕ (4)
ДОСТАНЕТЬСЯ (10)
ДОСТАНЕШ (4)
ДОСТАНУ (13)
ДОСТАНЬ (5)
ДОСТАРЧАЮТЬ (1)
ДОСТАТИ (16)
ДОСТАТКАМИ (8)
ДОСТАТКАХ (6)
ДОСТАТКИ (7)
ДОСТАТКІВ (1)
ДОСТАТКУ (1)
ДОСТАТОК (1)
ДОСТАТЬ (12)
ДОСТАЧАЄ (3)

ДОСТАЧАЛА (1)
ДОСТАЧАЛИ (1)
ДОСТАЧАЛО (1)
ДОСТАЧИТИ (1)
ДОСТАЧИТЬ (2)
ДОСТАЮ (1)
ДОСТАЮТЬ (3)
ДОСТАЮТЬСЯ (1)
ДОСТАЮЧИ (5)
ДОСТИГ (1)
ДОСТИГАЄ (1)
ДОСТИГЛЕ (1)
ДОСТИГЛІСТЬ (1)
ДОСТИГЛО (1)
ДОСТИГЛОГО (1)
ДОСТОЄВСЬКИЙ (1)
ДОСТОЄВСЬКОГО (1)
ДОСТОЇН (2)
ДОСТОЇТЬ (1)
ДОСТОЙНА (1)
ДОСТОЙНО (5)
ДОСТОЙНОСТІ (1)
ДОСТОТУ (71)
ДОСТОУВАЖАЕМИЙ
(1)
ДОСТОЯВШИ (1)
ДОСТОЯЛИ (1)
ДОСТРИБАВСЯ (1)
ДОСТУКАВСЯ (1)
ДОСТУКАЛАСЬ (1)
ДОСТУПИЛАСЬ (1)
ДОСТУПИТИ (3)
ДОСТУПИТИСЬ (7)
ДОСТУПИТЬСЯ (3)
ДОСТУПИШСЯ (1)
ДОСТУПЛЮ (1)
ДОСТУПЛЮСЬ (1)
ДОСТУПНІША (2)
ДОСТУПНІШИМ (2)
ДОСТЯГАТЬ (1)
ДОСТЯГАЮТЬ (1)
ДОСТЯГЛИ (1)
ДОСТЯГНЕ (1)

159

ДОСТЯГТИ (1)
ДОСУНУЛАСЬ (1)
ДОСХОЧУ (30)
ДОСЯГ (1)
ДОСЯГАВ (3)
ДОСЯГАЄ (2)
ДОСЯГАЛА (4)
ДОСЯГАЛИ (3)
ДОСЯГАЮТЬ (3)
ДОСЯГАЮЧИ (1)
ДОСЯГЛА (4)
ДОСЯГЛИ (1)
ДОСЯГЛО (1)
ДОСЯГНЕ (3)
ДОСЯГНУВ (1)
ДОСЯГНУТА (3)
ДОСЯГНУТИ (1)
ДОСЯГТИ (5)
ДОТАНЦЮВАЛАСЬ (1)
ДОТАСКАЛИ (1)
ДОТЕКЛА (1)
ДОТЕПНА (1)
ДОТЕРПІВ (1)
ДОТЕРПІЛА (2)
ДОТЕРПІТИ (1)
ДОТИ (34)
ДОТИК (2)
ДОТИСНУЛАСЬ (1)
ДОТЛА (1)
ДОТЛІВАВ (2)
ДОТЛІВАЄ (2)
ДОТЛІВАЛА (1)
ДОТЛІВАЛИ (3)
ДОТЛІВАЮЧЕ (1)
ДОТОВПИТИСЯ (1)
ДОТОРКАВСЯ (1)
ДОТОРКАЛИСЬ (1)
ДОТОРКАНА (1)
ДОТОРКАННЯ (3)
ДОТОРКАЮЧИСЬ (1)
ДОТОРКНЕТЬСЯ (2)
ДОТОРКНІТЬСЯ (1)
ДОТОРКНУВСЬ (1)

ДОТОРКНУВСЯ (8)
ДОТОРКНУЛАСЬ (7)
ДОТОРКНУСЯ (1)
ДОТОРКНУТЬСЯ (5)
ДОТОРКУВАВСЬ (1)
ДОТОРКУВАВСЯ (3)
ДОТОРКУВАЛАСЬ (3)
ДОТОРКУВАЛИСЬ (1)
ДОТОРКУВАТИСЬ (3)
ДОТОРКУВАТЬСЯ (1)
ДОТОРКУЄТЬСЯ (1)
ДОТОРКУЙСЯ (3)
ДОТОРКУЮТЬСЯ (2)
ДОТОРКУЮЧИСЬ (2)
ДОТОЧИЛА (1)
ДОТОЧИТЬ (1)
ДОТОЧУВАЛИ (1)
ДОТЯГНЕ (1)
ДОТЯГНУТЬ (1)
ДОХАЗЯЙНУВАЛИСЬ
(1)
ДОХАРЧУВАЛИСЬ (1)
ДОХІД (5)
ДОХЛА (1)
ДОХЛОМУ (1)
ДОХОДЕ (5)
ДОХОДЖАЛА (1)
ДОХОДЖАЛЕ (1)
ДОХОДЖАЛИЙ (3)
ДОХОДЖАЛИМ (1)
ДОХОДЖАЛИХ (5)
ДОХОДЖАЛІ (2)
ДОХОДЖАЛІСТЬ (1)
ДОХОДЖАЛОГО (1)
ДОХОДЖУ (2)
ДОХОДИ (3)
ДОХОДИВ (3)
ДОХОДИЛА (16)
ДОХОДИЛИ (14)
ДОХОДИЛО (4)
ДОХОДИТИ (2)
ДОХОДИТЬ (17)
ДОХОДИШСЯ (1)

ДОХОДІВ (1)
ДОХОДУ (3)
ДОХОДЯТЬ (7)
ДОХОДЯЧИ (1)
ДОХОЖАЛІСТЬ (1)
ДОХОЖАЛОЮ (2)
ДОХРЕСТЕ (1)
ДОХРЕСТІТЬ (1)
ДОЧАЛАПАВ (1)
ДОЧВАЛАВ (1)
ДОЧВАЛАЛИ (1)
ДОЧВАЛАТЬ (1)
ДОЧИСТА (62)
ДОЧИТАВ (2)
ДОЧИТАВШИ (3)
ДОЧИТАВШИСЬ (2)
ДОЧИТАЄ (1)
ДОЧИТАЄШ (2)
ДОЧИТАЛА (1)
ДОЧИТАЛИСЬ (1)
ДОЧИТАНА (1)
ДОЧИТАТИ (9)
ДОЧИТАТИСЬ (2)
ДОЧИТАТЬ (2)
ДОЧИТАЮ (3)
ДОЧИТУВАВ (2)
ДОЧИТУЮСЬ (2)
ДОЧІСУЮЧИ (1)
ДОЧКА (312)
ДОЧКА-ЄДИНИЦЯ (3)
ДОЧКА-КРАСУНЯ (1)
ДОЧКАМ (10)
ДОЧКАМИ (42)
ДОЧКАХ (2)
ДОЧКИ (296)
ДОЧКИ-ЄДИНИЦІ (1)
ДОЧКИ-ОДИНИЦІ (1)
ДОЧКО (137)
ДОЧКОЮ (84)
ДОЧКУ (221)
ДОЧКУ-КРАСУНЮ (1)
ДОЧОК (112)
ДОЧОК-СИРІТ (1)
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ДОЧУВ (1)
ДОЧУВАТЬ (1)
ДОЧУЛА (1)
ДОЧУМАКУВАВСЯ (3)
ДОЧЦІ (67)
ДОЧЧИНА (1)
ДОЧЧИНЕ (2)
ДОЧЧИНИМИ (1)
ДОЧЧИНІ (2)
ДОЧЧИНУ (1)
ДОШКА (7)
ДОШКАМИ (5)
ДОШКАХ (6)
ДОШКИ (62)
ДОШКРЕБЛИСЬ (1)
ДОШКУ (8)
ДОШКУЛЬНА (3)
ДОШКУЛЬНИЙ (1)
ДОШКУЛЬНІ (2)
ДОШКУЛЬНІША (1)
ДОШКУЛЬНІШЕ (3)
ДОШКУЛЬНОМУ (1)
ДОШКУЛЯВ (1)
ДОШКУЛЯЄ (1)
ДОШКУЛЯЛА (1)
ДОШКУЛЯЛИ (1)
ДОШКУЛЯЛО (4)
ДОШКУЛЯЮТЬ (1)
ДОШОК (1)
ДОШПОРТАВСЯ (1)
ДОШПОРТУЄТЬСЯ (1)
ДОШУКАЛИСЬ (1)
ДОШУКУВАННЯ (1)
ДОШУКУВАТЬСЯ (1)
ДОШУКУЮТЬСЯ (1)
ДОШЦІ (5)
ДОЩ (70)
ДОЩАНИЙ (2)
ДОЩАНИХ (2)
ДОЩАНІ (1)
ДОЩАНОЮ (1)
ДОЩАНУ (1)
ДОЩАТОЮ (1)

ДОЩЕВІ (1)
ДОЩЕМ (30)
ДОЩЕНТУ (1)
ДОЩЕЧКА (6)
ДОЩЕЧКАМИ (2)
ДОЩЕЧКИ (9)
ДОЩЕЧКУ (11)
ДОЩЕЧОК (2)
ДОЩЕЧЦІ (2)
ДОЩИК (4)
ДОЩИКОМ (2)
ДОЩИСЬКА (2)
ДОЩІ (24)
ДОЩІВ (6)
ДОЩОВА (6)
ДОЩОВИЙ (2)
ДОЩОВИМИ (1)
ДОЩОВИХ (1)
ДОЩОВОГО (1)
ДОЩОВОЇ (1)
ДОЩОВОЮ (1)
ДОЩОВУ (5)
ДОЩОК (15)
ДОЩУ (38)
ДОЮ (1)
ДОЯТЬ (2)
ДРАБИНА (6)
ДРАБИНАХ (2)
ДРАБИНИ (17)
ДРАБИНІ (12)
ДРАБИНОЮ (8)
ДРАБИНУ (20)
ДРАБИНЦІ (1)
ДРАБИНЧАК (1)
ДРАБИНЧАКА (2)
ДРАБИНЧАКАХ (2)
ДРАБИНЧАКИ (1)
ДРАБИНЧАСТИЙ (2)
ДРАБИНЧАСТИХ (3)
ДРАБИНЧАСТОМУ (2)
ДРАВ (1)
ДРАГЛІ (1)
ДРАГОВИНІ (1)

ДРАГОМАНІВ (2)
ДРАГОМАНОВА (1)
ДРАГОЦІННЕ (1)
ДРАГУН (1)
ДРАГУНАМ (3)
ДРАГУНАМИ (5)
ДРАГУНИ (11)
ДРАГУНІВ (10)
ДРАЖЛИВИЙ (3)
ДРАЖЛИВОМУ (1)
ДРАЖНЕ (1)
ДРАЖНИ (3)
ДРАЖНИ-БО (1)
ДРАЖНИВ (9)
ДРАЖНИВСЬ (1)
ДРАЖНИВСЯ (9)
ДРАЖНИЛА (7)
ДРАЖНИЛАСЬ (5)
ДРАЖНИЛИ (26)
ДРАЖНИЛИСЬ (7)
ДРАЖНИЛО (3)
ДРАЖНИЛОСЬ (1)
ДРАЖНИСЬ (3)
ДРАЖНИТЕ (1)
ДРАЖНИТЕСЬ (1)
ДРАЖНИТИ (2)
ДРАЖНИТИМЕШ (1)
ДРАЖНИТИСЬ (1)
ДРАЖНИТЬ (17)
ДРАЖНИТЬСЯ (16)
ДРАЖНИШ (1)
ДРАЖНИШСЯ (4)
ДРАЖНІННЯ (1)
ДРАЖНІТЬ (2)
ДРАЖНЮ (2)
ДРАЖНЯТЬ (16)
ДРАЙДЕН (1)
ДРАЙДЕНА (1)
ДРАКОН (3)
ДРАКОНИ (2)
ДРАКОНОВА (1)
ДРАКОНОВИМИ (2)
ДРАКОНОВИХ (1)
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ДРАЛА (20)
ДРАМ (16)
ДРАМА (30)
ДРАМАМИ (2)
ДРАМАТИЗМУ (1)
ДРАМАТИЧНА (3)
ДРАМАТИЧНЕ (2)
ДРАМАТИЧНИЙ (3)
ДРАМАТИЧНИХ (7)
ДРАМАТИЧНІ (8)
ДРАМАТИЧНІСТЮ (1)
ДРАМАТИЧНОГО (7)
ДРАМАТИЧНОЇ (9)
ДРАМАТУРГА (1)
ДРАМАТУРГИ (3)
ДРАМАТУРГІВ (1)
ДРАМАХ (10)
ДРАМИ (41)
ДРАМИ-МІСТЕРІЇ (1)
ДРАМІ (33)
ДРАМОВАНОЇ (1)
ДРАМОВАНУ (2)
ДРАМУ (14)
ДРАНА (7)
ДРАНЕ (1)
ДРАНЕНЬКИЙ (1)
ДРАНИЙ (2)
ДРАНИМ (2)
ДРАНИМИ (2)
ДРАНИХ (5)
ДРАНИЦІ (2)
ДРАНИЦЬ (4)
ДРАНИЦЯМИ (4)
ДРАНИЦЯХ (2)
ДРАНІ (5)
ДРАНІЙ (5)
ДРАНКИ (2)
ДРАНКОЮ (1)
ДРАНКУ (3)
ДРАНОГО (3)
ДРАНОК (2)
ДРАНОЮ (3)
ДРАНТИНИ (1)

ДРАНТИНІ (1)
ДРАНТИНУ (1)
ДРАНТІ (8)
ДРАНТЯ (26)
ДРАНТЯМ (5)
ДРАНУ (5)
ДРАПІРОВКИ (1)
ДРАПОВИЙ (1)
ДРАПОВІ (1)
ДРАПУ (1)
ДРАТУВАВ (7)
ДРАТУВАЛА (3)
ДРАТУВАЛАСЬ (1)
ДРАТУВАЛИ (10)
ДРАТУВАЛО (2)
ДРАТУВАТИ (1)
ДРАТУВАТЬ (1)
ДРАТУЄ (6)
ДРАТУЄТЕ (1)
ДРАТУЄТЬСЯ (1)
ДРАТУЙ (5)
ДРАТУЙ-БО (1)
ДРАТУЙСЯ (1)
ДРАТУЮЧИ (1)
ДРАТУЮЧУ (1)
ДРАЧА (1)
ДРЕВА (1)
ДРЕВЕС (1)
ДРЕВІ (1)
ДРЕВНЕХРАНИЛИЩЕ
(1)
ДРЕВНІ (1)
ДРЕВНІЙ (2)
ДРЕВНОСТІ (1)
ДРЕВНЬОГО (3)
ДРЕВНЬОЮ (2)
ДРЕВНЯ (2)
ДРЕВО (4)
ДРЕВОМ (1)
ДРЕГОЧИИ (1)
ДРЕГОЧИН (14)
ДРЕГОЧИНА (1)
ДРЕГОЧИНІ (2)

ДРЕЗДЕНСЬКІЙ (1)
ДРЕМЕНЕ (10)
ДРЕМЕНУ (3)
ДРЕМЕНУВ (9)
ДРЕМЕНУЛА (10)
ДРЕМЕНУЛИ (10)
ДРЕНЧАННЯ (1)
ДРИВЕТНІ (1)
ДРИВІТНЕЮ (1)
ДРИВІТНЮ (1)
ДРИГА (4)
ДРИГАВ (6)
ДРИГАЄ (8)
ДРИГАЛА (1)
ДРИГАЛИ (1)
ДРИГАЛО (1)
ДРИГАЛОМ (1)
ДРИГАТИ (1)
ДРИГАТИМУ (1)
ДРИГАТЬ (2)
ДРИГАЮТЬ (3)
ДРИГАЮЧИ (3)
ДРИГНУВ (1)
ДРИГНУЛА (3)
ДРИГОТІТЬ (1)
ДРИЖАВ (11)
ДРИЖАКАМИ (1)
ДРИЖАКИ (7)
ДРИЖАЛА (7)
ДРИЖАЛИ (10)
ДРИЖАЛО (4)
ДРИЖАТИ (1)
ДРИЖАТЬ (12)
ДРИЖАЧЕ (1)
ДРИЖАЧИЙ (1)
ДРИЖАЧИМ (2)
ДРИЖАЧИМИ (2)
ДРИЖАЧИХ (1)
ДРИЖАЧІ (1)
ДРИЖАЧОМУ (1)
ДРИЖАЧОЮ (2)
ДРИЖИПІЛЬ (4)
ДРИЖИПІЛЬСЬКА (1)
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ДРИЖИПІЛЬСЬКИЙ (2)
ДРИЖИПІЛЬСЬКОЇ (1)
ДРИЖИПОЛІ (7)
ДРИЖИПОЛЯ (5)
ДРИЖИТЬ (17)
ДРИЖУ (3)
ДРИНДЗАЙ (1)
ДРИНДЗАЛО (4)
ДРІБЕН (2)
ДРІБКА (2)
ДРІБКАМИ (1)
ДРІБКИ (1)
ДРІБКОМ (1)
ДРІБНА (25)
ДРІБНЕ (12)
ДРІБНЕНЬКА (5)
ДРІБНЕНЬКЕ (3)
ДРІБНЕНЬКИЙ (1)
ДРІБНЕНЬКИМ (8)
ДРІБНЕНЬКИМИ (20)
ДРІБНЕНЬКИХ (9)
ДРІБНЕНЬКІ (14)
ДРІБНЕНЬКО (12)
ДРІБНЕНЬКОГО (3)
ДРІБНЕНЬКОЇ (3)
ДРІБНЕНЬКОЮ (1)
ДРІБНЕНЬКУ (3)
ДРІБНЕСЕНЬКА (1)
ДРІБНЕСЕНЬКИМ (1)
ДРІБНЕСЕНЬКІ (3)
ДРІБНЕСЕНЬКО (1)
ДРІБНЕСЕНЬКОЇ (1)
ДРІБНИЙ (18)
ДРІБНИМ (20)
ДРІБНИМИ (27)
ДРІБНИХ (37)
ДРІБНИЦЯМИ (1)
ДРІБНІ (86)
ДРІБНІЙ (1)
ДРІБНІСІНЬКА (1)
ДРІБНІШЕ (3)
ДРІБНІШИХ (4)
ДРІБНІШІ (10)

ДРІБНІШУ (1)
ДРІБНО (43)
ДРІБНОГО (16)
ДРІБНО-ДРІБНО (1)
ДРІБНОЇ (6)
ДРІБНОЛИСТИЙ (1)
ДРІБНОМУ (4)
ДРІБНОТА (1)
ДРІБНОТАХ (2)
ДРІБНОТОЮ (1)
ДРІБНОЮ (7)
ДРІБНУ (9)
ДРІБОК (2)
ДРІБОТИТЬ (5)
ДРІБОТІВ (2)
ДРІБОТІЛА (2)
ДРІБОТІЛИ (3)
ДРІБОТІТИ (2)
ДРІБОТІТЬ (2)
ДРІБОТЯЧИ (3)
ДРІБОЧКИ (1)
ДРІБУШКАМИ (4)
ДРІБУШКИ (8)
ДРІБЧАСТИЙ (1)
ДРІБЧАСТИМИ (3)
ДРІБЧАСТОГО (1)
ДРІБ'ЯЗКАМИ (1)
ДРІБ'ЯЗКАХ (1)
ДРІБ'ЯЗКИ (15)
ДРІБ'ЯЗКІВ (3)
ДРІБ'ЯЗКОВА (1)
ДРІБ'ЯЗКОВИЙ (1)
ДРІБ'ЯЗКОВИМИ (1)
ДРІБ'ЯЗКОВІ (2)
ДРІБ'ЯЗКУ (3)
ДРІБ'ЯЗОК (7)
ДРІЖДЖАХ (2)
ДРІЖЧАХ (3)
ДРІМАВ (9)
ДРІМАВШЕ (1)
ДРІМАВШИ (1)
ДРІМАЄ (6)
ДРІМАЙЛА (7)

ДРІМАЙЛО (28)
ДРІМАЙЛОВІ (1)
ДРІМАЙЛОМ (2)
ДРІМАЛА (10)
ДРІМАЛИ (10)
ДРІМАЛО (5)
ДРІМАТИ (11)
ДРІМАТЬ (1)
ДРІМАЮ (1)
ДРІМАЮТЬ (5)
ДРІМАЮЧА (1)
ДРІМАЮЧИ (2)
ДРІМАЮЧИЙ (1)
ДРІМАЮЧИХ (2)
ДРІМАЮЧІ (4)
ДРІМАЮЧОГО (1)
ДРІМАЮЧОЇ (2)
ДРІМАЮЧУ (7)
ДРІМОТА (3)
ДРІМОТИ (3)
ДРІМОТІ (4)
ДРІМОТОЮ (5)
ДРІМОТУ (10)
ДРІТ (12)
ДРОБІННИЦЮ (1)
ДРОБІННИЦЯ (1)
ДРОВ (10)
ДРОВА (35)
ДРОВАМИ (3)
ДРОВОРУБА (1)
ДРОЖКА (1)
ДРОЖКИ (3)
ДРОЖКУ (7)
ДРОЖОК (1)
ДРОКУ (3)
ДРОПАКА (2)
ДРОТАМИ (4)
ДРОТАХ (9)
ДРОТИ (3)
ДРОТИКИ (1)
ДРОТИКІВ (1)
ДРОТИКОМ (1)
ДРОТИНУ (2)
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ДРОТОМ (1)
ДРОТУ (4)
ДРОТЯНА (1)
ДРОТЯНІ (2)
ДРОТЯНОЮ (1)
ДРОХВА (2)
ДРОХВИ (1)
ДРОЧИСЬ (1)
ДРРРР (1)
ДРУГ (2)
ДРУГА (183)
ДРУГАЯ (1)
ДРУГЕ (81)
ДРУГИЕ (2)
ДРУГИЙ (520)
ДРУГИЙ-ТАКИ (1)
ДРУГИМ (71)
ДРУГИМИ (26)
ДРУГИХ (97)
ДРУГІ (136)
ДРУГІЙ (97)
ДРУГІМ (10)
ДРУГОВІ (1)
ДРУГОГО (392)
ДРУГОГО-ТАКИ (1)
ДРУГОЄ (1)
ДРУГОЇ (123)
ДРУГОКУРСНИКИ (4)
ДРУГОКУРСНИКІВ (2)
ДРУГОМ (3)
ДРУГОМУ (91)
ДРУГОРЯДНИХ (2)
ДРУГОРЯДНІ (1)
ДРУГОРЯДНОЮ (1)
ДРУГОЮ (72)
ДРУГУ (210)
ДРУГУЮ (1)
ДРУЖБА (1)
ДРУЖЕ (5)
ДРУЖЕЧКИ (6)
ДРУЖЕЧОК (1)
ДРУЖИЛИ (3)
ДРУЖИНА (3)

ДРУЖИНИ (7)
ДРУЖИНІ (3)
ДРУЖИНОЮ (4)
ДРУЖКА (21)
ДРУЖКАМ (4)
ДРУЖКАМИ (12)
ДРУЖКИ (77)
ДРУЖКО (8)
ДРУЖКОЮ (1)
ДРУЖКУ (3)
ДРУЖКУВАТИ (1)
ДРУЖНИЙ (2)
ДРУЖОК (7)
ДРУЖЦІ (2)
ДРУЗІ (1)
ДРУЗІ-МОЛОДЦІ (1)
ДРУК (8)
ДРУКАРНІ (1)
ДРУКАРСЬКА (3)
ДРУКАРСЬКІ (3)
ДРУКАРСЬКОГО (2)
ДРУКОВАНА (2)
ДРУКОВАНЕ (1)
ДРУКОВАНИХ (2)
ДРУКОВАНІ (2)
ДРУКОВАНУ (1)
ДРУКОМ (1)
ДРУКУ (17)
ДРУКУВАВ (1)
ДРУКУВАВСЬ (1)
ДРУКУВАЛИ (2)
ДРУКУВАЛИСЬ (1)
ДРУКУВАЛОСЬ (1)
ДРУКУВАННЯ (5)
ДРУКУВАТИ (36)
ДРУКУВАТИМЕ (2)
ДРУКУВАТИМЕТЬСЯ
(1)
ДРУКУВАТИМУ (1)
ДРУКУВАТИМУТЬСЯ
(1)
ДРУКУВАТИСЬ (1)
ДРУКУВАТЬ (5)

ДРУКУЄ (2)
ДРУКУЄТЬСЯ (3)
ДРУКУЮ (2)
ДРУКУЮТЬ (1)
ДРУКУЮТЬСЯ (5)
ДРУШЛЯК (1)
ДРУШЛЯКА (1)
ДРЮКА (1)
ДРЮКОВАНИЙ (1)
ДРЮКОВАНІ (1)
ДРЮКОМ (1)
ДРЮЧКА (10)
ДРЮЧКАМИ (5)
ДРЮЧКАХ (2)
ДРЮЧКИ (5)
ДРЮЧКІВ (2)
ДРЮЧКОМ (12)
ДРЮЧКУ (1)
ДРЮЧОК (4)
ДРЯГОВИНИ (1)
ДРЯГОВИНУ (2)
ДРЯНИЦЯМИ (1)
ДРЯПА (1)
ДРЯПАВСЯ (1)
ДРЯПАЄ (3)
ДРЯПАЛАСЬ (1)
ДРЯПАТИСЬ (1)
ДУБ (11)
ДУБА (15)
ДУБАМИ (21)
ДУБАХ (5)
ДУБЕ (1)
ДУБИ (50)
ДУБИНИ (6)
ДУБИНУ (1)
ДУБИНЫ (1)
ДУБІ (6)
ДУБІВ (21)
ДУБІВКА (1)
ДУБЛЕТ (2)
ДУБЛІКАТИ (1)
ДУБНА (1)
ДУБНО (2)
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ДУБОВА (4)
«ДУБОВЕ ЛИСТЄ» (4)
«ДУБОВЕ ЛИСТО» (1)
«ДУБОВЕ ЛИСТЮ» (1)
«ДУБОВЕ ЛИСТЯ» (3)
ДУБОВИЙ (9)
ДУБОВИМ (6)
ДУБОВИМИ (3)
ДУБОВИХ (2)
ДУБОВІ (14)
ДУБОВІЇХА (2)
ДУБОВІЇХУ (1)
ДУБОВІЙ (3)
ДУБОВІЙОВІ (1)
ДУБОВІЙОВУ (1)
ДУБОВІЯ (3)
ДУБОВОГО (4)
ДУБОВУ (3)
ДУБОМ (21)
ДУБОЧКА (1)
ДУБОЧОК (1)
ДУБРОВСЬКИЙ (1)
ДУБЦЕМ (4)
ДУБЦЯМИ (1)
ДУБЧИКА (1)
ДУВ (4)
ДУВИД (18)
ДУВИДА (7)
ДУВИДЕ (6)
ДУВИДОВІ (3)
ДУВИДОВОЇ (1)
ДУГ (1)
ДУГА (3)
ДУГАМИ (6)
ДУГИ (2)
ДУГОЮ (12)
ДУГУ (1)
ДУДАРЕЦЬКА (1)
ДУДКИ (1)
ДУДЛИВ (7)
ДУДЛИЛА (1)
ДУДЛИМО (1)
ДУДЛИТИ (5)

ДУДЛИТЬ (2)
ДУДЛИШ (2)
ДУДЛЮ (2)
ДУДЛЯЧИ (2)
ДУДУ (1)
ДУДЦІ (1)
ДУЕЛЬ (1)
ДУЕТ (6)
ДУЕТИ (2)
ДУЕТИКОМ (2)
ДУЕТІ (5)
ДУЖА (8)
ДУЖЕ (2560)
ДУЖЕ-ДУЖЕ (11)
ДУЖЕНЬКИЙ (1)
ДУЖЕ-ТАКИ (1)
ДУЖЕ-ТО (65)
ДУЖИЙ (28)
ДУЖИМ (1)
ДУЖИМИ (12)
ДУЖИХ (9)
ДУЖІ (14)
ДУЖІЙ (1)
ДУЖКИ (1)
ДУЖКОЮ (3)
ДУЖКУ (1)
ДУЖОГО (4)
ДУЖОЮ (3)
ДУЖУ (3)
ДУЖЧА (9)
ДУЖЧАВ (3)
ДУЖЧАЄ (1)
ДУЖЧАЛИ (2)
ДУЖЧАЛО (1)
ДУЖЧЕ (31)
ДУЖЧИЙ (13)
ДУЖЧІ (3)
ДУЖЧОГО (2)
ДУЖЧОМУ (1)
ДУЙТЕ (1)
ДУКАМИ (1)
ДУКАТІ (1)
ДУКАЧАМИ (14)

ДУКАЧАХ (1)
ДУКАЧЕМ (6)
ДУКАЧІ (12)
ДУКАЧІВ (2)
ДУКИ (1)
ДУКИ-БАГАТИРІ (1)
ДУКІВ (2)
ДУКІВ-ЖМИКРУТІВ (1)
ДУЛЕЮ (1)
ДУЛІ (12)
ДУЛО (2)
ДУЛЬЧЕЦА (4)
ДУЛЬЧЕЦАМИ (1)
ДУЛЬЧЕЦІ (1)
ДУЛЮ (10)
ДУЛЯ (1)
ДУМ (23)
ДУМА (37)
ДУМАВ (451)
ДУМАВШИ (5)
ДУМАЄ (81)
ДУМАЄМО (12)
ДУМАЄТЕ (68)
ДУМАЄТЄ (1)
ДУМАЄШ (103)
ДУМАЙ (19)
ДУМАЙМО (1)
ДУМАЙТЕ (20)
ДУМАЛА (462)
ДУМАЛА-ГАДАЛА (1)
ДУМАЛА-ДУМАЛА (1)
ДУМАЛИ (89)
ДУМАЛО (1)
ДУМАЛОСЬ (4)
ДУМАМ (5)
ДУМАМИ (22)
ДУМАННЯ (2)
ДУМАТИ (44)
ДУМАТИМЕТЕ (2)
ДУМАТЬ (24)
ДУМАХ (7)
ДУМАЮ (278)
ДУМАЮ-ГАДАЮ (1)
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ДУМАЮ-ТАКИ (1)
ДУМАЮТЬ (22)
ДУМАЮЧИ (26)
ДУМАЮЧІ (1)
ДУМИ (164)
ДУМІ (4)
ДУМКА (339)
ДУМКАМ (7)
ДУМКАМИ (42)
ДУМКАХ (27)
ДУМКИ (359)
ДУМКОЮ (61)
ДУМКУ (191)
ДУМНИЙ (1)
ДУМОК (74)
ДУМОЮ (8)
ДУМУ (48)
ДУМЦІ (218)
ДУНАЄМ (17)
ДУНАЄЦЬ (14)
ДУНАЇ (3)
ДУНАЙ (22)
ДУНАЙСЬКИЙ (1)
ДУНАЙСЬКІ (1)
ДУНАЙЦЕМ (6)
ДУНАЙЦІ (3)
ДУНАЙЦЯ (13)
ДУНАЮ (6)
ДУНІНА-ЛЕВЧЕНКА (9)
ДУНІНА-ЛЕВЧЕНКО (1)
ДУНІНА-ЛЕВЧЕНКОВА
(3)
ДУНІНИМЛЕВЧЕНКОМ (1)
ДУНІНИХ-ЛЕВЧЕНКІВ
(1)
ДУНІН-ЛЕВЧЕНКО (40)
ДУНІН-ЛЕВЧЕНКОВІ
(1)
ДУНЬКОЮ (1)
ДУПЛИНАСТИЙ (1)
ДУПЛИНАСТИХ (2)
ДУПЛИНАСТІ (3)

ДУПЛИНАСТОЇ (1)
ДУПЛИНЯСТА (1)
ДУПЛИНЯСТУ (1)
ДУПЛО (2)
ДУПЛЯНКАМИ (1)
ДУПЛЯНКИ (6)
ДУПЛЯНОК (1)
ДУРАК (2)
ДУРЕ (1)
ДУРЕНЬ (16)
ДУРЕП (1)
ДУРЕПА (2)
ДУРЕПАМИ (1)
ДУРЕПИ (2)
ДУРЕПОЮ (1)
ДУРЗІЛЛЯ (1)
ДУРИ (3)
ДУРИ-БО (1)
ДУРИВ (10)
ДУРИЛА (8)
ДУРИЛИ (4)
ДУРИМО (1)
ДУРИНДА (1)
ДУРИНДИ (1)
ДУРИНДІ (3)
ДУРИНДО (1)
ДУРИНДУ (1)
ДУРИСВІТ (4)
ДУРИСВІТЕ (1)
ДУРИСВІТИ (1)
ДУРИСВІТІВ (1)
ДУРИСВІТКИ (1)
ДУРИТЕ (5)
ДУРИТИ (7)
ДУРИТЬ (20)
ДУРИШ (4)
ДУРІВ (3)
ДУРІЄ (9)
ДУРІЄТЕ (2)
ДУРІЄШ (4)
ДУРІЙ (3)
ДУРІЙ-БО (2)
ДУРІЙТЕ (2)

ДУРІЛА (3)
ДУРІЛИ (14)
ДУРІННЯ (1)
ДУРІСТЬ (19)
ДУРІСТЮ (1)
ДУРІТИ (7)
ДУРІТЬ (9)
ДУРІЮТЬ (6)
ДУРІЮЧИ (2)
ДУРНА (51)
ДУРНЕ (4)
ДУРНЕВІ (1)
ДУРНЕВІ-ХАЗЯЇНОВІ
(1)
ДУРНЕМ (5)
ДУРНЕНЬКА (3)
ДУРНЕНЬКИЙ (6)
ДУРНЕНЬКИМ (1)
ДУРНЕНЬКОЇ (1)
ДУРНЕНЬКУ (2)
ДУРНИЙ (37)
ДУРНИКА (2)
ДУРНИМ (4)
ДУРНИМИ (5)
ДУРНИХ (12)
ДУРНИЦЬКИЙ (1)
ДУРНИЦЬКИМИ (1)
ДУРНИЦЬКІ (1)
ДУРНИЦЯ (4)
ДУРНИЧКИ (27)
ДУРНІ (35)
ДУРНІВ (7)
ДУРНІЙ (1)
ДУРНІСЕНЬКО (2)
ДУРНІСІНЬКЕ (1)
ДУРНІСІНЬКО (51)
ДУРНІША (1)
ДУРНІШОГО (6)
ДУРНО (121)
ДУРНОГО (19)
ДУРНОЇ (5)
ДУРНОЇ-НАВІСНОЇ (2)
ДУРНОМУ (2)
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ДУРНО-ТАКИ (1)
ДУРНОЮ (2)
ДУРНУ (15)
ДУРНУВАТИЙ (1)
ДУРНЮ (12)
ДУРНЯ (13)
ДУРНЯМ (4)
ДУРНЯМИ (2)
ДУРОСТІ (3)
ДУРОСТЯМИ (1)
ДУРОСТЯХ (1)
ДУРОЩАМИ (2)
ДУРОЩАХ (2)
ДУРОЩІВ (1)
ДУРЮ (1)
ДУРЯТЬ (6)
ДУСІ (1)
ДУСЯ (1)
ДУХ (230)
ДУХА (17)
ДУХАМИ (4)
ДУХИ (5)
ДУХІВ (7)
ДУХОВЕНСТВА (17)
ДУХОВЕНСТВО (26)
ДУХОВЕНСТВОМ (6)
ДУХОВЕНСТВУ (3)
ДУХОВИХ (1)
ДУХОВІ (2)
ДУХОВНА (9)
ДУХОВНЕ (7)
ДУХОВНИЙ (7)
ДУХОВНИК (1)
ДУХОВНИМ (3)
ДУХОВНИМИ (3)
ДУХОВНИХ (19)
ДУХОВНИЦЕЮ (3)
ДУХОВНИЦІ (23)
ДУХОВНИЦЮ (22)
ДУХОВНИЦЯ (6)
ДУХОВНІ (22)
ДУХОВНІЙ (7)
ДУХОВНОГО (11)

ДУХОВНОЕ (1)
ДУХОВНОЇ (9)
ДУХОВНОМУ (4)
ДУХОВНУ (13)
ДУХОВНУЮ (1)
ДУХОВОЇ (1)
ДУХОМ (85)
ДУХОТА (30)
ДУХОТИ (11)
ДУХОТІ (5)
ДУХОТОЮ (5)
ДУХОТУ (3)
ДУХУ (85)
ДУЦАТЬ (1)
ДУЧКУ (2)
ДУШ (47)
ДУША (240)
ДУШАМ (2)
ДУШАМИ (3)
ДУШАТЬ (7)
ДУШАТЬСЯ (1)
ДУШАХ (20)
ДУШЕ (7)
ДУШЕВНУ (1)
ДУШЕГУБЕ (1)
ДУШЕПРИКАЖЧИК (1)
ДУШЕПРИКАЖЧИКА
(2)
ДУШЕЧКА (2)
ДУШЕЧОК (2)
ДУШЕЮ (71)
ДУШИ (3)
ДУШИВ (8)
ДУШИЛА (3)
ДУШИЛИ (7)
ДУШИЛИСЬ (1)
ДУШИЛО (6)
ДУШИТИ (8)
ДУШИТЬ (31)
ДУШІ (507)
ДУШКА (2)
ДУШКИНСКАЯ (2)
ДУШКО (2)

ДУШКОМ (1)
ДУШНА (3)
ДУШНЕ (3)
ДУШНИЙ (11)
ДУШНИХ (1)
ДУШНІ (2)
ДУШНІШЕ (1)
ДУШНО (61)
ДУШНОГО (2)
ДУШНОЇ (1)
ДУШНОМУ (2)
ДУШНУ (1)
ДУШОГУБА (3)
ДУШОГУБИ (8)
ДУШОГУБІВ (4)
ДУШОГУБКА (1)
ДУШОГУБКИ (1)
ДУШОГУБКУ (1)
ДУШОГУБСТВА (2)
ДУШОГУБСТВО (5)
ДУШОК (1)
ДУШУ (370)
ДУЮ (2)
ДЬОГОТЬ (6)
ДЬОГТЕМ (17)
ДЬОГТЮ (1)
ДЮ (1)
ДЮБАРРІ (2)
ДЮДЯ (1)
ДЮМА (2)
ДЯДЕЧКУ (3)
ДЯДИН (3)
ДЯДИНА (21)
ДЯДИНИ (13)
ДЯДИНИН (1)
ДЯДИНИНУ (1)
ДЯДИНО (2)
ДЯДИНОК (1)
ДЯДИНОЮ (3)
ДЯДИНУ (5)
ДЯДЬКА (36)
ДЯДЬКАМИ (3)
ДЯДЬКИ (9)
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ДЯДЬКІВ (6)
ДЯДЬКО (66)
ДЯДЬКОВА (3)
ДЯДЬКОВІ (3)
ДЯДЬКОВОГО (1)
ДЯДЬКОВОМУ (1)
ДЯДЬКОВУ (1)
ДЯДЬКОМ (14)
ДЯДЬКУ (30)
ДЯК (70)
ДЯКА (62)
ДЯКА-БО (1)
ДЯКАМ (2)
ДЯКАМИ (3)
ДЯКИ (21)
ДЯКІВ (17)
ДЯКІВНА (2)
ДЯКІВНИ (2)
ДЯКІВНУ (1)
ДЯКІВСЬКОМУ (2)
ДЯКІВСЬКОЮ (1)
ДЯКІВСЬКУ (1)
ДЯКОВА (8)
ДЯКОВЕ (1)
ДЯКОВИМ (2)
ДЯКОВИМИ (1)
ДЯКОВІ (10)
ДЯКОВІЙ (5)
ДЯКОВОЇ (5)
ДЯКОВОМУ (1)
ДЯКОВОЮ (1)
ДЯКОВУ (1)
ДЯКОМ (15)
ДЯКУ (1)
ДЯКУВАВ (8)
ДЯКУВАЛА (5)
ДЯКУВАЛИ (7)
ДЯКУВАННЯ (1)
ДЯКУВАТИ (20)
ДЯКУВАТЬ (6)
ДЯКУЄ (2)
ДЯКУЄМО (4)
ДЯКУЄТЕ (1)

ДЯКУЙ (1)
ДЯКУЙТЕ (1)
ДЯКУСА (2)
ДЯКУЮ (59)
ДЯКУЮТЬ (3)
ДЯКУЮЧИ (11)
ДЯЧЕ (4)
ДЯЧИХ (2)
ДЯЧИХА (23)
ДЯЧИХИ (6)
ДЯЧИХОЮ (5)
ДЯЧИХУ (1)
ДЯЧКА (1)
ДЯЧКИ (2)
ДЯЧОК (1)
ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА
(1)
ЕВЕРАРДІ (1)
ЕВРІДІКА (1)
ЕВРІДІКИ (3)
ЕВРІДІКУ (1)
ЕВРОПЕ (1)
ЕВРОПЬІ (2)
ЕВРОПЫ (14)
ЕГЕ (220)
ЕГЕ-ГЕ (4)
ЕГЕ-ЕГЕ (1)
ЕГЕЖ (1)
ЕГЕЙСЬКЕ (1)
ЕГО (11)
ЕГОЇЗМ (1)
ЕГОЇЗМОВІ (1)
ЕГОЇСТИЧНА (1)
ЕГОЇСТИЧНІСТЬ (1)
ЕГОЇСТИЧНОЇ (1)
ЕГОЇСТКА (1)
ЕГОЇСТОВІ (1)
ЕДА (1)
ЕДВА (1)
ЕДИНСТВЕННОМУ (1)
ЕДИТЕ (1)
ЕДУАРД ДЕПРІОН (1)
ЕДУАРД МЕРІКЕ (2)

ЕДЯ (1)
ЕЕ (1)
ЕЗДРА (3)
ЕЗДРИ (6)
ЕЙ (9)
ЕКВАТОР (3)
ЕКВАТОРА (1)
ЕКВАТОРОМ (1)
ЕКЗАЛЬТАЦІЇ (1)
ЕКЗАМЕН (19)
ЕКЗАМЕНАХ (2)
ЕКЗАМЕНИ (14)
ЕКЗАМЕНІ (2)
ЕКЗАМЕНІВ (3)
ЕКЗАМЕНУ (5)
ЕКЗАМЕНУВАВ (1)
ЕКЗАМЕНУВАЛОСЯ (1)
ЕКЗАМЕНУВАТИ (3)
ЕКЗАМЕНУВАТИСЯ (1)
ЕКЗАМЕНУЮ (1)
ЕКЗЕГЕТИЧНИХ (2)
ЕКЗЕКУЦІЯХ (1)
ЕКЗЕМПЛЯРІВ (5)
ЕКЗОРДІЇ (1)
ЕКЗОРДІЮ (3)
ЕКЗОТИЧНИЙ (1)
ЕКІПАЖ (34)
ЕКІПАЖА (10)
ЕКІПАЖАХ (2)
ЕКІПАЖЕВІ (1)
ЕКІПАЖЕМ (2)
ЕКІПАЖІ (16)
ЕКІПАЖІВ (6)
ЕКЛЕЗІАСТА (1)
ЕКОНОМ (21)
ЕКОНОМА (9)
ЕКОНОМАМИ (1)
ЕКОНОМИ (5)
ЕКОНОМІВ (6)
ЕКОНОМІЄЮ (1)
ЕКОНОМІЇ (29)
ЕКОНОМІЙ (2)
ЕКОНОМІЧНЕ (3)
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ЕКОНОМІЧНИЙ (1)
ЕКОНОМІЧНИХ (2)
ЕКОНОМІЧНІ (3)
ЕКОНОМІЧНО (1)
ЕКОНОМІЮ (16)
ЕКОНОМІЯ (6)
ЕКОНОМІЯХ (5)
ЕКОНОМКА (9)
ЕКОНОМКОЮ (1)
ЕКОНОМКУ (4)
ЕКОНОМОВІ (3)
ЕКОНОМОМ (6)
ЕКОНОМСЬКЕ (2)
ЕКОНОМСЬКИЙ (4)
ЕКОНОМСЬКІМ (1)
ЕКОНОМСЬКОЇ (1)
ЕКОНОМСЬКУ (3)
ЕКОНОМША (5)
ЕКОНОМШЕЮ (3)
ЕКОНОМШО (1)
ЕКСКУРСІЇ (1)
ЕКСПЕДИЦІЇ (2)
ЕКСПЕРИМЕНТИ (1)
ЕКСПЛУАТАЦІЮ (2)
ЕКСПЛУАТАЦІЯ (3)
ЕКСПЛУАТУЮЧИ (1)
ЕКСПРОПРІАТОРИ (2)
ЕКСПРОПРІАТОРІВ (1)
ЕКСПРОПРІАТОРКИ (1)
ЕКСТАЗ (1)
ЕКСТАЗІВ (1)
ЕКСЦЕНТРИЧНИМИ (1)
ЕЛАСТИЧНОГО (1)
ЕЛЕГАНТНИЙ (1)
ЕЛЕГАНТНІ (1)
ЕЛЕГАНТНОЮ (1)
ЕЛЕГІЄЮ (2)
ЕЛЕГІЇ (1)
ЕЛЕКСИР (1)
ЕЛЕКТРИЗУЄ (2)
ЕЛЕКТРИЧЕСТВА (1)
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО (1)
ЕЛЕКТРИЧНА (2)

ЕЛЕКТРИЧНЕ (3)
ЕЛЕКТРИЧНИЙ (2)
ЕЛЕКТРИЧНИМ (1)
ЕЛЕКТРИЧНИМИ (2)
ЕЛЕКТРИЧНИХ (1)
ЕЛЕКТРИЧНІ (4)
ЕЛЕКТРИЧНІЙ (1)
ЕЛЕКТРИЧНІСТЬ (1)
ЕЛЕКТРИЧНОМУ (2)
ЕЛЕКТРИЧНОЮ (2)
ЕЛЕМЕНТ (2)
ЕЛЕМЕНТА (1)
ЕЛЕМЕНТИ (5)
ЕЛЕМЕНТУ (5)
ЕЛИСЕЮ (1)
ЕЛІЗЕ РЕКЛЮ (2)
ЕЛЛАДИ (4)
ЕЛЛІНИ (1)
ЕЛЛІНІВ (4)
ЕЛЛІНСЬКИЙ (3)
ЕЛЛІНСЬКІЙ (2)
ЕЛЛІНСЬКОГО (2)
ЕЛОКВЕНЦІЇ (1)
ЕЛПІДИФОР (95)
ЕЛПІДИФОРА (19)
ЕЛПІДИФОРЕ (1)
ЕЛПІДИФОРИ (1)
ЕЛПІДИФОРІВ (4)
ЕЛПІДИФОРОВА (3)
ЕЛПІДИФОРОВІЙ (1)
ЕЛПІДИФОРОВОЇ (1)
ЕЛПІДИФОРОВУ (1)
ЕЛПІДИФОРОМ (8)
ЕЛЬБРУСА (1)
ЕМАНСИПАЦІЇ (1)
ЕМАНСИПАЦІЮ (2)
ЕМАНСИПАЦІЯ (2)
ЕМАНУЇЛА (1)
ЕМАНЦИПОВАНА (1)
ЕМАНЦИПОВАНУ (1)
ЕМАНЦІПАЦІЇ (1)
ЕМБЛЕМА (1)
ЕМБЛЕМУ (1)

ЕМІГРАНТ (1)
ЕМІГРАНТА (1)
ЕМІГРАНТІВ (1)
ЕМІГРАЦІЙНІ (1)
ЕМІГРАЦІЮ (1)
ЕМІЛЬКИ (1)
ЕМІЛЯ ЗОЛЯ (1)
ЕМІР (2)
ЕМІРА (1)
ЕМІРИ (1)
ЕМПІРЕЯХ (1)
ЕМУ (1)
ЕНЕЇДА (2)
ЕНЕЇДИ (5)
ЕНЕЇДІ (3)
ЕНЕЇДУ (1)
ЕНЕРГІЄЮ (4)
ЕНЕРГІЇ (6)
ЕНЕРГІЧНЕ (1)
ЕНЕРГІЧНИЙ (1)
ЕНЕРГІЧНИМИ (1)
ЕНЕРГІЧНІ (1)
ЕНЕРГІЧНО (1)
ЕНЕРГІЮ (6)
ЕНЕРГІЯ (11)
ЕНОХ (1)
ЕНТУЗІАЗМ (1)
ЕНТУЗІАСТКА (2)
ЕНЦИКЛОПЕДИСТІВ
(1)
ЕОС (2)
ЕПІГРАФІ (1)
ЕПІДЕМІЯ (1)
ЕПІЗОД (1)
ЕПІЗОДАМИ (1)
ЕПІКА (1)
ЕПІКУРЕЄЦЬ (1)
ЕПІТЕТ (1)
ЕПІТЕТАМИ (1)
ЕПІТЕТИ (2)
ЕПІТРАХІЛЕМ (1)
ЕПІТРАХІЛІВ (1)
ЕПІТРАХІЛЬ (1)
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ЕПІЧНА (1)
ЕПІЧНЕ (1)
ЕПІЧНИХ (3)
ЕПІЧНІ (2)
ЕПІЧНОМУ (1)
ЕПОЛЕТАМИ (5)
ЕПОЛЕТАХ (3)
ЕПОЛЕТИ (10)
ЕПОЛЕТІВ (3)
ЕПОС (2)
ЕПОХА (2)
ЕПОХИ (1)
ЕПОХОЮ (2)
ЕПОХУ (2)
ЕРЕКЦІОННІ (1)
ЕРЕМІЇ (1)
ЕРОТИЗМОМ (1)
ЕРОТИСТИ (1)
ЕРОТИСТІВ (2)
ЕРОТОМАН (1)
ЕРОТОМАНИ (1)
ЕРОТОМАНІВ (1)
ЕРОТОМАНІЄЮ (1)
ЕРОТОМАНІЮ (1)
ЕРОТОМАНІЯ (1)
ЕРУДИЦІЇ (1)
ЕРУСЛАН (1)
ЕРЦГЕРЦОГИНЯ (2)
ЕСЕНЦІЮ (1)
ЕСИ (2)
ЕСКАДРОН (1)
ЕСКІЗ (5)
ЕСКІЗИ (1)
ЕСКІЗІВ (1)
ЕСКІЗОМ (1)
ЕСКІЗУ (2)
ЕСКІМОСІВ (1)
ЕСКОРТ (1)
ЕСЛИ (2)
ЕССЕ HOMO (Ось
людина) (1)
ЕССЕНТ ДЕЗ (1)
ЕСТЕТ (8)

ЕСТЕТА (1)
ЕСТЕТИ (4)
ЕСТЕТИЗМОМ (1)
ЕСТЕТИЗМУ (1)
ЕСТЕТИК (2)
ЕСТЕТИКА (2)
ЕСТЕТИКИ (2)
ЕСТЕТИКУ (2)
ЕСТЕТИЦІ (1)
ЕСТЕТИЧКА (1)
ЕСТЕТИЧНА (1)
ЕСТЕТИЧНЕ (1)
ЕСТЕТИЧНИЙ (1)
ЕСТЕТИЧНИМИ (1)
ЕСТЕТИЧНІСТЬ (4)
ЕСТЕТИЧНО (1)
ЕСТЕТИЧНОГО (2)
ЕСТЕТИЧНОЇ (2)
ЕСТЕТИЧНУ (1)
ЕСТЕТІВ (5)
ЕСТЕТКА (1)
ЕСТЕТНІ (1)
ЕСТЕТОВІ (1)
ЕСТІВ (3)
ЕСТОНЦІ (1)
ЕСТЬ (3)
ЕСФИРІ (1)
ЕСФИРЬ (5)
ЕСФІРІ (1)
ЕСФІРЬ (1)
ЕСХІЛА (1)
ЕТ (1)
ЕТАЖ (18)
ЕТАЖА (3)
ЕТАЖАХ (3)
ЕТАЖЕРДКУ (2)
ЕТАЖЕРКИ (1)
ЕТАЖЕРОЧКУ (1)
ЕТАЖЕРЦІ (2)
ЕТАЖІ (21)
ЕТАЖІВ (2)
ЕТИКЕТ (7)
ЕТИКЕТКИ (1)

ЕТИКЕТКУ (1)
ЕТИКЕТНА (1)
ЕТИКЕТОМ (1)
ЕТИКЕТУ (1)
ЕТИМОЛОГІЧНА (1)
ЕТИМОЛОГІЧНИМ (1)
ЕТИМОЛОГІЧНО (2)
ЕТИМОЛОГІЮ (3)
ЕТИМОЛОГІЯ (1)
ЕТІ (2)
ЕТНОГРАФИ (1)
ЕТНОГРАФІЄЮ (1)
ЕТНОГРАФІЇ (5)
ЕТНОГРАФІЧНА (1)
ЕТНОГРАФІЧНИЙ (1)
ЕТНОГРАФІЧНИМИ (1)
ЕТНОГРАФІЧНОГО (1)
ЕТНОГРАФІЧНОМУ (2)
ЕТНОГРАФІЧНУ (3)
ЕТНОГРАФІЮ (1)
ЕТНОГРАФІЯ (3)
ЕТНОГРАФО-ПСИХІЧНІ
(1)
ЕФЕКТ (7)
ЕФЕКТАМИ (1)
ЕФЕКТНА (5)
ЕФЕКТНЕ (1)
ЕФЕКТНИЙ (3)
ЕФЕКТНИМИ (2)
ЕФЕКТНИХ (1)
ЕФЕКТНІ (3)
ЕФЕКТНІШЕ (2)
ЕФЕКТНО (5)
ЕФЕКТНУ (2)
ЕФЕКТОВАНИЙ (1)
ЕФЕКТОВНИЙ (1)
ЕФЕКТОВНУ (1)
ЕФЕКТОМ (1)
ЕФЕКТУ (5)
ЕФЕСЬКИЙ (1)
ЕФІР (1)
ЕФІРІ (4)
ЕФІРНІ (1)
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ЕШАФОТИ (1)
ЕЩЕ (4)
Є (717)
ЄВА (2)
ЄВАНГЕЛІЇ (11)
ЄВАНГЕЛІЙ (2)
ЄВАНГЕЛІЮ (20)
ЄВАНГЕЛІЯ (7)
ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ (1)
ЄВГЕНА (2)
ЄВГЕНІЙ (1)
ЄВГЕНІЮ (1)
ЄВГЕНІЯ (2)
ЄВДОКІЄ (5)
ЄВДОКІЄЮ (1)
ЄВДОКІЇ (4)
ЄВДОКІЯ (119)
ЄВИ (2)
ЄВИН (1)
ЄВІ (1)
ЄВНУХ (8)
ЄВНУХА (4)
ЄВНУХОМ (1)
ЄВОЮ (2)
ЄВПАТОРІЮ (1)
ЄВРЕЄВІ (2)
ЄВРЕЇ (28)
ЄВРЕЇВ (20)
ЄВРЕЇ-КРАВЦІ (1)
ЄВРЕЇ-МІРОШНИКИ (1)
ЄВРЕЙ (18)
ЄВРЕЙКА (6)
ЄВРЕЙКАМИ (1)
ЄВРЕЙКИ (1)
ЄВРЕЙКУ (1)
ЄВРЕЙОК (2)
ЄВРЕЙ-ОРАНДАР (1)
ЄВРЕЙСЬКА (6)
ЄВРЕЙСЬКЕ (2)
ЄВРЕЙСЬКИЙ (6)
ЄВРЕЙСЬКИМ (3)
ЄВРЕЙСЬКИМИ (2)
ЄВРЕЙСЬКИХ (8)

ЄВРЕЙСЬКІ (7)
ЄВРЕЙСЬКІЙ (6)
ЄВРЕЙСЬКОГО (3)
ЄВРЕЙСЬКОЇ (10)
ЄВРЕЙСЬКОМУ (3)
ЄВРЕЙСЬКОЮ (1)
ЄВРЕЙСЬКУ (4)
ЄВРЕЙЦІ (1)
ЄВРЕЯ (5)
ЄВРЕЯМ (2)
ЄВРЕЯМИ (13)
ЄВРЕЯМИКРАМАРЯМИ (1)
ЄВРЕЯМ-КРАВЦЯМ (1)
ЄВРЕЯСТРАХОПОЛОХА (1)
ЄВРЕЯХ (1)
ЄВРІПІДА (1)
ЄВРОПА (12)
ЄВРОПЕЙСЬКА (13)
ЄВРОПЕЙСЬКЕ (2)
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ (7)
ЄВРОПЕЙСЬКИМ (3)
ЄВРОПЕЙСЬКИМИ (5)
ЄВРОПЕЙСЬКИХ (28)
ЄВРОПЕЙСЬКІ (23)
ЄВРОПЕЙСЬКОГО (9)
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ (14)
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ (7)
ЄВРОПЕЙСЬКОПОЛЬСЬКОЇ (1)
ЄВРОПЕЙСЬКОЮ (4)
ЄВРОПЕЙСЬКУ (7)
ЄВРОПЕЙЦІВ (2)
ЄВРОПЕЙЦІВ-НІМЦІВ
(1)
ЄВРОПЕЙЦЯМИ (3)
ЄВРОПЕЯНКИ (1)
ЄВРОПИ (12)
ЄВРОПІ (39)
ЄВРОПУ (7)
ЄВТРОП (4)
ЄВТРОПА (2)

ЄВТРОПІЯ (1)
ЄВТУШЕВСЬКИЙ (1)
ЄВУ (2)
ЄВФРОСИНА (150)
ЄВФРОСИНИ (23)
ЄВФРОСИНИН (1)
ЄВФРОСИНИНЕ (4)
ЄВФРОСИНИНИХ (1)
ЄВФРОСИНИНІ (3)
ЄВФРОСИНИНУ (1)
ЄВФРОСИНІ (8)
ЄВФРОСИНКА (3)
ЄВФРОСИНКИ (2)
ЄВФРОСИНКО (5)
ЄВФРОСИНКОЮ (1)
ЄВФРОСИНО (39)
ЄВФРОСИНОЮ (8)
ЄВФРОСИНУ (9)
ЄГИПЕТ (1)
ЄГИПЕТСЬКА (2)
ЄГИПЕТСЬКИЙ (1)
ЄГИПЕТСЬКИМИ (2)
ЄГИПЕТСЬКИХ (8)
ЄГИПЕТСЬКІ (4)
ЄГИПЕТСЬКОГО (2)
ЄГИПЕТСЬКУ (3)
ЄГИПЕЦЬКИЙ (1)
ЄГИПЕЦЬКІ (1)
ЄГИПТІ (2)
ЄГИПТЯН (2)
ЄГИПТЯНИ (1)
ЄГИПЦІ (1)
ЄДИНА (4)
ЄДИНАКОМ (1)
ЄДИНЕ (4)
ЄДИНИЙ (25)
ЄДИНИК (3)
ЄДИНИМ (2)
ЄДИНИМИ (2)
ЄДИНИЦІ (1)
ЄДИНИЦЮ (2)
ЄДИНИЦЯ (2)
ЄДИНИЧКА (1)
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ЄДИНИЧКИ (1)
ЄДИНІ (1)
ЄДИНОГО (1)
ЄДИНОДЕРЖАВІЯ (2)
ЄДИНОЇ (3)
ЄДИНОЮ (3)
ЄДИНУ (6)
ЄДНАВСЯ (3)
ЄДНАЄ (1)
ЄДНАЄМОСЬ (1)
ЄДНАЙСЯ (1)
ЄДНАЛАСЬ (1)
ЄДНАННЯ (15)
ЄДНАННЯМ (1)
ЄДНАТИСЬ (2)
ЄДНАТЬСЯ (3)
ЄДНАЮТЬСЯ (2)
ЄЗУЇТ (5)
ЄЗУЇТА (1)
ЄЗУЇТАМ (2)
ЄЗУЇТАМИ (1)
ЄЗУЇТА-ПРОФЕСОРА
(1)
ЄЗУЇТИ (21)
ЄЗУЇТІВ (16)
ЄЗУЇТСЬКА (2)
ЄЗУЇТСЬКЕ (2)
ЄЗУЇТСЬКИМ (1)
ЄЗУЇТСЬКИМИ (1)
ЄЗУЇТСЬКИХ (2)
ЄЗУЇТСЬКІЙ (2)
ЄЗУЇТСЬКОГО (5)
ЄЗУЇТСЬКОЇ (2)
ЄЗУЇТСЬКУ (1)
ЄЗУС (4)
ЄЗУС-МАРІЯ (5)
ЄЙ (4)
ЄЙ-БОГУ (1)
ЄКАТЕРИНА (2)
ЄКАТЕРИНИ (1)
ЄКАТЕРИНОСЛАВІ (1)
ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬК
ИЙ (1)

ЄЛЕЄМ (4)
ЄЛЕЙ (3)
ЄЛЕЙНИМ (1)
ЄЛЕНА (3)
ЄЛЕНИ (1)
ЄЛЕЮ (1)
ЄЛЕЯ (1)
ЄЛИСАВЕТГРАДА (2)
ЄЛИСАВЕТГРАДІ (1)
ЄЛИСЕЙ (1)
ЄЛИСЕЙСЬКІ ПОЛЯ (2)
ЄЛИСЕЮ (2)
ЄЛИСЕЯ (3)
ЄПАРХІАЛКА (2)
ЄПАРХІАЛКАМИ (1)
ЄПАРХІАЛКИ (2)
ЄПАРХІАЛКУ (1)
ЄПАРХІАЛОК (1)
ЄПАРХІАЛЬНЕ (2)
ЄПАРХІАЛЬНИХ (1)
ЄПАРХІАЛЬНОМУ (3)
ЄПАРХІЇ (3)
«ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
ВЕДОМОСТИ» (1)
ЄПІСКОП (3)
ЄПІСКОПА (9)
ЄПІСКОПІВ (1)
ЄПІСКОПОВІ (2)
ЄПІСКОПСЬКІ (1)
ЄРЕМІЄ (18)
ЄРЕМІЄВІ (1)
ЄРЕМІЄЮ (13)
ЄРЕМІЇ (160)
ЄРЕМІЇН (16)
ЄРЕМІЇНА (3)
ЄРЕМІЇНЕ (6)
ЄРЕМІЇНИХ (9)
ЄРЕМІЇНІ (17)
ЄРЕМІЇНІЙ (3)
ЄРЕМІЇНОГО (11)
ЄРЕМІЇНОМУ (3)
ЄРЕМІЇНОЮ (1)
ЄРЕМІЇНУ (4)

ЄРЕМІЮ (96)
ЄРЕМІЯ (739)
ЄРЕСІАРХ (1)
ЄРЕСІАРХОВІ (1)
ЄРЕСЬ (5)
ЄРЕСЯХ (1)
ЄРЕТИК (2)
ЄРЕТИКИ (1)
ЄРИК (2)
ЄРИКА (1)
ЄРИКАХ (1)
ЄРИКИ (5)
ЄРИКІВ (1)
ЄРИХОНА (1)
ЄРИХОНСЬКІ (1)
ЄРМІНА (6)
ЄРМОЛОВА (2)
ЄРОМОНАХІВ (1)
ЄРУСАЛИМ (8)
ЄРУСАЛИМА (9)
ЄРУСАЛИМІ (4)
ЄРУСАЛИМЛЯНКУ (1)
ЄРУСАЛИМСЬКИЙ (1)
ЄРУСАЛИМСЬКИМ (1)
ЄРУСАЛИМСЬКІ (1)
ЄРУСАЛИМСЬКОМУ
(2)
ЄРУСАЛИМСЬКУ (1)
ЄРУСЛАН (4)
ЄСИ (13)
ЄСІ (1)
ЄСТЬ (53)
ЄФРЕМОВ (12)
ЄФРЕМОВА (4)
ЄФРЕМОВИМ (1)
ЄХИДНА (1)
Ж (3725)
ЖАБ (10)
ЖАБА (18)
ЖАБЕНЯ (4)
ЖАБИ (48)
ЖАБІ (5)
ЖАБКА (4)
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ЖАБКО (2)
ЖАБКУ (1)
ЖАБО (1)
ЖАБОЇДИ (1)
ЖАБОКЛЯКИ (1)
ЖАБОЮ (1)
ЖАБРАМИ (2)
ЖАБУ (15)
ЖАБУРИННЯ (2)
ЖАБУРИННЯМ (2)
ЖАБ'ЯЧИМИ (1)
ЖАБ'ЯЧУ (1)
ЖАВ (1)
ЖАГА (5)
ЖАГИ (1)
ЖАГОЮ (1)
ЖАГУ (2)
ЖАДАВ (1)
ЖАДАЄ (3)
ЖАДАЄМО (1)
ЖАДАЛА (1)
ЖАДАЛО (2)
ЖАДАНА (2)
ЖАДАНИЙ (2)
ЖАДАННЯ (1)
ЖАДАТЬ (1)
ЖАДАЮ (1)
ЖАДІБНИМИ (4)
ЖАДІБНІ (2)
ЖАДІБНО (2)
ЖАДНА (9)
ЖАДНЕ (1)
ЖАДНИЙ (4)
ЖАДНИМИ (2)
ЖАДНИХ (5)
ЖАДНІ (1)
ЖАДНІЙ (1)
ЖАДНІСІНЬКИЙ (1)
ЖАДНІСІНЬКОЇ (2)
ЖАДНОГО (12)
ЖАДНОЇ (14)
ЖАДОБА (2)
ЖАДОБИ (3)

ЖАДОБНІ (1)
ЖАДОБОЮ (30)
ЖАДОБУ (2)
ЖАЖДУ (1)
ЖАЙВОРОНКИ (2)
ЖАЙВОРОНОК (4)
ЖАЛА (7)
ЖАЛЕМ (9)
ЖАЛИ (1)
ЖАЛИЛА (1)
ЖАЛИЛИ (1)
ЖАЛИЛОСЬ (1)
ЖАЛИТЬ (1)
ЖАЛІБНА (5)
ЖАЛІБНЕ (1)
ЖАЛІБНЕНЬКО (1)
ЖАЛІБНИЙ (5)
ЖАЛІБНИМ (14)
ЖАЛІБНИМИ (5)
ЖАЛІБНИХ (5)
ЖАЛІБНІ (5)
ЖАЛІБНІСТЬ (1)
ЖАЛІБНІША (2)
ЖАЛІБНО (38)
ЖАЛІБНОЇ (4)
ЖАЛІБНОЇ-ЖАЛІБНОЇ
(1)
ЖАЛІБНУ (4)
ЖАЛІВ (2)
ЖАЛІВСЯ (16)
ЖАЛІЄТЬСЯ (3)
ЖАЛІЙТЕ (1)
ЖАЛІЛА (1)
ЖАЛІЛАСЬ (21)
ЖАЛІЛИ (2)
ЖАЛІЛИСЬ (5)
ЖАЛІННЯ (1)
ЖАЛІСЛИВИМИ (1)
ЖАЛІСЛИВІ (1)
ЖАЛІСНА (1)
ЖАЛІСНЕ (1)
ЖАЛІСТЬ (4)
ЖАЛІСТЮ (1)

ЖАЛІТИСЬ (20)
ЖАЛІТИСЯ (2)
ЖАЛІТЬСЯ (7)
ЖАЛІЮСЬ (1)
ЖАЛІЮТЬСЯ (2)
ЖАЛІЮЧИ (2)
ЖАЛКА (4)
ЖАЛКИЙ (2)
ЖАЛКО (18)
ЖАЛКУВАВ (7)
ЖАЛКУВАЛА (7)
ЖАЛКУВАЛИ (12)
ЖАЛКУВАННЯ (1)
ЖАЛКУВАТИ (4)
ЖАЛКУВАТИМЕ (1)
ЖАЛКУВАТИМЕТЕ (1)
ЖАЛКУВАТИМУ (1)
ЖАЛКУВАТЬ (3)
ЖАЛКУЄ (1)
ЖАЛКУЄТЕ (2)
ЖАЛКУЮ (1)
ЖАЛКУЮЧИ (1)
ЖАЛО (1)
ЖАЛОБУ (1)
ЖАЛОМ (2)
ЖАЛОЩІ (1)
ЖАЛУВАВ (4)
ЖАЛУВАЛА (11)
ЖАЛУВАЛАСЬ (1)
ЖАЛУВАЛИ (2)
ЖАЛУВАЛО (1)
ЖАЛУВАННЯ (27)
ЖАЛУВАННЯМ (1)
ЖАЛУВАТИ (2)
ЖАЛУЄ (7)
ЖАЛУЄМО (1)
ЖАЛУЄТЬСЯ (2)
ЖАЛУЄШ (1)
ЖАЛУЙ (3)
ЖАЛУЙТЕ (1)
ЖАЛУЮ (2)
ЖАЛУЮТЬ (4)
ЖАЛЬ (183)

173

ЖАЛЮ (46)
ЖАНА-ДЕ-ЛОРИСА (1)
ЖАНДАРМ (3)
ЖАНДАРМА (1)
ЖАНДАРМИ (7)
ЖАНДАРМІВ (1)
ЖАНДАРМКА (1)
ЖАНДАРМОПОЛІЦЕЙСЬКИМ (1)
ЖАНДАРМОПОЛІЦЕЙСЬКІ (1)
ЖАН-ЖАКОВІ (1)
ЖАННІ Д'АРК (1)
ЖАНР (2)
ЖАНРОВУ (1)
ЖАР (94)
ЖАРА (7)
ЖАРГОН (2)
ЖАРГОНОМ (7)
ЖАРИ (1)
ЖАРИНА (1)
ЖАРИНИ (4)
ЖАРИНІ (1)
ЖАРИНКИ (1)
ЖАРИНУ (3)
ЖАРІ (1)
ЖАРКА (2)
ЖАРКИ (1)
ЖАРКИМИ (1)
ЖАРКО (3)
ЖАРКОВІ (1)
ЖАРОВІ (1)
ЖАРОВНІ (1)
ЖАРОМ (20)
ЖАР-ПТИЦЮ (1)
ЖАР-ПТИЦЯ (1)
ЖАРТ (36)
ЖАРТАМИ (63)
ЖАРТАХ (12)
ЖАРТ-БОМБУ (1)
ЖАРТИ (210)
ЖАРТІВ (77)
ЖАРТІВЛИВА (2)

ЖАРТІВЛИВИЙ (2)
ЖАРТІВЛИВО (1)
ЖАРТЛИВА (1)
ЖАРТЛИВИЙ (1)
ЖАРТЛИВОЇ (1)
ЖАРТОВЛИВА (8)
ЖАРТОВЛИВЕ (1)
ЖАРТОВЛИВИЙ (7)
ЖАРТОВЛИВИМ (8)
ЖАРТОВЛИВИМИ (1)
ЖАРТОВЛИВИХ (6)
ЖАРТОВЛИВІ (6)
ЖАРТОВЛИВІЙ (1)
ЖАРТОВЛИВІСТЬ (1)
ЖАРТОВЛИВО (10)
ЖАРТОВЛИВОЇ (2)
ЖАРТОВЛИВОМУ (2)
ЖАРТОВЛИВОСТІ (2)
ЖАРТОВЛИВОЮ (2)
ЖАРТОВЛИВУ (2)
ЖАРТОВНІ (2)
ЖАРТОМ (20)
ЖАРТОМ-ГАЛЬКОЮ
(1)
ЖАРТУ (16)
ЖАРТУВАВ (78)
ЖАРТУВАЛА (37)
ЖАРТУВАЛИ (40)
ЖАРТУВАЛО (1)
ЖАРТУВАЛОСЬ (1)
ЖАРТУВАТИ (27)
ЖАРТУВАТИМЕ (1)
ЖАРТУВАТЬ (20)
ЖАРТУЄ (35)
ЖАРТУЄМО (1)
ЖАРТУЄТЕ (10)
ЖАРТУЄШ (18)
ЖАРТУЙ (18)
ЖАРТУЙ-БО (2)
ЖАРТУЙТЕ (4)
ЖАРТУЙТЕ-БО (2)
ЖАРТУЮ (13)
ЖАРТУЮТЬ (7)

ЖАРТУЮЧИ (39)
ЖАРУ (43)
ЖАРЧИХА (4)
ЖАРЧИХИ (1)
ЖАСМИНАМИ (1)
ЖАСМИНИ (3)
ЖАСМИНІВ (1)
ЖАСМИНОМ (2)
ЖАСМИНУ (6)
ЖАСМІН (1)
ЖАСМІНУ (1)
ЖАСТИХ (1)
ЖАТВА (2)
ЖАТИ (18)
ЖАТЬ (5)
ЖАХ (3)
ЖАХАЄШСЯ (1)
ЖАХАЙСЯ (1)
ЖАХАЛИСЬ (2)
ЖАХАННЯ (2)
ЖАХАЮСЬ (1)
ЖАХАЮТЬСЯ (1)
ЖАХАЮЧИСЬ (1)
ЖАХИ (1)
ЖАХНУВСЬ (4)
ЖАХНУВСЯ (2)
ЖАХНУЛАСЬ (21)
ЖАХНУЛИСЬ (6)
ЖАХОМ (1)
ЖАХУ (5)
ЖАШКІВ (1)
ЖБАН (6)
ЖБАНАМИ (1)
ЖБАНИ (9)
ЖБАНОВІ (2)
ЖВАВА (62)
ЖВАВЕ (1)
ЖВАВЕНЬКО (2)
ЖВАВИЙ (43)
ЖВАВИМ (5)
ЖВАВИМИ (2)
ЖВАВИХ (7)
ЖВАВІ (21)
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ЖВАВІЙ (3)
ЖВАВІСТЬ (13)
ЖВАВІСТЮ (2)
ЖВАВІША (5)
ЖВАВІШАЄ (1)
ЖВАВІШЕ (2)
ЖВАВІШИЙ (4)
ЖВАВІШІ (3)
ЖВАВО (37)
ЖВАВОГО (8)
ЖВАВОЇ (2)
ЖВАВОМУ (1)
ЖВАВОСТІ (10)
ЖВАВОЮ (5)
ЖВАВУ (5)
ЖДАВ (69)
ЖДАЛА (119)
ЖДАЛИ (61)
ЖДАЛИ-ЖДАЛИ (1)
ЖДАЛО (4)
ЖДАЛОСЬ (1)
ЖДАНА (1)
ЖДАННЯ (1)
ЖДАТИ (41)
ЖДАТИМЕ (3)
ЖДАТИМЕМО (2)
ЖДАТИМЕШ (2)
ЖДАТИМУ (8)
ЖДАТЬ (10)
ЖДЕ (62)
ЖДЕМО (6)
ЖДЕТЕ (2)
ЖДЕШ (9)
ЖДИ (11)
ЖДІТЬ (5)
ЖДУ (45)
ЖДУТЬ (25)
ЖДУЧИ (14)
ЖЕ (1034)
ЖЕБРАВ (2)
ЖЕБРАЄ (2)
ЖЕБРАЄМО (1)
ЖЕБРАЄТЕ (2)

ЖЕБРАКАМИ (1)
ЖЕБРАКИ (1)
ЖЕБРАЛА (3)
ЖЕБРАННІ (1)
ЖЕБРАННЯ (1)
ЖЕБРАТИ (6)
ЖЕБРАТЬ (1)
ЖЕБРАЦТВО (1)
ЖЕБРАЦЬКІ (1)
ЖЕБРАЮТЬ (1)
ЖЕБРАЮЧИ (1)
ЖЕБРИ (1)
ЖЕБУНЬОВА (1)
ЖЕБУНЬОВУ (1)
ЖЕВЖИК (1)
ЖЕВЖИКА (1)
ЖЕВЖИКИ (4)
ЖЕВЖИКІВ (1)
ЖЕВРІВ (7)
ЖЕВРІЄ (7)
ЖЕВРІЛА (6)
ЖЕВРІЛИ (10)
ЖЕВРІЛО (9)
ЖЕВРІТИ (2)
ЖЕВРІЮТЬ (1)
ЖЕВРІЮЧОМУ (1)
ЖЕВРІЮЧУ (1)
ЖЕГОМА (2)
ЖЕГОМУ (2)
ЖЕЗЛОМ (1)
ЖЕЛЕХІВКА (2)
ЖЕЛЕХІВКУ (2)
ЖЕЛЕХІВСЬКОГО (2)
ЖЕЛИХОВСКОГО (2)
ЖЕЛТЕЕТ (1)
ЖЕЛЬМАНА (6)
ЖЕЛЯХІВСЬКИМ (1)
ЖЕНА (2)
ЖЕНАХ (1)
ЖЕНЕ (7)
ЖЕНЕВИ (3)
ЖЕНЕВСЬКЕ (1)
ЖЕНЕВСЬКИМ (2)

ЖЕНЕВУ (2)
ЖЕНЕТЬСЯ (2)
ЖЕНИ (7)
ЖЕНИВ (3)
ЖЕНИВСЯ (11)
ЖЕНИЛА (4)
ЖЕНИЛИ (2)
ЖЕНИЛИСЬ (3)
ЖЕНИСЬ (1)
ЖЕНИСЯ (1)
ЖЕНИТЕСЬ (1)
ЖЕНИТИ (3)
ЖЕНИТИСЬ (24)
ЖЕНИТИСЯ (3)
ЖЕНИТЬ (1)
ЖЕНИТЬСЯ (10)
ЖЕНИХ (37)
ЖЕНИХА (60)
ЖЕНИХАВСЯ (2)
ЖЕНИХАЄТЬСЯ (2)
ЖЕНИХАЙСЯ (1)
ЖЕНИХАЛИСЬ (1)
ЖЕНИХАМ (1)
ЖЕНИХАМИ (2)
ЖЕНИХАННЯ (11)
ЖЕНИХАННЯМ (2)
ЖЕНИХАТЬСЯ (1)
ЖЕНИХИ (10)
ЖЕНИХІВ (23)
ЖЕНИХОВЕ (1)
ЖЕНИХОВІ (1)
ЖЕНИХОМ (7)
ЖЕНИШ (1)
ЖЕНИШСЯ (2)
ЖЕНІ (3)
ЖЕНІТЬ (1)
ЖЕНІЦА (1)
ЖЕНОЮ (2)
ЖЕНСКУЮ (6)
ЖЕНСЬКИЙ (1)
ЖЕНСЬКИХ (2)
ЖЕНСЬКІЙ (1)
ЖЕНСЬКОГО (2)
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ЖЕНСЬКОЇ (2)
ЖЕНСЬКУ (3)
ЖЕНУ (3)
ЖЕНУТЬ (1)
ЖЕНУТЬСЯ (2)
ЖЕНЦІ (9)
ЖЕНЦІВ (9)
ЖЕНЦЯ (2)
ЖЕНЦЯМ (1)
ЖЕНЩИН (9)
ЖЕНЩИНА (19)
ЖЕНЩИНАМИ (1)
ЖЕНЩИНАХ (1)
ЖЕНЩИНИ (13)
ЖЕНЩИНІ (2)
ЖЕНЩИНОЮ (1)
ЖЕНЩИНУ (6)
ЖЕНЮ (1)
ЖЕНЮСЬ (2)
ЖЕНЮСЯ (2)
ЖЕНЯТЬСЯ (4)
ЖЕРДКА (1)
ЖЕРДКИ (4)
ЖЕРДКУ (3)
ЖЕРДОЧЦІ (2)
ЖЕРДЦІ (6)
ЖЕРЕ (2)
ЖЕРЕБЕЦЬ (1)
ЖЕРЕБКИ (1)
ЖЕРЕБОК (1)
ЖЕРЕБЦІ (2)
ЖЕРЕБЦЯМИ (1)
ЖЕРЕЛОМ (2)
ЖЕРТВ (3)
ЖЕРТВА (8)
ЖЕРТВИ (21)
ЖЕРТВОВАТЕЛЯ (1)
ЖЕРТВОДАВЦЯ (2)
ЖЕРТВОПРИНОСИНИ
(3)
ЖЕРТВОЮ (3)
ЖЕРТВУ (24)
ЖЕРТВУВАЛИ (1)

ЖЕРТВУЄ (2)
ЖЕРТВУЄТЕ (1)
ЖЕРТВУЙТЕ (1)
ЖЕРТІВНИЙ (1)
ЖЕРТІВНИК (1)
ЖЕРТІВНИКА (1)
ЖЕРТОВНИК (2)
ЖЕРТОВНИКА (1)
ЖЕРТОВНИКИ (1)
ЖЕРТОВНИКІВ (2)
ЖЕРТОВНИКОВІ (1)
ЖЕРТОВНИКОМ (1)
ЖЕРТЦІ (1)
ЖЕРУТЬ (2)
ЖЕРУЧИ (1)
ЖЕРЦІ (3)
ЖЕРЦІВ (1)
ЖЕРЦЯМИ (1)
ЖЕСТ (1)
ЖЕСТИ (3)
ЖЕСТИКУЛІРОВАТЬ
(1)
ЖЕСТИКУЛЯЦІЄЮ (1)
ЖЕСТИКУЛЯЦІЯ (1)
ЖИВ (99)
ЖИВА (83)
ЖИВАЯ (2)
ЖИВЕ (131)
ЖИВЕ-ЖИВЕ (1)
ЖИВЕМ (2)
ЖИВЕМО (33)
ЖИВЕНЬКІ (2)
ЖИВЕТЕ (28)
ЖИВЕТЬСЯ (3)
ЖИВЕШ (5)
ЖИВИ (5)
ЖИВИЙ (70)
ЖИВИЛИСЬ (7)
ЖИВИМ (19)
ЖИВИМИ (22)
ЖИВИМОСЬ (1)
ЖИВИТИМУСЬ (2)
ЖИВИТИСЬ (6)

ЖИВИТЬ (1)
ЖИВИТЬСЯ (2)
ЖИВИХ (36)
ЖИВІ (67)
ЖИВІЙ (6)
ЖИВІМ (1)
ЖИВІСІНЬКИЙ (2)
ЖИВІСІНЬКІ (2)
ЖИВІСІНЬКОГО (1)
ЖИВІСІНЬКУ (1)
ЖИВІТ (41)
ЖИВІТЬ (7)
ЖИВІТЬСЯ (1)
ЖИВІШЕ (1)
ЖИВІШИМ (2)
ЖИВІШИМИ (1)
ЖИВІШІ (1)
ЖИВЛЮСЬ (4)
ЖИВЛЯТЬСЯ (5)
ЖИВНІСТЬ (1)
ЖИВНОСТІ (1)
ЖИВОГО (36)
ЖИВОЇ (49)
ЖИВОМУ (7)
ЖИВОПИС (1)
ЖИВОПИСНОЕ (1)
ЖИВОПИСЦІ (1)
ЖИВОПИСЦЯ (1)
ЖИВОПЛОТАХ (1)
ЖИВОПЛОТИ (1)
ЖИВОТА (4)
ЖИВОТАМИ (2)
ЖИВОТИ (3)
ЖИВОТИН (1)
ЖИВОТИНА (11)
ЖИВОТИНАМ (1)
ЖИВОТИНАМИ (1)
ЖИВОТИНИ (5)
ЖИВОТИННА (2)
ЖИВОТИННЕ (2)
ЖИВОТИННИЙ (1)
ЖИВОТИННОЇ (3)
ЖИВОТИНУ (3)
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ЖИВОТІ (16)
ЖИВОТІВ (2)
ЖИВОТІЄ (17)
ЖИВОТІЄМО (7)
ЖИВОТІЄТЕ (1)
ЖИВОТІЄШ (1)
ЖИВОТІЙ (1)
ЖИВОТІЛА (5)
ЖИВОТІЛИ (3)
ЖИВОТІЛО (5)
ЖИВОТІННЯ (4)
ЖИВОТІТИ (19)
ЖИВОТІТИМЕ (2)
ЖИВОТІТИМЕШ (1)
ЖИВОТІТИМУ (4)
ЖИВОТІТИМУТЬ (1)
ЖИВОТІТЬ (8)
ЖИВОТІЮ (14)
ЖИВОТІЮТЬ (14)
ЖИВОТНОЕ (2)
ЖИВОТОМ (1)
ЖИВОТТІ (5)
ЖИВОТТЯ (204)
ЖИВОТТЯМ (7)
ЖИВОЮ (17)
ЖИВУ (74)
ЖИВУТЬ (64)
ЖИВУЧА (1)
ЖИВУЧЕ (2)
ЖИВУЧИ (9)
ЖИВУЧИЙ (1)
ЖИВУЧИМ (1)
ЖИВУЧІ (3)
ЖИВУЧОГО (1)
ЖИВУЧОМУ (2)
ЖИВУЩА (1)
ЖИВУЩЕ (1)
ЖИВУЩИЙ (1)
ЖИВУЩИМ (2)
ЖИВУЩОГО (2)
ЖИВУЩОЇ (4)
ЖИВУЩОЮ (1)
ЖИВУЩУ (1)

ЖИВЦЕМ (39)
ЖИВЦІ (3)
ЖИВЦЯМИ (2)
ЖИВЧИК (3)
ЖИВЧИКА (1)
ЖИВЧИКОМ (1)
ЖИВШИ (1)
ЖИД (77)
ЖИДА (30)
ЖИДАМ (10)
ЖИДАМИ (14)
ЖИДАМИМІРОШНИКАМИ (1)
ЖИДАМИПОСЕСОРАМИ (1)
ЖИДАМИШИНКАРЯМИ (1)
ЖИДАХ (1)
ЖИДЕНЯТ (3)
ЖИДЕНЯТА (8)
ЖИДИ (93)
ЖИДІВ (50)
ЖИДІВКА (19)
ЖИДІВКАМИ (3)
ЖИДІВКИ (16)
ЖИДІВКУ (3)
ЖИДІВ-МУЗИК (1)
ЖИДІВОК (8)
ЖИДІВОЧКУ (1)
ЖИДІВСТВА (1)
ЖИДІВСЬКА (12)
ЖИДІВСЬКЕ (4)
ЖИДІВСЬКИЙ (10)
ЖИДІВСЬКИМ (1)
ЖИДІВСЬКИМИ (4)
ЖИДІВСЬКИХ (10)
ЖИДІВСЬКІ (24)
ЖИДІВСЬКІЙ (7)
ЖИДІВСЬКІМ (1)
ЖИДІВСЬКОГО (9)
ЖИДІВСЬКОЇ (5)
ЖИДІВСЬКОМУ (4)
ЖИДІВСЬКОЮ (3)

ЖИДІВСЬКУ (9)
ЖИДІВЦІ (1)
ЖИДКА (5)
ЖИДКАМИ (1)
ЖИДКИ (25)
ЖИДКІВ (11)
ЖИДКІВ-МУЗИК (1)
ЖИДКОМ (1)
ЖИДОВА (2)
ЖИДОВІ (13)
ЖИДОВОЇ (1)
ЖИДОК (12)
ЖИДОМ (5)
ЖИД-ШИНКАР (1)
ЖИДЮГА (1)
ЖИЖКАХ (2)
ЖИЖКИ (11)
ЖИЗНИ (12)
ЖИЗНІ (21)
ЖИЗНІСТЬ (3)
ЖИЗНОСТІ (15)
ЖИЗНЬ (61)
ЖИКИ (1)
ЖИЛ (2)
ЖИЛА (96)
ЖИЛАВА (4)
ЖИЛАВИЙ (2)
ЖИЛАВИМИ (4)
ЖИЛАВИХ (1)
ЖИЛАВІ (4)
ЖИЛАВІЙ (1)
ЖИЛАВОЮ (1)
ЖИЛАМИ (1)
ЖИЛАХ (12)
ЖИЛЕТКА (7)
ЖИЛЕТКИ (10)
ЖИЛЕТКОЮ (2)
ЖИЛЕТКУ (12)
ЖИЛЕТОК (1)
ЖИЛЕТЦІ (6)
ЖИЛИ (76)
ЖИЛИХ (2)
ЖИЛІ (1)
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ЖИЛКА (2)
ЖИЛКИ (2)
ЖИЛО (6)
ЖИЛОСЬ (2)
ЖИЛОСЯ (7)
ЖИЛЬЦІ (1)
ЖИЛЬЦІВ (4)
ЖИР (2)
ЖИРАРДІВСЬКОЮ (1)
ЖИРУВАТЬ (1)
ЖИТА (48)
ЖИТАМИ (9)
ЖИТАХ (4)
ЖИТЕЛ (5)
ЖИТЕЛЬ (1)
ЖИТЕЦЬКОГО (3)
ЖИТЄ (2)
ЖИТИ (253)
ЖИТИМЕ (11)
ЖИТИМЕМО (9)
ЖИТИМЕТЕ (2)
ЖИТИМЕШ (1)
ЖИТИМУ (15)
ЖИТИМУТЬ (6)
ЖИТІ (9)
ЖИТІВ (5)
ЖИТІЄ (13)
ЖИТІЇ (2)
ЖИТІЙ (10)
ЖИТІЯ (17)
ЖИТІЯМИ (2)
ЖИТІЯХ (3)
ЖИТЛА (32)
ЖИТЛАМ (1)
ЖИТЛАХ (3)
ЖИТЛІ (16)
ЖИТЛО (89)
ЖИТЛОМ (2)
ЖИТНЄ (1)
ЖИТНІ (3)
ЖИТНІЙ (5)
ЖИТНІМ (1)
ЖИТНІХ (1)

ЖИТНОСТІ (1)
ЖИТНЬОГО (9)
ЖИТНЬОМУ (2)
ЖИТО (58)
ЖИТОМ (9)
ЖИТОМИР (1)
ЖИТОМИРА (4)
ЖИТОМИРІ (1)
ЖИТТЄ (2)
ЖИТТЄВА (1)
ЖИТТЄВИЙ (2)
ЖИТТЄВИХ (2)
ЖИТТЄВІ (1)
ЖИТТЄВІЙ (2)
ЖИТТЄВОГО (3)
ЖИТТЄВОЇ (3)
ЖИТТЄВОМУ (1)
ЖИТТЄМ (2)
ЖИТТЄПИСЬ (2)
ЖИТТІ (104)
ЖИТТЬОВЕ (1)
ЖИТТЬОВИХ (2)
ЖИТТЬОВОГО (1)
ЖИТТЮ (6)
ЖИТТЯ (411)
ЖИТТЯМ (33)
ЖИТЬ (42)
ЖИТЮ (1)
«ЖИЗНИ И
ИСКУССТВА» (1)
ЖІНКА (457)
ЖІНКАМ (8)
ЖІНКАМИ (25)
ЖІНКАХ (4)
ЖІНКИ (252)
ЖІНКО (22)
ЖІНКОЮ (136)
ЖІНКОЮ-КРАСУНЕЮ
(1)
ЖІНКУ (205)
ЖІНОК (48)
ЖІНОЦТВА (5)
ЖІНОЦТВІ (1)

ЖІНОЦТВО (15)
ЖІНОЦТВОМ (2)
ЖІНОЦТВУ (1)
ЖІНОЦЬКА (6)
ЖІНОЦЬКЕ (1)
ЖІНОЦЬКИМ (2)
ЖІНОЦЬКИМИ (1)
ЖІНОЦЬКИХ (3)
ЖІНОЦЬКІ (6)
ЖІНОЦЬКОГО (1)
ЖІНОЦЬКОЇ (1)
ЖІНОЦЬКУ (5)
ЖІНОЧА (9)
ЖІНОЧЕ (18)
ЖІНОЧИЙ (12)
ЖІНОЧИМ (5)
ЖІНОЧИМИ (1)
ЖІНОЧИХ (8)
ЖІНОЧІ (4)
ЖІНОЧІЙ (2)
ЖІНОЧКА (2)
ЖІНОЧКИ (2)
ЖІНОЧОГО (11)
ЖІНОЧОЇ (5)
ЖІНОЧОМУ (2)
ЖІНОЧОЮ (3)
ЖІНОЧУ (7)
ЖІНОЩИН (1)
ЖІНОЩИНИ (4)
ЖІНОЩИНІ (1)
ЖІНОЩИНУ (1)
ЖІНЦІ (67)
ЖІНЧИН (2)
ЖІНЧИНА (4)
ЖІНЧИНЕ (2)
ЖІНЧИНИМ (1)
ЖІНЧИНИХ (1)
ЖІНЧИНІ (5)
ЖІНЧИНІЙ (1)
ЖІНЧИНОЇ (2)
ЖІНЧИНОМУ (1)
ЖІНЧИНУ (7)
ЖЛУКТА (7)
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ЖЛУКТІ (4)
ЖЛУКТО (10)
ЖМАЙЛА (1)
ЖМАЙЛО (1)
ЖМАКАЛИ (1)
ЖМЕ (1)
ЖМЕНЕЮ (4)
ЖМЕНІ (12)
ЖМЕНЬ (1)
ЖМЕНЬКИ (1)
ЖМЕНЮ (27)
ЖМЕНЯ (4)
ЖМЕНЯМИ (2)
ЖМИКРУТ (4)
ЖМИКРУТАМИ (2)
ЖМИКРУТИ (1)
ЖМУРИЛИ (1)
ЖМУТ (3)
ЖМУТАМИ (10)
ЖМУТАХ (1)
ЖМУТИ (4)
ЖМУТІВ (2)
ЖНЕ (7)
ЖНЕТЕ (2)
ЖНИ (2)
ЖНИВ (12)
ЖНИВА (76)
ЖНИВАМИ (5)
ЖНИВ'ЯНА (2)
ЖНИВ'ЯНИЙ (3)
ЖНИВ'ЯНОГО (1)
ЖНУ (1)
ЖНУТЬ (5)
ЖОВКЛИ (1)
ЖОВНИНОМ (1)
ЖОВНІР (9)
ЖОВНІРА (1)
ЖОВНІРАМ (5)
ЖОВНІРАМИ (4)
ЖОВНІРАХ (1)
ЖОВНІРИ (57)
ЖОВНІРИКІВ (1)
ЖОВНІРІВ (37)

ЖОВНІРОМ (2)
ЖОВТА (30)
ЖОВТЕ (18)
ЖОВТИЙ (32)
ЖОВТИЛО (1)
ЖОВТИЛОМ (1)
ЖОВТИМ (28)
ЖОВТИМИ (40)
ЖОВТИХ (32)
ЖОВТІ (71)
ЖОВТІВ (4)
ЖОВТІЄ (2)
ЖОВТІЙ (6)
ЖОВТІЛА (3)
ЖОВТІЛИ (9)
ЖОВТІЛО (6)
ЖОВТІМ (1)
ЖОВТІТИ (1)
ЖОВТІЮТЬ (6)
ЖОВТНЯ (12)
ЖОВТО (4)
ЖОВТОГАРЯЧА (5)
ЖОВТОГАРЯЧЕ (2)
ЖОВТОГАРЯЧИЙ (5)
ЖОВТОГАРЯЧИМ (4)
ЖОВТОГАРЯЧИМИ (3)
ЖОВТОГАРЯЧИХ (3)
ЖОВТОГАРЯЧІ (12)
ЖОВТОГАРЯЧОГО (3)
ЖОВТОГАРЯЧОЇ (1)
ЖОВТОГАРЯЧОМУ (1)
ЖОВТОГАРЯЧОЮ (4)
ЖОВТОГО (9)
ЖОВТО-ЗЕЛЕНА (1)
ЖОВТО-ЗЕЛЕНІ (2)
ЖОВТО-ЗЕЛЕНІЙ (2)
ЖОВТО-ЗОЛОТИЙ (1)
ЖОВТО-ЗОЛОТИСТЕ
(1)
ЖОВТОЇ (12)
ЖОВТОК (2)
ЖОВТОМУ (3)
ЖОВТО-РУСЯВИМ (1)

ЖОВТО-СИНЯ (1)
ЖОВТОЮ (6)
ЖОВТУ (10)
ЖОВТУВАТЕ (2)
ЖОВТУВАТИЙ (4)
ЖОВТУВАТИМ (2)
ЖОВТУВАТИМИ (2)
ЖОВТУВАТИХ (1)
ЖОВТУВАТОЇ (1)
ЖОВЧ (2)
ЖОВЧІ (2)
ЖОВЧЮ (1)
ЖОДНА (4)
ЖОДНІ (1)
ЖОДНОГО (4)
ЖОДНОЇ (5)
ЖОЗЕФИНОЮ (2)
ЖОЗЕФІН ПЕЛАДЕН (1)
ЖОЛКЕВСЬКИЙ (2)
ЖОЛКЕВСЬКИМ (1)
ЖОЛКЕВСЬКОГО (2)
ЖОЛКЕВСЬКОМУ (1)
ЖОЛОБА (2)
ЖОЛОБКИ (1)
ЖОЛОБКУ (1)
ЖОНА (5)
ЖОНАМ (1)
ЖОНАТ (1)
ЖОНАТИЙ (13)
ЖОНАТИХ (1)
ЖОНАТІ (3)
ЖОНАТОГО (1)
ЖОНАТОЇ (1)
ЖОНДЦА (1)
ЖОНЕ (1)
ЖОНИ (2)
ЖОНКА (1)
ЖОНОЮ (1)
ЖОРЖ ЗАНД (1)
ЖОРЖ ЗАНДА (1)
ЖОРЖ САНД (1)
ЖОРЖ-ЗАНДА (1)
ЖОРНА (4)
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ЖОРНАМИ (2)
ЖОРСТВА (1)
ЖОРСТВІ (1)
ЖОРСТВОЮ (8)
ЖОРСТВУ (1)
ЖОРСТКИХ (1)
ЖОРСТОКА (1)
ЖОРСТОКЕ (1)
ЖОРСТОКИЙ (1)
ЖОРСТОКИХ (2)
ЖОРСТОКІ (3)
ЖОРСТОКІСТЬ (3)
ЖОРСТОКО (1)
ЖОРСТОКОГО (2)
ЖОРСТОКОСТІ (1)
ЖОСТІР (1)
ЖОСТІРОМ (1)
ЖРЕЦЬ (1)
ЖРЕЦЯ (1)
ЖУВАВ (5)
ЖУВАЛА (3)
ЖУВАТИ (1)
ЖУВАТЬ (1)
ЖУДКО (1)
ЖУЄ (3)
ЖУЄМО (4)
ЖУЖМОМ (12)
ЖУК (1)
ЖУКА (2)
ЖУКАМ (1)
ЖУКАМИ (1)
ЖУКИ (2)
ЖУКОВСЬКИЙ (1)
ЖУКОВСЬКОГО (1)
ЖУМРИШ (1)
ЖУПАН (66)
ЖУПАНА (16)
ЖУПАНАМИ (3)
ЖУПАНАХ (16)
ЖУПАНИ (22)
ЖУПАНИНА (1)
ЖУПАНИНІ (4)
ЖУПАНІ (16)

ЖУПАНІВ (4)
ЖУПАНКАХ (2)
ЖУПАНОК (2)
ЖУПАНОМ (1)
ЖУРАВЕЛЬ (7)
ЖУРАВКА (1)
ЖУРАВКИ (5)
ЖУРАВКУ (13)
ЖУРАВЛЕМ (3)
ЖУРАВЛИНИМ (1)
ЖУРАВЛИНИМИ (1)
ЖУРАВЛИНІ (1)
ЖУРАВЛИНОГО (1)
ЖУРАВЛІ (9)
ЖУРАВЛІВ (1)
ЖУРАВЛЯМИ (1)
ЖУРАВСЬКИЙ (3)
ЖУРАВСЬКІ (3)
ЖУРАВСЬКОГО (4)
ЖУРАВЦІ (14)
ЖУРАВЦЯМ (2)
ЖУРБА (14)
ЖУРБАНІ (11)
ЖУРБАНІВ (11)
ЖУРБАНСЬКИЙ (2)
ЖУРБАНСЬКИХ (1)
ЖУРБАНСЬКІ (3)
ЖУРБАНСЬКІЙ (1)
ЖУРБАНСЬКОЇ (2)
ЖУРБАНЯХ (15)
ЖУРБИ (6)
ЖУРБО (2)
ЖУРБОЮ (7)
ЖУРБУ (7)
ЖУРЖИНЦІ (1)
ЖУРИВСЬ (1)
ЖУРИВСЯ (2)
ЖУРИЛАСЬ (12)
ЖУРИЛАСЯ (2)
ЖУРИЛИСЬ (3)
ЖУРИССЯ (1)
ЖУРИСЬ (11)
ЖУРИСЯ (6)

ЖУРИТИМЕТЕСЬ (1)
ЖУРИТИМЕШСЯ (2)
ЖУРИТИСЬ (4)
ЖУРИТИСЯ (1)
ЖУРИТЬСЯ (18)
ЖУРИШСЯ (10)
ЖУРІТЬСЯ (9)
ЖУРЛИВА (2)
ЖУРЛИВИЙ (1)
ЖУРЛИВИМ (2)
ЖУРЛИВИМИ (1)
ЖУРЛИВИХ (5)
ЖУРЛИВІ (8)
ЖУРЛИВО (1)
ЖУРЛИВОГО (1)
ЖУРЛИВОСТІ (1)
ЖУРНАЛ (26)
ЖУРНАЛАМ (4)
ЖУРНАЛАМИ (4)
ЖУРНАЛАХ (28)
ЖУРНАЛЕ (2)
ЖУРНАЛИ (60)
ЖУРНАЛИАЛЬМАНАХИ (1)
ЖУРНАЛІ (8)
ЖУРНАЛІВ (31)
ЖУРНАЛІСТА (1)
ЖУРНАЛІСТИКА (4)
ЖУРНАЛІСТИКИ (3)
ЖУРНАЛІСТИКУ (1)
ЖУРНАЛОВІ (1)
ЖУРНАЛОМ (1)
ЖУРНАЛУ (11)
ЖУРНАЛЬНИХ (1)
ЖУРНАЛЬНОЇ (1)
ЖУРНАЛЬЧИК (3)
ЖУРНАЛЬЧИКАХ (1)
ЖУРНАЛЬЧИКІВ (1)
ЖУРФІКС (1)
ЖУРФІКСИ (1)
ЖУРЧАЛИ (1)
ЖУРЮСЬ (1)
ЖУРЮСЯ (4)
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ЖУРЯТЬСЯ (1)
ЖУТКО (2)
ЖУТЬ (1)
ЖУЧКА (4)
ЖУЧОК (1)
ЖУЮ (2)
З (24004)
ЗА (9787)
ЗААРЕШТУВАВ (1)
ЗААРЕШТУВАЛА (1)
ЗАБАВА (1)
ЗАБАВИ (1)
ЗАБАВИЛА (1)
ЗАБАВИТИ (2)
ЗАБАВИТЬ (3)
ЗАБАВИТЬСЯ (1)
ЗАБАВКА (6)
ЗАБАВКИ (7)
ЗАБАВКУ (7)
ЗАБАВЛЮСЯ (1)
ЗАБАВЛЯВ (1)
ЗАБАВЛЯЄ (4)
ЗАБАВЛЯЄТЬСЯ (4)
ЗАБАВЛЯЛА (2)
ЗАБАВЛЯЛАСЬ (1)
ЗАБАВЛЯЛИ (1)
ЗАБАВЛЯЛИСЬ (2)
ЗАБАВЛЯТИ (1)
ЗАБАВЛЯТИМЕ (2)
ЗАБАВЛЯТИСЬ (3)
ЗАБАВЛЯТЬ (3)
ЗАБАВЛЯЮСЬ (1)
ЗАБАВЛЯЮТЬ (2)
ЗАБАВЛЯЮТЬСЯ (1)
ЗАБАВЛЯЮЧИ (1)
ЗАБАВЛЯЮЧИСЬ (3)
ЗАБАВОК (4)
ЗАБАГАМИ (1)
ЗАБАГАТІВ (12)
ЗАБАГАТІВШИ (1)
ЗАБАГАТІЄМО (6)
ЗАБАГАТІЄТЕ (1)
ЗАБАГАТІЄШ (1)

ЗАБАГАТІЛА (2)
ЗАБАГАТІТИ (4)
ЗАБАГАТІТЬ (2)
ЗАБАГАТІЮТЬ (1)
ЗАБАГАХ (1)
ЗАБАГИ (2)
ЗАБАГІВ (1)
ЗАБАГНЕНІ (4)
ЗАБАГНИЛИСЬ (1)
ЗАБАГНИТИ (1)
ЗАБАЖАВ (4)
ЗАБАЖАЄ (12)
ЗАБАЖАЄТЕ (1)
ЗАБАЖАЛА (5)
ЗАБАЖАЛИ (1)
ЗАБАЖАЛО (4)
ЗАБАЖАЛОСЬ (60)
ЗАБАЖАЛОСЯ (6)
ЗАБАЛАКАВ (2)
ЗАБАЛАКАВСЯ (5)
ЗАБАЛАКАВШИСЬ (1)
ЗАБАЛАКАЄМОСЬ (1)
ЗАБАЛАКАЛАСЬ (4)
ЗАБАЛАКАЛИ (1)
ЗАБАЛАКАЛИСЬ (1)
ЗАБАРИВ (1)
ЗАБАРИВСЬ (2)
ЗАБАРИВСЯ (6)
ЗАБАРИЛАСЬ (4)
ЗАБАРИЛАСЯ (2)
ЗАБАРИЛИСЬ (4)
ЗАБАРИЛИСЯ (1)
ЗАБАРИЛОСЬ (1)
ЗАБАРКА (2)
ЗАБАРКИ (2)
ЗАБАРНІСТЬ (1)
ЗАБАСТОВКА (1)
ЗАБАСТОВКИ (1)
ЗАБАХКАЛИ (2)
ЗАБАЧИВШИ (1)
ЗАБГАЛАСЯ (1)
ЗАБЕВКАВ (1)
ЗАБЕЗПЕЧЕНА (1)

ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ (2)
ЗАБЕЗПЕЧЕНІ (2)
ЗАБЕЗПЕЧИВ (1)
ЗАБЕЗПЕЧНОСТІ (1)
ЗАБЕЛЬКОТАВ (1)
ЗАБЕЛЬКОТАЛА (1)
ЗАБЕРЕ (12)
ЗАБЕРЕМО (9)
ЗАБЕРЕТЕ (1)
ЗАБЕРЕШ (2)
ЗАБЕРИ (4)
ЗАБЕРІТЕ (1)
ЗАБЕРІТЬ (2)
ЗАБЕРУ (12)
ЗАБЕРУТЬ (3)
ЗАБ'Є (2)
ЗАБ'ЄТЬСЯ (1)
ЗАБИВ (5)
ЗАБИВАВ (6)
ЗАБИВАЄ (14)
ЗАБИВАЙТЕ (3)
ЗАБИВАЛА (1)
ЗАБИВАЛИ (8)
ЗАБИВАЛО (7)
ЗАБИВАТИ (1)
ЗАБИВАТИСЬ (1)
ЗАБИВАТЬ (2)
ЗАБИВАЮТЬ (2)
ЗАБИВСЯ (5)
ЗАБИВШИ (1)
ЗАБИВШИСЬ (2)
ЗАБИЛА (6)
ЗАБИЛАСЬ (2)
ЗАБИЛИ (11)
ЗАБИЛИСЬ (2)
ЗАБИЛО (15)
ЗАБИЛОСЬ (6)
ЗАБИРАВ (1)
ЗАБИРАЄ (6)
ЗАБИРАЄТЕ (1)
ЗАБИРАЙ (4)
ЗАБИРАЙТЕ (3)
ЗАБИРАЛА (2)
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ЗАБИРАЛИ (6)
ЗАБИРАННЯ (1)
ЗАБИРАТИ (6)
ЗАБИРАТЬ (3)
ЗАБИРАЮТЬ (2)
ЗАБИРАЮЧИ (1)
ЗАБИТА (2)
ЗАБИТИ (6)
ЗАБИТИЙ (4)
ЗАБИТИХ (1)
ЗАБИТІ (5)
ЗАБИТОГО (2)
ЗАБИТОЇ (1)
ЗАБІГ (10)
ЗАБІГАВ (7)
ЗАБІГАЄ (1)
ЗАБІГАЄМО (2)
ЗАБІГАЄТЕ (1)
ЗАБІГАЙТЕ (2)
ЗАБІГАЛА (10)
ЗАБІГАЛИ (14)
ЗАБІГАЛО (1)
ЗАБІГАТИ (2)
ЗАБІГАТЬ (3)
ЗАБІГЛА (15)
ЗАБІГЛИ (6)
ЗАБІГТИ (6)
ЗАБІДКАВСЬ (1)
ЗАБІДКАВСЯ (1)
ЗАБІДКАЛАСЬ (3)
ЗАБІДКАЛИСЬ (2)
ЗАБІЖАТЬ (1)
ЗАБІЖИМО (1)
ЗАБІЖИТЬ (3)
ЗАБІЖУ (10)
ЗАБІЛІВ (6)
ЗАБІЛІЛА (7)
ЗАБІЛІЛИ (12)
ЗАБІЛІЛО (5)
ЗАБІСОВАНА (5)
ЗАБІСОВАНО (2)
ЗАБІСОВАНОМУ (1)
ЗАБІСОВАНУ (1)

ЗАБЛИМАЛО (1)
ЗАБЛИСКАЛА (2)
ЗАБЛИСКАЛИ (7)
ЗАБЛИСКОТІЛИ (1)
ЗАБЛИЩАВ (13)
ЗАБЛИЩАЛА (19)
ЗАБЛИЩАЛИ (63)
ЗАБЛИЩАЛО (15)
ЗАБЛИЩАТЬ (1)
ЗАБЛИЩИТЬ (1)
ЗАБЛУДИВ (2)
ЗАБЛУДИВСЬ (1)
ЗАБЛУДИВШИСЬ (2)
ЗАБЛУДИЛА (3)
ЗАБЛУДИЛАСЬ (1)
ЗАБЛУДИЛИ (1)
ЗАБЛУДИЛИСЬ (3)
ЗАБЛУДИМО (1)
ЗАБЛУДЯТЬ (1)
ЗАБЛУКАЛАСЬ (1)
ЗАБОБОНАМИ (5)
ЗАБОБОНИ (13)
ЗАБОБОНІВ (7)
ЗАБОЖИЛАСЬ (1)
ЗАБОЖИСЯ (1)
ЗАБОЖИТИСЬ (1)
ЗАБОЖІТЬСЯ (1)
ЗАБОЖУСЬ (1)
ЗАБОЛИТЬ (2)
ЗАБОЛІВ (1)
ЗАБОЛІЛА (5)
ЗАБОЛІЛИ (8)
ЗАБОЛІЛО (4)
ЗАБОЛОТНЬОЇ (2)
ЗАБОЛОТНЯ (5)
ЗАБОЛЯТЬ (1)
ЗАБОРИ (1)
ЗАБОРОНА (3)
ЗАБОРОНЕНА (3)
ЗАБОРОНЕНЕ (1)
ЗАБОРОНЕНИХ (1)
ЗАБОРОНЕНІ (1)
ЗАБОРОНЕНО (4)

ЗАБОРОНЕНОЮ (1)
ЗАБОРОНИ (1)
ЗАБОРОНИВ (14)
ЗАБОРОНИЛА (5)
ЗАБОРОНИЛИ (6)
ЗАБОРОНИТИ (1)
ЗАБОРОНІТЬ (2)
ЗАБОРОНОЮ (1)
ЗАБОРОНУ (1)
ЗАБОРОНЯВ (1)
ЗАБОРОНЯЄ (7)
ЗАБОРОНЯЙТЕ (1)
ЗАБОРОНЯЛА (3)
ЗАБОРОНЯЛИ (3)
ЗАБОРОНЯЮ (2)
ЗАБОРОНЯЮТЬ (3)
ЗАБОРОНЯЮЧИЙ (1)
ЗАБРАВ (55)
ЗАБРАВСЯ (2)
ЗАБРАВШИ (18)
ЗАБРАКУВАВ (1)
ЗАБРАЛА (20)
ЗАБРАЛИ (56)
ЗАБРАНЕ (1)
ЗАБРАНИХ (1)
ЗАБРАНІ (4)
ЗАБРАНІЙ (1)
ЗАБРАТИ (29)
ЗАБРАТІ (1)
ЗАБРАТЬ (11)
ЗАБРЕДУТЬ (1)
ЗАБРЕЛИ (3)
ЗАБРЕНЬКАВ (1)
ЗАБРЕХАВ (1)
ЗАБРЕХАЛИ (9)
ЗАБРЕШУТЬ (1)
ЗАБРИЗКАВ (1)
ЗАБРИЗКАЛА (1)
ЗАБРИЗКАЛИ (2)
ЗАБРИЗКАЛО (1)
ЗАБРИЗКАНА (1)
ЗАБРИЗКУЄ (1)
ЗАБРИКАЛА (1)
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ЗАБРІВ (3)
ЗАБРОДСЬКА (1)
ЗАБРОДСЬКИХ (2)
ЗАБРОДСЬКІЙ (2)
ЗАБРОДЧИКА (1)
ЗАБРОДЧИКАМ (3)
ЗАБРОДЧИКАМИ (2)
ЗАБРОДЧИКИ (20)
ЗАБРОДЧИКІВ (4)
ЗАБРОДЧИКОМ (1)
ЗАБРОСТІ (1)
ЗАБРОСТЬ (1)
ЗАБРЯЖЧАВ (1)
ЗАБРЯЖЧАЛА (2)
ЗАБРЯЖЧАЛИ (9)
ЗАБРЯЖЧАЛО (5)
ЗАБРЯЖЧАТЬ (3)
ЗАБРЯЗКАВ (1)
ЗАБРЯЗКАЛА (1)
ЗАБРЯЗКАЛИ (1)
ЗАБРЯЗКАЮ (1)
ЗАБРЯЗКОТІЛИ (1)
ЗАБУБОНІВ (8)
ЗАБУБОНІЛА (5)
ЗАБУВ (86)
ЗАБУВАВ (4)
ЗАБУВАВСЬ (2)
ЗАБУВАЄ (8)
ЗАБУВАЄМО (1)
ЗАБУВАЄТЕ (4)
ЗАБУВАЄТЬСЯ (5)
ЗАБУВАЄШ (6)
ЗАБУВАЙ (10)
ЗАБУВАЙСЬ (2)
ЗАБУВАЙТЕ (28)
ЗАБУВАЛА (7)
ЗАБУВАЛАСЬ (2)
ЗАБУВАЛИ (1)
ЗАБУВАЛИСЬ (1)
ЗАБУВАННЯ (1)
ЗАБУВАТИ (11)
ЗАБУВАТИМЕ (1)
ЗАБУВАТЬ (14)

ЗАБУВАЮ (3)
ЗАБУВАЮТЬ (3)
ЗАБУВАЮЧИ (2)
ЗАБУВСЬ (4)
ЗАБУВСЯ (35)
ЗАБУВШИ (26)
ЗАБУВШИСЬ (1)
ЗАБУДЕ (20)
ЗАБУДЕМО (1)
ЗАБУДЕТЕ (7)
ЗАБУДЕТЬСЯ (3)
ЗАБУДЕШ (21)
ЗАБУДЛИВИЙ (3)
ЗАБУДУ (48)
ЗАБУДУВАННІВ (1)
ЗАБУДУВАННЯ (41)
ЗАБУДУВАННЯМ (3)
ЗАБУДУВАННЯМИ (3)
ЗАБУДУВАННЯХ (1)
ЗАБУДУСЬ (4)
ЗАБУДУТЬ (1)
ЗАБУДУТЬСЯ (2)
ЗАБУДЬ (20)
ЗАБУДЬКІВ (1)
ЗАБУДЬКО (2)
ЗАБУДЬМО (5)
ЗАБУДЬСЯ (5)
ЗАБУДЬТЕ (11)
ЗАБУЛА (121)
ЗАБУЛАСЬ (49)
ЗАБУЛАСЯ (2)
ЗАБУЛИ (46)
ЗАБУЛИСЬ (9)
ЗАБУЛЬ (1)
ЗАБУЛЬКОТАЛА (1)
ЗАБУЛЬКОТІВ (2)
ЗАБУЛЬКОТІЛО (1)
ЗАБУРКОТАЛИ (1)
ЗАБУРЧАЛА (2)
ЗАБУТИ (36)
ЗАБУТИЙ (3)
ЗАБУТИСЬ (4)
ЗАБУТИХ (1)

ЗАБУТІ (2)
ЗАБУТОЮ (1)
ЗАБУТУ (2)
ЗАБУТЬ (15)
ЗАБУТЬСЯ (1)
ЗАБ'Ю (3)
ЗАБ'ЮТЬ (2)
ЗАВАГІТНІЛА (2)
ЗАВАГОНІВШИ (1)
ЗАВАГОНІЛА (1)
ЗАВАД (1)
ЗАВАДА (2)
ЗАВАДЕ (1)
ЗАВАДИ (4)
ЗАВАДИЛА (2)
ЗАВАДИЛИ (1)
ЗАВАДИЛО (3)
ЗАВАДИТЬ (3)
ЗАВАДІ (4)
ЗАВАДОЮ (1)
ЗАВАДСЬКОГО (1)
ЗАВАДЯТЬ (1)
ЗАВАЖАВ (6)
ЗАВАЖАЄ (9)
ЗАВАЖАЄМО (1)
ЗАВАЖАЄТЕ (1)
ЗАВАЖАЄШ (1)
ЗАВАЖАЛА (1)
ЗАВАЖАЛИ (7)
ЗАВАЖАЛО (5)
ЗАВАЖАННЯ (2)
ЗАВАЖАТИ (1)
ЗАВАЖАТИМЕ (1)
ЗАВАЖАТИМУТЬ (2)
ЗАВАЖАТЬ (3)
ЗАВАЖАЮ (1)
ЗАВАЖАЮТЬ (7)
ЗАВАЖИТЬ (3)
ЗАВАЛИВСЬ (1)
ЗАВАЛИВСЯ (3)
ЗАВАЛИЛАСЬ (6)
ЗАВАЛИЛИСЬ (2)
ЗАВАЛИЛОСЬ (1)
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ЗАВАЛИМОСЬ (1)
ЗАВАЛИТЕ (1)
ЗАВАЛИТЬСЯ (3)
ЗАВАЛЬНА (4)
ЗАВАЛЬНЕ (3)
ЗАВАЛЬНИЙ (2)
ЗАВАЛЬНИМИ (1)
ЗАВАЛЬНИХ (2)
ЗАВАЛЬНІ (4)
ЗАВАЛЬНОЇ (1)
ЗАВАЛЬНОЮ (2)
ЗАВАЛЬНУ (2)
ЗАВАЛЮВАТЬСЯ (1)
ЗАВАЛЮЄТЬСЯ (3)
ЗАВАЛЯВСЯ (1)
ЗАВАЛЯТЬ (1)
ЗАВАЛЯЩА (1)
ЗАВАЛЯЩОГО (1)
ЗАВАРИВ (2)
ЗАВАРИЛА (1)
ЗАВАРИЛИ (3)
ЗАВАРИТИ (1)
ЗАВАРЮЄТЬСЯ (1)
ЗАВБІЛЬШКИ (45)
ЗАВВАЖИВ (2)
ЗАВВАЖИЛА (1)
ЗАВВИШКИ (10)
ЗАВГОДНО (13)
ЗАВГОРИМО (2)
ЗАВГОРИТЬ (1)
ЗАВГОРІЛО (1)
ЗАВДАВ (10)
ЗАВДАВАВ (5)
ЗАВДАВАЙ (2)
ЗАВДАВАЙТЕ (1)
ЗАВДАВАЛА (2)
ЗАВДАВАЛО (2)
ЗАВДАВАТИ (3)
ЗАВДАВАТЬ (2)
ЗАВДАЄ (5)
ЗАВДАЄТЬСЯ (2)
ЗАВДАЄШ (2)
ЗАВДАЛА (4)

ЗАВДАЛИ (11)
ЗАВДАЛО (1)
ЗАВДАМО (2)
ЗАВДАНІ (2)
ЗАВДАННЯ (9)
ЗАВДАННЯМ (1)
ЗАВДАННЯМИ (2)
ЗАВДАТКУ (2)
ЗАВДАТОК (3)
ЗАВДАТЬ (2)
ЗАВДАЮТЬ (7)
ЗАВДАЮЧИ (1)
ЗАВДОВЖКИ (5)
ЗАВДЯКИ (2)
ЗАВЕДЕ (8)
ЗАВЕДЕМО (6)
ЗАВЕДЕНА (5)
ЗАВЕДЕНИЙ (4)
ЗАВЕДЕНИХ (1)
ЗАВЕДЕНІ (3)
ЗАВЕДЕНО (3)
ЗАВЕДЕНОМУ (1)
ЗАВЕДЕНУ (1)
ЗАВЕДЕТЬСЯ (3)
ЗАВЕДИ (1)
ЗАВЕДІННІ (1)
ЗАВЕДІТЬ (1)
ЗАВЕДУ (4)
ЗАВЕДУТЬ (5)
ЗАВЕДУТЬСЯ (1)
ЗАВЕЗЕ (5)
ЗАВЕЗЕМО (1)
ЗАВЕЗЕТЕ (2)
ЗАВЕЗЕШ (1)
ЗАВЕЗЛА (2)
ЗАВЕЗЛИ (4)
ЗАВЕЗТИ (5)
ЗАВЕЗУ (2)
ЗАВЕЙКАЛИ (1)
ЗАВЕЛА (39)
ЗАВЕЛАСЬ (6)
ЗАВЕЛАСЯ (2)
ЗАВЕЛИ (32)

ЗАВЕЛИСЬ (10)
ЗАВЕЛИСЯ (5)
ЗАВЕЛО (3)
ЗАВЕЛОСЬ (2)
ЗАВЕРБУЄ (1)
ЗАВЕРЕЩАЛА (3)
ЗАВЕРЕЩИТЬ (1)
ЗАВЕРНЕ (1)
ЗАВЕРНЕМО (1)
ЗАВЕРНЕШ (1)
ЗАВЕРНІТЬ (2)
ЗАВЕРНУ (1)
ЗАВЕРНУВ (13)
ЗАВЕРНУВСЯ (1)
ЗАВЕРНУВШИ (1)
ЗАВЕРНУЛА (2)
ЗАВЕРНУЛИ (6)
ЗАВЕРНУТЕ (1)
ЗАВЕРТАВ (1)
ЗАВЕРТАЄ (1)
ЗАВЕРТАЙТЕ (4)
ЗАВЕРТАЛА (1)
ЗАВЕРТАЛИ (1)
ЗАВЕРТАЛО (1)
ЗАВЕРТАТИ (1)
ЗАВЕРТАТЬ (1)
ЗАВЕРТАЮЧИ (1)
ЗАВЕРТІВШИ (1)
ЗАВЕРТІЛА (4)
ЗАВЕРТІЛАСЬ (2)
ЗАВЕРТІЛИ (2)
ЗАВЕРТІЛИСЬ (1)
ЗАВЕРТКОЮ (1)
ЗАВЕРТКУ (2)
ЗАВЕРЧЕНА (3)
ЗАВЕРШАЛО (1)
ЗАВЕРШИЛО (1)
ЗАВЕРШІННЯ (1)
ЗАВЕСТИ (42)
ЗАВЕСТИСЬ (1)
ЗАВЕШТАВСЬ (1)
ЗАВЕШТАВСЯ (2)
ЗАВЕШТАЛАСЬ (5)
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ЗАВЕШТАЛИСЬ (20)
ЗАВЕШТАЛОСЬ (2)
ЗАВЖДИ (91)
ЗАВЖДИ-БО (1)
ЗАВЗЯТА (2)
ЗАВЗЯТИЙ (9)
ЗАВЗЯТИМ (4)
ЗАВЗЯТИХ (2)
ЗАВЗЯТІ (1)
ЗАВЗЯТІЙ (2)
ЗАВЗЯТІСТЬ (17)
ЗАВЗЯТІСТЮ (4)
ЗАВЗЯТІШЕ (1)
ЗАВЗЯТО (15)
ЗАВЗЯТОГО (6)
ЗАВЗЯТОЇ (1)
ЗАВЗЯТОСТІ (4)
ЗАВЗЯТТТЯМ (1)
ЗАВЗЯТТЯ (43)
ЗАВЗЯТТЯМ (19)
ЗАВЗЯТУ (2)
ЗАВЗЯТУЩА (3)
ЗАВЗЯТУЩЕ (4)
ЗАВЗЯТУЩИЙ (5)
ЗАВЗЯТУЩИМ (2)
ЗАВЗЯТУЩІ (2)
ЗАВЗЯТУЩО (2)
ЗАВЗЯТУЩОЇ (1)
ЗАВЗЯТУЩУ (3)
ЗАВЗЯТЦЯ (1)
ЗАВИВ (1)
ЗАВИВАВ (1)
ЗАВИВАННЯ (1)
ЗАВИВАТИ (1)
ЗАВИВАЮЧИ (1)
ЗАВИВШИ (1)
ЗАВИДКИ (6)
ЗАВИДЛИВА (1)
ЗАВИДЛИВИЙ (1)
ЗАВИДЛИВИМИ (1)
ЗАВИДЛИВІ (1)
ЗАВИДЛИВІСТЬ (1)
ЗАВИДЛИВОСТІ (1)

ЗАВИДНА (17)
ЗАВИДУВАВ (1)
ЗАВИДУВАЛА (1)
ЗАВИДУВАЛИ (1)
ЗАВИДУВАТИ (1)
ЗАВИДУВАТЬ (1)
ЗАВИДУЄ (1)
ЗАВИДУЮ (4)
ЗАВИДУЮЧИ (1)
ЗАВИЛИ (7)
ЗАВИЛО (1)
ЗАВИНІННЯ (9)
ЗАВИНІННЯМ (1)
ЗАВИНУЛА (4)
ЗАВИНУЛИ (1)
ЗАВИНУТА (2)
ЗАВИНУТЕ (2)
ЗАВИНУТИЙ (2)
ЗАВИНУТИМИ (2)
ЗАВИНУТІ (1)
ЗАВИНУТОГО (2)
ЗАВИНУТОЮ (1)
ЗАВИРЮХА (3)
ЗАВИСЛИ (1)
ЗАВИСНА (2)
ЗАВИСНЕ (2)
ЗАВИСНИЙ (3)
ЗАВИСНИХ (3)
ЗАВИСНІСТЬ (12)
ЗАВИСНІСТЮ (1)
ЗАВИСНО (1)
ЗАВИСНОСТІ (5)
ЗАВИТИМИ (1)
ЗАВИТІ (1)
ЗАВИЩАВ (1)
ЗАВИЩАЛА (4)
ЗАВИЩАЛИ (2)
ЗАВИЮТЬ (1)
ЗАВІВ (54)
ЗАВІВСЯ (7)
ЗАВІДОМИВ (1)
ЗАВІДОМИВШИ (1)
ЗАВІДОМЛЕННЯ (1)

ЗАВІЗ (11)
ЗАВІЗНО (5)
ЗАВІЗШИ (1)
ЗАВІНА (9)
ЗАВІНІННЯ (1)
ЗАВІНОВСЬКИЙ (17)
ЗАВІНОВСЬКОМУ (1)
ЗАВІРЕНУ (1)
ЗАВІРТКАМИ (1)
ЗАВІРТКОЮ (1)
ЗАВІРТКУ (1)
ЗАВІРЧУВАННЯМ (1)
ЗАВІРЧУЮТЬ (2)
ЗАВІРЧУЮЧИ (1)
ЗАВІРЮ (1)
ЗАВІРЮХ (1)
ЗАВІРЮХА (9)
ЗАВІРЮХИ (4)
ЗАВІРЮХО (1)
ЗАВІРЮХУ (1)
ЗАВІРЯТИ (2)
ЗАВІС (4)
ЗАВІСА (20)
ЗАВІСАМИ (10)
ЗАВІСАХ (1)
ЗАВІСИ (38)
ЗАВІСИЛА (1)
ЗАВІСКАМИ (1)
ЗАВІСКИ (1)
ЗАВІСЛЯНСЬКІ (1)
ЗАВІСОЮ (13)
ЗАВІСУ (6)
ЗАВІТ (1)
ЗАВІТАВ (1)
ЗАВІТАЄ (1)
ЗАВІТАЄМО (1)
ЗАВІТАЛА (3)
ЗАВІТАЛИ (3)
ЗАВІТАТЬ (1)
ЗАВІТАЮ (1)
ЗАВІТУ (2)
ЗАВІШАЛИ (1)
ЗАВІШАНЕ (2)
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ЗАВІШАНИЙ (3)
ЗАВІШАНИМИ (2)
ЗАВІШАНИХ (1)
ЗАВІШАНІ (2)
ЗАВІШЕНІ (2)
ЗАВІЩО (6)
ЗАВІЯВ (1)
ЗАВКРАШКИ (1)
ЗАВМЕР (3)
ЗАВМЕРЛИ (1)
ЗАВОД (6)
ЗАВОДАХ (14)
ЗАВОДЕ (4)
ЗАВОДЖУ (4)
ЗАВОДИ (22)
ЗАВОДИВ (11)
ЗАВОДИВСЬ (1)
ЗАВОДИВСЯ (2)
ЗАВОДИЛА (5)
ЗАВОДИЛАСЬ (2)
ЗАВОДИЛИ (8)
ЗАВОДИЛИСЬ (1)
ЗАВОДИТЕ (1)
ЗАВОДИТЕСЬ (1)
ЗАВОДИТИ (14)
ЗАВОДИТИСЬ (2)
ЗАВОДИТЬ (18)
ЗАВОДИТЬСЯ (4)
ЗАВОДИШ (1)
ЗАВОДІ (8)
ЗАВОДІВ (8)
ЗАВОДІЯКА (8)
ЗАВОДІЯКИ (4)
ЗАВОДНИМ (1)
ЗАВОДСЬКОГО (1)
ЗАВОДУ (16)
ЗАВОДЬ (2)
ЗАВОДЬСЯ (1)
ЗАВОДЬТЕ (1)
ЗАВОДЯТЬ (6)
ЗАВОДЯЧИ (2)
ЗАВОЄМ (2)
ЗАВОЗИЛИ (1)

ЗАВОЗУ (1)
ЗАВОЙОВАНЕ (1)
ЗАВОЙОВАНІ (2)
ЗАВОЛІКУВАННІ (1)
ЗАВОЛІКУВАННЯ (1)
ЗАВОЛОДІЛИ (1)
ЗАВОЛОКА (5)
ЗАВОЛОКИ (6)
ЗАВОЛОКЛИ (1)
ЗАВОЛОКОЮ (2)
ЗАВОЛОКУ (1)
ЗАВОЛОЧИЛИ (1)
ЗАВОРОЖИ (1)
ЗАВОРОЖИТИ (1)
ЗАВОРОЖУ (1)
ЗАВОРУШАТЬСЯ (1)
ЗАВОРУШИВ (2)
ЗАВОРУШИВСЬ (2)
ЗАВОРУШИВСЯ (20)
ЗАВОРУШИЛА (2)
ЗАВОРУШИЛАСЬ (42)
ЗАВОРУШИЛАСЯ (3)
ЗАВОРУШИЛИ (3)
ЗАВОРУШИЛИСЬ (111)
ЗАВОРУШИЛИСЯ (1)
ЗАВОРУШИЛО (1)
ЗАВОРУШИЛОСЬ (44)
ЗАВОРУШИЛОСЯ (2)
ЗАВОЮВАВ (1)
ЗАВОЮВАЛИ (3)
ЗАВОЮВАТИ (1)
ЗАВОЮЄ (1)
ЗАВОЮЄШ (2)
ЗАВОЮЮ (2)
ЗАВОЯХ (1)
ЗАВРОЗУМНІШКИ (1)
ЗАВСЕГДА (2)
ЗАВСЕЇДНЕ (1)
ЗАВСІГДА (1)
ЗАВСІГДИ (37)
ЗАВСІДИ (28)
ЗАВСІДНЄ (11)
ЗАВСІДНІ (8)

ЗАВСІДНІЙ (6)
ЗАВСІДНІМИ (1)
ЗАВСІДНОГО (1)
ЗАВСІДНЬОГО (3)
ЗАВСІДНЬОМУ (1)
ЗАВСІДНЬОЮ (1)
ЗАВСІДНЮ (4)
ЗАВСІДНЯ (3)
ЗАВТОВШКИ (5)
ЗАВТРА (195)
ЗАВТРАКАТЬ (2)
ЗАВТРАШНІЙ (2)
ЗАВТРАШНЬОГО (1)
ЗАВТРІШНЬОГО (2)
ЗАВТРЬОГО (4)
ЗАВУРКОТАЛА (1)
ЗАВЧАСУ (9)
ЗАВЧИТЬ (1)
ЗАВШИНДИ (2)
ЗАВШИРШКИ (9)
ЗАВ'ЯЖИ (2)
ЗАВ'ЯЖИСЬ (2)
ЗАВ'ЯЖІМ (1)
ЗАВ'ЯЖІТЬ (1)
ЗАВ'ЯЖУ (2)
ЗАВ'ЯЖУСЯ (2)
ЗАВ'ЯЗ (1)
ЗАВ'ЯЗАВ (9)
ЗАВ'ЯЗАВШИ (2)
ЗАВ'ЯЗАЛА (14)
ЗАВ'ЯЗАЛАСЬ (4)
ЗАВ'ЯЗАЛИ (2)
ЗАВ'ЯЗАЛО (1)
ЗАВ'ЯЗАНА (16)
ЗАВ'ЯЗАНЕ (2)
ЗАВ'ЯЗАНИЙ (2)
ЗАВ'ЯЗАНИМИ (2)
ЗАВ'ЯЗАНІ (7)
ЗАВ'ЯЗАНО (2)
ЗАВЯЗАНУ (6)
ЗАВ'ЯЗАТИ (3)
ЗАВ'ЯЗАТИСЬ (1)
ЗАВ'ЯЗАТЬ (4)
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ЗАВ'ЯЗКА (1)
ЗАВ'ЯЗКИ (1)
ЗАВ'ЯЗКОЮ (2)
ЗАВ'ЯЗКУ (3)
ЗАВ'ЯЗЛА (2)
ЗАВ'ЯЗЛИ (3)
ЗАВ'ЯЗЛО (1)
ЗАВ'ЯЗУВАЛА (2)
ЗАВ'ЯЗУВАЛАСЬ (2)
ЗАВ'ЯЗУВАЛИ (1)
ЗАВ'ЯЗУВАТИМУСЬ (1)
ЗАВ'ЯЗУЄ (1)
ЗАВ'ЯЗУЄТЬСЯ (3)
ЗАВ'ЯЗУЮТЬ (1)
ЗАВ'ЯЗУЮЧИ (1)
ЗАВ'ЯЗЬ (2)
ЗАГАВКАВ (2)
ЗАГАВКАЄ (1)
ЗАГАВКАЛА (1)
ЗАГАВКАЛИ (16)
ЗАГАВРОНИВШИСЬ (1)
ЗАГАВРОНИЛИСЬ (1)
ЗАГАД (27)
ЗАГАДАВ (14)
ЗАГАДАВШИ (2)
ЗАГАДАЄ (4)
ЗАГАДАЙ (3)
ЗАГАДАЙМО (2)
ЗАГАДАЙТЕ (3)
ЗАГАДАЛА (22)
ЗАГАДАЛИ (8)
ЗАГАДАНОЮ (1)
ЗАГАДАТИ (1)
ЗАГАДАТЬ (2)
ЗАГАДАЮ (4)
ЗАГАДАЮТЬ (1)
ЗАГАДКА (7)
ЗАГАДКИ (2)
ЗАГАДКОВИЙ (1)
ЗАГАДКОВІ (1)
ЗАГАДКОЮ (4)
ЗАГАДКУ (4)
ЗАГАДОК (2)

ЗАГАДОМ (10)
ЗАГАДУ (12)
ЗАГАДУВАВ (14)
ЗАГАДУВАЛА (9)
ЗАГАДУВАЛИ (6)
ЗАГАДУВАТИ (2)
ЗАГАДУВАТЬ (5)
ЗАГАДУЄ (12)
ЗАГАДУЄТЕ (1)
ЗАГАДУЮТЬ (1)
ЗАГАДЧАНО (1)
ЗАГАДЧАНОЇ (1)
ЗАГАДЧАНУ (1)
ЗАГАЄМО (2)
ЗАГАЄМОСЬ (1)
ЗАГАЄТЕ (1)
ЗАГАЄТЬСЯ (2)
ЗАГАЄШСЯ (1)
ЗАГАЇТЬ (1)
ЗАГАЇТЬСЯ (1)
ЗАГАЙКА (1)
ЗАГАЙКИ (5)
ЗАГАЙНА (5)
ЗАГАЙНЕ (3)
ЗАГАЛАСУВАЛА (1)
ЗАГАЛАСУВАЛИ (2)
ЗАГАЛОМ (58)
ЗАГАЛЬМОВАНОГО (1)
ЗАГАЛЬМУВАВ (1)
ЗАГАЛЬНА (4)
ЗАГАЛЬНЕ (4)
ЗАГАЛЬНИЙ (9)
ЗАГАЛЬНИМ (2)
ЗАГАЛЬНИМИ (2)
ЗАГАЛЬНІ (7)
ЗАГАЛЬНІЙ (3)
ЗАГАЛЬНОГО (3)
ЗАГАЛЬНОЗВІСНИХ (1)
ЗАГАЛЬНОЇ (3)
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИЙ
(1)
ЗАГАЛЬНОМУ (3)

ЗАГАЛЬНОПРОСВІТНІ
(1)
ЗАГАЛЬНОЮ (3)
ЗАГАЛЬНУ (7)
ЗАГАНЯВ (4)
ЗАГАНЯЄ (3)
ЗАГАНЯЙСЯ (2)
ЗАГАНЯЛИ (5)
ЗАГАНЯТИ (4)
ЗАГАНЯТЬ (2)
ЗАГАНЯЮТЬ (1)
ЗАГАНЯЮЧИ (3)
ЗАГАРБАВ (5)
ЗАГАРБАВШИ (2)
ЗАГАРБАЄ (1)
ЗАГАРБАЄМО (1)
ЗАГАРБАЛА (5)
ЗАГАРБАЛИ (4)
ЗАГАРБАТИ (4)
ЗАГАРБАТЬ (6)
ЗАГАРБАЮ (1)
ЗАГАРБУВАЛИ (2)
ЗАГАРБУЄТЕ (1)
ЗАГАРБУЄШ (1)
ЗАГАРБУЮТЬ (1)
ЗАГАРТУВАННЯ (1)
ЗАГАРЧАВ (2)
ЗАГАРЧАЛА (1)
ЗАГАРЧАЛИ (1)
ЗАГАРЧАЛО (1)
ЗАГАСИВ (5)
ЗАГАСИВШИ (1)
ЗАГАСИЛА (1)
ЗАГАСИЛИ (3)
ЗАГАСИТИ (2)
ЗАГАСИТЬ (3)
ЗАГАСЛА (2)
ЗАГАТ (1)
ЗАГАТА (2)
ЗАГАТИ (4)
ЗАГАТИВ (2)
ЗАГАТИВШИ (1)
ЗАГАТИЛА (1)
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ЗАГАТИТИ (1)
ЗАГАТИТЬ (1)
ЗАГАТІ (3)
ЗАГАТУ (5)
ЗАГАЧЕНА (3)
ЗАГАШЕНА (1)
ЗАГАЮСЬ (2)
ЗАГАЯВ (1)
ЗАГАЯВСЬ (2)
ЗАГАЯВСЯ (15)
ЗАГАЯВШИСЬ (1)
ЗАГАЯЛА (1)
ЗАГАЯЛАСЬ (9)
ЗАГАЯЛИ (2)
ЗАГАЯЛИСЬ (7)
ЗАГАЯЛО (1)
ЗАГАЯЛОСЬ (1)
ЗАГАЯТИ (3)
ЗАГАЯТИСЬ (1)
ЗАГВАЛТУВАВ (1)
ЗАГВАЛТУВАЛИ (1)
ЗАГВАЛТУЄ (1)
ЗАГВАЛТУЮТЬ (1)
ЗАГВІЗДКА (1)
ЗАГВІЗДОК (1)
ЗАГЕГАВ (1)
ЗАГЕГАЛА (1)
ЗАГЕГАЛИ (2)
ЗАГЕРГОТАВ (2)
ЗАГЕРГОТАЛИ (2)
ЗАГЕЦАВ (1)
ЗАГИБЕЛЬ (1)
ЗАГИДЖЕНОГО (1)
ЗАГИЛИВ (1)
ЗАГИН (2)
ЗАГИНАВСЯ (2)
ЗАГИНАЄТЬСЯ (4)
ЗАГИНАЛАСЬ (3)
ЗАГИНАЛИСЬ (4)
ЗАГИНАЮТЬСЯ (1)
ЗАГИНАЮЧИ (1)
ЗАГИНЕ (26)
ЗАГИНЕМО (4)

ЗАГИНЕТЕ (2)
ЗАГИНЕШ (5)
ЗАГИНУ (24)
ЗАГИНУВ (4)
ЗАГИНУВШИЙ (2)
ЗАГИНУЛА (9)
ЗАГИНУЛИ (1)
ЗАГИНУЛО (3)
ЗАГИНУТИ (2)
ЗАГИНУТЬ (3)
ЗАГІН (21)
ЗАГІНЩИКИ (1)
ЗАГІРНЬОЮ (1)
ЗАГІРНЮ (1)
ЗАГІРНЯ (1)
ЗАГЛАВИЕ (1)
ЗАГЛАВИЕМ (1)
ЗАГЛАДЖУЮТЬ (1)
ЗАГЛУХ (1)
ЗАГЛУШАВСЯ (1)
ЗАГЛУШЕНИЙ (1)
ЗАГЛУШИВ (5)
ЗАГЛУШИЛА (4)
ЗАГЛУШИЛИ (4)
ЗАГЛУШИЛО (2)
ЗАГЛУШИТИ (1)
ЗАГЛУШИТЬ (2)
ЗАГЛУШУВАВ (1)
ЗАГЛУШУВАЛА (1)
ЗАГЛЯДАВ (24)
ЗАГЛЯДАЄ (40)
ЗАГЛЯДАЄТЕ (1)
ЗАГЛЯДАЛА (24)
ЗАГЛЯДАЛИ (21)
ЗАГЛЯДАЛО (3)
ЗАГЛЯДАТИ (8)
ЗАГЛЯДАТИМЕ (1)
ЗАГЛЯДАТЬ (6)
ЗАГЛЯДАЮ (6)
ЗАГЛЯДАЮТЬ (14)
ЗАГЛЯДАЮЧИ (21)
ЗАГЛЯДИТЬ (1)
ЗАГЛЯДІЛА (2)

ЗАГЛЯДІЛИ (1)
ЗАГЛЯДУЮЧИ (1)
ЗАГЛЯНЕ (10)
ЗАГЛЯНЕМО (1)
ЗАГЛЯНЕШ (1)
ЗАГЛЯНУ (3)
ЗАГЛЯНУВ (55)
ЗАГЛЯНУВШИ (3)
ЗАГЛЯНУЛА (52)
ЗАГЛЯНУЛИ (9)
ЗАГЛЯНУЛО (11)
ЗАГЛЯНУТИ (12)
ЗАГЛЯНУТЬ (5)
ЗАГЛЯНЬ (1)
ЗАГЛЯНЬТЕ (1)
ЗАГНАВ (3)
ЗАГНАВСЯ (2)
ЗАГНАВШИ (3)
ЗАГНАЛА (5)
ЗАГНАЛИ (9)
ЗАГНАЛИСЬ (1)
ЗАГНАНА (1)
ЗАГНАНІ (2)
ЗАГНАНОЇ (1)
ЗАГНАТИ (9)
ЗАГНАТЬ (3)
ЗАГНЕ (2)
ЗАГНИБІДИ (3)
ЗАГНИБІДУ (1)
ЗАГНУВ (5)
ЗАГНУВСЯ (1)
ЗАГНУЗДАЄМОСЬ (1)
ЗАГНУЗДАЙ (1)
ЗАГНУЗДАЛА (1)
ЗАГНУЗДАНОЇ (2)
ЗАГНУЗДАТИ (2)
ЗАГНУЗДУЮТЬ (1)
ЗАГНУЛАСЬ (3)
ЗАГНУТИЙ (1)
ЗАГНУТІ (1)
ЗАГОВІН (1)
ЗАГОВІНИ (3)
ЗАГОВОРЕ (1)
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ЗАГОВОРИ (1)
ЗАГОВОРИВ (41)
ЗАГОВОРИВСЯ (2)
ЗАГОВОРИЛА (27)
ЗАГОВОРИЛИ (22)
ЗАГОВОРИТИ (5)
ЗАГОВОРИТЬ (14)
ЗАГОВОРИШ (1)
ЗАГОВОРЮ (2)
ЗАГОВОРЮВАВ (2)
ЗАГОВОРЮВАЛА (1)
ЗАГОВОРЮВАЛИ (2)
ЗАГОВОРЮВАТИ (2)
ЗАГОВОРЮВАТЬ (1)
ЗАГОВОРЮЮ (1)
ЗАГОВОРЮЮТЬ (1)
ЗАГОВОРЯТЬ (6)
ЗАГОДЖУВАВ (2)
ЗАГОДЖУВАТЬ (1)
ЗАГОДИВ (1)
ЗАГОДИЛИ (1)
ЗАГОДИТИ (1)
ЗАГОДИТЬ (1)
ЗАГОДЯ (4)
ЗАГОЄНІ (1)
ЗАГОЇЛОСЬ (1)
ЗАГОЇТИ (1)
ЗАГОЇТЬ (2)
ЗАГОЇТЬСЯ (2)
ЗАГОЙДАВСЯ (1)
ЗАГОЙДАЛА (1)
ЗАГОЙДАЛАСЬ (2)
ЗАГОЙДАЛИ (1)
ЗАГОЙДАЛИСЬ (4)
ЗАГОЙДАЛОСЬ (1)
ЗАГОЛЕНИМИ (2)
ЗАГОЛЕНІ (3)
ЗАГОЛОВКАМИ (1)
ЗАГОЛОВКАХ (2)
ЗАГОЛОВКИ (8)
ЗАГОЛОВКІВ (1)
ЗАГОЛОВКОМ (22)
ЗАГОЛОВКУ (2)

ЗАГОЛОВНА (1)
ЗАГОЛОВНІ (1)
ЗАГОЛОВОК (8)
ЗАГОЛОВЦІ (1)
ЗАГОЛОСИВ (2)
ЗАГОЛОСИЛА (18)
ЗАГОЛОСИЛИ (1)
ЗАГОЛОСИТИ (1)
ЗАГОЛЮЄ (1)
ЗАГОМОНИТЬ (1)
ЗАГОМОНІВ (14)
ЗАГОМОНІЛА (13)
ЗАГОМОНІЛИ (46)
ЗАГОМОНІЛО (6)
ЗАГОМОНІТИ (1)
ЗАГОМОНЯТЬ (1)
ЗАГОНАМИ (3)
ЗАГОНЕЦЬ (1)
ЗАГОНИ (32)
ЗАГОНИСТА (9)
ЗАГОНИСТИЙ (5)
ЗАГОНИСТИХ (1)
ЗАГОНИСТІ (2)
ЗАГОНИСТІСТЬ (1)
ЗАГОНИСТО (1)
ЗАГОНИСТОГО (1)
ЗАГОНИСТОМУ (1)
ЗАГОНІВ (7)
ЗАГОНОМ (7)
ЗАГОНУ (2)
ЗАГОНЦІ (2)
ЗАГОНЦІВ (1)
ЗАГОНЩИКИ (1)
ЗАГОРІВ (1)
ЗАГОРІЛА (1)
ЗАГОРІЛЕ (2)
ЗАГОРІЛИ (1)
ЗАГОРІЛИЙ (4)
ЗАГОРІЛИМ (1)
ЗАГОРІЛИМИ (2)
ЗАГОРІЛИСЬ (2)
ЗАГОРІЛИХ (3)
ЗАГОРІЛІ (4)

ЗАГОРІЛОЇ (1)
ЗАГОРІТИ (1)
ЗАГОРНЕ (1)
ЗАГОРНЕНО (2)
ЗАГОРНУВ (3)
ЗАГОРНУВШИ (1)
ЗАГОРНУЛА (1)
ЗАГОРНУЛАСЬ (1)
ЗАГОРНУТЕ (2)
ЗАГОРНУТИЙ (1)
ЗАГОРНУТИМИ (1)
ЗАГОРНУТІ (2)
ЗАГОРНУТОГО (1)
ЗАГОРНУТУ (1)
ЗАГОРОД (1)
ЗАГОРОДА (1)
ЗАГОРОДАХ (4)
ЗАГОРОДЖУЄТЬСЯ (1)
ЗАГОРОДИ (16)
ЗАГОРОДИВ (3)
ЗАГОРОДИЛИ (1)
ЗАГОРОДИЛО (1)
ЗАГОРОДИТИ (3)
ЗАГОРОДИШ (1)
ЗАГОРОДІ (7)
ЗАГОРОДКА (1)
ЗАГОРОДОЮ (3)
ЗАГОРОДУ (9)
ЗАГОРОЖАХ (2)
ЗАГОРОЖУВАЛИ (1)
ЗАГОРСЬКИЙ (1)
ЗАГОРТАЄ (1)
ЗАГОРТАТЬСЯ (1)
ЗАГОСТРЕНЕ (1)
ЗАГОСТРЕНИЙ (3)
ЗАГОСТРЕНИМ (1)
ЗАГОСТРИВСЯ (5)
ЗАГОСТЮВАЛАСЬ (1)
ЗАГРАБОВАНО (1)
ЗАГРАБУВ (1)
ЗАГРАБУВАЛИ (2)
ЗАГРАБУЄ (1)
ЗАГРАБУЮТЬ (1)
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ЗАГРАВ (19)
ЗАГРАВАВ (1)
ЗАГРАЄ (9)
ЗАГРАЄМО (1)
ЗАГРАЄТЕ (1)
ЗАГРАЙ (6)
ЗАГРАЙ-БО (1)
ЗАГРАЙТЕ (7)
ЗАГРАЛА (20)
ЗАГРАЛИ (49)
ЗАГРАЛО (15)
ЗАГРАНИЦІ (2)
ЗАГРАНИЦЮ (2)
ЗАГРАНИЦЯ (1)
ЗАГРАНИЦЯХ (1)
ЗАГРАНИЧН (2)
ЗАГРАНИЧНА (4)
ЗАГРАНИЧНЕ (3)
ЗАГРАНИЧНИЙ (3)
ЗАГРАНИЧНИМ (2)
ЗАГРАНИЧНИМИ (1)
ЗАГРАНИЧНИХ (14)
ЗАГРАНИЧНІ (7)
ЗАГРАНИЧНОГО (1)
ЗАГРАНИЧНОЇ (4)
ЗАГРАНИЧНОМУ (1)
ЗАГРАНИЧНУ (1)
ЗАГРАНИШНА (1)
ЗАГРАНИШНІ (1)
ЗАГРАТИ (4)
ЗАГРАТЬ (2)
ЗАГРАЮ (3)
ЗАГРАЮТЬ (3)
ЗАГРЕБЕ (1)
ЗАГРЕБОМ (1)
ЗАГРИЗ (1)
ЗАГРИЗАЄТЬСЯ (1)
ЗАГРИЗАЛА (1)
ЗАГРИЗАЛАСЬ (1)
ЗАГРИЗАЛИСЬ (1)
ЗАГРИЗАТЬСЯ (1)
ЗАГРИЗЕ (2)
ЗАГРИЗЕНІ (1)

ЗАГРИЗЕТЕ (2)
ЗАГРИЗЛИ (1)
ЗАГРИЗЛИВИЙ (1)
ЗАГРИЗЛИСЬ (1)
ЗАГРИЗУТЬ (1)
ЗАГРИМАЛА (1)
ЗАГРИМИТЬ (2)
ЗАГРИМІВ (19)
ЗАГРИМІЛИ (4)
ЗАГРИМІЛО (1)
ЗАГРИМЛЯТЬ (2)
ЗАГРІБ (2)
ЗАГРІБАВСЯ (1)
ЗАГРІБАЄ (1)
ЗАГРІБАТИ (1)
ЗАГРІБАТЬ (1)
ЗАГРОЖУЄ (1)
ЗАГРУЗ (3)
ЗАГРУЗАЮ (1)
ЗАГРУЗАЮТЬ (2)
ЗАГРУЗЛА (2)
ЗАГРУЗНУТИ (1)
ЗАГРУНТОВАНИЙ (1)
ЗАГУБИВ (13)
ЗАГУБИВШИ (1)
ЗАГУБИЛА (10)
ЗАГУБИЛИ (1)
ЗАГУБИЛИСЬ (1)
ЗАГУБИТИ (1)
ЗАГУБИШ (1)
ЗАГУБЛЕНА (1)
ЗАГУБЛЕНЕ (1)
ЗАГУБЛЕНИЙ (1)
ЗАГУБЛЕНІ (2)
ЗАГУБЛЕНУ (1)
ЗАГУБЛЮ (1)
ЗАГУБЛЮЮЧИ (2)
ЗАГУВ (29)
ЗАГУДЕМО (2)
ЗАГУКАВ (4)
ЗАГУКАЛА (1)
ЗАГУКАЛИ (3)
ЗАГУЛА (25)

ЗАГУЛИ (21)
ЗАГУЛО (25)
ЗАГУЛЮВАВСЬ (1)
ЗАГУЛЮВАЛАСЬ (1)
ЗАГУЛЮВАТИСЬ (1)
ЗАГУЛЮЮЧИ (1)
ЗАГУЛЯВ (1)
ЗАГУЛЯВСЯ (5)
ЗАГУЛЯЛА (1)
ЗАГУЛЯЛАСЬ (7)
ЗАГУЛЯЛАСЯ (1)
ЗАГУЛЯЛИСЬ (3)
ЗАГУЛЯЮ (1)
ЗАГУПАВ (1)
ЗАГУРКАЛИ (1)
ЗАГУРКАЛО (1)
ЗАГУРКОТИТЬ (7)
ЗАГУРКОТІВ (22)
ЗАГУРКОТІЛА (4)
ЗАГУРКОТІЛИ (8)
ЗАГУРКОТІЛО (16)
ЗАГУС (1)
ЗАГУЧАЛА (1)
ЗАД (2)
ЗАДАВАВ (1)
ЗАДАВИВ (1)
ЗАДАВИВШИ (1)
ЗАДАВИЛА (3)
ЗАДАВИЛИ (1)
ЗАДАВИТИ (2)
ЗАДАВИТЬ (1)
ЗАДАВЛЕНА (4)
ЗАДАВЛЕНИМ (3)
ЗАДАВЛЕНИХ (2)
ЗАДАВЛЕНІСТЬ (3)
ЗАДАВЛЕНОЮ (1)
ЗАДАВЛЮ (2)
ЗАДАВЛЮЄ (1)
ЗАДАВЛЮЮЧИ (1)
ЗАДАВНЕНА (1)
ЗАДАВНЕНИХ (1)
ЗАДАВНЕНУ (1)
ЗАДАВНЯНА (1)
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ЗАДАМ (2)
ЗАДАЧІ (1)
ЗАДАЧУ (1)
ЗАДВИГТІВ (4)
ЗАДВИГТІЛА (5)
ЗАДВИГТІЛИ (3)
ЗАДВИГТІЛО (1)
ЗАДВІРКАХ (1)
ЗАДВІРКИ (1)
ЗАДВІРКОВИХ (1)
ЗАДВІРКОВІ (3)
ЗАДВІРКОВУ (1)
ЗАДВІРКОМ (1)
ЗАДВІРКУ (4)
ЗАДВІРОК (6)
ЗАДВІР'Я (1)
ЗАДЕР (17)
ЗАДЕРЕ (4)
ЗАДЕРЕВЕНІВ (1)
ЗАДЕРЕМ (1)
ЗАДЕРЕТЕ (1)
ЗАДЕРЕШ (3)
ЗАДЕРЖ (1)
ЗАДЕРЖАВ (4)
ЗАДЕРЖАВСЯ (1)
ЗАДЕРЖАЛА (2)
ЗАДЕРЖАЛИ (1)
ЗАДЕРЖАЛИСЬ (1)
ЗАДЕРЖАЛОСЬ (2)
ЗАДЕРЖАНА (2)
ЗАДЕРЖАНИЙ (3)
ЗАДЕРЖАНИМ (1)
ЗАДЕРЖАНІ (1)
ЗАДЕРЖАТИ (1)
ЗАДЕРЖКОЮ (2)
ЗАДЕРЖУВАВ (1)
ЗАДЕРЖУВАЛИСЬ (1)
ЗАДЕРЖУВАТИ (2)
ЗАДЕРИ (1)
ЗАДЕРИМОРДА (1)
ЗАДЕРИХВІСТ (7)
ЗАДЕРИХВОСТА (2)
ЗАДЕРИХВОСТОМ (1)

ЗАДЕРКОТІВ (1)
ЗАДЕРЛА (11)
ЗАДЕРЛАСЬ (1)
ЗАДЕРЛО (1)
ЗАДЕРНУВАЛИ (1)
ЗАДЕРСЯ (1)
ЗАДЕРТИ (4)
ЗАДЕРТИМ (2)
ЗАДЕРУ (1)
ЗАДЕРУТЬ (1)
ЗАДЕРЧАВ (1)
ЗАДЕРЧАЛА (1)
ЗАДЕРЧАЛИ (1)
ЗАДЕРШИ (5)
ЗАДЕСЕННЯ (1)
ЗАДЗВЕНІВ (22)
ЗАДЗВЕНІЛА (16)
ЗАДЗВЕНІЛИ (25)
ЗАДЗВЕНІЛО (13)
ЗАДЗВЕНІТИ (1)
ЗАДЗВОНИВ (7)
ЗАДЗВОНИЛА (2)
ЗАДЗВОНИЛИ (29)
ЗАДЗВОНЯТЬ (5)
ЗАДЗЕЛЕНЬКАВ (11)
ЗАДЗЕЛЕНЬКАЛА (1)
ЗАДЗЕЛЕНЬКАЛИ (2)
ЗАДЗЕЛЕНЬКАЛО (1)
ЗАДЗЕНЬКАВ (1)
ЗАДЗИГОРИВ (1)
ЗАДЗИГОРИЛА (3)
ЗАДЗИГОРІЛА (1)
ЗАДЗИГОРІЛИ (1)
ЗАДЗИЖЧАВ (1)
ЗАДЗИЖЧАЛА (2)
ЗАДЗИЖЧАЛИ (2)
ЗАДЗИЖЧАЛО (1)
ЗАДЗИЖЧАТЬ (1)
ЗАДЗЮБАЮТЬ (1)
ЗАДЗЮРЧАЛА (2)
ЗАДИВИВСЬ (9)
ЗАДИВИВСЯ (35)
ЗАДИВИВШИСЬ (2)

ЗАДИВИЛАСЬ (23)
ЗАДИВИЛАСЯ (1)
ЗАДИВИЛИСЬ (7)
ЗАДИВИТИСЬ (1)
ЗАДИВИТЬСЯ (2)
ЗАДИВИШСЯ (1)
ЗАДИВЛЯВСЯ (2)
ЗАДИВЛЯЄТЬСЯ (2)
ЗАДИВЛЯЙСЯ (1)
ЗАДИВЛЯЛАСЬ (3)
ЗАДИВЛЯЛИСЬ (7)
ЗАДИВЛЯТИСЬ (1)
ЗАДИВЛЯЮСЬ (3)
ЗАДИВЛЯЮТЬСЯ (2)
ЗАДИВЛЯЮЧИСЬ (3)
ЗАДИМИВ (1)
ЗАДИМЛЕНИЙ (3)
ЗАДИМЛЕНИМ (1)
ЗАДИМЛЕНІ (6)
ЗАДИРАВ (2)
ЗАДИРАВСЬ (1)
ЗАДИРАЄ (4)
ЗАДИРАЙ (1)
ЗАДИРАЙТЕ (2)
ЗАДИРАЛА (2)
ЗАДИРАЮТЬ (1)
ЗАДИРАЮЧИ (2)
ЗАДИРКУВАТА (1)
ЗАДИХАВШИСЬ (1)
ЗАДИХАЛАСЬ (2)
ЗАДИХАЮЧИСЬ (1)
ЗАДИХУВАВСЯ (1)
ЗАДКА (2)
ЗАДКАХ (3)
ЗАДКОМ (2)
ЗАДКУ (8)
ЗАДКУВАТИ (1)
ЗАДЛЯ (260)
ЗАДЛЯВСЬ (1)
ЗАДЛЯВСЯ (11)
ЗАДЛЯЄТЬСЯ (1)
ЗАДЛЯЄШСЯ (1)
ЗАДЛЯЙСЯ (1)
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ЗАДЛЯЛАСЬ (5)
ЗАДЛЯЛИСЬ (1)
ЗАДЛЯТИСЬ (1)
ЗАДЛЯТЬСЯ (1)
ЗАДЛЯЮСЬ (2)
ЗАДНІ (21)
ЗАДНІЙ (3)
ЗАДНІМ (2)
ЗАДНІМИ (5)
ЗАДНІПРОВ'Я (1)
ЗАДНІПРЯНСЬКИЙ (1)
ЗАДНІПРЯНСЬКИХ (4)
ЗАДНІПРЯНСЬКІ (2)
ЗАДНІПРЯНСЬКІЙ (1)
ЗАДНІПРЯНСЬКОЇ (1)
ЗАДНІПРЯНСЬКУ (3)
ЗАДНІПРЯНЩИНУ (2)
ЗАДНІХ (6)
ЗАДНЬОГО (1)
ЗАДНЯ (1)
ЗАДОВОЛЕНИЙ (1)
ЗАДОВОЛЕНІ (1)
ЗАДОВОЛЕННЯ (1)
ЗАДОВОЛЕНОЮ (1)
ЗАДОВОЛЬНИТИ (2)
ЗАДОК (1)
ЗАДОМ (4)
ЗАДОРИНКИ (1)
ЗАДОЩИЛОСЬ (3)
ЗАДРАВШИ (5)
ЗАДРАЛА (3)
ЗАДРИГАВ (4)
ЗАДРИГАЄ (1)
ЗАДРИГАЛИ (1)
ЗАДРИГАТИ (1)
ЗАДРИЖАВ (9)
ЗАДРИЖАЛА (6)
ЗАДРИЖАЛИ (10)
ЗАДРИЖАЛО (2)
ЗАДРИЖАТЬ (1)
ЗАДРИПАЛА (1)
ЗАДРИПАЛАСЬ (2)
ЗАДРИПАНА (6)

ЗАДРИПАНИМИ (1)
ЗАДРИПАНІ (4)
ЗАДРИПАНІЙ (1)
ЗАДРИПАНОГО (1)
ЗАДРИПАЮ (2)
ЗАДРИПО (1)
ЗАДРІБОТІВ (1)
ЗАДРІБОТІЛА (8)
ЗАДРІБОТІЛИ (3)
ЗАДРІБОТЯТЬ (1)
ЗАДРІМАВ (8)
ЗАДРІМАЛА (8)
ЗАДРІМАЛИ (1)
ЗАДРІМАТИ (1)
ЗАДРІМАЮ (1)
ЗАДРЯПАВ (1)
ЗАДУ (2)
ЗАДУБЛИ (1)
ЗАДУМА (16)
ЗАДУМАВ (46)
ЗАДУМАВС (1)
ЗАДУМАВСЬ (37)
ЗАДУМАВСЯ (65)
ЗАДУМАВШИ (3)
ЗАДУМАВШИСЬ (12)
ЗАДУМАЄ (1)
ЗАДУМАЄТЬСЯ (4)
ЗАДУМАЄШСЯ (1)
ЗАДУМАЙМО (1)
ЗАДУМАЛА (26)
ЗАДУМАЛАСЬ (122)
ЗАДУМАЛАСЯ (1)
ЗАДУМАЛИ (35)
ЗАДУМАЛИСЬ (11)
ЗАДУМАЛО (1)
ЗАДУМАЛОСЬ (1)
ЗАДУМАНА (14)
ЗАДУМАНЕ (4)
ЗАДУМАНИЙ (10)
ЗАДУМАНИМИ (2)
ЗАДУМАНИХ (2)
ЗАДУМАНІ (12)
ЗАДУМАНІСТЬ (3)

ЗАДУМАНО (1)
ЗАДУМАНОЇ (1)
ЗАДУМАНОМУ (1)
ЗАДУМАНОСТІ (1)
ЗАДУМАНОЮ (1)
ЗАДУМИ (6)
ЗАДУМІ (1)
ЗАДУМЛИВИМИ (2)
ЗАДУМЛИВІ (1)
ЗАДУМЛИВОГО (1)
ЗАДУМНА (4)
ЗАДУМОЮ (6)
ЗАДУМУ (11)
ЗАДУМУВАВСЬ (1)
ЗАДУМУВАВСЯ (1)
ЗАДУМУВАЛАСЬ (2)
ЗАДУМУВАЛИ (1)
ЗАДУМУВАЛИСЬ (1)
ЗАДУМУВАТИСЬ (3)
ЗАДУМУВАТЬСЯ (4)
ЗАДУМУЄ (1)
ЗАДУМУЄТЕСЬ (1)
ЗАДУМУЄТЬСЯ (11)
ЗАДУМУЙСЬ (1)
ЗАДУМУЮТЬ (3)
ЗАДУНАЙСЬКИХ (1)
ЗАДУШАТЬ (2)
ЗАДУШИ (2)
ЗАДУШИВ (3)
ЗАДУШИЛА (7)
ЗАДУШИЛИ (1)
ЗАДУШИМО (1)
ЗАДУШИТИ (11)
ЗАДУШИТЬ (9)
ЗАДУШУ (6)
ЗАЄЦЬ (32)
ЗАЖДАТИ (1)
ЗАЖЕВРІЛА (1)
ЗАЖЕВРІЛО (1)
ЗАЖЕНЕМО (4)
ЗАЖЕНЕТЕ (1)
ЗАЖЕНИ (3)
ЗАЖЕНІТЬ (1)
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ЗАЖЕНУТЬ (1)
ЗАЖЕРЛИВА (1)
ЗАЖЕРЛИВИМ (1)
ЗАЖЕРЛИВИМИ (1)
ЗАЖЕРЛИВІ (1)
ЗАЖИВ (2)
ЗАЖИВЕМО (1)
ЗАЖИВКОМ (1)
ЗАЖИВОК (1)
ЗАЖИЛА (1)
ЗАЖИЛАСЬ (1)
ЗАЖИЛИ (2)
ЗАЖИТИ (1)
ЗАЖМУРЮВАЛА (1)
ЗАЖОВТІЛА (1)
ЗАЖОВТІЛО (1)
ЗАЖУРЕНА (1)
ЗАЖУРЕНИЙ (1)
ЗАЖУРЕНОЇ (1)
ЗАЖУРИВСЬ (5)
ЗАЖУРИВСЯ (7)
ЗАЖУРИЛАСЬ (16)
ЗАЖУРИЛАСЯ (2)
ЗАЖУРИЛИСЬ (4)
ЗАЖУРИЛОСЬ (1)
ЗАЖУРИЛОСЯ (1)
ЗАЖУРИТЬСЯ (1)
ЗАЖУРЮСЯ (2)
ЗАЗДАЛЕГІДЬ (78)
ЗАЗДРІВАВ (3)
ЗАЗДРІВАЄТЕ (1)
ЗАЗДРІВАЙ (1)
ЗАЗДРІВАЛА (6)
ЗАЗДРІВАЛИ (5)
ЗАЗДРІВАННЯ (1)
ЗАЗДРІВАННЯХ (1)
ЗАЗДРІВАТИ (3)
ЗАЗДРІВАТЬ (1)
ЗАЗДРІВАЮ (6)
ЗАЗДРІВАЮТЬ (2)
ЗАЗДРІВАЮЧИ (1)
ЗАЗДРІННА (1)
ЗАЗДРІННИЙ (1)

ЗАЗДРІННИМИ (2)
ЗАЗДРІННИХ (1)
ЗАЗДРІННІ (1)
ЗАЗДРІННОГО (1)
ЗАЗДРІННЯ (5)
ЗАЗДРІННЯМ (1)
ЗАЗДРІСНЕ (1)
ЗАЗДРІСНІ (2)
ЗАЗДРІСТЬ (6)
ЗАЗЕЛЕНІВ (5)
ЗАЗЕЛЕНІЛА (8)
ЗАЗЕЛЕНІЛИ (9)
ЗАЗЕЛЕНІЛО (1)
ЗАЗЕЛЕНЬ (2)
ЗАЗИРАЄ (1)
ЗАЗИРАЄШ (1)
ЗАЗИРАЛИ (3)
ЗАЗИРНУЛИ (1)
ЗАЗИРНУЛО (1)
ЗАЗНАВ (10)
ЗАЗНАВАВ (1)
ЗАЗНАВАЛА (2)
ЗАЗНАЄМО (1)
ЗАЗНАЄШ (1)
ЗАЗНАЛА (53)
ЗАЗНАЛИ (7)
ЗАЗНАЛО (1)
ЗАЗНАТИ (1)
ЗАЗНАЧАЛИ (2)
ЗАЗНАЧЕНИЙ (2)
ЗАЗНАЧУЄ (2)
ЗАЗНАЮ (6)
ЗАЗНАЮТЬ (1)
ЗАЗУБНІ (5)
ЗАЗУБНЯМИ (3)
ЗАЗУБНЯХ (1)
ЗАІГРАШКИ (13)
ЗАІНТЕРЕСОВАНІ (1)
ЗАІНТЕРЕСУВАЛА (1)
ЗАІНТЕРЕСУВАЛИ (2)
ЗАІРЖАВ (3)
ЗАІРЖАВІЛА (4)
ЗАІРЖАВІЛИ (2)

ЗАІРЖАВІЛОЮ (1)
ЗАІРЖАЛИ (6)
ЗАІРЖУТЬ (1)
ЗАЇВ (2)
ЗАЇВШИ (2)
ЗАЇДАЄ (2)
ЗАЇДАЛИ (1)
ЗАЇДАМИ (3)
ЗАЇДАЮЧИ (4)
ЗАЇДЕ (6)
ЗАЇДЕМО (3)
ЗАЇДЕТЕ (2)
ЗАЇДЕШ (1)
ЗАЇДКУ (1)
ЗАЇДУ (13)
ЗАЇДЬМО (1)
ЗАЇДЬТЕ (4)
ЗАЇЖДЖАВ (9)
ЗАЇЖДЖАЄ (2)
ЗАЇЖДЖАЄТЕ (1)
ЗАЇЖДЖАЙ (1)
ЗАЇЖДЖАЙМО (1)
ЗАЇЖДЖАЙТЕ (4)
ЗАЇЖДЖАЛИ (2)
ЗАЇЖДЖАТИ (5)
ЗАЇЖДЖАТИМУ (1)
ЗАЇЖДЖЕНІ (1)
ЗАЇЖДЖІ (1)
ЗАЇЗД (8)
ЗАЇЗДАХ (1)
ЗАЇЗДИ (3)
ЗАЇЗДИВ (5)
ЗАЇЗДИТЬ (1)
ЗАЇЗДІ (6)
ЗАЇЗДІВ (1)
ЗАЇЗДОМ (1)
ЗАЇЗДУ (3)
ЗАЇКНУТИСЬ (3)
ЗАЇКУВАВСЯ (2)
ЗАЇКУВАТИЙ (4)
ЗАЇКУВАТОМУ (1)
ЗАЇЛОГО (1)
ЗАЇСИ (2)
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ЗАЇСТЬ (1)
ЗАЇХАВ (26)
ЗАЇХАВШИ (1)
ЗАЇХАЛА (6)
ЗАЇХАЛИ (17)
ЗАЇХАЛО (1)
ЗАЇХАТИ (9)
ЗАЇХАТЬ (4)
ЗАЙВА (15)
ЗАЙВЕ (14)
ЗАЙВИЙ (12)
ЗАЙВИМ (1)
ЗАЙВИМИ (2)
ЗАЙВИНА (2)
ЗАЙВИНИ (1)
ЗАЙВИХ (4)
ЗАЙВІ (13)
ЗАЙВІЙ (2)
ЗАЙВОГО (16)
ЗАЙВОЇ (5)
ЗАЙВУ (10)
ЗАЙДА (4)
ЗАЙДЕ (17)
ЗАЙДЕТЕ (1)
ЗАЙДЕШ (3)
ЗАЙДИ (2)
ЗАЙДИ-БО (2)
ЗАЙДІМ (6)
ЗАЙДІТЬ (14)
ЗАЙДІТЬ-БО (1)
ЗАЙДУ (20)
ЗАЙДУТЬ (4)
ЗАЙМАВ (3)
ЗАЙМАВСЯ (3)
ЗАЙМАЄ (6)
ЗАЙМАЄТЕ (1)
ЗАЙМАЄТЬСЯ (3)
ЗАЙМАЄШ (1)
ЗАЙМАЙ (1)
ЗАЙМАЙТЕ (2)
ЗАЙМАЛА (1)
ЗАЙМАЛАСЬ (1)
ЗАЙМАЛИ (5)

ЗАЙМАЛИСЬ (3)
ЗАЙМАЛИСЯ (1)
ЗАЙМАЛО (3)
ЗАЙМАЛОСЬ (2)
ЗАЙМАНІ (1)
ЗАЙМАННІ (2)
ЗАЙМАНУ (2)
ЗАЙМАТИ (2)
ЗАЙМАЮТЬ (5)
ЗАЙМАЮТЬСЯ (3)
ЗАЙМАЮЧА (3)
ЗАЙМАЮЧИСЬ (1)
ЗАЙМАЮЧІ (1)
ЗАЙМАЮЧОЮ (1)
ЗАЙМАЮЧУ (1)
ЗАЙМЕ (3)
ЗАЙМЕТЬСЯ (1)
ЗАЙМУ (1)
ЗАЙНЯВ (13)
ЗАЙНЯВСЬ (4)
ЗАЙНЯВСЯ (11)
ЗАЙНЯВШИ (2)
ЗАЙНЯЛА (13)
ЗАЙНЯЛАСЬ (7)
ЗАЙНЯЛАСЯ (9)
ЗАЙНЯЛИ (15)
ЗАЙНЯЛИСЬ (13)
ЗАЙНЯЛИСЯ (7)
ЗАЙНЯЛО (2)
ЗАЙНЯЛОСЬ (3)
ЗАЙНЯЛОСЯ (8)
ЗАЙНЯТИ (7)
ЗАЙНЯТИЙ (1)
ЗАЙНЯТКІВ (1)
ЗАЙНЯТКУ (1)
ЗАЙНЯТОГО (1)
ЗАЙНЯТОК (1)
ЗАЙНЯТЬ (5)
ЗАЙОНЧКОВІ (1)
ЗАЙОНЧКОВСЬКИХ (1)
ЗАЙОРЗАВ (1)
ЗАЙОРЗАЛА (2)
ЗАЙТИ (23)

ЗАЙЦЕВІ (2)
ЗАЙЦЕМ (2)
ЗАЙЦІ (16)
ЗАЙЦІВ (2)
ЗАЙЦЯ (10)
ЗАЙЦЯМИ (7)
ЗАЙЧЕНЯТ (1)
ЗАЙЧИК (2)
ЗАЙЧИКИ (9)
ЗАЙЧИКІВ (2)
ЗАЙЧИСІ (1)
ЗАЙЧИХА (9)
ЗАЙЧИХОЮ (1)
ЗАЙШЛА (37)
ЗАЙШЛИ (63)
ЗАЙШЛО (36)
ЗАЙШОВ (71)
ЗАЙШОВШИ (2)
ЗАЙШОВШІ (1)
ЗАКАБЛУК (3)
ЗАКАБЛУКАМИ (23)
ЗАКАБЛУКАХ (3)
ЗАКАБЛУКИ (3)
ЗАКАБЛУКІВ (2)
ЗАКАБЛУКОМ (5)
ЗАКАБЛУЧКАМИ (1)
ЗАКАБЛУЧКАХ (2)
ЗАКАБЛУЧКИ (1)
ЗАКАВКАЗЬКИХ (1)
ЗАКАДИВ (1)
ЗАКАДИЛИ (1)
ЗАКАЗАЛИ (2)
ЗАКАЗНИМ (2)
ЗАКАЗНОЮ (2)
ЗАКАЗУВАТИМЕШ (1)
ЗАКАЗУВАТИМУ (1)
ЗАКАЗУВАТЬ (1)
ЗАКАЗУЙТЕ (1)
ЗАКАЛАБКИ (1)
ЗАКАЛАМУТИЛАСЬ (1)
ЗАКАЛАТАЛО (1)
ЗАКАЛУБКАМИ (2)
ЗАКАЛЬЦЕМ (2)
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ЗАКАЛЯЛА (1)
ЗАКАНЮЧИВ (1)
ЗАКАПАЛА (1)
ЗАКАПАЛИ (9)
ЗАКАПЕЛКІВ (1)
ЗАКАРВАШАМИ (2)
ЗАКАРВАШАХ (1)
ЗАКАРЛЮЧЕНИМ (2)
ЗАКАРЛЮЧЕНИМИ (1)
ЗАКАРЛЮЧЕНОМУ (1)
ЗАКАРЛЮЧИЛИСЬ (1)
ЗАКАРЛЮЧИЛОСЬ (1)
ЗАКАРЛЮЧКА (2)
ЗАКАРЛЮЧКУ (1)
ЗАКАРЛЮЧОК (1)
ЗАКАРЦЮБЛЕНИМ (1)
ЗАКАТОВАНА (1)
ЗАКАТОВАНИЙ (2)
ЗАКАТОВАНИМИ (1)
ЗАКАТОВАНИХ (1)
ЗАКАТОВАНІ (7)
ЗАКАТОВАНОГО (1)
ЗАКАТОВАНОЮ (2)
ЗАКАТОВАНУ (1)
ЗАКАХКАЛА (1)
ЗАКАХКАЛИ (1)
ЗАКАЧАВ (3)
ЗАКАЧАВШИ (2)
ЗАКАЧАЛА (2)
ЗАКАЧАЛИСЬ (1)
ЗАКАЧАНИЙ (1)
ЗАКАЧАНИХ (1)
ЗАКАШЛЯВ (1)
ЗАКАШЛЯВСЯ (1)
ЗАКАШЛЯЛА (4)
ЗАКАШЛЯЛАСЬ (5)
ЗАКАШЛЯЛИ (1)
ЗАКАШЛЯЛИСЬ (1)
ЗАКАЮСЬ (4)
ЗАКАЯВСЯ (1)
ЗАКАЯЛАСЬ (1)
ЗАКВАКАВ (1)
ЗАКВИЛИВ (1)

ЗАКВІТЧАВ (3)
ЗАКВІТЧАВСЯ (3)
ЗАКВІТЧАЙ (1)
ЗАКВІТЧАЛА (6)
ЗАКВІТЧАЛАСЬ (1)
ЗАКВІТЧАЛИ (3)
ЗАКВІТЧАЛО (2)
ЗАКВІТЧАНА (6)
ЗАКВІТЧАНЕ (1)
ЗАКВІТЧАНИЙ (5)
ЗАКВІТЧАНИХ (3)
ЗАКВІТЧАНІ (4)
ЗАКВІТЧАНУ (1)
ЗАКВІТЧАТИ (1)
ЗАКВІТЧАТИСЬ (1)
ЗАКВІТЧАЮТЬ (1)
ЗАКВІТЧУВАЛА (1)
ЗАКИВАЛА (1)
ЗАКИВАЛИ (3)
ЗАКИГИКАЛА (1)
ЗАКИДАВ (10)
ЗАКИДАВСЯ (1)
ЗАКИДАЄ (8)
ЗАКИДАЄТЕ (1)
ЗАКИДАЙТЕ (1)
ЗАКИДАЛА (6)
ЗАКИДАЛАСЬ (1)
ЗАКИДАЛИ (15)
ЗАКИДАЛО (1)
ЗАКИДАЛОСЬ (12)
ЗАКИДАНА (8)
ЗАКИДАНЕ (2)
ЗАКИДАНИЙ (16)
ЗАКИДАНИМ (1)
ЗАКИДАНИХ (1)
ЗАКИДАНІ (12)
ЗАКИДАНОГО (3)
ЗАКИДАНОЇ (2)
ЗАКИДАТИ (8)
ЗАКИДАЮТЬ (6)
ЗАКИДАЮЧИ (1)
ЗАКИНЕ (1)
ЗАКИНЕМО (1)

ЗАКИНУ (1)
ЗАКИНУВ (17)
ЗАКИНУВШИ (15)
ЗАКИНУЛА (13)
ЗАКИНУЛИ (7)
ЗАКИНУТА (3)
ЗАКИНУТИ (4)
ЗАКИНУТИЙ (1)
ЗАКИНУТИХ (1)
ЗАКИНУТО (1)
ЗАКИНУТОМУ (1)
ЗАКИНУТОЮ (1)
ЗАКИНУТУ (1)
ЗАКИНУТЬ (3)
ЗАКИНЬ (1)
ЗАКИНЬМО (3)
ЗАКИНЬТЕ (2)
ЗАКИПАВ (4)
ЗАКИПАЄ (1)
ЗАКИПИТЬ (1)
ЗАКИПІВ (10)
ЗАКИПІЛА (10)
ЗАКИПІЛИ (2)
ЗАКИПІЛО (5)
ЗАКИРКАЛА (2)
ЗАКИРКАЛИ (4)
ЗАКИРКУВАТИЙ (1)
ЗАКИРКУВАТІ (1)
ЗАКІНЧЕННЯ (1)
ЗАКІНЧЕННЯМИ (1)
ЗАКІНЧИВ (4)
ЗАКІНЧИЛА (2)
ЗАКІНЧУВАЛЬНИМИ
(1)
ЗАКІНЧУЮЧОГО (1)
ЗАКЛАВ (7)
ЗАКЛАВШИ (9)
ЗАКЛАД (1)
ЗАКЛАДАВ (4)
ЗАКЛАДАЄ (1)
ЗАКЛАДАЛИ (8)
ЗАКЛАДАНІ (2)
ЗАКЛАДАННЯ (3)
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ЗАКЛАДАТИ (4)
ЗАКЛАДАТЬ (2)
ЗАКЛАДАХ (1)
ЗАКЛАДАЧ (1)
ЗАКЛАДАЮТЬ (1)
ЗАКЛАДЕМО (2)
ЗАКЛАДЕНА (3)
ЗАКЛАДЕНИЙ (3)
ЗАКЛАДЕНИМ (1)
ЗАКЛАДЕНІ (1)
ЗАКЛАДЕШ (1)
ЗАКЛАДИ (2)
ЗАКЛАДИН (2)
ЗАКЛАДКИ (1)
ЗАКЛАДОВИЙ (1)
ЗАКЛАДУ (1)
ЗАКЛАЛА (7)
ЗАКЛАЛИ (4)
ЗАКЛАСТИ (4)
ЗАКЛАЦАВ (1)
ЗАКЛАЦАЄ (1)
ЗАКЛАЦАЛИ (1)
ЗАКЛЕКОТАЛИ (3)
ЗАКЛЕКОТІВ (2)
ЗАКЛЕКОТІЛА (5)
ЗАКЛЕКОТІЛИ (4)
ЗАКЛЕКОТІЛО (4)
ЗАКЛИК (2)
ЗАКЛИКАВ (7)
ЗАКЛИКАВШИ (1)
ЗАКЛИКАЄ (4)
ЗАКЛИКАЛА (2)
ЗАКЛИКАЛИ (7)
ЗАКЛИКАНІ (1)
ЗАКЛИКАТИ (8)
ЗАКЛИКАТЬ (4)
ЗАКЛИКАЮТЬ (1)
ЗАКЛИКАЮЧИ (4)
ЗАКЛИНАЛА (1)
ЗАКЛИНСЬКОГО (1)
ЗАКЛИНСЬКОМУ (1)
ЗАКЛИЧУ (1)
ЗАКЛІПАВ (3)

ЗАКЛІПАЛИ (1)
ЗАКЛОПОТАЛАСЬ (3)
ЗАКЛОПОТАНА (3)
ЗАКЛОПОТАНЕ (1)
ЗАКЛОПОТАНИЙ (4)
ЗАКЛОПОТАНІ (1)
ЗАКЛОПОТАННЯ (1)
ЗАКЛОПОТАНОГО (1)
ЗАКЛОПОТАНОЇ (1)
ЗАКЛЮЮТЬ (3)
ЗАКЛЯК (2)
ЗАКЛЯКЛА (5)
ЗАКЛЯКЛИ (3)
ЗАКЛЯЛА (1)
ЗАКЛЯТА (1)
ЗАКЛЯТЕ (1)
ЗАКЛЯТИМИ (1)
ЗАКЛЯТИХ (1)
ЗАКЛЯТОГО (1)
ЗАКОВАНА (1)
ЗАКОВАНІ (1)
ЗАКОВАНОГО (1)
ЗАКОВЕРЗУВАЛА (1)
ЗАКОЛИВАВ (1)
ЗАКОЛИВАВСЯ (7)
ЗАКОЛИВАЛАСЬ (6)
ЗАКОЛИВАЛИСЬ (8)
ЗАКОЛИХАВШИ (1)
ЗАКОЛИХАЛА (1)
ЗАКОЛИХАЛАСЬ (1)
ЗАКОЛИХАЛИ (3)
ЗАКОЛИХАЛИСЬ (1)
ЗАКОЛИХАНА (2)
ЗАКОЛИХАНІ (1)
ЗАКОЛИХАНІЙ (1)
ЗАКОЛОВ (3)
ЗАКОЛОЛИ (3)
ЗАКОЛОТЕ (1)
ЗАКОЛОТИ (4)
ЗАКОЛОТИЛОСЬ (1)
ЗАКОЛОТУ (1)
ЗАКОЛОТЬ (1)
ЗАКОЛЮ (1)

ЗАКОЛЯДУЙ (2)
ЗАКОЛЯДУЙТЕ (4)
ЗАКОЛЯДУЙТЕ-БО (2)
ЗАКОЛЯДУЮ (1)
ЗАКОМАНДУВАВ (1)
ЗАКОМАНДУВАЛА (1)
ЗАКОМИЗИЛАСЬ (1)
ЗАКОН (18)
ЗАКОНА (3)
ЗАКОНАХ (2)
ЗАКОНИ (5)
ЗАКОНІВ (1)
ЗАКОННЕ (3)
ЗАКОННОМУ (1)
ЗАКОНОВІ (1)
ЗАКОНОВЧИТЕЛЬ (2)
ЗАКОНОМ (4)
ЗАКОНУ (16)
ЗАКОПАВ (6)
ЗАКОПАВСЯ (2)
ЗАКОПАВШИСЬ (2)
ЗАКОПАЄТЬСЯ (1)
ЗАКОПАЙМО (1)
ЗАКОПАЛИ (7)
ЗАКОПАНИЙ (2)
ЗАКОПАНИХ (2)
ЗАКОПАНІ (13)
ЗАКОПАНІЙ (1)
ЗАКОПАНО (3)
ЗАКОПАНОГО (2)
ЗАКОПАТИ (2)
ЗАКОПИЛИВ (1)
ЗАКОПИЛИВШИ (5)
ЗАКОПИЛИЛА (7)
ЗАКОПИЛЮВАВ (1)
ЗАКОПИРЧЕНІ (1)
ЗАКОПИРЧЕНОЇ (1)
ЗАКОПИРЧИВСЯ (1)
ЗАКОПИРЧИЛАСЬ (2)
ЗАКОПИРЧИЛОСЯ (1)
ЗАКОПУВАВСЯ (1)
ЗАКОПУВАЛИ (2)
ЗАКОПУВАТЬ (1)
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ЗАКОПУВАТЬСЯ (1)
ЗАКОПЧЕНІ (2)
ЗАКОРЕНИТИСЬ (1)
ЗАКОРЕНИТЬСЯ (1)
ЗАКОРТІЛО (1)
ЗАКОТИВ (5)
ЗАКОТИВСЬ (1)
ЗАКОТИВСЯ (1)
ЗАКОТИВШИ (2)
ЗАКОТИЛА (6)
ЗАКОТИЛАСЬ (1)
ЗАКОТИЛОСЬ (1)
ЗАКОТИТЬСЯ (1)
ЗАКОХАВСЬ (1)
ЗАКОХАВСЯ (16)
ЗАКОХАВШИСЬ (1)
ЗАКОХАЄТЬСЯ (1)
ЗАКОХАЛАСЬ (18)
ЗАКОХАЛИСЬ (2)
ЗАКОХАЛИСЯ (1)
ЗАКОХАНА (4)
ЗАКОХАНИЙ (3)
ЗАКОХАНИХ (2)
ЗАКОХАНІ (2)
ЗАКОХАНОГО (3)
ЗАКОХАНОМУ (1)
ЗАКОХАТИСЬ (3)
ЗАКОХАТЬСЯ (1)
ЗАКОХАЮСЬ (2)
ЗАКОХУЄТЬСЯ (1)
ЗАКОЦІЛІЛИ (4)
ЗАКОЦІЛІЛІ (1)
ЗАКОЧУВАЛА (2)
ЗАКОЧУВАЛИ (1)
ЗАКОЧУЄТЬСЯ (1)
ЗАКОЧУЙ (1)
ЗАКОЧУЙТЕ (1)
ЗАКРАВСЬ (1)
ЗАКРАВСЯ (6)
ЗАКРАВШИСЬ (2)
ЗАКРАДАВСЬ (2)
ЗАКРАДАВСЯ (2)
ЗАКРАДАЄТЬСЯ (6)

ЗАКРАДАЛАСЬ (2)
ЗАКРАДАЛОСЬ (1)
ЗАКРАДАТИСЬ (1)
ЗАКРАДАТЬСЯ (2)
ЗАКРАДАЮТЬСЯ (1)
ЗАКРАДАЮЧИСЬ (4)
ЗАКРАДЬТЕСЬ (2)
ЗАКРАЛИСЬ (3)
ЗАКРАПАЛА (1)
ЗАКРАПАЛИ (2)
ЗАКРАСИ (2)
ЗАКРАСИВ (5)
ЗАКРАСИЛА (15)
ЗАКРАСИЛИ (2)
ЗАКРАСИЛО (1)
ЗАКРАСИТИ (1)
ЗАКРАСИТЬ (2)
ЗАКРАШУВАЛА (2)
ЗАКРАШУВАЛИ (1)
ЗАКРАШУВАЛО (1)
ЗАКРАШУЮТЬ (2)
ЗАКРЕВСЬКОГО (1)
ЗАКРЕКТАВ (2)
ЗАКРИВ (6)
ЗАКРИВАВ (5)
ЗАКРИВАВЛЕНЕ (1)
ЗАКРИВАВЛЕНИХ (1)
ЗАКРИВАЄ (2)
ЗАКРИВАЛА (3)
ЗАКРИВАЛИ (10)
ЗАКРИВАЛИСЬ (2)
ЗАКРИВАЛО (3)
ЗАКРИВАТИ (1)
ЗАКРИВАЮТЬ (4)
ЗАКРИВАЮЧИ (2)
ЗАКРИВШИ (2)
ЗАКРИЄ (2)
ЗАКРИЄТЕ (1)
ЗАКРИЛА (10)
ЗАКРИЛИ (5)
ЗАКРИЛИСЬ (1)
ЗАКРИЛО (1)
ЗАКРИТА (6)

ЗАКРИТЕ (5)
ЗАКРИТИ (2)
ЗАКРИТИЙ (3)
ЗАКРИТИХ (3)
ЗАКРИТІ (1)
ЗАКРИТІЙ (1)
ЗАКРИТОМУ (2)
ЗАКРИЧАВ (16)
ЗАКРИЧАЛА (24)
ЗАКРИЧАЛИ (22)
ЗАКРИЧАЛО (1)
ЗАКРИЧАТИ (3)
ЗАКРИЧИТЬ (2)
ЗАКРИЧУ (1)
ЗАКРИШКОЮ (1)
ЗАКРИШКУ (5)
ЗАКРИЮ (1)
ЗАКРИЮТЬ (2)
ЗАКРОМИ (2)
ЗАКРОПИТЬ (1)
ЗАКРУГЛЕНА (5)
ЗАКРУГЛЕНЕ (3)
ЗАКРУГЛЕНИЙ (7)
ЗАКРУГЛЕНИМ (4)
ЗАКРУГЛЕНИМИ (8)
ЗАКРУГЛЕНИХ (2)
ЗАКРУГЛЕНІ (4)
ЗАКРУГЛЕНІЙ (1)
ЗАКРУГЛЕНОГО (1)
ЗАКРУГЛЕНОЇ (2)
ЗАКРУГЛЕНОМУ (2)
ЗАКРУГЛЕНОЮ (2)
ЗАКРУТ (5)
ЗАКРУТАМИ (1)
ЗАКРУТИ (3)
ЗАКРУТИВ (5)
ЗАКРУТИВСЬ (2)
ЗАКРУТИВСЯ (11)
ЗАКРУТИВШИ (2)
ЗАКРУТИВШИСЬ (1)
ЗАКРУТИЛА (6)
ЗАКРУТИЛАСЬ (11)
ЗАКРУТИЛИ (1)
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ЗАКРУТИЛИСЬ (19)
ЗАКРУТИЛОСЬ (2)
ЗАКРУТИТЬ (5)
ЗАКРУТИТЬСЯ (1)
ЗАКРУТИШ (1)
ЗАКРУТІ (10)
ЗАКРУТКИ (5)
ЗАКРУТКУ (1)
ЗАКРУТОК (3)
ЗАКРУТОМ (4)
ЗАКРУТУ (4)
ЗАКРУТЯТЬ (1)
ЗАКРУЧЕНИЙ (1)
ЗАКРУЧЕНИМ (1)
ЗАКРУЧЕНИМИ (3)
ЗАКРУЧЕНІ (5)
ЗАКРУЧЕНОЇ (1)
ЗАКРУЧЕНОЮ (1)
ЗАКРУЧУВАВ (1)
ЗАКРУЧУВАВСЯ (2)
ЗАКРУЧУВАЛАСЬ (3)
ЗАКРУЧУВАЛАСЯ (1)
ЗАКРУЧУВАЛИСЬ (4)
ЗАКРУЧУВАЛОСЬ (1)
ЗАКРУЧУВАТИ (1)
ЗАКРУЧУЄТЬСЯ (6)
ЗАКРУЧУЮ (1)
ЗАКРУЧУЮТЬ (2)
ЗАКРУЧУЮТЬСЯ (2)
ЗАКРЯКАЄ (1)
ЗАКРЯКАЛА (2)
ЗАКУВАВ (2)
ЗАКУВАЛА (3)
ЗАКУВАЛИ (1)
ЗАКУВІКАВ (2)
ЗАКУВІКАЄ (1)
ЗАКУВІКАЛО (1)
ЗАКУДЛАНЕ (2)
ЗАКУДЛАНІ (2)
ЗАКУДЛАНОЮ (1)
ЗАКУДЛАНУ (1)
ЗАКУЄ (2)
ЗАКУЄТЕ (1)

ЗАКУЄШ (1)
ЗАКУЙТЕ (2)
ЗАКУКУВАВ (1)
ЗАКУКУВАКАВ (1)
ЗАКУКУРІКАВ (1)
ЗАКУПАЮТЬ (1)
ЗАКУПИВ (3)
ЗАКУПИЛИ (1)
ЗАКУПИТИ (1)
ЗАКУПИТЬ (1)
ЗАКУПКАМИ (9)
ЗАКУПКИ (17)
ЗАКУПКУ (2)
ЗАКУПЛЕНА (2)
ЗАКУПЛЕНІ (1)
ЗАКУПОВУВАЛА (2)
ЗАКУПОВУВАЛИ (3)
ЗАКУПОВУВАТИ (1)
ЗАКУПОВУЄ (1)
ЗАКУПОВУЮ (1)
ЗАКУПОВУЮТЬ (1)
ЗАКУПОК (5)
ЗАКУРЕНІ (1)
ЗАКУРИВ (6)
ЗАКУРИЛА (6)
ЗАКУРИЛАСЯ (1)
ЗАКУРИЛИ (2)
ЗАКУРІЛА (2)
ЗАКУРІЛИ (3)
ЗАКУСАЮТЬ (2)
ЗАКУСИ (1)
ЗАКУСИВ (10)
ЗАКУСИВШИ (5)
ЗАКУСИЛА (1)
ЗАКУСИЛИ (11)
ЗАКУСИТИ (4)
ЗАКУСИТЬ (3)
ЗАКУСІТЬ (1)
ЗАКУСКА (6)
ЗАКУСКАМ (1)
ЗАКУСКАМИ (9)
ЗАКУСКИ (19)
ЗАКУСКОЮ (9)

ЗАКУСКУ (46)
ЗАКУСОК (1)
ЗАКУСОЧКИ (1)
ЗАКУСУВАЛИ (1)
ЗАКУСЦІ (1)
ЗАКУСЮВАЛА (1)
ЗАКУСЮВАЛИ (4)
ЗАКУСЮВАТИ (1)
ЗАКУСЮВАТЬ (2)
ЗАКУСЮЄМО (1)
ЗАКУСЮЙТЕ (1)
ЗАКУТАВСЬ (1)
ЗАКУТАВСЯ (4)
ЗАКУТАВШИСЬ (1)
ЗАКУТАЄТЬСЯ (2)
ЗАКУТАЙСЯ (1)
ЗАКУТАЛА (3)
ЗАКУТАЛАСЬ (6)
ЗАКУТАЛИ (3)
ЗАКУТАЛИСЬ (3)
ЗАКУТАЛОСЬ (2)
ЗАКУТАНА (5)
ЗАКУТАНЕ (2)
ЗАКУТАНИЙ (7)
ЗАКУТАНИХ (1)
ЗАКУТАНІ (14)
ЗАКУТАНОЮ (1)
ЗАКУТАНУ (2)
ЗАКУТАЮСЬ (1)
ЗАКУТАЮТЬСЯ (1)
ЗАКУТКА (9)
ЗАКУТКАМИ (1)
ЗАКУТКАХ (42)
ЗАКУТКИ (21)
ЗАКУТКІВ (1)
ЗАКУТКУ (15)
ЗАКУТОК (21)
ЗАКУТОЧКА (2)
ЗАКУТОЧКИ (6)
ЗАКУТОЧКІВ (2)
ЗАКУТОЧКУ (2)
ЗАКУТОЧОК (11)
ЗАКУТУВАЛА (3)
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ЗАКУТУВАЛАСЬ (1)
ЗАКУТУВАТЬСЯ (1)
ЗАКУТУЄ (2)
ЗАКУТУЄТЬСЯ (1)
ЗАКУТУЮТЬСЯ (1)
ЗАКУЦІЇ (1)
ЗАКУЦІЙ (1)
ЗАКУЦІЮ (3)
ЗАКУЦІЯ (4)
ЗАКУЧЕРЯВИЛАСЬ (1)
ЗАКУЧЕРЯВІЛО (1)
ЗАКУШТУВАЛА (1)
ЗАКУШТУВАЛО (1)
ЗАКУШТУЄ (1)
ЗАКУШУВАВ (1)
ЗАКУШУВАЛИ (6)
ЗАКУШУВАТИ (5)
ЗАКУШУВАТЬ (1)
ЗАКУШУЄ (1)
ЗАКУШУЄМО (1)
ЗАКУШУЙ-БО (1)
ЗАКУШУЙТЕ (1)
ЗАКУШУЮТЬ (1)
ЗАЛ (11)
ЗАЛА (29)
ЗАЛАГОДИТЬ (1)
ЗАЛАМАВ (1)
ЗАЛАМАЛА (4)
ЗАЛАМУЄТЬСЯ (1)
ЗАЛАСУВА-ЛАСЬ (1)
ЗАЛАСУВАЛИСЬ (1)
ЗАЛАТАВ (1)
ЗАЛАТУВАТИ (2)
ЗАЛАХ (2)
ЗАЛАЯВ (1)
ЗАЛАЯЛА (1)
ЗАЛЕЖАВ (1)
ЗАЛЕЖАВСЯ (2)
ЗАЛЕЖАЛАСЬ (2)
ЗАЛЕЖАЛИСЬ (1)
ЗАЛЕЖАЛОСЬ (4)
ЗАЛЕЖАНИЙ (1)
ЗАЛЕЖАНІ (1)

ЗАЛЕЖАТЬ (2)
ЗАЛЕЖИМОСЬ (1)
ЗАЛЕЖИТЕСЬ (1)
ЗАЛЕЖИТЬСЯ (19)
ЗАЛЕЖНИМ (1)
ЗАЛЕЖНІСТЬ (2)
ЗАЛЕЖУВАТИСЬ (4)
ЗАЛЕЖУЙТЕСЬ (1)
ЗАЛЕПЕТАВ (1)
ЗАЛЕПЕТАЛА (9)
ЗАЛЕПЕТАЛИ (1)
ЗАЛЕТІЛА (2)
ЗАЛЕТІЛО (1)
ЗАЛЕТІТИ (1)
ЗАЛИ (72)
ЗАЛИВ (11)
ЗАЛИВА (12)
ЗАЛИВАВ (7)
ЗАЛИВАВСЯ (4)
ЗАЛИВАЄ (12)
ЗАЛИВАЄТЬСЯ (4)
ЗАЛИВАЛА (2)
ЗАЛИВАЛАСЬ (6)
ЗАЛИВАЛИ (3)
ЗАЛИВАЛИСЬ (4)
ЗАЛИВАЛО (7)
ЗАЛИВАЛОСЬ (1)
ЗАЛИВАТИ (1)
ЗАЛИВАТЬ (2)
ЗАЛИВАЮТЬ (3)
ЗАЛИВАЮТЬСЯ (1)
ЗАЛИВАЮЧИСЬ (1)
ЗАЛИВИ (7)
ЗАЛИВІ (2)
ЗАЛИВНИЙ (3)
ЗАЛИВНІ (1)
ЗАЛИВОМ (3)
ЗАЛИВОЮ (2)
ЗАЛИВСЯ (3)
ЗАЛИВУ (10)
ЗАЛИГАВ (3)
ЗАЛИГАЄ (1)
ЗАЛИГАЙ (1)

ЗАЛИГАЛА (1)
ЗАЛИГАНИХ (1)
ЗАЛИГАНУ (1)
ЗАЛИГАТИ (2)
ЗАЛИГАТЬ (1)
ЗАЛИГАЮ (1)
ЗАЛИЗАНОЮ (1)
ЗАЛИЙТЕ (1)
ЗАЛИЛА (18)
ЗАЛИЛАСЬ (17)
ЗАЛИЛИ (10)
ЗАЛИЛО (5)
ЗАЛИНУЛА (2)
ЗАЛИСНІВ (4)
ЗАЛИСНІЛА (16)
ЗАЛИСНІЛИ (25)
ЗАЛИСНІЛО (9)
ЗАЛИТА (8)
ЗАЛИТЕ (17)
ЗАЛИТИ (2)
ЗАЛИТИЙ (13)
ЗАЛИТИХ (1)
ЗАЛИТІ (13)
ЗАЛИТО (3)
ЗАЛИТОЇ (2)
ЗАЛИТОЮ (1)
ЗАЛИТУ (4)
ЗАЛИТЬ (2)
ЗАЛИЦЯВСЬ (2)
ЗАЛИЦЯВСЯ (13)
ЗАЛИЦЯЄТЬСЯ (19)
ЗАЛИЦЯЄШСЯ (3)
ЗАЛИЦЯЙСЯ (5)
ЗАЛИЦЯЛАСЬ (7)
ЗАЛИЦЯЛАСЯ (2)
ЗАЛИЦЯЛИСЬ (8)
ЗАЛИЦЯНИКИ (2)
ЗАЛИЦЯННИК (4)
ЗАЛИЦЯННІ (4)
ЗАЛИЦЯННЮ (1)
ЗАЛИЦЯННЯ (46)
ЗАЛИЦЯННЯМ (7)
ЗАЛИЦЯТИСЬ (9)
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ЗАЛИЦЯТЬСЯ (7)
ЗАЛИЦЯЮТЬСЯ (5)
ЗАЛИШИ (1)
ЗАЛИШИВ (4)
ЗАЛИШИВШИ (1)
ЗАЛИШИЛА (1)
ЗАЛИШИТИ (2)
ЗАЛИШИТЬ (1)
ЗАЛІ (134)
ЗАЛІЗ (6)
ЗАЛІЗА (7)
ЗАЛІЗЕ (5)
ЗАЛІЗКА (3)
ЗАЛІЗКО (1)
ЗАЛІЗКОМ (1)
ЗАЛІЗЛА (1)
ЗАЛІЗЛИ (4)
ЗАЛІЗЛО (1)
ЗАЛІЗНА (8)
ЗАЛІЗНЕ (4)
ЗАЛІЗНИЙ (4)
ЗАЛІЗНИМ (5)
ЗАЛІЗНИМИ (24)
ЗАЛІЗНИХ (12)
ЗАЛІЗНИЦІ (3)
ЗАЛІЗНИЧИЙ (1)
ЗАЛІЗНІ (44)
ЗАЛІЗНІЙ (8)
ЗАЛІЗНОГО (3)
ЗАЛІЗНОДОРОЖНИМИ
(2)
ЗАЛІЗНОДОРОЖНИХ
(2)
ЗАЛІЗНОДОРОЖНІЙ (1)
ЗАЛІЗНОДОРОЖНОЇ (1)
ЗАЛІЗНОДОРОЖНУ (1)
ЗАЛІЗНОЇ (10)
ЗАЛІЗНОМУ (3)
ЗАЛІЗНОЮ (11)
ЗАЛІЗНУ (11)
ЗАЛІЗНЯК (6)
ЗАЛІЗНЯКА (2)
ЗАЛІЗО (20)

ЗАЛІЗОМ (8)
ЗАЛІЗТИ (1)
ЗАЛІЗЯКА (1)
ЗАЛІЗЯКАМИ (1)
ЗАЛІЗЯКАХ (2)
ЗАЛІЗЯКИ (1)
ЗАЛІЗЯКОЮ (1)
ЗАЛІЗЯКУ (2)
ЗАЛІНУВАВСЯ (1)
ЗАЛІНУВАЛАСЬ (1)
ЗАЛІПИЛИ (1)
ЗАЛІПИЛО (1)
ЗАЛІПЛЮВАВ (2)
ЗАЛІПЛЮЄ (1)
ЗАЛІТАЙ (2)
ЗАЛІЧИВ (2)
ЗАЛІЧИЛИ (2)
ЗАЛІЧИТЬ (8)
ЗАЛІЧУВАЛИ (1)
ЗАЛІЧУВАТЬ (1)
ЗАЛІЧУЄМО (1)
ЗАЛІЧУЮТЬ (1)
ЗАЛІЧУЮТЬСЯ (1)
ЗАЛЛЄ (5)
ЗАЛЛЄТЬСЯ (2)
ЗАЛЛЮ (1)
ЗАЛЛЮСЯ (2)
ЗАЛЛЮТЬ (1)
ЗАЛОМ (2)
ЗАЛОМИВ (5)
ЗАЛОМИЛА (2)
ЗАЛОМИЛИСЬ (1)
ЗАЛОМИТИ (2)
ЗАЛОМИТЬ (2)
ЗАЛОМЛЮВАТЬ (1)
ЗАЛОСКОТАВ (3)
ЗАЛОСКОТАЛА (1)
ЗАЛОСКОТАЛИ (1)
ЗАЛОСКОТАЛО (1)
ЗАЛОСКОЧЕ (1)
ЗАЛОЮ (2)
ЗАЛУ (142)
ЗАЛУНАВ (4)

ЗАЛУНАЄ (2)
ЗАЛУНАЛА (4)
ЗАЛУНАЛИ (3)
ЗАЛУНАЛО (1)
ЗАЛУПАЛА (1)
ЗАЛУПОТІЛИ (1)
ЗАЛУСКАЛА (1)
ЗАЛУСКАЛИ (1)
ЗАЛУЧАТИ (1)
ЗАЛУЧЕНЕ (1)
ЗАЛУЧИВ (1)
ЗАЛУЧИВШИ (1)
ЗАЛУЧИЛА (1)
ЗАЛУЧИЛИ (3)
ЗАЛУЧИМО (1)
ЗАЛУЧИТИ (7)
ЗАЛУЧИТЬ (8)
ЗАЛУЧУ (2)
ЗАЛУЩАВ (4)
ЗАЛУЩАЛА (2)
ЗАЛУЩАЛИ (5)
ЗАЛУЩАЛО (3)
ЗАЛУЩАТЬ (1)
ЗАЛУЩИТЬ (1)
ЗАЛЬЦА (1)
ЗАЛЬЦБУРГ (2)
ЗАЛЮБКИ (24)
ЗАЛЮБЛЕНИКИ (3)
ЗАЛЮБЛЕНІ (1)
ЗАЛЮБЛЮЮТЬСЯ (1)
ЗАЛЮДНЕНИЙ (1)
ЗАЛЮДНЕННЯ (1)
ЗАЛЮДНЕННЯМ (1)
ЗАЛЮДНЕНОЇ (1)
ЗАЛЮДНИТИ (1)
ЗАЛЮДНІННЯ (3)
ЗАЛЯГАЄ (1)
ЗАЛЯГАЛИ (1)
ЗАЛЯГАТИ (1)
ЗАЛЯГЛИ (1)
ЗАЛЯГЛО (1)
ЗАЛЯКАНИЙ (2)
ЗАЛЯКАНІ (1)
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ЗАЛЯКУЮЧИСЬ (1)
ЗАЛЯПАВ (2)
ЗАЛЯПАНА (2)
ЗАЛЯПАНІ (1)
ЗАЛЯСКАЄ (1)
ЗАЛЯСКАЛА (2)
ЗАЛЯСКАЛИ (1)
ЗАЛЯЩАЛА (2)
ЗАЛЯЩАЛО (2)
ЗАМАЖЕ (1)
ЗАМАЖЕШ (2)
ЗАМАЖТЕ (12)
ЗАМАЖУ (1)
ЗАМАЗАВ (5)
ЗАМАЗАВСЬ (1)
ЗАМАЗАВСЯ (2)
ЗАМАЗАЛА (2)
ЗАМАЗАЛАСЬ (1)
ЗАМАЗАЛИ (1)
ЗАМАЗАНА (3)
ЗАМАЗАНЕ (5)
ЗАМАЗАНИМ (1)
ЗАМАЗАНИМИ (1)
ЗАМАЗАНИХ (2)
ЗАМАЗАНІ (11)
ЗАМАЗАНІЙ (3)
ЗАМАЗАНОГО (2)
ЗАМАЗАНОЮ (1)
ЗАМАЗАНУ (1)
ЗАМАЗАТИ (4)
ЗАМАЗАТЬ (1)
ЗАМАЗУВАВ (1)
ЗАМАЗУЄ (3)
ЗАМАЗУЮТЬ (2)
ЗАМАКІТРИВСЯ (3)
ЗАМАКІТРИЛА (2)
ЗАМАЛЮВАВ (1)
ЗАМАНДЮРИЛОСЬ (3)
ЗАМАНДЮРИТЬСЯ (3)
ЗАМАНЕТЬСЯ (9)
ЗАМАНИВ (3)
ЗАМАНИЛА (3)
ЗАМАНИЛИ (2)

ЗАМАНИТЕ (3)
ЗАМАНИТИ (1)
ЗАМАНИТЬ (4)
ЗАМАНУЛОСЬ (96)
ЗАМАНУЛОСЯ (4)
ЗАМАНЮВАВ (1)
ЗАМАНЮВАЛА (1)
ЗАМАНЮВАТИ (2)
ЗАМАНЮЄ (4)
ЗАМАНЮЮЧИЙ (1)
ЗАМАНЯТЬ (1)
ЗАМАНЯЧАТЬ (1)
ЗАМАНЯЧИВ (2)
ЗАМАНЯЧИЛА (4)
ЗАМАНЯЧИЛИ (3)
ЗАМАНЯЧИЛО (1)
ЗАМАНЯЧИТЬ (1)
ЗАМАНЯЧІВ (7)
ЗАМАНЯЧІЛА (4)
ЗАМАНЯЧІЛИ (14)
ЗАМАНЯЧІЛО (1)
ЗАМАСКОВАНА (2)
ЗАМАСКУВАТИ (1)
ЗАМАХ (3)
ЗАМАХАВ (9)
ЗАМАХАЛА (4)
ЗАМАХАЛИ (7)
ЗАМАХАМИ (1)
ЗАМАХНУВСЬ (2)
ЗАМАХНУВСЯ (2)
ЗАМАХНУЛАСЬ (5)
ЗАМАХНУЛИСЬ (1)
ЗАМАХУЄТЬСЯ (2)
ЗАМАХУЮЧИСЬ (2)
ЗАМАШКАРОВАНИХ
(1)
ЗАМАШНА (2)
ЗАМАШНЕ (1)
ЗАМАШНЕНЬКА (1)
ЗАМАШНЕНЬКУ (1)
ЗАМАШНІ (4)
ЗАМАШНОГО (2)
ЗАМАШНОЇ (1)

ЗАМАШНУ (2)
ЗАМАЯЛИ (1)
ЗАМАЯЛО (1)
ЗАМАЯЧІЛИ (1)
ЗАМЕКАЄ (1)
ЗАМЕЛА (8)
ЗАМЕЛИ (1)
ЗАМЕЛО (1)
ЗАМЕЛЬКАЛА (1)
ЗАМЕР (13)
ЗАМЕРЗАЄ (1)
ЗАМЕРЗЛА (1)
ЗАМЕРЗЛИ (1)
ЗАМЕРЗЛО (2)
ЗАМЕРЗНЕ (1)
ЗАМЕРЛА (25)
ЗАМЕРЛИ (8)
ЗАМЕРЛИХ (1)
ЗАМЕРЛО (16)
ЗАМЕРТИ (1)
ЗАМЕРША (1)
ЗАМЕРШЕ (1)
ЗАМЕРШИХ (1)
ЗАМЕРШОГО (1)
ЗАМЕТ (1)
ЗАМЕТАЛАСЬ (1)
ЗАМЕТАЛОСЬ (2)
ЗАМЕТАМИ (2)
ЗАМЕТАХ (1)
ЗАМЕТЕ (1)
ЗАМЕТЕНА (3)
ЗАМЕТИ (6)
ЗАМЕТИВ (1)
ЗАМЕТИВСЯ (7)
ЗАМЕТИЛА (1)
ЗАМЕТИЛАСЬ (3)
ЗАМЕТИЛИ (1)
ЗАМЕТИЛИСЬ (2)
ЗАМЕТИТЬ (1)
ЗАМЕТИТЬСЯ (1)
ЗАМЕТИШСЯ (1)
ЗАМЕТІ (2)
ЗАМЕТІВ (1)
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ЗАМЕТІЛЬ (1)
ЗАМЕТКА (2)
ЗАМЕТЛИВИЙ (1)
ЗАМЕТЛИВОГО (2)
ЗАМЕТЛЯЛИСЬ (6)
ЗАМЕТОЧКА (1)
ЗАМЕТУ (1)
ЗАМЕТУШИВСЬ (2)
ЗАМЕТУШИВСЯ (2)
ЗАМЕТУШИВШИСЬ (3)
ЗАМЕТУШИЛАСЬ (6)
ЗАМЕТУШИЛИСЬ (5)
ЗАМЕТУШИЛОСЬ (1)
ЗАМЕТЯТЬСЯ (1)
ЗАМЕЧУЄ (1)
ЗАМИГАЛА (1)
ЗАМИГАЛИ (1)
ЗАМИГОТИТЬ (1)
ЗАМИГОТІВ (5)
ЗАМИГОТІЛА (8)
ЗАМИГОТІЛИ (24)
ЗАМИГОТІЛО (4)
ЗАМИКАВ (4)
ЗАМИКАВСЯ (1)
ЗАМИКАЄ (2)
ЗАМИКАЄТЬСЯ (6)
ЗАМИКАЙТЕ (3)
ЗАМИКАЛА (1)
ЗАМИКАЛИ (1)
ЗАМИКАЛИСЬ (3)
ЗАМИКАЛОСЯ (1)
ЗАМИКАТИ (5)
ЗАМИКАТИСЬ (2)
ЗАМИКАТЬ (1)
ЗАМИКАЮСЬ (1)
ЗАМИКАЮТЬ (2)
ЗАМИКАЮТЬСЯ (4)
ЗАМИКАЮЧИ (2)
ЗАМИЛОВАНА (1)
ЗАМИЛОВАНІ (1)
ЗАМИЛУВАВСЬ (2)
ЗАМИЛУВАВСЯ (3)
ЗАМИЛУВАЛАСЬ (1)

ЗАМИЛУВАЛИСЬ (1)
ЗАМИЛУВАННЯМ (1)
ЗАМИМРИЛА (1)
ЗАМИНАТЬ (1)
ЗАМИНАЮТЬ (1)
ЗАМИРАВ (3)
ЗАМИРАЄ (8)
ЗАМИРАЛА (2)
ЗАМИРАЛИ (2)
ЗАМИРАЛО (3)
ЗАМИРАННЯ (1)
ЗАМИРАТИ (1)
ЗАМИРАЮЧА (1)
ЗАМИРАЮЧЕ (1)
ЗАМИРАЮЧИ (1)
ЗАМИРАЮЧІ (2)
ЗАМИРЕННЯ (1)
ЗАМИСЛАХ (1)
ЗАМИСЛИВСЬ (2)
ЗАМІВ (1)
ЗАМІВШИ (1)
ЗАМІЖ (270)
ЗАМІЖНЄ (3)
ЗАМІЖНІХ (1)
ЗАМІЖНЬОЇ (2)
ЗАМІЖНЮ (3)
ЗАМІЖНЯ (5)
ЗАМІНИВ (2)
ЗАМІНИЛИ (4)
ЗАМІНИТИ (3)
ЗАМІНІТЬ (4)
ЗАМІНЮЄ (2)
ЗАМІНЯЙМО (1)
ЗАМІНЯЛИ (1)
ЗАМІНЯТИ (3)
ЗАМІНЯТЬ (2)
ЗАМІНЯЮТЬ (2)
ЗАМІР (6)
ЗАМІРАМ (1)
ЗАМІРАМИ (1)
ЗАМІРАХ (3)
ЗАМІРИ (10)
ЗАМІРИВСЬ (1)

ЗАМІРИВСЯ (5)
ЗАМІРИВШИСЬ (1)
ЗАМІРИЛАСЬ (2)
ЗАМІРИТЬСЯ (1)
ЗАМІРІВ (5)
ЗАМІРОМ (1)
ЗАМІРУ (2)
ЗАМІРЯВСЯ (1)
ЗАМІРЯЄТЬСЯ (3)
ЗАМІРЯЛАСЬ (1)
ЗАМІРЯЮЧИСЬ (1)
ЗАМІСИВШИ (1)
ЗАМІСИЛА (2)
ЗАМІСНИКИ (1)
ЗАМІСТЬ (113)
ЗАМІСЦЬ (1)
ЗАМІТА (1)
ЗАМІТАВ (1)
ЗАМІТАЄ (4)
ЗАМІТАЙ (1)
ЗАМІТАЛА (5)
ЗАМІТАЛИ (1)
ЗАМІТАТЬ (2)
ЗАМІТАЮТЬ (1)
ЗАМІТИВ (2)
ЗАМІТИЛА (1)
ЗАМІТКИ (5)
ЗАМІТКУ (3)
ЗАМІШАВСЯ (6)
ЗАМІШАВШИСЬ (1)
ЗАМІШАЛАСЬ (4)
ЗАМІШАЛИСЬ (1)
ЗАМІЩАЮТЬ (1)
ЗАМКА (32)
ЗАМКАМИ (5)
ЗАМКАХ (1)
ЗАМКИ (9)
ЗАМКІВ (8)
ЗАМКНЕ (2)
ЗАМКНЕТЕ (1)
ЗАМКНЕТЬСЯ (1)
ЗАМКНИ (1)
ЗАМКНІТЬ (2)
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ЗАМКНУ (5)
ЗАМКНУВ (11)
ЗАМКНУВСЯ (1)
ЗАМКНУВШИ (2)
ЗАМКНУЛА (14)
ЗАМКНУЛАСЬ (1)
ЗАМКНУЛИ (9)
ЗАМКНУЛОСЬ (1)
ЗАМКНУТА (12)
ЗАМКНУТЕ (1)
ЗАМКНУТИ (7)
ЗАМКНУТИЙ (7)
ЗАМКНУТИСЬ (3)
ЗАМКНУТІ (11)
ЗАМКНУТЬ (6)
ЗАМКОВА (1)
ЗАМКОВІ (1)
ЗАМКОВОЮ (1)
ЗАМКОВУ (2)
ЗАМКОМ (9)
ЗАМКУ (22)
ЗАМЛІЛЕ (2)
ЗАМЛІЛИЙ (3)
ЗАМЛІЛИМ (2)
ЗАМЛІЛИМИ (1)
ЗАМЛІЛИХ (1)
ЗАМЛІЛІ (8)
ЗАМЛІЛОГО (1)
ЗАМЛІЛУ (1)
ЗАМОВИВ (5)
ЗАМОВИЛА (2)
ЗАМОВИТЬ (3)
ЗАМОВК (89)
ЗАМОВКЛА (71)
ЗАМОВКЛИ (58)
ЗАМОВКЛО (4)
ЗАМОВКНЕ (1)
ЗАМОВКНУТИ (1)
ЗАМОВКНУТЬ (3)
ЗАМОВЛІННЯ (1)
ЗАМОВЛЮ (1)
ЗАМОВЛЯТИ (2)
ЗАМОВЛЯТИМЕ (1)

ЗАМОВЛЯТЬ (2)
ЗАМОВЛЯЮЧИ (1)
ЗАМОВТЕ (2)
ЗАМОВЧАТИ (1)
ЗАМОВЧУВАТИМЕ (1)
ЗАМОЖНА (6)
ЗАМОЖНИЙ (17)
ЗАМОЖНИМ (3)
ЗАМОЖНИХ (8)
ЗАМОЖНІ (7)
ЗАМОЖНІСТЬ (4)
ЗАМОЖНІШИЙ (1)
ЗАМОЖНІШИХ (2)
ЗАМОЖНІШІ (2)
ЗАМОЖНІШОЇ (1)
ЗАМОЖНОГО (12)
ЗАМОЖНОЇ (1)
ЗАМОЙСЬКА (10)
ЗАМОЙСЬКИЙ (34)
ЗАМОЙСЬКИМ (3)
ЗАМОЙСЬКИМ (1)
ЗАМОЙСЬКОГО (20)
ЗАМОЙСЬКОЇ (1)
ЗАМОЙСЬКОМУ (2)
ЗАМОЙСЬКОЮ (2)
ЗАМОЙСЬКУ (1)
ЗАМОК (52)
ЗАМОК-ТВЕРДИНЮ (1)
ЗАМОЛИТИ (1)
ЗАМОЛОВ (4)
ЗАМОЛОДУ (8)
ЗАМОРГАВ (1)
ЗАМОРГАЛИ (1)
ЗАМОРДОВАНИХ (4)
ЗАМОРДОВАНІ (2)
ЗАМОРДОВУЮЧИ (2)
ЗАМОРДУВАВ (1)
ЗАМОРДУВАЛИ (1)
ЗАМОРДУЮ (1)
ЗАМОРИВСЬ (1)
ЗАМОРИМО (1)
ЗАМОРИТИ (3)
ЗАМОРИТЬ (4)

ЗАМОРОЗИЛА (2)
ЗАМОРОЧЕНА (1)
ЗАМОРОЧЕНИЙ (3)
ЗАМОРОЧЕНІСТЬ (1)
ЗАМОРОЧИВ (1)
ЗАМОРОЧИВСЬ (2)
ЗАМОРОЧИЛА (4)
ЗАМОРОЧИЛАСЬ (26)
ЗАМОРОЧИЛИ (2)
ЗАМОРОЧИТИ (1)
ЗАМОРОЧУВАЛА (1)
ЗАМОРОЧУВАТИ (2)
ЗАМОРОЧУЄ (1)
ЗАМОРОЧУЄТЬСЯ (2)
ЗАМОРСЬКА (1)
ЗАМОРСЬКЕ (1)
ЗАМОРСЬКІ (1)
ЗАМОРСЬКОГО (1)
ЗАМОРСЬКУ (1)
ЗАМОСТИВ (2)
ЗАМОСТИЛИ (2)
ЗАМОСТІ (2)
ЗАМОСТІТЬ (1)
ЗАМОСТЯ (6)
ЗАМОСТЯНСЬКІ (1)
ЗАМОТАВ (3)
ЗАМОТАВСЯ (1)
ЗАМОТАЄТЕ (1)
ЗАМОТАНИЙ (1)
ЗАМОТУЮТЬ (2)
ЗАМОТУЮЧИ (1)
ЗАМОЧЕНІ (1)
ЗАМОЧИВ (2)
ЗАМОЧИВШИ (1)
ЗАМОЧИЛА (2)
ЗАМОЧИТЬ (1)
ЗАМОЧИШСЯ (2)
ЗАМОЧКА (1)
ЗАМОЧКУ (1)
ЗАМОЧОК (3)
ЗАМРЕ (3)
ЗАМРІЛА (1)
ЗАМРІЛИ (1)
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ЗАМРУТЬ-ЗАТИХНУТЬ
(1)
ЗАМУГИКАВ (3)
ЗАМУГИКАЛА (3)
ЗАМУГИКАЛИ (1)
ЗАМУЖ (1)
ЗАМУЖЕМ (4)
ЗАМУКАВ (3)
ЗАМУЛИЛО (3)
ЗАМУЛИТЬ (1)
ЗАМУЛЯЛО (1)
ЗАМУРЗАВ (1)
ЗАМУРЗАВСЯ (1)
ЗАМУРЗАЄШСЯ (1)
ЗАМУРЗАНЕ (2)
ЗАМУРЗАНИЙ (4)
ЗАМУРЗАНІ (2)
ЗАМУРЗАНОГО (2)
ЗАМУРОВАНА (1)
ЗАМУРОВАНІ (1)
ЗАМУРУВАЛАСЬ (2)
ЗАМУРУВАЛИ (2)
ЗАМУРУВАТЬ (2)
ЗАМУРУЄ (1)
ЗАМУРУЄТЕ (1)
ЗАМУРУЄТЬСЯ (1)
ЗАМУЧАТЬ (4)
ЗАМУЧЕНА (1)
ЗАМУЧЕНЕ (1)
ЗАМУЧЕНИХ (1)
ЗАМУЧИЛИ (1)
ЗАМЧИЩА (1)
ЗАМ'ЯВШИСЬ (1)
ЗАМ'ЯКИНИВСЬ (2)
ЗАМ'ЯКИНИВСЯ (2)
ЗАМ'ЯКИНИВШИСЬ (1)
ЗАМ'ЯКИНИЛАСЬ (2)
ЗАМ'ЯКИНИЛИСЬ (4)
ЗАМ'ЯКИНЮСЬ (1)
ЗАМ'ЯКИНЮЮТЬСЯ
(1)
ЗАМ'ЯЛА (1)
ЗАМ'ЯЛИ (1)

ЗАМ'ЯЛИСЬ (1)
ЗАМ'ЯТНІ (1)
ЗАМ'ЯТНЮ (1)
ЗАНАДИВСЬ (1)
ЗАНАДИЛАСЬ (1)
ЗАНАДИЛИСЬ (3)
ЗАНАДИЛОСЬ (1)
ЗАНАДИТЬ (1)
ЗАНАДТО (21)
ЗАНАДЯТЬСЯ (1)
ЗАНАПАСТИВ (3)
ЗАНАПАСТИЛА (4)
ЗАНАПАСТИЛАСЬ (2)
ЗАНАПАСТИЛИ (3)
ЗАНАПАСТИЛИСЬ (4)
ЗАНАПАСТИМО (1)
ЗАНАПАСТИСЬ (1)
ЗАНАПАСТИТИ (3)
ЗАНАПАСТИТЬ (7)
ЗАНАПАСТИШ (2)
ЗАНАПАЩАЄТЬСЯ (1)
ЗАНАПАЩАЮ (1)
ЗАНАПАЩУСЬ (1)
ЗАНЕВОЛИЛО (1)
ЗАНЕДБАВ (3)
ЗАНЕДБАЄТЬСЯ (1)
ЗАНЕДБАЛА (2)
ЗАНЕДБАЛИ (2)
ЗАНЕДБАНИЙ (3)
ЗАНЕДБАНІ (1)
ЗАНЕДБАННЯ (1)
ЗАНЕДБАНО (2)
ЗАНЕДБАНОЇ (2)
ЗАНЕДБАНУ (3)
ЗАНЕДБАТИ (2)
ЗАНЕДБАТЬ (2)
ЗАНЕДУЖАВ (7)
ЗАНЕДУЖАЄ (1)
ЗАНЕДУЖАЄТЕ (1)
ЗАНЕДУЖАЛА (12)
ЗАНЕПАВ (2)
ЗАНЕПАД (1)
ЗАНЕПАДАЄТЕ (1)
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ЗАНИКУЮЧИСЬ (1)
ЗАНЕПАДАЛИ (1)
ЗАНИЛО (3)
ЗАНЕПАДУ (3)
ЗАНИМАЮЩИХСЯ (1)
ЗАНЕПАЛА (1)
ЗАНЕПОГОДИЛОСЬ (2) ЗАНІКОЛИЛОСЬ (2)
ЗАНІМІЛА (2)
ЗАНЕСЕ (6)
ЗАНІМІЛИ (1)
ЗАНЕСЕМО (1)
ЗАНІС (2)
ЗАНЕСЕНА (1)
ЗАНІССЯ (1)
ЗАНЕСЕНИЙ (1)
ЗАНОВО (9)
ЗАНЕСЕНИХ (1)
ЗАНОЗА (3)
ЗАНЕСЕНОЮ (1)
ЗАНОЗИ (3)
ЗАНЕСЕШ (1)
ЗАНОЗОМ (3)
ЗАНЕСЛА (9)
ЗАНОСИВ (2)
ЗАНЕСЛИ (5)
ЗАНОСИЛА (4)
ЗАНЕСЛО (1)
ЗАНОСИЛИ (3)
ЗАНЕСТИ (5)
ЗАНОСИНИ (1)
ЗАНЕСУТЬ (1)
ЗАНОСИТЬ (1)
ЗАНЕХАЙТЕ (1)
ЗАНОТУВАТИ (2)
ЗАНЕХАЮВАТЬ (1)
ЗАНОЧУВАВ (3)
ЗАНЕХАЯВ (1)
ЗАНОЧУВАЛА (3)
ЗАНЕХАЯВШИ (1)
ЗАНОЧУВАЛИ (4)
ЗАНЕХАЯЛИ (3)
ЗАНОЧУВАТЬ (1)
ЗАНЕХАЯЛО (1)
ЗАНОЧУЄ (2)
ЗАНЕХАЯНА (1)
ЗАНОЧУЄШ (1)
ЗАНЕХАЯНІ (1)
ЗАНОШЕНЕ (2)
ЗАНЕХАЯНУ (1)
ЗАНУДА (9)
ЗАНЕХАЯТЬ (4)
ЗАНУДЖЕНІ (1)
ЗАНЕЧИСТИВ (2)
ЗАНУДИ (2)
ЗАНЕЧИСТИЛИ (2)
ЗАНУДИВ (1)
ЗАНИДІВ (4)
ЗАНУДИВШИСЬ (1)
ЗАНИДІВШІ (1)
ЗАНУДИЛАСЬ (2)
ЗАНИДІЄМО (2)
ЗАНУДИЛИСЬ (1)
ЗАНИДІЄТЕ (1)
ЗАНУДИНІ (1)
ЗАНИДІЄШ (1)
ЗАНУДИШСЯ (1)
ЗАНИДІЛА (11)
ЗАНУДІ (1)
ЗАНИДІЛЕ (4)
ЗАНЬКОВЕЦЬКА (25)
ЗАНИДІЛИ (2)
ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ (32)
ЗАНИДІЛИЙ (4)
ЗАНЬКОВЕЦЬКУ (1)
ЗАНИДІЛІ (3)
ЗАНЯВКАВ (1)
ЗАНИДІЛО (1)
ЗАНЯВЧАВ (1)
ЗАНИДІЛОГО (4)
ЗАНЯВЧАЛИ (1)
ЗАНИДІЛОМУ (1)
ЗАНЯЛА (1)
ЗАНИДІТИ (1)
ЗАНЯТИЙ (2)
ЗАНИДІЮ (8)

ЗАОЙКАЛИ (1)
ЗАОРАВ (1)
ЗАОРЕМО (1)
ЗАОРЮ (1)
ЗАОХАВ (1)
ЗАОХАЛА (2)
ЗАОХАЛИ (1)
ЗАОХАЮ (1)
ЗАОХКАЛО (2)
ЗАОХОТИТИ (1)
ЗАОХОТИТЬ (2)
ЗАОХОЧУВАВ (1)
ЗАОХОЧУВАЛАСЬ (2)
ЗАОХОЧУВАТЬ (1)
ЗАПАВ (1)
ЗАПАГУБИВ (7)
ЗАПАГУБИЛА (10)
ЗАПАГУБИЛИ (9)
ЗАПАГУБИЛО (2)
ЗАПАГУБИТЕ (1)
ЗАПАГУБИТИ (7)
ЗАПАГУБИТЬ (7)
ЗАПАГУБЛЮ (5)
ЗАПАГУБЛЮВАТЬ (1)
ЗАПАГУБЛЮЙ (1)
ЗАПАГУБЛЯТЬ (4)
ЗАПАД (3)
ЗАПАДА (1)
ЗАПАДАЛА (2)
ЗАПАДАЛИ (1)
ЗАПАДАЮТЬ (1)
ЗАПАДАЮЧИ (1)
ЗАПАДЕ (1)
ЗАПАДЕНЬКИ (1)
ЗАПАДЕНЬКУ (2)
ЗАПАДИН (2)
ЗАПАДИНА (3)
ЗАПАДИНАМИ (3)
ЗАПАДИНАХ (6)
ЗАПАДИНИ (8)
ЗАПАДИНІ (3)
ЗАПАДИНКА (1)
ЗАПАДИНУ (4)

ЗАПАДИНЦІ (12)
ЗАПАДИНЦІВ (2)
ЗАПАДИНЦЯМИ (1)
ЗАПАДИНЦЯХ (4)
ЗАПАДНИКАМИ (1)
ЗАПАДНИЧЕСКИМИ
(1)
ЗАПАКОВАТИ (1)
ЗАПАКУВАВ (1)
ЗАПАКУВАТИ (1)
ЗАПАКУЙТЕ (2)
ЗАПАКУЮ (1)
ЗАПАЛ (7)
ЗАПАЛА (4)
ЗАПАЛАВ (6)
ЗАПАЛАЄ (2)
ЗАПАЛАЛА (4)
ЗАПАЛАЛИ (12)
ЗАПАЛАЛО (15)
ЗАПАЛАТИ (1)
ЗАПАЛАХКОТІВ (2)
ЗАПАЛАХКОТІЛО (1)
ЗАПАЛАЮТЬ (2)
ЗАПАЛЕНЕ (4)
ЗАПАЛЕНИМ (1)
ЗАПАЛЕНИМИ (1)
ЗАПАЛЕНІ (3)
ЗАПАЛЕНІЙ (1)
ЗАПАЛЕНОЮ (1)
ЗАПАЛИ (8)
ЗАПАЛИВ (15)
ЗАПАЛИВСЯ (4)
ЗАПАЛИВШИ (6)
ЗАПАЛИЛА (10)
ЗАПАЛИЛАСЬ (3)
ЗАПАЛИЛАСЯ (2)
ЗАПАЛИЛИ (14)
ЗАПАЛИЛИСЬ (6)
ЗАПАЛИЛО (6)
ЗАПАЛИЛОСЬ (4)
ЗАПАЛИМИ (9)
ЗАПАЛИСЬ (1)
ЗАПАЛИТИ (5)
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ЗАПАЛИТЬ (1)
ЗАПАЛИТЬСЯ (2)
ЗАПАЛИХ (2)
ЗАПАЛИХАТОЮ (1)
ЗАПАЛІ (4)
ЗАПАЛІМ (1)
ЗАПАЛО (4)
ЗАПАЛОМ (11)
ЗАПАЛУ (1)
ЗАПАЛЮ (5)
ЗАПАЛЮВАВ (3)
ЗАПАЛЮВАЛА (1)
ЗАПАЛЮВАЛАСЬ (1)
ЗАПАЛЮВАЛИ (4)
ЗАПАЛЮВАТЬ (1)
ЗАПАЛЮЄ (8)
ЗАПАЛЮЄТЬСЯ (1)
ЗАПАЛЮЙТЕ (1)
ЗАПАЛЮЮТЬ (2)
ЗАПАЛЮЮТЬСЯ (3)
ЗАПАЛЮЮЧИ (3)
ЗАПАЛЮЮЧИХ (1)
ЗАПАМОРОЧЕНА (3)
ЗАПАМОРОЧЕНУ (2)
ЗАПАМОРОЧИВ (2)
ЗАПАМОРОЧИЛА (3)
ЗАПАМОРОЧИЛАСЬ (9)
ЗАПАМОРОЧИЛИ (2)
ЗАПАМОРОЧИЛО (1)
ЗАПАМОРОЧИТИ (3)
ЗАПАМ'ЯТАЄ (1)
ЗАПАМ'ЯТАЛИ (2)
ЗАПАМ'ЯТАТЬ (1)
ЗАПАМ'ЯТНІ (2)
ЗАПАНІБРАТА (14)
ЗАПАНІВ (1)
ЗАПАНІЛА (1)
ЗАПАНІЛИ (2)
ЗАПАНУВАВ (3)
ЗАПАНУВАВШИ (1)
ЗАПАНУВАЛА (20)
ЗАПАНУВАЛИ (4)
ЗАПАНУВАТИ (1)

ЗАПАНУЄ (2)
ЗАПАНУЮТЬ (3)
ЗАПАНЩАНИВ (1)
ЗАПАНЩАНИЛО (1)
ЗАПАНЩАННОГО (1)
ЗАПАНЩАНЮЮТЬ (1)
ЗАПАРИЛА (1)
ЗАПАРИЛИ (1)
ЗАПАРУВАВ (1)
ЗАПАС (6)
ЗАПАСКА (10)
ЗАПАСКИ (7)
ЗАПАСКО (1)
ЗАПАСКУ (11)
ЗАПАСКУДЖЕНЕ (1)
ЗАПАСКУДЖЕНИЙ (1)
ЗАПАСКУДЖЕНІЙ (2)
ЗАПАСКУДИЛО (1)
ЗАПАСКУДЯТЬ (1)
ЗАПАСНИХ (2)
ЗАПАСНІ (2)
ЗАПАСНОГО (2)
ЗАПАСНОЇ (1)
ЗАПАСЦІ (6)
ЗАПАХЛА (3)
ЗАПАХЛИ (5)
ЗАПАХЛО (14)
ЗАПАХНЕ (1)
ЗАПАШИТЬ (1)
ЗАПАШІВ (1)
ЗАПАШІЛО (1)
ЗАПАШНЕ (3)
ЗАПАШНИЙ (7)
ЗАПАШНИМИ (1)
ЗАПАШНИХ (4)
ЗАПАШНІ (2)
ЗАПАШНОГО (1)
ЗАПАШНОЇ (1)
ЗАПАШНОМУ (1)
ЗАПЕВНЕ (2)
ЗАПЕВНИЛА (1)
ЗАПЕВНИЛИ (1)
ЗАПЕВНО (1)

ЗАПЕВНЮЮТЬ (1)
ЗАПЕВНЯЙ (1)
ЗАПЕВНЯТЬ (5)
ЗАПЕКЛА (9)
ЗАПЕКЛАСЬ (1)
ЗАПЕКЛАСЯ (1)
ЗАПЕКЛЕ (2)
ЗАПЕКЛИ (1)
ЗАПЕКЛИЙ (5)
ЗАПЕКЛИХ (1)
ЗАПЕКЛІ (2)
ЗАПЕКЛІСТЬ (1)
ЗАПЕКЛІСТЮ (1)
ЗАПЕКЛО (5)
ЗАПЕКЛОГО (1)
ЗАПЕКЛОСЬ (2)
ЗАПЕКЛОСЯ (2)
ЗАПЕР (12)
ЗАПЕРЛА (1)
ЗАПЕРЛАСЬ (1)
ЗАПЕРЛИ (6)
ЗАПЕРСЯ (2)
ЗАПЕРТА (3)
ЗАПЕРТИ (6)
ЗАПЕРТИЙ (1)
ЗАПЕРТІ (5)
ЗАПЕРТОЮ (1)
ЗАПЕРШИСЬ (1)
ЗАПЕЧАТАВ (1)
ЗАПЕЧАТАВШИ (1)
ЗАПЕЧАТАЄМО (1)
ЗАПЕЧАТАЄТЬСЯ (1)
ЗАПЕЧАТАЛА (4)
ЗАПЕЧАТАНА (1)
ЗАПЕЧАТАНІ (1)
ЗАПЕЧАТАНУ (1)
ЗАПЕЧАТУВАВ (2)
ЗАПЕЧЕНА (2)
ЗАПЕЧЕНІ (3)
ЗАПЕЧЕНОЇ (2)
ЗАПЕЧЕНОЮ (1)
ЗАПЕЧЕНУ (1)
ЗАП'ЄМО (5)

206

ЗАП'ЄШ (2)
ЗАПИВ (4)
ЗАПИВАВ (2)
ЗАПИВАЙТЕ (1)
ЗАПИВАТИ (4)
ЗАПИВАЮЧИ (5)
ЗАПИЙ (1)
ЗАПИЙМО (1)
ЗАПИКНУВСЯ (1)
ЗАПИКНУЛАСЬ (2)
ЗАПИКУВАВСЬ (1)
ЗАПИКУВАВСЯ (1)
ЗАПИКУВАЛАСЬ (1)
ЗАПИКУВАТИСЬ (1)
ЗАПИКУЄТЬСЯ (2)
ЗАПИКУЮЧИСЬ (10)
ЗАПИЛИ (3)
ЗАПИЛИЛИСЬ (1)
ЗАПИЛЯЮТЬСЯ (2)
ЗАПИНАЮТЬСЯ (1)
ЗАПИНИВСЯ (2)
ЗАПИНИЛИ (1)
ЗАПИНУ (2)
ЗАПИРАЄТЬСЯ (2)
ЗАПИРАЛАСЯ (1)
ЗАПИРАЛИСЬ (1)
ЗАПИРАТЬСЯ (1)
ЗАПИСАВ (31)
ЗАПИСАВСЬ (3)
ЗАПИСАВСЯ (2)
ЗАПИСАВШИ (3)
ЗАПИСАЛА (1)
ЗАПИСАЛАСЬ (1)
ЗАПИСАЛАСЯ (1)
ЗАПИСАЛИ (6)
ЗАПИСАЛИСЬ (1)
ЗАПИСАНА (6)
ЗАПИСАНЕ (1)
ЗАПИСАНИЙ (10)
ЗАПИСАНИХ (3)
ЗАПИСАНІ (8)
ЗАПИСАНО (14)
ЗАПИСАНОГО (1)

ЗАПИСАНУ (1)
ЗАПИСАТИ (6)
ЗАПИСАТЬ (4)
ЗАПИСАХ (3)
ЗАПИСИ (2)
ЗАПИСКА (1)
ЗАПИСКАХ (4)
ЗАПИСКИ (3)
ЗАПИСКУ (17)
ЗАПИСНІ (1)
ЗАПИСНІЙ (2)
ЗАПИСНУ (3)
ЗАПИСОК (1)
ЗАПИСОМ (1)
ЗАПИСОЧКУ (1)
ЗАПИСУВАВ (18)
ЗАПИСУВАЛА (1)
ЗАПИСУВАЛАСЬ (1)
ЗАПИСУВАЛИ (8)
ЗАПИСУВАЛИСЬ (3)
ЗАПИСУВАТИ (3)
ЗАПИСУВАТЬ (2)
ЗАПИСУВАТЬСЯ (1)
ЗАПИСУВАЧ (1)
ЗАПИСУВАЧІ (1)
ЗАПИСУЄ (3)
ЗАПИСУЙТЕ (3)
ЗАПИСУЮСЬ (1)
ЗАПИСУЮТЬ (1)
ЗАПИСУЮЧИ (2)
ЗАПИСЯХ (2)
ЗАПИТАВ (1)
ЗАПИТАВШИ (1)
ЗАПИТАЛА (1)
ЗАПИТАННІВ (1)
ЗАПИТАННЯ (3)
ЗАПИТИ (2)
ЗАПИТЬ (1)
ЗАПИХАВ (1)
ЗАПИХАЙСЯ (1)
ЗАПИХАЛА (1)
ЗАПИХАЛАСЬ (1)
ЗАПИХАЮТЬ (1)

ЗАПИХАЮЧИ (5)
ЗАПИХАЮЧИСЬ (2)
ЗАПИШАВШИ (1)
ЗАПИШАВШИСЬ (4)
ЗАПИШАЛА (2)
ЗАПИШАЛАСЬ (10)
ЗАПИШАЛИСЬ (3)
ЗАПИШАТИ (1)
ЗАПИШЕ (3)
ЗАПИШЕМО (1)
ЗАПИШЕТЬСЯ (1)
ЗАПИШИСЬ (1)
ЗАПИШІМО (1)
ЗАПИШНИВСЯ (1)
ЗАПИШНИЛАСЬ (1)
ЗАПИШУ (9)
ЗАПИШУСЬ (1)
ЗАПИШУТЬ (1)
ЗАПИЩАВ (4)
ЗАПИЩАЛА (8)
ЗАПИЩАЛИ (3)
ЗАПИЩАЛО (1)
ЗАПИЩАТЬ (1)
ЗАПІЖИВ (1)
ЗАПІЗНЕНИЙ (2)
ЗАПІЗНЕНИХ (1)
ЗАПІЗНЕНІ (4)
ЗАПІЗНИВСЯ (4)
ЗАПІЗНИВШИСЬ (1)
ЗАПІЗНИЛАСЬ (2)
ЗАПІКАНКА (1)
ЗАПІКАНКАМИ (1)
ЗАПІКАНКИ (3)
ЗАПІКАНКУ (1)
ЗАПІРВАЛА (1)
ЗАПІРВАЛИ (1)
ЗАПІРВЕ (1)
ЗАПІРВЕШ (1)
ЗАПІРВУТЬ (4)
ЗАПІЧКУ (8)
ЗАПІЧОК (1)
ЗАПЛАКАВ (14)
ЗАПЛАКАВШИ (1)
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ЗАПЛАКАЛА (86)
ЗАПЛАКАЛИ (5)
ЗАПЛАКАНА (4)
ЗАПЛАКАНЕ (1)
ЗАПЛАКАНИМИ (6)
ЗАПЛАКАНІ (18)
ЗАПЛАКАТИ (4)
ЗАПЛАТЕ (2)
ЗАПЛАТИ (4)
ЗАПЛАТИВ (24)
ЗАПЛАТИВШИ (2)
ЗАПЛАТИЛА (11)
ЗАПЛАТИЛИ (7)
ЗАПЛАТИМО (3)
ЗАПЛАТИТЕ (5)
ЗАПЛАТИТИ (5)
ЗАПЛАТИТЬ (23)
ЗАПЛАТИШ (6)
ЗАПЛАТІТЬ (6)
ЗАПЛАТУ (2)
ЗАПЛАТЯТЬ (2)
ЗАПЛАЧ (2)
ЗАПЛАЧЕ (7)
ЗАПЛАЧЕНІ (1)
ЗАПЛАЧЕТЕ (1)
ЗАПЛАЧЕШ (4)
ЗАПЛАЧУ (15)
ЗАПЛАЧУТЬ (1)
ЗАПЛЕЛИ (1)
ЗАПЛЕСКАЛА (4)
ЗАПЛЕСКАЛИ (2)
ЗАПЛЕСТИ (1)
ЗАПЛЕТЕ (1)
ЗАПЛЕТЕНІ (2)
ЗАПЛИВ (1)
ЗАПЛИВЕМО (1)
ЗАПЛИВЛИ (1)
ЗАПЛІТАЛА (1)
ЗАПЛІТАТЬ (2)
ЗАПЛІТАЮЧИ (1)
ЗАПЛОДИВСЯ (1)
ЗАПЛОДИЛИСЬ (1)
ЗАПЛОДЯТЬСЯ (1)

ЗАПЛУТАВ (1)
ЗАПЛУТАВСЬ (2)
ЗАПЛУТАВСЯ (6)
ЗАПЛУТАВШИСЬ (1)
ЗАПЛУТАЛА (1)
ЗАПЛУТАЛАСЬ (6)
ЗАПЛУТАЛИ (1)
ЗАПЛУТАЛИСЬ (4)
ЗАПЛУТАЛОСЬ (1)
ЗАПЛУТАНИЙ (1)
ЗАПЛУТАНОГО (1)
ЗАПЛУТУВАВСЯ (1)
ЗАПЛУТУВАЛА (1)
ЗАПЛУТУЄ (1)
ЗАПЛУТУЮЧИСЬ (2)
ЗАПЛЮЩЕНИМИ (2)
ЗАПЛЮЩЕНИХ (1)
ЗАПЛЮЩИВ (12)
ЗАПЛЮЩИВШИ (10)
ЗАПЛЮЩИЛА (8)
ЗАПЛЮЩИЛО (1)
ЗАПЛЮЩИТИ (1)
ЗАПЛЮЩИТЬ (2)
ЗАПЛЮЩУ (2)
ЗАПЛЮЩУВАВ (2)
ЗАПЛЮЩУВАЛА (4)
ЗАПЛЮЩУВАТИ (1)
ЗАПЛЮЩУЄ (1)
ЗАПЛЮЩУЮ (2)
ЗАПЛЮЩУЮТЬСЯ (1)
ЗАПЛЮЮТЬ (1)
ЗАПЛЯМКАЄ (1)
ЗАПЛЯМКАЛО (1)
ЗАПЛЯМОВАНА (2)
ЗАПНУВШИСЬ (1)
ЗАПНУЛА (1)
ЗАПНУТА (3)
ЗАПНУТЕ (1)
ЗАПНУТІ (1)
ЗАПОБІГ (1)
ЗАПОБІГАВ (8)
ЗАПОБІГАЄ (2)
ЗАПОБІГАЙ (1)

ЗАПОБІГАЛА (3)
ЗАПОБІГАЛИ (2)
ЗАПОБІГАННЯ (2)
ЗАПОБІГАТИ (3)
ЗАПОБІГАТЬ (3)
ЗАПОБІГАЮТЬ (1)
ЗАПОБІГАЮЧИ (1)
ЗАПОБІГЛИ (1)
ЗАПОБІГТИ (14)
ЗАПОВЗЯВСЯ (3)
ЗАПОВЗЯЛАСЬ (1)
ЗАПОВЗЯТТЯ (1)
ЗАПОВІДАВ (2)
ЗАПОВІДІВ (2)
ЗАПОВІДЬ (3)
ЗАПОВІДЯХ (1)
ЗАПОВІСТИВ (6)
ЗАПОВІСТИВСЬ (4)
ЗАПОВІСТИВШИСЬ (1)
ЗАПОВІСТИЛА (5)
ЗАПОВІСТИЛАСЬ (1)
ЗАПОВІСТИЛИ (1)
ЗАПОВІСТИЛИСЬ (1)
ЗАПОВІСТИТИ (1)
ЗАПОВІСТИТЬ (1)
ЗАПОВІСТИТЬСЯ (2)
ЗАПОВІСТИШСЯ (1)
ЗАПОВІСТКУ (1)
ЗАПОВІТ (1)
ЗАПОВІТІ (1)
ЗАПОВІТУ (1)
ЗАПОВ'ЯЗАЛИСЬ (1)
ЗАПОГАНЕНИЙ (1)
ЗАПОГУБЛЯТЬ (1)
ЗАПОДІЄ (3)
ЗАПОДІЄТЕ (1)
ЗАПОДІЄШ (3)
ЗАПОДІЮ (10)
ЗАПОДІЮТЬ (1)
ЗАПОДІЯВ (6)
ЗАПОДІЯЛА (14)
ЗАПОДІЯЛИ (2)
ЗАПОДІЯТИ (4)
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ЗАПОДІЯТЬ (3)
ЗАПОЄМ (3)
ЗАПОЛНИТЬ (1)
ЗАПОЛОНИВ (1)
ЗАПОЛОНИТИ (2)
ЗАПОЛОЧ (1)
ЗАПОЛОЧІ (5)
ЗАПОЛОЧЧЮ (4)
ЗАПОМОГИ (1)
ЗАПОМОГОЮ (1)
ЗАПОМОГТИ (1)
ЗАПОПАДИСТИЙ (1)
ЗАПОПАДНА (4)
ЗАПОПАДНИЙ (12)
ЗАПОПАДНІ (2)
ЗАПОПАДНОГО (1)
ЗАПОПАДНОЇ (1)
ЗАПОПАДНУ (1)
ЗАПОПАДУ (1)
ЗАПОРІЖЖЯ (1)
ЗАПОРІЗЬКА (2)
ЗАПОРІЗЬКОЇ (1)
ЗАПОРОЖЕЦЬ (27)
ЗАПОРОЖЕЦЬ-ГУЛЯКА
(2)
ЗАПОРОЖЖІ (1)
ЗАПОРОЖЖЯ (10)
ЗАПОРОЖНЕНИЙ (1)
ЗАПОРОЖНИТЬ (2)
ЗАПОРОЖЦЕМ (1)
ЗАПОРОЖЦІ (55)
ЗАПОРОЖЦІВ (27)
ЗАПОРОЖЦІ-КОЗАКИ
(1)
ЗАПОРОЖЦЯ (8)
ЗАПОРОЖЦЯМ (7)
ЗАПОРОЖЦЯМИ (6)
ЗАПОРОЗЬКА (4)
ЗАПОРОЗЬКЕ (2)
ЗАПОРОЗЬКИЙ (8)
ЗАПОРОЗЬКИХ (2)
ЗАПОРОЗЬКІ (6)
ЗАПОРОЗЬКІЙ (3)

ЗАПОРОЗЬКОГО (4)
ЗАПОРОЗЬКОМУ (2)
ЗАПОРОЗЬКУ (2)
ЗАПОРОХНЯВІЛИХ (1)
ЗАПОРОШЕНУ (2)
ЗАПОРОШИВ (2)
ЗАПОРОШИЛИСЬ (1)
ЗАПОРОШУ (1)
ЗАПОЮ (1)
ЗАПРАВИВ (1)
ЗАПРАВИЛА (2)
ЗАПРАВИЛИ (1)
ЗАПРАВИТЬ (2)
ЗАПРАВЛЕНА (2)
ЗАПРАВЛЕНЕ (2)
ЗАПРАВЛЕНИЙ (4)
ЗАПРАВЛЕНИХ (1)
ЗАПРАВЛЕНІ (2)
ЗАПРАВЛЕНІЙ (1)
ЗАПРАВЛЕНОЇ (2)
ЗАПРАВЛЮ (1)
ЗАПРАВЛЯВСЯ (2)
ЗАПРАВЛЯЙТЕ (2)
ЗАПРАВЛЯЛА (2)
ЗАПРАВЛЯЛИ (1)
ЗАПРАВЛЯЛЬНИЙ (1)
ЗАПРАВЛЯЛЬНИКА (1)
ЗАПРАВЛЯЛЬНИКАМИ
(1)
ЗАПРАВЛЯЛЬНИКИ (1)
ЗАПРАВЛЯЛЬНИМ (1)
ЗАПРАВЛЯЛЬНИЦЬКИ
М (1)
ЗАПРАВЛЯЛЬНИЦЬКОГ
О (1)
ЗАПРАВЛЯЛЬНІМ (1)
ЗАПРАВЛЯЛЬНОГО (1)
ЗАПРАВЛЯННІ (1)
ЗАПРАВЛЯННЯМ (2)
ЗАПРАВЛЯТИСЬ (2)
ЗАПРАВТОРИВ (1)
ЗАПРАВТОРИЛИ (3)
ЗАПРАВТОРИМО (1)

ЗАПРАВТОРИТЬ (1)
ЗАПРАВТОРЯТЬ (3)
ЗАПРАЦЬОВАНИЙ (2)
ЗАПРАЦЬОВАНИХ (1)
ЗАПРАЦЬОВУВАЛИ (1)
ЗАПРАЦЮВАВ (1)
ЗАПРЕМОСЬ (1)
ЗАПРИ (2)
ЗАПРИКМІТИВ (1)
ЗАПРИКМІТИЛА (2)
ЗАПРИКМІТИЛО (1)
ЗАПРИМІТИВ (10)
ЗАПРИМІТИВШИ (3)
ЗАПРИМІТИЛА (9)
ЗАПРИМІТИЛИ (9)
ЗАПРИМІТИТИ (1)
ЗАПРИМІТИШ (1)
ЗАПРИСЯГАВСЬ (1)
ЗАПРИСЯГАЮСЬ (1)
ЗАПРИСЯГЛАСЬ (1)
ЗАПРИСЯГЛАСЯ (1)
ЗАПРИСЯГНИСЬ (1)
ЗАПРИСЯГНІТЬСЯ (1)
ЗАПРИСЯГНУСЬ (1)
ЗАПРИСЯГТИСЬ (2)
ЗАПРИХКАЛИ (1)
ЗАПРИЧАСТИВ (3)
ЗАПРИЧАСТИЛАСЬ (4)
ЗАПРИЧАСТИЛАСЯ (1)
ЗАПРИЧАСТИЛИСЬ (1)
ЗАПРИЧАСТИТИ (3)
ЗАПРИЧАСТЮ (1)
ЗАПРИЧАСТЮСЬ (1)
ЗАПРИЯТЕЛЮВАЛИ (2)
ЗАПРІГ (12)
ЗАПРІТЬ (1)
ЗАПРОВАДЕ (1)
ЗАПРОВАДЖЕННЯ (2)
ЗАПРОВАДЖУВАВ (1)
ЗАПРОВАДЖУВАТИ
(2)
ЗАПРОВАДЖУЙ (1)
ЗАПРОВАДЖУЮЧИ (2)
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ЗАПРОВАДИВ (3)
ЗАПРОВАДИЛА (5)
ЗАПРОВАДИЛИ (4)
ЗАПРОВАДИТИ (4)
ЗАПРОДАЖНИЙ (2)
ЗАПРОДАЛА (1)
ЗАПРОДАНИЙ (1)
ЗАПРОДУВАЛИ (1)
ЗАПРОПАСТИВСЬ (1)
ЗАПРОПАСТИЛОСЬ (1)
ЗАПРОПАСТИТЬСЯ (1)
ЗАПРОСЕ (1)
ЗАПРОСИ (3)
ЗАПРОСИВ (72)
ЗАПРОСИВШИ (1)
ЗАПРОСИЛА (38)
ЗАПРОСИЛИ (14)
ЗАПРОСИМО (5)
ЗАПРОСИН (5)
ЗАПРОСИНАМ (1)
ЗАПРОСИНАМИ (4)
ЗАПРОСИНИ (15)
ЗАПРОСИТИ (9)
ЗАПРОСИТЬ (15)
ЗАПРОСІТЬ (1)
ЗАПРОСТО (2)
ЗАПРОСЮ (1)
ЗАПРОСЮВАВ (1)
ЗАПРОСЮВАТИ (1)
ЗАПРОТЕСТУВАВ (4)
ЗАПРОТЕСТУВАЛИ (2)
ЗАПРОТЕСТУВАТЬ (1)
ЗАПРОТЕСТУЄМО (2)
ЗАПРОТОРЮ (1)
ЗАПРОТОРЯТЬ (1)
ЗАПРОХАВ (2)
ЗАПРОХАНИЙ (1)
ЗАПРОХАНІ (5)
ЗАПРОХАННЯ (1)
ЗАПРОХАНО (1)
ЗАПРОХАТЬ (1)
ЗАПРОХУВАВ (3)
ЗАПРОХУВАЛА (1)

ЗАПРОХУВАТИМУ (1)
ЗАПРОШЕНІ (4)
ЗАПРОШУ (5)
ЗАПРОШУВАВ (21)
ЗАПРОШУВАЛА (24)
ЗАПРОШУВАЛИ (11)
ЗАПРОШУВАННЯ (1)
ЗАПРОШУВАТИ (2)
ЗАПРОШУВАТЬ (5)
ЗАПРОШУЄ (9)
ЗАПРОШУЙ (1)
ЗАПРОШУЙТЕ (2)
ЗАПРОШУЮ (1)
ЗАПРОШУЮТЬ (2)
ЗАПРОШУЮЧИ (7)
ЗАПРУ (3)
ЗАПРУСЬ (1)
ЗАПРУТЬ (2)
ЗАПРЯГАВ (2)
ЗАПРЯГАЄ (3)
ЗАПРЯГАЄШ (1)
ЗАПРЯГАЙ (8)
ЗАПРЯГАЙМО (2)
ЗАПРЯГАЙСЯ (1)
ЗАПРЯГАЙТЕ (2)
ЗАПРЯГАЛА (1)
ЗАПРЯГАЛИ (6)
ЗАПРЯГАТИ (10)
ЗАПРЯГАТЬ (3)
ЗАПРЯГАЮТЬ (1)
ЗАПРЯГАЮЧИ (2)
ЗАПРЯГЛА (1)
ЗАПРЯГЛИ (1)
ЗАПРЯГТИ (18)
ЗАПРЯЖЕНА (6)
ЗАПРЯЖЕНИЙ (1)
ЗАПРЯЖЕНИХ (1)
ЗАПРЯЖЕНІ (7)
ЗАПРЯЖЕНІЙ (1)
ЗАПРЯЖЕНО (1)
ЗАПРЯЖЕТЬСЯ (1)
ЗАПРЯЖУ (5)
ЗАПУРХАЛИ (1)

ЗАПУСКАВ (2)
ЗАПУСКАЄ (1)
ЗАПУСКАТЬ (1)
ЗАПУСТИВ (2)
ЗАПУСТИВШИ (1)
ЗАПУСТИЛИ (1)
ЗАПУСТІВ (1)
ЗАПУТАННОЕ (1)
ЗАПУХЛЕ (1)
ЗАПУХЛИМИ (1)
ЗАПУЩЕНИЙ (2)
ЗАПУЩЕНО (1)
ЗАПУЩЕНОЇ (1)
ЗАПУЩЕНОМУ (1)
ЗАПХИКАВ (2)
ЗАПХИКАЛО (1)
ЗАПХНЕШ (1)
ЗАП'Ю (2)
ЗАП'ЯСТІЯ (1)
ЗАП'ЯСТЯ (1)
ЗАРАБОТКУ (2)
ЗАРАДЖУЮ (1)
ЗАРАДИМО (1)
ЗАРАДЬ (1)
ЗАРАЗ (1081)
ЗАРАЗИЛАСЬ (2)
ЗАРАЗИЛОСЬ (1)
ЗАРАЗІ (2)
ЗАРАЗЛИВИЙ (3)
ЗАРАЗЛИВИМ (2)
ЗАРАЗЛИВОГО (1)
ЗАРАЗЛИВОЮ (1)
ЗАРАЗНУ (2)
ЗАРАЗОМ (76)
ЗАРАЗ-ТАКИ (65)
ЗАРАНІ (48)
ЗАРЕВЕ (1)
ЗАРЕВІВ (1)
ЗАРЕВЛА (7)
ЗАРЕВЛИ (7)
ЗАРЕВЛО (3)
ЗАРЕВУТЬ (1)
ЗАРЕГОТАВСЬ (34)
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ЗАРЕГОТАВСЯ (52)
ЗАРЕГОТАВШИСЬ (1)
ЗАРЕГОТАЛА (1)
ЗАРЕГОТАЛАСЬ (91)
ЗАРЕГОТАЛАСЯ (2)
ЗАРЕГОТАЛИСЬ (43)
ЗАРЕГОТАЛОСЬ (1)
ЗАРЕГОТАТИСЬ (1)
ЗАРЕГОТІЛИ (1)
ЗАРЕГОЧЕТЕСЬ (1)
ЗАРЕГОЧЕТЬСЯ (4)
ЗАРЕГОЧУСЬ (1)
ЗАРЕКЛАСЯ (1)
ЗАРЕКЛИСЯ (1)
ЗАРЕКОМЕНДУВАЛИС
Ь (1)
ЗАРЕПЕТУВАЛА (6)
ЗАРЕПЕТУВАЛИ (1)
ЗАРЖАВ (1)
ЗАРЖІТЬ (2)
ЗАРИВ (1)
ЗАРИДАВ (4)
ЗАРИДАЄ (1)
ЗАРИДАЛА (22)
ЗАРИДАТЬ (1)
ЗАРИЛИ (1)
ЗАРИПІВ (3)
ЗАРИПІЛИ (4)
ЗАРИЮТЬ (2)
ЗАРІБКИ (1)
ЗАРІЖ (1)
ЗАРІЖЕ (1)
ЗАРІЖУСЬ (1)
ЗАРІЖУТЬ (1)
ЗАРІЗ (9)
ЗАРІЗАВ (6)
ЗАРІЗАВСЯ (1)
ЗАРІЗАЛА (1)
ЗАРІЗАЛИ (6)
ЗАРІЗАНА (2)
ЗАРІЗАНИХ (1)
ЗАРІЗАНОГО (1)
ЗАРІЗАТИ (2)

ЗАРІЗНИТЬ (1)
ЗАРІК (18)
ЗАРІКАВСЯ (2)
ЗАРІКАЙСЬ (1)
ЗАРІКАЙСЯ (3)
ЗАРІКАЙТЕСЬ (1)
ЗАРІКАЛАСЬ (1)
ЗАРІКАЛАСЯ (1)
ЗАРІКАННЯ (1)
ЗАРІКАТЬСЯ (1)
ЗАРІКАЮСЬ (2)
ЗАРІКЛАСЬ (1)
ЗАРІКЛАСЯ (2)
ЗАРІКСЯ (2)
ЗАРІС (15)
ЗАРІЧКУ (1)
ЗАРІЧЧІ (1)
ЗАРІЧЧЯ (3)
ЗАРОБИ (1)
ЗАРОБИВ (5)
ЗАРОБИВШИ (3)
ЗАРОБИЛА (9)
ЗАРОБИЛИ (6)
ЗАРОБИЛО (1)
ЗАРОБИМО (3)
ЗАРОБИТЕ (2)
ЗАРОБИТИ (6)
ЗАРОБИТЬ (4)
ЗАРОБИШ (2)
ЗАРОБІТКАМИ (3)
ЗАРОБІТКАХ (3)
ЗАРОБІТКИ (43)
ЗАРОБІТКІВ (5)
ЗАРОБІТКОМ (3)
ЗАРОБІТКУ (18)
ЗАРОБІТНУ (1)
ЗАРОБІТОК (26)
ЗАРОБЛЕНИХ (1)
ЗАРОБЛЕНІ (4)
ЗАРОБЛЮ (8)
ЗАРОБЛЯВ (13)
ЗАРОБЛЯЄ (3)
ЗАРОБЛЯЄТЕ (1)

ЗАРОБЛЯЄШ (3)
ЗАРОБЛЯЙ (1)
ЗАРОБЛЯЙТЕ (1)
ЗАРОБЛЯЛА (10)
ЗАРОБЛЯЛИ (6)
ЗАРОБЛЯТИ (10)
ЗАРОБЛЯТИМЕШ (2)
ЗАРОБЛЯТИМУ (2)
ЗАРОБЛЯТЬ (5)
ЗАРОБЛЯЮ (8)
ЗАРОБЛЯЮТЬ (6)
ЗАРОБЛЯЮЧИ (2)
ЗАРОДИЛАСЬ (2)
ЗАРОДИЛИСЯ (1)
ЗАРОДІННІ (1)
ЗАРОДОК (6)
ЗАРОЖДЕННІ (1)
ЗАРОЇЛАСЯ (1)
ЗАРОЇЛИСЬ (1)
ЗАРОКОТАЛИ (1)
ЗАРОКУ (1)
ЗАРОСЛА (14)
ЗАРОСЛЕ (3)
ЗАРОСЛИ (3)
ЗАРОСЛИЙ (14)
ЗАРОСЛИМИ (1)
ЗАРОСЛИХ (2)
ЗАРОСЛІ (4)
ЗАРОСЛІЙ (2)
ЗАРОСЛО (3)
ЗАРОСЛОГО (1)
ЗАРОСЛОЇ (1)
ЗАРОСЛУ (1)
ЗАРОСЛЯНСЬКИХ (1)
ЗАРОССЯ (7)
ЗАРОСТАЄ (1)
ЗАРОСТАЛИ (1)
ЗАРОСТАЛО (2)
ЗАРОСТЕ (1)
ЗАРОСТИ (1)
ЗАРОСШОГО (1)
ЗАРОСЯНСЬКИЙ (3)
ЗАРОСЯНСЬКІ (2)
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ЗАРОСЯНСЬКОГО (1)
ЗАРОСЯНСЬКОМУ (1)
ЗАРОСЯНСЬКУ (1)
ЗАРУБАЄ (1)
ЗАРУБАЙСЯ (1)
ЗАРУБАЙТЕ (1)
ЗАРУБАЛА (1)
ЗАРУБАЛИ (1)
ЗАРУБАНУ (1)
ЗАРУБАТИ (1)
ЗАРУМ'ЯНИЛАСЬ (1)
ЗАРУМ'ЯНЮВАВ (1)
ЗАРУЧАВСЯ (1)
ЗАРУЧАЙСЯ (1)
ЗАРУЧАЙТЕ (1)
ЗАРУЧАЛАСЬ (1)
ЗАРУЧЕНА (4)
ЗАРУЧЕНАЯ (2)
ЗАРУЧЕНУ (1)
ЗАРУЧИВСЬ (2)
ЗАРУЧИВСЯ (5)
ЗАРУЧИЛАСЬ (2)
ЗАРУЧИН (8)
ЗАРУЧИНАМИ (2)
ЗАРУЧИНАХ (4)
ЗАРУЧИНИ (24)
ЗАРУЧИТИСЬ (1)
ЗАРУЧУВАЛАСЬ (1)
ЗАРУЧУСЯ (1)
«ЗАРЯ» (назва журналу)
(6)
ЗАРЯДЖУВАВ (2)
ЗАРЯДЖУЄ (1)
ЗАРЯТУВАВШИ (2)
ЗАРЯТУВАТИ (1)
ЗАРЯТУВАТЬ (2)
ЗАРЯТУЄ (2)
ЗАРЯТУЄМО (1)
ЗАРЯТУЄШ (1)
ЗАРЯТУЙ (3)
ЗАРЯТУЮ (1)
ЗАРЯТУЮТЬ (1)
ЗАСАДЖЕНА (4)

ЗАСАДЖЕНЕ (3)
ЗАСАДЖЕНИЙ (6)
ЗАСАДЖЕНІ (3)
ЗАСАДЖЕНІЙ (1)
ЗАСАДЖЕНОМУ (1)
ЗАСАДЖЕНУ (2)
ЗАСАДЖУ (1)
ЗАСАДЖУВАВ (1)
ЗАСАДЖУВАТИ (1)
ЗАСАДИВ (1)
ЗАСАДИЛА (3)
ЗАСАДИЛИ (2)
ЗАСАДИМО (1)
ЗАСАДИТЬ (1)
ЗАСАЛЕНОГО (1)
ЗАСАПАВСЬ (1)
ЗАСАПАВСЯ (4)
ЗАСАПАВШИСЬ (5)
ЗАСАПАЛАСЬ (7)
ЗАСАПАНИЙ (3)
ЗАСАПАНІ (1)
ЗАСАПАНУ (1)
ЗАСВАТАВСЬ (1)
ЗАСВАТАВСЯ (2)
ЗАСВАТАЛИ (1)
ЗАСВАТАНА (2)
ЗАСВЕРБІЛО (1)
ЗАСВИСТАВ (1)
ЗАСВИСТІВ (1)
ЗАСВИСТІЛА (3)
ЗАСВИСТІЛИ (4)
ЗАСВИСТЯТЬ (1)
ЗАСВІДЧЕННІ (1)
ЗАСВІДЧЕННЮ (1)
ЗАСВІДЧЕННЯ (11)
ЗАСВІДЧЕННЯМ (2)
ЗАСВІДЧЕНУ (1)
ЗАСВІДЧИВ (3)
ЗАСВІДЧИЛИ (1)
ЗАСВІДЧИТИ (2)
ЗАСВІДЧУВАТИ (2)
ЗАСВІДЧУЮТЬ (1)
ЗАСВІТИ (4)

ЗАСВІТИВ (12)
ЗАСВІТИВСЬ (1)
ЗАСВІТИВСЯ (3)
ЗАСВІТИВШИ (2)
ЗАСВІТИЛА (22)
ЗАСВІТИЛАСЬ (6)
ЗАСВІТИЛИ (10)
ЗАСВІТИЛИСЬ (12)
ЗАСВІТИЛО (2)
ЗАСВІТИЛОСЬ (6)
ЗАСВІТИТИ (1)
ЗАСВІТИТЬ (4)
ЗАСВІТЯТЬСЯ (1)
ЗАСВІЧЕНИМИ (1)
ЗАСВІЧЕНИХ (2)
ЗАСВІЧЕНОЮ (1)
ЗАСВІЧУВАВ (3)
ЗАСВІЧУВАЛИ (1)
ЗАСВІЧУЄ (1)
ЗАСВІЧУЮЧИ (1)
ЗАСЕЛЕНЕ (1)
ЗАСЕЛИТИ (1)
ЗАСЕЛЯТИ (1)
ЗАСИДЖЕНИМИ (1)
ЗАСИДЖЕНИХ (1)
ЗАСИДЖЕНІ (1)
ЗАСИДЖУВАВСЬ (1)
ЗАСИДЖУВАВСЯ (1)
ЗАСИДЖУВАЛАСЬ (1)
ЗАСИДЖУВАЛИСЬ (1)
ЗАСИДЖУВАТИСЬ (2)
ЗАСИДЖУВАТЬСЯ (1)
ЗАСИДЖУЄТЬСЯ (1)
ЗАСИДЖУЄШСЯ (1)
ЗАСИДЖУЙСЯ (1)
ЗАСИДИМОСЬ (2)
ЗАСИДИТЬСЯ (1)
ЗАСИДІВСЬ (1)
ЗАСИДІВСЯ (1)
ЗАСИДІЛАСЬ (8)
ЗАСИДІЛАСЯ (1)
ЗАСИДІЛИСЬ (4)
ЗАСИДІЛИСЯ (1)
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ЗАСИДІТЬСЯ (1)
ЗАСИЖУВАЛОСЬ (1)
ЗАСИЗІЛА (1)
ЗАСИЛАВ (1)
ЗАСИЛАЙ (2)
ЗАСИЛАЛИ (1)
ЗАСИЛАТИ (3)
ЗАСИЛАТЬ (1)
ЗАСИНАЛА (1)
ЗАСИНІВ (2)
ЗАСИНІЛИ (6)
ЗАСИНІЛО (1)
ЗАСИП (4)
ЗАСИПАВ (6)
ЗАСИПАВШИ (1)
ЗАСИПАЄ (8)
ЗАСИПАЛА (15)
ЗАСИПАЛИ (10)
ЗАСИПАЛО (1)
ЗАСИПАНА (2)
ЗАСИПАНЕ (1)
ЗАСИПАНИЙ (8)
ЗАСИПАНИМ (1)
ЗАСИПАНІ (2)
ЗАСИПАНО (1)
ЗАСИПАНОГО (2)
ЗАСИПАНОМУ (1)
ЗАСИПАНУ (1)
ЗАСИПАТИ (3)
ЗАСИПАТЬ (7)
ЗАСИПАЮ (1)
ЗАСИПАЮТЬ (5)
ЗАСИПАЮЧЕ (1)
ЗАСИПАЮЧИ (7)
ЗАСИПАЮЧОГО (1)
ЗАСИПАЮЧОЇ (1)
ЗАСИПАЮЧУ (1)
ЗАСИПЛЕ (1)
ЗАСИХАЛИ (1)
ЗАСИЧАВ (3)
ЗАСИЧАЛА (4)
ЗАСИЧАЛИ (1)
ЗАСИЧАЛО (1)

ЗАСИЧИТЬ (1)
ЗАСІБ (27)
ЗАСІВ (9)
ЗАСІВАВ (5)
ЗАСІВАЄТЬСЯ (1)
ЗАСІВАЛА (2)
ЗАСІВАЛИ (1)
ЗАСІВАТИ (2)
ЗАСІВАТЬ (3)
ЗАСІВИ (4)
ЗАСІВШИ (1)
ЗАСІДАННЯ (1)
ЗАСІДАТИ (1)
ЗАСІДАТЬ (2)
ЗАСІДАЮТЬ (1)
ЗАСІДАЮЧИ (2)
ЗАСІДКАХ (4)
ЗАСІДКИ (17)
ЗАСІДОК (2)
ЗАСІЄ (1)
ЗАСІЄМО (1)
ЗАСІК (3)
ЗАСІКА (2)
ЗАСІКАХ (2)
ЗАСІКИ (5)
ЗАСІКІВ (1)
ЗАСІЛА (7)
ЗАСІЛИ (16)
ЗАСІЛО (1)
ЗАСІСТИ (8)
ЗАСІЮ (2)
ЗАСІЯВСЯ (2)
ЗАСІЯЛА (8)
ЗАСІЯЛИ (3)
ЗАСІЯЛО (1)
ЗАСІЯНА (1)
ЗАСІЯНЕ (6)
ЗАСІЯНИЙ (4)
ЗАСІЯНИХ (1)
ЗАСІЯНІ (2)
ЗАСІЯНІЙ (1)
ЗАСІЯНО (6)
ЗАСІЯНОМУ (1)

ЗАСІЯНУ (1)
ЗАСІЯТИ (1)
ЗАСКАВУЧАЛА (1)
ЗАСКАВУЧАЛИ (1)
ЗАСКАКАЛА (1)
ЗАСКАКУВАЛИ (1)
ЗАСКАКУВАТИ (2)
ЗАСКАЛУБИНУ (1)
ЗАСКИГЛИВ (2)
ЗАСКИГЛИЛИ (1)
ЗАСКЛЕНА (1)
ЗАСКЛЕНІ (1)
ЗАСКЛЕНУ (3)
ЗАСКЛИВ (1)
ЗАСКЛИЛИ (1)
ЗАСКЛЯНИХ (1)
ЗАСКЛЯНІ (1)
ЗАСКОРОДЖЕНИХ (1)
ЗАСКОРОДЖУ (1)
ЗАСКОРОДИЛА (1)
ЗАСКОРОДЬ (1)
ЗАСКОЧ (2)
ЗАСКОЧЕ (3)
ЗАСКОЧИВ (2)
ЗАСКОЧИЛА (3)
ЗАСКОЧИЛИ (1)
ЗАСКОЧИТЬ (1)
ЗАСКРЕГОТАВ (1)
ЗАСКРЕГОТАЛИ (1)
ЗАСКРИПІВ (6)
ЗАСКРИПІЛА (4)
ЗАСКРИПІЛИ (3)
ЗАСКУБУТЬ (2)
ЗАСКУЧАЛИ (3)
ЗАСЛАБ (22)
ЗАСЛАБЛА (17)
ЗАСЛАБЛО (2)
ЗАСЛАБНЕ (4)
ЗАСЛАБНУ (2)
ЗАСЛАБНУТИ (1)
ЗАСЛАБНУТЬ (1)
ЗАСЛАБО (1)
ЗАСЛАВ (12)
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ЗАСЛАВЛІ (1)
ЗАСЛАВОВІ (1)
ЗАСЛАВСЬКИЙ (58)
ЗАСЛАВСЬКИМ (1)
ЗАСЛАВСЬКИХ (1)
ЗАСЛАВСЬКІ (1)
ЗАСЛАВСЬКОГО (23)
ЗАСЛАВСЬКОМУ (3)
ЗАСЛАВСЬКОЮ (1)
ЗАСЛАВШИ (1)
ЗАСЛАЛА (5)
ЗАСЛАЛИ (7)
ЗАСЛАНА (1)
ЗАСЛАНЕ (1)
ЗАСЛАНИЙ (4)
ЗАСЛАНІ (2)
ЗАСЛАННЯ (1)
ЗАСЛАНУ (1)
ЗАСЛАТИ (4)
ЗАСЛАТЬ (2)
ЗАСЛИНЯНІЙ (1)
ЗАСЛІПИВ (4)
ЗАСЛІПИЛА (6)
ЗАСЛІПИЛИ (1)
ЗАСЛІПИЛО (4)
ЗАСЛІПИТИ (1)
ЗАСЛІПЛЕНА (1)
ЗАСЛІПЛЕНИЙ (2)
ЗАСЛІПЛЕНІ (1)
ЗАСЛІПЛЮ (1)
ЗАСЛІПЛЮВАВ (1)
ЗАСЛІПЛЮВАЛИ (1)
ЗАСЛОНА (1)
ЗАСЛОНЕНА (3)
ЗАСЛОНЕНЕ (2)
ЗАСЛОНЕНИЙ (2)
ЗАСЛОНЕНИМИ (1)
ЗАСЛОНЕНИХ (1)
ЗАСЛОНЕНІ (5)
ЗАСЛОНИВ (6)
ЗАСЛОНИВШИ (3)
ЗАСЛОНИЛА (8)
ЗАСЛОНИЛИ (4)

ЗАСЛОНИЛОСЬ (1)
ЗАСЛОНИТИ (1)
ЗАСЛОНИТЬ (1)
ЗАСЛОНКУ (2)
ЗАСЛОНОЮ (2)
ЗАСЛОНУ (1)
ЗАСЛОНЯЙТЕ (1)
ЗАСЛОНЯЛА (3)
ЗАСЛОНЯЛИ (1)
ЗАСЛОНЯЛО (2)
ЗАСЛОНЯТЬ (1)
ЗАСЛОНЯЮТЬ (1)
ЗАСЛОНЯЮЧИ (1)
ЗАСЛУГОВУВАВ (2)
ЗАСЛУГОВУЄ (3)
ЗАСЛУГОВУЮЧИХ (1)
ЗАСЛУГУ (1)
ЗАСЛУЖИВ (3)
ЗАСЛУЖИЛИ (1)
ЗАСЛУЖИТЬ (2)
ЗАСЛУЖИШ (1)
ЗАСЛУЖУЮТЬ (1)
ЗАСЛУЗІ (1)
ЗАСЛУХАВСЬ (1)
ЗАСЛУХАЛАСЬ (3)
ЗАСЛУХАЛИСЬ (1)
ЗАСМАГЛИМИ (1)
ЗАСМАЖИТЬ (1)
ЗАСМАЖКОЮ (1)
ЗАСМАЖУЮТЬ (1)
ЗАСМАЛИТЬСЯ (1)
ЗАСМАЛЬЦЬОВАНЕ (4)
ЗАСМАЛЬЦЬОВАНИЙ
(1)
ЗАСМАЛЬЦЬОВАНИХ
(1)
ЗАСМАЛЬЦЬОВАНІ (4)
ЗАСМАЛЬЦЬОВАНОГО
(1)
ЗАСМАЛЬЦЬОВАНОМУ
(2)
ЗАСМЕРДІЛА (1)
ЗАСМЕРДІЛИСЬ (1)

ЗАСМЕРДІЛО (1)
ЗАСМИКАЛА (1)
ЗАСМІЄТЬСЯ (6)
ЗАСМІЄШСЯ (6)
ЗАСМІТИВ (2)
ЗАСМІЧЕНІ (1)
ЗАСМІЮСЯ (1)
ЗАСМІЯВСЬ (19)
ЗАСМІЯВСЯ (39)
ЗАСМІЯВШИСЬ (4)
ЗАСМІЯЛАСЬ (76)
ЗАСМІЯЛАСЯ (1)
ЗАСМІЯЛИ (2)
ЗАСМІЯЛИСЬ (52)
ЗАСМІЯЛОСЬ (5)
ЗАСМІЯТИСЬ (1)
ЗАСМУТИВ (5)
ЗАСМУТИВСЬ (3)
ЗАСМУТИВСЯ (8)
ЗАСМУТИЛА (5)
ЗАСМУТИЛАСЬ (17)
ЗАСМУТИЛАСЯ (2)
ЗАСМУТИЛИСЬ (2)
ЗАСМУТИШСЯ (1)
ЗАСМУТКУВАЛА (2)
ЗАСМУТЯТЬ (1)
ЗАСМУЧЕНА (13)
ЗАСМУЧЕНИЙ (5)
ЗАСМУЧЕНИМ (4)
ЗАСМУЧЕНІ (4)
ЗАСМУЧЕНОГО (2)
ЗАСМУЧЕНУ (3)
ЗАСМУЧУВАЛОСЬ (1)
ЗАСНАДІЛИ (2)
ЗАСНЕ (3)
ЗАСНЕШ (3)
ЗАСНИДІЛИ (1)
ЗАСНИДІЛІ (1)
ЗАСНІТИЛИСЬ (3)
ЗАСНІЧЕНЕ (1)
ЗАСНІЧЕНИМИ (2)
ЗАСНІЧЕНИХ (1)
ЗАСНІЧЕНІ (1)
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ЗАСНОВАНА (2)
ЗАСНОВАНЕ (2)
ЗАСНОВАНИМ (1)
ЗАСНОВАНО (2)
ЗАСНОВКОМ (1)
ЗАСНОВОК (2)
ЗАСНУ (6)
ЗАСНУВ (39)
ЗАСНУВАЛАСЬ (1)
ЗАСНУВАЛИ (1)
ЗАСНУВАЛИСЬ (2)
ЗАСНУВАЛО (1)
ЗАСНУВАЛОСЬ (1)
ЗАСНУВАННЯ (2)
ЗАСНУВАТИ (1)
ЗАСНУВШІЙ (1)
ЗАСНУВШОЇ (2)
ЗАСНУЄТЕ (1)
ЗАСНУЛА (32)
ЗАСНУЛИ (1)
ЗАСНУЛО (5)
ЗАСНУТИ (15)
ЗАСНУТЬ (10)
ЗАСОБАМ (1)
ЗАСОБАМИ (1)
ЗАСОБАХ (6)
ЗАСОБИ (12)
ЗАСОБІ (1)
ЗАСОБІВ (4)
ЗАСОБОМ (2)
ЗАСОБУ (6)
ЗАСОВ (4)
ЗАСОВАЛАСЬ (1)
ЗАСОВАМИ (2)
ЗАСОВИ (1)
ЗАСОВОМ (6)
ЗАСОВУВАЛИ (2)
ЗАСОВУВАТЬСЯ (1)
ЗАСОВУЮЧИ (2)
ЗАСОКОТАВ (1)
ЗАСОПІВ (1)
ЗАСОПЛА (1)
ЗАСОРОМИВ (1)

ЗАСОРОМИВСЬ (1)
ЗАСОРОМИВСЯ (10)
ЗАСОРОМИВШИСЬ (5)
ЗАСОРОМИЛАСЬ (17)
ЗАСОРОМИЛАСЯ (1)
ЗАСОРОМИЛИ (1)
ЗАСОРОМИЛИСЬ (3)
ЗАСОРОМИЛО (1)
ЗАСОРОМИТИ (1)
ЗАСОРОМЛЕНА (1)
ЗАСОРОМЛЕНИМИ (1)
ЗАСОРОМЛЯТЬСЯ (1)
ЗАСОХЛА (2)
ЗАСОХЛОМУ (1)
ЗАСПАВ (4)
ЗАСПАЛА (4)
ЗАСПАЛИ (1)
ЗАСПАНА (3)
ЗАСПАНИЙ (7)
ЗАСПАНИМ (2)
ЗАСПАНИМИ (3)
ЗАСПАНИХ (1)
ЗАСПАНІ (8)
ЗАСПАТИ (1)
ЗАСПІВ (2)
ЗАСПІВАВ (38)
ЗАСПІВАЄ (15)
ЗАСПІВАЄМО (2)
ЗАСПІВАЄТЕ (4)
ЗАСПІВАЄШ (4)
ЗАСПІВАЙ (9)
ЗАСПІВАЙМО (1)
ЗАСПІВАЙТЕ (15)
ЗАСПІВАЛА (45)
ЗАСПІВАЛИ (69)
ЗАСПІВАЛО (7)
ЗАСПІВАТИ (5)
ЗАСПІВАТЬ (10)
ЗАСПІВАЮ (6)
ЗАСПІВАЮТЬ (11)
ЗАСПІВІ (2)
ЗАСПІТЬ (1)
ЗАСПЛЮ (3)

ЗАСПОКОЄНА (1)
ЗАСПОКОЄНИЙ (1)
ЗАСПОКОЇВ (3)
ЗАСПОКОЇВСЬ (3)
ЗАСПОКОЇВСЯ (7)
ЗАСПОКОЇВШИСЬ (3)
ЗАСПОКОЇЛА (4)
ЗАСПОКОЇЛАСЬ (21)
ЗАСПОКОЇЛИСЬ (8)
ЗАСПОКОЇЛО (1)
ЗАСПОКОЇЛОСЬ (3)
ЗАСПОКОЇТЕСЬ (1)
ЗАСПОКОЇТИ (4)
ЗАСПОКОЇТИСЬ (3)
ЗАСПОКОЇТЬ (1)
ЗАСПОКОЇТЬСЯ (5)
ЗАСПОКОЙСЬ (1)
ЗАСПОКОЙСЯ (4)
ЗАСПОКОЙТЕСЬ (4)
ЗАСПОКОЮ (1)
ЗАСПОКОЮВАВ (3)
ЗАСПОКОЮВАЛА (4)
ЗАСПОКОЮВАЛИ (1)
ЗАСПОКОЮВАТЬ (2)
ЗАСПОКОЮВАТЬСЯ
(3)
ЗАСПОКОЮЄ (4)
ЗАСПОКОЯТЬСЯ (1)
ЗАСТАВ (33)
ЗАСТАВА (1)
ЗАСТАВАВ (2)
ЗАСТАВАХ (2)
ЗАСТАВИ (30)
ЗАСТАВИВ (2)
ЗАСТАВИЛА (5)
ЗАСТАВИЛИ (6)
ЗАСТАВИТИ (2)
ЗАСТАВИТЬ (1)
ЗАСТАВІ (2)
ЗАСТАВКАМИ (1)
ЗАСТАВКИ (10)
ЗАСТАВКУ (1)
ЗАСТАВЛЕНА (6)
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ЗАСТАВЛЕНЕ (2)
ЗАСТАВЛЕНИЙ (16)
ЗАСТАВЛЕНИМИ (2)
ЗАСТАВЛЕНИХ (3)
ЗАСТАВЛЕНІ (9)
ЗАСТАВЛЕНО (2)
ЗАСТАВЛЕНУ (2)
ЗАСТАВЛЯЄ (3)
ЗАСТАВЛЯЛИ (1)
ЗАСТАВЛЯЮЧИ (2)
ЗАСТАВУ (15)
ЗАСТАВШИ (1)
ЗАСТАЛА (18)
ЗАСТАЛИ (12)
ЗАСТАНЕ (4)
ЗАСТАНЕМО (1)
ЗАСТАНУ (7)
ЗАСТАТИ (2)
ЗАСТЕБНУТА (1)
ЗАСТЕЛЕНА (6)
ЗАСТЕЛЕНЕ (7)
ЗАСТЕЛЕНИЙ (28)
ЗАСТЕЛЕНИХ (2)
ЗАСТЕЛЕНІ (12)
ЗАСТЕЛЕНІЙ (1)
ЗАСТЕЛЕНІМ (1)
ЗАСТЕЛЕНО (1)
ЗАСТЕЛЕНОГО (2)
ЗАСТЕЛЕНОМУ (9)
ЗАСТЕЛЕНУ (2)
ЗАСТЕЛИ-БО (1)
ЗАСТЕЛИВ (1)
ЗАСТЕЛИВШИ (3)
ЗАСТЕЛИЛА (18)
ЗАСТЕЛИЛИ (5)
ЗАСТЕЛИМО (1)
ЗАСТЕЛИТИ (2)
ЗАСТЕЛЯВ (1)
ЗАСТЕЛЯВСЬ (1)
ЗАСТЕЛЯЄ (2)
ЗАСТЕЛЯЄТЬСЯ (1)
ЗАСТЕЛЯЙ (2)
ЗАСТЕЛЯЛА (2)

ЗАСТЕЛЯЛИ (1)
ЗАСТЕЛЯННЯ (1)
ЗАСТЕЛЯТИ (3)
ЗАСТЕЛЯТЬ (3)
ЗАСТЕРЕГАЄ (1)
ЗАСТЕРЕГЛА (1)
ЗАСТЕРЕГТИ (3)
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ (3)
ЗАСТЕРІГАЄ (2)
ЗАСТЕРІГАЛИ (1)
ЗАСТЕРІГАННЯ (1)
ЗАСТЕРІГАТЬ (1)
ЗАСТЕРІГАЮ (2)
ЗАСТИГАЄ (1)
ЗАСТИГЛІЙ (2)
ЗАСТИЛАЛИ (1)
ЗАСТІБАЛИСЬ (1)
ЗАСТІБКАМИ (1)
ЗАСТІЖКА (2)
ЗАСТІЖКАМИ (2)
ЗАСТІЖКИ (1)
ЗАСТІЖКУ (1)
ЗАСТІЖОК (1)
ЗАСТОГНАВ (10)
ЗАСТОГНАЛА (12)
ЗАСТОГНАЛИ (7)
ЗАСТОГНАЛО (1)
ЗАСТОГНЕ (2)
ЗАСТОРОНКА (4)
ЗАСТОРОНКАХ (2)
ЗАСТОРОНКИ (2)
ЗАСТОРОНКІВ (1)
ЗАСТОРОНКУ (19)
ЗАСТОРОНОК (6)
ЗАСТОЮВАЛИ (5)
ЗАСТОЮВАТЬ (2)
ЗАСТОЮЮ (1)
ЗАСТОЮЮЧИ (1)
ЗАСТОЮЮЧИХ (1)
ЗАСТОЯЛИСЬ (1)
ЗАСТОЯЛОСЬ (1)
ЗАСТОЯЛОСЯ (1)
ЗАСТОЯНЕ (1)

ЗАСТОЯНУ (1)
ЗАСТРАХУВАВ (1)
ЗАСТРАХУВАЛИ (1)
ЗАСТРАХУВАТЬ (1)
ЗАСТРАХУЙТЕ (2)
ЗАСТРЕЛЕНИХ (1)
ЗАСТРЕЛЕНІ (1)
ЗАСТРЕЛИВ (10)
ЗАСТРЕЛИВСЯ (1)
ЗАСТРЕЛИЛИ (1)
ЗАСТРЕЛИТЬ (3)
ЗАСТРЕЛЬ (2)
ЗАСТРЕЛЮ (3)
ЗАСТРЕЛЮСЬ (1)
ЗАСТРІЛЬЩИКА (1)
ЗАСТРОЙКИ (1)
ЗАСТРОМИВ (2)
ЗАСТРОМИЛА (2)
ЗАСТРОМИТЬ (1)
ЗАСТРОМЛЕНА (1)
ЗАСТРОМЛЕНИЙ (1)
ЗАСТРОМЛЕНІ (1)
ЗАСТРОМЛЮЄ (1)
ЗАСТРОМЛЯЄ (1)
ЗАСТРЯГ (6)
ЗАСТРЯГАЛИ (1)
ЗАСТРЯГЛА (5)
ЗАСТРЯГЛИ (4)
ЗАСТРЯГЛО (1)
ЗАСТРЯГНЕТЕ (1)
ЗАСТРЯГНУТИ (2)
ЗАСТУГОНІВ (2)
ЗАСТУГОНІЛА (5)
ЗАСТУГОНІЛИ (1)
ЗАСТУГОНІЛО (2)
ЗАСТУДЖЕНА (1)
ЗАСТУДИ (1)
ЗАСТУДИВ (3)
ЗАСТУДИВСЬ (1)
ЗАСТУДИЛА (2)
ЗАСТУДИЛАСЬ (7)
ЗАСТУДИЛАСЯ (1)
ЗАСТУДИЛИСЬ (1)
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ЗАСТУДИЛО (1)
ЗАСТУДИЛОСЯ (1)
ЗАСТУДИТЕ (1)
ЗАСТУДИШСЯ (1)
ЗАСТУЄ (4)
ЗАСТУЖЕНУ (1)
ЗАСТУКАВ (10)
ЗАСТУКАВШИ (2)
ЗАСТУКАЄ (2)
ЗАСТУКАЄТЕ (1)
ЗАСТУКАЛА (1)
ЗАСТУКАЛИ (6)
ЗАСТУКАЛО (2)
ЗАСТУКАНИЙ (1)
ЗАСТУКАТИ (2)
ЗАСТУКАЮ (2)
ЗАСТУКАЮТЬ (4)
ЗАСТУКОТИТЬ (2)
ЗАСТУКОТІВ (9)
ЗАСТУКОТІЛА (4)
ЗАСТУКОТІЛИ (19)
ЗАСТУКОТІЛО (4)
ЗАСТУКУВАЛИ (1)
ЗАСТУП (9)
ЗАСТУПА (8)
ЗАСТУПАВ (2)
ЗАСТУПАВСЯ (3)
ЗАСТУПАЄ (2)
ЗАСТУПАЛА (1)
ЗАСТУПАЛАСЯ (1)
ЗАСТУПАЛИ (2)
ЗАСТУПАМИ (1)
ЗАСТУПАННЯ (2)
ЗАСТУПАТИСЬ (1)
ЗАСТУПАЮТЬ (5)
ЗАСТУПАЮЧИ (1)
ЗАСТУПАЮЧОЇ (1)
ЗАСТУПИ (12)
ЗАСТУПИВ (6)
ЗАСТУПИВСЯ (1)
ЗАСТУПИВШИ (1)
ЗАСТУПИЛА (7)
ЗАСТУПИЛИ (5)

ЗАСТУПИЛИСЬ (2)
ЗАСТУПИЛО (2)
ЗАСТУПИТИСЬ (2)
ЗАСТУПИТЬ (4)
ЗАСТУПІТЬСЯ (1)
ЗАСТУПНИК (3)
ЗАСТУПНИКА (4)
ЗАСТУПНИКІВ (1)
ЗАСТУПНИКОВІ (1)
ЗАСТУПНИКОМ (3)
ЗАСТУПНИЧЕ (1)
ЗАСТУПОМ (7)
ЗАСТУПЦІВ (1)
ЗАСУВ (6)
ЗАСУВА (1)
ЗАСУВАМИ (1)
ЗАСУВАЮЧИ (1)
ЗАСУВИ (1)
ЗАСУВІВ (1)
ЗАСУВОМ (2)
ЗАСУДЖЕНИЙ (3)
ЗАСУДЖЕНИХ (2)
ЗАСУДИВ (1)
ЗАСУДИЛИ (4)
ЗАСУКАНИМ (2)
ЗАСУКАНІ (1)
ЗАСУЛЛЯ (1)
ЗАСУМУВАВ (4)
ЗАСУМУВАЛА (2)
ЗАСУМУВАЛИ (1)
ЗАСУМУЄ (2)
ЗАСУМУЮ (1)
ЗАСУНУ (2)
ЗАСУНУВ (12)
ЗАСУНУВШИ (1)
ЗАСУНУЛА (7)
ЗАСУНУЛАСЬ (1)
ЗАСУНУЛИ (1)
ЗАСУНУЛОСЬ (1)
ЗАСУНУТА (1)
ЗАСУНУТИЙ (2)
ЗАСУНУТИМ (1)
ЗАСУРМИЛИ (1)

ЗАСУШЕНЕ (1)
ЗАСЬ (15)
ЗАСЯВ (1)
ЗАСЯГАЄ (1)
ЗАСЯГАЛО (1)
ЗАСЯГТИ (8)
ЗАСЯДЕМО (1)
ЗАСЯДУ (3)
ЗАСЯДЬ (1)
ЗАСЯДЬМО (1)
ЗАСЯДЬТЕ (2)
ЗАСЯЄ (5)
ЗАСЯЙ (1)
ЗАСЯЛА (10)
ЗАСЯЛИ (6)
ЗАСЯЛО (9)
ЗАСЯЯВ (1)
ЗАТАЄНЕ (2)
ЗАТАЄНИЙ (1)
ЗАТАЄНІ (1)
ЗАТАЄНОГО (1)
ЗАТАЄНОЇ (2)
ЗАТАЄНУ (1)
ЗАТАЇВ (1)
ЗАТАЇВСЬ (1)
ЗАТАЇВСЯ (4)
ЗАТАЇВШИ (2)
ЗАТАЇЛА (5)
ЗАТАЇЛАСЬ (6)
ЗАТАЇЛИ (2)
ЗАТАЇЛИСЬ (1)
ЗАТАЇЛОСЬ (3)
ЗАТАЇЛОСЯ (1)
ЗАТАЇТИ (2)
ЗАТАЇТЬ (3)
ЗАТАНЦЮВАВ (1)
ЗАТАНЦЮВАЛА (2)
ЗАТАНЦЮВАЛИ (1)
ЗАТАРАХКОТІВ (2)
ЗАТАЮВАЛА (2)
ЗАТАЮВАТИ (1)
ЗАТВЕРДЖЕНА (1)
ЗАТВЕРДЖЕНУ (1)
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ЗАТВЕРДЖУВАВ (1)
ЗАТВЕРДИВ (3)
ЗАТВЕРДИЛИ (4)
ЗАТВЕРДИЛОСЯ (1)
ЗАТВЕРДИТЬСЯ (2)
ЗАТВОРУ (2)
ЗАТЕ (105)
ЗАТЕЛЕНЬКАВ (1)
ЗАТЕЛЕПО (1)
ЗАТЕЛЕПУВАТА (2)
ЗАТЕЛЕПУВАТЕ (1)
ЗАТЕЛЕПУВАТИЙ (8)
ЗАТЕЛЕПУВАТІ (4)
ЗАТЕЛЕПУВАТОМУ (2)
ЗАТЕЛЕПУВАТОЮ (2)
ЗАТЕЛЕПУВАТУ (1)
ЗАТЕЛІПАВСЯ (1)
ЗАТЕЛІПАЛИСЬ (1)
ЗАТЕМ (1)
ЗАТЕМНЕНЕ (1)
ЗАТЕМРЯВИВ (1)
ЗАТЕМРЯВИЛО (1)
ЗАТЕМРЯВИТЬ (1)
ЗАТЕР (1)
ЗАТЕРЛА (1)
ЗАТЕРТИ (3)
ЗАТЕРЯЛОСЬ (2)
ЗАТЕСАВ (1)
ЗАТЕСАТИ (1)
ЗАТИКАЄ (1)
ЗАТИКАЄМО (1)
ЗАТИКАЙ (1)
ЗАТИКАЛА (2)
ЗАТИКАЛИ (1)
ЗАТИКАНА (1)
ЗАТИКАНІ (4)
ЗАТИКАТИ (1)
ЗАТИКАТЬ (1)
ЗАТИКАЮ (1)
ЗАТИКАЮТЬ (1)
ЗАТИРКЕВИЧ (1)
ЗАТИРКЕВИЧЕВОЇ (1)
ЗАТИРКЕВИЧЕВУ (1)

ЗАТИХ (11)
ЗАТИХАВ (3)
ЗАТИХАЄ (3)
ЗАТИХАЛИ (1)
ЗАТИХАЛО (1)
ЗАТИХАТИ (2)
ЗАТИХЛА (3)
ЗАТИХЛИ (7)
ЗАТИХЛО (17)
ЗАТИХНЕ (2)
ЗАТИЧКИ (2)
ЗАТИЧКОЮ (2)
ЗАТИЧЦІ (1)
ЗАТИШКУ (7)
ЗАТИШНЕ (1)
ЗАТИШНИЙ (2)
ЗАТИШНІ (1)
ЗАТИШНОГО (1)
ЗАТИШНОМУ (2)
ЗАТИШНУ (1)
ЗАТИШОК (3)
ЗАТІНЕНА (2)
ЗАТІНЕНИМ (1)
ЗАТІНЕНІ (1)
ЗАТІНЕНІЙ (1)
ЗАТІНИЛА (2)
ЗАТІНКИ (1)
ЗАТІНКУ (6)
ЗАТІНЯНИЙ (1)
ЗАТІПАЛИСЬ (1)
ЗАТІРКУ (2)
ЗАТКАНА (5)
ЗАТКАНЕ (2)
ЗАТКАНИЙ (2)
ЗАТКАНИМИ (1)
ЗАТКАНІ (4)
ЗАТКАНОГО (1)
ЗАТКАНОЮ (1)
ЗАТКАНУ (1)
ЗАТКНЕ (1)
ЗАТКНУВ (6)
ЗАТКНУЛА (4)
ЗАТКНУЛИ (1)

ЗАТКНУТИ (3)
ЗАТКНУТИЙ (2)
ЗАТКНУТІ (1)
ЗАТКНУТЬ (3)
ЗАТОВКУВАТЬ (1)
ЗАТОВКУЮТЬ (1)
ЗАТОВЧЕНИЙ (1)
ЗАТОГО (43)
ЗАТОКОЮ (1)
ЗАТОНУЛО (1)
ЗАТОПИ (1)
ЗАТОПИВ (2)
ЗАТОПИЛА (14)
ЗАТОПИЛИ (3)
ЗАТОПИЛО (3)
ЗАТОПИТЬ (5)
ЗАТОПЛЕНІ (2)
ЗАТОПЛЕНОГО (1)
ЗАТОПЛЮ (1)
ЗАТОПЛЮЄ (2)
ЗАТОПЛЯТЬ (1)
ЗАТОПЧУ (1)
ЗАТОПЧУТЬ (2)
ЗАТОРГАВ (1)
ЗАТОРОХТІВ (6)
ЗАТОРОХТІЛА (3)
ЗАТОРОХТІЛИ (4)
ЗАТОРОХТІЛО (1)
ЗАТОЧИВСЯ (5)
ЗАТОЧИВШИСЬ (1)
ЗАТОЧИЛАСЬ (3)
ЗАТОЧИЛИСЬ (2)
ЗАТОЧУВАВСЯ (1)
ЗАТОЧУВАТИСЬ (1)
ЗАТОЧУЄТЬСЯ (3)
ЗАТОЧУСЯ (1)
ЗАТРАЧЕНИХ (2)
ЗАТРЕМТІВ (4)
ЗАТРЕМТІЛА (1)
ЗАТРЕМТІЛИ (4)
ЗАТРЕМТІЛО (4)
ЗАТРЕПЕТАЛО (2)
ЗАТРІПАВ (4)
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ЗАТРІПАВСЯ (1)
ЗАТРІПАЛА (6)
ЗАТРІПАЛАСЬ (7)
ЗАТРІПАЛИСЬ (2)
ЗАТРІПАЛОСЬ (3)
ЗАТРІПОТІЛА (1)
ЗАТРІПОТІЛИ (1)
ЗАТРІПОТІЛО (1)
ЗАТРІПОЧЕ (1)
ЗАТРІЩАВ (15)
ЗАТРІЩАЛА (4)
ЗАТРІЩАЛИ (7)
ЗАТРІЩАЛО (3)
ЗАТРІЩАТЬ (1)
ЗАТРУБИВ (1)
ЗАТРУБИЛИ (7)
ЗАТРУБЛЯТЬ (1)
ЗАТРУДНЯЄ (2)
ЗАТРУСИВ (1)
ЗАТРУСИВСЬ (15)
ЗАТРУСИВСЯ (7)
ЗАТРУСИЛАСЬ (29)
ЗАТРУСИЛАСЯ (2)
ЗАТРУСИЛИСЬ (31)
ЗАТРУСИЛОСЬ (4)
ЗАТРУСИТЬСЯ (2)
ЗАТРУТЬ (1)
ЗАТРУШУСЬ (1)
ЗАТРЯС (1)
ЗАТРЯСЛАСЯ (1)
ЗАТРЯСЛИСЬ (1)
ЗАТРЯСЛИСЯ (1)
ЗАТРЯССЯ (1)
ЗАТУЖАВІВ (1)
ЗАТУЖАВІЛА (1)
ЗАТУЖАВІЛЕ (1)
ЗАТУЖАВІЛИ (1)
ЗАТУЖАВІЛИЙ (3)
ЗАТУЖАВІЛОЇ (1)
ЗАТУЖИЛИ (1)
ЗАТУЛЕНИЙ (1)
ЗАТУЛИВ (5)
ЗАТУЛИВШИ (7)

ЗАТУЛИВШИСЬ (2)
ЗАТУЛИЛА (14)
ЗАТУЛИЛАСЬ (4)
ЗАТУЛИЛИ (1)
ЗАТУЛИМО (1)
ЗАТУЛИТИ (2)
ЗАТУЛИТЬ (5)
ЗАТУЛИШ (1)
ЗАТУЛКА (1)
ЗАТУЛКОЮ (1)
ЗАТУЛЯВ (3)
ЗАТУЛЯЄ (10)
ЗАТУЛЯЄТЬСЯ (1)
ЗАТУЛЯЄШ (1)
ЗАТУЛЯЙ-БО (1)
ЗАТУЛЯЙТЕ (1)
ЗАТУЛЯЛА (5)
ЗАТУЛЯЛИ (1)
ЗАТУЛЯЛИСЬ (2)
ЗАТУЛЯТИСЬ (1)
ЗАТУЛЯТЬ (1)
ЗАТУЛЯЮ (2)
ЗАТУЛЯЮТЬ (1)
ЗАТУЛЯЮЧИ (4)
ЗАТУЛЯЮЧИСЬ (2)
ЗАТУМАНИВ (1)
ЗАТУПЛЕНЕ (2)
ЗАТУПЛЕНІ (1)
ЗАТУПЛЯТЬ (1)
ЗАТУПОТІВ (7)
ЗАТУПОТІЛА (2)
ЗАТУПОТІЛИ (6)
ЗАТУПОТІЛО (2)
ЗАТУРКАВ (1)
ЗАТУРКОТАЛА (1)
ЗАТУРКОТІЛА (1)
ЗАТЬМИТИ (1)
ЗАТЯВСЯ (2)
ЗАТЯГ (24)
ЗАТЯГАВ (4)
ЗАТЯГАЄТЕ (1)
ЗАТЯГАЙ (1)
ЗАТЯГАЛАСЬ (1)

ЗАТЯГАЛИ (2)
ЗАТЯГАЛО (1)
ЗАТЯГАТИ (1)
ЗАТЯГАТЬ (1)
ЗАТЯГАЮТЬ (1)
ЗАТЯГАЮЧИ (1)
ЗАТЯГЛА (18)
ЗАТЯГЛАСЬ (1)
ЗАТЯГЛИ (10)
ЗАТЯГЛО (2)
ЗАТЯГЛОСЬ (4)
ЗАТЯГЛОСЯ (1)
ЗАТЯГНУВСЯ (2)
ЗАТЯГНУЛО (1)
ЗАТЯГСЯ (2)
ЗАТЯГТИ (4)
ЗАТЯГУВАВ (2)
ЗАТЯГУВАВСЬ (1)
ЗАТЯГУВАЛА (1)
ЗАТЯГУВАТИ (1)
ЗАТЯГУЄ (3)
ЗАТЯГУЮЧИ (2)
ЗАТЯЖНА (2)
ЗАТЯЛАСЬ (3)
ЗАТЯЛАСЯ (1)
ЗАТЯЛИСЬ (4)
ЗАУВАЖАТИ (2)
ЗАУВАЖИВ (14)
ЗАУВАЖИВШИ (2)
ЗАУВАЖИЛА (8)
ЗАУВАЖИЛИ (1)
ЗАУВАЖИТИ (4)
ЗАУВАЖИТЬ (2)
ЗАУТРЕНЕЮ (1)
ЗАУТРЕНІ (3)
ЗАУТРЕНЮ (1)
ЗАХАЗЯЙНУВАВ (1)
ЗАХАРІЯ (1)
«ЗАХАР БЕРКУТ» (2)
ЗАХАРЧАВ (1)
ЗАХАРЧОВАНА (1)
ЗАХАРЧОВАНИЙ (3)
ЗАХАРЧОВАНИМИ (1)
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ЗАХАРЧОВАНИХ (1)
ЗАХАРЧОВАНІ (3)
ЗАХАРЧУВАЛИ (2)
ЗАХВАТ (1)
ЗАХВАТОМ (1)
ЗАХВАТУ (1)
ЗАХВИСЬКАЛА (1)
ЗАХИЛИТАВСЯ (3)
ЗАХИЛИТАЄ (1)
ЗАХИЛИТАЛАСЬ (1)
ЗАХИЛИТАЛИСЬ (1)
ЗАХИРІВ (3)
ЗАХИСНЕ (1)
ЗАХИСНИЙ (3)
ЗАХИСНОМУ (1)
ЗАХИСТ (14)
ЗАХИСТИВШИ (1)
ЗАХИСТИТИ (4)
ЗАХИСТИТИСЬ (1)
ЗАХИСТИТЬ (1)
ЗАХИСТІ (6)
ЗАХИСТОМ (5)
ЗАХИСТУ (3)
ЗАХИТАВСЬ (2)
ЗАХИТАВСЯ (6)
ЗАХИТАЛАСЬ (2)
ЗАХИТАЛИСЬ (2)
ЗАХИТАЛОСЬ (2)
ЗАХИХИКАВ (2)
ЗАХИХИКАЛА (1)
ЗАХИЩАЛИ (1)
ЗАХИЩАТИ (1)
ЗАХИЩЕНИЙ (2)
ЗАХИЩЕНІ (4)
ЗАХІД (23)
ЗАХІДНИЙ (2)
ЗАХІДНИМ (2)
ЗАХІДНИХ (1)
ЗАХІДНІЙ (9)
ЗАХІДНОГО (2)
ЗАХІДНОЇ (1)
ЗАХІДНУ (2)
ЗАХЛИНАЛАСЬ (1)

ЗАХЛИНАЛИСЬ (1)
ЗАХЛИНАЮСЬ (1)
ЗАХЛИНУВСЯ (3)
ЗАХЛИПАЛА (3)
ЗАХЛЮПАЛА (1)
ЗАХЛЮПАЛОСЬ (1)
ЗАХЛЮЩАВ (1)
ЗАХЛЯВ (4)
ЗАХЛЯВШИХ (1)
ЗАХЛЯЛА (3)
ЗАХЛЯЛІ (1)
ЗАХЛЯНЕШ (1)
ЗАХМАРИЛО (2)
ЗАХМАРИЛОСЬ (1)
ЗАХМАРИТИ (1)
ЗАХОВАВ (2)
ЗАХОВАВШИ (1)
ЗАХОВАВШИСЬ (1)
ЗАХОВАЄТЬСЯ (1)
ЗАХОВАЛА (1)
ЗАХОВАЛАСЬ (4)
ЗАХОВАЛАСЯ (2)
ЗАХОВАЛО (1)
ЗАХОВАНА (4)
ЗАХОВАНЕ (1)
ЗАХОВАНИЙ (2)
ЗАХОВАНИМИ (2)
ЗАХОВАНИХ (1)
ЗАХОВАНІ (4)
ЗАХОВАНО (1)
ЗАХОВАНОЇ (2)
ЗАХОВАНОЮ (1)
ЗАХОВАНУ (1)
ЗАХОВАТИ (2)
ЗАХОВАТИСЬ (1)
ЗАХОВУЄТЬСЯ (2)
ЗАХОДЕ (12)
ЗАХОДЖАЄ (1)
ЗАХОДЖУ (2)
ЗАХОДЖУВАВСЯ (1)
ЗАХОДЖУВАЛАСЬ (1)
ЗАХОДЖУВАТИСЬ (7)
ЗАХОДЖУВАТЬСЯ (6)

ЗАХОДЖУЙСЯ (8)
ЗАХОДЖУЙТЕСЬ (3)
ЗАХОДЖУСЬ (9)
ЗАХОДЖУСЯ (1)
ЗАХОДЖУЮСЬ (1)
ЗАХОДЖУЮТЬСЯ (1)
ЗАХОДИ (1)
ЗАХОДИВ (21)
ЗАХОДИВСЬ (4)
ЗАХОДИВСЯ (13)
ЗАХОДИВШИСЬ (1)
ЗАХОДИЛА (11)
ЗАХОДИЛАСЬ (32)
ЗАХОДИЛАСЯ (1)
ЗАХОДИЛИ (11)
ЗАХОДИЛИСЬ (24)
ЗАХОДИЛИСЯ (2)
ЗАХОДИЛО (11)
ЗАХОДИМОСЬ (4)
ЗАХОДИТЕ (3)
ЗАХОДИТИ (10)
ЗАХОДИТИСЬ (2)
ЗАХОДИТЬ (29)
ЗАХОДИТЬСЯ (6)
ЗАХОДИШ (1)
ЗАХОДІ (65)
ЗАХОДІМСЯ (1)
ЗАХОДІТЬСЯ (1)
ЗАХОДОМ (2)
ЗАХОДУ (54)
ЗАХОДЬ (6)
ЗАХОДЬТЕ (11)
ЗАХОДЯТЬ (13)
ЗАХОДЯЧЕ (1)
ЗАХОДЯЧИ (2)
ЗАХОДЯЧИЙ (1)
ЗАХОДЯЧИМ (1)
ЗАХОДЯЧОГО (1)
ЗАХОЖА (4)
ЗАХОЖИЙ (2)
ЗАХОЖИХ (2)
ЗАХОЖІ (7)
ЗАХОЖОГО (2)
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ЗАХОЖУ (1)
ЗАХОЛОВ (4)
ЗАХОЛОВШЕ (1)
ЗАХОЛОВШИЙ (1)
ЗАХОЛОЛИ (6)
ЗАХОПИВ (5)
ЗАХОПИВШИ (4)
ЗАХОПИЛА (8)
ЗАХОПИЛИ (3)
ЗАХОПИЛО (5)
ЗАХОПИТИ (2)
ЗАХОПИТЬ (2)
ЗАХОПЛЕНИХ (1)
ЗАХОПЛЮВАЛИ (1)
ЗАХОПЛЮВАЛО (2)
ЗАХОПЛЯТЬ (1)
ЗАХОТІЛА (1)
ЗАХОТІЛИ (2)
ЗАХОТІЛОСЬ (3)
ЗАХОЧЕТЕ (2)
ЗАХОЧУЄТЬСЯ (1)
ЗАХОЧУТЬ (1)
ЗАХРИПІВ (2)
ЗАХРИПІЛИ (1)
ЗАХРИПНЕ (1)
ЗАХРИПНУ (1)
ЗАХРІП (10)
ЗАХРОПІВ (1)
ЗАХРОПЛА (6)
ЗАХРОПЛИ (1)
ЗАХРУЩАЛИ (1)
ЗАХРУЩАЛО (1)
ЗАХРУЩИТЬ (1)
ЗАХРЯС (6)
ЗАХРЯСЛИ (3)
ЗАХУДЖЕНА (1)
ЗАХУДЖЕНЕ (1)
ЗАХУДЖЕНИЙ (3)
ЗАХУДЖЕНІ (12)
ЗАХУДЖЕНУ (1)
ЗАХУЖЕНИМИ (1)
ЗАХУРЧАВ (1)
ЗАХУРЧАЛА (1)

ЗАХУРЧАЛИ (1)
ЗАХУРЧУ (1)
ЗАЦВЕНЬКАЛИ (1)
ЗАЦВІВ (7)
ЗАЦВІЛА (16)
ЗАЦВІЛИ (16)
ЗАЦВІЛО (8)
ЗАЦВІРІНЬКАВ (2)
ЗАЦВІРІНЬКАЛА (1)
ЗАЦВІСТИ (1)
ЗАЦВІТАЛИ (1)
ЗАЦВІТУТЬ (3)
ЗАЦИГИКАЛА (1)
ЗАЦІКАВИВ (4)
ЗАЦІКАВИВСЬ (2)
ЗАЦІКАВИВСЯ (2)
ЗАЦІКАВИВШИСЬ (1)
ЗАЦІКАВИЛА (14)
ЗАЦІКАВИЛАСЬ (6)
ЗАЦІКАВИЛИ (5)
ЗАЦІКАВИЛИСЬ (1)
ЗАЦІКАВИЛО (4)
ЗАЦІКАВИТЕСЬ (1)
ЗАЦІКАВИТИ (4)
ЗАЦІКАВИТЬ (1)
ЗАЦІКАВЛЕНА (6)
ЗАЦІКАВЛЕНИЙ (4)
ЗАЦІКАВЛЕНИХ (1)
ЗАЦІКАВЛЕНІ (2)
ЗАЦІКАВЛЮЮСЬ (1)
ЗАЦІП (1)
ЗАЦІПИЛО (3)
ЗАЦМАКАВ (1)
ЗАЦМОКАЛИ (1)
ЗАЦОКОТІЛА (2)
ЗАЦОКОТІЛИ (3)
ЗАЦЬКУЮ (1)
ЗАЦЮКАВ (1)
ЗАЧАВ (1)
ЗАЧАВИЛА (1)
ЗАЧАВЛЮ (1)
ЗАЧАДИЛИ (1)
ЗАЧАЛИ (1)

ЗАЧАЛОСЬ (1)
ЗАЧАЛОСЯ (1)
ЗАЧАРОВАНА (2)
ЗАЧАРОВАНЕ (4)
ЗАЧАРОВАНИЙ (5)
ЗАЧАРОВАНИМ (2)
ЗАЧАРОВАНІ (1)
ЗАЧАРОВАНІЙ (1)
ЗАЧАРОВАНОГО (3)
ЗАЧАРОВАНОМУ (1)
ЗАЧАРОВУВАВ (1)
ЗАЧАРУВАВ (1)
ЗАЧАРУВАЛИ (1)
ЗАЧАСУ (12)
ЗАЧАТКІВ (2)
ЗАЧАТКОВІ (2)
ЗАЧАХЛА (2)
ЗАЧЕВРІЄМО (1)
ЗАЧЕВРІЄТЕ (1)
ЗАЧЕВРІЛА (3)
ЗАЧЕВРІЛЕ (1)
ЗАЧЕВРІЮ (2)
ЗАЧЕКАЄМО (1)
ЗАЧЕПЕ (2)
ЗАЧЕПИ (3)
ЗАЧЕПИ-БО (1)
ЗАЧЕПИВ (27)
ЗАЧЕПИВСЯ (8)
ЗАЧЕПИВШИ (1)
ЗАЧЕПИВШИСЬ (5)
ЗАЧЕПИЛА (26)
ЗАЧЕПИЛАСЬ (10)
ЗАЧЕПИЛИ (8)
ЗАЧЕПИЛО (4)
ЗАЧЕПИЛОСЬ (1)
ЗАЧЕПИТИ (7)
ЗАЧЕПИТИСЬ (1)
ЗАЧЕПИТЬ (11)
ЗАЧЕПИТЬСЯ (3)
ЗАЧЕПИШ (1)
ЗАЧЕПІТЬ (1)
ЗАЧЕПЛЕНА (1)
ЗАЧЕПЛЕНИЙ (1)
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ЗАЧЕПЛЕНІ (1)
ЗАЧЕПЛЮ (3)
ЗАЧЕПЛЯТЬ (1)
ЗАЧЕРВІЛИ (1)
ЗАЧЕРВОНІВ (5)
ЗАЧЕРВОНІВШИСЬ (1)
ЗАЧЕРВОНІЛА (4)
ЗАЧЕРВОНІЛАСЬ (5)
ЗАЧЕРВОНІЛЕ (2)
ЗАЧЕРВОНІЛИ (11)
ЗАЧЕРВОНІЛО (7)
ЗАЧЕРКНІТЬ (4)
ЗАЧЕРКНУВ (2)
ЗАЧЕРКНУТИ (2)
ЗАЧЕРКУЮТЬ (2)
ЗАЧЕРПНУВ (1)
ЗАЧЕРПНУТИ (2)
ЗАЧЕРПНУТІ (1)
ЗАЧЕРСТВІВ (1)
ЗАЧЕРСТВІТИ (1)
ЗАЧЕСАВ (1)
ЗАЧЕСАВСЯ (2)
ЗАЧЕСАВШИ (1)
ЗАЧЕСАЛАСЬ (2)
ЗАЧЕСАНА (3)
ЗАЧЕСАНЕ (3)
ЗАЧЕСАНИЙ (4)
ЗАЧЕСАНИМ (2)
ЗАЧЕСАНИМИ (1)
ЗАЧЕСАНІ (1)
ЗАЧЕСАТИ (1)
ЗАЧЕСАТИСЬ (1)
ЗАЧЕСАТЬ (1)
ЗАЧЕСАТЬСЯ (1)
ЗАЧЕШИ (1)
ЗАЧЕШИСЬ (1)
ЗАЧИНАЄ (1)
ЗАЧИНАЄТЬСЯ (2)
ЗАЧИНАЙТЕ (1)
ЗАЧИНАЛИСЯ (2)
ЗАЧИНАЛОСЬ (1)
ЗАЧИНЕНА (2)
ЗАЧИНЕНИЙ (2)

ЗАЧИНЕНИМИ (1)
ЗАЧИНЕНИХ (2)
ЗАЧИНЕНІ (9)
ЗАЧИНЕНІЙ (1)
ЗАЧИНЕНУ (1)
ЗАЧИНИ (4)
ЗАЧИНИВ (9)
ЗАЧИНИВСЬ (1)
ЗАЧИНИВСЯ (1)
ЗАЧИНИВШИ (4)
ЗАЧИНИВШИСЬ (3)
ЗАЧИНИЛА (18)
ЗАЧИНИЛАСЬ (2)
ЗАЧИНИЛИ (5)
ЗАЧИНИЛИСЬ (6)
ЗАЧИНИЛОСЬ (1)
ЗАЧИНИТИ (4)
ЗАЧИНИТЬ (1)
ЗАЧИНИТЬСЯ (4)
ЗАЧИНЮ (1)
ЗАЧИНЯВ (2)
ЗАЧИНЯЄТЬСЯ (1)
ЗАЧИНЯЙ (3)
ЗАЧИНЯЙТЕ (4)
ЗАЧИНЯЛА (1)
ЗАЧИНЯЛИСЬ (5)
ЗАЧИНЯТЬ (3)
ЗАЧИНЯЮ (1)
ЗАЧИНЯЮТЬ (5)
ЗАЧИНЯЮТЬСЯ (2)
ЗАЧИНЯЮЧИ (2)
ЗАЧИРКАВ (1)
ЗАЧИТАВ (1)
ЗАЧИТАЛАСЯ (1)
ЗАЧИТУВАВСЯ (1)
ЗАЧІПАВ (22)
ЗАЧІПАЄ (17)
ЗАЧІПАЄШ (3)
ЗАЧІПАЙ (16)
ЗАЧІПАЙ-БО (1)
ЗАЧІПАЙТЕ (18)
ЗАЧІПАЛА (15)
ЗАЧІПАЛАСЬ (1)

ЗАЧІПАЛИ (25)
ЗАЧІПАЛО (5)
ЗАЧІПАТИ (14)
ЗАЧІПАТИМЕ (1)
ЗАЧІПАТИМУТЬ (1)
ЗАЧІПАТЬ (11)
ЗАЧІПАЮ (2)
ЗАЧІПАЮТЬ (13)
ЗАЧІПАЮЧИ (9)
ЗАЧІПАЮЧІ (4)
ЗАЧІПКИ (1)
ЗАЧІПКУ (1)
ЗАЧІПЛИВІ (1)
ЗАЧІСКИ (1)
ЗАЧІСКУ (1)
ЗАЧІСУВАВ (1)
ЗАЧІСУВАВСЬ (1)
ЗАЧІСУВАЛА (3)
ЗАЧІСУВАЛАСЬ (1)
ЗАЧІСУВАЛИ (1)
ЗАЧІСУВАТИСЬ (1)
ЗАЧІСУЄ (1)
ЗАЧІСУЙСЯ (1)
ЗАЧІСУЮЧИ (2)
ЗАЧОВГАВ (1)
ЗАЧОВГАЛИ (3)
ЗАЧОВГАЛО (1)
ЗАЧОРНІВ (4)
ЗАЧОРНІЛА (5)
ЗАЧОРНІЛИ (8)
ЗАЧОРНІЛО (1)
ЗАЧУВ (4)
ЗАЧУВАЛИ (1)
ЗАЧУВШИ (19)
ЗАЧУДОВАЛА (1)
ЗАЧУДОВАНА (4)
ЗАЧУДОВАНИЙ (2)
ЗАЧУДОВАНІ (1)
ЗАЧУДОВАНО (1)
ЗАЧУДОВАНОГО (1)
ЗАЧУДУВАВСЬ (1)
ЗАЧУДУВАЛАСЬ (1)
ЗАЧУДУВАЛИ (1)
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ЗАЧУДУВАЛИСЬ (1)
ЗАЧУДУВАЛО (1)
ЗАЧУДУВАННЯМ (1)
ЗАЧУЄ (1)
ЗАЧУЛА (7)
ЗАЧУЛИ (5)
ЗАЧУМЛЕНИХ (1)
ЗАЧУЧВЕРІЄ (1)
ЗАЧУЧВЕРІТИ (1)
ЗАЧУЧВЕРІЮ (1)
ЗАЧУЮ (2)
ЗАШАВКОТІЛА (1)
ЗАШАМОТАВСЯ (1)
ЗАШАМОТАЛАСЬ (1)
ЗАШАМОТІЛИ (1)
ЗАШАМУТАВСЯ (2)
ЗАШАМУТІЛИ (1)
ЗАШАРУДІЛИ (7)
ЗАШВАРГОТІЛА (1)
ЗАШЕЛЕСТИТЬ (1)
ЗАШЕЛЕСТІВ (9)
ЗАШЕЛЕСТІЛА (7)
ЗАШЕЛЕСТІЛИ (13)
ЗАШЕЛЕСТІЛИСЬ (1)
ЗАШЕЛЕСТІЛО (14)
ЗАШЕЛЕСТІТЬ (1)
ЗАШЕПОТІВ (12)
ЗАШЕПОТІЛА (10)
ЗАШЕПОТІЛИ (10)
ЗАШЕРХЛА (3)
ЗАШИЙ (1)
ЗАШИЙТЕ (3)
ЗАШИЛА (2)
ЗАШИЛИ (1)
ЗАШИПІВ (12)
ЗАШИПІЛА (2)
ЗАШИПІЛИ (3)
ЗАШИПІЛО (1)
ЗАШИТИ (1)
ЗАШИТИМИ (1)
ЗАШИТІ (1)
ЗАШИТО (1)
ЗАШКАЛИБИНУ (1)

ЗАШКАЛУБИНА (1)
ЗАШКАЛУБИНИ (2)
ЗАШКАРУБЛА (2)
ЗАШКАРУБЛІ (4)
ЗАШКАРУБЛО (1)
ЗАШКВАРЧАВ (3)
ЗАШКВАРЧАЛА (1)
ЗАШКВАРЧАЛИ (3)
ЗАШКВАРЧАЛО (1)
ЗАШКЛЯНА (1)
ЗАШКОДИЛО (1)
ЗАШКОДИТЬ (3)
ЗАШКРЯБАВ (2)
ЗАШЛЕ (2)
ЗАШЛЕМО (1)
ЗАШЛІТЬ (2)
ЗАШЛЮ (3)
ЗАШЛЮТЬ (1)
ЗАШМОРГОМ (1)
ЗАШНУРУВАЛАСЬ (1)
ЗАШПАРИ (1)
ЗАШПАРІ (1)
ЗАШПАРОВАНІ (2)
ЗАШПИГАЛА (1)
ЗАШПОРИ (4)
ЗАШТАТ (1)
ЗАШТАТНИЙ (1)
ЗАШУГАЛИ (3)
ЗАШУМИТЬ (4)
ЗАШУМІВ (3)
ЗАШУМІЛА (8)
ЗАШУМІЛИ (7)
ЗАШУМІЛО (14)
ЗАШУРШАЛИ (1)
ЗАЩЕБЕТАВ (4)
ЗАЩЕБЕТАЛА (11)
ЗАЩЕБЕТАЛИ (18)
ЗАЩЕБЕТАЛО (1)
ЗАЩЕБЕЧЕ (1)
ЗАЩЕМІЛА (1)
ЗАЩЕМІЛО (2)
ЗАЩЕПИВСЯ (2)
ЗАЩЕПЛЕНЕ (1)

ЗАЩЕПНУВ (2)
ЗАЩЕПНУЛА (2)
ЗАЩИПАЛАСЬ (2)
ЗАЩІПКА (1)
ЗАЩІПКАМИ (2)
ЗАЩІПКИ (6)
ЗАЩІПКОЮ (3)
ЗАЩІПКУ (5)
ЗАЩІПНУВ (2)
ЗАЩІПНУЛА (1)
ЗАЩІПОК (1)
ЗАЯВИВ (1)
ЗАЯВИТЬ (1)
ЗАЯВІТЬ (1)
ЗАЯВКОМ (1)
ЗАЯВКУ (1)
ЗАЯВЛЕНИЕ (3)
ЗАЯВЛЯЛИСЬ (1)
ЗАЯВОК (3)
ЗАЯЛОЖЕНІЙ (1)
ЗАЯЛОЗЕНЕ (2)
ЗАЯЛОЗЕНИЙ (1)
ЗАЯЛОЗЕНИХ (2)
ЗАЯЛОЗЕНІ (1)
ЗАЯЛОЗЕНУ (2)
ЗАЯЛОЗИВСЯ (1)
ЗАЯЛОЗИЛИ (1)
ЗАЯЧА (1)
ЗАЯЧИНОЮ (1)
ЗАЯЧІ (2)
ЗБАВИВ (5)
ЗБАВИВСЯ (1)
ЗБАВИВШИ (1)
ЗБАВИЛА (7)
ЗБАВИЛИ (5)
ЗБАВИЛО (4)
ЗБАВИТЕ (1)
ЗБАВИТЬ (6)
ЗБАВИШ (3)
ЗБАВЛЕНИЙ (1)
ЗБАВЛЕНУ (1)
ЗБАВЛЯЄ (1)
ЗБАВЛЯЄМО (1)
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ЗБАВЛЯЄТЕ (2)
ЗБАВЛЯЄШ (1)
ЗБАВЛЯЙ (1)
ЗБАВЛЯЛА (1)
ЗБАВЛЯТИ (3)
ЗБАВЛЯТИМЕ (1)
ЗБАВЛЯТЬ (1)
ЗБАВЛЯЮТЬ (1)
ЗБАГАЧУ (1)
ЗБАГНЕ (1)
ЗБАГНУВШИ (2)
ЗБАГНУЛИ (1)
ЗБАГНУТИ (1)
ЗБАГНУТЬ (3)
ЗБАЙДУЖНІВ (2)
ЗБАЙДУЖНІЮ (2)
ЗБАНКРОТУВАВ (3)
ЗБАРАЖ (6)
ЗБАРАЖА (5)
ЗБАРАЖЕМ (2)
ЗБАРАЖІ (3)
ЗБАРАЖСЬКИЙ (3)
ЗБАРАЖСЬКИХ (1)
ЗБАРАЖСЬКІ (5)
ЗБАРАЖСЬКІЙ (1)
ЗБЕЗЧЕСТИВ (2)
ЗБЕНТЕЖЕНА (7)
ЗБЕНТЕЖЕНИЙ (3)
ЗБЕНТЕЖЕНІ (4)
ЗБЕНТЕЖЕНУ (2)
ЗБЕНТЕЖИВ (1)
ЗБЕНТЕЖИЛА (4)
ЗБЕНТЕЖИЛАСЬ (3)
ЗБЕНТЕЖИЛИ (1)
ЗБЕНТЕЖИЛО (4)
ЗБЕРЕ (2)
ЗБЕРЕГЛАСЬ (2)
ЗБЕРЕГЛАСЯ (6)
ЗБЕРЕГЛИ (1)
ЗБЕРЕГЛИСЬ (1)
ЗБЕРЕГЛОСЬ (1)
ЗБЕРЕГТИ (1)
ЗБЕРЕЖЕННЯ (1)

ЗБЕРЕЖЕТЬСЯ (1)
ЗБЕРЕМО (5)
ЗБЕРЕМОСЬ (2)
ЗБЕРЕМОСЯ (2)
ЗБЕРЕТЕСЬ (1)
ЗБЕРЕТЬСЯ (7)
ЗБЕРЕШ (1)
ЗБЕРИ (1)
ЗБЕРІГАЄ (1)
ЗБЕРІГАЄТЬСЯ (2)
ЗБЕРІТЬСЯ (1)
ЗБЕРУ (5)
ЗБЕРУСЬ (1)
ЗБЕРУСЯ (1)
ЗБЕРУТЬ (1)
ЗБЕРУТЬСЯ (5)
ЗБИВ (5)
ЗБИВАВ (1)
ЗБИВАВСЯ (1)
ЗБИВАЄ (5)
ЗБИВАЄШ (1)
ЗБИВАЙ (1)
ЗБИВАЙТЕ (2)
ЗБИВАЙТЕСЯ (1)
ЗБИВАЛА (1)
ЗБИВАЛАСЬ (1)
ЗБИВАЛИ (4)
ЗБИВАТИ (3)
ЗБИВАТИСЬ (2)
ЗБИВАТЬ (2)
ЗБИВАТЬСЯ (1)
ЗБИВАЮ (1)
ЗБИВАЮСЬ (1)
ЗБИВАЮТЬ (9)
ЗБИВАЮЧИ (1)
ЗБИВАЮЧИСЬ (1)
ЗБИВСЯ (12)
ЗБИЛА (9)
ЗБИЛАСЬ (4)
ЗБИЛИ (5)
ЗБИЛИСЬ (8)
ЗБИЛИСЯ (1)
ЗБИЛО (1)

ЗБИРАВ (14)
ЗБИРАВСЬ (1)
ЗБИРАВСЯ (13)
ЗБИРАЄ (8)
ЗБИРАЄТЕСЬ (1)
ЗБИРАЄТЬСЯ (11)
ЗБИРАЄШ (2)
ЗБИРАЄШСЯ (1)
ЗБИРАЙ (2)
ЗБИРАЙМО (2)
ЗБИРАЙСЯ (1)
ЗБИРАЙТЕ (3)
ЗБИРАЙТЕСЬ (2)
ЗБИРАЛА (15)
ЗБИРАЛАСЬ (8)
ЗБИРАЛАСЯ (4)
ЗБИРАЛИ (7)
ЗБИРАЛИСЬ (30)
ЗБИРАЛИСЯ (14)
ЗБИРАЛОСЬ (4)
ЗБИРАЛОСЯ (2)
ЗБИРАННІ (2)
ЗБИРАННЯ (4)
ЗБИРАТИ (17)
ЗБИРАТИСЬ (13)
ЗБИРАТЬ (6)
ЗБИРАТЬСЯ (8)
ЗБИРАЧІ (1)
ЗБИРАЮ (1)
ЗБИРАЮТЬ (4)
ЗБИРАЮТЬСЯ (24)
ЗБИРАЮЧИ (2)
ЗБИРАЮЧИСЬ (4)
ЗБИТА (1)
ЗБИТЕ (2)
ЗБИТИ (5)
ЗБИТИЙ (1)
ЗБИТИМИ (3)
ЗБИТИСЯ (1)
ЗБИТІ (2)
ЗБИТКАМ (1)
ЗБИТКАМИ (4)
ЗБИТКАХ (1)
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ЗБИТКИ (21)
ЗБИТКІВ (4)
ЗБИТКУВАЛИ (1)
ЗБИТКУВАТИСЬ (2)
ЗБИТКУЮТЬСЯ (1)
ЗБИТОК (1)
ЗБИТЬ (1)
ЗБІГ (2)
ЗБІГАВ (2)
ЗБІГАВСЯ (1)
ЗБІГАЄ (3)
ЗБІГАЄТЬСЯ (2)
ЗБІГАЙТЕСЯ (1)
ЗБІГАЛАСЬ (1)
ЗБІГАЛИСЬ (7)
ЗБІГАЛИСЯ (2)
ЗБІГАТИ (1)
ЗБІГАТИМЕТЬСЯ (1)
ЗБІГАТИСЬ (3)
ЗБІГАТИСЯ (1)
ЗБІГАТЬСЯ (2)
ЗБІГАЮТЬ (1)
ЗБІГАЮТЬСЯ (7)
ЗБІГАЮЧИ (1)
ЗБІГЛА (6)
ЗБІГЛАСЬ (1)
ЗБІГЛАСЯ (2)
ЗБІГЛИ (4)
ЗБІГЛИСЬ (14)
ЗБІГЛИСЯ (6)
ЗБІГЛО (1)
ЗБІГЛОСЯ (1)
ЗБІГСЯ (2)
ЗБІДНИВСЯ (1)
ЗБІДНИВШИСЬ (1)
ЗБІДНИЛИСЬ (1)
ЗБІДНІЄ (1)
ЗБІДНІЄТЕ (1)
ЗБІДНІЛА (1)
ЗБІДНІЛИ (1)
ЗБІДНІЛО (2)
ЗБІДНІЛОГО (1)
ЗБІДНІННЯ (1)

ЗБІЖАЛИЙ (1)
ЗБІЖАЛИХ (1)
ЗБІЖАЛІ (1)
ЗБІЖАТЬСЯ (3)
ЗБІЖИТЬ (1)
ЗБІЛЬШЕНОЇ (1)
ЗБІЛЬШИТИ (3)
ЗБІЛЬШУВАВСЬ (1)
ЗБІЛЬШУВАЛА (1)
ЗБІЛЬШУВАЛАСЬ (3)
ЗБІЛЬШУВАЛИ (1)
ЗБІЛЬШУВАЛИСЬ (1)
ЗБІЛЬШУВАЛОСЬ (1)
ЗБІЛЬШУВАЛЬНИМ (1)
ЗБІЛЬШУВАТИ (1)
ЗБІЛЬШУВАТЬ (1)
ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ (2)
ЗБІР (5)
ЗБІРКАХ (1)
ЗБІРКОЮ (1)
ЗБІРНА (1)
ЗБІРНЕ (2)
ЗБІРНИК (18)
ЗБІРНИКА (9)
ЗБІРНИКАХ (4)
ЗБІРНИКИ (7)
ЗБІРНИКІВ (2)
ЗБІРНИКОВІ (5)
ЗБІРНИКОМ (1)
ЗБІРНИКУ (6)
ЗБІРНИМ (1)
ЗБІРНІ (1)
ЗБІРНЮ (4)
ЗБІРНЯ (7)
ЗБІРЦІ (2)
ЗБІРЧЕ (1)
ЗБЛИЗЬКА (15)
ЗБЛІД (36)
ЗБЛІДЛА (51)
ЗБЛІДЛЕ (2)
ЗБЛІДЛИ (15)
ЗБЛІДЛИЙ (1)
ЗБЛІДЛІ (2)

ЗБЛІДЛО (10)
ЗБЛІДЛУ (1)
ЗБЛІДНІВШИ (1)
ЗБЛЯК (4)
ЗБЛЯКЛА (4)
ЗБЛЯКЛИ (5)
ЗБЛЯКЛИЙ (2)
ЗБЛЯКЛИХ (4)
ЗБЛЯКЛІ (2)
ЗБЛЯКЛО (3)
ЗБЛЯКЛОЮ (3)
ЗБЛЯКЛУ (2)
ЗБОЖЕВОЛІВ (9)
ЗБОЖЕВОЛІЄ (3)
ЗБОЖЕВОЛІЛА (23)
ЗБОЖЕВОЛІЛИ (2)
ЗБОЖЕВОЛІННЯ (1)
ЗБОЖЕВОЛІЮ (5)
ЗБОЖЕВОЛІЮТЬ (2)
ЗБОКУ (68)
ЗБОРИ (3)
ЗБОРИЩЕ (1)
ЗБОРІ (1)
ЗБОРІВ (4)
ЗБОРОВИМ (2)
ЗБОРОВІ (1)
ЗБОРОВСЬКИЙ (1)
ЗБОРУ (5)
ЗБОЧЕНОЇ (1)
ЗБОЧИВШИ (1)
ЗБРЕХАЛА (5)
ЗБРЕХАТЬ (1)
ЗБРЕШЕ (2)
ЗБРОЄЮ (2)
ЗБРОЇ (7)
ЗБРОЮ (8)
ЗБРОЯ (1)
ЗБРУЄЮ (2)
ЗБРУЇ (5)
ЗБРУЮ (4)
ЗБРУЯ (2)
ЗБУВАЄ (1)
ЗБУВАТИ (1)
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ЗБУВСЯ (1)
ЗБУДЕМОСЬ (1)
ЗБУДЕШСЯ (1)
ЗБУДЖЕНА (1)
ЗБУДИВ (9)
ЗБУДИВШИ (1)
ЗБУДИЛА (14)
ЗБУДИЛИ (6)
ЗБУДИЛО (1)
ЗБУДИТИ (5)
ЗБУДИТЬ (5)
ЗБУДИШ (1)
ЗБУДОВАНА (8)
ЗБУДОВАНЕ (1)
ЗБУДОВАНИЙ (7)
ЗБУДОВАНІ (6)
ЗБУДОВАНІЙ (1)
ЗБУДОВАНОЇ (1)
ЗБУДУ (1)
ЗБУДУВАВ (14)
ЗБУДУВАЛА (5)
ЗБУДУВАЛИ (10)
ЗБУДУВАННЮ (1)
ЗБУДУВАННЯ (1)
ЗБУДУВАТИ (6)
ЗБУДУВАТЬ (3)
ЗБУДУЄ (1)
ЗБУДУЄМО (1)
ЗБУДУЙ (1)
ЗБУДУЮ (2)
ЗБУЛАСЯ (1)
ЗБУЛИСЬ (2)
ЗБУНТОВАЛА (1)
ЗБУНТУВАВСЯ (1)
ЗБУНТУВАЛА (1)
ЗБУНТУВАЛАСЬ (2)
ЗБУНТУВАЛИСЬ (1)
ЗБУНТУВАЛОСЬ (2)
ЗБУНТУВАТИ (2)
ЗБУНТУЮТЬСЯ (2)
ЗБУРЕНА (1)
ЗБУРЕНЕ (2)
ЗБУРЕНИЙ (5)

ЗБУРЕНІ (2)
ЗБУРИВ (3)
ЗБУРИЛА (4)
ЗБУРИЛАСЬ (1)
ЗБУРИЛО (2)
ЗБУРЮВАЛА (1)
ЗБУРЮВАЛИ (1)
ЗБУРЮВАЛО (1)
ЗБУРЮВАЛОСЯ (2)
ЗБУРЮЄ (1)
ЗБУРЮЄТЕ (1)
ЗБУТИ (1)
ЗБУТИСЬ (4)
ЗБУТЛЯВІЛЕ (1)
ЗБУТЛЯВІЛИ (1)
ЗБУТЛЯВІЛИЙ (1)
ЗБУТЛЯВІЛІ (1)
ЗБУТЛЯВЛИЙ (1)
ЗБУТЬСЯ (2)
ЗБУЯВ (2)
ЗВАВ (12)
ЗВАВСЯ (12)
ЗВАЖАЮ (1)
ЗВАЖАЮЧИ (1)
ЗВАЖИВСЬ (1)
ЗВАЖИВСЯ (4)
ЗВАЖИЛАСЬ (2)
ЗВАЖИЛИСЬ (1)
ЗВАЖИТЬСЯ (3)
ЗВАЖЛИВО (1)
ЗВАЖУВАВСЯ (2)
ЗВАЖУВАЛАСЬ (1)
ЗВАЖУВАЛИСЬ (1)
ЗВАЖУВАТИСЬ (1)
ЗВАЖУСЬ (2)
ЗВАЖУЮЧИСЬ (1)
ЗВАЛА (8)
ЗВАЛАСЬ (13)
ЗВАЛЕНА (1)
ЗВАЛИ (43)
ЗВАЛИВ (6)
ЗВАЛИВСЬ (2)
ЗВАЛИВСЯ (10)

ЗВАЛИВШИ (1)
ЗВАЛИЛА (6)
ЗВАЛИЛАСЬ (6)
ЗВАЛИЛИ (4)
ЗВАЛИЛИСЬ (2)
ЗВАЛИЛОСЬ (1)
ЗВАЛИСЬ (3)
ЗВАЛИСЯ (2)
ЗВАЛОСЬ (2)
ЗВАЛОСЯ (1)
ЗВАЛЮВАЛА (1)
ЗВАЛЮСЬ (1)
ЗВАЛЮСЯ (1)
ЗВАЛЮЮТЬ (1)
ЗВАНИЙ (2)
ЗВАНИХ (2)
ЗВАНІ (2)
ЗВАНІЙ (2)
ЗВАННЯ (1)
ЗВАНОЇ (2)
ЗВАРЕНА (1)
ЗВАРЕНУ (1)
ЗВАРИ (4)
ЗВАРИВ (2)
ЗВАРИВШИ (2)
ЗВАРИЛА (18)
ЗВАРИЛИ (5)
ЗВАРИМО (1)
ЗВАРИТИ (13)
ЗВАРИТЬ (4)
ЗВАРИШ (1)
ЗВАРІМ (1)
ЗВАРІТЬ (1)
ЗВАРЙОВАЛ (1)
ЗВАРЮ (9)
ЗВАТИ (9)
ЗВАТЬ (2)
ЗВЕ (19)
ЗВЕДЕ (5)
ЗВЕДЕНО (1)
ЗВЕДЕНУ (1)
ЗВЕДЕНЮЧКИ (1)
ЗВЕДЕТЕ (1)
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ЗВЕДУ (3)
ЗВЕДУТЬ (1)
ЗВЕЗЕШ (1)
ЗВЕЗИ (1)
ЗВЕЗЛА (2)
ЗВЕЗЛИ (4)
ЗВЕЛА (1)
ЗВЕЛАСЬ (1)
ЗВЕЛИ (3)
ЗВЕЛИТЕ (1)
ЗВЕЛИТЬ (4)
ЗВЕЛИШ (1)
ЗВЕЛІВ (217)
ЗВЕЛІВШИ (5)
ЗВЕЛІЛА (108)
ЗВЕЛІЛИ (21)
ЗВЕЛІТЬ (7)
ЗВЕЛО (4)
ЗВЕЛЮ (19)
ЗВЕЛЯТЬ (1)
ЗВЕМО (1)
ЗВЕНИГОРОДКИ (1)
ЗВЕНИГОРОДКОЮ (1)
ЗВЕНИГОРОДСКОГО
(1)
ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ
(3)
ЗВЕНИГОРОДСЬКИМ
(1)
ЗВЕНИГОРОДЦІ (3)
ЗВЕНИГОРОДЩИНА
(1)
ЗВЕНИГОРОДЩИНИ
(1)
ЗВЕНИГОРОДЩИНІ (1)
ЗВЕРЕТЕНИВСЯ (1)
ЗВЕРЕТЕНИЛАСЬ (4)
ЗВЕРЕТЕНИТЬСЯ (1)
ЗВЕРНЕ (2)
ЗВЕРНІТЬ (2)
ЗВЕРНУВ (24)
ЗВЕРНУВСЯ (2)
ЗВЕРНУВШИ (1)

ЗВЕРНУГЕ (1)
ЗВЕРНУЛА (7)
ЗВЕРНУЛИ (22)
ЗВЕРНУЛО (17)
ЗВЕРНУТА (3)
ЗВЕРНУТИ (5)
ЗВЕРНУТІ (1)
ЗВЕРНУТЬ (3)
ЗВЕРТАВ (11)
ЗВЕРТАЄ (6)
ЗВЕРТАЙ (1)
ЗВЕРТАЙТЕ (1)
ЗВЕРТАЛА (2)
ЗВЕРТАЛИ (4)
ЗВЕРТАЛО (1)
ЗВЕРТАТИ (5)
ЗВЕРТАТЬ (5)
ЗВЕРТАЮ (1)
ЗВЕРТАЮЧИ (3)
ЗВЕРХНЯ (1)
ЗВЕРХОМ (2)
ЗВЕРХУ (284)
ЗВЕРШЕЧКУ (7)
ЗВЕСЕЛИВ (3)
ЗВЕСЕЛИЛА (7)
ЗВЕСЕЛИЛАСЬ (1)
ЗВЕСЕЛИЛИ (2)
ЗВЕСЕЛИЛО (2)
ЗВЕСЕЛИТИ (5)
ЗВЕСЕЛИТЬ (3)
ЗВЕСЕЛИТЬСЯ (2)
ЗВЕСЕЛИШ (1)
ЗВЕСЕЛІТЬ (1)
ЗВЕСЕЛЯВ (4)
ЗВЕСЕЛЯЄ (2)
ЗВЕСЕЛЯЄТЕ (1)
ЗВЕСЕЛЯЄШ (3)
ЗВЕСЕЛЯЛА (9)
ЗВЕСЕЛЯЛИ (6)
ЗВЕСЕЛЯЛО (1)
ЗВЕСЕЛЯТИ (1)
ЗВЕСЕЛЯТЬ (2)
ЗВЕСЕЛЯЮТЬ (4)

ЗВЕСТИ (11)
ЗВЕТЕ (4)
ЗВЕТЬСЯ (27)
ЗВЕЧОРА (9)
ЗВЕШ (2)
ЗВИВ (1)
ЗВИВАВСЬ (2)
ЗВИВАВСЯ (2)
ЗВИВАЄТЬСЯ (5)
ЗВИВАЛА (1)
ЗВИВАЛАСЬ (3)
ЗВИВАЛИСЬ (5)
ЗВИВАЮТЬСЯ (1)
ЗВИВАЮЧИСЬ (2)
ЗВИВКАМИ (2)
ЗВИВКАХ (2)
ЗВИВКИ (2)
ЗВИВОК (1)
ЗВИВСЯ (6)
ЗВИВЧАСТИМ (1)
ЗВИВЧАСТИМИ (1)
ЗВИВЧАСТИХ (1)
ЗВИВЧАСТІ (5)
ЗВИВЧАСТО (1)
ЗВИК (21)
ЗВИКАЙ (3)
ЗВИКАЛИ (1)
ЗВИКАТИ (6)
ЗВИКАТЬ (3)
ЗВИКАЮТЬ (1)
ЗВИКЛА (50)
ЗВИКЛИ (17)
ЗВИКЛІ (2)
ЗВИКЛО (2)
ЗВИКНЕТЕ (1)
ЗВИКНЕШ (6)
ЗВИКНУ (4)
ЗВИКНУТИ (2)
ЗВИКНУТЬ (5)
ЗВИКШИ (4)
ЗВИКШИЙ (1)
ЗВИКШІ (2)
ЗВИЛА (1)
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ЗВИЛАСЬ (1)
ЗВИЛАСЯ (1)
ЗВИЛИ (4)
ЗВИНОГОРОДСЬКОГО
(1)
ЗВИНУЛА (1)
ЗВИНУЛАСЬ (1)
ЗВИНУТІ (1)
ЗВИСЛА (1)
ЗВИСЛІ (1)
ЗВИСОКА (5)
ЗВИТА (2)
ЗВИТЕ (1)
ЗВИТИ (6)
ЗВИТІ (2)
ЗВИЧАЄМ (22)
ЗВИЧАЇ (26)
ЗВИЧАЇВ (14)
ЗВИЧАЙ (44)
ЗВИЧАЙНА (30)
ЗВИЧАЙНЕ (5)
ЗВИЧАЙНЕНЬКИМ (1)
ЗВИЧАЙНЕНЬКІ (2)
ЗВИЧАЙНЕНЬКО (10)
ЗВИЧАЙНИЙ (16)
ЗВИЧАЙНИМ (4)
ЗВИЧАЙНИМИ (2)
ЗВИЧАЙНИХ (3)
ЗВИЧАЙНІ (17)
ЗВИЧАЙНІЙ (1)
ЗВИЧАЙНІСТЬ (1)
ЗВИЧАЙНІША (1)
ЗВИЧАЙНО (133)
ЗВИЧАЙНОГО (6)
ЗВИЧАЙНОЇ (2)
ЗВИЧАЙНОМУ (3)
ЗВИЧАЙНОСТІ (12)
ЗВИЧАЙНОЮ (5)
ЗВИЧАЙНУ (16)
ЗВИЧАЮ (82)
ЗВИЧАЯМИ (5)
ЗВИЧАЯХ (2)
ЗВИЧКА (3)

ЗВИЧКАМИ (1)
ЗВИЧКАХ (2)
ЗВИЧКИ (5)
ЗВИЧКУ (1)
ЗВИЧНА (1)
ЗВИЧНИЙ (1)
ЗВИЧНИМИ (1)
ЗВИЧНІ (1)
ЗВИЧНІШЕ (1)
ЗВИЧНУ (1)
ЗВИЧОК (3)
ЗВИЧЦІ (2)
ЗВІВ (10)
ЗВІВСЯ (1)
ЗВІВШИ (1)
ЗВІДКИ (1)
ЗВІДКІЛЬ (100)
ЗВІДКІЛЬСЬ (27)
ЗВІДКІЛЯ (16)
ЗВІДОМЛЕННЯ (2)
ЗВІДСИ (1)
ЗВІДСІЛЬ (57)
ЗВІДСІЛЯ (16)
ЗВІДТАМ (2)
ЗВІДТІЛЬ (111)
ЗВІДТІЛЯ (26)
ЗВІДУСІЛЬ (21)
ЗВІДЦІЛЬ (1)
ЗВІЄ (1)
ЗВІЗДА (4)
ЗВІЗДУ (4)
ЗВІКУВАВ (3)
ЗВІКУВАЛА (6)
ЗВІКУВАЛИ (1)
ЗВІКУВАТЬ (1)
ЗВІНЧАНА (1)
ЗВІНЧАЮСЬ (2)
ЗВІР (32)
ЗВІРА (16)
ЗВІРАМИ (1)
ЗВІРЕМ (1)
ЗВІРИЛАСЬ (2)
ЗВІРИЛИСЬ (2)

ЗВІРИНЦІ (2)
ЗВІРІ (12)
ЗВІРІВ (7)
ЗВІРКИ (1)
ЗВІРКУВАТА (1)
ЗВІРКУВАТЕ (1)
ЗВІРМИ (1)
ЗВІРОМ (3)
ЗВІРЮК (1)
ЗВІРЮКА (5)
ЗВІРЮКАМИ (1)
ЗВІРЮКИ (3)
ЗВІРЮКОЮ (3)
ЗВІРЮКУ (3)
ЗВІРЮЧИЙ (1)
ЗВІРЮЧІСТЬ (1)
ЗВІРЮЧІСТЮ (1)
ЗВІРЮЧОСТІ (1)
ЗВІРЯ (2)
ЗВІРЯТАМ (1)
ЗВІРЯЧИЙ (3)
ЗВІРЯЧИМ (1)
ЗВІРЯЧІ (1)
ЗВІРЯЧУ (1)
ЗВІСИВСЯ (1)
ЗВІСИВШИ (1)
ЗВІСИВШИСЬ (1)
ЗВІСИЛАСЬ (4)
ЗВІСИЛИСЬ (5)
ЗВІСНА (1)
ЗВІСНИЙ (4)
ЗВІСНІ (5)
ЗВІСНО (6)
ЗВІСНОГО (3)
ЗВІСНУ (4)
ЗВІСТИТИ (2)
ЗВІСТКА (28)
ЗВІСТКАМИ (4)
ЗВІСТКИ (37)
ЗВІСТКОЮ (5)
ЗВІСТКУ (112)
ЗВІСТОК (6)
ЗВІСТОЧКУ (1)
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ЗВІШУВАЛИСЬ (5)
ЗВІШУЄТЬСЯ (1)
ЗВІШУЮТЬСЯ (1)
ЗВІЩАЄ (8)
ЗВІЩАЄТЕ (2)
ЗВІЯТИ (2)
ЗВОДАМИ (1)
ЗВОДАХ (1)
ЗВОДЕ (1)
ЗВОДЖУ (2)
ЗВОДИ (5)
ЗВОДИВ (49)
ЗВОДИЛА (33)
ЗВОДИЛИ (5)
ЗВОДИНИ (2)
ЗВОДИТЕ (2)
ЗВОДИТИ (3)
ЗВОДИТИМЕМО (1)
ЗВОДИТЬ (12)
ЗВОДИШ (4)
ЗВОДІВ (1)
ЗВОДОМ (1)
ЗВОДЧАСТІ (1)
ЗВОДЬ (1)
ЗВОДЯТЬ (1)
ЗВОДЯЧИ (11)
ЗВОЖЧИКА (1)
ЗВОЗИВ (1)
ЗВОЗИЛИ (1)
ЗВОЗИТИ (1)
ЗВОЗИТЬ (2)
ЗВОЛЕНА (2)
ЗВОЛИЛИ (2)
ЗВОЛІКАЙ (2)
ЗВОЛІКУЮТЬ (1)
ЗВОЛІНСЬКУ (1)
ЗВОНЕЦЬ (1)
ЗВОНЕЦЬКИЙ (1)
ЗВОРОТАМИ (1)
ЗВОРУШЕНИЙ (2)
ЗВОРУШЕННЯ (3)
ЗВОРУШИЛА (2)
ЗВОРУШИЛИСЯ (1)

ЗВОРУШИЛО (1)
ЗВОРУШИТИ (3)
ЗВОРУШУВАЛИ (2)
ЗВОЩИК (5)
ЗВОЩИКА (8)
ЗВОЩИКАХ (1)
ЗВОЩИКИ (5)
ЗВОЩИКОМ (1)
ЗВОЩИЦЬКУ (1)
ЗВОЮВАТИ (1)
ЗВУ (2)
ЗВУЖУВАЛАСЬ (1)
ЗВУЖУВАЛОСЬ (1)
ЗВУК (4)
ЗВУКИ (1)
ЗВУТЬ (85)
ЗВУТЬСЯ (9)
ЗВЯГЕЛЬ (1)
ЗВЯГЕЛЯ (1)
ЗВ'ЯЖЕШ (1)
ЗВ'ЯЖІТЬ (3)
ЗВ'ЯЗАВ (1)
ЗВ'ЯЗАВШИ (2)
ЗВ'ЯЗАЛИ (5)
ЗВ'ЯЗАНА (1)
ЗВ'ЯЗАНЕ (1)
ЗВ'ЯЗАНИХ (3)
ЗВ'ЯЗАНІ (1)
ЗВ'ЯЗАНОГО (2)
ЗВ'ЯЗАТИ (3)
ЗВ'ЯЗАТЬ (2)
ЗВ'ЯЗКАМИ (2)
ЗВ'ЯЗЛІСТЬ (1)
ЗВ'ЯЗОК (3)
ЗВ'ЯЗУВАЛИ (1)
ЗВ'ЯЗУВАТИ (1)
ЗВ'ЯЗУЄ (1)
ЗВ'ЯЗУЮТЬ (3)
ЗВ'ЯЛА (4)
ЗВ'ЯЛИ (1)
ЗВ'ЯЛИЛА (1)
ЗГАДАВ (86)
ЗГАДАВШИ (19)

ЗГАДАЄ (6)
ЗГАДАЄМО (5)
ЗГАДАЄТЕ (1)
ЗГАДАЄШ (2)
ЗГАДАЙ (4)
ЗГАДАЙТЕ (1)
ЗГАДАЛА (109)
ЗГАДАЛИ (19)
ЗГАДАЛИСЬ (1)
ЗГАДАНИМИ (4)
ЗГАДАНИХ (5)
ЗГАДАНІ (4)
ЗГАДАНІМ (1)
ЗГАДАНОЇ (2)
ЗГАДАТИ (4)
ЗГАДАЮ (20)
ЗГАДКА (9)
ЗГАДКАМИ (5)
ЗГАДКАХ (5)
ЗГАДКИ (27)
ЗГАДКОЮ (3)
ЗГАДКУ (5)
ЗГАДОК (3)
ЗГАДУВАВ (16)
ЗГАДУВАЛА (21)
ЗГАДУВАЛИ (13)
ЗГАДУВАННІ (1)
ЗГАДУВАННЯ (2)
ЗГАДУВАННЯМ (1)
ЗГАДУВАТИ (10)
ЗГАДУВАТЬ (7)
ЗГАДУЄ (13)
ЗГАДУЄМО (3)
ЗГАДУЄТЕ (7)
ЗГАДУЄТЬСЯ (2)
ЗГАДУЄШ (1)
ЗГАДУЙ (2)
ЗГАДУЮ (2)
ЗГАДУЮТЬ (2)
ЗГАДУЮЧИ (24)
ЗГАНДЖУВАЛО (1)
ЗГАНЖУВАВ (1)
ЗГАНЖУВАЛО (1)
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ЗГАНЯВ (4)
ЗГАНЯЙТЕ (1)
ЗГАНЯЛА (1)
ЗГАНЯЛИ (2)
ЗГАНЯТИ (1)
ЗГАНЯТЬ (1)
ЗГАНЯЮЧИ (3)
ЗГАРМОНІЗОВАНИХ
(1)
ЗГАРЯТИНА (2)
ЗГАРЯТИНОЮ (5)
ЗГАС (8)
ЗГАСАВ (7)
ЗГАСАЄ (9)
ЗГАСАЛА (1)
ЗГАСАЛИ (10)
ЗГАСАЛО (6)
ЗГАСАТИ (5)
ЗГАСАТЬ (2)
ЗГАСАЮТЬ (3)
ЗГАСАЮЧЕ (2)
ЗГАСАЮЧИМИ (1)
ЗГАСАЮЧОГО (1)
ЗГАСЛА (4)
ЗГАСЛИ (17)
ЗГАСЛИМИ (2)
ЗГАСЛО (12)
ЗГАСНЕ (5)
ЗГАСНУТИ (2)
ЗГАСНУТЬ (2)
ЗГАЯЛИ (1)
ЗГАЯТЬ (1)
ЗГЕДЗКАЛАСЬ (1)
ЗГЕДЗКАЛИСЬ (1)
ЗГИНАЛА (1)
ЗГИНАЛИ (1)
ЗГИНАЛИСЬ (1)
ЗГИНАЮЧИ (4)
ЗГИНЕ (11)
ЗГИНЕШ (1)
ЗГИНУ (3)
ЗГИНУВ (1)
ЗГИНУЛА (1)

ЗГИНУЛИ (4)
ЗГИНУЛО (1)
ЗГИНУТЬ (2)
ЗГІННІ (8)
ЗГІРШЕ (6)
ЗГЛАДЖУЄТЬСЯ (2)
ЗГЛЯДАЛИСЬ (2)
ЗГЛЯДАЛИСЯ (1)
ЗГЛЯДУЮЧИСЬ (1)
ЗГЛЯНУВСЬ (1)
ЗГЛЯНУВСЯ (2)
ЗГЛЯНУВШИСЬ (1)
ЗГЛЯНУЛАСЬ (1)
ЗГЛЯНУЛИСЬ (7)
ЗГЛЯНЬСЯ (3)
ЗГЛЯНЬТЕСЬ (1)
ЗГНИЄ (2)
ЗГНИЛИ (2)
ЗГОВОРЕНА (1)
ЗГОВОРИЛИ (2)
ЗГОВОРИЛИСЯ (1)
ЗГОВОРЮВАТИСЬ (1)
ЗГОДА (21)
ЗГОДЖЕНИЙ (1)
ЗГОДЖУВАВСЬ (3)
ЗГОДЖУВАВСЯ (3)
ЗГОДЖУВАЛАСЬ (6)
ЗГОДЖУВАЛИСЬ (3)
ЗГОДЖУВАЛОСЯ (2)
ЗГОДЖУВАТЬСЯ (1)
ЗГОДЖУЄМОСЬ (1)
ЗГОДЖУЄТЕСЬ (2)
ЗГОДЖУЄТЬСЯ (11)
ЗГОДЖУСЬ (3)
ЗГОДЖУЮСЬ (10)
ЗГОДЖУЮТЬСЯ (4)
ЗГОДИ (17)
ЗГОДИВ (3)
ЗГОДИВСЬ (5)
ЗГОДИВСЯ (29)
ЗГОДИВШИСЬ (1)
ЗГОДИЛА (1)
ЗГОДИЛАСЬ (20)

ЗГОДИЛАСЯ (1)
ЗГОДИЛИСЬ (13)
ЗГОДИЛОСЬ (1)
ЗГОДИМОСЬ (3)
ЗГОДИТЕСЬ (3)
ЗГОДИТИСЬ (3)
ЗГОДИТЬ (1)
ЗГОДИТЬСЯ (24)
ЗГОДИШСЯ (1)
ЗГОДІ (11)
ЗГОДНА (2)
ЗГОДНИЙ (2)
ЗГОДНО (2)
ЗГОДОМ (200)
ЗГОДУ (9)
ЗГОДЯТЬ (1)
ЗГОДЯТЬСЯ (7)
ЗГОЛОДІЮ (1)
ЗГОНИВ (2)
ЗГОНИЛА (1)
ЗГОНИТЬ (3)
ЗГОРБИВ (1)
ЗГОРБИВСЯ (2)
ЗГОРБИВШИ (1)
ЗГОРБИВШИСЬ (5)
ЗГОРБИЛАСЬ (1)
ЗГОРБЛЕНИЙ (1)
ЗГОРБЛЮВАТЬ (1)
ЗГОРДА (13)
ЗГОРИ (12)
ЗГОРИСТИЙ (6)
ЗГОРИСТІЙ (2)
ЗГОРИСТОЇ (1)
ЗГОРИСТОМУ (3)
ЗГОРИТЕ (1)
ЗГОРИТЬ (3)
ЗГОРИШ (1)
ЗГОРІВ (9)
ЗГОРІЛА (10)
ЗГОРІЛИ (4)
ЗГОРІЛО (3)
ЗГОРІТИ (2)
ЗГОРНЕ (2)
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ЗГОРНИ (4)
ЗГОРНІТЬ (3)
ЗГОРНУ (2)
ЗГОРНУВ (17)
ЗГОРНУВШИ (54)
ЗГОРНУЛА (26)
ЗГОРНУТА (1)
ЗГОРНУТИ (3)
ЗГОРНУТИЙ (1)
ЗГОРНУТИМИ (1)
ЗГОРНУТІ (1)
ЗГОРНУТЬ (1)
ЗГОРОЮ (1)
ЗГОРТАЙТЕ (2)
ЗГОРТАЛА (1)
ЗГОРТАТЬ (1)
ЗГОРТАЮЧИ (1)
ЗГОРТУВАЛА (1)
ЗГОРТУВАТЬ (1)
ЗГОРТУЮЧИ (1)
ЗГОРЮ (7)
ЗГОРЯТЬ (1)
ЗГОТУВАЛА (7)
ЗГОТУВАЛИ (3)
ЗГОТУВАТИ (4)
ЗГОТУВАТЬ (5)
ЗГОТУЄ (3)
ЗГОТУЄМО (2)
ЗГОТУЄТЬСЯ (2)
ЗГОТУЙ (1)
ЗГОТУЙТЕ (1)
ЗГОТУЮ (2)
ЗГОТУЮТЬ (1)
ЗГРАЇ (3)
ЗГРАЮ (2)
ЗГРАЯ (14)
ЗГРАЯМИ (3)
ЗГРЕБЛА (1)
ЗГРЕБТИ (1)
ЗГРУПОВАНИМИ (1)
ЗГУБА (2)
ЗГУБИВ (8)
ЗГУБИЛА (7)

ЗГУБИЛИ (3)
ЗГУБИМО (1)
ЗГУБИТИ (5)
ЗГУБИШ (1)
ЗГУБЛЕНУ (2)
ЗГУБЛЮ (3)
ЗГУБЛЯТЬ (3)
ЗГУБУ (4)
ЗГУК (4)
ЗГУКА (2)
ЗГУКАМИ (2)
ЗГУКАХ (2)
ЗГУКИ (3)
ЗГУКУ (5)
ЗГУКУВАВСЯ (1)
ЗГУКУВАЛАСЬ (1)
ЗГУКУВАЛИСЬ (3)
ЗГУКУВАННЯ (1)
ЗГУКУВАТЬСЯ (1)
ЗГУРТОВАНО (1)
ЗГУРТУВАТИ (1)
ЗДАВ (7)
ЗДАВАВСЬ (8)
ЗДАВАВСЯ (46)
ЗДАВАЛАСЬ (62)
ЗДАВАЛИСЬ (41)
ЗДАВАЛИСЯ (1)
ЗДАВАЛОСЬ (329)
ЗДАВАЛОСЯ (23)
ЗДАВАТИ (1)
ЗДАВАТИМЕТЬСЯ (2)
ЗДАВАТИМУСЬ (1)
ЗДАВАТИМУТЬСЯ (3)
ЗДАВАТИСЬ (8)
ЗДАВАТЬ (1)
ЗДАВАТЬСЯ (1)
ЗДАВИВ (6)
ЗДАВИЛА (6)
ЗДАВИЛИ (4)
ЗДАВИЛО (19)
ЗДАВИТЬ (2)
ЗДАВЛЕНИЙ (1)
ЗДАВЛЮВАЛА (1)

ЗДАВСЬ (1)
ЗДАВСЯ (34)
ЗДАВШИ (1)
ЗДАВШИСЬ (1)
ЗДАДУТЬСЯ (3)
ЗДАЄТЬСЯ (469)
ЗДАЛА (1)
ЗДАЛАСЬ (25)
ЗДАЛАСЯ (7)
ЗДАЛЕКА (19)
ЗДАЛЕКИ (88)
ЗДАЛЕКО (1)
ЗДАЛЕКУ (2)
ЗДАЛИ (2)
ЗДАЛИСЬ (12)
ЗДАЛИСЯ (7)
ЗДАЛОСЬ (178)
ЗДАЛОСЯ (162)
ЗДАМСЯ (2)
ЗДАНЕ (2)
ЗДАСТЬ (1)
ЗДАСТЬСЯ (5)
ЗДАТЕН (1)
ЗДАТИ (3)
ЗДАТИСЬ (4)
ЗДАТЛИВА (4)
ЗДАТЛИВИЙ (2)
ЗДАТЛИВІША (2)
ЗДАТЛИВІШИХ (1)
ЗДАТНА (30)
ЗДАТНЕ (2)
ЗДАТНИЙ (15)
ЗДАТНИМ (1)
ЗДАТНИМИ (2)
ЗДАТНИХ (2)
ЗДАТНІ (18)
ЗДАТНІСТЬ (8)
ЗДАТНІШИЙ (1)
ЗДАТНІШИХ (1)
ЗДАТНІШІ (1)
ЗДАТНОГО (2)
ЗДАТНОСТІ (5)
ЗДАТНУ (3)
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ЗДАЧА (1)
ЗДАЧІ (12)
ЗДАЮТЬСЯ (12)
ЗДАЮЧИСЬ (1)
ЗДВИГАЛИ (2)
ЗДВИГНЕ (2)
ЗДВИГНЕШ (1)
ЗДВИГНУВ (5)
ЗДВИГНУВШИ (1)
ЗДВИГНУЛА (4)
ЗДВИГНУЛИ (2)
ЗДВИГНУТЬ (1)
ЗДВИЖІ (1)
ЗДЕБІЛЬШОГО (17)
ЗДЕЗГАРМОНІРУЮТЬС
Я (1)
ЗДЕР (2)
ЗДЕРЕ (1)
ЗДЕРЕВЕНІВ (2)
ЗДЕРЕВЕНІЛА (3)
ЗДЕРЕВЕНІЛИ (1)
ЗДЕРЕВЕНІЛО (1)
ЗДЕРЕВ'ЯНІВ (2)
ЗДЕРЕВ'ЯНІЛА (1)
ЗДЕРЕВ'ЯНІЛИ (1)
ЗДЕРЕВ'ЯНІЛО (1)
ЗДЕРЕВ'ЯНІЮ (1)
ЗДЕРЖАВ (2)
ЗДЕРЖАВСЯ (1)
ЗДЕРЖАВШИ (1)
ЗДЕРЖАЛА (9)
ЗДЕРЖАНИЙ (2)
ЗДЕРЖАТИ (3)
ЗДЕРЖАТЬ (2)
ЗДЕРЖАТЬСЯ (1)
ЗДЕРЖЛИВА (3)
ЗДЕРЖЛИВИЙ (1)
ЗДЕРЖЛИВОЇ (1)
ЗДЕРЖНА (1)
ЗДЕРЖУВАВ (3)
ЗДЕРЖУВАВСЯ (1)
ЗДЕРЖУВАЛА (9)
ЗДЕРЖУВАЛИ (2)

ЗДЕРЖУВАНИЙ (1)
ЗДЕРЖУВАТЬ (1)
ЗДЕРЖУЙТЕ (1)
ЗДЕРЖУЮТЬ (2)
ЗДЕРЖУЮЧИ (9)
ЗДЕРИ (1)
ЗДЕРЛА (2)
ЗДЕРЛИ (3)
ЗДЕРТИ (2)
ЗДЕРУ (2)
ЗДЕСЬ (1)
ЗДЕШНІЇ (1)
ЗДИБАВ (1)
ЗДИБАВСЯ (1)
ЗДИБАТИСЬ (1)
ЗДИВА (1)
ЗДИВОВАНА (5)
ЗДИВОВАНИЙ (10)
ЗДИВОВАНИМ (1)
ЗДИВОВАНИМИ (11)
ЗДИВОВАНІ (8)
ЗДИВУВАВ (5)
ЗДИВУВАВСЬ (1)
ЗДИВУВАВСЯ (22)
ЗДИВУВАВШИСЬ (2)
ЗДИВУВАЛА (9)
ЗДИВУВАЛАСЬ (25)
ЗДИВУВАЛАСЯ (1)
ЗДИВУВАЛИ (6)
ЗДИВУВАЛИСЬ (12)
ЗДИВУВАЛО (8)
ЗДИВУВАННЯ (1)
ЗДИВУЄТЬСЯ (2)
ЗДИВУЙТЕ (1)
ЗДИВУЮТЬ (1)
ЗДИРАВ (1)
ЗДИРАЄ (1)
ЗДИРЛИВИЙ (1)
ЗДИРЛИВИМИ (1)
ЗДИРЛИВИХ (1)
ЗДИРЛИВІСТЬ (1)
ЗДИРСТВА (4)
ЗДИРСТВАМИ (1)

ЗДИРСТВО (4)
ЗДИХАЄМОСЬ-ТАКИ
(1)
ЗДИХАЙ (1)
ЗДИХАТИСЬ (5)
ЗДИХАТЬ (1)
ЗДИХАЮ (1)
ЗДИХНУВ (4)
ЗДИХНУВШИ (1)
ЗДИХНУЛА (6)
ЗДИЧАВІЛА (1)
ЗДИЧІВ (1)
ЗДИЧІЛА (2)
ЗДИЧІЛИ (1)
ЗДИЧІЛИМ (1)
ЗДИЧІЛІЙ (2)
ЗДИЧІЛОЮ (1)
ЗДІБНИЙ (2)
ЗДІБНИМ (2)
ЗДІЙМАВ (3)
ЗДІЙМАЄ (8)
ЗДІЙМАЙ (1)
ЗДІЙМАЛА (4)
ЗДІЙМАЛИ (2)
ЗДІЙМАЛИСЯ (1)
ЗДІЙМАТИ (2)
ЗДІЙМАТИСЬ (1)
ЗДІЙМАЮ (6)
ЗДІЙМАЮТЬ (2)
ЗДІЙМАЮЧИ (7)
ЗДІЙМЕ (1)
ЗДІЙМЕЇ (1)
ЗДІЙМЕТЬСЯ (2)
ЗДІЙМУ (1)
ЗДІЙМУТЬ (2)
ЗДІЙНЯВ (8)
ЗДІЙНЯВШИ (3)
ЗДІЙНЯЛА (1)
ЗДІЙНЯЛИ (2)
ЗДІЙСНЕНА (1)
ЗДІЙСНЕНЕ (2)
ЗДІЙСНЕННЯ (3)
ЗДІЙСНИКИ (1)
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ЗДІЙСНИЛАСЬ (1)
ЗДІЙСНИЛИСЬ (1)
ЗДІЙСНИТИ (1)
ЗДІЙСНИТИСЬ (1)
ЗДІЙСНИТЬ (3)
ЗДІЙСНЮВАТЬ (2)
ЗДІЙСНЮЄ (1)
ЗДІЙСНЮЮТЬ (1)
ЗДІЙСНЯТЬСЯ (1)
ЗДІР (1)
ЗДІЯЛОСЬ (2)
ЗДМУХНУЛА (1)
ЗДМУХНУТЬ (1)
ЗДОБИЧ (2)
ЗДОБРІЄ (1)
ЗДОБРІЄМО (1)
ЗДОБРІЄШ (5)
ЗДОБРІЙ (1)
ЗДОБРІЮ (2)
ЗДОБРІЮТЬ (2)
ЗДОБУДЕШ (1)
ЗДОБУТКУ (2)
ЗДОГАД (10)
ЗДОГАДАЛАСЬ (1)
ЗДОГАДАХ (1)
ЗДОГАДИ (3)
ЗДОГАДІВ (6)
ЗДОГАДОМ (3)
ЗДОГАДУ (2)
ЗДОРОВ (16)
ЗДОРОВА (174)
ЗДОРОВАНЯ (1)
ЗДОРОВЕ (72)
ЗДОРОВЕННИЙ (1)
ЗДОРОВЕННОЮ (1)
ЗДОРОВЕНЬКИХ (1)
ЗДОРОВЕНЬКІ (9)
ЗДОРОВЕЦЬКА (13)
ЗДОРОВЕЦЬКЕ (5)
ЗДОРОВЕЦЬКИЙ (23)
ЗДОРОВЕЦЬКИМ (11)
ЗДОРОВЕЦЬКИМИ (14)
ЗДОРОВЕЦЬКИХ (8)

ЗДОРОВЕЦЬКІ (31)
ЗДОРОВЕЦЬКІЙ (1)
ЗДОРОВЕЦЬКОГО (4)
ЗДОРОВЕЦЬКОМУ (1)
ЗДОРОВЕЦЬКОЮ (4)
ЗДОРОВЕЦЬКУ (7)
ЗДОРОВИВ (1)
ЗДОРОВИЙ (246)
ЗДОРОВИЛО (1)
ЗДОРОВИМ (46)
ЗДОРОВИМИ (71)
ЗДОРОВИХ (62)
ЗДОРОВІ (381)
ЗДОРОВІЇ (1)
ЗДОРОВІЙ (19)
ЗДОРОВІЛИМ (1)
ЗДОРОВІСІНЬКА (5)
ЗДОРОВІСІНЬКИЙ (2)
ЗДОРОВІСІНЬКИХ (2)
ЗДОРОВІСІНЬКІ (3)
ЗДОРОВІСІНЬКУ (2)
ЗДОРОВ'Ї (10)
ЗДОРОВКАВСЯ (1)
ЗДОРОВКАЄТЬСЯ (2)
ЗДОРОВКАЄШСЯ (1)
ЗДОРОВКАЛАСЬ (1)
ЗДОРОВКАЛИСЬ (4)
ЗДОРОВКАТЬСЯ (1)
ЗДОРОВКАЮТЬСЯ (1)
ЗДОРОВКАЮЧИСЬ (2)
ЗДОРОВО (57)
ЗДОРОВОГО (46)
ЗДОРОВОЇ (9)
ЗДОРОВОМУ (39)
ЗДОРОВОЮ (24)
ЗДОРОВУ (77)
ЗДОРОВША (1)
ЗДОРОВШИЙ (3)
ЗДОРОВШІ (2)
ЗДОРОВ'Я (173)
ЗДОРОВ'ЯМ (11)
ЗДОРОВ'ЯЧКА (11)
ЗДОРОВ'ЯЧКО (11)

ЗДОРОЖИВСЬ (2)
ЗДОРОЖИВСЯ (5)
ЗДОРОЖИВШИСЬ (1)
ЗДОРОЖИЛАСЬ (1)
ЗДОРОЖИЛИ (1)
ЗДОХ (7)
ЗДОХЛА (2)
ЗДОХЛО (3)
ЗДОХЛЯТИНИ (1)
ЗДОХЛЯТИНОЮ (1)
ЗДОХЛЯТИНУ (2)
ЗДОХНЕ (4)
ЗДОХНУ (3)
ЗДРАВІ (2)
ЗДРАВІЇ (2)
ЗДРАВСТВУЙТЕ (1)
ЗДРАСТУЙТЕ (2)
ЗДРИГНУВСЯ (2)
ЗДРИГНУЛАСЬ (1)
ЗДРИГНУЛАСЯ (1)
ЗДРИГУВАВСЬ (1)
ЗДРІБНІЛИЙ (1)
ЗДРУЖИЛИ (2)
ЗДУЖАВ (1)
ЗДУЖАЄ (2)
ЗДУЖАЛА (1)
ЗДУЖАТИМЕТЕ (2)
ЗДУЖАТИМУ (5)
ЗДУЖАТИМУТЬ (1)
ЗДУЖАЮ (3)
ЗДУЖАЮТЬ (1)
ЗДУЖНІЙ (1)
ЗДУЖНОЮ (1)
ЗДУМАЄ (1)
ЗДУМАЛИ (1)
ЗДУРІВ (27)
ЗДУРІЄ (3)
ЗДУРІЄТЕ (1)
ЗДУРІЙТЕ (1)
ЗДУРІЛА (22)
ЗДУРІЛИ (1)
ЗДУРІТИ (1)
ЗДУРІЮ (1)
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ЗДУШЕНИЙ (1)
ЗДУШИВ (8)
ЗДУШИВШИ (1)
ЗДУШИЛА (2)
ЗДУШИЛО (3)
ЗДУШИТЬ (1)
ЗЕБРИ (1)
ЗЕВЕС (3)
ЗЕВЕСА (1)
ЗЕВС (3)
ЗЕВСА (2)
ЗЕВСІВ (1)
ЗЕЛА (3)
ЗЕЛАНДІЇ (1)
ЗЕЛАХ (1)
ЗЕЛЕНА (90)
ЗЕЛЕНА-ЗЕЛЕНА (1)
ЗЕЛЕНЕ (82)
ЗЕЛЕНЕЄ (1)
ЗЕЛЕНЕ-ЗЕЛЕНЕ (1)
ЗЕЛЕНЕНЬКА (1)
ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ (1)
ЗЕЛЕНЕНЬКИМ (1)
ЗЕЛЕНЕНЬКИХ (1)
ЗЕЛЕНЕНЬКУ (1)
ЗЕЛЕНИЙ (134)
ЗЕЛЕНИМ (112)
ЗЕЛЕНИМИ (132)
ЗЕЛЕНИХ (83)
ЗЕЛЕНІ (186)
ЗЕЛЕНІВ (32)
ЗЕЛЕНІЄ (20)
ЗЕЛЕНІЙ (63)
ЗЕЛЕНІЛА (25)
ЗЕЛЕНІЛИ (52)
ЗЕЛЕНІЛО (16)
ЗЕЛЕНІМ (5)
ЗЕЛЕНІТИ (1)
ЗЕЛЕНІШИЙ (1)
ЗЕЛЕНІШИМ (1)
ЗЕЛЕНІШІ (1)
ЗЕЛЕНІЮТЬ (24)
ЗЕЛЕНКУВАТИЙ (1)

ЗЕЛЕНКУВАТИМ (1)
ЗЕЛЕННЮ (2)
ЗЕЛЕНО (9)
ЗЕЛЕНО-БЛИСКУЧИЙ
(1)
ЗЕЛЕНОГО (102)
ЗЕЛЕНО-ЖОВТИМ (1)
ЗЕЛЕНО-ЖОВТОГО (1)
ЗЕЛЕНО-ЗОЛОТІЙ (1)
ЗЕЛЕНО-ЗОЛОТУ (1)
ЗЕЛЕНОЇ (29)
ЗЕЛЕНОКОСІ (1)
ЗЕЛЕНОМУ (113)
ЗЕЛЕНООКА (1)
ЗЕЛЕНООКИЙ (1)
ЗЕЛЕНООКИХ (1)
ЗЕЛЕНООКІ (3)
ЗЕЛЕНООКОЮ (1)
ЗЕЛЕНО-СИНЯ (1)
ЗЕЛЕНОЮ (63)
ЗЕЛЕНУ (60)
ЗЕЛЕНУВАТА (2)
ЗЕЛЕНУВАТЕ (2)
ЗЕЛЕНУВАТИЙ (4)
ЗЕЛЕНУВАТИМ (3)
ЗЕЛЕНУВАТОМУ (2)
ЗЕЛЕНУВАТОЮ (1)
ЗЕЛЕНЬ (9)
ЗЕЛО (4)
ЗЕЛОМ (1)
ЗЕМЕЛЬ (12)
ЗЕМЕЛЬНОМУ (1)
ЗЕМЕЦЬ (2)
ЗЕМЛЕ (5)
ЗЕМЛЕНАДІЛЬНІ (1)
ЗЕМЛЕТРУС (1)
ЗЕМЛЕТРЯСІННЯ (2)
ЗЕМЛЕУСТРОЙЧИХ (1)
ЗЕМЛЕЮ (68)
ЗЕМЛІ (379)
ЗЕМЛЮ (314)
ЗЕМЛЯ (141)
ЗЕМЛЯК (6)

ЗЕМЛЯКА (5)
ЗЕМЛЯКАМ (2)
ЗЕМЛЯКАМИ (1)
ЗЕМЛЯКИ (7)
ЗЕМЛЯКІВ (4)
ЗЕМЛЯКОМ (1)
ЗЕМЛЯМ (1)
ЗЕМЛЯНИЙ (1)
ЗЕМЛЯНИМ (2)
ЗЕМЛЯНІ (1)
ЗЕМЛЯНІЙ (1)
ЗЕМЛЯНКА (1)
ЗЕМЛЯНКАХ (2)
ЗЕМЛЯНКИ (5)
ЗЕМЛЯНКУ (2)
ЗЕМЛЯНОГО (1)
ЗЕМЛЯНЦІ (2)
ЗЕМЛЯХ (5)
ЗЕМЛЯЧЕ (2)
ЗЕМЛЯЧКИ (1)
ЗЕМЛЯЧКО (1)
ЗЕМНИМ (2)
ЗЕМНІ (1)
ЗЕМНОГО (1)
ЗЕМНОЇ (1)
ЗЕМНОЮ (1)
ЗЕМСТВ (1)
ЗЕМСТВА (6)
ЗЕМСТВАМ (3)
ЗЕМСТВО (8)
ЗЕМСТВУ (3)
ЗЕМСЬКА (2)
ЗЕМСЬКИМ (1)
ЗЕМСЬКИХ (6)
ЗЕМСЬКІ (1)
ЗЕМСЬКІЙ (3)
ЗЕМСЬКОГО (2)
ЗЕМСЬКОЇ (3)
ЗЕМСЬКОМУ (1)
ЗЕМСЬКУ (4)
ЗЕМЦІВ (3)
ЗЕМЦЯ (1)
ЗЕМЦЯМ (1)
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ЗЕМЦЯМИ (1)
ЗЕНОН (3)
ЗЕНОНА (2)
ЗЕНОНОМ (1)
ЗЕРЕН (1)
ЗЕРНА (16)
ЗЕРНАМИ (1)
ЗЕРНИНИ (1)
ЗЕРНИСТА (2)
ЗЕРНИСТИХ (1)
ЗЕРНИСТІ (1)
ЗЕРНО (4)
ЗЕРНОМ (4)
ЗЕФИРОВ (1)
ЗЕФІРАМИ (1)
ЗЕФІРАХ (1)
ЗЕФІРИ (3)
З'ЄДНАЛИ (1)
З'ЄДНАЛИСЬ (1)
З'ЄДНАННЯ (3)
З'ЄДНАТИ (1)
ЗЖАЛЬСЯ (1)
ЗЖЕНЕ (3)
ЗЖЕНИ (1)
ЗЖЕРЛО (1)
ЗЖЕРУТЬ (1)
З-ЗА (413)
ЗЗАДУ (53)
ЗЗАМОЛОДУ (22)
ЗЗІДЯТЬ (1)
ЗИГЗАГАМИ (1)
ЗИГЗАГАХ (1)
ЗИКУ (2)
ЗИМА (38)
ЗИМБИРСЬКИЙ (1)
ЗИМИ (16)
ЗИМИНИ (1)
ЗИМНЄ (1)
ЗИМНИЕ (4)
ЗИМНІ (5)
ЗИМНІЙ (10)
ЗИМНІМИ (3)
ЗИМНЬОГО (4)

ЗИМНЬОЇ (5)
ЗИМНЬОЮ (1)
ЗИМНЯ (1)
ЗИМОВИЙ (3)
ЗИМОВИМ (2)
ЗИМОВІ (3)
ЗИМОЮ (36)
ЗИМУ (30)
ЗИМУВАТИМУ (1)
ЗИМУЮТЬ (7)
ЗИРИВ (1)
ЗИРИЛИ (1)
ЗИРИТЬ (1)
ЗИРК (14)
ЗИРКАВ (11)
ЗИРКАЄ (2)
ЗИРКАЛА (13)
ЗИРКАЛИ (6)
ЗИРКАННІ (1)
ЗИРКАННЯ (1)
ЗИРКАТИ (1)
ЗИРКАТЬ (2)
ЗИРКАЮТЬ (3)
ЗИРКАЮЧИ (13)
ЗИРКНУ (1)
ЗИРКНУВ (9)
ЗИРКНУЛА (8)
ЗИРНЕ (6)
ЗИРНИ (1)
ЗИРНІТЬ (1)
ЗИРНУ (4)
ЗИРНУВ (75)
ЗИРНУВШИ (25)
ЗИРНУЛА (91)
ЗИРНУЛИ (9)
ЗИРНУТИ (1)
ЗИРНУТЬ (1)
ЗІ (18)
ЗІБГАВ (3)
ЗІБГАВШИ (1)
ЗІБГАНИХ (1)
ЗІБГАНІ (1)
ЗІБГАНУ (2)

ЗІБЄШ (1)
ЗІБРАВ (24)
ЗІБРАВСЬ (2)
ЗІБРАВСЯ (14)
ЗІБРАВШИ (5)
ЗІБРАВШИСЬ (4)
ЗІБРАЛА (9)
ЗІБРАЛАСЬ (19)
ЗІБРАЛАСЯ (2)
ЗІБРАЛИ (7)
ЗІБРАЛИСЬ (33)
ЗІБРАЛИСЯ (3)
ЗІБРАЛОСЬ (12)
ЗІБРАЛОСЯ (4)
ЗІБРАНА (2)
ЗІБРАНИЙ (1)
ЗІБРАНІ (9)
ЗІБРАНО (2)
ЗІБРАТИ (13)
ЗІБРАТИСЬ (2)
ЗІБРАТЬ (6)
ЗІБ'ЮТЬСЯ (1)
ЗІВ'ЯВ (1)
ЗІВ'ЯЛА (3)
ЗІВ'ЯЛИ (1)
ЗІВ'ЯЛО (1)
ЗІВ'ЯЛУ (1)
ЗІГНАВ (3)
ЗІГНАВШИ (1)
ЗІГНАЛА (6)
ЗІГНАЛИ (8)
ЗІГНАЛО (1)
ЗІГНАНОЇ (1)
ЗІГНАТИ (6)
ЗІГНАТЬ (3)
ЗІГНУВ (3)
ЗІГНУВСЯ (7)
ЗІГНУВШИ (1)
ЗІГНУВШИСЬ (3)
ЗІГНУЛА (4)
ЗІГНУЛАСЬ (4)
ЗІГНУТИЙ (1)
ЗІГНУТИМИ (1)
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ЗІГНУТИСЬ (1)
ЗІГРІЙ (1)
ЗІДМУ (2)
ЗІЙДЕ (13)
ЗІЙДЕМОСЬ (4)
ЗІЙДЕТЬСЯ (7)
ЗІЙДЕШ (2)
ЗІЙДИ (1)
ЗІЙДІМ (1)
ЗІЙДІМОСЬ (1)
ЗІЙДУСЬ (1)
ЗІЙДУСЯ (1)
ЗІЙДУТЬ (3)
ЗІЙДУТЬСЯ (11)
ЗІЙДУТЬСЯ-ТО (1)
ЗІЙТИ (3)
ЗІЙТИСЬ (4)
ЗІЙТИСЯ (2)
ЗІЙШЛА (32)
ЗІЙШЛАСЬ (3)
ЗІЙШЛАСЯ (2)
ЗІЙШЛИ (19)
ЗІЙШЛИСЬ (7)
ЗІЙШЛИСЯ (17)
ЗІЙШЛО (19)
ЗІЙШЛОСЬ (1)
ЗІЙШЛОСЯ (3)
ЗІЙШОВ (21)
ЗІЙШОВСЬ (2)
ЗІЙШОВСЯ (8)
ЗІЙШОВШИ (1)
ЗІЛЛЄ (2)
ЗІЛЛЄМОСЬ (1)
ЗІЛЛЄТЬСЯ (2)
ЗІЛЛЮТЬСЯ (2)
ЗІЛЛЯ (71)
ЗІЛЛЯМ (25)
ЗІЛЛЯМ-ОТРУТОЮ (1)
ЗІЛЛЯХ (1)
ЗІЛЬНИКА (1)
ЗІЛЬНИКУ (1)
ЗІНАЇДА (174)
ЗІНАЇДИ (16)

ЗІНАЇДИНЕ (2)
ЗІНАЇДИНУ (1)
ЗІНАЇДІ (4)
ЗІНАЇДО (24)
ЗІНАЇДОЮ (7)
ЗІНАЇДУ (44)
ЗІНИЦЯМИ (1)
ЗІНИЦЯХ (1)
ЗІНІ (2)
ЗІНОВІЄВІ (4)
ЗІНОВІЄМ (1)
ЗІНОВІЙ (140)
ЗІНОВІЮ (2)
ЗІНОВІЯ (33)
ЗІНУ (2)
ЗІНЬКА (227)
ЗІНЬКАМИ (3)
ЗІНЬКАХ (4)
ЗІНЬКИ (36)
ЗІНЬКО (13)
ЗІНЬКОЮ (4)
ЗІНЬКУ (12)
ЗІНЬОВАТЬ (3)
ЗІНЬЦІ (19)
ЗІНЬЧИНІ (1)
ЗІНЬЧИНУ (2)
ЗІНЮ (8)
ЗІНЯ (12)
ЗІПАННЯ (1)
ЗІПНЕТЬСЯ (2)
ЗІПНУВШИСЬ (1)
ЗІПНУЛАСЬ (1)
ЗІПСОВАНОЇ (2)
ЗІПХНУ (2)
ЗІПХНУВ (3)
ЗІПХНУЛА (1)
ЗІПХНУТИ (2)
ЗІПХНУТЬ (1)
ЗІР (6)
ЗІРВАВ (3)
ЗІРВАВШИ (1)
ЗІРВАЛА (5)
ЗІРВАЛАСЬ (2)

ЗІРВАЛОСЬ (3)
ЗІРВАНА (1)
ЗІРВАНИЙ (1)
ЗІРВАНУ (1)
ЗІРВАТИ (1)
ЗІРВАТИСЬ (1)
ЗІРВЕ (3)
ЗІРВИ (1)
ЗІРВУ (1)
ЗІРКА (26)
ЗІРКАМИ (19)
ЗІРКИ (26)
ЗІРКОЮ (4)
ЗІРКУ (7)
ЗІРНИЦЕЮ (1)
ЗІРНИЦІ (19)
ЗІРНИЦЮ (4)
ЗІРНИЦЯ (23)
ЗІРНИЧКОЮ (1)
ЗІРНУЛА (2)
ЗІРОК (23)
ЗІРОНЬКА (2)
ЗІРОНЬКАМИ (1)
ЗІРОНЬКИ (1)
ЗІРОНЬКО (2)
ЗІРОЧКА (3)
ЗІРОЧКАМИ (1)
ЗІРОЧКИ (2)
ЗІРОЧКУ (1)
ЗІСТАВИЛА (1)
ЗІСТАВИЛИ (1)
ЗІСТАВСЯ (11)
ЗІСТАВТЕ (1)
ЗІСТАВШИСЬ (5)
ЗІСТАЄТЬСЯ (1)
ЗІСТАЄШСЯ (1)
ЗІСТАЛАСЬ (11)
ЗІСТАЛАСЯ (2)
ЗІСТАЛИСЬ (8)
ЗІСТАЛОСЬ (15)
ЗІСТАЛОСЯ (1)
ЗІСТАНЕТЬСЯ (8)
ЗІСТАНУСЬ (3)

236

ЗІСТАНУТЬ (1)
ЗІСТАНУТЬСЯ (1)
ЗІСТАТИСЬ (11)
ЗІСТАЮСЬ (26)
ЗІСТАЮТЬСЯ (1)
ЗІТНЕ (2)
ЗІТХАВ (5)
ЗІТХАЄ (21)
ЗІТХАЄТЕ (1)
ЗІТХАЄШ (2)
ЗІТХАЛА (5)
ЗІТХАЛИ (8)
ЗІТХАЛЬНИЦЕЮ (1)
ЗІТХАННІВ (1)
ЗІТХАННЯ (28)
ЗІТХАННЯМИ (1)
ЗІТХАТИ (6)
ЗІТХАТИМЕШ (1)
ЗІТХАТЬ (2)
ЗІТХАЮ (1)
ЗІТХАЮЧИ (9)
ЗІТХНЕШ (2)
ЗІТХНУВ (58)
ЗІТХНУВШИ (32)
ЗІТХНУЛА (107)
ЗІТХНУЛО (1)
З'ЇВ (20)
З'ЇВШИ (2)
З'ЇДЕНЕ (1)
З'ЇДУТЬСЯ (1)
З'ЇДЯТЬ (13)
З'ЇЖ (2)
З'ЇЖА (7)
ЗЇЖДЖАВ (1)
ЗЇЖДЖАЛИ (2)
ЗЇЖДЖАЛИСЬ (6)
ЗЇЖДЖАЛО (2)
ЗЇЖДЖАТИ (1)
ЗЇЖДЖАТИСЬ (6)
З'ЇЖДЖАТЬ (1)
З'ЇЖДЖАТЬСЯ (4)
З'ЇЖДЖАЮ (1)
З'ЇЖДЖАЮТЬ (1)

З'ЇЖДЖАЮТЬСЯ (1)
З'ЇЖІ (1)
З'ЇЗД (13)
З'ЇЗДИВСЯ (1)
З'ЇЗДИЛИСЬ (1)
З'ЇЗДІ (2)
З'ЇЗДУ (2)
З'ЇЛА (15)
З'ЇЛИ (23)
З'ЇЛО (5)
З'ЇЛОСЬ (1)
З'ЇЛО-ТАКИ (1)
З'ЇМ (8)
З'ЇМО (2)
З'ЇСИ (4)
З'ЇСТИ (13)
З'ЇСТЬ (10)
З'ЇХАВ (9)
З'ЇХАЛА (7)
З'ЇХАЛАСЬ (2)
З'ЇХАЛИ (2)
З'ЇХАЛИСЬ (10)
З'ЇХАЛИСЯ (1)
З'ЇХАЛО (1)
З'ЇХАЛОСЬ (6)
З'ЇХАТЬСЯ (1)
ЗЙІЗД (1)
ЗЙІЗДІ (1)
ЗЛА (21)
ЗЛАГОДИ (1)
ЗЛАЗИВ (1)
ЗЛАЗИЛА (1)
ЗЛАЗИЛО (2)
ЗЛАЗИТИ (2)
ЗЛАЗИТЬ (2)
ЗЛАЗЬ (4)
ЗЛАЗЬТЕ (2)
ЗЛАЗЯЧИ (2)
ЗЛАМАЄМО (1)
ЗЛАМАЛА (3)
ЗЛАМАЛИСЬ (1)
ЗЛАМАНА (1)
ЗЛАМАНИЙ (1)

ЗЛАМАННЯ (2)
ЗЛАМАЮ (1)
ЗЛАСКАВИВСЬ (1)
ЗЛАСКАВИЛИСЬ (2)
ЗЛАСКАВТЕСЬ (3)
ЗЛАШТОВАНІ (1)
ЗЛЕ (5)
ЗЛЕГКА (6)
ЗЛЕТІВ (4)
ЗЛЕТІЛАСЬ (2)
ЗЛЕТІЛИ (2)
ЗЛЕТІЛИСЬ (5)
ЗЛЕТІЛО (1)
ЗЛЕТІТЬ (1)
ЗЛИВА (4)
ЗЛИВАВСЯ (5)
ЗЛИВАЄ (1)
ЗЛИВАЄТЬСЯ (5)
ЗЛИВАЛАСЬ (1)
ЗЛИВАЛАСЯ (1)
ЗЛИВАЛИСЬ (8)
ЗЛИВАЛИСЯ (3)
ЗЛИВАЛОСЬ (3)
ЗЛИВАТИСЬ (2)
ЗЛИВАЮТЬСЯ (2)
ЗЛИВАЮЧИСЬ (2)
ЗЛИВИ (1)
ЗЛИВКУ (1)
ЗЛИВСЬ (1)
ЗЛИВСЯ (5)
ЗЛИГАВСЯ (8)
ЗЛИГАЛАСЬ (1)
ЗЛИГАЛИСЬ (1)
ЗЛИДАРСЬКА (1)
ЗЛИДАРСЬКОГО (1)
ЗЛИДЕННЕ (1)
ЗЛИДЕННІ (3)
ЗЛИДЕННОГО (1)
ЗЛИДЕННОЇ (1)
ЗЛИДЕННУ (1)
ЗЛИДНІ (24)
ЗЛИДНІВ (5)
ЗЛИДНЯМИ (3)
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ЗЛИДНЯХ (1)
ЗЛИЖЕ (1)
ЗЛИЗАЛА (2)
ЗЛИЙ (17)
ЗЛИЛАСЬ (1)
ЗЛИЛАСЯ (1)
ЗЛИЛИСЬ (12)
ЗЛИЛИСЯ (3)
ЗЛИЛОСЬ (5)
ЗЛИЛОСЯ (1)
ЗЛИМ (6)
ЗЛИМИ (16)
ЗЛИНЕ (1)
ЗЛИНУВ (3)
ЗЛИНУЛА (15)
ЗЛИНУЛО (3)
ЗЛИНЯЄ (2)
ЗЛИНЯЛИ (4)
ЗЛИНЯЛИМ (2)
ЗЛИПАВСЯ (1)
ЗЛИПАЛИСЬ (7)
ЗЛИПАЮТЬСЯ (1)
ЗЛИТИ (2)
ЗЛИТИСЬ (1)
ЗЛИТЬСЯ (1)
ЗЛИХ (8)
ЗЛІ (10)
ЗЛІГ (3)
ЗЛІЗ (16)
ЗЛІЗАТЬ (1)
ЗЛІЗАЮТЬ (1)
ЗЛІЗЛА (7)
ЗЛІЗЛИ (1)
ЗЛІЗЛИСЬ (2)
ЗЛІЗТИ (7)
ЗЛІЗУ (3)
ЗЛІЗЬТЕ (1)
ЗЛІПИВ (1)
ЗЛІПИТИ (3)
ЗЛІПЛЕНЕ (2)
ЗЛІПЛЕНИЙ (1)
ЗЛІПЛЕНИМИ (1)
ЗЛІПЛЕНІ (1)

ЗЛІ-ПРЕЗЛЮЩІ (1)
ЗЛІСТЬ (109)
ЗЛІСТЮ (43)
ЗЛІТАЛИ (5)
ЗЛІТАЛИСЬ (4)
ЗЛІТАЛО (1)
ЗЛІЧИТИ (2)
ЗЛІША (1)
ЗЛО (8)
ЗЛОБА (4)
ЗЛОБІ (1)
ЗЛОБУ (1)
ЗЛОВЖИВАЄ (5)
ЗЛОВЖИВАЛА (1)
ЗЛОВЖИВАЛИ (1)
ЗЛОВЖИВАТИ (2)
ЗЛОВЖИВАЮЧИ (1)
ЗЛОВЖИТКИ (1)
ЗЛОВЖИТКІВ (1)
ЗЛОВЖИТОК (1)
ЗЛОВИВ (2)
ЗЛОВИЛИ (3)
ЗЛОВИТЕ (1)
ЗЛОВИТИ (2)
ЗЛОВИТЬ (2)
ЗЛОВИШ (1)
ЗЛОВЛЮ (3)
ЗЛОВРЕДНОГО (1)
ЗЛОВЧИНКІВ (1)
ЗЛОГО (5)
ЗЛОДІЄВА (2)
ЗЛОДІЄВІ (5)
ЗЛОДІЄВЦІ (1)
ЗЛОДІЄМ (6)
ЗЛОДІЇ (39)
ЗЛОДІЇВ (24)
ЗЛОДІЇВЦІ (1)
ЗЛОДІЙ (34)
ЗЛОДІЙКА (12)
ЗЛОДІЙКО (1)
ЗЛОДІЙКОЮ (3)
ЗЛОДІЙКУ (1)
ЗЛОДІЙКУВАТИЙ (1)

ЗЛОДІЙКУВАТИМИ (1)
ЗЛОДІЙКУВАТІ (1)
ЗЛОДІЙКУВАТОГО (1)
ЗЛОДІЙКУВАТОМУ (1)
ЗЛОДІЙНА (1)
ЗЛОДІЙСТВ (1)
ЗЛОДІЙСТВА (1)
ЗЛОДІЙСТВО (3)
ЗЛОДІЙСЬКЕ (1)
ЗЛОДІЙСЬКИЙ (1)
ЗЛОДІЙСЬКИМИ (1)
ЗЛОДІЙСЬКИХ (1)
ЗЛОДІЙСЬКІ (1)
ЗЛОДІЙСЬКОГО (1)
ЗЛОДІЙСЬКОМУ (1)
ЗЛОДІЙСЬКУ (1)
ЗЛОДІЯ (7)
ЗЛОДІЯКА (1)
ЗЛОДІЯМ (2)
ЗЛОДІЯМИ (5)
ЗЛОДЮГ (1)
ЗЛОДЮГА (5)
ЗЛОДЮГО (1)
ЗЛОДЮГОЮ (1)
ЗЛОДЮЖКА (1)
ЗЛОЖЕНИХ (1)
ЗЛОЖИТИ (1)
ЗЛОМИВ (3)
ЗЛОМИЛА (4)
ЗЛОМИМО (1)
ЗЛОМИТИ (2)
ЗЛОМИТЬ (3)
ЗЛОМУ (2)
ЗЛОСТИВІ (1)
ЗЛОСТІ (48)
ЗЛОСТУВАВ (2)
ЗЛОСТУВАЛА (1)
ЗЛОСТУВАННЯ (5)
ЗЛОСТУВАННЯМ (1)
ЗЛОСТУЄ (5)
ЗЛОСТУЮТЬ (3)
ЗЛОТВОРИТЕЛЬНА (1)
ЗЛОТИЙ (3)
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ЗЛОТИМ (1)
ЗЛОТИХ (13)
ЗЛОТІ (1)
ЗЛОТО (1)
ЗЛОТОМ (1)
ЗЛОТОМУ (2)
ЗЛОЧИНКИ (1)
ЗЛОЧИНКОМ (1)
ЗЛОЧИННИК (1)
ЗЛОЧИННОГО (1)
ЗЛОЧИНОК (2)
ЗЛОЧИНСТВО (1)
ЗЛУ (1)
ЗЛУПЛЮ (1)
ЗЛУЧЕНІ (1)
ЗЛУЧИЛИ (2)
ЗЛУЧИЛИСЬ (2)
ЗЛУЧИЛОСЬ (1)
ЗЛУЧИТИСЬ (1)
ЗЛУЧИШ (1)
ЗЛУЧУЄТЬСЯ (1)
ЗЛЮБИЛА (1)
ЗЛЮЩИЙ (2)
ЗЛЮЩИМИ (1)
ЗЛЮЩИХ (2)
ЗЛЯГЛА (2)
ЗЛЯГЛОСЯ (1)
ЗЛЯЖУСЬ (1)
ЗЛЯКАВ (10)
ЗЛЯКАВСЬ (3)
ЗЛЯКАВСЯ (20)
ЗЛЯКАВШИСЬ (1)
ЗЛЯКАЄТЬСЯ (1)
ЗЛЯКАЄШ (3)
ЗЛЯКАЄШСЯ (1)
ЗЛЯКАЛА (7)
ЗЛЯКАЛАСЬ (68)
ЗЛЯКАЛАСЯ (1)
ЗЛЯКАЛИ (6)
ЗЛЯКАЛИСЬ (11)
ЗЛЯКАЛО (3)
ЗЛЯКАНА (1)
ЗЛЯКАНИЙ (1)

ЗЛЯКАНІ (2)
ЗЛЯКАТИ (1)
ЗЛЯКАТЬ (1)
ЗЛЯКАЮСЬ (5)
ЗМАГАВСЬ (1)
ЗМАГАВСЯ (3)
ЗМАГАЄМОСЬ (1)
ЗМАГАЄТЕСЬ (1)
ЗМАГАЄТЬСЯ (1)
ЗМАГАЙСЬ (1)
ЗМАГАЙСЯ (3)
ЗМАГАЛАСЬ (5)
ЗМАГАЛАСЯ (1)
ЗМАГАЛИСЬ (19)
ЗМАГАЛОСЬ (1)
ЗМАГАЛЬНЕ (1)
ЗМАГАННІВ (3)
ЗМАГАННЮ (1)
ЗМАГАННЯ (74)
ЗМАГАННЯМ (1)
ЗМАГАННЯМИ (1)
ЗМАГАННЯХ (2)
ЗМАГАТИМЕТЕСЬ (1)
ЗМАГАТИСЬ (7)
ЗМАГАТЬСЯ (11)
ЗМАГАЮТЬСЯ (10)
ЗМАГАЮЧИСЬ (2)
ЗМАЖКИ (2)
ЗМАЖКОЮ (1)
ЗМАЖКУ (2)
ЗМАЛЕЧКУ (4)
ЗМАЛИВСЯ (3)
ЗМАЛИЛИСЬ (2)
ЗМАЛИТЬСЯ (1)
ЗМАЛКУ (61)
ЗМАЛОРУСІЛИ (3)
ЗМАЛЬОВАНА (1)
ЗМАЛЬОВУВАВ (3)
ЗМАЛЮВАВ (2)
ЗМАЛЮВАННЯ (1)
ЗМАЛЮВАТИ (1)
ЗМАЛЮВАТЬ (2)
ЗМАЛЮЄ (1)

ЗМАЛЮЮ (2)
ЗМАРНІВ (1)
ЗМАРНІЛА (8)
ЗМАРНІЛЕ (1)
ЗМАРНІЛИ (1)
ЗМАРНІЛИЙ (1)
ЗМАРНІЛИХ (2)
ЗМАРНІЛО (5)
ЗМАРНІЛОГО (1)
ЗМАРНІТЬ (1)
ЗМАРНОВАНО (1)
ЗМАРНУВАЛИ (1)
ЗМАХНУВШИ (1)
ЗМЕЛА (2)
ЗМЕЛЕШ (1)
ЗМЕЛЮ (1)
ЗМЕНШАЄТЬСЯ (1)
ЗМЕНШАЙТЕ (1)
ЗМЕНШАТЬ (1)
ЗМЕНШИВ (2)
ЗМЕНШИЛИ (4)
ЗМЕНШИЛИСЬ (1)
ЗМЕНШИТИ (2)
ЗМЕНШУВАВ (2)
ЗМЕНШУВАЛА (1)
ЗМЕНШУВАТИ (1)
ЗМЕНШУЮТЬ (2)
ЗМЕРЗ (2)
ЗМЕРЗЛА (8)
ЗМЕРЗЛО (1)
ЗМЕРЗНЕМО (1)
ЗМЕРТВІЛІ (1)
ЗМЕСТИ (1)
ЗМЕТЕ (2)
ЗМИГНУЛА (1)
ЗМИЄ (1)
ЗМИЙ (2)
ЗМИЛА (1)
ЗМИЛИВ (1)
ЗМИЛИЛА (3)
ЗМИЛОСЕРДИВСЯ (1)
ЗМИЛОСЕРДИТЬСЯ (2)
ЗМИЛОСЕРДІТЬСЯ (1)
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ЗМИЛОСЕРДЬСЯ (2)
ЗМИЛОСЕРДЬТЕСЬ (1)
ЗМИЛУВАВСЯ (2)
ЗМИЛУЙСЬ (1)
ЗМИЛУЙСЯ (4)
ЗМИЛУЙТЕСЬ (1)
ЗМИТИ (2)
ЗМИТІ (1)
ЗМИЮ (1)
ЗМІГ (10)
ЗМІЄЮ (1)
ЗМІЗЕРНІВ (1)
ЗМІЗЕРНІЛА (3)
ЗМІЗЕРНІЛИЙ (1)
ЗМІЗЕРНІЛО (1)
ЗМІЗЕРНІЛОГО (1)
ЗМІЇ (8)
ЗМІЇНЕ (1)
ЗМІЙ (4)
ЗМІНА (11)
ЗМІНЕ (1)
ЗМІНЕНА (2)
ЗМІНЕНІ (2)
ЗМІНИ (13)
ЗМІНИВ (9)
ЗМІНИВСЬ (2)
ЗМІНИВСЯ (12)
ЗМІНИВШИ (6)
ЗМІНИЛА (4)
ЗМІНИЛАСЬ (8)
ЗМІНИЛАСЯ (2)
ЗМІНИЛИ (5)
ЗМІНИЛИСЬ (4)
ЗМІНИЛО (2)
ЗМІНИЛОСЬ (2)
ЗМІНИТЕ (1)
ЗМІНИТИ (13)
ЗМІНИТЬ (3)
ЗМІНИТЬСЯ (1)
ЗМІНІ (2)
ЗМІНІТЬ (2)
ЗМІНЛИВА (1)
ЗМІНЛИВЕ (4)

ЗМІНЛИВІ (2)
ЗМІНЛИВОГО (2)
ЗМІННЕ (3)
ЗМІНОЮ (2)
ЗМІНУ (18)
ЗМІНЮ (2)
ЗМІНЮВАЛИ (1)
ЗМІНЮВАТИ (1)
ЗМІНЮЄ (5)
ЗМІНЮЄТЬСЯ (2)
ЗМІНЮЮТЬСЯ (1)
ЗМІНЮЮЧИ (2)
ЗМІНЯВ (4)
ЗМІНЯВСЯ (1)
ЗМІНЯЄТЬСЯ (4)
ЗМІНЯЙТЕ (2)
ЗМІНЯЛА (2)
ЗМІНЯЛАСЬ (1)
ЗМІНЯЛИ (6)
ЗМІНЯЛИСЬ (1)
ЗМІНЯТИ (8)
ЗМІНЯТЬ (3)
ЗМІНЯЮТЬ (2)
ЗМІНЯЮТЬСЯ (4)
ЗМІНЯЮЧИ (3)
ЗМІРИВ (1)
ЗМІРКУВАТИ (1)
ЗМІРЯВ (1)
ЗМІСТ (23)
ЗМІСТИВ (1)
ЗМІСТИЛАСЬ (1)
ЗМІСТИЛИСЬ (1)
ЗМІСТИТИ (2)
ЗМІСТИТЬСЯ (3)
ЗМІСТКІСТЬ (1)
ЗМІСТОВІ (1)
ЗМІСТОМ (4)
ЗМІСТУ (14)
ЗМІТАВ (1)
ЗМІТАЛА (1)
ЗМІТАЛИ (1)
ЗМІТАТИ (1)
ЗМІЦНЕНІ (1)

ЗМІЦНИТЬСЯ (1)
ЗМІЦНІЛА (1)
ЗМІЦНІЛИ (1)
ЗМІЦНЮЄ (1)
ЗМІШАВСЯ (2)
ЗМІШАВШИ (1)
ЗМІШАЛИСЬ (3)
ЗМІШАЛИСЯ (3)
ЗМІШАЛОСЬ (2)
ЗМІШАЛОСЯ (1)
ЗМІШАНІ (1)
ЗМІШАНУ (1)
ЗМІШАТИ (1)
ЗМІШАТЬ (1)
ЗМІШУВАВСЬ (1)
ЗМІШУВАЛИСЬ (2)
ЗМІШУЄТЬСЯ (2)
ЗМІШУСЬ (1)
ЗМІЩАВСЯ (1)
ЗМІЩАЄТЬСЯ (2)
ЗМІЩАЙТЕ (2)
ЗМІЩАЛИСЬ (1)
ЗМІЩЕНА (1)
ЗМІЩЕНИЙ (1)
ЗМІЩЕНИХ (1)
ЗМІЩЕНІ (2)
ЗМІЩЕНО (8)
ЗМІЩУВАЛИСЬ (1)
ЗМІЩУВАЛОСЬ (1)
ЗМІЩУЄТЬСЯ (2)
ЗМІЮ (1)
ЗМІЮКА (2)
ЗМІЮКАХ (1)
ЗМІЮКИ (1)
ЗМІЮКУ (1)
ЗМІЯ (14)
ЗМІЯМИ (3)
ЗМОВА (2)
ЗМОВИ (1)
ЗМОВИВСЯ (1)
ЗМОВИВШИСЬ (5)
ЗМОВИЛАСЬ (3)
ЗМОВИЛИСЬ (23)
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ЗМОВИТЕСЬ (1)
ЗМОВКИ (2)
ЗМОВЛЯВСЯ (1)
ЗМОВЛЯЛИСЬ (1)
ЗМОВЛЯТЬСЯ (2)
ЗМОВУ (1)
ЗМОВЧАВ (5)
ЗМОВЧАЛА (2)
ЗМОВЧАТИ (1)
ЗМОВЧАТЬ (2)
ЗМОВЧЕ (1)
ЗМОВЧИТЬ (1)
ЗМОВЧУВАВ (2)
ЗМОВЧУВАЛА (9)
ЗМОВЧУВАЛИ (1)
ЗМОВЧУВАТИ (1)
ЗМОВЧУВАТЬ (6)
ЗМОВЧУЮ (1)
ЗМОГА (1)
ЗМОГИ (3)
ЗМОГЛА (17)
ЗМОГЛИ (4)
ЗМОГЛО (1)
ЗМОГУ (4)
ЗМОЖЕ (7)
ЗМОЖЕТЕ (1)
ЗМОЖУ (7)
ЗМОЖУТЬ (1)
ЗМОКЛА (2)
ЗМОКЛИ (1)
ЗМОКНУ (1)
ЗМОКРІВШИ (1)
ЗМОКРІЛА (1)
ЗМОЛОВ (2)
ЗМОЛОЛОСЬ (1)
ЗМОЛОТЕ (1)
ЗМОЛОТИВ (2)
ЗМОЛОТИВШИ (1)
ЗМОЛОТИМО (2)
ЗМОЛОТИТИ (2)
ЗМОЛОТИТЬ (2)
ЗМОЛОЧЕНА (1)
ЗМОРДОВАНА (1)

ЗМОРШКАМИ (5)
ЗМОРШКИ (14)
ЗМОРШКІВ (2)
ЗМОРШОК (2)
ЗМОРЩЕНИХ (1)
ЗМОРЩИВ (3)
ЗМОРЩИВСЬ (1)
ЗМОРЩИВСЯ (2)
ЗМОРЩИВШИ (2)
ЗМОРЩИЛА (2)
ЗМОСКАЛЕНИЙ (1)
ЗМОСКОВЩИТИ (2)
ЗМОСТИВ (1)
ЗМОТАНОГО (2)
ЗМОЧИЛА (1)
ЗМУЖНІВ (3)
ЗМУЖНІВШИ (1)
ЗМУЖНІЛИ (1)
ЗМУЧЕНА (3)
ЗМУЧЕНЕ (3)
ЗМУЧЕНИЙ (3)
ЗМУЧЕНІ (3)
ЗМУЧЕНОГО (1)
ЗМУЧЕНУ (1)
ЗМУЧИЛА (2)
ЗМУЧИЛАСЬ (1)
ЗМУЧИТЬ (1)
ЗМ'ЯКШИВ (1)
ЗНА (142)
ЗНАВ (294)
ЗНАВІСНІВ (10)
ЗНАВІСНІЄ (1)
ЗНАВІСНІЛА (10)
ЗНАВІСНІЛИ (6)
ЗНАВІСНІТЬ (1)
ЗНАВІСНІЮ (1)
ЗНАВЦЕМ (1)
ЗНАВЦЯ (1)
ЗНАВШИ (1)
З-НАД (1)
ЗНАДВІРНИЙ (2)
ЗНАДВІРНИХ (2)
ЗНАДВІРНІ (1)

ЗНАДВІРНІМ (1)
ЗНАДВІРНОГО (1)
ЗНАДВІРНОМУ (1)
ЗНАДВІРНЬОГО (1)
ЗНАДВІРНЬОЮ (1)
ЗНАДВОРУ (20)
ЗНАДОБИВСЯ (1)
ЗНАДОБИТЬСЯ (3)
ЗНАДОБЛЮСЬ (1)
ЗНАДОБЛЯТЬСЯ (2)
ЗНАЕШЬ (1)
ЗНАЄ (213)
ЗНАЄМО (74)
ЗНАЄМОСЬ (1)
ЗНАЄТЕ (191)
ЗНАЄТЕСЬ (2)
ЗНАЄТЬСЯ (6)
ЗНАЄШ (203)
ЗНАЙ (28)
ЗНАЙД (1)
ЗНАЙДА (2)
ЗНАЙДЕ (34)
ЗНАЙДЕМО (16)
ЗНАЙДЕНІ (1)
ЗНАЙДЕНО (2)
ЗНАЙДЕТЕ (21)
ЗНАЙДЕТЬСЯ (22)
ЗНАЙДЕШ (22)
ЗНАЙДИ (6)
ЗНАЙДІМ (1)
ЗНАЙДІТЬ (1)
ЗНАЙДУ (47)
ЗНАЙДУТЬ (15)
ЗНАЙДУТЬСЯ (4)
ЗНАЙОМА (16)
ЗНАЙОМИВ (1)
ЗНАЙОМИЙ (31)
ЗНАЙОМИЛАСЬ (1)
ЗНАЙОМИЛИ (1)
ЗНАЙОМИЛИСЬ (3)
ЗНАЙОМИМ (21)
ЗНАЙОМИМИ (18)
ЗНАЙОМИТИ (3)
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ЗНАЙОМИТИСЬ (2)
ЗНАЙОМИТЬ (2)
ЗНАЙОМИТЬСЯ (1)
ЗНАЙОМИХ (105)
ЗНАЙОМІ (47)
ЗНАЙОМІМ (1)
ЗНАЙОМІСТЬ (8)
ЗНАЙОМЛЯТЬ (1)
ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ (1)
ЗНАЙОМОГО (24)
ЗНАЙОМОЇ (6)
ЗНАЙОМОМУ (1)
ЗНАЙОМОСТІ (4)
ЗНАЙОМОЮ (6)
ЗНАЙОМСТВА (1)
ЗНАЙТЕ (7)
ЗНАЙТИ (79)
ЗНАЙТИСЬ (1)
ЗНАЙШЛА (90)
ЗНАЙШЛАСЬ (5)
ЗНАЙШЛАСЯ (4)
ЗНАЙШЛА-ТАКИ (1)
ЗНАЙШЛИ (79)
ЗНАЙШЛИСЬ (7)
ЗНАЙШЛИСЯ (4)
ЗНАЙШЛО (1)
ЗНАЙШЛОСЬ (6)
ЗНАЙШЛОСЯ (8)
ЗНАЙШОВ (107)
ЗНАЙШОВСЬ (3)
ЗНАЙШОВСЯ (8)
ЗНАЙШОВ-ТАКИ (1)
ЗНАЙШОВШИ (4)
ЗНАК (74)
ЗНАКА (1)
ЗНАКИ (3)
ЗНАКОМ (3)
ЗНАКОМА (2)
ЗНАКОМИЙ (4)
ЗНАКОМИМ (4)
ЗНАКОМИМИ (1)
ЗНАКОМИТИСЬ (1)
ЗНАКОМИХ (3)

ЗНАКОМІ (3)
ЗНАКОМЛЯТЬ (1)
ЗНАКОМОГО (1)
ЗНАКОМСТВА (1)
ЗНАКУ (14)
ЗНАЛА (260)
ЗНАЛАСЬ (1)
ЗНАЛИ (159)
ЗНАЛИСЬ (3)
ЗНАЛИСЯ (1)
ЗНАЛО (4)
ЗНАМЕНА (9)
ЗНАМЕНАМИ (1)
ЗНАМЕНАТЕЛЬ (2)
ЗНАМЕНИКОМ (1)
ЗНАМЕНО (6)
ЗНАМЕНСЬКІЙ (2)
ЗНАМЕНСЬКУ (1)
ЗНАМЕНУВАЛИСЬ (2)
ЗНАМЕНУВАТЬСЯ (1)
ЗНАМЕНУЄТЬСЯ (1)
ЗНАННЄ (1)
ЗНАННЯ (7)
ЗНАННЯМ (1)
ЗНАРЯДДЯ (8)
ЗНАРЯДДЯМ (1)
ЗНАТИ (125)
ЗНАТИМЕ (6)
ЗНАТИМЕМО (2)
ЗНАТИМЕШ (1)
ЗНАТИМУ (5)
ЗНАТИМУТЬ (3)
ЗНАТИСЬ (4)
ЗНАТИСЯ (2)
ЗНАТНІШІ (1)
ЗНАТТЯ (6)
ЗНАТЬ (181)
ЗНАТЬСЯ (1)
ЗНАХАРКА (1)
ЗНАХАРКИ (1)
ЗНАХАРОК (1)
ЗНАХІДКУ (1)
ЗНАХОДЖУ (4)

ЗНАХОДЖУСЬ (2)
ЗНАХОДИВ (12)
ЗНАХОДИВСЯ (1)
ЗНАХОДИЛА (6)
ЗНАХОДИЛАСЬ (1)
ЗНАХОДИЛИ (6)
ЗНАХОДИЛИСЬ (5)
ЗНАХОДИЛОСЬ (2)
ЗНАХОДИМО (17)
ЗНАХОДИМОСЬ (1)
ЗНАХОДИТЕ (1)
ЗНАХОДИТЬ (8)
ЗНАХОДИТЬСЯ (12)
ЗНАХОДЯТЬ (4)
ЗНАХОДЯТЬСЯ (3)
ЗНАХОДЯЧИ (1)
ЗНАХУР (1)
ЗНАХУРА (2)
ЗНАХУРІ (1)
ЗНАХУРІВ (4)
ЗНАХУРКА (6)
ЗНАХУРКАМИ (1)
ЗНАХУРКИ (10)
ЗНАХУРКОЮ (1)
ЗНАХУРОК (5)
ЗНАХУРСТВОМ (1)
ЗНАХУРСЬКІ (1)
ЗНАХУРСЬКОЇ (1)
ЗНАЧЕ (1)
ЗНАЧЕНЕ (1)
ЗНАЧЕНИЙ (1)
ЗНАЧЕНІ (1)
ЗНАЧЕННІ (4)
ЗНАЧЕННЯ (7)
ЗНАЧЕННЯХ (1)
ЗНАЧИВСЯ (1)
ЗНАЧИТЦЯ (1)
ЗНАЧИТЬ (5)
ЗНАЧИТЬСЯ (14)
ЗНАЧІННЯ (8)
ЗНАЧІТЬ (1)
ЗНАЧКА (2)
ЗНАЧКАМИ (3)

242

ЗНАЧКАХ (1)
ЗНАЧКИ (1)
ЗНАЧКІВ (1)
ЗНАЧКОВАНЕ (1)
ЗНАЧКОВАНІ (4)
ЗНАЧКОМ (1)
ЗНАЧНА (4)
ЗНАЧНЕ (2)
ЗНАЧНЕНЬКІ (1)
ЗНАЧНИЙ (9)
ЗНАЧНИМ (5)
ЗНАЧНИМИ (2)
ЗНАЧНИХ (18)
ЗНАЧНІ (15)
ЗНАЧНІЙ (2)
ЗНАЧНІСТЬ (2)
ЗНАЧНІШИЙ (1)
ЗНАЧНІШИМ (1)
ЗНАЧНІШИХ (8)
ЗНАЧНІШІ (4)
ЗНАЧНІШОГО (1)
ЗНАЧНІШОЇ (1)
ЗНАЧНО (1)
ЗНАЧНОГО (11)
ЗНАЧНОЇ (1)
ЗНАЧНОЮ (1)
ЗНАЧНУ (3)
ЗНАЧОК (2)
ЗНАЮ (594)
ЗНАЮСЬ (1)
ЗНАЮТЬ (55)
ЗНАЮЧИ (29)
ЗНАЮЧИХ (1)
ЗНАЮЧУ (1)
ЗНЕВАГИ (2)
ЗНЕВАГОЮ (3)
ЗНЕВАЖАВ (1)
ЗНЕВАЖАЄ (5)
ЗНЕВАЖАЄШ (2)
ЗНЕВАЖАЛИ (2)
ЗНЕВАЖАННЯ (1)
ЗНЕВАЖАТИ (1)
ЗНЕВАЖАЮ (1)

ЗНЕВАЖАЮТЬ (2)
ЗНЕВАЖАЮЧИ (1)
ЗНЕВАЖИВ (1)
ЗНЕВАЖИТЬ (1)
ЗНЕВАЖЛИВО (1)
ЗНЕВІРЕНА (1)
ЗНЕВІРЕНИЙ (4)
ЗНЕВІРИВСЯ (2)
ЗНЕВІРИЛАСЬ (1)
ЗНЕДУЖНИТИ (2)
ЗНЕЗНАВКИ (4)
ЗНЕМІГСЯ (3)
ЗНЕМОГИ (1)
ЗНЕМОГТИСЬ (1)
ЗНЕМОЩІЛИ (1)
ЗНЕНАВИДЖУ (1)
ЗНЕНАВИДІВ (10)
ЗНЕНАВИДІЛА (14)
ЗНЕНАВИДІЛИ (6)
ЗНЕРВОВАНА (1)
ЗНЕСЕ (6)
ЗНЕСЕНА (1)
ЗНЕСЕНЕ (2)
ЗНЕСЕННЯ (1)
ЗНЕСИЛЕНИЙ (1)
ЗНЕСИЛИЛОСЬ (1)
ЗНЕСИЛЮЄ (1)
ЗНЕСІМ (1)
ЗНЕСІТЬ (1)
ЗНЕСЛА (4)
ЗНЕСЛАВИВ (1)
ЗНЕСЛАВИЛИ (2)
ЗНЕСЛАВИТИ (1)
ЗНЕСЛИ (8)
ЗНЕСЛИСЬ (1)
ЗНЕСЛО (1)
ЗНЕСПОКОЄНИЙ (1)
ЗНЕСТИ (8)
ЗНЕСТЯМКИ (11)
ЗНЕСТЯМКУ (4)
ЗНЕСУ (6)
ЗНЕСУТЬ (1)
ЗНЕХОТЯ (100)

ЗНЕХТУ (2)
ЗНЕХТУВАЛА (1)
ЗНЕХТУВАЛИ (1)
ЗНЕХТУВАНИЙ (2)
ЗНЕХТУВАТИ (1)
ЗНЕХТУВАТЬ (1)
ЗНЕХТУЙТЕ (1)
ЗНИЖУВАЛИ (2)
ЗНИЖУЄ (2)
ЗНИЖУЄТЬСЯ (1)
ЗНИЖУЮТЬСЯ (2)
ЗНИЗИТЬ (1)
ЗНИЗУ (20)
ЗНИК (55)
ЗНИКАВ (6)
ЗНИКАЄ (7)
ЗНИКАЛА (3)
ЗНИКАЛИ (15)
ЗНИКАЛО (1)
ЗНИКАЮТЬ (8)
ЗНИКЛА (56)
ЗНИКЛИ (27)
ЗНИКЛО (13)
ЗНИКНЕ (9)
ЗНИКНЕШ (2)
ЗНИКНИ (3)
ЗНИКНУ (1)
ЗНИКНУТИ (2)
ЗНИКНУТЬ (9)
ЗНИЩЕНІ (2)
ЗНИЩЕННЯ (1)
ЗНИЩИВ (1)
ЗНИЩИВСЯ (1)
ЗНИЩИЛИ (2)
ЗНИЩИМО (1)
ЗНИЩИТЕ (1)
ЗНИЩИТИ (4)
ЗНИЩИТЬ (7)
ЗНИЩУ (1)
ЗНИЩУВАЛИ (1)
ЗНІВЕЧИВ (2)
ЗНІВЕЧИЛА (1)
ЗНІВЕЧИТЕ (1)
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ЗНІВЕЧИТЬ (2)
ЗНІКЧЕМНІЮ (1)
ЗНІМАВ (1)
ЗНІМАВСЬ (2)
ЗНІМАВСЯ (2)
ЗНІМАЄ (2)
ЗНІМАЙ (1)
ЗНІМАЙТЕ (1)
ЗНІМАЛА (3)
ЗНІМАЛИ (1)
ЗНІМАТИ (3)
ЗНІМАТИСЬ (3)
ЗНІМАТЬ (3)
ЗНІМАЮТЬСЯ (2)
ЗНІМЕ (1)
ЗНІМЕМО (1)
ЗНІМЕМОСЬ (2)
ЗНІМЕТЬСЯ (4)
ЗНІМИ (1)
ЗНІМУ (1)
ЗНІС (4)
ЗНІСШОЇ (2)
ЗНОВ (1976)
ЗНОВ-ТАКИ (3)
ЗНОВУ (31)
ЗНОСЕ (1)
ЗНОСИ (2)
ЗНОСИВ (2)
ЗНОСИЛА (1)
ЗНОСИЛИ (5)
ЗНОСИТИ (2)
ЗНОСИТЬ (6)
ЗНОСИТЬСЯ (1)
ЗНОСЯТЬ (2)
ЗНОСЯТЬСЯ (1)
ЗНОШУ (5)
ЗНОШУВАЛАСЬ (1)
ЗНУДИВСЯ (2)
ЗНУЩАВСЬ (1)
ЗНУЩАВСЯ (5)
ЗНУЩАЄТЬСЯ (7)
ЗНУЩАЄШСЯ (1)
ЗНУЩАЙТЕСЬ (1)

ЗНУЩАЛАСЬ (3)
ЗНУЩАЛИСЬ (8)
ЗНУЩАННЯ (1)
ЗНУЩАТИМЕТЬСЯ (1)
ЗНУЩАТИСЬ (5)
ЗНУЩАТЬСЯ (1)
ЗНУЩАЮТЬСЯ (8)
ЗНЯВ (47)
ЗНЯВСЯ (15)
ЗНЯВШИ (13)
ЗНЯЛА (26)
ЗНЯЛАСЬ (14)
ЗНЯЛАСЯ (7)
ЗНЯЛИ (12)
ЗНЯЛИСЬ (6)
ЗНЯЛИСЯ (8)
ЗНЯЛОСЬ (1)
ЗНЯЛОСЯ (3)
ЗНЯТА (1)
ЗНЯТИ (3)
ЗНЯТИЙ (1)
ЗНЯТИМ (1)
ЗНЯТИСЬ (7)
ЗНЯТІ (1)
ЗНЯТЬСЯ (3)
ЗО (379)
ЗОБВИДЖЕНИХ (1)
ЗОБВИДЖЕНІ (1)
ЗОБВИДЖЕННІ (1)
ЗОБВИДЖЕНО (2)
ЗОБВИДЖЕНОГО (1)
ЗОБВИДЖУВАЛИ (1)
ЗОБВИДЖУВАТИ (3)
ЗОБВИДЖУЄ (2)
ЗОБВИДИЛА (1)
ЗОБВИДИТИ (1)
ЗОБИДЖЕНА (3)
ЗОБИДЖЕНЕ (2)
ЗОБИДЖЕНИЙ (1)
ЗОБИДИВ (2)
ЗОБИДИВСЯ (6)
ЗОБИДИЛА (1)
ЗОБИДИЛАСЬ (5)

ЗОБИДИЛИСЬ (1)
ЗОБИДИМО (1)
ЗОБИДИТИ (2)
ЗОБИДИТЬ (3)
ЗОБИЖАВ (2)
ЗОБИЖАВСЯ (2)
ЗОБИЖАЄ (5)
ЗОБИЖАЄТЕСЬ (1)
ЗОБИЖАЙ (1)
ЗОБИЖАЛИ (1)
ЗОБИЖАЛИСЬ (1)
ЗОБИЖАТИ (1)
ЗОБИЖАЮТЬ (2)
ЗОБИЖАЮТЬСЯ (1)
ЗОБИЖАЮЧИЙ (1)
ЗОБИЖЕНА (4)
ЗОБИЖЕНИЙ (1)
ЗОБИЖЕНИМ (1)
ЗОБИЖЕНІ (1)
ЗОБИЖЕНО (1)
ЗОБИЖУ (1)
ЗОБІДЖЕНА (1)
ЗОБІДЖЕНИЙ (1)
ЗОБІДИВ (1)
ЗОБІДИВСЬ (1)
ЗОБІДИВСЯ (2)
ЗОБІДИВШИСЬ (1)
ЗОБІДИЛА (1)
ЗОБІДИЛАСЬ (6)
ЗОБІДИЛИ (1)
ЗОБІДИЛИСЬ (1)
ЗОБІЖАЄ (1)
ЗОБІЖЕНА (1)
ЗОБРАВ (1)
ЗОВИЦІ-СЕСТРИЦІ (1)
ЗОВИЦЬ (2)
ЗОВИЦЯ (8)
ЗОВИЦЯМ (1)
ЗОВИЦЯМИ (1)
ЗОВСІМ (974)
ЗОВСІМ-ТАКИ (48)
ЗОВУТЬ (1)
ЗОГЛЯДИТЬСЯ (2)
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ЗОГЛЯДИШСЯ (4)
ЗОГЛЯДІВСЬ (1)
ЗОГЛЯДІВСЯ (10)
ЗОГЛЯДІВШИСЬ (1)
ЗОГЛЯДІЛАСЬ (7)
ЗОГЛЯДІЛИСЬ (3)
ЗОГНАТИ (1)
ЗОГНИЄШ (1)
ЗОГНУЛА (1)
ЗОГРІВАЛИ (1)
ЗОДЯГАВ (1)
ЗОДЯГАЄ (2)
ЗОДЯГАЙСЯ (1)
ЗОДЯГАТИ (2)
ЗОДЯГАТИМУ (1)
ЗОДЯГНУ (1)
ЗОДЯГСЯ (1)
ЗОДЯГТИ (1)
ЗОДЯГТИСЬ (1)
ЗОЄ (6)
ЗОЄЮ (1)
ЗОЗЛА (9)
ЗОЗУЛЕ (2)
ЗОЗУЛЕНЬКА (1)
ЗОЗУЛЕНЯ (3)
ЗОЗУЛЕЮ (7)
ЗОЗУЛИНІ (1)
ЗОЗУЛІ (9)
ЗОЗУЛЮ (4)
ЗОЗУЛЯ (24)
ЗОЗУЛЯСТА (2)
ЗОЗУЛЯСТЕ (1)
ЗОЗУЛЯСТИЙ (1)
ЗОЗУЛЯСТОГО (1)
ЗОЗУЛЯСТОЇ (1)
ЗОЗУЛЯСТУ (1)
ЗОЇ (13)
ЗОЇНУ (1)
ЗОКРЕМА (1)
ЗОЛИЛА (3)
ЗОЛИСЬ (1)
ЗОЛИТЬ (1)
ЗОЛІЙНИК (1)

ЗОЛІЙНИКАХ (2)
ЗОЛІЙНИКИ (2)
ЗОЛІЙНИКІВ (2)
ЗОЛІЙНИКУ (1)
ЗОЛІННЯ (1)
ЗОЛОТА (66)
ЗОЛОТАРЕНКА (6)
ЗОЛОТАРЕНКИ (4)
ЗОЛОТАРЕНКІВ (1)
ЗОЛОТАРЕНКО (55)
ЗОЛОТЕ (37)
ЗОЛОТЕЄ (2)
ЗОЛОТИЙ (68)
ЗОЛОТИМ (49)
ЗОЛОТИМИ (111)
ЗОЛОТИСТА (1)
ЗОЛОТИСТЕ (1)
ЗОЛОТИСТИЙ (1)
ЗОЛОТИСТИМ (2)
ЗОЛОТИСТИХ (2)
ЗОЛОТИСТІ (3)
ЗОЛОТИСТІЙ (2)
ЗОЛОТИСТО-ЗЕЛЕНИМ
(1)
ЗОЛОТИХ (84)
ЗОЛОТІ (175)
ЗОЛОТІЇ (2)
ЗОЛОТІЙ (13)
ЗОЛОТО (70)
ЗОЛОТОБРІЗНІ (1)
ЗОЛОТОВЕРХИЙ (3)
ЗОЛОТОВЕРХИМИ (1)
ЗОЛОТОВЕРХИХ (2)
ЗОЛОТОВЕРХІ (5)
ЗОЛОТОВЕРХОЮ (1)
ЗОЛОТОГО (19)
ЗОЛОТО-ЖОВТИМ (2)
ЗОЛОТО-ЖОВТИМИ (1)
ЗОЛОТОЇ (2)
ЗОЛОТОМ (55)
ЗОЛОТОМУ (15)
ЗОЛОТОНІСЬКОМУ (1)
ЗОЛОТОНОСЬКОГО (1)

ЗОЛОТООБРІЗНИЙ (2)
ЗОЛОТООБРІЗНИХ (1)
ЗОЛОТООБРІЗНІ (2)
ЗОЛОТОПЕРИХ (1)
ЗОЛОТО-СРІБЛО (1)
ЗОЛОТО-ЧЕРВОНИХ
(1)
ЗОЛОТОЮ (19)
ЗОЛОТУ (10)
ЗОЛОТУВАТИМ (1)
ЗОЛОТУШНІ (2)
ЗОЛОТЯТЬ (1)
ЗОЛОЧЕНИМИ (1)
ЗОЛОЧЕНИХ (2)
ЗОЛОЧЕНІ (3)
ЗОЛОЧЕНОЮ (1)
ЗОЛЯ (10)
ЗОМЛІВ (4)
ЗОМЛІВАЛА (1)
ЗОМЛІВАЛИ (1)
ЗОМЛІВАННЯ (2)
ЗОМЛІВАТИ (2)
ЗОМЛІВШИ (1)
ЗОМЛІЄ (1)
ЗОМЛІЛА (34)
ЗОМЛІЛИ (3)
ЗОМЛІЛО (2)
ЗОМЛІТЬ (1)
ЗОМЛІЮ (3)
ЗОМЛІЮТЬ (4)
ЗОНТИК (17)
ЗОНТИКА (8)
ЗОНТИКИ (1)
ЗОНТИКОМ (12)
ЗООЛОГІЇ (2)
ЗОПАЛУ (28)
ЗОПОРОЗЬКІЙ (1)
ЗОРАВ (2)
ЗОРАНІЙ (1)
ЗОРЕ (11)
ЗОРЕЮ (4)
ЗОРИВ (7)
ЗОРИЛА (9)
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ЗОСТАВАВСЬ (1)
ЗОРИЛИ (10)
ЗОСТАВАВСЯ (5)
ЗОРИТЬ (1)
ЗОСТАВАЙМОСЬ (1)
ЗОРІ (178)
ЗОСТАВАЙСЯ (7)
ЗОРОАСТРА (1)
ЗОСТАВАЙТЕСЬ (11)
ЗОРОВИХ (1)
ЗОСТАВАЙТЕСЯ (1)
ЗОРОВОГО (1)
ЗОСТАВАЛАСЬ (3)
ЗОРУ (3)
ЗОСТАВАЛИСЬ (5)
ЗОРЮ (9)
ЗОСТАВАЛОСЬ (10)
ЗОРЯ (54)
ЗОСТАВАЛОСЯ (2)
ЗОРЯЄ (1)
ЗОСТАВАТИСЬ (12)
ЗОРЯЛА (2)
ЗОСТАВАТЬСЯ (5)
ЗОРЯЛО (3)
ЗОРЯМИ (36)
ЗОСТАВИВ (12)
ЗОРЯМИ-ЦЯТКАМИ (1) ЗОСТАВИВШИ (13)
ЗОРЯНА (6)
ЗОСТАВИЛА (7)
ЗОРЯНЕ (2)
ЗОСТАВИЛИ (16)
ЗОРЯНИМ (1)
ЗОСТАВИМО (1)
ЗОРЯНІ (5)
ЗОСТАВИТЕ (1)
ЗОРЯНОГО (2)
ЗОСТАВИТИ (4)
ЗОРЯНОМУ (1)
ЗОСТАВИТЬ (5)
ЗОРЯНОЮ (1)
ЗОСТАВЛЕНА (3)
ЗОРЯТИ (4)
ЗОСТАВЛЕНЕ (1)
ЗОРЯТИМЕ (1)
ЗОСТАВЛЮ (2)
ЗОРЯТЬ (4)
ЗОСТАВЛЯЄ (3)
ЗОРЯХ (6)
ЗОСТАВЛЯЄТЕ (1)
ЗОРЯЧИ (2)
ЗОСТАВЛЯЙТЕ (2)
ЗОСЕРЕДИЛАСЬ (2)
ЗОСТАВЛЯЛА (1)
ЗОСЕЮ (31)
ЗОСТАВЛЯТИ (1)
ЗОСИМА (3)
ЗОСТАВЛЯТЬ (3)
ЗОСИМИ (1)
ЗОСТАВЛЯЮ (2)
ЗОСИНА (2)
ЗОСТАВЛЯЮЧИ (1)
ЗОСИНЕ (1)
ЗОСТАВСЬ (6)
ЗОСИНИМ (1)
ЗОСТАВСЯ (79)
ЗОСИНИХ (3)
ЗОСТАВТЕ (1)
ЗОСИНІ (2)
ЗОСТАВШИСЬ (9)
ЗОСИНІЙ (1)
ЗОСТАЄТЬСЯ (14)
ЗОСИНОЇ (1)
ЗОСТАЄШСЯ (2)
ЗОСИНОМУ (1)
ЗОСТАЛАСЬ (95)
ЗОСИНУ (3)
ЗОСТАЛАСЯ (14)
ЗОСІ (68)
ЗОСТАЛИСЬ (67)
ЗОСІБНА (2)
ЗОСТАЛИСЯ (4)
ЗОСОБНА (2)
ЗОСТАЛОСЬ (65)
ЗОСТАВ (1)
ЗОСТАЛОСЯ (12)

ЗОСТА-МКІ (2)
ЗОСТАНЕМОСЬ (1)
ЗОСТАНЕТЕСЬ (6)
ЗОСТАНЕТЬСЯ (24)
ЗОСТАНЕШСЯ (1)
ЗОСТАНКИ (1)
ЗОСТАНОВИЛИСЬ (1)
ЗОСТАНУСЬ (23)
ЗОСТАНУСЯ (1)
ЗОСТАНУТЬСЯ (1)
ЗОСТАНЬСЯ (2)
ЗОСТАНЬТЕСЬ (3)
ЗОСТАТИСЬ (16)
ЗОСТАТИСЯ (1)
ЗОСТАТОК (1)
ЗОСТАТЬСЯ (14)
ЗОСТАЮСЬ (9)
ЗОСТАЮТЬСЯ (5)
ЗОСТАЮЧИСЬ (1)
ЗОСТРІВ (1)
ЗОСТРІВСЯ (5)
ЗОСТРІЛА (5)
ЗОСТРІЛАСЬ (2)
ЗОСТРІЛИ (3)
ЗОСТРІЛИСЬ (4)
ЗОСТРІНЕ (2)
ЗОСТРІНУ (1)
ЗОСТРІНУСЬ (2)
ЗОСТРІНУТЬ (3)
ЗОСТРІНУТЬСЯ (1)
ЗОСТРІНЬТЕ (1)
ЗОСТРІЧАВ (1)
ЗОСТРІЧАВСЯ (1)
ЗОСТРІЧАЄМО (1)
ЗОСТРІЧАЛА (1)
ЗОСТРІЧАЛАСЬ (1)
ЗОСТРІЧАЛИ (1)
ЗОСТРІЧАЛИСЬ (1)
ЗОСТРІЧАТИ (3)
ЗОСТРІЧАТЬ (5)
ЗОСТРІЧАЮ (1)
ЗОСТРІЧАЮЧИСЬ (2)
ЗОСЬКА (1)
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ЗОСЮ (84)
ЗОСЯ (391)
ЗОХОТИЛАСЬ (4)
ЗОХОТИЛИСЬ (2)
ЗОХОТИТЬСЯ (2)
ЗОХОТИШСЯ (1)
ЗОХОЧУВАЛАСЬ (2)
ЗОХОЧУЮТЬСЯ (1)
ЗОШИТАМИ (1)
ЗОЯ (57)
З-ПЕРЕД (8)
З-ПІД (214)
З-ПОМІЖ (10)
З-ПОНАД (1)
ЗРАДА (3)
ЗРАДЖУ (3)
ЗРАДЖУВАЛА (3)
ЗРАДИВ (6)
ЗРАДИЛА (3)
ЗРАДИЛИ (3)
ЗРАДИТЬ (1)
ЗРАДИШ (1)
ЗРАДІВ (17)
ЗРАДІЛА (27)
ЗРАДІЛИ (1)
ЗРАДІЛО (5)
ЗРАДІЮТЬ (2)
ЗРАДЛИВА (1)
ЗРАДЛИВЕ (1)
ЗРАДЛИВІСТЬ (2)
ЗРАДЛИВО (1)
ЗРАДЛИВОГО (1)
ЗРАДЛИВОМУ (1)
ЗРАДЛИВУ (2)
ЗРАДНИК (3)
ЗРАДНИКА (3)
ЗРАДНИКАМИ (1)
ЗРАДНИКОМ (1)
ЗРАДНИКУ (1)
ЗРАДНИЦЬКОЇ (1)
ЗРАДУ (10)
ЗРАДЬ (1)
ЗРАЗ (1)

ЗРАЗЕЦЬ (32)
ЗРАЗКИ (2)
ЗРАЗКІВ (1)
ЗРАЗОК (1)
ЗРАЗУ (29)
ЗРАЗЦЕВА (1)
ЗРАЗЦЕМ (1)
ЗРАЗЦІ (6)
ЗРАЗЦІВ (4)
ЗРАЛЮ (1)
ЗРАНКУ (25)
ЗРАННЯ (18)
ЗРЕЕТ (1)
ЗРЕКЛАСЬ (1)
ЗРЕКЛИСЬ (2)
ЗРИВАВ (4)
ЗРИВАЄ (1)
ЗРИВАЙ (1)
ЗРИВАЛА (1)
ЗРИВАЛИ (2)
ЗРИВАТИ (5)
ЗРИВАТИСЬ (1)
ЗРИВАТЬ (1)
ЗРИВАЮТЬ (1)
ЗРИВАЮЧИ (1)
ЗРІВНОВАЖИТЬ (2)
ЗРІВНЮВАЛИСЬ (1)
ЗРІВНЯВ (3)
ЗРІВНЯВШИСЬ (1)
ЗРІВНЯЄТЬСЯ (1)
ЗРІВНЯЛА (2)
ЗРІВНЯЛАСЬ (5)
ЗРІВНЯЛИСЬ (1)
ЗРІВНЯЛИСЯ (2)
ЗРІВНЯТИ (2)
ЗРІВНЯТИСЬ (1)
ЗРІВНЯЮ (2)
ЗРІВНЯЮТЬСЯ (1)
ЗРІЗУВАЛИ (1)
ЗРІЗУВАТИ (1)
ЗРІЗУВАТЬ (1)
ЗРІКАЄТЬСЯ (2)
ЗРІКАННЯ (2)

ЗРІКАЮСЬ (1)
ЗРІКАЮТЬСЯ (1)
ЗРІКСЯ (2)
ЗРІКТИСЬ (1)
ЗРІС (28)
ЗРІССЯ (1)
ЗРІСТ (106)
ЗРІСШИ (1)
ЗРОБЕ (5)
ЗРОБИ (4)
ЗРОБИВ (77)
ЗРОБИВСЯ (3)
ЗРОБИВШИ (8)
ЗРОБИЛА (60)
ЗРОБИЛИ (53)
ЗРОБИЛИСЬ (2)
ЗРОБИЛО (4)
ЗРОБИЛОСЬ (2)
ЗРОБИЛОСЯ (2)
ЗРОБИМО (8)
ЗРОБИТЕ (6)
ЗРОБИТИ (58)
ЗРОБИТИСЬ (1)
ЗРОБИТЬ (54)
ЗРОБИТЬСЯ (3)
ЗРОБИТЬ-ТАКИ (1)
ЗРОБИШ (10)
ЗРОБІМ (2)
ЗРОБІТЬ (7)
ЗРОБЛЕНА (10)
ЗРОБЛЕНЕ (5)
ЗРОБЛЕНИЙ (10)
ЗРОБЛЕНИХ (2)
ЗРОБЛЕНІ (8)
ЗРОБЛЕНО (19)
ЗРОБЛЕНОГО (2)
ЗРОБЛЮ (27)
ЗРОБЛЯТЬ (7)
ЗРОДУ (214)
ЗРОДУ-ВІКУ (2)
ЗРОДУ-ЗВІКУ (56)
ЗРОЗУМІВ (17)
ЗРОЗУМІВШИ (5)
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ЗРОЗУМІЄ (8)
ЗРОЗУМІЄТЕ (2)
ЗРОЗУМІЛА (20)
ЗРОЗУМІЛЕ (1)
ЗРОЗУМІЛИ (4)
ЗРОЗУМІЛИВИХ (1)
ЗРОЗУМІЛИВІЙ (1)
ЗРОЗУМІЛИВО (5)
ЗРОЗУМІЛИМ (1)
ЗРОЗУМІЛІ (2)
ЗРОЗУМІЛО (3)
ЗРОЗУМІЛОЮ (3)
ЗРОЗУМІННЯ (1)
ЗРОЗУМІТИ (7)
ЗРОЗУМІТЬ (3)
ЗРОЗУМІЮ (1)
ЗРОЗУМІЮТЬ (2)
ЗРОСЛА (42)
ЗРОСЛИ (12)
ЗРОСЛИСЬ (3)
ЗРОСЛИСЯ (1)
ЗРОСТІ (2)
ЗРОСТОМ (2)
ЗРОСТУ (13)
ЗРУБ (1)
ЗРУБАЄ (1)
ЗРУБАНЕ (1)
ЗРУБАНИХ (1)
ЗРУБАНІ (2)
ЗРУЙНОВАНА (1)
ЗРУЙНОВАНИЙ (2)
ЗРУЙНОВАНІ (2)
ЗРУЙНОВАНОГО (1)
ЗРУЙНУВАВ (4)
ЗРУЙНУВАЛА (3)
ЗРУЙНУВАЛИ (13)
ЗРУЙНУВАЛО (1)
ЗРУЙНУВАННЯ (2)
ЗРУЙНУВАТИ (2)
ЗРУЙНУЄМО (2)
ЗРУЙНУЙТЕ (1)
ЗРУЙНУЮ (2)
ЗРУЙНУЮТЬ (2)

ЗРУЧНА (3)
ЗРУЧНИМ (1)
ЗРУЧНИХ (1)
ЗРУЧНІ (3)
ЗРУЧНІСТЬ (1)
ЗРУЧНІСТЮ (1)
ЗРУЧНІШЕ (9)
ЗРУЧНІШИЙ (1)
ЗРУЧНІШИМИ (1)
ЗРУЧНО (14)
ЗРУЧНОГО (2)
ЗРУШИВ (2)
ЗРУШИЛИ (1)
ЗРУШИТИ (1)
ЗРЯДЖЕНА (2)
ЗСАДЖУ (1)
ЗСАДЖУЄ (1)
ЗСАДЖУЮЧИ (1)
ЗСАДИВ (5)
ЗСАДИТЬ (2)
ЗСЕРЕДИНИ (3)
ЗСИПАВ (1)
ЗСИПАЛА (1)
ЗСИПАЛИ (4)
ЗСИПАННЯ (1)
ЗСИПАТИ (2)
ЗСКАКУЄ (4)
ЗСКАКУЮЧИ (2)
ЗСКОЧИВ (10)
ЗСЛИЗ (9)
ЗСЛИЗАЛИ (2)
ЗСЛИЗАЮТЬ (2)
ЗСЛИЗЛА (5)
ЗСЛИЗЛИ (3)
ЗСЛИЗЛО (1)
ЗСЛИЗНЕ (1)
ЗСЛИЗНУТЬ (1)
ЗСОВУВАЛИСЬ (1)
ЗСОВУВАТЬСЯ (1)
ЗСОВУЮТЬСЯ (2)
ЗСОХ (1)
ЗСОХЛА (3)
ЗСОХЛАСЬ (1)

ЗСОХЛОСЬ (1)
ЗСОХСЯ (1)
ЗСПОДУ (3)
ЗСУНУВ (6)
ЗСУНУВСЯ (1)
ЗСУНУЛА (1)
ЗСУНУЛАСЬ (2)
ЗСУНУЛИСЬ (1)
ЗСУЧИ (1)
ЗСУЧУ (1)
ЗСЯК (1)
ЗСЯКАЛА (3)
ЗСЯКЛА (1)
ЗСЯКЛИ (2)
ЗСЯКНЕ (2)
ЗУБ (4)
ЗУБА (2)
ЗУБАМИ (87)
ЗУБАТА (3)
ЗУБАТИМИ (1)
ЗУБАТИХ (2)
ЗУБАТІ (3)
ЗУБАТУ (2)
ЗУБАХ (27)
ЗУБИ (184)
ЗУБИЩА (4)
ЗУБІВ (19)
ЗУБКАМИ (6)
ЗУБКИ (16)
ЗУБОЖІВ (4)
ЗУБОЖІВШИХ (1)
ЗУБОЖІЄМО (1)
ЗУБОЖІЛА (2)
ЗУБОЖІЛИ (2)
ЗУБОЖІЛИХ (1)
ЗУБОЖІЛУ (1)
ЗУБОЖІТИ (1)
ЗУБОЖІЮ (1)
ЗУБРЯТЬ (1)
ЗУБЦЕМ (1)
ЗУБЦІ (6)
ЗУБЦЯМИ (7)
ЗУБЧАСТЕ (1)
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ЗУБЧАСТИЙ (3)
ЗУБЧАСТИМ (2)
ЗУБЧАСТИМИ (3)
ЗУБЧАСТИХ (1)
ЗУБЧАСТІ (7)
ЗУБЧАСТІЙ (1)
ЗУБЧАСТОГО (1)
ЗУБЧАСТОЮ (2)
ЗУБЧИКАМИ (3)
ЗУБЧИКИ (1)
ЗУБЧИКОМ (1)
ЗУГАРЕН (1)
ЗУГАРНА (11)
ЗУГАРНИЙ (4)
ЗУГАРНІ (3)
ЗУЖУВАВСЬ (1)
ЗУЖУВАЛОСЬ (1)
ЗУЗУ (1)
ЗУМИСНА (4)
ЗУМИСНЕ (195)
ЗУМИСНО (1)
ЗУМИСНОГО (1)
ЗУМИСНОЇ (1)
ЗУМІВ (7)
ЗУМІЄ (3)
ЗУМІЛА (4)
ЗУМІЮ (4)
ЗУМІЮТЬ (1)
ЗУПИНИЛАСЬ (1)
ЗУСІМ (17)
ЗУСПІЛИ (1)
ЗУСТРІВ (5)
ЗУСТРІВСЯ (7)
ЗУСТРІВШИ (1)
ЗУСТРІЛА (1)
ЗУСТРІЛАСЯ (1)
ЗУСТРІЛИ (1)
ЗУСТРІЛИСЬ (1)
ЗУСТРІНЕ (2)
ЗУСТРІНУСЬ (1)
ЗУСТРІНУТИСЬ (1)
ЗУСТРІЧ (1)
ЗУСТРІЧАВСЯ (2)

ЗУСТРІЧАЄ (2)
ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ (1)
ЗУСТРІЧАЛИСЬ (1)
ЗУСТРІЧАЛОСЯ (1)
ЗУСТРІЧАТИ (2)
ЗУСТРІЧАТИСЬ (2)
ЗУСТРІЧАТЬСЯ (1)
ЗУСТРІЧАЮ (1)
ЗУСТРІЧАЮЧИ (1)
ЗУСТРІЧАЮЧИСЬ (2)
ЗУСТРІЧІ (1)
ЗУЧИВ (2)
ЗУЧИВСЯ (2)
ЗУЧИЛАСЬ (1)
ЗУЧИЛИ (2)
ЗУЧИЛИСЬ (1)
ЗУЧИЛОСЬ (1)
ЗЦІДИВ (1)
ЗЦІПИВ (1)
ЗЦІПИВШИ (6)
ЗЦІПИЛА (8)
ЗЦІПИЛИСЬ (1)
ЗЦІПИТЬ (1)
ЗЧАВИВ (1)
ЗЧАМРІВ (1)
ЗЧАМРІЛА (1)
ЗЧАМРІЛИ (1)
ЗЧАМРІЛИЙ (1)
ЗЧАХ (1)
ЗЧЕПИЛИСЬ (5)
ЗЧЕПЛЕНІ (2)
ЗЧЕПЛЯТЬСЯ (1)
ЗЧЕРВОНІЛІ (1)
ЗЧИСТИЛИ (1)
ЗЧИСТИТЬ (1)
ЗЧІПЛЮВАЛИ (2)
ЗЧІПЛЮВАЛИСЬ (2)
ЗЧОРНІЄ (1)
ЗЧОРНІЛА (8)
ЗЧОРНІЛЕ (2)
ЗЧОРНІЛИ (4)
ЗЧОРНІЛИЙ (2)
ЗЧОРНІЛИХ (1)

ЗЧОРНІЛІ (8)
ЗЧОРНІЛІЙ (1)
ЗЧОРНІЛО (5)
ЗЧОРНІЛУ (1)
ЗШИТА (1)
ЗШИТКИ (3)
ЗШИТКИ-НОМЕРИ (1)
ЗШИТКУ (3)
ЗШИТОК (1)
ЗШКРІБАТЬ (1)
ЗШУКУВАТИ (1)
ЗШУКУЮЧИ (1)
ЗЩУЛИВШИСЬ (1)
ЗЩУЛИЛАСЬ (2)
ЗЩУЛИЛИСЬ (1)
ЗЮЗЮ (1)
ЗЮЗЯ (3)
З'ЯВИВСЬ (12)
З'ЯВИВСЯ (50)
З'ЯВИЛАСЬ (70)
З'ЯВИЛАСЯ (5)
З'ЯВИЛИСЬ (35)
З'ЯВИЛОСЬ (12)
З'ЯВИЛОСЯ (3)
З'ЯВИНА (1)
З'ЯВИТИСЬ (2)
З'ЯВИТЬСЯ (11)
З'ЯВИЩ (1)
З'ЯВИЩЕ (4)
З'ЯВИЩЕМ (1)
З'ЯВЛЮСЬ (1)
З'ЯВЛЮСЯ (1)
З'ЯВЛЯВСЬ (1)
З'ЯВЛЯВСЯ (4)
З'ЯВЛЯЄТЬСЯ (10)
З'ЯВЛЯЛАСЬ (5)
З'ЯВЛЯЛИСЬ (6)
З'ЯВЛЯЛИСЯ (1)
З'ЯВЛЯЛОСЬ (1)
З'ЯВЛЯТИМЕТЬСЯ (1)
З'ЯВЛЯТИСЬ (3)
З'ЯВЛЯТЬСЯ (4)
З'ЯВЛЯЮСЬ (1)
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З'ЯВЛЯЮТЬСЯ (4)
ЗЯТЕВА (2)
ЗЯТЕВІ (12)
ЗЯТЕВУ (3)
ЗЯТЕМ (6)
ЗЯТІ (10)
ЗЯТІВ (7)
ЗЯТЬ (64)
ЗЯТЬОК (2)
ЗЯТЮ (6)
ЗЯТЯ (68)
ЗЯТЯМИ (2)
ЗЯТЯ-ОФІЦЕРА (1)
ИВАНІВНІ (1)
ИВАНІВНО (1)
ИВАНОВИЧ (6)
ИВАНОВИЧА (2)
ИВАНОВИЧЕМ (1)
ИВАНУ (5)
ИГРАЛА (1)
ИДЕТЬ (2)
ИДИ (1)
ИЖЕ (1)
ИЗ (9)
ИЗБАВИТЬСЯ (2)
ИЗВЕСТИТЬ (1)
ИЗВЕСТНЫ (1)
ИЗДАНА (1)
ИЗДАНИЕ (3)
ИЗДАНИЯ (5)
ИЗМЕНИЛ (1)
ИЗМЕНИЛО (1)
ИЗУЧЕНИИ (1)
ИЗЪЯСНИТЬ (1)
ИЗЯЩЕСТВА (2)
ИЗЯЩНА (1)
ИЗЯЩНЫМИ (1)
ИЛИ (5)
ИМЕТЬ (1)
ИМЕЮ (1)
ИМИ (1)
ИМПЕРИИ (2)
ИМЯ (1)

ИНАЧЕ (1)
ИНОСТРАННОЕ (1)
ИНОСТРАННУЮ (1)
ИНСТИТУТА (2)
ИСКЛЮЧЕНИЙ (1)
ИСКУСНО (1)
ИСКУСНЫЙ (1)
ИСКУССТВА (1)
ИСКУССТВЕННЫЙ (1)
ИСКУССТВО (3)
ИСПОРТИЛА (1)
ИСТОРИИ (2)
ИТАЛЬЯНСКОМ (1)
ИХ (укр.) (1)
ИХЪ (1)
ИЮНЯ (укр.) (3)
І (27612)
ІБРАГІМА (4)
ІБРАГІМОМ (1)
ІБСЕНА (3)
ІБСЕНСЬКУ (1)
ІВАН (159)
«ИВАН ГРОЗНЫЙ» (1)
ІВАНА (63)
ІВАНЕ (26)
ІВАНИ (2)
ІВАНІВ (4)
ІВАНІВНА (3)
ІВАНІВНО (5)
ІВАНКОМ (1)
ІВАНОВИЧ (18)
ІВАНОВИЧА (1)
ІВАНОВИЧУ (5)
ІВАНОВІ (7)
ІВАНОВІЙ (4)
ІВАНОВОГО (1)
ІВАНОВУ (2)
ІВАНОМ (12)
ІВАНУ (2)
ІВАСЕВІ (1)
ІВАСЕВІ-ТЕЛЕСИКОВІ
(1)
ІВАСЕВОГО (1)

ІВАСЕМ (2)
ІВАСИК (1)
ІВАСИКА (1)
ІВАСЬ (6)
ІВАСЯ (9)
ІВАШКЕВИЧЕМ (1)
ІГЕЛЬСТРОМА (2)
ІГЕЛЬСТРОМОМ (2)
ІГЕМОН (2)
ІГЕМОНА (1)
ІГЕМОНОМ (1)
ІГНАТА (1)
ІГНАТІЙ (3)
ІГНАТІЯ (3)
ІГНАТОВИЧ (2)
ІГНАТОВИЧА (1)
ІГНАТОВИЧУ (2)
ІГНОРУЄ (1)
ІГОРЕВІМ (1)
ІГРАШКА (7)
ІГРАШКАХ (1)
ІГРАШКИ (16)
ІГРАШКОЮ (5)
ІГРАШКУ (4)
ІГРАШОК (1)
ІГРИЩА (2)
ІГРИЩЕ (2)
ІГРИЩЕМ (2)
ІГРИЩІ (1)
ІГУМЕН (25)
ІГУМЕНА (5)
ІГУМЕНАМИ (1)
ІГУМЕН-БО (1)
ІГУМЕНИ (1)
ІГУМЕНИНА (1)
ІГУМЕНІВ (2)
ІГУМЕНІЇ (3)
ІГУМЕНІЮ (2)
ІГУМЕНІЮ-КРАСУНЮ
(1)
ІГУМЕНІЯ (1)
ІГУМЕНОМ (5)
ІГУМЕНСТВА (1)
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ІГУМЕНСЬКОГО (1)
ІГУМЕНЯ (2)
ІДЕ (89)
ІДЕАЛ (25)
ІДЕАЛАМИ (4)
ІДЕАЛАХ (2)
ІДЕАЛИ (16)
ІДЕАЛІ (1)
ІДЕАЛІВ (6)
ІДЕАЛІЗАЦІЮ (1)
ІДЕАЛІЗМ (1)
ІДЕАЛІЗМІ (1)
ІДЕАЛІЗМОВІ (1)
ІДЕАЛІЗМУ (4)
ІДЕАЛІЗОВАНІ (1)
ІДЕАЛІСТ (3)
ІДЕАЛІСТА (2)
ІДЕАЛІСТИ (1)
ІДЕАЛІСТИЧНИХ (1)
ІДЕАЛІСТИЧНОГО (1)
ІДЕАЛІСТІВ (2)
ІДЕАЛІСТОМ (1)
ІДЕАЛОВІ (1)
ІДЕАЛОМ (3)
ІДЕАЛУ (5)
ІДЕАЛЬНА (4)
ІДЕАЛЬНЕ (5)
ІДЕАЛЬНИЙ (5)
ІДЕАЛЬНИМ (2)
ІДЕАЛЬНИМИ (1)
ІДЕАЛЬНИХ (6)
ІДЕАЛЬНІ (1)
ІДЕАЛЬНІЙ (1)
ІДЕАЛЬНІСТЬ (1)
ІДЕАЛЬНІШІ (1)
ІДЕАЛЬНО (3)
ІДЕАЛЬНОГО (4)
ІДЕАЛЬНОЇ (6)
ІДЕАЛЬНОМУ (1)
ІДЕАЛЬНОСТІ (2)
ІДЕАЛЬНОЮ (2)
ІДЕАЛЬНУ (3)
ІДЕЄЮ (4)

ІДЕЇ (120)
ІДЕЙ (27)
ІДЕЙКАМИ (3)
ІДЕЙКИ (3)
ІДЕЙНЕ (3)
ІДЕЙНИМ (1)
ІДЕЙНИХ (2)
ІДЕЙНІ (1)
ІДЕЙНОГО (4)
ІДЕЙНОЮ (1)
ІДЕМО (10)
ІДЕТЕ (1)
ІДЕШ (9)
ІДЕЮ (26)
ІДЕЯ (19)
ІДЕЯМ (2)
ІДЕЯМИ (13)
ІДЕЯХ (5)
ІДЗИКОВСЬКОГО (3)
ІДИ (41)
ІДИ-БО (3)
ІДИЛІЇ (2)
ІДИЛІЧНИЙ (1)
ІДИЛІЧНУ (1)
ІДИЛІЮ (2)
ІДИЛІЯ (2)
ІДІОТ (3)
ІДІОТІВ (3)
ІДІТЬ (25)
ІДОЛ (6)
ІДОЛА (2)
ІДОЛИ (1)
ІДОЛИЩА (1)
ІДОЛОМ (1)
ІДОЛЬСЬКА (3)
ІДОЛЬСЬКИЙ (1)
ІДОЛЬСЬКИХ (1)
ІДОЛЬСЬКУ (1)
ІДУ (19)
ІДУМЕЄЮ (1)
ІДУМЕЙЦІ (1)
ІДУМЕЯ (1)
ІДУТЬ (25)
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ІЗСТАРИЛИ (1)
ІДУЧИ (2)
ІЗСТАРІЛА (2)
ІЄРАРХИ (1)
ІЗСУШИЛА (4)
ІЄРЕЙ (1)
ІЗУМРУД (2)
ІЄРОГЛІФАМИ (1)
ІЗУМРУДАМИ (2)
ІЄРОМОНАХА (1)
ІЗУМРУДІВ (5)
ІЄРОМОНАХИ (2)
ІЗУМРУДНА (1)
ІЄРОМОНАХІВ (3)
ІЄРУСАЛИМСЬКОЮ (1) ІЗУМРУДНИМИ (2)
ІЗУМРУДОВИМИ (1)
ІЖИЦІ (1)
ІІСУСЕ (4)
ІЗ (100)
ІЇХ (1)
ІЗАБЕЛЛИ (1)
ІЙДИ (1)
ІЗБА (2)
ІЙДУ (1)
ІЗБАВИ (3)
ІЙШОВ (3)
ІЗБЕРИ (1)
ІК (49)
ІЗБРАННІ (1)
ІКЛА (1)
ІЗБУ (1)
ІКОНА (1)
ІЗБУЛАСЯ (1)
ІКОНИ (6)
ІЗВОЛЬТЕ (1)
ІКОНОМА (1)
ІЗВ'ЯЛИЛА (3)
ІКОНОМИ (1)
ІЗДРИГАЛАСЬ (1)
ІКОНОМІВ (1)
ІЗДРИГНУВСЯ (1)
ІКОНОСТАС (6)
ІЗДРИГНУЛАСЬ (9)
ІКОНОСТАСА (11)
ІЗДРИГНУСЬ (1)
ІКОНОСТАСІ (5)
ІЗДРИГУВАЛИСЬ (1)
ІКОНОСТАСОМ (5)
ІЗЖИВ (1)
ІКОНОЮ (1)
ІЗ-ЗА (3)
ІКОНУ (1)
ІЗІЙШОВ (2)
ІКРОЮ (1)
ІЗ'ЇСТЬ (1)
ІКРУ (1)
ІЗ'ЇХАЛА (1)
«ІЛІАДИ» (4)
ІЗМАЇЛА (2)
«ІЛІАДІ» (1)
ІЗМАЇЛІ (1)
«ІЛІАДОЮ» (2)
ІЗМАРАГДИ (2)
ІЛІЮ (2)
ІЗНЕМІГСЯ (6)
ІЛІЯ (3)
ІЗНЕМОГЛОСЬ (1)
ІЛЛІ (4)
ІЗНОВ (3)
ІЛЛІЧ (1)
ІЗОГНУВСЯ (1)
ІЛЛЮ (3)
ІЗОМРУДНЕ (1)
ІЛЛЯ (1)
ІЗРАЗЦІ (1)
ІЛОВАЙСЬКОГО (1)
ІЗРАЇЛЬТЯНАМ (1)
ІЛЬЄ (2)
ІЗРАЇЛЯ (2)
ІЛЬНИЦЬКИЙ (3)
ІЗРОДУ (4)
ІЛЮЗІЇ (6)
ІЗРЯДЖЕНА (1)
ІЛЮЗІЙ (1)
ІЗСТАРИЛА (2)

ІЛЮЗІЮ (2)
ІЛЮЗІЯ (7)
ІЛЮЗІЯХ (3)
ІЛЮМІНАЦІЇ (2)
ІЛЮМІНАЦІЮ (2)
ІЛЮМІНАЦІЯ (3)
ІЛЮМІНОВАНИХ (2)
ІЛЮМІНОВАНІ (1)
ІЛЮСТРАЦІЄЮ (1)
ІЛЮСТРАЦІЮ (3)
ІЛЮСТРАЦІЯ (1)
ІЛЮСТРОВАНЕ (1)
ІЛЮСТРОВАНІ (5)
ІЛЮСТРОВАНІЙ (1)
ІЛЮСТРОВАНОГО (1)
ІМГЛІ (1)
ІМЕН (1)
ІМЕНИН (9)
ІМЕНИНАМИ (9)
ІМЕНИНАХ (4)
ІМЕНИНИ (29)
ІМЕНИННИКА (1)
ІМЕНИННИКОВОГО (1)
ІМЕНИННИКОМ (1)
ІМЕНИННИЦЕ (3)
ІМЕНИННИЦЕЮ (1)
ІМЕНИННИЦЯ (1)
ІМЕНІ (7)
ІМЕННИЙ (2)
ІМЕННИКІВ (1)
ІМЕННІВ (1)
ІМЕННО (5)
ІМЕННЯ (9)
ІМЄНІЄ (1)
ІМЖИТЬ (1)
ІМЛА (20)
ІМЛИ (7)
ІМЛИСТЕ (1)
ІМЛИСТИЙ (1)
ІМЛИСТІША (1)
ІМЛІ (30)
ІМЛОЮ (20)
ІМЛУ (10)

ІМПЕРАТОРА (7)
ІМПЕРАТОРАМИ (1)
ІМПЕРАТОРІВ (1)
ІМПЕРАТОРОМ (2)
ІМПЕРАТОРСЬКИЙ (1)
ІМПЕРАТОРСЬКОГО
(2)
ІМПЕРІЇ (24)
ІМПЕРІЮ (2)
ІМПЕРІЯ (2)
ІМПЕРСЬКОЮ (1)
ІМПРОВІЗОВАНИМИ
(1)
ІМПРОВІЗОВАНИХ (1)
ІМПРОВІЗУВАВ (1)
ІМПРОВІЗУВАЛИ (2)
ІМПРОВІЗУВАННІ (1)
ІМПРОВІЗУВАТЬ (1)
ІМПРОВІЗУЮЧИ (1)
ІМ'Я (12)
ІМ'ЯМ (2)
ІНАКША (1)
ІНАКШЕ (44)
ІНАКШИМ (1)
ІНАКШІ (1)
ІНАЧЕ (1)
ІНБІРОМ (1)
ІНБІРУ (1)
ІНВЕНТАРІВ (2)
ІНВЕНТАРНІ (2)
ІНВЕНТАРЯХ (1)
ІНДЕ (8)
ІНДИВІДУАЛІЗМУ (1)
ІНДИВІДУАЛЬНИХ (1)
ІНДИК (18)
ІНДИКА (7)
ІНДИКАМИ (2)
ІНДИКИ (18)
ІНДИКІВ (6)
ІНДИФЕРЕНТИЗМУ (1)
ІНДИЧАТА (1)
ІНДІАНА (2)
ІНДІЄЦЬ (1)
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ІНДІЇ (5)
ІНДІЙСЬКИЙ (1)
ІНДІЙСЬКІ (2)
ІНДІЙСЬКОЇ (1)
ІНДІЙСЬКО-ОДЕСЬКА
(1)
ІНДІЙЦІ (1)
ІНДІЙЦЯ (1)
ІНДІЙЦЯМИ (1)
ІНДІЮ (1)
ІНДУСИ (4)
ІНДУСІВ (3)
ІНДУСТРІЇ (1)
ІНДУСЬКИЙ (1)
ІНДУСЬКИХ (2)
ІНДУСЬКІЙ (1)
ІНДУСЬКОГО (2)
ІНЕЄМ (6)
ІНЕРТНА (1)
ІНЕЮ (3)
ІНЖЕНЕРА (1)
ІНІЙ (6)
ІНІЦІАЛАМИ (1)
ІНІЦІАТИВИ (3)
ІНКВІЗИЦІЯ (1)
ІНКОЛИ (15)
ІНОВІРЦЯ (1)
ІНОДІ (4)
ІНОРОДЦІВ (1)
ІНПЕКТОР (1)
ІНСПЕКТОР (18)
ІНСПЕКТОРА (17)
ІНСПЕКТОРИ (1)
ІНСПЕКТОРОВІ (1)
ІНСПЕКТОРОВІЧЕНЦЕВІ (1)
ІНСПЕКТОРОМ (5)
ІНСПЕКТОРУ (1)
ІНСТАНЦІЇ (3)
ІНСТАНЦІЯ (3)
ІНСТИНКТ (2)
ІНСТИНКТИ (2)
ІНСТИНКТИВНО (2)

ІНСТИНКТОМ (2)
ІНСТИНКТУ (1)
ІНСТИТУТ (41)
"ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ" (1)
ІНСТИТУТИ (1)
ІНСТИТУТІ (34)
ІНСТИТУТІВ (1)
ІНСТИТУТКА (6)
ІНСТИТУТКАМ (3)
ІНСТИТУТКАМИ (1)
ІНСТИТУТКАХ (1)
ІНСТИТУТКИ (13)
ІНСТИТУТКОЮ (1)
ІНСТИТУТОК (9)
ІНСТИТУТОМ (3)
ІНСТИТУТСЬКА (1)
ІНСТИТУТСЬКЕ (2)
ІНСТИТУТСЬКИЙ (1)
ІНСТИТУТСЬКИМ (1)
ІНСТИТУТСЬКИМИ (1)
ІНСТИТУТСЬКИХ (5)
ІНСТИТУТСЬКІ (5)
ІНСТИТУТСЬКОГО (2)
ІНСТИТУТСЬКОМУ (1)
ІНСТИТУТСЬКУ (2)
ІНСТИТУТУ (15)
ІНСТИТУЦІЇ (2)
ІНСТИТУЦІЯ (1)
ІНСТРУКЦІЇ (1)
ІНСТРУМЕНТ (2)
ІНСТРУМЕНТАХ (1)
ІНСТРУМЕНТІ (1)
ІНТЕЛІГЕНТИ (2)
ІНТЕЛІГЕНТІВ (3)
ІНТЕЛІГЕНТНИХ (4)
ІНТЕЛІГЕНТНІ (1)
ІНТЕЛІГЕНТНОГО (1)
ІНТЕЛІГЕНТНОЇ (2)
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ (3)
ІНТЕЛІГЕНЦІЮ (2)
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ (7)

ІНТЕНДАНТ (2)
ІНТЕНДАНТСТВО (1)
ІНТЕРЕС (13)
ІНТЕРЕСИ (9)
ІНТЕРЕСІВ (4)
ІНТЕРЕСНА (2)
ІНТЕРЕСНЕ (3)
ІНТЕРЕСНИЙ (4)
ІНТЕРЕСНИМ (1)
ІНТЕРЕСНІ (1)
ІНТЕРЕСНІША (1)
ІНТЕРЕСНІШЕ (1)
ІНТЕРЕСНІШОЮ (1)
ІНТЕРЕСНО (1)
ІНТЕРЕСНУ (1)
ІНТЕРЕСОМ (1)
ІНТЕРЕСУ (6)
ІНТЕРЕСУВАЛИ (1)
ІНТЕРЕСУВАТИСЬ (1)
ІНТЕРЕСУЄ (1)
ІНТЕРЕСУЮТЬ (1)
ІНТЕРЕСУЮТЬСЯ (1)
ІНТЕРМЕДІЇ (1)
ІНТЕРМЕДІЯХ (2)
ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА
(1)
ІНТИМНИМ (1)
ІНТОНАЦІЄЮ (1)
ІНТОНАЦІЮ (1)
ІНТОНАЦІЯХ (2)
ІНТРИГА (1)
ІНТРИГАМИ (1)
ІНТРИГИ (1)
ІНТРИГУ (1)
ІНТРИГУВАТИ (2)
ІНТРИГУЮТЬ (1)
ІНФІМА (1)
ІНФІМИ (2)
ІНФІМІ (3)
ІНФІМІСТИ (4)
ІНФІМУ (6)
ІНФІМУ (2)
ІНЧА (1)
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ІНША (54)
ІНШЕ (70)
ІНШИ (1)
ІНШИЙ (81)
ІНШИМ (45)
ІНШИМИ (27)
ІНШИХ (120)
ІНШІ (208)
ІНШІЙ (5)
ІНШОГО (56)
ІНШОЇ (41)
ІНШОМУ (21)
ІНШОСТІ (1)
ІНШОЮ (7)
ІНШУ (30)
ІОАНІКІЯ
ГАЛЯТОВСЬКОГО (1)
ІОАННА
ВИШЕНСЬКОГО (1)
ІОГАНСОНА
(видавництво) (3)
ІОЇЛЮ (1)
ІОЇЛЯ (1)
ІОНІЇВСЬКИЙ
(монастир) (1)
ІОРДАН (1)
ІОРДАНІ (1)
ІОСАФА (2)
ІОСИФ (1)
ІОСИФА (4)
ІОТУ (1)
ІРВОНУЛА (1)
ІРЖА (5)
ІРЖАВУ (1)
ІРЖАЛИ (2)
ІРЖАННЯ (1)
ІРЖЕ (4)
ІРЖИЩІВ (1)
ІРЖИЩІВСЬКИЙ (1)
ІРЖИЩІВСЬКОМУ (2)
ІРЖУТЬ (1)
ІРИНА (66)
ІРИНИ (9)

ІРИНИН (3)
ІРИНИНА (2)
ІРИНИНЕ (1)
ІРИНИНУ (1)
ІРИНІ (4)
ІРИНКА (1)
ІРИНКУ (1)
ІРИНО (6)
ІРИНОЮ (5)
ІРИНУ (9)
ІРИНЧИН (1)
ІРИСІ (2)
ІРИСЮ (2)
ІРКУТСЬКА (1)
ІРМОСИ (2)
ІРМОСІВ (2)
ІРОДА (1)
ІРОДІАД (1)
ІРОДІАДИ (1)
ІРОДІАДОЮ (1)
ІРОДІВ (2)
ІРОДІЯДА (2)
ІРОДОВА (9)
ІРОДОВИМ (1)
ІРОДОВІ (3)
ІРОДОВОГО (8)
ІРОДОВОЇ (2)
ІРОДОВУ (2)
ІРОДОМ (1)
ІРОДЧУК (1)
ІРОНІЄЮ (1)
ІРОНІЇ (3)
ІРОНІЧНИМ (1)
ІРОНІЧНО (6)
ІСААКА (2)
ІСААКОМ (1)
ІСАІЄ (5)
ІСАІЇ (4)
ІСАІЯ (2)
ІСАЇЯ (1)
ІСАКІЄВІ (3)
ІСАКІЄВСЬКИЙ (1)
ІСАКІЄМ (1)

ІСАКІЙ (35)
ІСАКІЮ (1)
ІСАКІЯ (15)
ІСКОР (1)
ІСКОРКА (2)
ІСКОРКАМИ (8)
ІСКОРКИ (9)
ІСКОРКУ (1)
ІСКРА (14)
"ИСКРА" (назва журналу)
(1)
ІСКРАМИ (48)
ІСКРИ (45)
ІСКРОЮ (1)
ІСКРУ (4)
ІСКРЯНА (1)
ІСКРЯНИЙ (3)
ІСКРЯНИМ (1)
ІСКРЯНИМИ (5)
ІСКРЯНИХ (1)
ІСКРЯНІ (15)
ІСКРЯНО (2)
ІСКРЯНОГО (1)
ІСКРЯНУ (1)
ІСКУШЕНІЄ (1)
ІСКУШЕННЯ (1)
ІСПАНІЇ (3)
ІСПАНІЮ (1)
ІСПАНСЬКИЙ (3)
ІСПИТ (7)
ІСПИТАХ (1)
ІСПИТИ (1)
ІСПИТІ (1)
ІСПИТУ (1)
ІСПРАВНИК (1)
ІСПРАВНИКА (2)
ІССИК-КУЛЬ (1)
ІСТА (6)
ІСТЕРИКА (1)
ІСТЕРИЧНА (2)
ІСТЕРИЧНИЙ (3)
ІСТЕРИЧНИМ (1)
ІСТЕРИЧНО (5)
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ІСТЕРІЇ (1)
ІСТИЙ (2)
ІСТИНИ (1)
ІСТИННО (26)
ІСТИНО (2)
ІСТНУВАТИ (1)
ІСТНУЄ (1)
ІСТОРИК (3)
ІСТОРИКАМ (1)
ІСТОРИКИ (2)
«ИСТОРИЧЕСКОМ
ВЕСТНИКЕ» (1)
ІСТОРИЧНА (11)
ІСТОРИЧНЕ (4)
ІСТОРИЧНИЙ (5)
ІСТОРИЧНИМ (3)
ІСТОРИЧНИМИ (2)
ІСТОРИЧНИХ (11)
ІСТОРИЧНІ (24)
ІСТОРИЧНІЙ (4)
ІСТОРИЧНІМ (1)
ІСТОРИЧНО (1)
ІСТОРИЧНОГО (10)
ІСТОРИЧНОЇ (7)
ІСТОРИЧНОПОПУЛЯРНІ (1)
ІСТОРИЧНОЮ (1)
ІСТОРИЧНУ (5)
ІСТОРІЄЮ (4)
ІСТОРІЇ (47)
ІСТОРІЙ (1)
ІСТОРІЙКИ (1)
ІСТОРІЙКУ (1)
ІСТОРІЮ (47)
ІСТОРІЯ (20)
ІСТОРІЯХ (1)
ІСТОТА (1)
ІСТОТИ (2)
ІСТОТОЮ (1)
ІСУСА (7)
ІСУСЕ (3)
ІСУСОВІ (1)
ІСУСУ (2)

ІТАЛІАНКА (1)
ІТАЛІАНКИ (1)
ІТАЛІАНСЬКА (2)
ІТАЛІАНСЬКУ (1)
ІТАЛІЇ (11)
ІТАЛІЙСЬКА (1)
ІТАЛІЙСЬКИЙ (1)
ІТАЛІЙСЬКИХ (1)
ІТАЛІЙСЬКОГО (2)
ІТАЛІЙСЬКУ (1)
ІТАЛІЙЦІВ (1)
ІТАЛІЮ (3)
ІТАЛІЯНЕЦЬ (1)
ІТАЛІЯНЦЯ (1)
ІТАЛЬЯНСЬКИХ (1)
ІТАЛЬЯНСЬКІЙ (1)
ІТАЛЬЯНСЬКОЮ (4)
ІТАЛЬЯНЦІ (1)
ІТАЛЬЯНЦЯ (2)
ІТИ (26)
ІУДИФ (5)
«ІУДИФЬ» (2)
ІУДИФ'Ю (1)
ІХТІОЗАВРА (3)
ІХТІОЗАВРЕ (1)
ІХТІОЗАВРИ (2)
ІХТІОЗАВРІВ (1)
ІХТІОЗАВРОМ (3)
ІЦЬКА (3)
ІЦЬКІВ (1)
ІЦЬКО (3)
ІЦЬКОВУ (3)
ІЦЬКОМ (1)
ІШЛА (16)
ІШЛИ (3)
ІШЛО (2)
ІШОВ (45)
ІЩЕ (27)
ІЮЛІ (3)
ІЮЛЬ (1)
ІЮЛЬСЬКИЙ (2)
ІЮЛЯ (8)
ІЮНІ (8)

ІЮНЬСЬКЕ (1)
ІЮНЬСЬКИЙ (1)
ІЮНЬСЬКОМУ (1)
ІЮНЯ (7)
ЇВ (94)
ЇВГА (44)
ЇВГИ (3)
ЇВГО (2)
ЇВГОЮ (1)
ЇВГУ (7)
ЇВЗІ (10)
ЇВШИ (3)
ЇДА (1)
ЇДЕ (48)
ЇДЕМО (4)
ЇДЕН (6)
ЇДЕСЯ (2)
ЇДЕТЕ (3)
ЇДЕЦЬ (1)
ЇДЕШ (7)
ЇДНАТИСЬ (1)
ЇДОЮ (1)
ЇДУ (17)
ЇДУТЬ (22)
ЇДУЧИ (14)
ЇДЬ (59)
ЇДЬМО (22)
ЇДЬТЕ (21)
ЇДЯТЬ (32)
ЇЖ (18)
ЇЖА (15)
ЇЖАКА (3)
ЇЖАКІВ (2)
ЇЖАКОВІ (2)
ЇЖАКОМ (1)
ЇЖДЖУ (5)
ЇЖЕЮ (4)
ЇЖІ (12)
ЇЖТЕ (11)
ЇЖТЕ-БО (1)
ЇЖУ (6)
ЇЗДЕ (11)
ЇЗДЕЦЬ (2)
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ЇЗДИ (1)
ЇЗДИВ (63)
ЇЗДИЛА (23)
ЇЗДИЛИ (30)
ЇЗДИЛОСЬ (1)
ЇЗДИМО (3)
ЇЗДИТЕ (7)
ЇЗДИТИ (37)
ЇЗДИТИМУТЬ (1)
ЇЗДИТЬ (34)
ЇЗДЦІВ (1)
ЇЗДЮ (1)
ЇЗДЯТЬ (15)
ЇЗДЯЧИ (4)
ЇЇ (4554)
ЇЇ-БОГУ (1)
ЇЙ (1350)
ЇЙ-БОГУ (177)
ЇЛА (53)
ЇЛИ (56)
ЇЛО (1)
ЇМ (712)
ЇМО (8)
ЇСИ (10)
ЇСТЕ (5)
ЇСТИ (200)
ЇСТИМЕ (6)
ЇСТИМЕШ (6)
ЇСТИМУ (2)
ЇСТОНЬКИ (1)
ЇСТЬ (30)
ЇСТЬСЯ (3)
ЇХ (3457)
ЇХАВ (48)
ЇХАЛА (18)
ЇХАЛИ (35)
ЇХАЛО (3)
ЇХАТИ (111)
ЇХАТИМЕ (4)
ЇХАТИМЕТЕ (1)
ЇХАТЬ (64)
ЇХНІ (3)
ЇХНІХ (2)

ЇХ-ТАКИ (1)
Й (29440)
ЙВАН (2)
ЙВАНА (1)
ЙВАНЕ (13)
ЙВАНІВНІ (1)
ЙВАНІВНО (1)
ЙВАНІВНУ (1)
ЙВАНОВИЧ (6)
ЙВАНОВИЧА (3)
ЙВАНОВИЧЕМ (1)
ЙВАНОВИЧУ (1)
ЙВАНОВНА (4)
ЙВАНОВНІ (2)
ЙВАНОМ (1)
ЙВАНУ (6)
ЙВАНЬКИ (1)
ЙВАСЬ (2)
ЙВАСЯ (1)
ЙДЕ (240)
ЙДЕМО (12)
ЙДЕТЕ (14)
ЙДЕТЬСЯ (27)
ЙДЕШ (24)
ЙДИ (173)
ЙДИ-БО (9)
ЙДІТЬ (77)
ЙДІТЬ-БО (2)
ЙДУ (70)
ЙДУТЬ (116)
ЙДУЧИ (65)
ЙІВ (1)
ЙІДУ (1)
ЙІІ (6)
ЙІЇ (1)
ЙІЙ (1)
ЙІЙІ (1)
ЙІМ (1)
ЙІХ (5)
ЙЇЖ (1)
ЙЇЇ (1)
ЙМЕ (10)
ЙМЕННЄ (1)

ЙМЕННИК (1)
ЙМЕННИКА (1)
ЙМЕННИКІВ (1)
ЙМЕННІ (1)
ЙМЕННІВ (6)
ЙМЕННЯ (112)
ЙМЕННЯМ (5)
ЙМЕННЯМИ (7)
ЙМЕННЯХ (1)
ЙМЕТЕ (11)
ЙМЕШ (6)
ЙМИ (5)
ЙМІТЬ (2)
ЙМОВІРНА (2)
ЙМОВІРНИЙ (2)
ЙМОВІРНІ (1)
ЙМОВІРНОГО (1)
ЙМУ (16)
ЙМУТЬ (4)
ЙМУЧИ (7)
ЙНЯВ (23)
ЙНЯЛА (15)
ЙНЯЛИ (12)
ЙНЯТИ (9)
ЙНЯТИМЕ (1)
ЙНЯТЬ (5)
ЙОАННА (1)
ЙОГО (8049)
ЙОДУ (1)
ЙОМУ (2137)
ЙОНЬКИ (3)
ЙОРДАН (2)
ЙОРДАНСЬКІ (1)
ЙОРДАНУ (4)
ЙОРЖІВ (1)
ЙОРКА (1)
ЙОРКШИРСЬКА (2)
ЙОРКШИРСЬКОГО (1)
ЙОРКШІРСЬКІ (1)
ЙОСИП (6)
ЙОСИПА (3)
ЙОСИПОВИЧА (1)
ЙОСИПОВІ (1)
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ЙОСИФА (1)
ЙСУСЕ (1)
ЙТИ (302)
ЙТИМЕ (3)
ЙТИМЕШ (1)
ЙТИМИТЕ (1)
ЙТИМУТЬ (3)
ЙШЛА (240)
ЙШЛИ (164)
ЙШЛО (16)
ЙШОВ (112)
ЙШОВШИ (1)
КАБАН (12)
КАБАНА (19)
КАБАНАХ (1)
КАБАНИ (10)
КАБАНІ (1)
КАБАНІВ (3)
КАБАНОВІ (2)
КАБАНОМ (3)
КАБАНЦЕВІ (1)
КАБАНЦІ (4)
КАБАНЦЯ (10)
КАБАНЧИК (2)
КАБАНЧИКА (3)
КАБАНЮГИ (1)
КАБАНЯЧИХ (2)
КАБАНЯЧОЇ (2)
КАБАНЯЧОМУ (1)
КАБАТ (1)
КАБИ (1)
КАБИЦЕЮ (1)
КАБИЦІ (6)
КАБИЦЮ (1)
КАБИЦЯХ (1)
КАБІНЕТ (68)
КАБІНЕТА (2)
КАБІНЕТАХ (2)
КАБІНЕТИ (2)
КАБІНЕТІ (47)
КАБІНЕТІВ (2)
КАБІНЕТНІ (4)
КАБІНЕТНОЇ (2)

КАБІНЕТУ (33)
КАБЛУЧКА (1)
КАБЛУЧКАМИ (3)
КАБЛУЧКИ (5)
КАБЛУЧКУ (1)
КАБЛУЧОК (2)
КАВАЛЕР (10)
КАВАЛЕРА (7)
КАВАЛЕРАМ (2)
КАВАЛЕРАМИ (6)
КАВАЛЕРГАРД (2)
КАВАЛЕРГАРДІВ (1)
КАВАЛЕРИ (32)
КАВАЛЕРИСТИ (1)
КАВАЛЕРИСТІВМОСКАЛІВ (1)
КАВАЛЕРІВ (15)
КАВАЛЕРІЇ (4)
КАВАЛЕРІЮ (2)
КАВАЛЕРОВІ (1)
КАВАЛЕРОМ (5)
КАВАЛЕРСЬКИХ (1)
КАВАЛЕРСЬКІ (1)
КАВАЛЕРСЬКУ (1)
КАВАЛІР (1)
КАВАЛЬЄ ЖАН (1)
КАВАЛЬКАДА (2)
КАВЕРЗИ (1)
КАВИ (1)
КАВИЧКАХ (1)
КАВКАЗ (4)
КАВКАЗА (1)
КАВКАЗІ (3)
КАВКАЗОМ (2)
КАВКАЗУ (4)
КАВКАЗЬКИЙ (2)
КАВКАЗЬКИХ (1)
КАВКАЗЬКОГО (2)
КАВУН (40)
КАВУНА (22)
КАВУНАМИ (4)
КАВУНАХ (1)
КАВУНЕЦЬ (1)

КАВУНИ (19)
КАВУНИХА (14)
КАВУНИХИ (1)
КАВУНІВ (20)
КАВУННИКИ (1)
КАВУНОВЕ (1)
КАВУНОВІ (2)
КАВУНОВОЇ (1)
КАВУНОВУ (3)
КАВУНОМ (3)
КАВУНЦІВ (1)
КАВУНЧИКА (1)
КАВУНЯЧА (1)
КАВУНЯЧЕ (2)
КАВУНЯЧИЙ (1)
КАВУНЯЧІ (1)
КАВУНЯЧОГО (1)
КАГАЛ (1)
КАГАЛИ (1)
КАГАНЕЦЬ (12)
КАГАНЦІ (2)
КАГАНЦЯ (1)
КАГДА (1)
КАГЛІ (3)
КАГЛУ (2)
КАДЕТСЬКОГО (2)
КАДЕТСЬКОМУ (1)
КАДИВ (1)
КАДИЛА (3)
КАДИЛИ (2)
КАДИЛО (3)
КАДИЛОМ (3)
КАДИЛЬНИЦЬ (2)
КАДИЛЬНИЦЮ (1)
КАДИТИ (1)
КАДИТЬ (2)
КАДІВБ (4)
КАДОВБ (1)
КАДОВБАХ (1)
КАДОВБИ (4)
КАДОВБІВ (1)
КАДРИЛІ (10)
КАДРИЛІВ (1)
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КАДРИЛЬ (12)
КАДРИЛЯ (3)
КАЄТЬСЯ (1)
КАЄШСЯ (1)
КАЖАНКИ (2)
КАЖАНКІВ (2)
КАЖЕ (570)
КАЖЕМО (2)
КАЖЕТЕ (30)
КАЖЕТСЯ (3)
КАЖЕШ (42)
КАЖИ (63)
КАЖИ-БО (9)
КАЖІТЬ (24)
КАЖІТЬ-БО (5)
КАЖУ (284)
КАЖУТЬ (300)
КАЖУЧИ (8)
КАЗАВ (245)
КАЗАВШИ (4)
КАЗАЛА (145)
КАЗАЛИ (82)
КАЗАЛО (2)
КАЗАН (9)
КАЗАНА (8)
КАЗАНАМИ (3)
КАЗАНАХ (2)
КАЗАНИ (10)
КАЗАНІ (18)
КАЗАНІВ (5)
КАЗАНКА (1)
КАЗАНКИ (2)
КАЗАНКУ (1)
КАЗАНОВИ (2)
КАЗАНОВСЬКИЙ (11)
КАЗАНОВСЬКИМ (1)
КАЗАНОВСЬКИХ (1)
КАЗАНОВСЬКОГО (3)
КАЗАНОВСЬКОМУ (3)
КАЗАНОК (8)
КАЗАНОМ (3)
КАЗАНСЬКИХ (1)
КАЗАНЦЕВ (90)

КАЗАНЦЕВА (31)
КАЗАНЦЕВИМ (7)
КАЗАНЦЕВУ (8)
КАЗАНЬ (1)
КАЗАРМ (6)
КАЗАРМА (2)
КАЗАРМАМИ (1)
КАЗАРМАХ (10)
КАЗАРМИ (26)
КАЗАРМІ (12)
КАЗАРМУ (9)
КАЗАТИ (68)
КАЗАТИМЕ (2)
КАЗАТИМЕШ (1)
КАЗАТЬ (52)
КАЗАЧЕСТВА (1)
КАЗЕННИЙ (2)
КАЗЕННИХ (1)
КАЗЕННОЇ (1)
КАЗЕННУ (1)
КАЗИЛИСЬ (1)
КАЗИМІР (9)
КАЗИМІРА (3)
КАЗИМІРОВІ (1)
КАЗИМІРОМ (2)
КАЗІМІР (2)
КАЗКА (11)
КАЗКАМИ (2)
КАЗКАХ (25)
КАЗКИ (37)
КАЗКИ-ПІСНІ (1)
КАЗКОВА (3)
КАЗКОВИЙ (5)
КАЗКОВИХ (1)
КАЗКОВІ (2)
КАЗКОВІЙ (1)
КАЗКОВОГО (2)
КАЗКОЮ (1)
КАЗКУ (11)
КАЗНА (2)
КАЗНАЧЕЙ (1)
КАЗНАЧЕЙША (3)
КАЗНАЧЕЙШІ (1)

КАЗНА-ЧОГО (1)
КАЗНА-ЩО (3)
КАЗНИ (2)
КАЗНУ (2)
КАЗОК (19)
КАЗОЧКА (2)
КАЗОЧКИ (1)
КАЗЦІ (6)
КАЗЧАНА (1)
КАЗЧАНИХ (1)
КАЗЧАНІ (1)
КАЗЧАНОГО (1)
КАЗЧАНОМУ (1)
КАЗЧАНОЮ (1)
КАЗЧАНУ (1)
КАЗЬОННА (1)
КАЗЯТЬСЯ (1)
КАЇНАМИ (1)
КАЇНІВ (1)
КАЇНОВОЮ (1)
КАЙДАНАМИ (3)
КАЙДАНАХ (3)
КАЙДАНИ (26)
КАЙДАНИ-ЗАЛІЗО (1)
КАЙДАНІВ (5)
КАЙДАШ (225)
КАЙДАША (23)
КАЙДАШАМ (2)
КАЙДАШАМИ (2)
КАЙДАШЕВА (22)
КАЙДАШЕ-ВА (2)
КАЙ-ДАШЕВА (2)
КАЙДАШЕВЕ (1)
КАЙДАШЕВІ (15)
КАЙДАШЕВІЙ (4)
КАЙДАШЕВОГО (3)
КАЙДАШЕВОЇ (8)
КАЙДАШЕВУ (17)
КАЙДАШЕМ (2)
КАЙДАШЕНКАМИ (5)
КАЙДАШЕНКИ (5)
КАЙДАШЕНКІВ (3)
КАЙДАШЕНКО (3)
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КАЙДАШЕНКУ (1)
КАЙДАШИСІ (13)
КАЙДАШИХА (352)
КАЙДАШИХИ (12)
КАЙДАШИХО (3)
КАЙДАШИХОЮ (10)
КАЙДАШИХУ (17)
КАЙДАШІ (10)
КАЙДАШІВ (8)
КАЙДАШЦЯ (1)
КАЙЗЕРОМ (1)
КАЙСЯ (3)
КАК (9)
КАКАДУ (4)
КАКИЕ (1)
КАКОЕ (1)
КАКОЙ-ТО (1)
КАКОМ (4)
КАКОМ-ТО (2)
КАКТУСІВ (2)
КАЛАМАР (2)
КАЛАМАРЕМ (1)
КАЛАМАРІ (1)
КАЛАМАРЯ (1)
КАЛАМАРЯМИ (1)
КАЛАМБУРАМИ (1)
КАЛАМБУРИ (1)
КАЛАМУТИЛИ (2)
КАЛАМУТИТЬ (1)
КАЛАМУТНА (3)
КАЛАМУТНЕ (1)
КАЛАМУТНИЙ (2)
КАЛАМУТНИМ (1)
КАЛАМУТНИМИ (6)
КАЛАМУТНІ (11)
КАЛАМУТНІЙ (1)
КАЛАМУТНОЇ (2)
КАЛАМУТНОЮ (2)
КАЛАМУТНУ (6)
КАЛАМУТЯТЬ (2)
КАЛАНЧАМИ (1)
КАЛАТАЙЛО (4)
КАЛАТАЙЛОМ (1)

КАЛАЧ (4)
КАЛАЧАМИ (4)
КАЛАЧЕМ (4)
КАЛАЧИКАМИ (1)
КАЛАЧИКИ (1)
КАЛАЧІ (3)
КАЛАЧІВ (1)
КАЛГАН (4)
КАЛГАНОМ (3)
КАЛЕНДАРІ (2)
КАЛЕНДАРЯ (1)
КАЛЕНИКА (1)
КАЛЕНИКОВІ (1)
КАЛИНА (48)
КАЛИНИ (34)
КАЛИНІ (8)
КАЛИНО (1)
КАЛИНОВА (1)
КАЛИНОВИМ (2)
КАЛИНОВИМИ (1)
КАЛИНОВИХ (2)
КАЛИНОВІМ (1)
КАЛИНОВСЬКИЙ (2)
КАЛИНОВСЬКІ (1)
КАЛИНОВСЬКОГО (3)
КАЛИНОНЬКА (3)
КАЛИНОЮ (20)
КАЛИНУ (10)
КАЛІК (7)
КАЛІКА (2)
КАЛІКАМ (1)
КАЛІКИ (8)
КАЛІКОЮ (1)
КАЛІК-СТАРЦІВ (1)
КАЛІКУВАТА (1)
КАЛІКУВАТИХ (2)
КАЛІКУВАТІ (1)
КАЛІКУВАТОГО (1)
КАЛІКУВАТУ (1)
КАЛІМЕРІ (8)
КАЛІФОРНІЮ (1)
КАЛІЦІ (4)
КАЛІЦТВА (5)

КАЛІЦТВО (2)
КАЛІЧ (5)
КАЛІЧАТЬ (3)
КАЛІЧЕНОЮ (2)
КАЛІЧИТЬ (2)
КАЛІЧІ (1)
КАЛІЧЧЮ (3)
КАЛІШ (4)
КАЛІША (1)
КАЛІШІ (3)
КАЛОШ (1)
КАЛОШАХ (1)
КАЛОШІ (1)
КАЛУГЕР (2)
КАЛУГЕРАМ (1)
КАЛУЗЬКОЇ (1)
КАЛЬВІНІСТОМ (1)
КАЛЬВІНСЬКОЇ (1)
КАЛЬНИБОЛОЦЬКИЙ
(1)
КАЛЮЖ (2)
КАЛЮЖАМИ (2)
КАЛЮЖАХ (3)
КАЛЮЖІ (10)
КАЛЮЖКИ (1)
КАЛЮЖНУ (4)
КАЛЮЖУ (3)
КАЛЯСАХ (1)
КАЛЯСИ (1)
КАЛЯСІ (1)
КАМАН (2)
КАМАНОМ (3)
КАМАШІВ (2)
КАМБАЛА (1)
КАМЕЛІЇ (1)
КАМЕНЕМ (21)
КАМЕНЕЦЬКОГО (1)
КАМЕНИЦЕЮ (1)
КАМЕНІ (58)
КАМЕНІВ (2)
КАМЕНСЬКИЙ (1)
КАМЕНЮ (4)
КАМЕНЮК (3)
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КАМЕНЮКА (1)
КАМЕНЮКАМИ (2)
КАМЕНЮКАХ (4)
КАМЕНЮКИ (1)
КАМЕНЯ (55)
КАМЕНЯМИ (1)
КАМЕНЯХ (2)
КАМЕРАХ (1)
КАМЕРИ (1)
КАМЕРТОНОМ (2)
КАМИЛАВКОЮ (2)
КАМИЛАВКУ (1)
КАМІЛЛА-ДИВО (2)
КАМІЛЛ-ДИВ (1)
КАМІЛЛИ-ДИВА (2)
КАМІЛЛІ-ДИВУ (2)
КАМІЛЛОЮ-ДИВОМ
(3)
КАМІН (3)
КАМІНА (7)
КАМІНЕЦЬ (7)
КАМІНІ (6)
КАМІНКА (1)
КАМІННІ (40)
КАМІННЮ (1)
КАМІННЯ (90)
КАМІННЯМ (38)
КАМІННЯМИ (1)
КАМІННЯХ (2)
КАМІНОМ (1)
КАМІНЦЕВІ (1)
КАМІНЦЕМ (4)
КАМІНЦІ (21)
КАМІНЦІВ (5)
КАМІНЦЯМИ (13)
КАМІНЦЯХ (7)
КАМІНЧИК (1)
КАМІНЧИКА (3)
КАМІНЧИКАХ (2)
КАМІНЧИКИ (1)
КАМІНЧИКІВ (1)
КАМІНЬ (130)
КАМІНЮКИ (4)

КАМІНЮЧЧЕ (2)
КАМІНЮЧЧЯ (2)
КАМКИ (2)
КАМКУ (1)
КАМОДА (3)
КАМОДИ (5)
КАМОДІ (4)
КАМОДУ (9)
КАМОЖНУ (1)
КАМ'ЯНА (13)
КАМ'ЯНЕ (9)
КАМ'ЯНЕЦЬКИЙ (2)
КАМЯНЕЦЬКІ (1)
КАМЯНЕЦЬКОГО (2)
КАМЯНИЙ (10)
КАМЯНИМ (3)
КАМ'ЯНИМИ (9)
КАМ'ЯНИХ (15)
КАМ'ЯНІ (12)
КАМ'ЯНІЙ (5)
КАМ'ЯНКА (4)
КАМ'ЯНКИ (6)
КАМ'ЯНКОЮ (2)
КАМ'ЯНОГО (10)
КАМ'ЯНОЇ (2)
КАМ'ЯНОМУ (8)
КАМ'ЯНОЮ (12)
КАМ'ЯНСЬКОМУ (1)
КАМ'ЯНУ (8)
КАМ'ЯНЦІ (1)
КАМ'ЯНЦЯ (2)
КАНАВА (2)
КАНАВАХ (1)
КАНАВИ (4)
КАНАВІ (3)
КАНАВОЮ (2)
КАНАВУ (2)
КАНАЄ (1)
КАНАЛАМИ (1)
КАНАЛІ (1)
КАНАПА (9)
КАНАПАХ (2)
КАНАПИ (59)

КАНАПІ (107)
КАНАПКА (2)
КАНАПКИ (4)
КАНАПКУ (3)
КАНАПОЮ (10)
КАНАПУ (25)
КАНАПЦІ (6)
КАНАРЕЙКУ (1)
КАНВИ (4)
КАНДАЛАХ (1)
КАНДЕЛЯБР (4)
КАНДЕЛЯБРА (1)
КАНДЕЛЯБРАМИ (2)
КАНДЕЛЯБРАХ (1)
КАНДЕЛЯБРИ (16)
КАНДЕЛЯБРІВ (4)
КАНДЗЬОБА (7)
КАНДЗЬОБИ (2)
КАНДЗЬОБОЮ (1)
КАНДЗЬОБУ (1)
КАНДЗЮБА (1)
КАНДИБ (1)
КАНДИБАСТА (1)
КАНДИБАСТИЙ (4)
КАНДИБИ (4)
КАНДИБИНІ (2)
КАНДИБИНОГО (1)
КАНДИБИСТОГО (1)
КАНДИБИХА (1)
КАНДИБИХИ (2)
КАНДИБУ (1)
КАНДИДАТА (1)
КАНДИДАТАМ (1)
КАНДИДАТІВ (1)
КАНЕВА (15)
КАНЕВІ (10)
КАНЕВОМ (6)
КАНЕВСКОГО (2)
КАНЕВСКОЙ (1)
КАНЕВСЬКОГО (1)
КАНЕВСЬКОМУ (1)
КАНІВ (4)
КАНІВСЬКИЙ (10)
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КАНІВСЬКИМИ (1)
КАНІВСЬКІ (1)
КАНІВСЬКІЙ (1)
КАНІВСЬКОГО (7)
КАНІВСЬКОМУ (2)
КАНІВЦІВ (1)
КАНІВШИНУ (1)
КАНІВЩИНА (1)
КАНІВЩИНИ (3)
КАНІВЩИНІ (6)
КАНІВЩИНУ (5)
КАНІКУЛАМИ (1)
КАНІКУЛИ (1)
КАНКАН (1)
КАНОН (2)
КАНОНИ (1)
КАНОНИКА (1)
КАНОНІВ (1)
КАНОНІЧНА (1)
КАНОНІЧНИХ (2)
КАНОНІЧНІ (3)
КАНТ (4)
КАНТА (7)
КАНТАТА (1)
КАНТЕМИРОВІ (1)
КАНТЕМІР (1)
КАНТЕМІРА (1)
КАНТИ (5)
КАНТОНІСТ (1)
КАНТОНІСТИ (1)
КАНТОНІСТІВ (1)
КАНУПЕР (2)
КАНУПЕРУ (1)
КАНЦЕЛЯБРИСТИ (1)
КАНЦЕЛЯРИИ (1)
КАНЦЕЛЯРИСТИ (1)
КАНЦЕЛЯРІЇ (59)
КАНЦЕЛЯРІЙ (4)
КАНЦЕЛЯРІЮ (26)
КАНЦЕЛЯРІЯ (7)
КАНЦЕЛЯРІЯХ (11)
КАНЦЕЛЯРСЬКА (1)
КАНЦЕЛЯРСЬКИМИ (1)

КАНЦЕЛЯРСЬКІ (2)
КАНЦЕЛЯРСЬКОГО (1)
КАНЦЕЛЯРСЬКОЇ (2)
КАНЦЛЕР (4)
КАНЦЛЕРА (6)
КАНЦЛЕРІВ (1)
КАНЦЛЕРОВИХ (1)
КАНЦЛЕРОВІ (2)
КАНЦЛЕРОМ (1)
КАНЦЛЕРУ (5)
КАНЬОВСЬКІ (1)
КАНЮЧЕ (1)
КАНЮЧИЛА (1)
КАНЮЧИТЬ (1)
КАНЮЧІННЯ (1)
КАНЮЧТЕ (1)
КАПА (1)
КАПАВ (2)
КАПАЄ (2)
КАПАЛА (3)
КАПАЛИ (2)
КАПАЛО (1)
КАПАЮТЬ (4)
КАП-ДІ-БОУ (2)
КАПЕЛЬМЕЙСТЕР (5)
КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА (2)
КАПЕЛЬМЕЙСТЕРША
(19)
КАПЕЛЬМЕЙСТЕРШІ
(2)
КАПЕЛЬМЕЙСТЕРШУ
(1)
КАПЕЛЮСІ (6)
КАПЕЛЮХ (1)
КАПЕЛЮХА (1)
КАПЕЛЮХАМИ (1)
КАПЕЛЮШ (39)
КАПЕЛЮША (5)
КАПЕЛЮШАМИ (2)
КАПЕЛЮШАХ (4)
КАПЕЛЮШЕМ (1)
КАПЕЛЮШІ (19)
КАПЕЛЮШІВ (3)

КАПЕЛЮШКАХ (1)
КАПЕЛЮШОК (1)
КАПІСТЬ (2)
КАПІТАЛ (8)
КАПІТАЛЕЦЬ (1)
КАПІТАЛИ (3)
КАПІТАЛІ (1)
КАПІТАЛІВ (1)
КАПІТАЛУ (7)
КАПІТАН (12)
КАПІТАНА (4)
КАПІТАНОМ (2)
КАПІТАНСЬКІ (4)
КАПІТАНША (9)
КАПІТАНШІ (5)
КАПІТАНШУ (3)
КАПІТЕЛІ (2)
КАПІТЕЛЛЮ (1)
КАП-КАП (1)
КАПЛЕ (3)
КАПЛЕНД (1)
КАПЛЕНДА (2)
КАПЛЕНДІ (1)
КАПЛИЦІ (12)
КАПЛИЦЮ (3)
КАПЛИЦЯ (1)
КАПЛИЧКА (2)
КАПЛИЧКИ (1)
КАПЛОВУХИЙ (1)
КАПЛОВУХОГО (1)
КАПЛУНА (3)
КАПЛУНИ (1)
КАПЛУНІВ (1)
КАПОСНА (12)
КАПОСНЕ (2)
КАПОСНИЙ (11)
КАПОСНИМ (1)
КАПОСНИХ (2)
КАПОСНІ (12)
КАПОСНОГО (1)
КАПОСНУ (3)
КАПОСТЬ (5)
КАПОТІ (1)
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КАПОТІВ (1)
КАПРІ (1)
КАПРІВИ (1)
КАПРІВІ (2)
КАПТАН (2)
КАПТАНА (1)
КАПТАНАХ (5)
КАПТАНИ (3)
КАПТАНІ (3)
КАПТАНІВ (1)
КАПТАНЦІ (1)
КАПУСТА (5)
КАПУСТИ (23)
КАПУСТОЮ (13)
КАПУСТУ (16)
КАПУЦИН (1)
КАПУЦИНА (3)
КАПУЦИН-ЧЕРНЕЦЬ
(1)
КАПШУК (15)
КАПШУКА (3)
КАПШУКАХ (1)
КАПШУКИ (2)
КАПШУЦІ (1)
КАПШУЧОК (2)
КАРА (9)
КАРАБЧА-МУРЗА (1)
КАРАВ (6)
КАРАВАНІВ (1)
КАРАЄ (14)
КАРАЄТЕ (2)
КАРАЄШ (7)
КАРАЙ (2)
КАРАКОЗОВ (3)
КАРАКОЗОВА (4)
КАРАКОЗОВСЬКОГО
(1)
КАРАЛА (5)
КАРАЛАДЖІ (1)
КАРАЛАЄВ (2)
КАРАЛАЄВА (53)
КАРАЛАЄВІЙ (6)
КАРАЛАЄВОЇ (10)

КАРАЛАЄВОЮ (5)
КАРАЛАЄВУ (6)
КАРАЛАСЬ (1)
КАРАЛИ (8)
КАРАМЗІН (1)
КАРАМЗІНА (1)
КАРАМИ (3)
КАРАНДАШ (1)
КАРАНДАШЕЙ (1)
КАРАНДАШЕМ (5)
КАРАНДАШЄМ (2)
КАРАНДАШІ (1)
КАРАНТИННІЙ (1)
КАРАПЕТ (14)
КАРАПЕТА (4)
КАРАПЕТІВ (2)
КАРАПЕТОВА (1)
КАРАПЕТОВЕ (2)
КАРАПЕТОВИХ (1)
КАРАПЕТОВІ (7)
КАРАПЕТОВОГО (1)
КАРАПЕТОМ (4)
КАРАПИШАНСЬКА (1)
КАРАПИШАНСЬКИЙ
(2)
КАРАПИШАНСЬКОГО
(3)
КАРАПИШАХ (1)
КАРАПИШІ (1)
КАРАПИШІВ (6)
КАРАСИКИ (1)
КАРАСИКОВІ (1)
КАРАСІВ (1)
КАРАТЕЛЯ (1)
КАРАТИ (4)
КАРАТЬ (1)
КАРАШИНІ (1)
КАРАЮТЬ (3)
КАРБОВАНЕЦЬ (7)
КАРБОВАНЦЕВІ (1)
КАРБОВАНЦЕМ (2)
КАРБОВАНЦІ (58)
КАРБОВАНЦІВ (198)

КАРБОВАНЦЮ (2)
КАРБОВАНЦЯ (32)
КАРБОВАНЦЯМИ (6)
КАРБОВАНЦЯХ (1)
КАРБОВАНЧИКИ (1)
КАРБОВАНЧИКІВ (4)
КАРДЕНЕЦЬКОГО (1)
КАРЕТ (4)
КАРЕТА (22)
КАРЕТАХ (8)
КАРЕТИ (45)
КАРЕТІ (17)
КАРЕТОЮ (11)
КАРЕТУ (18)
КАР'ЄРА (3)
КАР'ЄРИ (1)
КАР'ЄРИСТ (2)
КАР'ЄРІ (1)
КАРИ (11)
КАРИКАТУРА (5)
КАРИКАТУРАМИ (1)
КАРИКАТУРИ (1)
КАРИКАТУРНО (1)
КАРИКАТУРНОМУ (1)
КАРИКАТУРУ (3)
КАРИМ (1)
КАРИМИ (60)
КАРИХ (20)
КАРІ (123)
КАРЛ (5)
КАРЛА (1)
КАРЛІВНА (3)
КАРЛІВНО (1)
КАРЛІВНУ (1)
КАРЛОСІ (1)
КАРЛЬСБАД (1)
КАРЛЮКА (1)
КАРЛЮКОЮНЕБОГОЮ (1)
КАРЛЮЧКА (7)
КАРЛЮЧКОЮ (3)
КАРЛЮЧКУ (1)
КАРЛЮЧКУВАТИЙ (1)
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КАРМАЗИНАХ (2)
КАРМЕЛІТИКІВ (3)
КАРМЕЛІТІВ (2)
КАРМЕЛІТСЬКИЙ (1)
КАРМЕЛІТСЬКОГО (1)
КАРМЕЛІТЧИКИ (1)
КАРМІНОМ (1)
КАРНАВАЛ (7)
КАРНАВАЛУ (1)
КАРНАВАЛЬНОГО (1)
КАРНЕ (1)
КАРНИЗ (3)
КАРНИЗА (2)
КАРНИЗАМИ (2)
КАРНИЗИ (6)
КАРНИЗІ (3)
КАРНИЗІВ (2)
КАРНИЗОМ (5)
КАРНО (3)
КАРОЛІНА (1)
КАРООКА (3)
КАРООКІ (2)
КАРОЮ (4)
КАРП (1)
КАРПА (66)
КАРПАТ (5)
КАРПАТАХ (29)
КАРПАТИ (9)
КАРПАТСЬКИЙ (1)
КАРПАТСЬКИХ (4)
КАРПАТСЬКІ (1)
КАРПАТСЬКУ (1)
КАРПЕ (33)
КАРПЕНКА (1)
КАРПЕНКА-КАРОГО
(2)
КАРПЕНКО (3)
КАРПЕНКО-КАРИЙ (2)
КАРПЕНКОМ (1)
КАРПІВ (3)
КАРПІВНА (1)
КАРПО (286)
КАРПОВ (4)

КАРПОВА (3)
КАРПОВЕ (4)
КАРПОВИМ (1)
КАРПОВИМИ (1)
КАРПОВИХ (2)
КАРПОВІ (27)
КАРПОВІЙ (2)
КАРПОВОЇ (3)
КАРПОВОМУ (1)
КАРПОВУ (7)
КАРПОМ (8)
КАРТ (17)
КАРТА (5)
КАРТАМИ (11)
КАРТАТА (7)
КАРТАТИМИ (2)
КАРТАТИХ (3)
КАРТАТІ (2)
КАРТАТІЙ (1)
КАРТАХ (3)
КАРТИ (134)
КАРТИ-БО (1)
КАРТИН (27)
КАРТИНА (110)
КАРТИНАМИ (13)
КАРТИНАХ (15)
КАРТИНИ (137)
КАРТИНІ (36)
КАРТИНКА (7)
КАРТИНКАМИ (2)
КАРТИНКАХ (9)
КАРТИНКИ (13)
КАРТИНКОЮ (1)
КАРТИНКУ (4)
КАРТИННА (1)
КАРТИННИЙ (1)
КАРТИННІЙ (3)
КАРТИНОК (9)
КАРТИНОЮ (16)
КАРТИНУ (74)
КАРТІ (4)
КАРТОК (1)
КАРТОПЕЛЬКУ (1)

КАРТОПЛЕЮ (5)
КАРТОПЛИНА (4)
КАРТОПЛИНІ (1)
КАРТОПЛИНУ (5)
КАРТОПЛІ (39)
КАРТОПЛЮ (53)
КАРТОПЛЯ (17)
КАРТОЧКА (2)
КАРТОЧКАМИ (1)
КАРТОЧКИ (3)
КАРТОЧКУ (28)
КАРТОЧНОГО (1)
КАРТОЧОК (2)
КАРТОЧЦІ (3)
КАРТОЮ (1)
КАРТУ (9)
КАРТУЗ (10)
КАРТУЗА (13)
КАРТУЗИ (5)
КАРТУЗИК (1)
КАРТУЗИКА (1)
КАРТУЗІ (12)
КАРТУЗІВ (1)
КАРТУЗОМ (2)
КАРТЯР (2)
КАРТЯРА (1)
КАРТЯРІ (3)
КАРУ (8)
КАРФАГЕНА (1)
КАРЦЕР (2)
КАРЦЕРОМ (1)
КАРЮКОМ (3)
КАРЯКУВАТІ (2)
КАСА (1)
КАСИР (5)
КАСИРА (3)
КАСИРОВІ (3)
КАСІ (2)
КАСКАД (1)
КАСКАДОМ (1)
КАСКИ (1)
КАСТОВІ (2)
КАСТРУЛІ (1)
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КАСУ (3)
КАСЮ (1)
КАТ (30)
КАТА (4)
КАТАВ (16)
КАТАЄ (4)
КАТАЙ (6)
КАТАЙТЕ (1)
КАТАКОМБ (1)
КАТАКОМБАХ (4)
КАТАКОМБИ (1)
КАТАЛА (3)
КАТАЛИ (9)
КАТАНКОЮ (1)
КАТАНКУ (1)
КАТАНЦІ (2)
КАТАРАМИ (1)
КАТАРЖІ (1)
КАТАРІВ (1)
КАТАРНІ (1)
КАТАСТРОФА (1)
КАТАСТРОФИ (1)
КАТАТЬ (4)
КАТАФАЛК (2)
КАТАФАЛКАХ (1)
КАТАФАЛКИ (1)
КАТАЮ (1)
КАТАЮЧИ (1)
КАТЕ (2)
КАТЕГОРИЧНО (1)
КАТЕГОРІЇ (9)
КАТЕГОРІЯХ (1)
КАТЕРИНА (184)
КАТЕРИНИ (30)
КАТЕРИНИНА (1)
КАТЕРИНИНЕ (1)
КАТЕРИНИНОЮ (1)
КАТЕРИНІ (9)
КАТЕРИНКА (11)
КАТЕРИНКИ (2)
КАТЕРИНКОЮ (3)
КАТЕРИНКУ (2)
КАТЕРИНО (7)

КАТЕРИНОСЛАВСЬКА
(1)
КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ
(1)
КАТЕРИНОЮ (12)
КАТЕРИНУ (16)
КАТЕРИНЩИК (1)
КАТЕРИНЩИКА (2)
КАТЕХИЗИСА (2)
КАТЕХИЗИСОВІ (1)
КАТЕХИЗИСУ (2)
КАТЕХІЗИСОМ (1)
КАТЗНА-ЯКА (1)
КАТЗНА-ЯКУ (1)
КАТИ (4)
КАТІЛІНА (5)
КАТІЛІНИ (1)
КАТІЛІНУ (1)
КАТКОВ (28)
КАТКОВА (14)
КАТКОВИ (1)
КАТКОВИМ (3)
КАТКОВСЬКОЇ (1)
КАТКОВСЬКОМУ (1)
КАТКОВУ (2)
КАТКОВЦІ (1)
КАТМА (5)
КАТОВАНО (1)
КАТОЛИК (10)
КАТОЛИКА (2)
КАТОЛИКАМ (1)
КАТОЛИКАМИ (6)
КАТОЛИКАМУКРАІНЦЯМ (1)
КАТОЛИКИ (7)
КАТОЛИКІВ (22)
КАТОЛИКІВ-ПАНІВ (1)
КАТОЛИКІВУКРАЇНЦІВ (3)
КАТОЛИКОМ (9)
КАТОЛИЦТВА (7)
КАТОЛИЦТВІ (1)
КАТОЛИЦТВО (5)

КАТОЛИЦТВОМ (1)
КАТОЛИЦЬКА (3)
КАТОЛИЦЬКЕ (2)
КАТОЛИЦЬКИЙ (10)
КАТОЛИЦЬКИМ (1)
КАТОЛИЦЬКИХ (5)
КАТОЛИЦЬКІ (12)
КАТОЛИЦЬКОГО (3)
КАТОЛИЦЬКОЇ (13)
КАТОЛИЦЬКОМУ (1)
КАТОЛИЦЬКОУНІАТСЬКОГО (1)
КАТОЛИЦЬКУ (24)
КАТОЛИЧКА (5)
КАТОЛИЧКИ (1)
КАТОЛИЧКОЮ (2)
КАТОЛІИЦЬКИХ (2)
КАТОМ (4)
КАТОРГА (1)
КАТОРГАХ (2)
КАТОРЖНА (11)
КАТОРЖНЕ (3)
КАТОРЖНИЙ (8)
КАТОРЖНИК (1)
КАТОРЖНІ (11)
КАТОРЖНІЙ (4)
КАТОРЖНОГО (2)
КАТОРЖНОЇ (1)
КАТОРЖНУ (7)
КАТОРЗІ (2)
КАТРАГА (2)
КАТРАГИ (5)
КАТРАГУ (4)
КАТРАЗІ (12)
КАТРЕЮ (2)
КАТРІ (1)
КАТРУСЮ (2)
КАТРУСЯ (2)
КАТРЯ (5)
КАТУВАВ (2)
КАТУВАЛА (1)
КАТУВАЛИ (10)
КАТУВАЛИСЬ (2)
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КАТУВАННЯ (3)
КАТУВАТИ (1)
КАТУВАТЬ (1)
КАТУЄ (2)
КАТУЄТЕ (1)
КАТУЙ (5)
КАТУЙТЕ (1)
КАТУЛ (1)
КАТУШКИ (1)
КАТУЮТЬ (3)
КАТЮ (1)
КАТЮГИ (2)
КАТЮГУ (2)
КАФЕДРА (1)
КАФЕДРАЛЬНИЙ (2)
КАФЕДРАЛЬНОГО (1)
КАФЕДРАХ (1)
КАФЕДРИ (10)
КАФЕДРІ (4)
КАФЕДРУ (2)
КАФЕ-ШАНТАНА (4)
КАФЕ-ШАНТАНАХ (1)
КАФЕ-ШАНТАНИ (1)
КАФЕ-ШАНТАНІ (2)
КАФІЗМИ (1)
КАФТАН (11)
КАФТАНИ (4)
КАФТАНІ (5)
КАХИ (4)
КАХИКАВ (2)
КАХИКАЄ (2)
КАХИКАЛА (4)
КАХИКАННЯ (1)
КАХИКАТИ (1)
КАХИКАТЬ (3)
КАХИ-КАХИ (5)
КАХИ-КАХИ-КАХИ (2)
КАХИКАЮЧИ (2)
КАХИКНУВ (1)
КАХКАЛА (1)
КАХКАЛИ (6)
КАХКАННЯМ (1)
КАХКАТЬ (1)

КАХЛІ (1)
КАХЛІВ (1)
КАХОВКИ (1)
КАХОЛЬ (1)
КАЦАВЕЙКОЮ (1)
КАЦАВЕЙКУ (2)
КАЦАПСЬКИХ (1)
КАЧАВСЯ (4)
КАЧАЄ (1)
КАЧАЄТЬСЯ (6)
КАЧАЄШСЯ (2)
КАЧАЙСЯ (1)
КАЧАЛА (1)
КАЧАЛАСЬ (4)
КАЧАЛИ (1)
КАЧАЛИСЬ (4)
КАЧАЛИСЯ (1)
КАЧАЛКА (2)
КАЧАЛКАМИ (3)
КАЧАЛКИ (2)
КАЧАЛКИ-КРІСЛА (1)
КАЧАЛКОЮ (11)
КАЧАЛКУ (7)
КАЧАЛОЧКИ (1)
КАЧАЛЦІ (3)
КАЧАН (1)
КАЧАНИ (1)
КАЧАТИМЕТЕСЬ (1)
КАЧАТИСЬ (4)
КАЧАТИСЯ (1)
КАЧАТЬ (2)
КАЧАТЬСЯ (2)
КАЧАЮТЬ (1)
КАЧАЮТЬСЯ (3)
КАЧАЮЧИ (1)
КАЧЕЛІ (4)
КАЧЕЛЯХ (1)
КАЧЕНЯТА (3)
КАЧЕЧКИ (2)
КАЧИНИХ (1)
КАЧИНОЮ (1)
КАЧИНУ (2)
КАЧКА (12)

КАЧКАМ (3)
КАЧКАМИ (6)
КАЧКИ (64)
КАЧКОЇДИ (1)
КАЧКУ (15)
КАЧОК (23)
КАЧУР (3)
КАЧУРА (3)
КАЧУРЕНКА (1)
КАЧУРИНІ (1)
КАЧЧИНА (2)
КАША (21)
КАШЕЛЬ (2)
КАШЕЮ (9)
КАШИНСЬКИЙ (1)
КАШИНСЬКОГО (1)
КАШІ (14)
КАШКУ (1)
КАШЛЕМ (10)
КАШЛЮ (3)
КАШЛЯ (1)
КАШЛЯВ (1)
КАШЛЯЄ (3)
КАШЛЯЄШ (2)
КАШЛЯЛА (4)
КАШЛЯЛО (1)
КАШЛЯНЕ (2)
КАШЛЯНУВ (4)
КАШЛЯТИ (3)
КАШЛЯЮ (2)
КАШТАНАМИ (1)
КАШТАНИ (2)
КАШТАНІВ (2)
КАШТАНОВА (1)
КАШТАНОВИМИ (3)
КАШТАНОВИХ (1)
КАШТАНОВІ (1)
КАШТАНОМ (1)
КАШТЕЛЯН (2)
КАШТЕЛЯНА (2)
КАШУ (43)
КАЮСЬ (1)
КАЯВСЯ (1)
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КАЯЛИСЬ (1)
КАЯТИСЬ (8)
КАЯТТЯ (5)
КВАДРАТИ (1)
КВАДРАТИКАМИ (1)
КВАДРАТИКИ (1)
КВАДРАТНІ (1)
КВАДРАТОВУ (1)
КВАДРАТОМ (3)
КВАКАЄ (4)
КВАКАЛИ (4)
КВАКАННЯ (1)
КВАКАТЬ (1)
КВАКНЕ (1)
КВАКНУЛО (1)
КВАПИВСЬ (4)
КВАПИВСЯ (5)
КВАПИЛАСЬ (2)
КВАПИЛИСЬ (3)
КВАПИТЬСЯ (5)
КВАПИШСЯ (2)
КВАПЛЮСЬ (1)
КВАПЛЯТЬСЯ (3)
КВАПСЯ (1)
КВАПТЕСЬ (1)
КВАРТАЛ (2)
КВАРТАЛИ (3)
КВАРТАЛІ (4)
КВАРТАЛУ (3)
КВАРТАЛЬНИЙ (2)
КВАРТЕТИ (2)
КВАРТИ (2)
КВАРТИР (8)
КВАРТИРА (16)
КВАРТИРАМИ (1)
КВАРТИРАНТ (1)
КВАРТИРАХ (10)
КВАРТИРИ (39)
КВАРТИРІ (20)
КВАРТИРКА (1)
КВАРТИРКИ (1)
КВАРТИРКУ (5)
КВАРТИРНИЙ (2)

КВАРТИРНІ (2)
КВАРТИРНОЇ (2)
КВАРТИРОЮ (2)
КВАРТИРУ (58)
КВАРТИРУВАВ (1)
КВАРТИРУВАЛИ (1)
КВАРТИРУЮ (1)
КВАРТУ (11)
КВАС (3)
КВАСОЛЕЮ (2)
КВАСОЛІ (1)
КВАСОЛЮ (3)
КВАСОЛЯ (2)
КВАСУ (3)
КВАТИР (1)
КВАТИРАНТИ (1)
КВАТИРАНТІВ (1)
КВАТИРИ (2)
КВАТИРІ (3)
КВАТИРКА (2)
КВАТИРКИ (2)
КВАТИРКУ (13)
КВАТИРОЧКУ (1)
КВАТИРУ (13)
КВАТИРЮ (1)
КВАЧ (4)
КВАЧЕМ (1)
КВАЧИКИ (1)
КВАША (3)
КВАШЕЮ (3)
КВАШНІ (1)
КВАШУ (5)
КВИЛЕ-ПРОКВИЛЯЄ
(1)
КВИЛИВ-ПРОКВИЛЯВ
(1)
КВИЛЯТЬПРОКВИЛЯЮТЬ (1)
КВИТАНЦІЄЮ (1)
КВИТАНЦІЮ (1)
КВИТКАМИ (3)
КВИТКИ (4)
КВИТКІВ (1)

КВИТОК (9)
КВІЄТИЗМ (2)
КВІ-КВІ-КВІ (1)
КВІТ (5)
КВІТАМИ (2)
КВІТАХ (3)
КВІТЕНЬ (2)
КВІТИ (14)
КВІТІВ (1)
КВІТКА (53)
КВІТКАМИ (154)
КВІТКАХ (58)
КВІТКИ (295)
КВІТКОЮ (4)
КВІТКУ (14)
КВІТНА (1)
КВІТНИК (33)
КВІТНИКА (12)
КВІТНИКАМИ (3)
КВІТНИКАХ (6)
КВІТНИКИ (11)
КВІТНИКІВ (2)
КВІТНИКОМ (4)
КВІТНИКУ (21)
КВІТНИЧОК (1)
КВІТНІ (3)
КВІТНЯ (24)
КВІТОК (153)
КВІТОНЬКИ (2)
КВІТОЧКА (3)
КВІТОЧКАМ (1)
КВІТОЧКАМИ (15)
КВІТОЧКИ (6)
КВІТОЧКУ (1)
КВІТОЧОК (6)
КВІТУ (6)
КВІТЦІ (1)
КВІТЧАЛА (3)
КВІТЧАННЯ (1)
КВІТЧАСТА (3)
КВІТЧАСТЕ (4)
КВІТЧАСТИЙ (6)
КВІТЧАСТИМ (4)
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КВІТЧАСТИМИ (7)
КВІТЧАСТИХ (9)
КВІТЧАСТІ (21)
КВІТЧАСТІЙ (2)
КВІТЧАСТОЇ (3)
КВІТЧАСТОМУ (3)
КВІТЧАСТОЮ (7)
КВІТЧАСТУ (6)
КВІТЧАТИ (1)
КВІТЧЕННЯ (1)
КВОЛИЛАСЬ (2)
КВОЧКА (13)
КВОЧКИ (5)
КВОЧКОЮ (2)
КВОЧКУ (3)
КГИГНЕ (1)
КЕДР (2)
КЕЙФ (1)
КЕЛЕЙНИК (1)
КЕЛЕЙНИЦЯ (1)
КЕЛЕЮ (1)
КЕЛІЇ (36)
КЕЛІЙ (10)
КЕЛІЙКА (2)
КЕЛІЙКИ (1)
КЕЛІЙНИК (16)
КЕЛІЙНИКА (1)
КЕЛІЙНИКАМИ (1)
КЕЛІЙОК (1)
КЕЛІЙЦІ (1)
КЕЛІЮ (20)
КЕЛІЯ (1)
КЕЛІЯМИ (1)
КЕЛІЯХ (4)
КЕЛЬТИ (4)
КЕЛЬТІВ (1)
КЕЛЬТСЬКИМИ (1)
КЕЛЮ (4)
КЕЛЮСА (2)
КЕЛЯ (26)
КЕНДЮХ (2)
КЕНДЮХИ (1)
КЕПІ (1)

КЕПКУВАВ (3)
КЕПКУВАЛА (4)
КЕПКУВАЛИ (2)
КЕПКУВАННЯ (1)
КЕПКУВАТИ (6)
КЕПКУВАТИМЕ (1)
КЕПКУВАТЬ (2)
КЕПКУЄ (1)
КЕПКУЮТЬ (2)
КЕПСЬКЕ (3)
КЕРБЦІ (2)
КЕРБЦЯХ (2)
КЕРЕЛІВКА (2)
КЕРЕЛІВКИ (2)
КЕРЕЛІВКОЮ (1)
КЕРЕЛІВЦІ (1)
КЕРМАНИЧ (3)
КЕРМУВАВ (1)
КЕРМУВАТИ (1)
КЕРОСИНКОЮ (1)
КЕРОСИНКУ (2)
КЕРОСИНОВА (1)
КЕРСЕТ (16)
КЕРСЕТА (1)
КЕРСЕТАМИ (1)
КЕРСЕТАХ (1)
КЕРСЕТИ (2)
КЕРСЕТІ (6)
КЕРСЕТІВ (1)
КЕРСЕТКИ (1)
КЕРСЕТЦІ (1)
КЕТЯГ (1)
КЕТЯГАМИ (2)
КЕТЯГИ (5)
КЕТЯГОМ (1)
КЕТЯХАМИ (1)
КЕТЯХИ (1)
КЕТЯХІВ (1)
КЕФАЛЬ (3)
КИБАЛКА (1)
КИБАЛКАХ (2)
КИБАЛКИ (1)
КИБАЛКУ (8)

КИБАЛЦІ (1)
КИВАВ (4)
КИВАЄ (9)
КИВАЛА (8)
КИВАЛИ (1)
КИВАННЯМ (2)
КИВАТИ (1)
КИВАЮТЬ (3)
КИВАЮЧИ (4)
КИВЕРІ (1)
КИВНЕ (4)
КИВНУ (1)
КИВНУВ (12)
КИВНУВШИ (3)
КИВНУЛА (12)
КИВНУЛИ (2)
КИВНУТЬ (2)
КИГИКАЛИ (1)
КИГИЧУТЬ (3)
КИДАВ (34)
КИДАВСЯ (12)
КИДАЄ (56)
КИДАЄТЕ (2)
КИДАЄТЕСЬ (1)
КИДАЄТЬСЯ (70)
КИДАЄШ (2)
КИДАЄШСЯ (2)
КИДАЙ (44)
КИДАЙМО (8)
КИДАЙСЯ-БО (1)
КИДАЙТЕ (14)
КИДАЛА (28)
КИДАЛАСЬ (13)
КИДАЛАСЯ (1)
КИДАЛИ (19)
КИДАЛИСЬ (18)
КИДАЛИСЯ (1)
КИДАЛО (14)
КИДАЛОСЬ (12)
КИДАТИ (28)
КИДАТИМУ (1)
КИДАТИМУТЬСЯ (2)
КИДАТИСЬ (11)
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КИДАТЬ (17)
КИДАТЬСЯ (2)
КИДАЮ (8)
КИДАЮСЬ (2)
КИДАЮТЬ (19)
КИДАЮТЬСЯ (21)
КИДАЮЧИ (23)
КИДАЮЧИСЬ (5)
КИДЯЄ (1)
КИЕВ (12)
КИЕВСКИЙ (1)
КИЕВСКИМ (1)
КИЕВСКОГО (3)
КИЕВСКОЕ (2)
КИЕВСКОМ (2)
КИЕВСКОМУ (1)
КИЕВСКУЮ (2)
КИЄВА (352)
КИЄВЕ (5)
КИЄВІ (401)
КИЄВОЛОМОНОСОВСЬКА (1)
КИЄВОМ (14)
КИЄВОМОГИЛЯНСЬКОГО (1)
КИЄВОМОГИЛЯНСЬКОЇ (4)
КИЄВОМОГИЛЯНСЬКУ (1)
КИЄВО-УКРАЇНСЬКОЇ
(1)
КИЄВСКОЙ (1)
КИЄВУ (8)
КИЄМ (7)
КИЗИМ (3)
КИЗИМА (3)
КИЗИМОВІ (1)
КИЇ (4)
КИЇВ (291)
КИЇВА (1)
КИЇВСЬКА (14)
КИЇВСЬКЕ (4)
КИЇВСЬКИЙ (26)

КИЇВСЬКИМ (11)
КИЇВСЬКИМИ (4)
КИЇВСЬКИХ (46)
КИЇВСЬКІ (39)
КИЇВСЬКІЙ (4)
КИЇВСЬКІМ (1)
КИЇВСЬКОГО (17)
КИЇВСЬКОЇ (12)
КИЇВСЬКОМУ (16)
КИЇВСЬКОСЛОВ'ЯНСЬКИЙ (1)
КИЇВСЬКОЮ (3)
КИЇВСЬКУ (17)
КИЇВЩИНИ (9)
КИЇВЩИНІ (18)
КИЇВЩИНУ (3)
КИКТЯР (1)
КИКТЯРЯ (1)
КИЛИМ (61)
КИЛИМА (22)
КИЛИМАМИ (28)
КИЛИМАХ (4)
КИЛИМИ (49)
КИЛИМІ (24)
КИЛИМІВ (6)
КИЛИМКА (1)
КИЛИМКАМИ (1)
КИЛИМКИ (1)
КИЛИМКИ-ДОРІЖКИ
(1)
КИЛИМКІВ (1)
КИЛИМКОВОЮ (1)
КИЛИМКОМ (3)
КИЛИМКУ (2)
КИЛИМКУ-ДОРІЖЦІ
(1)
КИЛИМНИЦІ (1)
КИЛИМНИЦЬ (1)
КИЛИМОК (7)
КИЛИМОМ (18)
КИЛИНА (68)
КИЛИНИ (3)
КИЛИНІ (3)

КИЛИНО (2)
КИЛИНОЮ (4)
КИЛИНУ (18)
КИМ (127)
КИМ-НЕБУДЬ (2)
КИМСЬ (22)
КИМСЬ-ТАМ (2)
КИНДЖАЛ (3)
КИНДЖАЛА (1)
КИНЕ (6)
КИНЕМО (1)
КИНЕМОСЬ (1)
КИНЕТЬСЯ (5)
КИНЕШ (2)
КИНЕШСЯ (1)
КИНЖАЛ (2)
КИНЖАЛИ (1)
КИНУ (7)
КИНУВ (132)
КИНУВСЬ (16)
КИНУВСЯ (130)
КИНУВШИ (13)
КИНУВШИСЬ (2)
КИНУЛА (125)
КИНУЛАСЬ (236)
КИНУЛАСЯ (7)
КИНУЛИ (15)
КИНУЛИСЬ (173)
КИНУЛИСЯ (2)
КИНУЛО (9)
КИНУЛОСЬ (7)
КИНУЛОСЯ (1)
КИНУСЬ (1)
КИНУСЯ (2)
КИНУТА (3)
КИНУТЕ (6)
КИНУТИ (9)
КИНУТИЙ (5)
КИНУТИСЬ (15)
КИНУТИХ (1)
КИНУТІ (6)
КИНУТО (1)
КИНУТОЮ (1)
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КИНУТУ (1)
КИНУТЬ (7)
КИНУТЬСЯ (8)
КИНЬ (21)
КИНЬМО (2)
КИНЬСЯ (1)
КИНЬТЕ (12)
КИПАРИСИ (4)
КИПАРИСІВ (1)
КИПАРИСОВІ (3)
КИПАРИСОМ (2)
КИПАРИСУ (2)
КИПИТЬ (14)
КИПІВ (6)
КИПІВ-КИПІВ (1)
КИПІЛА (11)
КИПІЛИ (2)
КИПІЛО (5)
КИПІТИ (1)
КИПРИЯНОВИЧУ (1)
КИПРІ (прізвище) (3)
КИПРІЯНОВИЧ (1)
КИПРІЯНОВИЧУ (3)
КИПУЧЕ (1)
КИПУЧИМИ (1)
КИПУЧИХ (1)
КИПУЧІЙ (1)
КИПУЧОГО (1)
КИПУЧОЮ (2)
КИПУЧУ (2)
КИП'ЯТКОМ (3)
КИРБИТІВНА (1)
КИРБИТІВНО (1)
КИРБІТОВНУ (1)
КИРГИЗИ (3)
КИРГИЗІВ (6)
КИРГИЗЬКІ (1)
КИРЕЮ (1)
КИРИК (36)
КИРИКА (7)
КИРИКОВИЧ (115)
КИРИКОВИЧА (18)
КИРИКОВИЧЕМ (8)

КИРИКОВИЧУ (10)
КИРИКОВІ (5)
КИРИКОВОМУ (1)
КИРИКОМ (2)
КИРИЛА (5)
КИРИЛЕ (1)
КИРИЛИЦЯ (1)
КИРИЛІВКА (2)
КИРИЛІВКУ (2)
КИРИЛІВНА (194)
КИРИЛІВНИ (28)
КИРИЛІВНІ (3)
КИРИЛІВНО (4)
КИРИЛІВНОЮ (2)
КИРИЛІВНУ (10)
КИРИЛІВСЬКЕ (5)
КИРИЛІВСЬКІЙ (2)
КИРИЛІВСЬКОГО (2)
КИРИЛІВЦІ (2)
КИРИЛО (2)
КИРИЛОВИЧ (28)
КИРИЛОВИЧА (3)
КИРИЛОВИЧЕВІ (1)
КИРИЛОВИЧЕМ (2)
КИРИЛОВИЧУ (20)
КИРИЛОВІ (2)
КИРИЛОМ (1)
КИРИЛОМЕФОДІЇВСЬКОГО (1)
КИРКАЛА (1)
КИРКАЛИ (3)
КИРКАЛО (1)
КИРКНУЛИ (1)
КИРНУВ (1)
КИРПА (1)
КИРПАТА (8)
КИРПАТЕ (2)
КИРПАТИЙ (10)
КИРПАТИМ (5)
КИРПАТИХ (1)
КИРПАТІ (2)
КИРПАТОГО (1)
КИРПАТУ (2)

КИРПИ (1)
КИРПУ (19)
КИСЕЙНІ (1)
КИСЕЛЕВУ (1)
КИСЕЛІ (1)
КИСЕТИ (1)
КИСИЛІВКИ (2)
КИСІЛЕМ (3)
КИСІЛІВКА (2)
КИСІЛІВЦІ (1)
КИСІЛЬ (10)
КИСІЛЯ (6)
КИСЛА (3)
КИСЛЕ (1)
КИСЛИЙ (4)
КИСЛИЦІ (16)
КИСЛИЦЬ (9)
КИСЛИЦЮ (2)
КИСЛИЦЯ (4)
КИСЛИЦЯМИ (6)
КИСЛИЦЯХ (1)
КИСЛО (2)
КИСЛО-ГІРКОГО (1)
КИСЛОГО (8)
КИСЛОЇ (4)
КИСЛООКА (1)
КИСЛОТОЮ (2)
КИСЛОЩІВ (1)
КИСЛОЮ (1)
КИСЛУ (4)
КИСЛУВАТИЙ (3)
КИСНЕ (4)
КИСНУТИ (3)
КИСНУТЬ (1)
КИТАЄВА (1)
КИТАЇ (1)
КИТАЙ (1)
КИТАЙКИ (2)
КИТАЙСЬКЕ (1)
КИТАЙСЬКІ (1)
КИТАЙСЬКОГО (1)
КИТАЙСЬКОЇ (2)
КИТАЙСЬКУ (1)
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КИТАЮ (1)
КИТИЦЕЮ (2)
КИТИЦІ (3)
КИТИЦЬ (1)
КИТИЦЮ (1)
КИТИЦЯ (2)
КИТИЦЯМИ (16)
КИТИЦЯМИВЕРШЕЧКАМИ (1)
КИТИЧКАМИ (2)
КИТИЧКИ (1)
КИТЯХ (1)
КИТЯХАМИ (5)
КИТЯХИ (1)
КИТЯХІВ (2)
КИХТИКИ (1)
КИЦІ-БАБИ (1)
КИЦЬКА (1)
КИЦЬКОЮ (1)
КИЦЮ (2)
КИЧА (бугай) (4)
КИЧІ (1)
КИЧЛИВИЙ (1)
КИЧЛИВИМ (1)
КИШ (4)
КИШАТЬ (3)
КИШЕНІ (153)
КИШЕНЬ (5)
КИШЕНЮ (72)
КИШЕНЯ (3)
КИШЕНЯМИ (3)
КИШЕНЯХ (11)
КИШИНЕВ (40)
КИШИНЕВА (22)
КИШИНЕВІ (38)
КИШИНЕВОМ (4)
КИШИНЕВСКУЮ (1)
КИШИНЕВСЬКА (1)
КИШИНЕВСЬКИЙ (1)
КИШИНЕВСЬКИХ (2)
КИШИНЕВСЬКІ (1)
КИШИНЕВСЬКІЙ (1)
КИШИНЕВСЬКОГО (1)

КИШИНЕВСЬКОЇ (3)
КИШИНЕВСЬКОМУ (1)
КИШИНЕВЦЯ (1)
КИШИНІВ (9)
КИШИНІВСЬКА (1)
КИШИНІВСЬКІЙ (1)
КИШИНОВІ (3)
КИШИТЬ (6)
КИШІВ (3)
КИШІЛА (2)
КИШІЛИ (4)
КИШКАТИ (1)
КИШКИ (7)
КИШОК (1)
КИЯ (4)
КИЯМИ (8)
КИЯН (15)
КИЯНАМИ (2)
КИЯНИ (5)
КИЯНИН (1)
КИЯНИНА (1)
КИЯНИЦЯ (1)
КИЯНКУ (1)
КИЯНОК (2)
КИЯНЦІ (2)
КІВЕР (1)
КІВЕРИ (2)
КІВЛИЦЬКОГО (1)
КІВШ (3)
КІВШАМИ (2)
КІВШАХ (1)
КІВШІВ (3)
КІГТЕМ (1)
КІГТЯМИ (2)
КІГТЯХ (1)
«КИЕВЛЯНИН» (3)
«КИЕВЛЯНИНА» (1)
«КИЕВЛЯНИНЕ» (5)
«КИЕВСКАЯ
СТАРИНА» (1)
«КИЕВСКИХ ВЕСТЯХ»
(1)

«КИЕВСКОЙ
СТАРИНЕ» (3)
«КИЕВСКОЙ
СТАРИНЫ» (9)
«КИЕВСКУЮ
СТАРИНУ» (2)
«КИЇВСЬКА СТАРИНА»
(1)
«КИЇВСЬКІЙ СТАРИНІ»
(5)
«КИЇВСЬКОЇ
СТАРИНИ» (6)
КІЗ (6)
КІЗІЛ (1)
КІЗКАМИ (1)
КІЗОЧКА (1)
КІЗОЧКИ (3)
КІЗОЧКО (1)
КІЗЯКАМИ (1)
КІЗЯКАХ (1)
КІЗЯКІВ (1)
КІЛИНСЬКИЙ (3)
КІЛИНСЬКОГО (1)
КІЛКА (11)
КІЛКАМИ (3)
КІЛКАХ (11)
КІЛКИ (25)
КІЛКІВ (4)
КІЛКОМ (8)
КІЛКУ (5)
КІЛОК (9)
КІЛОЧКА (3)
КІЛОЧКАМИ (1)
КІЛОЧКАХ (6)
КІЛОЧКИ (1)
КІЛОЧКІВ (3)
КІЛОЧКУ (2)
КІЛОЧОК (2)
КІЛЬКА (219)
КІЛЬКАНАДЦЯТЬ (4)
КІЛЬКИ (201)
КІЛЬКОМ (5)
КІЛЬКОМА (16)
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КІЛЬКОСТІ (4)
КІЛЬКОХ (34)
КІЛЬЦЕ (4)
КІЛЬЦЯ (4)
КІЛЬЦЯМИ (1)
КІЛЬЧАСТИХ (1)
КІМНАТ (7)
КІМНАТА (26)
КІМНАТАМИ (1)
КІМНАТАХ (52)
КІМНАТИ (204)
КІМНАТІ (182)
КІМНАТКА (7)
КІМНАТКАМИ (1)
КІМНАТКАХ (2)
КІМНАТКИ (18)
КІМНАТКОЮ (2)
КІМНАТКУ (26)
КІМНАТОЧКИ (1)
КІМНАТОЧКУ (1)
КІМНАТОЮ (7)
КІМНАТУ (254)
КІМНАТЦІ (23)
КІНДРАТ (1)
КІНДРАТЕ (1)
КІНДРАТОВИЧУ (1)
КІНДРАТОМ (1)
КІНЕЦЬ (131)
КІННЕ (3)
КІННИЙ (1)
КІННІ (2)
КІННОГО (1)
КІННОМУ (1)
КІНСЬКА (2)
КІНСЬКЕ (1)
КІНСЬКИЙ (4)
КІНСЬКИМ (1)
КІНСЬКИМИ (5)
КІНСЬКИХ (6)
КІНСЬКІ (9)
КІНСЬКОЇ (1)
КІНСЬКОЮ (2)
КІНСЬКУ (1)

КІНЦЕМ (36)
КІНЦІ (174)
КІНЦІВ (4)
КІНЦЯ (205)
КІНЦЯМИ (19)
КІНЦЯХ (5)
КІНЧАВ (3)
КІНЧАВСЯ (4)
КІНЧАЄ (5)
КІНЧАЄМО (1)
КІНЧАЄТЕ (2)
КІНЧАЄТЬСЯ (11)
КІНЧАЙ (2)
КІНЧАЙТЕ (1)
КІНЧАЛАСЬ (4)
КІНЧАЛИ (3)
КІНЧАЛИСЬ (4)
КІНЧАЛОСЬ (2)
КІНЧАТИ (5)
КІНЧАЮТЬСЯ (2)
КІНЧАЮЧИ (5)
КІНЧАЯ (2)
КІНЧИВСЯ (1)
КІНЧИК (8)
КІНЧИКАМИ (16)
КІНЧИКАХ (3)
КІНЧИКИ (11)
КІНЧИКОМ (7)
КІНЧИКУ (16)
КІНЧИЛАСЬ (1)
КІНЧИЛИ (2)
КІНЧИЛИСЬ (1)
КІНЬ (74)
КІНЬМИ (56)
КІОСК (12)
КІОСКА (6)
КІОСКИ (3)
КІОСКИ-ЦЯЦЬКИ (1)
КІОСКІВ (1)
КІОСКОВІ (3)
КІОСКОМ (4)
КІОСКУ (2)
КІОСЦІ (1)

КІОТ (3)
КІОТА (1)
КІОТАХ (1)
КІОТІ (1)
КІОТОМ (1)
КІП (9)
КІПРА (1)
КІПРСЬКЕ (1)
КІПРСЬКИЙ (1)
КІПРСЬКІ (3)
КІПТЯГИ (1)
КІР (3)
КІРКОР (1)
КІРСАНОВ (1)
КІРСАНОВА (2)
КІС (20)
КІСКИ (3)
КІСКОЮ (2)
КІСМИ (5)
КІСНИК (1)
КІСНИКАМИ (1)
КІСНИКАХ (2)
КІСНИКИ (6)
КІСНИКІВ (1)
КІСНИЧКИ (3)
КІСОК (1)
КІСОНЬКО (1)
КІСОНЬКУ (3)
КІСТКА (2)
КІСТКАМИ (8)
КІСТКАХ (3)
КІСТКИ (29)
КІСТКУ (1)
КІСТОК (10)
КІСТОЧКА (1)
КІСТОЧКАМИ (1)
КІСТОЧКИ (18)
КІСТОЧОК (3)
КІСТОЧЦІ (1)
КІСТЦІ (1)
КІСТЬ (5)
КІСТЯКИ (1)
КІСТЯНИЙ (2)
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КІСЬМИ (14)
КІТ (49)
КІТЕЛІ (1)
КІШЕЧКА (13)
КІШЕЧКУ (1)
КІШКА (27)
КІШКИ (11)
КІШКОЮ (4)
КІШКУ (5)
КІШОК (2)
КІШЦІ (1)
КЛАВ (8)
КЛАВДІЯ (2)
КЛАВИШІВ (1)
КЛАВІКОРД (1)
КЛАВІКОРДА (2)
КЛАВІШ (1)
КЛАВІШАМИ (1)
КЛАВІШАХ (15)
КЛАВІШЕМ (1)
КЛАВІШІ (11)
КЛАВІШІВ (3)
КЛАДЕ (20)
КЛАДЕМО (2)
КЛАДЕТЕ (2)
КЛАДЕШ (1)
КЛАДИ (12)
КЛАДІЇ (1)
КЛАДІЛЬНИК (1)
КЛАДІТЬ (2)
КЛАДКА (3)
КЛАДКАМИ (1)
КЛАДКАХ (1)
КЛАДКИ (5)
КЛАДКОЮ (1)
КЛАДКУ (8)
КЛАДОВИЩА (11)
КЛАДОВИЩАНІ (2)
КЛАДОВИЩАХ (1)
КЛАДОВИЩЕ (22)
КЛАДОВИЩЕМ (5)
КЛАДОВИЩІ (21)
КЛАДОК (3)

КЛАДОЧКИ (1)
КЛАДУ (4)
КЛАДУТЬ (11)
КЛАДУЧИ (2)
КЛАДЦІ (4)
КЛАЛА (9)
КЛАЛАСЬ (1)
КЛАЛИ (15)
КЛАНЯВСЬ (3)
КЛАНЯВСЯ (10)
КЛАНЯЄМОСЬ (1)
КЛАНЯЄТЬСЯ (34)
КЛАНЯЄШСЯ (1)
КЛАНЯЙСЯ (4)
КЛАНЯЙТЕСЬ (3)
КЛАНЯЛАСЬ (4)
КЛАНЯЛИСЬ (6)
КЛАНЯТИСЬ (13)
КЛАНЯТЬСЯ (5)
КЛАНЯЮСЬ (3)
КЛАНЯЮТЬСЯ (11)
КЛАНЯЮЧИСЬ (18)
КЛАПОВУХА (1)
КЛАПОВУХИЙ (1)
КЛАПОТЬ (13)
КЛАПОУХОВ (7)
КЛАПОУХОВА (4)
КЛАПОУХОВИ (1)
КЛАПОУХОВУ (2)
КЛАПТИК (11)
КЛАПТИКА (2)
КЛАПТИКАМИ (2)
КЛАПТИКИ (3)
КЛАПТИКІВ (1)
КЛАПТИКОВІ (1)
КЛАПТИКУ (3)
КЛАПТИЧКАХ (1)
КЛАПТИЧОК (1)
КЛАПТІ (4)
КЛАПТЯ (1)
КЛАПТЯХ (1)
КЛАРА (1)
КЛАРИ (4)

КЛАС (27)
КЛАСА (1)
КЛАСАМИ (2)
КЛАСАХ (20)
КЛАСИ (13)
КЛАСИЗМОМ (2)
КЛАСИКАМИ (1)
КЛАСИКІВ (3)
КЛАСИЦИЗМ (3)
КЛАСИЦИЗМІ (1)
КЛАСИЦИЗМУ (5)
КЛАСИЧНА (3)
КЛАСИЧНАЯ (1)
КЛАСИЧНЕ (5)
КЛАСИЧНИЙ (5)
КЛАСИЧНИМ (2)
КЛАСИЧНИМИ (4)
КЛАСИЧНИХ (5)
КЛАСИЧНІ (9)
КЛАСИЧНІМ (1)
КЛАСИЧНІСТЮ (1)
КЛАСИЧНОГО (4)
КЛАСИЧНОЇ (6)
КЛАСИЧНОЮ (1)
КЛАСИЧНУ (3)
КЛАСІ (40)
КЛАСІВ (5)
КЛАСНА (7)
КЛАСНИМИ (2)
КЛАСНИХ (2)
КЛАСНІ (3)
КЛАСНІЙ (2)
КЛАСНОЇ (2)
КЛАСНОЮ (1)
КЛАСНУ (1)
КЛАСОВІ (4)
КЛАСОМ (2)
КЛАССИЧЕСКУЮ (1)
КЛАСТИ (13)
КЛАСУ (37)
КЛАЦ (1)
КЛАЦАВ (1)
КЛАЦАЄ (1)
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КЛАЦАЙ (1)
КЛАЦАЛА (2)
КЛАЦАЛИ (4)
КЛАЦАТИ (1)
КЛАЦНЕ (1)
КЛАЦНУВ (1)
КЛАЦНУЛА (2)
КЛЕБАНОВСЬКИЙ (4)
КЛЕЗНЕ (1)
КЛЕЗНЕШ (1)
КЛЕЗОМ (1)
КЛЕЇЛАСЬ (4)
КЛЕЇЛИ (2)
КЛЕЇЛИСЬ (1)
КЛЕЙМА (1)
КЛЕЙНОД (1)
КЛЕЙСТЕРОМ (1)
КЛЕЙТУХОМ (1)
КЛЕКІТ (28)
КЛЕКОТАЛИ (1)
КЛЕКОТИТЬ (7)
КЛЕКОТІВ (12)
КЛЕКОТІЛА (6)
КЛЕКОТІЛО (7)
КЛЕКОТУ (7)
КЛЕКОЧЕ (6)
КЛЕКОЧУТЬ (2)
КЛЕКОЧУЧЕ (1)
КЛЕКОЧУЧОГО (1)
КЛЕНАМИ (1)
КЛЕНКАМИ (2)
КЛЕНКИ (3)
КЛЕНКІВ (4)
КЛЕНОВЕ (1)
КЛЕНОВИЙ (4)
КЛЕНОВИМ (1)
КЛЕНОК (1)
КЛЕНЧИЛИ (1)
КЛЕОПАТРА (1)
КЛЕПАЛА (1)
КЛЕПАЛО (2)
КЛЕПАТИ (1)
КЛЕПАТЬ (4)

КЛЕПКА (2)
КЛЕПКАМИ (2)
КЛЕПКИ (7)
КЛЕПКУ (1)
КЛЕПЛЕ (1)
КЛЕПНУВ (1)
КЛЕПОЧОК (1)
КЛЕРИКАЛИ (1)
КЛЕРИКАЛЬНА (2)
КЛЕРИКАЛЬНИЙ (1)
КЛЕРИКАЛЬНИМ (2)
КЛЕЧАЛЬНУ (1)
КЛЕЧАННЯ (4)
КЛЕШНЯМИ (3)
КЛЕШОНОГИЙ (1)
КЛЕШОНОГОГО (1)
КЛИКАВ (9)
КЛИКАЛА (5)
КЛИКАЛИ (6)
КЛИКАТИ (6)
КЛИКАТЬ (4)
КЛИКНУТИ (2)
КЛИКУНІВ (2)
КЛИМЕНКО (1)
КЛИМІВНА (1)
КЛИН (1)
КЛИНІ (1)
КЛИНКАМИ (1)
КЛИНКИ (1)
КЛИНКІВ (1)
КЛИНКОМ (1)
КЛИНОК (2)
КЛИНОМ (10)
КЛИНООБРАЗНІ (1)
КЛИНОЧКИ (1)
КЛИНУ (2)
КЛИНЦЮВАЛИ (1)
КЛИЧ (6)
КЛИЧЕ (17)
КЛИЧЕШ (2)
КЛИЧТЕ (5)
КЛИЧУТЬ (9)
КЛИШОНОГИЙ (1)

КЛІМАТ (1)
КЛІНГЕР (1)
КЛІНІКУ (1)
КЛІНІЦІ (1)
КЛІПАВ (3)
КЛІПАЄ (2)
КЛІПАЛА (5)
КЛІПАЛИ (1)
КЛІПАЛО (4)
КЛІПАННІ (1)
КЛІПАТЬ (1)
КЛІПАЮТЬ (1)
КЛІПАЮЧИ (1)
КЛІПНУВ (4)
КЛІПНУВШИ (1)
КЛІПНУЛА (2)
КЛІРОВИХ (1)
КЛІТКА (1)
КЛІТКАХ (1)
КЛІТКИ (10)
КЛІТКУ (5)
КЛІТОК (2)
КЛІТОЧКУ (3)
КЛІТЦІ (10)
КЛІЩ (1)
КЛІЩІ (1)
КЛОБУК (7)
КЛОБУКА (3)
КЛОБУКАХ (5)
КЛОБУКИ (1)
КЛОБУКОМ (2)
КЛОБУЦІ (4)
КЛОБУЧКАХ (1)
КЛОНИВ (1)
КЛОПІТ (48)
КЛОПІТНА (1)
КЛОПОТАВСЯ (1)
КЛОПОТАЛАСЬ (5)
КЛОПОТАЛАСЯ (2)
КЛОПОТАЛИСЬ (1)
КЛОПОТАМИ (1)
КЛОПОТАННЯ (1)
КЛОПОТАТИ (2)
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КЛОПОТАТИСЬ (10)
КЛОПОТАТЬСЯ (3)
КЛОПОТАХ (2)
КЛОПОТИ (3)
КЛОПОТІ (6)
КЛОПОТЛИВА (2)
КЛОПОТЛИВИЙ (1)
КЛОПОТЛИВІ (1)
КЛОПОТЛИВІЙ (3)
КЛОПОТЛИВІСТЬ (1)
КЛОПОТЛИВОГО (2)
КЛОПОТЛИВОЇ (1)
КЛОПОТЛИВУ (1)
КЛОПОТНЕЮ (1)
КЛОПОТОВІ (1)
КЛОПОТОВСЬКИЙ (17)
КЛОПОТОВСЬКОГО (1)
КЛОПОТОМ (5)
КЛОПОТУ (67)
КЛОПОЧЕТЬСЯ (2)
КЛОПОЧИСЬ (2)
КЛОПОЧІТЬСЯ (8)
КЛОПОЧУСЬ (2)
КЛОЧЧЯ (16)
КЛОЧЧЯМ (1)
КЛУБ (13)
КЛУБА (4)
КЛУБАМИ (1)
КЛУБАХ (2)
КЛУБИ (7)
КЛУБІ (7)
КЛУБКА (1)
КЛУБКАМИ (20)
КЛУБКАХ (1)
КЛУБКИ (9)
КЛУБКІВ (1)
КЛУБКОМ (6)
КЛУБОК (9)
КЛУБОЧКА (1)
КЛУБОЧКАМИ (1)
КЛУБОЧОК (3)
КЛУБУ (11)
КЛУМАКИ (2)

КЛУМБ (1)
КЛУМБА (1)
КЛУМБАМИ (4)
КЛУМБАХ (6)
КЛУМБИ (15)
КЛУМБІВ (3)
КЛУНЕЮ (10)
КЛУНІ (73)
КЛУНІ-СТОДОЛИ (1)
КЛУНКАМИ (2)
КЛУНКАХ (2)
КЛУНКИ (19)
КЛУНКОМ (1)
КЛУНКУ (1)
КЛУНОК (12)
КЛУНОЧКАМИ (1)
КЛУНОЧКИ (1)
КЛУНОЧОК (1)
КЛУНЬ (3)
КЛУНЮ (47)
КЛУНЯ (20)
КЛУНЯМИ (2)
КЛУНЯХ (3)
КЛЮВАЛА (2)
КЛЮВАЛИ (2)
КЛЮВАТИ (1)
КЛЮВАЧЕМ (2)
КЛЮЄ (2)
КЛЮЙ (1)
КЛЮНУТИ (2)
КЛЮНУТЬ (1)
КЛЮЦКОВСЬКОГО (2)
КЛЮЧ (18)
КЛЮЧА (18)
КЛЮЧАМИ (23)
КЛЮЧЕМ (13)
КЛЮЧИК (2)
КЛЮЧИКА (2)
КЛЮЧИКИ (2)
КЛЮЧИН (3)
КЛЮЧІ (73)
КЛЮЧІВ (11)
КЛЮЧКА (5)

КЛЮЧКІВСЬКА (1)
КЛЮЧКОЮ (3)
КЛЮЧКУ (2)
КЛЮЧНИЦЮ (2)
КЛЮЧНИЦЯ (2)
КЛЮЧНИЦЯХ (1)
КЛЮЧЦІ (1)
КЛЮШНИЦІ (1)
КЛЮШНИЦЯ (1)
КЛЮШНИЧКУ (1)
КЛЮЮТЬ (3)
КЛЯВ (3)
КЛЯВСЯ (3)
КЛЯЛА (14)
КЛЯЛИ (2)
КЛЯЛИСЬ (2)
КЛЯМКИ (4)
КЛЯМКОЮ (1)
КЛЯМКУ (21)
КЛЯМЦІ (1)
КЛЯНЕ (6)
КЛЯНЕТЕ (1)
КЛЯНИ (3)
КЛЯНУСЬ (1)
КЛЯНУСЯ (1)
КЛЯНУТЬ (2)
КЛЯПАТЬ (1)
КЛЯСТИ (7)
КЛЯТА (1)
КЛЯТЬБУ (3)
КЛЯЧА (1)
КЛЯЧІ (1)
КЛЯЧУ (1)
КЛЯШТОР (1)
КЛЯШТОРА (3)
КЛЯШТОРІ (3)
КМЕТІВ (1)
КМІТ (1)
КМІТА (108)
КМІТАМИ (2)
КМІТИ (7)
КМІТИВ (17)
КМІТИЛА (29)
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КМІТИЛИ (4)
КМІТИЛО (1)
КМІТИТИ (2)
КМІТИТЬ (14)
КМІТИХА (2)
КМІТИШ (1)
КМІТІ (2)
КМІТЛИВА (9)
КМІТЛИВЕ (4)
КМІТЛИВИЙ (10)
КМІТЛИВИМИ (1)
КМІТЛИВИХ (2)
КМІТЛИВІ (1)
КМІТЛИВОГО (1)
КМІТЛИВОЇ (1)
КМІТЛИВОЮ (1)
КМІТЛИВУ (1)
КМІТОЮ (1)
КМІТУ (4)
КМІТЬ (2)
КМІТЬТЕ (2)
КМІТЯТЬ (5)
КМІТЯЧИ (5)
КМІЧЕННЯ (3)
КМІЧУ (1)
КНАПСЬКОГО (1)
КНИГ (26)
КНИГА (26)
КНИГАМИ (7)
КНИГАР (4)
КНИГАРЕНЬ (1)
КНИГАРІ (3)
КНИГАРІВ (1)
КНИГАРНІ (6)
КНИГАРНЮ (2)
КНИГАРНЯ (1)
КНИГАРЯМ (1)
КНИГАХ (22)
КНИГИ (64)
КНИГОЮ (2)
КНИГУ (17)
КНИЖЕЧКА (3)
КНИЖЕЧКАМИ (5)

КНИЖЕЧКИ (39)
КНИЖЕЧКОЮ (3)
КНИЖЕЧКУ (28)
КНИЖЕЧОК (21)
КНИЖЕЧЦІ (4)
КНИЖКА (77)
КНИЖКАМ (3)
КНИЖКАМИ (59)
КНИЖКАХ (49)
КНИЖКИ (378)
КНИЖКОВА (3)
КНИЖКОВОЇ (2)
КНИЖКОВУ (1)
КНИЖКОЮ (44)
КНИЖКУ (229)
КНИЖНА (8)
КНИЖНЕ (1)
КНИЖНИЙ (6)
КНИЖНИКАМИ (1)
КНИЖНИКИ (1)
КНИЖНИМ (2)
КНИЖНИМИ (1)
КНИЖНИХ (2)
КНИЖНІ (2)
КНИЖНІЙ (2)
КНИЖНОГО (2)
КНИЖНОЇ (4)
КНИЖНОЮ (6)
КНИЖНУ (14)
КНИЖОК (157)
КНИЖЦІ (67)
КНИЗІ (11)
КНИШ (1)
КНИШАМИ (1)
КНИШІ (4)
КНИШІВ (5)
КНІКС (1)
КНІКСИ (1)
КНУР (2)
КНЯГИНЕ (22)
КНЯГИНЕЮ (18)
КНЯГИНИНОГО (2)
КНЯГИНІ (35)

КНЯГИНЬ (3)
КНЯГИНЮ (14)
КНЯГИНЯ (28)
КНЯЖА (8)
КНЯЖАТА (1)
КНЯЖАТИ (6)
КНЯЖАТІ (2)
КНЯЖЕ (7)
КНЯЖЕВИЧ (2)
КНЯЖЕВИЧА (4)
КНЯЖЕВИЧЕВІ (1)
КНЯЖЕВИЧІ (1)
КНЯЖЕВИЧІВ (1)
КНЯЖИЙ (8)
КНЯЖИМ (2)
КНЯЖИМИ (1)
КНЯЖИХ (2)
КНЯЖНИ (2)
КНЯЖОГО (18)
КНЯЖОЇ (2)
КНЯЖОМУ (2)
КНЯЖОЮ (1)
КНЯЖУ (2)
КНЯЗЕВА (2)
КНЯЗЕВЕ (1)
КНЯЗЕВИХ (2)
КНЯЗЕВІ (51)
КНЯЗЕВІЙ (1)
КНЯЗЕВОЇ (3)
КНЯЗЕВОМУ (1)
КНЯЗЕВУ (2)
КНЯЗЕМ (42)
КНЯЗІ (51)
КНЯЗІВ (78)
КНЯЗІВНА (47)
КНЯЗІВНИ (22)
КНЯЗІВНИНА (1)
КНЯЗІВНИНЕ (3)
КНЯЗІВНІ (10)
КНЯЗІВНО (42)
КНЯЗІВНОЮ (7)
КНЯЗІВНУ (27)
КНЯЗІВСТВА (2)
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КНЯЗІВСТВІ (1)
КНЯЗІВСТВО (3)
КНЯЗІВСЬКА (4)
КНЯЗІВСЬКЕ (5)
КНЯЗІВСЬКИЙ (2)
КНЯЗІВСЬКИМ (3)
КНЯЗІВСЬКИМИ (1)
КНЯЗІВСЬКИХ (3)
КНЯЗІВСЬКІ (5)
КНЯЗІВСЬКІЙ (1)
КНЯЗІВСЬКОГО (6)
КНЯЗІВСЬКОЇ (2)
КНЯЗІВСЬКОЮ (1)
КНЯЗІВСЬКУ (4)
КНЯЗЬ (431)
КНЯЗЬ-БО (1)
КНЯЗЬКАКАВАЛЕРГАРДА (1)
КНЯЗЬКОМ (1)
КНЯЗЮ (181)
КНЯЗЯ (279)
КНЯЗЯМ (5)
КНЯЗЯМИ (11)
КОАФЮРУ (5)
КОБЕЛЯК (1)
КОБЕЛЯКИ (1)
КОБЗА (4)
КОБЗАЛКИ (1)
КОБЗАР (28)
КОБЗАРЕМ (1)
КОБЗАРІ (5)
КОБЗАРІВ (4)
КОБЗАРЯ (30)
КОБЗІ (6)
КОБИЛА (8)
КОБИЛИ (6)
КОБИЛІ (4)
КОБИЛОЮ (1)
КОБИЛУ (6)
КОБИЛЯНСЬКА (1)
КОБИЛЯНСЬКОЇ (1)
КОБИЛЯНСЬКОЮ (1)
КОБИЛЯНСЬКУ (1)

КОБИЛЯЧА (1)
КОБИЛЯЧІ (7)
КОБРИНСЬКА (1)
КОБРИНСЬКІЙ (1)
КОБРИНСЬКОЇ (5)
КОВАДЛА (3)
КОВАДЛІ (1)
КОВАДЛО (1)
КОВАЛДІ (1)
КОВАЛЕВА (3)
КОВАЛЕВОМУ (1)
КОВАЛЕВСЬКИЙ (1)
КОВАЛЕВСЬКОГО (1)
КОВАЛЕМ (1)
КОВАЛЕНКА (4)
КОВАЛЕНКО (4)
КОВАЛІ (1)
КОВАЛІВ (1)
КОВАЛЬ (79)
КОВАЛЬНИЦЬКИЙ (1)
КОВАЛЬНИЦЬКИХ (1)
КОВАЛЬСЬКИЙ (4)
КОВАЛЬСЬКІ (3)
КОВАЛЬСЬКОГО (2)
КОВАЛЮ (3)
КОВАЛЯ (18)
КОВАЛЯМИ (1)
КОВАНЬКА (31)
КОВАНЬКІВ (1)
КОВАНЬКО (95)
КОВАНЬКОВА (2)
КОВАНЬКОВИХ (1)
КОВАНЬКОВІ (4)
КОВАНЬКОМ (2)
КОВАНЬКУ (2)
КОВБАНЕНКА (1)
КОВБАНЕНКІВ (1)
КОВБАНЕНКО (3)
КОВБАНЕНКОВІЙ (1)
КОВБАНЕНКОВОГО (1)
КОВБАНЕНКОВОЇ (1)
КОВБАНЮ (2)
КОВБАНЯ (2)

КОВБАС (3)
КОВБАСА (5)
КОВБАСАМИ (2)
КОВБАСИ (16)
КОВБАСКИ (2)
КОВБАСКУ (1)
КОВБАСОК (1)
КОВБАСОЮ (2)
КОВБАСУ (11)
КОВБАСЦІ (1)
КОВГАНКИ (2)
КОВГАНКУ (1)
КОВДРИ (1)
КОВДРО (2)
КОВЕЛЯ (1)
КОВЕРЗУ (2)
КОВЕРЗУВАЛА (3)
КОВЕРЗУВАЛИ (1)
КОВЕРЗУВАННЯ (1)
КОВЕРЗУВАТИ (4)
КОВЕРЗУВАТИМЕ (1)
КОВЕРЗУВАТЬ (3)
КОВЕРЗУЄШ (1)
КОВЕРЗУЙТЕ (1)
КОВИЛЯТЬ (1)
КОВІНЬКА (4)
КОВТАВ (1)
КОВТАЙ (1)
КОВТАЛА (1)
КОВТАЛИ (1)
КОВТАЛО (2)
КОВТАЮ (1)
КОВТАЮТЬ (3)
КОВТНЕ (1)
КОВТНЕШ (1)
КОВТНУ (1)
КОВТНУВ (3)
КОВТНУЛА (1)
КОВТНУЛИ (2)
КОВТНУТИ (1)
КОВТОК (1)
КОВЧЕГ (1)
КОВЧЕГА (1)
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КОВЧЕЗІ (1)
КОВША (1)
КОВШІВ (2)
КОГО (382)
КОГО-КОГО (1)
КОГО-НЕБУДЬ (9)
КОГОСЬ (85)
КОДАКУ (1)
КОДАЦЬКИЙ (2)
КОДІЛЬНЕЮ (1)
КОДІЛЬНИЧИЙ (2)
КОДІЛЬНИЧИМИ (1)
КОДЛА (8)
КОДЛІ (1)
КОДЛО (2)
КОДЛОМ (3)
КОДОЛ (2)
КОДОЛА (5)
КОДОЛАМИ (1)
КОДОЛИ (12)
КОДОЛІ (2)
КОДОЛУ (8)
КОЖАНЧИКОВОГО (1)
КОЖАНЧИКОВОМУ (1)
КОЖДА (1)
КОЖДИМ (2)
КОЖДОГО (2)
КОЖДОЇ (1)
КОЖДУ (1)
КОЖЕН (2)
КОЖНА (37)
КОЖНА-БО (1)
КОЖНЕ (26)
КОЖНИЙ (122)
КОЖНИМ (36)
КОЖНИХ (4)
КОЖНІ (2)
КОЖНІЙ (21)
КОЖНІМ (3)
КОЖНІСІНЬКЕ (3)
КОЖНІСІНЬКИЙ (1)
КОЖНОГО (106)
КОЖНОЇ (48)

КОЖНОМУ (47)
КОЖНОЮ (6)
КОЖНУ (34)
КОЖУМ'ЯК (1)
КОЖУМ'ЯКАХ (9)
КОЖУМ'ЯКИ (12)
КОЖУМ'ЯКІВ (2)
КОЖУМ'ЯЦЬКА (4)
КОЖУМ'ЯЦЬКЕ (1)
КОЖУМ'ЯЦЬКИЙ (1)
КОЖУМ'ЯЦЬКІ (3)
КОЖУМ'ЯЦЬКУ (1)
КОЖУСІ (5)
КОЖУХ (24)
КОЖУХА (11)
КОЖУХАМИ (2)
КОЖУХАХ (1)
КОЖУХИ (17)
КОЖУХІВ (3)
КОЖУХОМ (5)
КОЖУШИНИ (1)
КОЖУШИНКУ (1)
КОЖУШИНОЮ (2)
КОЖУШИНУ (4)
КОЖУШИЩЕ (1)
КОЖУШКИ (1)
КОЖУШКІВ (1)
КОЖУШОК (2)
КОЗА (20)
КОЗА-ДЕРЕЗА (5)
КОЗАК (73)
КОЗАКА (19)
КОЗАКА-ЗАПОРОЖЦЯ
(1)
КОЗАКАМ (31)
КОЗАКАМИ (71)
КОЗАКАХ (2)
КОЗАК-БО (1)
КОЗАК-ЗАПОРОЖЕЦЬ
(1)
КОЗАКИ (350)
КОЗАКИ-ГОРОДЯНИ
(1)

КОЗАКИ-ЗАПОРОЖЦІ
(2)
КОЗАКІВ (178)
КОЗАКІВ-ГАЙДАМАК
(1)
КОЗАКІВ-ЛІСОВИКІВ
(1)
КОЗАКІВ-ПЛАСТУНІВ
(1)
КОЗАК-ЛІСОВИК (1)
КОЗАК-НЕТЯЖИЩЕ (2)
КОЗАКОВІ (3)
КОЗАКОВОЇ (1)
КОЗАКОВОМУ (1)
КОЗАКОМ (6)
КОЗАКОМЗАПОРОЖЦЕМ (1)
КОЗАКУВАВ (1)
КОЗАКУВАННЯ (2)
КОЗАКУВАТИ (3)
КОЗАКУЄТЕ (1)
КОЗАМ (6)
КОЗАМИ (1)
КОЗАРЛЮГА (2)
КОЗАРЛЮГИ (1)
КОЗАРЛЮГУ (1)
КОЗАЦТВА (2)
КОЗАЦТВО (8)
КОЗАЦЬКА (36)
КОЗАЦЬКАЯ (1)
КОЗАЦЬКЕ (15)
КОЗАЦЬКИЙ (41)
КОЗАЦЬКИМ (4)
КОЗАЦЬКИМИ (5)
КОЗАЦЬКИХ (22)
КОЗАЦЬКІ (32)
КОЗАЦЬКІЇ (1)
КОЗАЦЬКІЙ (2)
КОЗАЦЬКОГО (26)
КОЗАЦЬКОЇ (13)
КОЗАЦЬКОМУ (9)
КОЗАЦЬКОЮ (1)
КОЗАЦЬКУ (12)
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КОЗАЦЬКУЮ (3)
КОЗАЧЕ (18)
КОЗАЧЕНЬКИ (7)
КОЗАЧЕНЬКИЗАПОРОЖЦІ (1)
КОЗАЧЕНЬКІВ (1)
КОЗАЧЕНЬКУ (4)
КОЗАЧЕСТВА (2)
КОЗАЧЕСТВО (4)
КОЗАЧИНА (1)
КОЗАЧИНИ (1)
КОЗАЧИНІ (3)
КОЗАЧИНУ (4)
КОЗАЧКА (53)
КОЗАЧКАМ (1)
КОЗАЧКАМИ (2)
КОЗАЧКИ (11)
КОЗАЧКИ-ХЛОПЦІ (1)
КОЗАЧКІВ (4)
КОЗАЧКО (4)
КОЗАЧОК (9)
КОЗАЧОМУ (1)
КОЗАЧЧИНА (10)
КОЗАЧЧИНИ (10)
КОЗАЧЧИНІ (2)
КОЗАЧЧИНУ (5)
КОЗЕЛ (8)
КОЗЕЛЕЦЬКИЙ (1)
КОЗЕЛЬКАМИ (1)
КОЗЕЛЬКИ (3)
КОЗЕЛЬКІВ (1)
КОЗЕНЯМ (1)
КОЗЕНЯТ (1)
КОЗЕНЯТЫ (1)
КОЗИ (27)
КОЗИ-ДЕРЕЗИ (1)
КОЗИНИ (1)
КОЗИНИМИ (1)
КОЗИНІ (1)
КОЗИР (1)
КОЗИРКА (1)
КОЗИРКОМ (4)
КОЗИРОК (5)

КОЗИЦЬКИХ (1)
КОЗІ (1)
КОЗЛА (2)
КОЗЛАМИ (1)
КОЗЛАХ (16)
КОЗЛИ (2)
КОЗЛИНИХ (1)
КОЗЛИЩА (2)
КОЗЛІВ (1)
КОЗЛОВСЬКИЙ (1)
КОЗЛОГЛАСУЮТЬ (1)
КОЗЛЯ (1)
КОЗОБАРАБАНЩИКОМ
(1)
КОЗОЇДИ (1)
КОЗОЮ (4)
КОЗОЮ-ДЕРЕЗОЮ (1)
КОЗУ (7)
КОЗУБЕНЬКА (1)
КОЗУБЕНЬКУ (5)
КОЗУ-ДЕРЕЗУ (2)
КОЇЛАСЬ (1)
КОЇЛОСЯ (1)
КОЇТЬСЯ (1)
КОКАРДА (2)
КОКАРДАМИ (1)
КОКАРДИ (4)
КОКАРДІ (1)
КОКАРДУ (1)
КОКЕТКА (2)
КОКЕТКАМИ (1)
КОКЕТКО (5)
КОКЕТКУ (1)
КОКЕТЛИВА (2)
КОКЕТЛИВИМИ (1)
КОКЕТЛИВИХ (1)
КОКЕТЛИВО (10)
КОКЕТЛИВОЮ (1)
КОКЕТНА (5)
КОКЕТНІ (1)
КОКЕТНО (13)
КОКЕТНОГО (2)
КОКЕТНУ (1)

КОКЕТОК (1)
КОКЕТСТВА (5)
КОКЕТСТВО (3)
КОКЕТСТВОМ (6)
КОКЕТСТВУ (1)
КОКЕТУВАЛА (1)
КОКЕТУВАЛИ (2)
КОКЕТУВАТЬ (1)
КОКЕЦТВА (1)
КОКОТКИ (1)
КОЛА (2)
КОЛДРА (1)
КОЛЕ (17)
КОЛЕГА (1)
КОЛЕГИ (4)
КОЛЕГІЇ (30)
КОЛЕГІУМ (2)
КОЛЕГІУМУ (1)
КОЛЕГІЮ (4)
КОЛЕГІЯ (2)
КОЛЕГІЯХ (1)
КОЛЕГО (1)
КОЛЕГОЮ (1)
КОЛЕГУ (1)
КОЛЕЗЬКА (2)
КОЛЕЗЬКИЙ (3)
КОЛЕЗЬКИМ (1)
КОЛЕЗЬКІ (1)
КОЛЕКЦІЮ (1)
КОЛЕКЦІЯ (2)
КОЛЕНДРОЮ (1)
КОЛЕНДРУ (1)
КОЛЕСА (56)
КОЛЕСАМИ (17)
КОЛЕСАХ (5)
КОЛЕСІ (6)
КОЛЕСНИЦЕГОНИТЕЛ
Я (1)
КОЛЕСНИЦЯХ (1)
КОЛЕСО (25)
КОЛЕСОМ (10)
КОЛЕШ (1)
КОЛИ (2200)
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КОЛИБИ (2)
КОЛИВАВСЬ (3)
КОЛИВАВСЯ (4)
КОЛИВАЄ (2)
КОЛИВАЄТЬСЯ (6)
КОЛИВАЛАСЬ (6)
КОЛИВАЛИ (1)
КОЛИВАЛИСЬ (11)
КОЛИВАЛОСЬ (3)
КОЛИВАННЯ (1)
КОЛИВАТИСЬ (1)
КОЛИВАТИСЯ (1)
КОЛИВАЮСЬ (1)
КОЛИВАЮТЬ (1)
КОЛИВАЮТЬСЯ (6)
КОЛИВАЮЧИ (1)
КОЛИВАЮЧИСЬ (13)
КОЛИКО (1)
КОЛИ-НЕБУДЬ (7)
КОЛИ-НЕ-КОЛИ (2)
КОЛИСКА (7)
КОЛИСКАХ (1)
КОЛИСКИ (7)
КОЛИСКОВИХ (1)
КОЛИСКОВОЇ (1)
КОЛИСКОЮ (2)
КОЛИСКУ (6)
КОЛИСЦІ (11)
КОЛИСЬ (580)
КОЛИСЬ-НЕ-КОЛИСЬ
(1)
КОЛИСЬ-ТАКИ (1)
КОЛИСЬ-ТО (3)
КОЛИ-ТО (5)
КОЛИХАВСЬ (1)
КОЛИХАЛА (4)
КОЛИХАТИ (2)
КОЛИШЕ (7)
КОЛИШИ (2)
КОЛИШНІ (4)
КОЛИШНІЙ (2)
КОЛИШНІЙСЬ (1)
КОЛИШНІМИ (1)

КОЛИШНІМСЬ (1)
КОЛИШНІСЬ (1)
КОЛИШНЬОГО (1)
КОЛИШНЬОГОСЬ (2)
КОЛИШНЬОЇ (2)
КОЛИШНЬОЇСЬ (1)
КОЛИШНЯ (1)
КОЛИШНЯСЬ (1)
КОЛИШУЧИ (1)
КОЛІ (1)
КОЛІЗЕЙ (2)
КОЛІЗЕЮ (1)
КОЛІЗЕЯ (1)
КОЛІЇ (2)
КОЛІЇВ (2)
КОЛІН (13)
КОЛІНА (88)
КОЛІНАХ (18)
КОЛІНІ (5)
КОЛІНКАХ (1)
КОЛІНО (27)
КОЛІНОМ (13)
КОЛІНЦЯ (4)
КОЛІНЦЯМИ (2)
КОЛІНЦЯХ (1)
КОЛІНЬМИ (5)
КОЛІР (24)
КОЛІС (19)
КОЛІСНИЦЕЮ (1)
КОЛІСНИЦІ (4)
КОЛІСНИЦЬ (2)
КОЛІСНИЦЮ (3)
КОЛІСНИЦЯ (5)
КОЛІЩАТ (1)
КОЛІЩАТА (6)
КОЛІЩАТАМИ (1)
КОЛІЩАТАХ (8)
КОЛІЯХ (1)
КОЛЛЕГИЮ (1)
КОЛО (2232)
КОЛОВ (2)
КОЛОВОРОТА (2)
КОЛОДА (12)

КОЛОДДЯ (3)
КОЛОДИ (6)
КОЛОДИХУ (1)
КОЛОДІ (7)
КОЛОДКА (4)
КОЛОДКАМИ (4)
КОЛОДКАХ (2)
КОЛОДКИ (16)
КОЛОДКУ (16)
КОЛОДОК (9)
КОЛОДОЧКАХ (3)
КОЛОДОЮ (1)
КОЛОДУ (7)
КОЛОДЦІ (2)
КОЛОДЯЗІ (2)
КОЛОДЯЗІВ (1)
КОЛОДЯЗНІ (1)
КОЛОДЯЗЬ (1)
КОЛОДЯЗЯ (2)
КОЛОКОЛ (2)
КОЛОЛА (1)
КОЛОЛИ (4)
КОЛОЛО (1)
КОЛОМАЦЬКИЙ (1)
КОЛОМАЦЬКОГО (3)
КОЛОМІЙЦЕВ (1)
КОЛОН (6)
КОЛОНА (2)
КОЛОНАМИ (15)
КОЛОНАХ (2)
КОЛОНИ (13)
КОЛОНІЇ (7)
КОЛОНІСТИ (1)
КОЛОНІЯ (1)
КОЛОНКАМИ (10)
КОЛОНКАХ (2)
КОЛОНКИ (3)
КОЛОНОК (2)
КОЛОНОЮ (1)
КОЛОНТАЇВКА (3)
КОЛОНТАЇВКУ (1)
КОЛОНУ (1)
КОЛОРИТ (7)
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КОЛОРИТНА (1)
КОЛОРИТНИЙ (3)
КОЛОРИТНИМИ (3)
КОЛОРИТНИХ (1)
КОЛОРИТНІ (3)
КОЛОРИТНІША (1)
КОЛОРИТНО (2)
КОЛОРИТНОЮ (1)
КОЛОРИТНУ (3)
КОЛОРИТОМ (2)
КОЛОРИТУ (2)
КОЛОС (6)
КОЛОСА (1)
КОЛОСКАМИ (10)
КОЛОСКИ (18)
КОЛОСКІВ (9)
КОЛОСОВІ (1)
КОЛОСОК (3)
КОЛОСОМ (5)
КОЛОСОЧКА (1)
КОЛОТИ (1)
КОЛОТИВ (4)
КОЛОТИЛА (4)
КОЛОТИЛИ (1)
КОЛОТИТЬ (4)
КОЛОТІТЬ (1)
КОЛОТНЕЧА (16)
КОЛОТНЕЧІ (9)
КОЛОТНЕЧУ (12)
КОЛОТЬ (1)
КОЛОТЯЧИ (3)
КОЛОШ (1)
КОЛОШАХ (2)
КОЛОШІ (3)
КОЛУНИ (1)
КОЛУНОМ (1)
КОЛУПАЄ (1)
КОЛУПАЙ (1)
КОЛУПАЙЛОМ (1)
КОЛУПАЛИ (1)
КОЛУПАТИ (2)
КОЛУПНУЛА (1)
КОЛЬ (2)

КОЛЬКА (10)
КОЛЬКИ (2)
КОЛЬКИЙ (1)
КОЛЬКІ (2)
КОЛЬКО (6)
КОЛЬКОЮ (1)
КОЛЬНЕ (1)
КОЛЬНУЛА (2)
КОЛЬНУЛО (3)
КОЛЬОР (7)
КОЛЬОРАМИ (18)
КОЛЬОРИ (19)
КОЛЬОРИТІ (1)
КОЛЬОРІ (1)
КОЛЬОРІВ (8)
КОЛЬОРОВАНИМИ (1)
КОЛЬОРОВЕ (1)
КОЛЬОРОВИЙ (1)
КОЛЬОРОВИМ (2)
КОЛЬОРОВИМИ (2)
КОЛЬОРОВИХ (1)
КОЛЬОРОВІ (6)
КОЛЬОРОМ (16)
КОЛЬОРУ (37)
КОЛЬЦОВА (2)
КОЛЬЧУГИ (1)
КОЛЮГАМИ (2)
КОЛЮТ (1)
КОЛЮТЬ (4)
КОЛЮЧЕЧКАМИ (1)
КОЛЮЧИЙ (3)
КОЛЮЧИМИ (1)
КОЛЮЧИХ (2)
КОЛЮЧІ (2)
КОЛЮЧКАМИ (13)
КОЛЮЧКАХ (8)
КОЛЮЧКИ (23)
КОЛЮЧОК (6)
КОЛЮЧОЮ (3)
КОЛЮЧУ (1)
КОЛЯДА (5)
КОЛЯДИ (2)
КОЛЯДКА (5)

КОЛЯДКАХ (3)
КОЛЯДКИ (6)
КОЛЯДКУ (2)
КОЛЯДНИКИ (3)
КОЛЯДНИКІВ (2)
КОЛЯДНИЦЯМИ (1)
КОЛЯДОК (1)
КОЛЯДУ (3)
КОЛЯДУВАЛА (1)
КОЛЯДУВАТИ (4)
КОЛЯДУВАТИМЕ (1)
КОЛЯДУВАТЬ (3)
КОЛЯДУЄ (1)
КОЛЯДУЄШ (1)
КОЛЯДУЙ (5)
КОЛЯДУЮ (1)
КОЛЯДУЮТЬ (1)
КОЛЯДЦІ (1)
КОЛЯСІ (1)
КОМАНДИ (3)
КОМАНДИРОВКУ (2)
КОМАНДІ (5)
КОМАНДОЮ (2)
КОМАНДУ (1)
КОМАНДУВАВ (2)
КОМАНДУВАЛА (7)
КОМАНДУВАЛИ (1)
КОМАНДУВАТИ (1)
КОМАНДУВАТЬ (3)
КОМАНДУЄ (2)
КОМАР (3)
КОМАРА (1)
КОМАРЕВУ (1)
КОМАРІ (1)
КОМАРІВ (3)
КОМАРІВКА (5)
КОМАРІВКИ (4)
КОМАРІВКОЮ (2)
КОМАРІВКУ (23)
КОМАРІВСЬКИЙ (1)
КОМАРІВСЬКИХ (3)
КОМАРІВСЬКІ (3)
КОМАРІВСЬКУ (2)
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КОМАРІВЦІ (10)
КОМАРІВЦЯМ (1)
КОМАРОВА (11)
КОМАРОВСЬКОГО (1)
КОМАХА (1)
КОМАШИНА (1)
КОМАШИНІ (1)
КОМАШИНКУ (1)
КОМАШКА (71)
КОМАШКАМИ (1)
КОМАШКИ (8)
КОМАШКІВ (1)
КОМАШКО (306)
КОМАШКОВА (5)
КОМАШКОВЕ (1)
КОМАШКОВИМ (1)
КОМАШКОВИХ (1)
КОМАШКОВІ (21)
КОМАШКОВУ (2)
КОМАШКОМ (25)
КОМАШНИКУ (3)
КОМАШНЯ (22)
КОМАШЦІ (1)
КОМЕДІАНТ (1)
КОМЕДІАНТИ (1)
КОМЕДІАНТСТВО (1)
КОМЕДІАНТСЬКЕ (1)
КОМЕДІЄЮ (2)
КОМЕДІЇ (22)
КОМЕДІЙ (3)
КОМЕДІЙКУ-ВОДЕВІЛЬ
(2)
КОМЕДІЙНА (1)
КОМЕДІЮ (29)
КОМЕДІЯ (14)
КОМЕДІЯ-ВОДЕВІЛЬ
(1)
КОМЕДІЯМИ (2)
КОМЕДІЯНСЬКИЙ (1)
КОМЕНДАНТ (9)
КОМЕНДАНТА (1)
КОМЕНДАНТОВІ (1)
КОМЕРЦІЇ (1)

КОМИЗИТЬСЯ (4)
КОМИЗИШСЯ (1)
КОМИН (21)
КОМИНА (15)
КОМИНІ (11)
КОМИНОМ (2)
КОМИТЕТ (1)
КОМИТЕТОМ (1)
КОМИШІ (3)
КОМИШОВОЇ (2)
КОМИШУ (1)
КОМІР (21)
КОМІРА (3)
КОМІРАМИ (5)
КОМІРАХ (2)
КОМІРЕЦЬ (1)
КОМІРИ (5)
КОМІРІ (4)
КОМІРІВ (2)
КОМІРКАХ (1)
КОМІРКИ (2)
КОМІРКУ (1)
КОМІРНИКИ (1)
КОМІРОК (2)
КОМІРОМ (13)
КОМІРЦІ (2)
КОМІРЦЯХ (1)
КОМІРЧИК (3)
КОМІРЧИКАХ (2)
КОМІРЧИКИ (8)
КОМІРЧИКІВ (1)
КОМІРЧИНИ (2)
КОМІРЧИНІ (2)
КОМІРЧИНКУ (2)
КОМІРЧИНОЮ (1)
КОМІРЧИНУ (6)
КОМІСАРА (1)
КОМІСАРАМИ (1)
КОМІСАРИ (1)
КОМІСАРІВ (6)
КОМІСІЇ (3)
КОМІСІЙ (1)
КОМІСІЮ (3)

КОМІСІЯ (3)
КОМІТЕТ (5)
КОМІТЕТАМИ (1)
КОМІТЕТИ (1)
КОМІТЕТУ (4)
КОМІЧНА (3)
КОМІЧНЕ (2)
КОМІЧНИЙ (4)
КОМІЧНИХ (9)
КОМІЧНІ (4)
КОМІЧНІЙ (2)
КОМІЧНІСТЮ (1)
КОМІЧНО (10)
КОМІЧНОГО (1)
КОМІЧНОМУ (1)
КОМІЧНО-ПОВАЖНОЇ
(1)
КОМНАТА (1)
КОМОДА (1)
КОМОДАХ (1)
КОМОДИ (4)
КОМОДІ (6)
КОМОДУ (2)
КОМОР (7)
КОМОРА (11)
КОМОРАХ (7)
КОМОРИ (51)
КОМОРІ (24)
КОМОРКИ (1)
КОМОРОЮ (7)
КОМОРУ (34)
КОМПАНІЄЮ (11)
КОМПАНІЇ (43)
КОМПАНІЮ (28)
КОМПАНІЯ (71)
КОМПАНЬЙОНКИ (1)
КОМПАНЬЙОНКУ (2)
КОМПАНЬОНКА (1)
КОМПЛІМЕНТ (15)
КОМПЛІМЕНТА (3)
КОМПЛІМЕНТАМИ (5)
КОМПЛІМЕНТИ (24)
КОМПЛІМЕНТІ (1)
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КОМПЛІМЕНТІВ (11)
КОМПОЗИТОРІВ (1)
КОМПОЗИЦІЇ (1)
КОМПОНУВАВ (1)
КОМПОНУВАТИ (2)
КОМПОНУЮТЬ (2)
КОМПРОМЕТУЮЧОЮ
(1)
КОМПРОМІТУЄШ (1)
КОМУ (105)
КОМУНІЗМ (1)
КОМУНІЗМУ (1)
КОМУНІСТИЧНІ (2)
КОМУСЬ (37)
КОМФОРКА (1)
КОНАЛИ (1)
КОНАННЯ (1)
КОНАШЕВИЧАСАГАЙДАЧНОГО (2)
КОНАЮЧИ (1)
КОНАЮЧОЇ (3)
КОНВАЛІЇ (1)
КОНВАЛІЙ (1)
КОНВЕРТ (19)
КОНВЕРТА (2)
КОНВЕРТИ (1)
КОНВЕРТІ (3)
КОНВУЛЬСІЙНО (1)
КОНВУЛЬСІЯХ (3)
КОНГРЕГАЦІЙНОЇ (1)
КОНГРЕС (7)
КОНГРЕСІ (2)
КОНГРЕСУ (1)
КОНГРІВА (2)
КОНДАКІВ (2)
КОНДИТЕРСЬКИМИ (1)
КОНДИТЕРСЬКИХ (2)
КОНДИТЕРСЬКІЙ (1)
КОНДИТЕРСЬКУ (1)
КОНДУКТОР (2)
КОНЕВІ (2)
КОНЕЙ (125)
КОНЕМ (37)

КОНЕНЯТА (2)
КОНЕЦ (1)
КОНЕЦПОЛЬСЬКИИ (1)
КОНЕЦПОЛЬСЬКИЙ
(35)
КОНЕЦПОЛЬСЬКИМ
(4)
КОНЕЦПОЛЬСЬКІ (2)
КОНЕЦПОЛЬСЬКОГО
(11)
КОНЕЦПОЛЬСЬКОМУ
(1)
КОНЕЧНЕ (16)
КОНЕЧНО (7)
КОНИК (6)
КОНИКА (16)
КОНИКАМИ (1)
КОНИКА-СКАКУНА (1)
КОНИКАХ (3)
КОНИКИ (29)
КОНИКІВ (5)
КОНИКОВІ (2)
КОНИКОМ (4)
КОНИСЬКИЙ (7)
КОНИСЬКИМ (2)
КОНИСЬКОГО (12)
КОНИСЬКОМУ (2)
КОНИЧЕНЬКА (2)
КОНИЧЕНЬКО (1)
КОНИЧЕНЬКУ (1)
КОНИЧНІ (1)
КОНІ (501)
КОНКУРЕНТКА (1)
КОНКУРЕНЦІЮ (1)
КОНОБ (2)
КОНОВКИ (1)
КОНОВКУ (1)
КОНОКРАДИ (1)
КОНОКРАДІВ (1)
КОНОНЕНКО (1)
КОНОНЕЦЬ (1)
КОНОНІВКА (1)
КОНОНІВСЬКИХ (1)

КОНОНЦЕВА (1)
КОНОНЦЕВОЇ (1)
КОНОПЕЛЬ (29)
КОНОПЕЛЬКИ (3)
КОНОПЛИНА (1)
КОНОПЛИНИ (1)
КОНОПЛИЩЕ (1)
КОНОПЛІ (32)
КОНОПЛІНСЬКИЙ (4)
КОНОПЛЯМИ (5)
КОНОПЛЯНА (1)
КОНОПЛЯНИЙ (1)
КОНОПЛЯНИХ (1)
КОНОПЛЯНІ (1)
КОНОПЛЯХ (7)
КОНОТОПСЬКИЙ (1)
КОНРАДАМИ
ВАЛЛЕНРОДАМИ (1)
КОНСЕРВАТИВНА (2)
КОНСЕРВАТИВНЕ (1)
КОНСЕРВАТИВНИМ
(3)
КОНСЕРВАТИВНИМИ
(6)
КОНСЕРВАТИВНИХ (3)
КОНСЕРВАТИВНІ (4)
КОНСЕРВАТИВНІША
(1)
КОНСЕРВАТИВНІШИХ
(1)
КОНСЕРВАТИВНОГО
(1)
КОНСЕРВАТИВНОЇ (4)
КОНСЕРВАТИВНОМУ
(2)
КОНСЕРВАТИВНОНАЦІОНАЛЬНА (1)
КОНСЕРВАТИВНОНАЦІОНАЛЬНОЇ (1)
КОНСЕРВАТИВНОЮ
(3)
КОНСЕРВАТИВНУ (3)
КОНСЕРВАТИЗМУ (1)
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КОНСЕРВАТИСТКА (1)
КОНСЕРВАТОР (2)
КОНСЕРВАТОРИ (2)
КОНСЕРВАТОРІВ (1)
КОНСЕРВАТОРІЇ (13)
КОНСЕРВАТОРІЮ (4)
КОНСЕРВАТОРКА (1)
КОНСИСТОРІЄЮ (1)
КОНСИСТОРІЇ (16)
КОНСИСТОРІЮ (11)
КОНСИСТОРІЯ (2)
КОНСИСТОРСЬКИМ (1)
КОНСИСТОРСЬКИХ (2)
КОНСОЛЯМИ (1)
КОНСОЛЯХ (2)
КОНСТАНТИНОПОЛІ
(1)
КОНСТАНТИНОПОЛЬ
(3)
КОНСТАНТИНОПОЛЬС
ЬКИЙ (1)
КОНСТАНТИНОПОЛЬС
ЬКУ (1)
КОНСТАНЦІЙ (1)
КОНСТАНЦІЯ (1)
КОНСТИТУЦІЇ (4)
КОНСТИТУЦІЮ (1)
КОНСТРУКЦІЇ (1)
КОНСТРУКЦІЯ (2)
КОНСТЯНТИНІВНО (1)
КОНСУЕЛО (1)
КОНТОР (1)
КОНТОРА (2)
КОНТОРАМИ (1)
КОНТОРАХ (4)
КОНТОРИ (5)
КОНТОРІ (8)
КОНТОРКА (1)
КОНТОРКАХ (1)
КОНТОРКИ (3)
КОНТОРКУ (1)
КОНТОРУ (10)
КОНТОРЦІ (1)

КОНТОРЩИКОВІ (1)
КОНТОРЩИКОМ (1)
КОНТРАБАНДА (1)
КОНТРАБАНДНІ (1)
КОНТРАБАС (1)
КОНТРАБАСИ (1)
КОНТРАКТ (4)
КОНТРАКТАХ (2)
КОНТРАКТОВИЙ (2)
КОНТРАКТОВОГО (1)
КОНТРАКТУ (1)
КОНТРАСТ (13)
КОНТРАСТОМ (1)
КОНТРАСТУ (1)
КОНТРИБУЦІЮ (1)
КОНТРОЛЬНІЙ (2)
КОНТРОЛЬНОЇ (2)
КОНТУРАМИ (1)
КОНУРАХ (1)
КОНФЕДЕНЦІАЛЬНО
(1)
КОНФЕКТИ (4)
КОНФЕКТІВ (3)
КОНФЕРЕНЦІЄЮ (2)
КОНФЕРЕНЦІЇ (4)
КОНФЕРЕНЦІЯ (2)
КОНФЕТА (2)
КОНФЕТАМИ (3)
КОНФЕТИ (6)
КОНФЕТІВ (1)
КОНФІСКОВАНЕ (1)
КОНФІСКОВАНІ (1)
КОНФОРКУ (1)
КОНФОРЦІ (2)
КОНФУЗИЛИСЬ (1)
КОНФУЦІЯ (1)
КОНЦЕ (2)
КОНЦЕНТРУЄТЬСЯ (1)
КОНЦЕРТ (13)
КОНЦЕРТАХ (2)
КОНЦЕРТИ (15)
КОНЦЕРТІ (6)
КОНЦЕРТІВ (2)

КОНЦЕРТОВІ (1)
КОНЦЕРТОМ (1)
КОНЦЕРТУ (5)
КОНЧЕ (12)
КОНЧИЛ (1)
КОНЬ (3)
КОНЮХ (4)
КОНЮХА (2)
КОНЮХИ (1)
КОНЮШИЙ (18)
КОНЮШИМ (1)
КОНЮШИНИ (2)
КОНЮШИНІ (2)
КОНЮШИНУ (1)
КОНЯ (139)
КОНЯКА (17)
КОНЯКЕЛЕ (1)
КОНЯКИ (1)
КОНЯКОЮ (2)
КОНЯКУ (13)
КОНЯМ (14)
КОНЯТИНУ (1)
КОНЯХ (71)
КОНЯЦІ (1)
КОНЯЧА (1)
КОНЯЧЕ (1)
КОНЯЧИМИ (1)
КОНЯЧИНОЮ (1)
КОНЯЧИНУ (1)
КОНЯЧИХ (2)
КОНЯЧІ (1)
КОНЯЧКА (5)
КОНЯЧКИ (1)
КОНЯЧКОЮ (1)
КОНЯЧКУ (4)
КОНЯЧОЮ (1)
КОНЯЧЦІ (1)
КООПЕРАТИВНІ (1)
КОПА (3)
КОПАВ (5)
КОПАЄ (2)
КОПАЄМОСЬ (1)
КОПАЄТЬСЯ (4)
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КОПАЙ (2)
КОПАЙТЕ (1)
КОПАЛА (1)
КОПАЛИ (2)
КОПАЛЬНІ (1)
КОПАЛЬНЯХ (1)
КОПАЛЬСЬКИХ (2)
КОПАМИ (3)
КОПАНКИ (3)
КОПАНКУ (1)
КОПАТИ (10)
КОПАТИМЕМО (1)
КОПАТЬ (4)
КОПАЧАМ (1)
КОПАЧІВ (1)
КОПАЮ (6)
КОПАЮТЬ (3)
КОПАЮЧИ (2)
КОПИ (20)
КОПИЛИВ (2)
КОПИЛИЛА (3)
КОПИЛИТЬ (3)
КОПИНСЬКИЙ (1)
КОПИРСАЮЧИ (1)
КОПИРСНУ (1)
КОПИРСНУЛА (1)
КОПИРСНУТЬ (1)
КОПИСТКА (1)
КОПИСТКОЮ (1)
КОПИСТКУ (1)
КОПИТ (1)
КОПИТА (1)
КОПИТАМИ (15)
КОПИТАН (2)
КОПИТАНА (1)
КОПИТИ (1)
КОПИТІВ (5)
КОПИЦЕЮ (5)
КОПИЦІ (8)
КОПИЦЬ (1)
КОПИЦЮ (9)
КОПИЦЯ (20)
КОПИЦЯМИ (2)

КОПИЧКУ (1)
КОПІ (1)
КОПІЄЮ (2)
КОПІЇ (7)
КОПІЙКА (6)
КОПІЙКИ (14)
КОПІЙКОЮ (1)
КОПІЙКУ (6)
КОПІЙОК (5)
КОПІЙЦІ (1)
КОПІЙЧИНА (2)
КОПІЙЧИНОЮ (1)
КОПІЙЧИНУ (2)
КОПІРУВАТЬ (1)
КОПІРУЄ (2)
КОПІЮ (5)
КОПІЯ (3)
КОПКИ (1)
КОПРОНІДОС (187)
КОПРОНІДОСА (23)
КОПРОНІДОСОВА (3)
КОПРОНІДОСОВІ (7)
КОПРОНІДОСОМ (3)
КОПУ (7)
КОПУВАТЬ (1)
КОРА (2)
КОРАБЕЛЬ (12)
КОРАБЛИК (2)
КОРАБЛІ (8)
КОРАБЛІВ (4)
КОРАБЛЯ (6)
КОРАБЛЯХ (3)
КОРАЛАМИ (3)
КОРАЛИ (2)
КОРАЛИНИ (4)
КОРАЛІ (7)
КОРАЛІВ (3)
КОРАЛОВИМИ (2)
КОРАЛОВІ (1)
КОРАЛЯМИ (1)
КОРАЛЯХ (1)
КОРДОН (2)
КОРДОНОМ (1)

КОРДОНУ (1)
КОРЕЙВА (1)
КОРЕЙВО (1)
КОРЕКТІ (1)
КОРЕКТОР (5)
КОРЕКТОРА (2)
КОРЕКТОРАМ (1)
КОРЕКТОРИ (1)
КОРЕКТОРІВ (1)
КОРЕКТУ (1)
КОРЕКТУРА (2)
КОРЕКТУРАМИ (1)
КОРЕКТУРИ (1)
КОРЕКТУРІ (4)
КОРЕКТУРНИХ (1)
КОРЕКТУРУ (8)
КОРЕНЯ (2)
КОРЕСПОНДЕНТИ (1)
КОРЕСПОНДЕНЦІЄЮ
(1)
КОРЕСПОНДЕНЦІЇ (7)
КОРЕСПОНДЕНЦІЙ (2)
КОРЕСПОНДЕНЦІЮ (5)
КОРЕЦЬ (1)
КОРЕЦЬКИЙ (8)
КОРЕЦЬКИМ (1)
КОРЕЦЬКІ (3)
КОРЕЦЬКОГО (1)
КОРЖ (5)
КОРЖА (10)
КОРЖЕВІ (1)
КОРЖИКАМИ (3)
КОРЖИКИ (3)
КОРЖИКІВ (2)
КОРЖІ (6)
КОРЖІВ (1)
КОРЗИНОЮ (1)
КОРЗОНА (1)
КОРИ (2)
КОРИБУТВИШНЕВЕЦЬКИХ (1)
КОРИВСЯ (2)
КОРИДОР (16)
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КОРИДОРА (1)
КОРИДОРАХ (7)
КОРИДОРИ (2)
КОРИДОРІ (8)
КОРИДОРІВ (1)
КОРИДОРОМ (2)
КОРИДОРЧИК (1)
КОРИЛАСЬ (4)
КОРИЛИСЬ (3)
КОРИСНА (3)
КОРИСНЕ (2)
КОРИСНИЙ (2)
КОРИСНИХ (2)
КОРИСНІ (4)
КОРИСНІСТЬ (1)
КОРИСНІША (3)
КОРИСНІШЕ (3)
КОРИСНІШІ (1)
КОРИСНІШОЮ (1)
КОРИСНОЇ (3)
КОРИСТІ (25)
КОРИСТОЛЮБНА (1)
КОРИСТУВАВСЬ (1)
КОРИСТУВАВСЯ (2)
КОРИСТУВАЛАСЬ (3)
КОРИСТУВАЛИСЬ (1)
КОРИСТУВАЛОСЬ (2)
КОРИСТУВАННЯ (4)
КОРИСТУВАТИСЬ (5)
КОРИСТУВАТИСЯ (2)
КОРИСТУВАТЬСЯ (1)
КОРИСТУЄТЬСЯ (2)
КОРИСТУЮСЬ (2)
КОРИСТУЮЧИСЬ (10)
КОРИСТЬ (39)
КОРИТ (1)
КОРИТА (3)
КОРИТИСЬ (5)
КОРИТІ (1)
КОРИТО (7)
КОРИТЬСЯ (7)
КОРИФЕЯМИ (1)
КОРИЧНЕВЕ (1)

КОРИЧНЕВІЙ (1)
КОРІВ (23)
КОРІВКАМИ (1)
КОРІВКИ (3)
КОРІВКУ (3)
КОРІВОК (1)
КОРІНЕЦЬ (2)
КОРІННА (2)
КОРІННІ (1)
КОРІННЯ (22)
КОРІННЯМ (10)
КОРІННЯМИ (1)
КОРІННЯХ (2)
КОРІНЦЕМ (1)
КОРІНЦІ (1)
КОРІНЦЯМИ (1)
КОРІНЦЯХ (2)
КОРІНЬ (2)
КОРКАХ (2)
КОРКІШКА (7)
КОРКІШКИ (2)
КОРКІШКОЮ (1)
КОРКІШОК (1)
КОРНЕМ (1)
КОРНІЇВНА (140)
КОРНІЇВНИ (11)
КОРНІЇВНІ (2)
КОРНІЇВНО (29)
КОРНІЇВНОЮ (1)
КОРНІЇВНУ (1)
КОРНІЙ (2)
КОРНІЙОВИЧ (21)
КОРНІЙОВИЧА (5)
КОРНІЙОВИЧЕВІ (1)
КОРНІЙОВИЧЕМ (1)
КОРНІЙОВИЧУ (9)
КОРОБЕЙНИКА (2)
КОРОБЕЙНИКИ (2)
КОРОБЕЙНИКІВ (1)
КОРОБКА (1)
КОРОБКАМИ (2)
КОРОБКАХ (2)
КОРОБКИ (9)
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КОРОЛЕВУ (16)
КОРОБКУ (1)
КОРОЛЕМ (23)
КОРОБОК (5)
КОРОЛЕНКА (1)
КОРОБОЧКА (1)
КОРОЛІ (11)
КОРОБОЧКИ (1)
КОРОЛІВ (12)
КОРОБОЧКОЮ (1)
КОРОЛІВА (3)
КОРОБОЧКУ (14)
КОРОЛІВИ (1)
КОРОБОЧОК (2)
КОРОЛІВНА (3)
КОРОБОЧЦІ (2)
КОРОЛІВНИ (1)
КОРОБЧИЩЕ (1)
КОРОЛІВНУ (3)
КОРОВА (52)
КОРОЛІВСЬКА (4)
КОРОВАЇ (1)
КОРОЛІВСЬКЕ (1)
КОРОВАЙ (19)
КОРОЛІВСЬКИЙ (11)
КОРОВАМИ (3)
КОРОЛІВСЬКИХ (2)
КОРОВАХ (3)
КОРОЛІВСЬКІ (4)
КОРОВАЮ (8)
КОРОЛІВСЬКОГО (8)
КОРОВИ (92)
КОРОЛІВСЬКОЇ (1)
КОРОВІ (3)
КОРОЛІВСЬКОМУ (3)
КОРОВКИ (1)
КОРОЛІВСЬКОЮ (1)
КОРОВНИК (1)
КОРОЛІВСЬКУ (1)
КОРОВОЮ (2)
КОРОЛЬ (83)
КОРОВУ (47)
КОРОЛЮ (1)
КОРОГВА (4)
КОРОЛЮВАТИ (1)
КОРОГВАМИ (4)
КОРОЛЯ (75)
КОРОГВИ (22)
КОРОЛЯМИ (1)
КОРОГВІВ (3)
КОРОМИСЕЛ (2)
КОРОГВУ (4)
КОРОМИСЛА (1)
КОРОГОВ (2)
КОРОМИСЛАМИ (2)
КОРОДИВСЬ (1)
КОРОМИСЛІ (5)
КОРОДИВСЯ (2)
КОРОМИСЛО (15)
КОРОДИЛАСЬ (2)
КОРОМИСЛОМ (4)
КОРОДИТИСЬ (1)
КОРОН (2)
КОРОДИТЬСЯ (4)
КОРОНА (5)
КОРОДИШСЯ (1)
КОРОНАМИ (1)
КОРОЛЕВА (19)
КОРОНАХ (1)
КОРОЛЕВЕ (1)
КОРОЛЕВЕЦЬКИМИ (1) КОРОНАЦІЄЮ (2)
КОРОНАЦІЇ (1)
КОРОЛЕВИ (10)
КОРОНАЦІЙНІ (1)
КОРОЛЕВИМ (1)
КОРОНАЦІЮ (1)
КОРОЛЕВИЧ (3)
КОРОНАЦІЯ (2)
КОРОЛЕВИЧА (1)
КОРОНИ (5)
КОРОЛЕВІ (16)
КОРОНІ (2)
КОРОЛЕВОГО (1)
КОРОННЕ (3)
КОРОЛЕВОЮ (9)

КОРОННИЙ (3)
КОРОННИХ (1)
КОРОННОГО (3)
КОРОНОВАНИХ (1)
КОРОНОВАНОЇ (2)
КОРОНОВИДИЙ (1)
КОРОНОЮ (4)
КОРОНУ (2)
КОРОНУВАВСЯ (2)
КОРОНУВАТИ (1)
КОРОПА (4)
КОРОПАМ (1)
КОРОПАМИ (1)
КОРОПИ (4)
КОРОПІВ (2)
КОРОТЕНЬКА (8)
КОРОТЕНЬКЕ (2)
КОРОТЕНЬКИЙ (6)
КОРОТЕНЬКИМИ (5)
КОРОТЕНЬКИХ (17)
КОРОТЕНЬКІ (26)
КОРОТЕНЬКО (8)
КОРОТЕНЬКОЇ (2)
КОРОТЕНЬКОМУ (2)
КОРОТЕНЬКОЮ (1)
КОРОТЕНЬКУ (16)
КОРОТЕСЕНЬКІ (2)
КОРОТКА (6)
КОРОТКЕ (3)
КОРОТКЕВИЧ (2)
КОРОТКИЙ (11)
КОРОТКИМ (5)
КОРОТКИМИ (7)
КОРОТКИХ (3)
КОРОТКІ (9)
КОРОТКІЙ (1)
КОРОТКО (6)
КОРОТКОГО (1)
КОРОТКОЇ (1)
КОРОТКОСТІ (1)
КОРОТКОЮ (8)
КОРОТКУ (3)
КОРОТША (4)

КОРОТШИЙ (1)
КОРОТШИМИ (2)
КОРОТШІ (2)
КОРПУС (6)
КОРПУСІ (6)
КОРПУСУ (8)
КОРСАЖІ (1)
КОРСЕТ (5)
КОРСЕТАМИ (1)
КОРСЕТИ (1)
КОРСЕТІ (2)
КОРСЕТЦІ (1)
КОРСУН (3)
КОРСУНА (6)
КОРСУНЕМ (6)
КОРСУНІ (12)
КОРСУНОМ (1)
КОРСУНСЬКА (2)
КОРСУНСЬКИЙ (3)
КОРСУНСЬКИМИ (2)
КОРСУНСЬКИХ (1)
КОРСУНСЬКІ (1)
КОРСУНСЬКОГО (3)
КОРСУНСЬКОЇ (2)
КОРСУНСЬКОЮ (1)
КОРСУНСЬКУ (1)
КОРСУНЦІ (2)
КОРСУНЬ (4)
КОРСУНЯ (14)
КОРТЕЖ (3)
КОРТИТЬ (16)
КОРТІЛО (1)
КОРУ (4)
КОРУСЬКОГО (2)
КОРЧ (1)
КОРЧАК (1)
КОРЧАКА (12)
КОРЧАКІВНУ (1)
КОРЧАКОЮ (1)
КОРЧАКУ (2)
КОРЧАКУВАТИЙ (2)
КОРЧАМИ (2)
КОРЧАТЬ (1)
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КОРЧАХ (3)
КОРЧИВСЯ (1)
КОРЧИЛИСЬ (4)
КОРЧИЛО (3)
КОРЧИЛОСЬ (1)
КОРЧИТИ (1)
КОРЧИТЬ (4)
КОРЧИТЬСЯ (2)
КОРЧІ (5)
КОРЧМА (12)
КОРЧМАМИ (1)
КОРЧМАР (3)
КОРЧМАХ (7)
КОРЧМИ (34)
КОРЧМІ (35)
КОРЧМОЮ (9)
КОРЧМУ (18)
КОРЧОМ (2)
КОРЧОМКИ (1)
КОРЧОМОЧКУ (1)
КОРЯК (1)
КОРЯКАМИ (1)
КОРЯКОМ (1)
КОРЯЧКОМ (1)
КОРЯЧОК (1)
КОСА (12)
КОСАМИ (7)
КОСАР (1)
КОСАРІ (24)
КОСАРІВ (10)
КОСАРСЬКИХ (1)
КОСАРСЬКОГО (1)
КОСАРЯМ (5)
КОСАРЯМИ (6)
КОСАХ (11)
КОСЕ (9)
КОСЕНЯТА (2)
КОСИ (147)
КОСИВ (2)
КОСИЙ (3)
КОСИЛИ (4)
КОСИМ (12)
КОСИНСЬКИМ (1)

КОСИНСЬКОГО (1)
КОСИНЧИК (1)
КОСИНЧИКА (1)
КОСИНЧИКАХ (1)
КОСИНЧИКИ (2)
КОСИНЧИКУ (7)
КОСИТЕ (1)
КОСИТИ (10)
КОСИТЬ (7)
КОСИШ (4)
КОСИЩА (1)
КОСІ (10)
КОСІТЬ (2)
КОСМІЧНІ (1)
КОСМОПОЛІТ (5)
КОСМОПОЛІТА (2)
КОСМОПОЛІТИ (1)
КОСМОПОЛІТИЗМ (8)
КОСМОПОЛІТИЗМОМ
(1)
КОСМОПОЛІТИЗМУ (6)
КОСМОПОЛІТИЧНИЙ
(1)
КОСМОПОЛІТИЧНИХ
(1)
КОСМОПОЛІТИЧНІ (5)
КОСМОПОЛІТИЧНОГО
(1)
КОСМОПОЛІТИЧНУ (1)
КОСМОПОЛІТІВ (3)
КОСМОПОЛІТКА (10)
КОСМОПОЛІТКИ (1)
КОСМОПОЛІТОМ (2)
КОСНИКА (1)
КОСНИКУ (1)
КОСО (6)
КОСОВ (1)
КОСОВА (1)
КОСОВИЦЕЮ (1)
КОСОВИЦЮ (4)
КОСОВИЦЯ (3)
КОСОГІР (1)
КОСОГО (3)

КОСОГОР (4)
КОСОГОРАМИ (1)
КОСОГОРАХ (5)
КОСОГОРИ (2)
КОСОГОРІ (11)
КОСОГОРОМ (1)
КОСОГОРУ (9)
КОСОМУ (3)
КОСОНЬКУ (1)
КОСОЮ (16)
КОСТЕВІ (1)
КОСТЕЛ (2)
КОСТЕЛІВ (1)
КОСТЕЛЬНИХ (2)
КОСТЕЦЬКИЙ (30)
КОСТЕЦЬКИМ (1)
КОСТЕЦЬКОГО (9)
КОСТЕЦЬКОМУ (2)
КОСТИК (5)
КОСТИКОВІ (1)
КОСТИСТИЙ (2)
КОСТИСТИМИ (1)
КОСТІ (19)
КОСТОМАРІВ (1)
КОСТОМАРОВ (25)
КОСТОМАРОВА (12)
КОСТОМАРОВІ (1)
КОСТОПАЛЬНЕЮ (1)
КОСТОПАЛЬНІ (1)
КОСТРОМИ (1)
КОСТРУБАТА (2)
КОСТРУБАТЕ (2)
КОСТРУБАТИМ (2)
КОСТРУБАТІ (1)
КОСТРУБАТОГО (2)
КОСТРУБАТОМУ (1)
КОСТРУБАТУ (3)
КОСТРУЛІ (1)
КОСТРЮБАТЕ (1)
КОСТРЮБАТІ (1)
КОСТУР (2)
КОСТУРА (2)
КОСТУРІ (1)
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КОСТУРОМ (3)
КОСТЬ (11)
КОСТЬОЛ (15)
КОСТЬОЛА (4)
КОСТЬОЛАХ (2)
КОСТЬОЛИ (7)
КОСТЬОЛІ (7)
КОСТЬОЛІВ (1)
КОСТЬОЛОМ (3)
КОСТЬОЛУ (27)
КОСТЮМ (6)
КОСТЮМА (1)
КОСТЮМАХ (1)
КОСТЮМИ (5)
КОСТЮМІ (2)
КОСТЮШКИ (5)
КОСТЮШКО (8)
КОСТЮШЦІ (1)
КОСТЮШЧИНОГО (2)
КОСТЮШЧИНОМУ (1)
КОСТЯ (1)
КОСТЯНТИН (28)
КОСТЯНТИНА (8)
КОСТЯНТИНЕ (1)
КОСТЯНТИНІВ (3)
КОСТЯНТИНОВА (10)
КОСТЯНТИНОВИМ (1)
КОСТЯНТИНОВІ (1)
КОСТЯНТИНОМ (1)
КОСУ (49)
КОСЯТЬ (2)
КОТА (17)
КОТАМ (1)
КОТАМИ (3)
КОТЕНЯМ (3)
КОТЕНЯТА (2)
КОТИ (8)
КОТИВ (1)
КОТИВСЬ (1)
КОТИВСЯ (14)
КОТИК (3)
КОТИКА (1)
КОТИКАМИ (7)

КОТИКАХ (1)
КОТИКИ (2)
КОТИКІВ (1)
КОТИКОМ (2)
КОТИЛАСЬ (3)
КОТИЛАСЯ (3)
КОТИЛИСЬ (9)
КОТИЛИСЯ (2)
КОТИЛОСЬ (2)
КОТИТЬ (5)
КОТИТЬСЯ (11)
КОТІВ (9)
КОТКУ (1)
КОТЛЕТАМИ (2)
КОТЛЕТИ (9)
КОТЛЕТІВ (6)
КОТЛЯРЕВСЬКИЙ (7)
КОТЛЯРЕВСЬКОГО (19)
КОТЛЯРЕВСЬКОМУ (2)
КОТОВІ (5)
КОТОЛУП (1)
КОТОМ (3)
КОТОРАЯ (1)
КОТОРИЙ (7)
КОТОРИХ (9)
КОТОРІ (5)
КОТОРІЙ (1)
КОТОРОГО (9)
КОТОРОЇ (1)
КОТОРОМУ (9)
КОТОРОЮ (1)
КОТОЧКА (1)
КОТРА (272)
КОТРАСЬ (11)
КОТРЕ (77)
КОТРИЙ (281)
КОТРИЙ-НЕБУДЬ (1)
КОТРИЙСЬ (2)
КОТРИЙ-ТО (1)
КОТРИМ (60)
КОТРИМИ (61)
КОТРИМ-ТО (1)
КОТРИХ (172)

КОТРІ (467)
КОТРІЙ (73)
КОТРІСЬ (1)
КОТРО (1)
КОТРОГО (156)
КОТРОГОСЬ (2)
КОТРОЇ (68)
КОТРОЇ-НЕБУДЬ (1)
КОТРОМУ (141)
КОТРОЮ (56)
КОТРУ (140)
КОТРУ-НЕБУДЬ (1)
КОТРУСЬ (3)
КОТЮЧЕ (1)
КОТЮЧУ (4)
КОТЯК (1)
КОТЯКА (2)
КОТЯКИ (4)
КОТЯКУ (1)
КОТЯТЬ (1)
КОТЯТЬСЯ (7)
КОТЯЧЕ (1)
КОТЯЧИМ (1)
КОТЯЧИМИ (1)
КОТЯЧИСЬ (1)
КОТЯЧИХ (1)
КОТЯЧОГО (1)
КОТЯЧОЮ (1)
КОФЕ (18)
КОФЕЙНИК (1)
КОФЕЙНІ (7)
КОФЕЙНОГО (1)
КОФЕЙНЮ (1)
КОФІЄМ (2)
КОФІЙ (15)
КОФІЮ (8)
КОФТА (3)
КОФТИ (3)
КОФТІ (2)
КОФТОЧКА (2)
КОФТУ (1)
КОХАВ (16)
КОХАВСЬ (2)
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КОХАВСЯ (14)
КОХАЄ (16)
КОХАЄТЕ (2)
КОХАЄТЕСЬ (2)
КОХАЄТЬСЯ (6)
КОХАЄШ (4)
КОХАЄШСЯ (1)
КОХАЙ (1)
КОХАЙМОСЬ (2)
КОХАЛА (25)
КОХАЛАСЬ (8)
КОХАЛИСЬ (5)
КОХАЛИСЯ (3)
КОХАЛО (1)
КОХАНА (28)
КОХАНЕ (2)
КОХАНИЙ (38)
КОХАНИХ (1)
КОХАНІ (5)
КОХАНІЙ (5)
КОХАНКА (3)
КОХАНКО (1)
КОХАНКОЮ (1)
КОХАНКУ (2)
КОХАННІ (24)
КОХАННЮ (3)
КОХАННЯ (294)
КОХАННЯМ (41)
КОХАННЯЧКО (2)
КОХАНОГО (5)
КОХАНОЇ (12)
КОХАНОК (1)
КОХАНОМУ (3)
КОХАНОЮ (3)
КОХАНУ (2)
КОХАНЦЕМ (3)
КОХАНЦІ (1)
КОХАНЦЯ (5)
КОХАТИ (8)
КОХАТИМЕМОСЬ (3)
КОХАТИМЕШ (1)
КОХАТИМУ (1)
КОХАТИСЬ (9)

КОХАТЬ (3)
КОХАТЬСЯ (5)
КОХАЮ (26)
КОХАЮСЬ (2)
КОХАЮСЯ (1)
КОХАЮТЬ (1)
КОХАЮТЬСЯ (1)
КОХАЮЧИ (1)
КОХАЮЧИМИ (1)
КОХАЮЧИСЬ (1)
КОХТИ (1)
КОЦЕВОЛЬСЬКИЙ (1)
КОЦЕВОЛЬСЬКИМ (2)
КОЦЮБА (12)
КОЦЮБАХ (1)
КОЦЮБЕНКА (8)
КОЦЮБЕНКО (13)
КОЦЮБИНОГО (1)
КОЦЮБИНСЬКИЙ (3)
КОЦЮБИНСЬКИМ (1)
КОЦЮБИНСЬКІЙ (1)
КОЦЮБИНСЬКОГО (9)
КОЦЮБИНСЬКОМУ (2)
КОЦЮБОЮ (3)
КОЦЮБУ (2)
КОЧЕРГА (2)
КОЧЕРГАМИ (3)
КОЧЕРГИ (11)
КОЧЕРГОЮ (25)
КОЧЕРГУ (21)
КОЧЕРЖИЛНО (1)
КОЧЕРЗІ (3)
КОЧЕТАХ (1)
КОЧОВЕ (2)
КОЧОВІ (2)
КОЧОВОЇ (1)
КОЧУ (2)
КОЧУБЕЇВНА (2)
КОЧУБЕЇВНИ (2)
КОЧУБЕЇВНІ (1)
КОЧУБЕЇХА (1)
КОЧУБЕЙ (1)
КОЧУБЕЯ (5)

КОЧУСЬ (2)
КОШАР (1)
КОШАРА (1)
КОШАРАМИ (1)
КОШАРАХ (2)
КОШАРИ (5)
КОШАРІ (1)
КОШАРУ (2)
КОШЕМ (1)
КОШЕНИЙ (2)
КОШЕНЯ (4)
КОШЕНЯМ (1)
КОШЕНЯТА (2)
КОШЕНЯТИ (1)
КОШИК (49)
КОШИКА (13)
КОШИКАМИ (7)
КОШИКАХ (1)
КОШИКИ (14)
КОШИКИ-КЛУМБИ (1)
КОШИКІВ (1)
КОШИКОМ (16)
КОШИКУ (3)
КОШІЛЬ (1)
КОШЛАТИЙ (1)
КОШМАР (1)
КОШОВИЙ (13)
КОШОВИМ (1)
КОШОВОГО (5)
КОШТ (22)
КОШТИ (5)
КОШТІ (1)
КОШТОВНИЙ (1)
КОШТОВНИХ (2)
КОШТОМ (2)
КОШТУ (1)
КОШТУВАВ (1)
КОШТУВАЛА (3)
КОШТУВАЛИ (5)
КОШТУВАЛО (7)
КОШТУВАТИ (1)
КОШТУВАТИМЕ (9)
КОШТУВАТЬ (2)
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КОШТУЄ (21)
КОШТУЮТЬ (3)
КОШУ (1)
КОШУТА (1)
КОЯТЬ (1)
КПИТИ (1)
КРАВ (11)
КРАВЕЦЬ (19)
КРАВЕЦЬ-БО (1)
КРАВЕЦЬКІЙ (1)
КРАВЦЕВІ (4)
КРАВЦЕМ (3)
КРАВЦІ (8)
КРАВЦІВ (7)
КРАВЦЮВАВ (1)
КРАВЦЮВАТЬ (4)
КРАВЦЮЮТЬ (1)
КРАВЦЯ (11)
КРАВЦЯМ (2)
КРАВЦЯМИ (2)
КРАВЧЕНКА (2)
КРАВЧЕНКО (9)
КРАВЧИХ (2)
КРАВЧІ (1)
КРАДЕ (11)
КРАДЕНА (3)
КРАДЕНЕ (12)
КРАДЕНИЙ (1)
КРАДЕНИМ (4)
КРАДЕНИХ (1)
КРАДЕНІ (10)
КРАДЕНОГО (5)
КРАДЕНУ (2)
КРАДЕШ (2)
КРАДІЖКИ (1)
КРАДІЖКУ (3)
КРАДІЖЦІ (1)
КРАДУ (2)
КРАДУТЬ (9)
КРАДУЧИСЬ (1)
КРАДЬ (3)
КРАДЬКОМ (1)
КРАДЬКОМА (81)

КРАДЬТЕ-БО (1)
КРАЄВИД (1)
КРАЄВІ (6)
КРАЄВСЬКИЙ (1)
КРАЄВСЬКОГО (2)
КРАЄМ (3)
КРАЄУГОЛЬНИЙ (1)
КРАЄЧКАМИ (1)
КРАЄЧКАХ (1)
КРАЄЧКИ (1)
КРАЄЧКОМ (4)
КРАЄЧКУ (13)
КРАЄЧОК (3)
КРАЇ (47)
КРАЇВ (16)
КРАЇН (1)
КРАЇНА (1)
КРАЇНИ (5)
КРАЇНІ (5)
КРАЇНОЮ (1)
КРАЇНУ (2)
КРАЙ (257)
КРАЙКАХ (2)
КРАЙКИ (1)
КРАЙНЕМ (1)
КРАЙНЕНЬКИЙ (1)
КРАЙНІ (1)
КРАЙНІЙ (2)
КРАЙНІМ (2)
КРАЙНІХ (2)
КРАЙНЬОГО (2)
КРАЙНЬОМУ (1)
КРАЙНЮ (1)
КРАЙНЯ (2)
КРАЙОВЕ (1)
КРАЙОК (3)
КРАКІВ (1)
КРАКІВСЬКИЙ (3)
КРАКІВСЬКИХ (2)
КРАКІВСЬКІ (1)
КРАКІВСЬКОЇ (1)
КРАКОВА (3)
КРАКОВІ (3)

КРАКОВ'ЯКА (3)
КРАЛА (10)
КРАЛИ (10)
КРАЛЮ (1)
КРАЛЯ (2)
КРАМ (35)
КРАМАР (11)
КРАМАРЕВІ (2)
КРАМАРІ (13)
КРАМАРІВ (8)
КРАМАРІВКОРОБЕЙНИКІВ (1)
КРАМАРІ-ЖИДКИ (1)
КРАМАРКИ (2)
КРАМАРОК (1)
КРАМАРСТВА (1)
КРАМАРСТВО (1)
КРАМАРСТВОМ (1)
КРАМАРСЬКЕ (1)
КРАМАРСЬКИЙ (1)
КРАМАРСЬКІ (1)
КРАМАРУВАННЯ (1)
КРАМАРЦІ (1)
КРАМАРЧУКАМИ (1)
КРАМАРЧУКІВ (1)
КРАМАРЯ (7)
КРАМАРЯ-ЄВРЕЯ (1)
КРАМАРЯМ (2)
КРАМНИЙ (2)
КРАМНИМИ (1)
КРАМНИХ (1)
КРАМНИЦІ (44)
КРАМНИЦЬ (18)
КРАМНИЦЮ (23)
КРАМНИЦЯ (2)
КРАМНИЦЯМИ (9)
КРАМНИЦЯХ (20)
КРАМНИЧКА (1)
КРАМНИЧКИ (3)
КРАМНИЧКУ (2)
КРАМНІ (2)
КРАМНІЙ (3)
КРАМНОГО (1)
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КРАМНУ (2)
КРАМОМ (13)
КРАМУ (11)
КРАН (3)
КРАНА (1)
КРАНИ (1)
КРАПАВ (2)
КРАПАЄ (4)
КРАПАЛА (2)
КРАПАЛИ (6)
КРАПАЛО (2)
КРАПАЮТЬ (1)
КРАПЕЛЬ (5)
КРАПЕЛЬКАМИ (6)
КРАПЕЛЬКИ (14)
КРАПЕЛЬКУ (4)
КРАПЕЛЬОК (1)
КРАПЕЛЬЦІ (2)
КРАПЛЕЮ (3)
КРАПЛИСТИЙ (2)
КРАПЛИСТОГО (1)
КРАПЛІ (47)
КРАПЛЯ (11)
КРАПЛЯМИ (16)
КРАПЛЯХ (3)
КРАПНУЛА (1)
КРАСА (147)
КРАСАВИЦЮ (1)
КРАСАВЦІ (1)
КРАСЕНЯ (2)
КРАСИ (116)
КРАСИВ (1)
КРАСИВА (1)
КРАСИВУ (1)
КРАСИЛА (2)
КРАСИТЬ (3)
КРАСІ (40)
КРАСКА (1)
КРАСКАМИ (2)
КРАСКИ (3)
КРАСНА (16)
КРАСНЕ (4)
КРАСНО (6)

КРАСНОМОВНА (2)
КРАСНОМОВНЕ (1)
КРАСНОМОВНИЙ (2)
КРАСНОМОВНІЙ (1)
КРАСНОМОВНІСТЬ (2)
КРАСНОМОВНІСТЮ
(4)
КРАСНОМОВНО (1)
КРАСНОМОВНОГО (3)
КРАСНОМОВНОСТІ (4)
КРАСНОМОВНУ (1)
КРАСНОМУ (1)
КРАСНОСТІ (1)
КРАСНУ (4)
КРАСО (6)
КРАСОВУЛІ (6)
КРАСОТ (2)
КРАСОЮ (78)
КРАСТИ (26)
КРАСТИМЕ (1)
КРАСУ (68)
КРАСУВАЛИ (2)
КРАСУВАЛОСЬ (1)
КРАСУЄТЬСЯ (1)
КРАСУНЕ (2)
КРАСУНЕВА (1)
КРАСУНЕВІ (1)
КРАСУНЕМ (8)
КРАСУНЕЮ (3)
КРАСУНІ (21)
КРАСУНІВ (3)
КРАСУНЬ (56)
КРАСУНЬ-ГІСТЬ (1)
КРАСУНЮ (20)
КРАСУНЮ-НЕВІСТКУ
(1)
КРАСУНЮ-ПАНІЮ (1)
КРАСУНЮ-ЦАРИЦЮ
(1)
КРАСУНЯ (85)
КРАСУНЯ-ВЕЧОРА (1)
КРАСУНЯМИ (2)
КРАСУЮТЬСЯ (2)

КРАСЮЧЕНКА (2)
КРАСЯТЬ (1)
КРАТЕР (1)
КРАТКАМИ (1)
«КРАТКІЙ
ЛЕТОПИСЕЦЬ» (1)
КРАХ (1)
КРАШАНКА (1)
КРАШАНКАМИ (3)
КРАШАНКИ (4)
КРАШАНОК (3)
КРАШАНОЧОК (1)
КРАШЕВСЬКИЙ (2)
КРАШЕВСЬКОГО (1)
КРАЩА (69)
КРАЩАЛА (1)
КРАЩЕ (164)
КРАЩЕНЬКЕ (1)
КРАЩЕНЬКИХ (1)
КРАЩЕНЬКІ (1)
КРАЩИЙ (34)
КРАЩИМ (11)
КРАЩИМИ (10)
КРАЩИХ (37)
КРАЩІ (49)
КРАЩІЙ (1)
КРАЩОГО (34)
КРАЩОЇ (30)
КРАЩОМУ (2)
КРАЩОЮ (11)
КРАЩУ (15)
КРАЮ (198)
КРАЮТЬ (1)
КРАЮЧИ (1)
КРАЯ (3)
КРАЯВ (1)
КРАЯЛА (1)
КРАЯЛИ (1)
КРАЯМИ (7)
КРАЯТИ (2)
КРАЯТЬ (1)
КРАЯХ (25)
КРЕВЕЦЬКОГО (1)
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КРЕДИТ (1)
КРЕДИТА (8)
КРЕДИТУ (1)
КРЕЙДА (12)
КРЕЙДИ (2)
КРЕЙДОЮ (3)
КРЕКТАВ (1)
КРЕКТАЛА (1)
КРЕКТЯЧИ (1)
КРЕКЧЕ (4)
КРЕМЕЗНА (13)
КРЕМЕЗНИЙ (11)
КРЕМЕЗНИМИ (2)
КРЕМЕЗНІ (3)
КРЕМЕЗНІСТЬ (1)
КРЕМЕЗНОГО (1)
КРЕМЕЗНОЮ (1)
КРЕМЕЗНУ (3)
КРЕМЕНЦЯ (2)
КРЕМЕНЧУГА (1)
КРЕМЕНЮ (1)
КРЕМІННИЙ (2)
КРЕМІНЬ (4)
КРЕМІНЯ (3)
КРЕМЛЕМ (1)
КРЕМНИЦЬКИЙ (1)
КРЕМОВІ (1)
КРЕМ'ЯНИЙ (2)
КРЕМ'ЯНОЇ (1)
КРЕМ'ЯНЦІ (1)
КРЕНДЕЛИКАМИ (1)
КРЕНДЕЛІ (1)
КРЕНДЕЛІВ (1)
КРЕНДЕЛЯМИ (4)
КРЕПАКІВ (1)
КРЕПАЦТВО (1)
КРЕПАЦЬКІ (1)
КРЕПИЛАСЬ (1)
КРЕПКА (2)
КРЕПЛЮСЯ (2)
КРЕСАЛО (1)
КРЕСЕЛ (1)
КРЕСЛА (1)

КРЕСТОВСЬКОГО (1)
КРЕСТЬЯН (3)
КРЕСТЯН (2)
КРЕСТЯНИ (1)
КРЕСТЯНИН (1)
КРЕСТЯНСЬКИХ (1)
КРЕТОНОМ (1)
КРЕТОНУ (1)
КРЕХОВСЬКИЙ (9)
КРЕЧМЕРА (1)
КРЕЩАТИК (5)
КРИВА (1)
КРИВАВА (1)
КРИВАВЕ (2)
КРИВАВИЙ (3)
КРИВАВИМ (6)
КРИВАВИМИ (2)
КРИВАВИХ (2)
КРИВАВИЦЕЮ (4)
КРИВАВИЦІ (1)
КРИВАВІ (3)
КРИВАВОГО (1)
КРИВАВОЇ (3)
КРИВАВОЮ (1)
КРИВДА (12)
КРИВДИ (20)
КРИВДИВ (2)
КРИВДИЛА (2)
КРИВДИЛИ (1)
КРИВДИТЕ (1)
КРИВДИТИ (2)
КРИВДИТИМЕМО (1)
КРИВДИТИМУТЬ (1)
КРИВДИТЬ (12)
КРИВДИШ (1)
КРИВДІ (3)
КРИВДНА (1)
КРИВДНЕ (1)
КРИВДНІ (1)
КРИВДНО (2)
КРИВДНУ (1)
КРИВДУ (9)
КРИВДЯНСЬКІ (1)

КРИВДЯНСЬКОГО (1)
КРИВДЯНСЬКОЇ (1)
КРИВДЯТЬ (6)
КРИВЕ (6)
КРИВИВ (1)
КРИВИВСЯ (2)
КРИВИЙ (12)
КРИВИЛА (1)
КРИВИЛАСЬ (2)
КРИВИЛИСЬ (1)
КРИВИМ (2)
КРИВИТЕСЬ (1)
КРИВИТИ (1)
КРИВИТИСЬ (1)
КРИВИТЬ (3)
КРИВИТЬСЯ (6)
КРИВИХ (2)
КРИВИЧІВ (1)
КРИВІ (6)
КРИВЛЯНИХ (1)
КРИВЛЯТЬСЯ (1)
КРИВОБОКА (1)
КРИВОГО (7)
КРИВОМУ (1)
КРИВОНІС (52)
КРИВОНОСА (20)
КРИВОНОСІВ (5)
КРИВОНОСОВА (1)
КРИВОНОСОВЕ (1)
КРИВОНОСОВІ (10)
КРИВОНОСОВОГО (2)
КРИВОНОСОВУ (1)
КРИВОНОСОМ (4)
КРИВОЮ (2)
КРИВУ (3)
КРИВУЦОЮ (3)
КРИВУЦУ (2)
КРИГА (2)
КРИГИ (1)
КРИГОЮ (1)
КРИЄ (2)
КРИЄТЬСЯ (3)
КРИЄШСЯ (1)

292

КРИЖАНИХ (2)
КРИЖИНИ (1)
КРИЖИНКИ (1)
КРИЖІ (2)
КРИЖМО (1)
КРИЖОВНИЦІ (1)
КРИЖОВНИЦЯХ (1)
КРИЙ (6)
КРИЙСЯ (4)
КРИК (72)
КРИКАМИ (3)
КРИКИ (21)
КРИКІВ (3)
КРИКЛИВА (7)
КРИКЛИВИЙ (12)
КРИКЛИВИМ (2)
КРИКЛИВИХ (3)
КРИКЛИВІ (3)
КРИКЛИВУ (1)
КРИКЛИВЦІ (8)
КРИКЛИВЦІВ (1)
КРИКНЕ (11)
КРИКНИ (1)
КРИКНУ (6)
КРИКНУВ (430)
КРИКНУВШИ (3)
КРИКНУЛА (461)
КРИКНУЛИ (54)
КРИКНУЛО (3)
КРИКНУТИ (5)
КРИКНУТЬ (3)
КРИКНЯВА (1)
КРИКОМ (24)
КРИКОНЕ (6)
КРИКОНУ (1)
КРИКОНУВ (12)
КРИКОНУЛА (6)
КРИКОНУЛИ (1)
КРИКОНУТЬ (2)
КРИКУ (19)
КРИКУНИ (1)
КРИКУНІВ (1)
КРИКУХУ (1)

КРИЛ (10)
КРИЛА (53)
КРИЛАМИ (51)
КРИЛАС (1)
КРИЛАСА (5)
КРИЛАСІ (23)
КРИЛАСУ (1)
КРИЛАСЬ (1)
КРИЛАТЕ (1)
КРИЛАТИЙ (2)
КРИЛАТИХ (2)
КРИЛАХ (27)
КРИЛАШ (2)
КРИЛАША (1)
КРИЛАШЕМ (1)
КРИЛЕЧКА (1)
КРИЛЕЧКАМИ (1)
КРИЛИ (2)
КРИЛИСЬ (1)
КРИЛІ (3)
КРИЛО (7)
КРИЛОВА (1)
КРИЛОВСЬКОЇ (1)
КРИЛОМ (13)
КРИЛОШАНИН (2)
КРИЛЬЦЕМ (1)
КРИЛЬЦІ (1)
КРИЛЬЦЯ (9)
КРИЛЬЦЯМИ (13)
КРИЛЯТА (1)
КРИМ (22)
КРИМСЬКИЙ (10)
КРИМСЬКИМ (2)
КРИМСЬКИХ (1)
КРИМСЬКОГО (15)
КРИМСЬКОЇ (1)
КРИМСЬКОМУ (2)
КРИМСЬКОЮ (1)
КРИМУ (13)
КРИНИЦЕЮ (8)
КРИНИЦІ (140)
КРИНИЦЬ (4)
КРИНИЦЬКОГО (2)

КРИНИЦЮ (26)
КРИНИЦЯ (20)
КРИНИЦЯХ (1)
КРИНИЧАНА (3)
КРИНИЧАНОЇ (3)
КРИНИЧАНОЮ (3)
КРИНИЧАНУ (2)
КРИНИЧЕНЬКА (1)
КРИНИЧЕНЬКИ (1)
КРИНИЧИНУ (2)
КРИНИЧКА (5)
КРИНИЧКИ (3)
КРИНИЧКИ-ЖОЛОБКИ
(1)
КРИНИЧКОЮ (2)
КРИНИЧКУ (1)
КРИНИЧНА (4)
КРИНИЧНІЙ (1)
КРИНИЧНОЇ (3)
КРИНИЧНОЮ (1)
КРИНИЧНУ (3)
КРИНИЧОВИНА (2)
КРИНИШНОЮ (2)
КРИНОЛІН (1)
КРИНОЛІНИ (8)
КРИНОЛІНІ (1)
КРИНОЛІНІВ (2)
КРИС (2)
КРИСАМИ (6)
КРИСАХ (1)
КРИСИ (4)
КРИСКЕНТ (2)
КРИСКЕНТЕ (2)
КРИТА (1)
КРИТИЙ (2)
КРИТИК (10)
КРИТИКА (12)
КРИТИКИ (5)
КРИТИКОЮ (2)
КРИТИКУ (1)
КРИТИКУВАВ (1)
КРИТИКУВАТИ (3)
КРИТИКУЄ (2)
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КРИТИКУЮТЬ (1)
КРИТИХ (3)
КРИТИЧНА (1)
КРИТИЧНИЙ (2)
КРИТИЧНІ (3)
КРИТИЧНОГО (1)
КРИТІ (3)
КРИТОЮ (1)
КРИТСЬКИХ (2)
КРИХКА (2)
КРИХКИМИ (2)
КРИХКІ (1)
КРИХТА (2)
КРИХТИ (5)
КРИХТОЧКА (2)
КРИЧАВ (104)
КРИЧАЛА (101)
КРИЧАЛИ (55)
КРИЧАЛО (5)
КРИЧАТИ (16)
КРИЧАТИМУ (1)
КРИЧАТЬ (42)
КРИЧАЧИ (1)
КРИЧИ (17)
КРИЧИ-БО (1)
КРИЧИТЕ (4)
КРИЧИТЬ (88)
КРИЧИШ (13)
КРИЧІТЬ (10)
КРИЧУ (26)
КРИШАЧИ (1)
КРИШЕЧКИ (2)
КРИШЕЧКУ (1)
КРИШЕЧЦІ (1)
КРИШИ (1)
КРИШИВ (2)
КРИШИЛА (1)
КРИШИТИ (1)
КРИШИТЬ (1)
КРИШКИ (25)
КРИШКУ (2)
КРИШТАЛЕВА (2)
КРИШТАЛЕВЕ (4)

КРИШТАЛЕВИЙ (9)
КРИШТАЛЕВИМ (1)
КРИШТАЛЕВИХ (2)
КРИШТАЛЕВІ (5)
КРИШТАЛЕВІЙ (1)
КРИШТАЛЕВОМУ (3)
КРИШТАЛЕВОЮ (2)
КРИШТАЛЕВУ (6)
КРИШТАЛЕМ (1)
КРИШТАЛІ (1)
КРИШТАЛЬ (17)
КРИШТАЛЮ (4)
КРИШТОФ (1)
КРИШТОФА (1)
КРИШТОФОМ (1)
КРИЮТЬСЯ (5)
КРІВЦІ (1)
КРІВЦЮ (1)
КРІЗЬ (106)
КРІП (1)
КРІПАКИ (2)
КРІПАКІВ (4)
КРІПАЦТВА (3)
КРІПАЦТВО (1)
КРІПАЦТВОМ (1)
КРІПАЦЬКИХ (1)
КРІПАЦЬКІ (2)
КРІПАЦЬКОГО (1)
КРІПИВСЯ (2)
КРІПИЛАСЬ (1)
КРІПИЛИСЬ (3)
КРІПОСТЬ (2)
КРІПОСТЮ (1)
КРІСЕЛ (8)
КРІСЛА (32)
КРІСЛАМИ (1)
КРІСЛАХ (8)
КРІСЛІ (43)
КРІСЛО (30)
КРІСЛОМ (1)
КРІТ (2)
КРОВ (140)
КРОВАВА (1)

КРОВАВИЙ (2)
КРОВАВИХ (1)
КРОВАВІ (2)
КРОВИ (2)
КРОВИНКИ (1)
КРОВІ (59)
КРОВОПІЙНІСТЬ (1)
КРОВ'Ю (66)
КРОВ'ЯНА (1)
КРОВ'ЯНЕ (1)
КРОВ'ЯНИЙ (4)
КРОВ'ЯНИМ (1)
КРОВ'ЯНИМИ (2)
КРОВ'ЯНІ (1)
КРОВ'ЯНОГО (2)
КРОВ'ЯНОМУ (2)
КРОВ'ЯНОЧЕРВОНИМИ (1)
КРОВ'ЯНОЧЕРВОНОМУ (1)
КРОЇТИ (3)
КРОЇТЬ (1)
КРОК (2)
КРОКВ (1)
КРОКВА (1)
КРОКВАМИ (2)
КРОКВИ (13)
КРОКВОЮ (1)
КРОКВУ (4)
КРОКИ (7)
КРОКІВ (2)
КРОКІС (1)
КРОКОДИЛ (1)
КРОКОДИЛА (1)
КРОКОДИЛЕ (1)
КРОКОДИЛИ (2)
КРОКОДИЛЯЧИМИ (1)
КРОКОДИЛЯЧІ (1)
КРОКОСОМ (1)
КРОКОСУ (3)
КРОЛЕВЕЦЬКІ (1)
КРОЛИКАМИ (1)
КРОЛИКИ (2)
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КРОЛИКІВ (1)
КРОМЕ (1)
КРОН (1)
КРОНАХ (1)
КРОНІ (1)
КРОПИВ (1)
КРОПИВА (9)
КРОПИВИ (10)
КРОПИВІ (2)
КРОПИВНИЦЬКИЙ (4)
КРОПИВНИЦЬКИМ (1)
КРОПИВНИЦЬКОГО (8)
КРОПИВОЮ (7)
КРОПИВУ (11)
КРОПИЛА (2)
КРОПИЛИ (2)
КРОПИЛО (12)
КРОПИЛОМ (2)
КРОПИЛЬНИЦЮ (2)
КРОПИЛЬНИЦЯ (2)
КРОПІТЬ (1)
КРОПЛЮ (2)
КРОПОМ (3)
КРОСНАХ (1)
КРОСЦЄНКО (1)
КРОСЦЄНКУ (2)
КРОТИ (1)
КРОТОВИН (1)
КРОТОВИНИ (1)
КРОТЯЧА (1)
КРОХМАЛИЛИ (1)
КРОХМАЛІ (1)
КРОХМАЛЮ (1)
КРУГ (5)
КРУГА (4)
КРУГАХ (2)
КРУГЛА (27)
КРУГЛЕ (16)
КРУГЛЕНЬКА (5)
КРУГЛЕНЬКЕ (1)
КРУГЛЕНЬКИЙ (9)
КРУГЛЕНЬКИМИ (1)
КРУГЛЕНЬКИХ (1)

КРУГЛЕНЬКІ (7)
КРУГЛЕНЬКІЙ (1)
КРУГЛИЙ (19)
КРУГЛИК (8)
КРУГЛИКА (3)
КРУГЛИКІВСЬКИЙ (1)
КРУГЛИКІВСЬКОЇ (1)
КРУГЛИКІВСЬКУ (1)
КРУГЛИКУ (6)
КРУГЛИМ (9)
КРУГЛИМИ (15)
КРУГЛИХ (7)
КРУГЛІ (48)
КРУГЛІЙ (1)
КРУГЛІМ (1)
КРУГЛІША (1)
КРУГЛІШЕ (1)
КРУГЛО (1)
КРУГЛОВАТА (1)
КРУГЛОВАТОГО (1)
КРУГЛОВИДА (7)
КРУГЛОВИДИЙ (6)
КРУГЛОВИДІ (1)
КРУГЛОГО (4)
КРУГЛОГОЛОВИХ (1)
КРУГЛОЇ (2)
КРУГЛОМУ (6)
КРУГЛОЮ (4)
КРУГЛУ (4)
КРУГЛУВАТА (1)
КРУГЛУВАТЕ (1)
КРУГЛУВАТИМ (1)
КРУГЛУВАТОМУ (1)
КРУГЛЫЙ (1)
КРУГОВА (2)
КРУГОМ (642)
КРУЖАЛА (14)
КРУЖАЛАМИ (11)
КРУЖАЛЕЦЬ (1)
КРУЖАЛІ (3)
КРУЖАЛКАМИ (1)
КРУЖАЛО (13)
КРУЖАЛОМ (7)

КРУЖАЛЬЦЯ (3)
КРУЖАНИНА (1)
КРУЖЕВ (2)
КРУЖЕВА (5)
КРУЖЕВАМИ (3)
КРУЖЕВАХ (1)
КРУЖЕВО (2)
КРУЖЕВОМ (2)
КРУЖЕВЦЯМИ (1)
КРУЖЕЧКИ (2)
КРУЖЕЧОК (2)
КРУЖКА (24)
КРУЖКАМИ (3)
КРУЖКАХ (4)
КРУЖКИ (5)
КРУЖКІВ (6)
КРУЖКОВИЙ (1)
КРУЖКОМ (8)
КРУЖКУ (17)
КРУЖЛЯВ (1)
КРУЖЛЯЄ (1)
КРУЖЛЯЛА (1)
КРУЖЛЯЛИ (2)
КРУЖЛЯТЬ (1)
КРУЖОК (25)
КРУЗІ (5)
КРУК (2)
КРУКИ (2)
КРУПА (4)
КРУПАМИ (8)
КРУПИ (3)
КРУПІВ (1)
КРУПНИЦЬКИХ (2)
КРУПОЮ (1)
КРУПУ (1)
КРУТА (15)
КРУТАНИНА (5)
КРУТАНИНИ (1)
КРУТАНИНУ (1)
КРУТЕ (2)
КРУТЕВІ (1)
КРУТЕНЬКА (1)
КРУТИ (5)

295

КРУТИВ (13)
КРУТИВСЬ (4)
КРУТИВСЯ (20)
КРУТИВЯЗ (8)
КРУТИВЯЗА (2)
КРУТИЙ (27)
КРУТИЛА (14)
КРУТИЛАСЬ (31)
КРУТИЛАСЯ (6)
КРУТИЛИ (7)
КРУТИЛИСЬ (42)
КРУТИЛИСЯ (3)
КРУТИЛОСЬ (4)
КРУТИЛОСЯ (1)
КРУТИМ (5)
КРУТИМИ (25)
КРУТИНИ (2)
КРУТИСЬ (1)
КРУТИТИ (7)
КРУТИТИМЕТЬСЯ (1)
КРУТИТИМУТЬ (1)
КРУТИТИМУТЬСЯ (1)
КРУТИТИСЬ (14)
КРУТИТЬ (24)
КРУТИТЬСЯ (25)
КРУТИХ (24)
КРУТИХВІСТ (1)
КРУТИШ (1)
КРУТИШСЯ (2)
КРУТІ (31)
КРУТІЙ (15)
КРУТІЛКА (4)
КРУТІЛКУ (3)
КРУТІЛОК (1)
КРУТІННЯ (1)
КРУТІЯ (2)
КРУТІЯКА (2)
КРУТНЕ (1)
КРУТНЕТЬСЯ (1)
КРУТНУВ (5)
КРУТНУВСЯ (2)
КРУТНУВШИ (1)
КРУТНУВШИСЬ (3)

КРУТНУЛА (9)
КРУТНУЛАСЬ (18)
КРУТНУЛАСЯ (1)
КРУТНУЛИСЬ (1)
КРУТНУЛОСЬ (2)
КРУТО (2)
КРУТОГО (26)
КРУТОЇ (17)
КРУТОМУ (5)
КРУТОРЕБРИХА (2)
КРУТОРОГИМ (1)
КРУТОРОГИМИ (1)
КРУТОРОГИХ (4)
КРУТОРОГІ (3)
КРУТОРОГОГО (1)
КРУТОЮ (10)
КРУТУ (14)
КРУТЬ (13)
КРУТЬ-ВЕРТЬ (6)
КРУТЬКА (1)
КРУТЬКО (1)
КРУТЯ (4)
КРУТЯТЬ (3)
КРУТЯТЬСЯ (14)
КРУТЯЧИ (5)
КРУТЯЧИСЬ (3)
КРУЧ (7)
КРУЧА (3)
КРУЧАМИ (11)
КРУЧАХ (3)
КРУЧЕНЕ (2)
КРУЧЕНИЙ (1)
КРУЧЕНИМ (2)
КРУЧЕНИМИ (2)
КРУЧЕНИХ (1)
КРУЧЕНІ (1)
КРУЧЕЮ (21)
КРУЧІ (35)
КРУЧУ (15)
КРУЧУСЬ (2)
КРУЧУСЯ (1)
КРЮК (1)
КРЮЧЕЧКИ (1)

КРЮЧКА (1)
КРЮЧКАМ (1)
КРЮЧКАМИ (3)
КРЮЧКАХ (2)
КРЮЧКИ (2)
КРЮЧКІВ (2)
КРЮЧКУВАТИМИ (1)
КРЮЧКУВАТІ (2)
КРЮЧОК (3)
КРЯКАЄ (1)
КРЯКАЛИ (4)
КРЯКАННЯ (1)
КРЯКАЮТЬ (1)
КРЯКНУВ (2)
КРЯКНУЛА (1)
КРЯЧКИ (1)
КРЯЧКОЮ (2)
КСАВЕРІЄВІ (2)
КСАВЕРІЄМ (2)
КСАВЕРІЙ (6)
КСАВЕРІЯ (4)
КСАВ'Є ДЕ
МОНТЕПЕНА (1)
КСЕНІЄЮ (1)
КСЕНІЯ (11)
КСЕНЯ (4)
КСЬОНДЖЕ (1)
КСЬОНДЗ (12)
КСЬОНДЗА (5)
КСЬОНДЗАМ (1)
КСЬОНДЗАМИ (1)
КСЬОНДЗИ (5)
КСЬОНДЗІВ (5)
КСЬОНДЗОМ (1)
КСЬОНЖЕ (1)
КТО (5)
КУАФЮРА (1)
КУБ (1)
КУБАНІ (3)
КУБАННЮ (1)
КУБАНСЬКІ (9)
КУБАНЩИНІ (1)
КУБЕЛЕЧКА (1)
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КУБЕЛЬЦЕ (3)
КУБЕЛЬЦІ (2)
КУБЕЛЬЦЯ (2)
КУБЕНКО (1)
КУБКА (2)
КУБКАМИ (3)
КУБКАХ (2)
КУБКИ (14)
КУБКІВ (2)
КУБКОВІ (4)
КУБКОМ (1)
КУБЛА (5)
КУБЛИЛАСЬ (1)
КУБЛИЛИСЬ (1)
КУБЛІ (3)
КУБЛО (6)
КУБЛОМ (1)
КУБОК (14)
КУВАЛА (4)
КУВАЛИ (6)
КУВАННЯ (1)
КУВАТИ (1)
КУВАТЬ (2)
КУВІКАЄ (4)
КУВІКАЛА (1)
КУВІКАЛИ (2)
КУВІКАЛО (3)
КУВІКАЮТЬ (3)
КУДЕЛЕЮ (7)
КУДЕЛИЦЮ (2)
КУДЕЛИЦЯ (1)
КУДЕЛІ (3)
КУДЕЛЮ (4)
КУДЕЛЯ (3)
КУДЕЛЯМИ (1)
КУДИ (343)
КУДИСЬ (117)
КУДИ-ТО (2)
КУДКУДАК (5)
КУДКУДАКАЛИ (3)
КУДКУДАКАЛО (1)
КУДКУДАКАЮТЬ (1)
КУДКУДАКАЮЧИ (1)

КУДЛАНЬ (1)
КУДЛАНЯ (1)
КУДЛАТА (5)
КУДЛАТЕ (7)
КУДЛАТИЙ (9)
КУДЛАТИМ (1)
КУДЛАТИМИ (15)
КУДЛАТИХ (4)
КУДЛАТІ (17)
КУДЛАТІЇ (1)
КУДЛАТІЙ (1)
КУДЛАТОГО (3)
КУДЛАТОЮ (2)
КУДЛАТУ (6)
КУДЛАТЫЙ (1)
КУДОЮ (39)
КУДОЮСЬ (1)
КУЄ (1)
КУЖЕЛЕМ (4)
КУЖЕЛЯ (1)
КУЖІЛЬ (9)
КУЗЕН (1)
КУЗЕНЬ (1)
КУЗИНИ (1)
КУЗИНІ (1)
КУЗИНКИ (6)
КУЗИНКОЮ (1)
КУЗИНО (3)
КУЗИНОК (2)
КУЗИНОЮ (1)
КУЗКА (1)
КУЗКИ (2)
КУЗНИКИ (1)
КУЗНІ (8)
КУЗНЮ (2)
КУЗНЯ (2)
КУЗОК (1)
КУЗЬМА (114)
КУЗЬМИ (21)
КУЗЬМИНЕ (1)
КУЗЬМІ (4)
КУЗЬМО (23)
КУЗЬМОЮ (3)

КУЗЬМУ (25)
КУЙОВДЯТЬСЯ (1)
КУКІЛЬ (1)
КУКЛА (2)
КУКЛАМИ (1)
КУКЛИ (7)
КУКОЛ (1)
КУКСАХ (1)
КУКСИ (4)
КУКУВАВ (4)
КУКУРІКАТЬ (2)
КУКУРІКУ (1)
КУКУРУДЗА (7)
КУКУРУДЗИ (15)
КУКУРУДЗОЮ (5)
КУКУРУДЗУ (11)
КУКУРУДЗЯНА (1)
КУКУРУДЗЯНЕ (1)
КУКУРУЗА (2)
КУКУРУЗИ (1)
КУКШИНА (1)
КУЛАК (27)
КУЛАКА (7)
КУЛАКАМ (1)
КУЛАКАМИ (42)
КУЛАКАХ (3)
КУЛАКИ (41)
КУЛАКІВ (2)
КУЛАКОМ (54)
КУЛАКУ (1)
КУЛАЦІ (3)
КУЛАЧИЩА (1)
КУЛАЧИЩАХ (1)
КУЛАЧИЩЕМ (2)
КУЛАЧКАМИ (2)
КУЛАЧОК (1)
КУЛЕШУ (5)
КУЛЕЮ (7)
КУЛЖИНСЬКОГО (1)
КУЛИКА (1)
КУЛИКАМИ (11)
КУЛИКИ (12)
КУЛИКІВ (1)
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КУЛИКОВСЬКИХ (3)
КУЛИКОВСЬКІ (1)
КУЛИКОВСЬКОГО (1)
КУЛИКОМ (2)
КУЛИША (5)
КУЛИШЕМ (1)
КУЛІ (18)
КУЛІВ (8)
КУЛІСАМИ (7)
КУЛІСИ (1)
КУЛІШ (51)
КУЛІША (28)
КУЛІШЕВА (36)
КУЛІШЕВИЙ (1)
КУЛІШЕВИМИ (2)
КУЛІШЕВИХ (1)
КУЛІШЕВІ (8)
КУЛІШЕВІЙ (9)
КУЛІШЕВОГО (6)
КУЛІШЕВОЇ (16)
КУЛІШЕВОМУ (1)
КУЛІШЕВОЮ (4)
КУЛІШЕВУ (2)
КУЛІШЕМ (9)
КУЛІШИСІ (2)
КУЛІШИХА (1)
КУЛІШИХИ (2)
КУЛІШІВ (1)
КУЛІШІВКА (1)
КУЛІШІВКИ (1)
КУЛІШІВКОЮ (2)
КУЛІШІВКУ (1)
КУЛІШІВЦІ (1)
КУЛІШУ (7)
КУЛЬ (7)
КУЛЬБАБИ (3)
КУЛЬГАЛА (1)
КУЛЬГОЮ (1)
КУЛЬТОМ (1)
КУЛЬТУ (1)
КУЛЬТУРА (12)
КУЛЬТУРИ (13)
КУЛЬТУРІ (1)

КУЛЬТУРНЕ (1)
КУЛЬТУРНИЙ (3)
КУЛЬТУРНИКАМИ (5)
КУЛЬТУРНИМ (2)
КУЛЬТУРНИХ (1)
КУЛЬТУРНІ (3)
КУЛЬТУРНІСТЬ (2)
КУЛЬТУРНОГО (2)
КУЛЬТУРНОЇ (3)
КУЛЬТУРНОПРОСВІТНІМ (1)
КУЛЬТУРНОПРОСВІТНІМ (1)
КУЛЬТУРНОПРОСВІТНІХ (1)
КУЛЬТУРНОСТІ (3)
КУЛЬТУРОЮ (1)
КУЛЬТУРУ (7)
КУЛЬШІ (3)
КУЛЬШУ (2)
КУЛЮ (1)
КУЛЮ-ЖАРТ (1)
КУЛЯ (15)
КУЛЯМИ (12)
КУЛЯХ (3)
КУЛЯША (1)
КУМ (17)
КУМА (40)
КУМАВСЯ (1)
КУМАМ (1)
КУМАМИ (6)
КУМАСЮ (2)
КУМАТИСЬ (3)
КУМАТЬСЯ (1)
КУМЕ (28)
КУМЕДІЮ (3)
КУМЕДІЯ (7)
КУМЕДНА (1)
КУМЕДНИХ (1)
КУМЕДНУ (1)
КУМЕЙКАМИ (2)
КУМЕЙКИ (1)
КУМИ (40)
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КУПАЄТЬСЯ (12)
КУМІ (4)
КУПАЄШСЯ (2)
КУМІВ (18)
КУПАЛА (4)
КУМКИ (2)
КУПАЛАСЬ (8)
КУМКО (1)
КУПАЛАСЯ (1)
КУМО (21)
КУПАЛИСЬ (15)
КУМОВІ (1)
КУПАЛЬНИКИ (1)
КУМОМ (4)
КУПАЛЬНИЦЬКІ (1)
КУМОНЬКИ (1)
КУПАЛЬНІ (2)
КУМОЧКИ (1)
КУПАЛЬНЯ (2)
КУМОЧКО (1)
КУПАМИ (72)
КУМОЮ (10)
КУПАННЯ (34)
КУМПАНІЇ (2)
КУПАННЯМ (2)
КУМПАНІЮ (1)
КУПАТИСЬ (32)
КУМПАНІЯ (2)
КУПАТЬ (1)
КУМУ (9)
КУПАТЬСЯ (4)
КУМЦЮ (2)
КУМЦЮ-ГОЛУБЦЮ (1) КУПАХ (3)
КУПАЮСЬ (4)
КУНЕНСДОРФ (1)
КУПАЮСЯ (1)
КУНИЦЯМИ (1)
КУПАЮТЬСЯ (6)
КУНТУШ (17)
КУПАЮЧИСЬ (5)
КУНТУША (4)
КУПЕ (1)
КУНТУШАМИ (3)
КУПЕЛІ (4)
КУНТУШАХ (9)
КУПЕЛЮ (4)
КУНТУШЕМ (1)
КУПЕЦТВА (2)
КУНТУШІ (39)
КУПЕЦТВО (2)
КУНТУШІВ (3)
КУПЕЦТВОМ (1)
КУНЯВ (2)
КУПЕЦЬ (26)
КУНЯЄ (9)
КУПЕЦЬ-ГРЕК (1)
КУНЯЄТЕ (1)
КУПЕЦЬКА (1)
КУНЯЄШ (1)
КУПЕЦЬКИЙ (3)
КУНЯЛА (5)
КУПЕЦЬКІ (2)
КУНЯЛИ (4)
КУПЕЦЬКОГО (6)
КУНЯЛО (2)
КУПЕЦЬКОМУ (1)
КУНЯТИ (1)
КУПЕЧЕСТВО (1)
КУНЯТИМЕ (1)
КУПИ (112)
КУНЯТИМЕШ (1)
КУПИВ (75)
КУНЯЮ (2)
КУПИВШИ (5)
КУНЯЮЧИЙ (1)
КУПИЛА (46)
КУП (3)
КУПИЛИ (12)
КУПА (63)
КУПИЛО (2)
КУПАВСЬ (2)
КУПИМО (4)
КУПАВСЯ (4)
КУПИНА (3)
КУПАЄМОСЬ (2)

КУПИНИ (2)
КУПИНІ (3)
КУПИНОЮ (2)
КУПИНУ (5)
КУПИТЕ (5)
КУПИТИ (42)
КУПИТЬ (32)
КУПИШ (6)
КУПІ (7)
КУПІВЛІ (1)
КУПІВЛЮ (2)
КУПІВЛЯ (6)
КУПІДОН (3)
КУПІДОНА (3)
КУПІДОНОВІ (3)
КУПІЛЕМ (1)
КУПІЛІ (1)
КУПІЛЬ (12)
КУПІМ (3)
КУПІМО (1)
КУПІТЬ (8)
КУП'Ї (3)
КУПКА (12)
КУПКАМИ (5)
КУПКАХ (1)
КУПКИ (7)
КУПКОЮ (2)
КУПКУ (9)
КУПЛЕНА (2)
КУПЛЕНЕ (1)
КУПЛЕНИЙ (2)
КУПЛЕНІ (4)
КУПЛЕНО (1)
КУПЛЕНОМУ (1)
КУПЛЕНУ (1)
КУПЛЕТА (1)
КУПЛЕТИ (2)
КУПЛЕТІВ (2)
КУПЛЕТОМ (1)
КУПЛЮ (27)
КУПЛЯ (2)
КУПЛЯТЬСЯ (1)
КУПОВАНЕ (1)

КУПОЮ (11)
КУПРІН (1)
КУПУ (45)
КУПУВАВ (12)
КУПУВАЛА (8)
КУПУВАЛИ (14)
КУПУВАТИ (19)
КУПУВАТЬ (14)
КУПУЄ (17)
КУПУЄМО (1)
КУПУЄШ (3)
КУПУЙ (8)
КУПУЙТЕ (1)
КУПУЮ (1)
КУПУЮТЬ (7)
КУПЦЕВЕ (1)
КУПЦЕВІ (4)
КУПЦЕМ (4)
КУПЦІ (12)
КУПЦІВ (9)
КУПЦІВНИ (1)
КУПЦЯ (25)
КУПЦЯМ (3)
КУПЦЯМИ (4)
КУПЧИК (2)
КУПЧИКА (2)
КУПЧИКИ (1)
КУПЧИКІВ (3)
КУПЧИСІ (1)
КУПЧИХ (2)
КУПЧИХА (10)
КУПЧИХАМИ (1)
КУПЧИХИ (7)
КУПЧИХОЮ (1)
КУПЧИХУ (2)
КУРАКІНА (1)
КУРАМИ (1)
КУРЕ (1)
КУРЕВА (7)
КУРЕВО (5)
КУРЕЙ (39)
КУРЕНЕМ (3)
КУРЕНІ (33)
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КУРЕНІВ (6)
КУРЕНЯ (46)
КУРЕНЯМИ (1)
КУРЕНЯХ (7)
КУРЗАЛ (1)
КУРЗАЛІ (1)
КУРЗАЛУ (1)
КУРИ (119)
КУРИВ (19)
КУРИВА (2)
КУРИВСЯ (1)
КУРИЛА (12)
КУРИЛИ (13)
КУРИТЕ (2)
КУРИТИ (9)
КУРИТЬ (9)
КУРИШ (1)
КУРИШКОВІМ ЯРУ (1)
КУРІЛИ (3)
КУРІЛО (2)
КУРІНЕЦЬ (3)
КУРІННИЙ (2)
КУРІННЯ (1)
КУРІНЦІ (2)
КУРІНЦЯ (5)
КУРІНЬ (21)
КУРІНЯХ (1)
КУРІТЬ (5)
КУРІТЬ-БО (1)
КУРЙОЗНІ (2)
КУРКА (45)
КУРКА-ШУРПА (1)
КУРКИ (10)
КУРКОЮ (5)
КУРКОЮ-ШУРПОЮ (1)
КУРКУ (24)
КУРМИ (9)
КУРНА (1)
КУРНЕ (1)
КУРНИК (4)
КУРНИКА (1)
КУРНИКАЄ (1)
КУРНОМУ (1)

КУРНУ (1)
КУРОЇДИ (1)
КУРОК (5)
КУРОРТ (2)
КУРОРТІ (1)
КУРОРТУ (2)
КУРОЧКА (4)
КУРОЧКИ (6)
КУРОЧКО (1)
КУРОЧОК (3)
КУРС (38)
КУРСА (1)
КУРСАМИ (1)
КУРСАХ (6)
КУРСИ (24)
КУРСИСТКА (1)
КУРСИСТКИ (1)
КУРСИСТКОЮ (1)
КУРСИСТОК (1)
КУРСІ (8)
КУРСІВ (3)
КУРСОМ (4)
КУРСОРІЇ (1)
КУРСОРІЮ (1)
КУРСУ (9)
КУРСЬК (1)
КУРСЬКИЙ КРАЙ (1)
КУРСЬКИХ (1)
КУРТКА (1)
КУРТКАХ (1)
КУРТКИ (1)
КУРТКУ (2)
КУРТОЧЦІ (1)
КУРТЦІ (1)
КУРЦІ (6)
КУРЧА (10)
КУРЧАМ (1)
КУРЧАТ (13)
КУРЧАТА (50)
КУРЧАТАМ (1)
КУРЧАТАМИ (5)
КУРЧАТИ (3)
КУРЧАТКИ (1)

КУРЧАТОК (1)
КУРЧАТОЧКА (1)
КУРЧЄ (3)
КУРЧЯ (1)
КУРЮ (1)
КУРЯВА (33)
КУРЯВИ (7)
КУРЯВІ (3)
КУРЯВОЮ (3)
КУРЯВУ (6)
КУРЯМ (5)
КУРЯТИНОЮ (5)
КУРЯТИНУ (3)
КУРЯТНИК (1)
КУРЯТНИКОВІ (1)
КУРЯТНИКУ (2)
КУРЯТЬСЯ (6)
КУРЯЧЕ (2)
КУРЯЧИ (5)
КУРЯЧИЙ (1)
КУРЯЧИМ (3)
КУРЯЧИХ (1)
КУРЯЧІ (4)
КУРЯЧОЇ (1)
КУРЯЧОЮ (1)
КУСАВ (4)
КУСАЄ (1)
КУСАЄТЬСЯ (1)
КУСАЙ (1)
КУСАЛА (2)
КУСАЛИ (4)
КУСАЛИСЬ (2)
КУСАТИ (2)
КУСАТИМУТЬ (1)
КУСАТЬ (2)
КУСАЮСЬ (1)
КУСАЮТЬ (4)
КУСАЮТЬСЯ (2)
КУСАЮЧИ (1)
КУСЕНІВ (1)
КУСЕНЬ (2)
КУСКИ (1)
КУСЛИВА (4)
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КУСЛИВИЙ (1)
КУСЛИВИХ (1)
КУСЛИВІ (6)
КУСЛИВОЇ (1)
КУСТАРНОЇ (4)
КУТАЄ (1)
КУТАЛИСЬ (1)
КУТАТИСЬ (2)
КУТАТЬ (1)
КУТЕЮ (2)
КУТІ (7)
КУТІВ (1)
КУТКА (98)
КУТКАХ (31)
КУТКИ (13)
КУТКІВ (4)
КУТКОМ (2)
КУТКУ (158)
КУТНІ (5)
КУТНІХ (1)
КУТОК (76)
КУТОЧКА (4)
КУТОЧКАХ (1)
КУТОЧКИ (1)
КУТОЧКОМ (1)
КУТОЧКУ (48)
КУТОЧОК (10)
КУТУЗОВ (1)
КУТУЗОВА (1)
КУТУЗОЗА (2)
КУТЮ (9)
КУТЯ (7)
КУФАЄЧКАХ (1)
КУФАЄЧКИ (1)
КУФАЙКА (1)
КУХАР (21)
КУХАРА (1)
КУХАРЕВІ (2)
КУХАРІ (19)
КУХАРІВ (4)
КУХАРСЬКА (1)
КУХАРСЬКИЙ (2)
КУХАРСЬКИМ (1)

КУХАРСЬКІ (3)
КУХАРСЬКОГО (2)
КУХАРСЬКОМУ (1)
КУХАРЯ (10)
КУХАРЯМ (2)
КУХЛЕМ (2)
КУХЛИК (2)
КУХЛИКА (1)
КУХЛИКАХ (3)
КУХЛИКИ (3)
КУХЛИКОМ (1)
КУХЛИКУ (1)
КУХЛИЧКИ (1)
КУХЛІ (1)
КУХЛЯ (9)
КУХЛЯМИ (4)
КУХЛЯХ (1)
КУХНЕ (рос.) (2)
КУХНІ (17)
КУХНЮ (1)
КУХНЯ (3)
КУХОВАРИТЬ (2)
КУХОВАРКА (33)
КУХОВАРКИ (7)
КУХОВАРКОЮ (6)
КУХОВАРКУ (14)
КУХОВАРНІ (1)
КУХОВАРОК (5)
КУХОВАРСТВІ (2)
КУХОВАРСТВО (1)
КУХОВАРСЬКА (1)
КУХОВАРСЬКЕ (1)
КУХОВАРСЬКИМ (2)
КУХОВАРСЬКІ (3)
КУХОВАРСЬКОГО (1)
КУХОВАРСЬКОЇ (2)
КУХОВАРСЬКОМУ (1)
КУХОВАРСЬКУ (6)
КУХОВАРЦІ (4)
КУХОВАРЧИНІ (1)
КУХОЛЬ (21)
КУЦА (3)
КУЦЕ (3)

КУЦЕНЬКА (1)
КУЦЕНЬКИЙ (11)
КУЦЕНЬКИМ (2)
КУЦЕНЬКИМИ (3)
КУЦЕНЬКИХ (8)
КУЦЕНЬКІ (3)
КУЦЕНЬКІЙ (4)
КУЦЕНЬКОГО (1)
КУЦЕНЬКОЇ (1)
КУЦЕНЬКОМУ (7)
КУЦЕНЬКОЮ (1)
КУЦЕНЬКУ (4)
КУЦИЙ (3)
КУЦИМ (3)
КУЦИМИ (3)
КУЦИХ (3)
КУЦІ-БАБИ (1)
КУЦОГО (2)
КУЦОЇ (1)
КУЦОМУ (4)
КУЧАХ (1)
КУЧЕР (2)
КУЧЕРА (1)
КУЧЕРЕНКОВИХ (1)
КУЧЕРЕНКОВІ (1)
КУЧЕРИ (1)
КУЧЕРІ (85)
КУЧЕРІВ (12)
КУЧЕРОВІ (2)
КУЧЕРЯВА (13)
КУЧЕРЯВЕ (5)
КУЧЕРЯВИЙ (16)
КУЧЕРЯВИМ (6)
КУЧЕРЯВИМИ (18)
КУЧЕРЯВИХ (7)
КУЧЕРЯВІ (20)
КУЧЕРЯВІЙ (1)
КУЧЕРЯВО (2)
КУЧЕРЯВОГО (2)
КУЧЕРЯВОЇ (1)
КУЧЕРЯВОЮ (6)
КУЧЕРЯВУ (10)
КУЧЕРЯМИ (46)
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КУЩАХ (37)
КУЧЕРЯХ (9)
КУЩЕМ (6)
КУЧІ (3)
КУЩИК (1)
КУЧМА (8)
КУЩИКИ (3)
КУЧМИ (2)
КУЩИКІВ (1)
КУЧМУ (1)
КУЩІ (102)
КУЧОК (1)
КУЩІВ (60)
КУЧУ (2)
КХИ-КХИ-КХИ (2)
КУЧУГУР (1)
ЛАБИРІНТУ (1)
КУЧУГУРА (1)
ЛАБІРИНТ (1)
КУЧУГУРИ (3)
КУЧУГУРИЙ (1)
ЛАБІРИНТИ (1)
КУЧУГУРИМ (1)
ЛАБІРИНТОМ (2)
КУЧУГУРОГО (2)
ЛАВ (5)
КУЧЮ (1)
ЛАВА (9)
КУШЕЛЕВЛАВАМИ (11)
БЕЗБОРОДКО (1)
ЛАВАХ (7)
КУШЕТКА (1)
ЛАВИ (43)
КУШЕТКАМИ (2)
ЛАВІ (106)
КУШЕТКАХ (3)
ЛАВКА (4)
КУШЕТКИ (2)
ЛАВКАМИ (4)
КУШЕТКУ (1)
ЛАВКАХ (25)
КУШЕТЦІ (1)
ЛАВКИ (26)
КУШИР (2)
ЛАВКОЮ (3)
КУШИРІ (4)
ЛАВКУ (16)
КУШИРУ (1)
ЛАВОК (9)
КУШНІРЕНКА (1)
ЛАВОЧКАХ (2)
КУШНІРЕНКІВ (1)
ЛАВОЧКИ (1)
КУШНІРЕНКОВІ (2)
ЛАВОЧЦІ (1)
КУШНІРЕНКОВОГО (1) ЛАВОЮ (9)
КУШНІРИ (1)
ЛАВР (2)
КУШНІРІ (1)
ЛАВРА (10)
КУШНІРІВКУ (2)
ЛАВРАМИ (2)
КУШНІРОМ (1)
ЛАВРАХ (1)
КУШНІРСЬКИЙ (1)
ЛАВРЕНТІЯ (1)
КУШНІРУВАВ (1)
ЛАВРИ (24)
КУШТУВАВ (1)
ЛАВРИКОВІ (1)
КУШТУВАЛА (3)
ЛАВРІ (30)
КУШТУВАЛИ (2)
ЛАВРІВ (10)
КУШТУВАЛО (1)
ЛАВРІН (236)
КУШТУЮЧИ (1)
ЛАВРІНА (45)
КУЩ (36)
ЛАВРІНЕ (16)
КУЩА (11)
ЛАВРІНІВ (8)
КУЩАМИ (63)
ЛАВРІНОВА (6)

ЛАВРІНОВЕ (4)
ЛАВРІНОВИХ (4)
ЛАВРІНОВІ (27)
ЛАВРІНОВІЙ (3)
ЛАВРІНОВОГО (1)
ЛАВРІНОВОЇ (1)
ЛАВРІНОВОМУ (1)
ЛАВРІНОВОЮ (2)
ЛАВРІНОВУ (6)
ЛАВРІНОМ (20)
ЛАВРОВИЙ (1)
ЛАВРОВІ (3)
ЛАВРОВОГО (1)
ЛАВРОЮ (1)
ЛАВРСЬКА (2)
ЛАВРСЬКИЙ (2)
ЛАВРСЬКИХ (1)
ЛАВРСЬКІ (1)
ЛАВРСЬКІЙ (1)
ЛАВРСЬКОЇ (4)
ЛАВРСЬКОЮ (1)
ЛАВРСЬКУ (3)
ЛАВРУ (26)
ЛАВУ (47)
ЛАВЦІ (50)
ЛАГЕРІ (1)
ЛАГЕРЯ (2)
ЛАГІДНО (1)
ЛАГОДЖЕНИЙ (1)
ЛАГОДЖУ (1)
ЛАГОДЖУСЬ (1)
ЛАГОДЗІНСЬКИЙ (1)
ЛАГОДИВ (3)
ЛАГОДИВСЬ (1)
ЛАГОДИВСЯ (2)
ЛАГОДИЛА (1)
ЛАГОДИЛАСЬ (3)
ЛАГОДИЛИ (1)
ЛАГОДИЛИСЬ (4)
ЛАГОДИЛОСЬ (2)
ЛАГОДИТИ (2)
ЛАГОДИТИСЬ (3)
ЛАГОДИТЬ (4)
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ЛАГОДИТЬСЯ (1)
ЛАГОДІННЯ (7)
ЛАГОДІННЯМ (2)
ЛАГОДЬСЯ (3)
ЛАГОДЯТЬСЯ (2)
ЛАГОМИНКИ (1)
ЛАД (52)
ЛАДАН (6)
ЛАДАНКА (1)
ЛАДАНКИ (1)
ЛАДАНКОЮ (2)
ЛАДАНКУ (2)
ЛАДАНОМ (12)
ЛАДАНУ (6)
ЛАДЕН (129)
ЛАДИ (3)
ЛАДИНСЬКОГО (1)
ЛАДІВ (1)
ЛАДКОВСЬКА (44)
ЛАДКОВСЬКИЙ (3)
ЛАДКОВСЬКОГО (5)
ЛАДКОВСЬКОЇ (5)
ЛАДКОВСЬКОЮ (1)
ЛАДКОВСЬКУ (1)
ЛАДКОМ (1)
ЛАДНА (153)
ЛАДНАТИ (1)
ЛАДНАЮЧИ (1)
ЛАДНЕ (1)
ЛАДНІ (46)
ЛАДНОГО (2)
ЛАДУ (71)
ЛАЄ (32)
ЛАЄМОСЬ (1)
ЛАЄССЯ (1)
ЛАЄТЕ (3)
ЛАЄТЕСЬ (1)
ЛАЄТЬСЯ (13)
ЛАЄШ (1)
ЛАЄШСЯ (7)
ЛАЗАРЕВИЧ (5)
ЛАЗАРЕТ (13)
ЛАЗАРЕТАХ (2)

ЛАЗАРЕТИ (3)
ЛАЗАРЕТІ (12)
ЛАЗАРЕТНОМУ (2)
ЛАЗАРЕТУ (9)
ЛАЗАРЯ (4)
ЛАЗЕНЬ (1)
ЛАЗИВ (5)
ЛАЗИЛА (7)
ЛАЗИЛИ (13)
ЛАЗИЛО (3)
ЛАЗИМО (2)
ЛАЗИТИ (6)
ЛАЗИТЬ (12)
ЛАЗИШ (2)
ЛАЗІННЯМ (1)
ЛАЗНІ (5) (2)
ЛАЗЮ (1)
ЛАЗЯТЬ (13)
ЛАЗЯЧИ (1)
ЛАЙ (1)
ЛАЙДАК (4)
ЛАЙДАКИ (6)
ЛАЙДАКІВ (1)
ЛАЙКА (21)
ЛАЙКИ (17)
ЛАЙКОЮ (13)
ЛАЙКУ (22)
ЛАЙЛИВА (5)
ЛАЙЛИВИЙ (7)
ЛАЙЛИВИМИ (2)
ЛАЙЛИВІ (3)
ЛАЙЛИВО (2)
ЛАЙЛИВОМУ (1)
ЛАЙСЯ (2)
ЛАЙТЕ (5)
ЛАЙТЕСЬ (1)
ЛАКЕЄМ (3)
ЛАКЕЇ (5)
ЛАКЕЇВ (3)
ЛАКЕЙ (20)
ЛАКЕРД (1)
ЛАКЕРДИ (1)
ЛАКЕЯ (12)

ЛАКИРОВАНИХ (1)
ЛАКИРОВАНІ (2)
ЛАКОВАНИХ (1)
ЛАКОМ (1)
ЛАКОМСТВА (2)
ЛАКОНІЧНИХ (1)
ЛАКОНІЧНІ (2)
ЛАМАВ (2)
ЛАМАЄ (8)
ЛАМАЄТЕ (2)
ЛАМАЙ (4)
ЛАМАЛА (9)
ЛАМАЛАСЬ (1)
ЛАМАЛИ (4)
ЛАМАЛИСЬ (2)
ЛАМАЛОСЬ (1)
ЛАМАЛОСЯ (1)
ЛАМАНА (1)
ЛАМАНИМИ (1)
ЛАМАНИХ (8)
ЛАМАНІ (4)
ЛАМАНОЇ (3)
ЛАМАНСЬКИЙ (2)
ЛАМАТИ (3)
ЛАМАТЬ (1)
ЛАМАЮ (1)
ЛАМАЮТЬ (3)
ЛАМАЮТЬСЯ (1)
ЛАМАЮЧИ (11)
ЛАМАЮЧИСЬ (1)
ЛАМП (2)
ЛАМПА (14)
ЛАМПАД (1)
ЛАМПАДИ (3)
ЛАМПАДКА (5)
ЛАМПАДКАМИ (1)
ЛАМПАДКИ (4)
ЛАМПАДКОЮ (1)
ЛАМПАДКУ (4)
ЛАМПАДУ (1)
ЛАМПАСАМИ (1)
ЛАМПИ (22)
ЛАМПІ (1)
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ЛАМПОЧКА (1)
ЛАМПОЮ (2)
ЛАМПУ (17)
ЛАН (12)
ЛАНДО (2)
ЛАНДСКОРОНСЬКОГО
(1)
ЛАНЖЕРОН (2)
ЛАНИ (11)
ЛАНІТИ (1)
ЛАНКУ (1)
ЛАНОВЕ (1)
ЛАНОЧКУ (4)
ЛАНТУХ (10)
ЛАНТУХА (2)
ЛАНТУХАМИ (1)
ЛАНТУХІВ (2)
ЛАНУ (12)
ЛАНЦЮГ (2)
ЛАНЦЮГАМИ (8)
ЛАНЦЮГАХ (1)
ЛАНЦЮГИ (6)
ЛАНЦЮГІВ (4)
ЛАНЦЮГОМ (2)
ЛАНЦЮЖКА (1)
ЛАНЦЮЖКИ (2)
ЛАНЦЮЖКОМ (1)
ЛАНЦЮЖКУ (2)
ЛАНЦЮЖОК (9)
ЛАНЦЮЗІ (1)
ЛАНЬ (1)
ЛАО-ДЗИ (1)
ЛАП (3)
ЛАПАВ (1)
ЛАПАЄ (3)
ЛАПАЛА (5)
ЛАПАЛИ (2)
ЛАПАМИ (9)
ЛАПАТЕ (1)
ЛАПАТИ (1)
ЛАПАТИЙ (4)
ЛАПАТИМИ (9)
ЛАПАТІ (2)

ЛАПАТЬ (2)
ЛАПАХ (3)
ЛАПАЦОНИ (1)
ЛАПАЮ (1)
ЛАПАЮЧИ (7)
ЛАПИ (13)
ЛАПИЩЕ-МУЖИЧИЩЕ
(1)
ЛАПІГА (2)
ЛАПІГИ (1)
ЛАПІГУ (1)
ЛАПКАМИ (4)
ЛАПКИ (5)
ЛАПКОЮ (1)
ЛАПКУ (1)
ЛАПЛАНДЕЦЬ (7)
ЛАПЛАНДІЇ (1)
ЛАПНІТЬ (2)
ЛАПНУВ (9)
ЛАПНУЛА (5)
ЛАПНУЛИ (1)
ЛАПОК (2)
ЛАПОТНИКАМИ (1)
ЛАПОТЬ (1)
ЛАПОЮ (1)
ЛАПСЕРДАКАХ (1)
ЛАПУ (3)
ЛАСА (14)
ЛАСЕ (2)
ЛАСЕНЬКИМ (1)
ЛАСЕНЬКОГО (1)
ЛАСЕНЬКУ (1)
ЛАСИЙ (6)
ЛАСИМИ (2)
ЛАСИХ (1)
ЛАСІ (6)
ЛАСІЙКА (3)
ЛАСКА (90)
ЛАСКАВ (4)
ЛАСКАВА (16)
ЛАСКАВЕ (13)
ЛАСКАВЕНЬКИЙ (1)
ЛАСКАВЕНЬКИМ (1)

ЛАСКАВЕНЬКО (5)
ЛАСКАВЕЦЬ (1)
ЛАСКАВИЙ (40)
ЛАСКАВИМ (23)
ЛАСКАВИМИ (19)
ЛАСКАВИХ (4)
ЛАСКАВІ (257)
ЛАСКАВІЙ (1)
ЛАСКАВІСТЬ (17)
ЛАСКАВІСТЮ (6)
ЛАСКАВІША (5)
ЛАСКАВІШЕ (11)
ЛАСКАВІШИЙ (10)
ЛАСКАВІШИМ (2)
ЛАСКАВІШІ (5)
ЛАСКАВО (81)
ЛАСКАВОГО (11)
ЛАСКАВОМУ (3)
ЛАСКАВОСТІ (1)
ЛАСКАВОЮ (1)
ЛАСКАВЦЕМ (2)
ЛАСКАВЦІ (1)
ЛАСКАВЦІВ (2)
ЛАСКАВЦЮ (3)
ЛАСКИ (60)
ЛАСКОЮ (9)
ЛАСКУ (30)
ЛАСО (3)
ЛАСОГО (2)
ЛАСОЧКА (1)
ЛАСОЧКИ (1)
ЛАСОЩАМИ (3)
ЛАСОЩІ (7)
ЛАСОЩІВ (3)
ЛАССАЛЯ (1)
ЛАСТІВКА (13)
ЛАСТІВКАМИ (2)
ЛАСТІВКИ (13)
ЛАСТІВКИ-ЩУРІ (1)
ЛАСТІВКО (2)
ЛАСТІВКОЮ (4)
ЛАСТІВКУ (7)
ЛАСТІВОК (2)
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ЛАСТІВОЧКА (1)
ЛАСТІВОЧКИ (1)
ЛАСТІВОЧКО (4)
ЛАСТОВИНЕ (1)
ЛАСТОВИННЯ (1)
ЛАСУН (1)
ЛАСУНИ (1)
ЛАСЦІ (1)
ЛАТ (4)
ЛАТАЄ (2)
ЛАТАМИ (3)
ЛАТАНА (4)
ЛАТАНЕ (6)
ЛАТАНИЙ (2)
ЛАТАНИМ (1)
ЛАТАНИНОЮ (2)
ЛАТАНИХ (1)
ЛАТАНІ (1)
ЛАТАНІЙ (1)
ЛАТАННЯ (1)
ЛАТАНОМУ (1)
ЛАТАНОЮ (1)
ЛАТАНУ (6)
ЛАТАТТІ (1)
ЛАТАТТЯ (10)
ЛАТАТЬ (2)
ЛАТАХ (1)
ЛАТИ (12)
ЛАТИНА (5)
ЛАТИНАМИ (2)
ЛАТИНИ (3)
ЛАТИНІВ (1)
ЛАТИННИКОМ (1)
ЛАТИНОКАТОЛИЦЬКУ (1)
ЛАТИНО-ПОЛЬСЬКИЙ
(1)
ЛАТИНОЮ (2)
ЛАТИНСКОЙ (1)
ЛАТИНСЬКА (2)
ЛАТИНСЬКЕ (1)
ЛАТИНСЬКИЙ (5)
ЛАТИНСЬКИМИ (2)

ЛАТИНСЬКИХ (4)
ЛАТИНСЬКІ (7)
ЛАТИНСЬКІЙ (4)
ЛАТИНСЬКОГО (5)
ЛАТИНСЬКОЇ (4)
ЛАТИНСЬКОМУ (3)
ЛАТИНСЬКОЮ (6)
ЛАТИНСЬКУ (6)
ЛАТИНУ (7)
ЛАТИНЦІ (5)
ЛАТИНЦІВ (3)
ЛАТИНЩЕННЯ (1)
ЛАТИНЩИНУ (1)
ЛАТИШАМИ (1)
ЛАТИШІ (1)
ЛАТИШІВ (5)
ЛАТКА (2)
ЛАТКАМИ (1)
ЛАТКАХ (3)
ЛАТКИ (12)
ЛАТКОЮ (1)
ЛАТОК (9)
ЛАТОЧКА (1)
ЛАТЦІ (2)
ЛАУБЕ (6)
ЛАУРА (2)
ЛАХВА (2)
ЛАШТУВАЛА (1)
ЛАШТУВАЛАСЬ (1)
ЛАШТУВАЛИ (3)
ЛАШТУВАЛИСЬ (1)
ЛАШТУВАННЯ (1)
ЛАШТУВАТИ (6)
ЛАШТУВАТИСЬ (4)
ЛАШТУВАТЬ (5)
ЛАШТУВАТЬСЯ (2)
ЛАШТУЄШ (1)
ЛАШТУЙМОСЬ (1)
ЛАШТУЙСЯ (1)
ЛАШТУЮ (4)
ЛАШТУЮТЬ (1)
ЛАЩ (61)
ЛАЩА (13)

ЛАЩАТЬ (1)
ЛАЩАТЬСЯ (3)
ЛАЩЕВИМ (1)
ЛАЩЕВІ (1)
ЛАЩЕВУ (1)
ЛАЩИВСЯ (4)
ЛАЩИЛАСЬ (3)
ЛАЩИЛИСЬ (2)
ЛАЩИЛОС (1)
ЛАЩИЛОСЬ (1)
ЛАЩИТЬСЯ (8)
ЛАЩІ (2)
ЛАЩІВ (1)
ЛАЩУ (6)
ЛАЮ (3)
ЛАЮТЬ (11)
ЛАЮТЬСЯ (7)
ЛАЮЧИСЬ (1)
ЛАЯВ (24)
ЛАЯВСЬ (7)
ЛАЯВСЯ (5)
ЛАЯЛА (26)
ЛАЯЛАСЬ (21)
ЛАЯЛИ (14)
ЛАЯЛИСЬ (13)
ЛАЯТИ (18)
ЛАЯТИМЕ (3)
ЛАЯТИМЕТЕ (1)
ЛАЯТИМЕТЬСЯ (2)
ЛАЯТИМУТЬ (2)
ЛАЯТИСЬ (21)
ЛАЯТИСЯ (1)
ЛАЯТЬ (16)
ЛАЯТЬСЯ (12)
ЛЕБЕДЕМ (1)
ЛЕБЕДИКУ (2)
ЛЕБЕДИНА (7)
ЛЕБЕДИНЕ (5)
ЛЕБЕДИНИМ (2)
ЛЕБЕДИНІ (8)
ЛЕБЕДИНОГО (2)
ЛЕБЕДИНОМ (2)
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ (5)
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ЛЕБЕДИНСЬКИХ (1)
ЛЕБЕДИНСЬКОГО (2)
ЛЕБЕДИНСЬКОМУ (3)
ЛЕБЕДИНУ (2)
ЛЕБЕДИНЦЕВ (4)
ЛЕБЕДИНЦЕВА (2)
ЛЕБЕДИНЦЕВУ (1)
ЛЕБЕДИЦЕЮ (1)
ЛЕБЕДИЦЮ (2)
ЛЕБЕДИЦЯ (6)
ЛЕБЕДІ (10)
ЛЕБЕДІВ (5)
ЛЕБЕДОНЬКОМ (2)
ЛЕБЕДЮ (2)
ЛЕБЕДЯ (3)
ЛЕБЕДЯМ (1)
ЛЕБІДОНЬКО (1)
ЛЕБІДЬ (13)
ЛЕВ (20)
ЛЕВА (15)
ЛЕВАД (8)
ЛЕВАДА (29)
ЛЕВАДАМИ (5)
ЛЕВАДАХ (17)
ЛЕВАДИ (56)
ЛЕВАДИСІ (3)
ЛЕВАДИХА (12)
ЛЕВАДИХИ (8)
ЛЕВАДИХО (2)
ЛЕВАДИХОЮ (3)
ЛЕВАДИШИНА (2)
ЛЕВАДИШИНІ (2)
ЛЕВАДИШИНОЇ (1)
ЛЕВАДИШИНУ (1)
ЛЕВАДІ (41)
ЛЕВАДІВНА (1)
ЛЕВАДКИ (1)
ЛЕВАДКУ (2)
ЛЕВАДОЮ (5)
ЛЕВАДУ (67)
ЛЕВАДЯНУ (1)
ЛЕВАНДА (1)
ЛЕВИ (7)

ЛЕВИЦКИЙ (4)
ЛЕВИЦКИМ (1)
ЛЕВИЦКОГО (2)
ЛЕВИЦКОМУ (13)
ЛЕВИЦЬКИЙ (108)
ЛЕВИЦЬКИМ (1)
ЛЕВИЦЬКИМИ (1)
ЛЕВИЦЬКИХ (5)
ЛЕВИЦЬКОГО (16)
ЛЕВИЦЬКОГО (2)
ЛЕВИЦЬКОМУ (8)
ЛЕВИЧА (2)
ЛЕВІВ (2)
ЛЕВІТОВ (2)
ЛЕВКА (16)
ЛЕВКО (111)
ЛЕВКОВИХ (1)
ЛЕВКОВІ (6)
ЛЕВКОВОГО (1)
ЛЕВКОВУ (1)
ЛЕВКОЄМ (1)
ЛЕВКОЇ (7)
ЛЕВКОЇВ (13)
ЛЕВКОЙ (1)
ЛЕВКОМ (3)
ЛЕВКОЯМИ (2)
ЛЕВКУ (6)
ЛЕВОВІ (1)
ЛЕВОНТІЄМ (1)
ЛЕВОНТІЙ (1)
ЛЕВОНТІЮ (1)
ЛЕГАЛЬНІ (1)
ЛЕГАЛЬНОЮ (1)
ЛЕГЕЗА (4)
ЛЕГЕЗИ (1)
ЛЕГЕНД (1)
ЛЕГЕНДА (1)
ЛЕГЕНДАХ (1)
ЛЕГЕНЬКА (13)
ЛЕГЕНЬКЕ (5)
ЛЕГЕНЬКИЙ (34)
ЛЕГЕНЬКИМ (11)
ЛЕГЕНЬКИМИ (8)

ЛЕГЕНЬКИХ (6)
ЛЕГЕНЬКІ (15)
ЛЕГЕНЬКІЙ (2)
ЛЕГЕНЬКО (56)
ЛЕГЕНЬКОГО (3)
ЛЕГЕНЬКОМУ (6)
ЛЕГЕНЬКОЮ (2)
ЛЕГЕНЬКУ (12)
ЛЕГЕСЕНЬКЕ (2)
ЛЕГЕСЕНЬКИЙ (5)
ЛЕГЕСЕНЬКИМ (1)
ЛЕГЕСЕНЬКИМИ (1)
ЛЕГЕСЕНЬКІ (5)
ЛЕГЕСЕНЬКІЙ (1)
ЛЕГЕСЕНЬКО (10)
ЛЕГЕСЕНЬКОМУ (1)
ЛЕГЕСЕНЬКОЮ (1)
ЛЕГКА (18)
ЛЕГКЕ (13)
ЛЕГКИЙ (35)
ЛЕГКИМ (28)
ЛЕГКИМИ (7)
ЛЕГКИХ (6)
ЛЕГКІ (21)
ЛЕГКІЙ (4)
ЛЕГКІМ (1)
ЛЕГКІСТЬ (1)
ЛЕГКО (79)
ЛЕГКОВАЖНА (6)
ЛЕГКОВАЖНЕ (1)
ЛЕГКОВАЖНИЙ (3)
ЛЕГКОВАЖНІ (3)
ЛЕГКОВАЖНІСТЮ (1)
ЛЕГКОВАЖНО (1)
ЛЕГКОВАЖНОЇ (1)
ЛЕГКОВАЖНУ (3)
ЛЕГКОГО (6)
ЛЕГКОДУМА (1)
ЛЕГКОДУМИ (1)
ЛЕГКОДУМНА (4)
ЛЕГКОДУМНИЙ (3)
ЛЕГКОДУМНИХ (3)
ЛЕГКОДУМНІ (2)
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ЛЕГКОДУМНІСТЬ (3)
ЛЕГКОДУМНІСТЮ (1)
ЛЕГКОДУМНО (2)
ЛЕГКОДУМНОГО (2)
ЛЕГКОДУМНОЇ (1)
ЛЕГКОДУМНОЮ (2)
ЛЕГКОДУХАМ (1)
ЛЕГКОДУХІ (1)
ЛЕГКОДУХІВ (1)
ЛЕГКОЇ (2)
ЛЕГКОМУ (11)
ЛЕГКОТУ (1)
ЛЕГКОЮ (4)
ЛЕГКУ (11)
ЛЕГЧА (2)
ЛЕГША (8)
ЛЕГШЕ (67)
ЛЕГШИЙ (1)
ЛЕГШИМ (1)
ЛЕГШІ (3)
ЛЕГШОЇ (2)
ЛЕГШОЮ (1)
ЛЕДАР (2)
ЛЕДАРІ (4)
ЛЕДАРІВ (7)
ЛЕДАРЮ (1)
ЛЕДАЧА (2)
ЛЕДАЧИЙ (2)
ЛЕДАЧИМИ (1)
ЛЕДАЧИХ (1)
ЛЕДАЧІ (5)
ЛЕДАЧОЇ (3)
ЛЕДАЩИЦЕ (2)
ЛЕДАЩИЦІ (1)
ЛЕДАЩИЦЮ (2)
ЛЕДАЩИЦЯ (3)
ЛЕДАЩІЮТЬ (1)
ЛЕДАЩО (43)
ЛЕДАЩО-ВОЛОЦЮГА
(1)
ЛЕДАЩО-ШТУКАРЯ
(1)
ЛЕДВЕ (511)

ЛЕДВЕ-ЛЕДВЕ (7)
ЛЕЖАВ (86)
ЛЕЖАКУ (2)
ЛЕЖАЛА (113)
ЛЕЖАЛИ (67)
ЛЕЖАЛО (42)
ЛЕЖАНА (1)
ЛЕЖАНКА (4)
ЛЕЖАНКИ (12)
ЛЕЖАНКУ (5)
ЛЕЖАНЦІ (17)
ЛЕЖАТИ (8)
ЛЕЖАТИМЕ (1)
ЛЕЖАТИМУТЬ (2)
ЛЕЖАТЬ (42)
ЛЕЖАЧИ (30)
ЛЕЖАЧІ (2)
ЛЕЖАЧОМУ (1)
ЛЕЖЕНЬ (1)
ЛЕЖИТ (1)
ЛЕЖИТЕ (1)
ЛЕЖИТЬ (121)
ЛЕЖИШ (5)
ЛЕЖНІ (1)
ЛЕЖНІВ (2)
ЛЕЖНЮ (1)
ЛЕЖНЯ (1)
ЛЕЖУ (16)
ЛЕЗО (2)
ЛЕЗОМ (1)
ЛЕЙБА (64)
ЛЕЙБИ (12)
ЛЕЙБИК (2)
ЛЕЙБИКА (1)
ЛЕЙБИНА (4)
ЛЕЙБИНЕ (1)
ЛЕЙБІ (4)
ЛЕЙБО (3)
ЛЕЙБОЮ (5)
ЛЕЙБУ (6)
ЛЕЙЗОР (20)
ЛЕЙЗОРА (6)
ЛЕЙЗОРЕ (1)

ЛЕЙЗОРІВ (2)
ЛЕЙЗОРОВА (3)
ЛЕЙЗОРОВІ (2)
ЛЕЙЗОРОВОГО (2)
ЛЕЙЗОРОВОМУ (1)
ЛЕЙТАРІВ (1)
ЛЕКЕРИ (1)
ЛЕКЕРИНА (2)
ЛЕКЕРІЄ (20)
ЛЕКЕРІЄЮ (3)
ЛЕКЕРІЇ (9)
ЛЕКЕРІЮ (2)
ЛЕКЕРІЯ (85)
ЛЕКЕРКА (3)
ЛЕКСИКА (1)
ЛЕКСИКОН (1)
ЛЕКСИКОНАХ (1)
ЛЕКСИКОНУ (3)
ЛЕКСИКОНЧИКА (1)
ЛЕКЦІЇ (36)
ЛЕКЦІЙ (13)
ЛЕКЦІЮ (18)
ЛЕКЦІЯ (6)
ЛЕКЦІЯМИ (4)
ЛЕКЦІЯХ (1)
ЛЕЛЕКА (3)
ЛЕЛЕКИ (1)
ЛЕЛЕЧКО (1)
ЛЕЛІЄ (1)
ЛЕЛІЄЮ (1)
ЛЕЛІЇ (13)
ЛЕЛІЙ (13)
ЛЕЛІННЯ (1)
ЛЕЛІЮ (1)
ЛЕЛІЯ (9)
ЛЕЛІЯМИ (2)
ЛЕЛІЯХ (3)
ЛЕЛУЩИТЬ (1)
ЛЕМЕНТ (1)
ЛЕМЕНТУ (1)
ЛЕМЕХУВАТА (1)
ЛЕМЕХУВАТИЙ (1)
ЛЕМИСТРАТОРША (1)
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ЛЕМІШ (1)
ЛЕМІШКА (126)
ЛЕМІШКАМИ (1)
ЛЕМІШКИ (37)
ЛЕМІШКО (2)
ЛЕМІШКОВСЬКА (11)
ЛЕМІШКОВСЬКИЙ (52)
ЛЕМІШКОВСЬКИМ (7)
ЛЕМІШКОВСЬКИХ (8)
ЛЕМІШКОВСЬКІ (12)
ЛЕМІШКОВСЬКІЙ (1)
ЛЕМІШКОВСЬКОГО
(16)
ЛЕМІШКОВСЬКОЇ (2)
ЛЕМІШКОВСЬКОМУ
(3)
ЛЕМІШКОВСЬКОЮ (2)
ЛЕМІШКОЮ (3)
ЛЕМІШКУ (18)
ЛЕМІШОК (18)
ЛЕМІШЦІ (4)
ЛЕМІЩИН (5)
ЛЕМІЩИНА (1)
ЛЕМІЩИНИМИ (1)
ЛЕМІЩИНИХ (1)
ЛЕМІЩИНІ (1)
ЛЕМІЩИНІМ (1)
ЛЕМІЩИНОГО (1)
ЛЕМІЩИНОЇ (4)
ЛЕМІЩИНОМУ (1)
ЛЕМІЩИНУ (3)
ЛЕМІЩИСІ (1)
ЛЕМІЩИХА (39)
ЛЕМІЩИХИ (7)
ЛЕМІЩИХО (1)
ЛЕМІЩИХОЮ (1)
ЛЕМІЩИХУ (4)
ЛЕНЦ (1)
ЛЕОНІВНА (303)
ЛЕОНІВНИ (33)
ЛЕОНІВНІ (19)
ЛЕОНІВНО (13)
ЛЕОНІВНОЮ (9)

ЛЕОНІВНУ (37)
ЛЕОНІД (358)
ЛЕОНІДА (56)
ЛЕОНІДЕ (10)
ЛЕОНІДИ (2)
ЛЕОНІДІВ (1)
ЛЕОНІДОВА (2)
ЛЕОНІДОВИХ (1)
ЛЕОНІДОВІ (8)
ЛЕОНІДОВОГО (1)
ЛЕОНІДОВОЇ (1)
ЛЕОНІДОВУ (1)
ЛЕОНІДОМ (18)
ЛЕОНТІЄМ (1)
ЛЕОНТІЙ (8)
ЛЕОНТІЮ (11)
ЛЕОНТІЯ (6)
ЛЕОНТОВИЧАМИ (1)
ЛЕОНТОВИЧЕМ (1)
ЛЕОНТЬЄВУ (1)
ЛЕПЕТАВ (11)
ЛЕПЕТАЛА (30)
ЛЕПЕТАЛИ (7)
ЛЕПЕТАННЯ (4)
ЛЕПЕТАТИ (3)
ЛЕПЕТАТЬ (1)
ЛЕПЕТІННЯ (1)
ЛЕПЕТЛИВА (18)
ЛЕПЕТЛИВИЙ (7)
ЛЕПЕТЛИВИМ (5)
ЛЕПЕТЛИВИХ (1)
ЛЕПЕТЛИВІ (5)
ЛЕПЕТЛИВОГО (2)
ЛЕПЕТУНА (1)
ЛЕПЕТУХ (3)
ЛЕПЕТУХИ (4)
ЛЕПЕЧЕ (8)
ЛЕПЕЧУТЬ (1)
ЛЕПСЬКЕ (1)
ЛЕПСЬКИЙ (4)
ЛЕПТУ (4)
ЛЕРМОНТОВА (7)
ЛЕРМОНТОВИМ (2)

ЛЕСАЖА (2)
ЛЕСЕЮ (3)
ЛЕСІ (3)
ЛЕСТИЛИСЬ (1)
ЛЕСТОЩАМИ (2)
ЛЕСТОЩІ (1)
ЛЕСТОЩІВ (1)
ЛЕСЧИХА (2)
ЛЕСЧИХОЮ (1)
ЛЕСЧИХУ (3)
ЛЕСЬ (1)
ЛЕСЬКА (2)
ЛЕСЬКИ (1)
ЛЕСЬКО (14)
ЛЕСЬКОВУ (1)
ЛЕСЮ (3)
ЛЕСЯ (21)
ЛЕТЕЛ (1)
ЛЕТИ (8)
ЛЕТИМО (3)
ЛЕТИТЬ (15)
ЛЕТИШ (2)
ЛЕТІВ (26)
ЛЕТІЛА (28)
ЛЕТІЛИ (36)
ЛЕТІЛО (11)
ЛЕТІМ (1)
ЛЕТІТИ (15)
ЛЕТІТИМЕ (1)
ЛЕТІТИМЕМО (1)
ЛЕТІТИМУ (1)
ЛЕТІТЬ (5)
ЛЕТО (1) (рос.)
ЛЕТОМ (1)
ЛЕТОПИСИ (1)
ЛЕТЮЧА (1)
ЛЕТЮЧЕ (1)
ЛЕТЮЧИЙ (13)
ЛЕТЮЧИМ (1)
ЛЕТЮЧІ (4)
ЛЕТЮЧОГО (6)
ЛЕТЮЧОМУ (1)
ЛЕТЮЧУ (5)
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ЛЕТЯТЬ (25)
ЛЕТЯЧИ (1)
ЛЕЧУ (4)
ЛЄСНІК (1)
ЛЄСНІКА (1)
ЛИБЕДДЮ (1)
ЛИБЕДІ (5)
ЛИБЕДСЬКИХ (1)
ЛИБЕДСЬКІ (2)
ЛИБЕДСЬКУ (1)
ЛИБОНЬ (59)
ЛИВ (10)
ЛИВАНА (1)
ЛИВАРЯ (2)
ЛИВОНЦІ (1)
ЛИВСЯ (77)
ЛИВЦЕМ (9)
ЛИГАЮЧИ (1)
ЛИГНУВ (1)
ЛИЖАМИ (1)
ЛИЖВАХ (1)
ЛИЖЕ (5)
ЛИЖИ (1)
ЛИЖУТЬ (2)
ЛИЗАВ (2)
ЛИЗАЛА (1)
ЛИЗАЛИ (1)
ЛИЗАЛИСЬ (1)
ЛИЗАЛО (2)
ЛИЗАНКИ (2)
ЛИЗАТЬ (1)
ЛИЗНУВ (2)
ЛИЗНУЛА (5)
ЛИЗНУЛИ (1)
ЛИЗНУЛО (3)
ЛИЗНУТИ (1)
ЛИЗЬКАЛА (1)
ЛИЙ (1)
ЛИЙТЕ (2)
ЛИК (1)
ЛИКА (1)
ЛИКО (2)
ЛИКОМ (5)

ЛИЛ (1)
ЛИЛА (6)
ЛИЛАСЬ (13)
ЛИЛАСЯ (31)
ЛИЛЕНУВ (2)
ЛИЛИ (7)
ЛИЛИСЬ (16)
ЛИЛИСЯ (17)
ЛИЛИЯ (2)
ЛИЛО (3)
ЛИЛОСЬ (7)
ЛИЛОСЯ (15)
ЛИЛОСЯ-ТАКИ (1)
ЛИМАН (23)
ЛИМАНЕ (2)
ЛИМАНІ (14)
ЛИМАНІВ (2)
ЛИМАНОМ (16)
ЛИМАНУ (15)
ЛИМАР (1)
ЛИМЕРІВНУ (1)
ЛИМОН (1)
ЛИМОНАД (1)
ЛИМОНАДУ (1)
ЛИМОНИ (1)
ЛИМОНОВИМ (1)
ЛИМОНОВІ (1)
ЛИНЕ (19)
ЛИНУ (2)
ЛИНУВ (13)
ЛИНУВАННЯ (1)
ЛИНУЛА (8)
ЛИНУЛИ (8)
ЛИНУЛО (3)
ЛИНУТЬ (3)
ЛИНЯЮТЬ (5)
ЛИП (11)
ЛИПА (2)
ЛИПАМИ (26)
ЛИПАХ (6)
ЛИПИ (29)
ЛИПІ (2)
ЛИПКА (1)

ЛИПКАМИ (1)
ЛИПКАХ (5)
ЛИПКИ (5)
ЛИПКИЙ (1)
ЛИПКОЇ (2)
ЛИПКОМУ (1)
ЛИПКУ (1)
ЛИПЛА (1)
ЛИПЛИ (6)
ЛИПНЕ (5)
ЛИПНЕШ (1)
ЛИПНИ (1)
ЛИПНІ (1)
ЛИПНУ (2)
ЛИПНУВ (14)
ЛИПНУВШИ (2)
ЛИПНУЛА (11)
ЛИПНУЛИ (1)
ЛИПНУТИ (2)
ЛИПНУТЬ (6)
ЛИПНЯ (25)
ЛИПНЯК (1)
ЛИПОВА (1)
ЛИПОВЕЦЬКИХ (1)
ЛИПОВЕЦЬКОГО (1)
ЛИПОВЕЦЬКОМУ (1)
ЛИПОВЕЧЧИНІ (1)
ЛИПОВИЙ (1)
ЛИПОВИМИ (1)
ЛИПОВИХ (2)
ЛИПОВІ (1)
ЛИПОВОГО (3)
ЛИПОВОМУ (2)
ЛИПОК (3)
ЛИПОНЬКА (1)
ЛИПОНЬКИ (1)
ЛИПОЮ (2)
ЛИПУ (1)
ЛИПЦІ (5)
ЛИПЦЮ (1)
ЛИПЦЯ (8)
ЛИСА (20)
ЛИСАХ (1)
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ЛИСЕ (1)
ЛИСЕНКА (8)
ЛИСЕНКІВ (5)
ЛИСЕНКО (14)
ЛИСЕНКОВА (1)
ЛИСЕНКОВІ (2)
ЛИСЕНКОВІЙ (1)
ЛИСЕНКО-ВОВГУРА
(2)
ЛИСЕНКОВОГО (1)
ЛИСЕНКОВОЇ (1)
ЛИСЕНКОВУ (2)
ЛИСЕНКОМ (1)
ЛИСИЙ (16)
ЛИСИМ (1)
ЛИСИНА (4)
ЛИСИНАМИ (1)
ЛИСИНАХ (2)
ЛИСИНИ (3)
ЛИСИНІ (5)
ЛИСИНОЮ (2)
ЛИСИНСЬКОГО (1)
ЛИСИНУ (2)
ЛИСИХ (6)
ЛИСИЦЕЮ (1)
ЛИСИЦІ (8)
ЛИСИЦЬ (2)
ЛИСИЦЮ (1)
ЛИСИЦЯ (6)
ЛИСИЦЯМИ (2)
ЛИСИЧЕНКА (4)
ЛИСИЧЕНЯ (2)
ЛИСИЧЕНЯТ (1)
ЛИСИЧИЙ (1)
ЛИСИЧИМИ (1)
ЛИСИЧОЇ (1)
ЛИСІ (13)
ЛИСІЙ (8)
ЛИСІНСЬКИЙ (1)
ЛИСІТЬ (1)
ЛИСКУЧИМИ (1)
ЛИСНИТЬ (34)
ЛИСНІВ (22)

ЛИСНІЛА (43)
ЛИСНІЛИ (72)
ЛИСНІЛО (33)
ЛИСНІЮЧЕ (1)
ЛИСНЮЧА (3)
ЛИСНЮЧЕ (8)
ЛИСНЮЧИЙ (11)
ЛИСНЮЧИМ (5)
ЛИСНЮЧИМИ (7)
ЛИСНЮЧИХ (4)
ЛИСНЮЧІ (17)
ЛИСНЮЧІЙ (3)
ЛИСНЮЧІМ (1)
ЛИСНЮЧОГО (2)
ЛИСНЮЧОЇ (2)
ЛИСНЮЧОМУ (7)
ЛИСНЮЧОЮ (1)
ЛИСНЮЧУ (3)
ЛИСНЯТЬ (19)
ЛИСНЯЧИ (1)
ЛИСНЯЧИМ (1)
ЛИСНЯЧІЙ (1)
ЛИСНЯЧОЮ (1)
ЛИСОГО (5)
ЛИСОЇ (8)
ЛИСОЮ (2)
ЛИСТ (306)
ЛИСТА (72)
ЛИСТАМ (1)
ЛИСТАМИ (6)
ЛИСТАТЕ (1)
ЛИСТАТИЙ (2)
ЛИСТАТИМ (1)
ЛИСТАТИМИ (1)
ЛИСТАТІ (6)
ЛИСТАТОГО (1)
ЛИСТАТОЮ (1)
ЛИСТАТУ (1)
ЛИСТАХ (18)
ЛИСТВЕНА (1)
ЛИСТВЕНСЬКИЙ (1)
ЛИСТВИНА (1)
ЛИСТВИНСЬКА (1)

ЛИСТВИНСЬКИЙ (5)
ЛИСТВИНСЬКИМ (1)
ЛИСТВИНСЬКОГО (1)
ЛИСТВИЧА (1)
ЛИСТИ (83)
ЛИСТІ (76)
ЛИСТІВ (30)
ЛИСТКА (6)
ЛИСТКАМИ (8)
ЛИСТКАХ (4)
ЛИСТКИ (37)
ЛИСТКІВ (10)
ЛИСТКОВІ (2)
ЛИСТКОМ (2)
ЛИСТКУ (6)
ЛИСТ-ЛОПУШИНА (1)
ЛИСТОВЕ (2)
ЛИСТОК (46)
ЛИСТОМ (89)
ЛИСТОНЬКИ (1)
ЛИСТОПАД (1)
ЛИСТОПАДА (21)
ЛИСТОЧКАМИ (3)
ЛИСТОЧКАХ (3)
ЛИСТОЧКИ (7)
ЛИСТОЧКІВ (3)
ЛИСТОЧКОМ (3)
ЛИСТОЧКУ (1)
ЛИСТОЧОК (19)
ЛИСТУ (35)
ЛИСТУВАННЯ (1)
ЛИСТУВАТЬСЯ (1)
ЛИСТЯ (85)
ЛИСТЯМ (15)
ЛИСУ (26)
ЛИСЯНКИ (7)
ЛИСЯНКУ (5)
ЛИСЯНСЬКИЙ (7)
ЛИСЯНСЬКИМ (1)
ЛИСЯНСЬКІ (2)
ЛИСЯНСЬКОГО (3)
ЛИСЯНЦІ (3)
ЛИСЯЧИЙ (1)
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ЛИТАВРИ (1)
ЛИТВА (10)
ЛИТВИ (7)
ЛИТВИНИ (2)
ЛИТВИНІВ (1)
ЛИТВІ (15)
ЛИТВУ (9)
ЛИТЕРАТУР (1)
ЛИТЕРАТУРА (1)
ЛИТЕРАТУРЕ (1)
ЛИТЕРАТУРЬІ (6)
ЛИТИ (9)
ЛИТИМЕТЬСЯ (1)
ЛИТИСЬ (5)
ЛИТКА (1)
ЛИТКАХ (2)
ЛИТКИ (17)
ЛИТКОЮ (1)
ЛИТКУ (4)
ЛИТО (1)
ЛИТОВСЬКИМИ (2)
ЛИТОВСЬКИХ (4)
ЛИТОВСЬКІ (1)
ЛИТОВСЬКОГО (1)
ЛИТОВСЬКУ (1)
ЛИТОВЦІВ (2)
ЛИТОГО (1)
ЛИТЦІ (1)
ЛИХА (18)
ЛИХА-ПРЕЛИХА (1)
ЛИХЕ (4)
ЛИХИЙ (22)
ЛИХИМ (3)
ЛИХИМИ (2)
ЛИХИХ (10)
ЛИХІ (20)
ЛИХІЙ (4)
ЛИХІША (1)
ЛИХНЯКЕВИЧ (3)
ЛИХО (182)
ЛИХОВІ (1)
ЛИХОВІСНИЙ (1)
ЛИХОГО (22)

ЛИХОДІЇ (3)
ЛИХОДІЇВ (4)
ЛИХОДІЙ (2)
ЛИХОДІЙНІ (1)
ЛИХОДІЙСТВА (3)
ЛИХОДІЙСТВО (3)
ЛИХОДІЯ (1)
ЛИХОЇ (2)
ЛИХОЛІТТЯ (3)
ЛИХОМ (6)
ЛИХОРАДКА (1)
ЛИХОРАДКИ (1)
ЛИХОСЛОВИЛА (1)
ЛИХОЮ (1)
ЛИХУ (30)
ЛИЦАР (13)
ЛИЦАРЕМ (1)
ЛИЦАРІ (13)
ЛИЦАРІВ (3)
ЛИЦАРІ-КОЗАКИ (1)
ЛИЦАРСТВА (2)
ЛИЦАРСТВО (1)
ЛИЦАРСЬКА (2)
ЛИЦАРСЬКЕ (3)
ЛИЦАРСЬКИЙ (7)
ЛИЦАРСЬКИМ (1)
ЛИЦАРСЬКИМИ (1)
ЛИЦАРСЬКИХ (2)
ЛИЦАРСЬКІ (5)
ЛИЦАРСЬКОЇ (1)
ЛИЦАРСЬКУ (3)
ЛИЦАРШ (1)
ЛИЦАРША (2)
ЛИЦАРШАМИ (1)
ЛИЦАРШЕЮ (1)
ЛИЦАРЯ (5)
ЛИЦАРЯМИ (1)
ЛИЦЕ (618)
ЛИЦЕДІЙСТВА (1)
ЛИЦЕМ (124)
ЛИЦЕМІРНИЙ (1)
ЛИЦЕМІРНО (2)
ЛИЦЕМІРСТВА (3)

ЛИЦІ (88)
ЛИЦЬ (1)
ЛИЦЮ (2)
ЛИЦЯ (323)
ЛИЦЯМИ (4)
ЛИЦЯННІ (1)
ЛИЦЯННЮ (1)
ЛИЦЯННЯ (5)
ЛИЦЯННЯМ (1)
ЛИЦЯТИСЬ (2)
ЛИЦЯХ (6)
ЛИЧАК (1)
ЛИЧАКИ (1)
ЛИЧАНА (1)
ЛИЧАНОЇ (1)
ЛИЧЕНЬКО (3)
ЛИЧИЛА (2)
ЛИЧИЛО (9)
ЛИЧИТЬ (31)
ЛИЧКА (8)
ЛИЧКАМИ (1)
ЛИЧКО (47)
ЛИЧКОВАНА (1)
ЛИЧКОВІ (3)
ЛИЧКОМ (6)
ЛИЧНО (1)
ЛИЧНОСТЬ (1)
ЛИШ (125)
ЛИШАЙТЕ (3)
ЛИШЕ (3)
ЛИШЕНЬ (209)
ЛИШЕНЬКО (24)
ЛИШЕЧКО (46)
ЛИШИВШИ (2)
ЛИШИТЬСЯ (1)
ЛИШКА (1)
ЛИШКО (4)
ЛИШКУ (2)
ЛИШНІМ (2)
ЛИШТВУ (1)
ЛІАН (2)
ЛІАНАХ (1)
ЛІАНИ (1)
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ЛІБЕРАЛ (1)
ЛІБЕРАЛАМИ (1)
ЛІБЕРАЛИ (2)
ЛІБЕРАЛІВ (1)
ЛІБЕРАЛІЗМ (9)
ЛІБЕРАЛІЗМОМ (3)
ЛІБЕРАЛІЗМУ (3)
ЛІБЕРАЛКА (10)
ЛІБЕРАЛКАМИ (1)
ЛІБЕРАЛКИ (2)
ЛІБЕРАЛКОЮ (1)
ЛІБЕРАЛКУ (2)
ЛІБЕРАЛОК (1)
ЛІБЕРАЛОМ (4)
ЛІБЕРАЛЬНА (15)
ЛІБЕРАЛЬНЕ (4)
ЛІБЕРАЛЬНИЙ (9)
ЛІБЕРАЛЬНИМ (1)
ЛІБЕРАЛЬНИМИ (3)
ЛІБЕРАЛЬНИХ (16)
ЛІБЕРАЛЬНИЧАВ (1)
ЛІБЕРАЛЬНИЧАЄ (2)
ЛІБЕРАЛЬНИЧАЛА (1)
ЛІБЕРАЛЬНИЧАЛИ (1)
ЛІБЕРАЛЬНИЧАТИ (1)
ЛІБЕРАЛЬНИЧАЮТЬ
(1)
ЛІБЕРАЛЬНІ (17)
ЛІБЕРАЛЬНІЙ (2)
ЛІБЕРАЛЬНІМ (1)
ЛІБЕРАЛЬНІША (1)
ЛІБЕРАЛЬНІШИЙ (1)
ЛІБЕРАЛЬНІШИМ (1)
ЛІБЕРАЛЬНІШИХ (4)
ЛІБЕРАЛЬНІШІ (10)
ЛІБЕРАЛЬНІШОЮ (1)
ЛІБЕРАЛЬНІШУ (1)
ЛІБЕРАЛЬНОГО (1)
ЛІБЕРАЛЬНОЇ (2)
ЛІБЕРАЛЬНО-МОДНА
(1)
ЛІБЕРАЛЬНОМУ (3)
ЛІБЕРАЛЬНОЮ (1)

ЛІБЕРАЛЬНУ (8)
ЛІБРЕТТО (2)
ЛІВА (1)
ЛІВАНСЬКИЙ (1)
ЛІВАНСЬКІ (2)
ЛІВАНСЬКОЇ (2)
ЛІВАНУ (1)
ЛІВЕ (3)
ЛІВИЙ (5)
ЛІВИМИ (1)
ЛІВИХ (1)
ЛІВІ (1)
ЛІВІЙ (3)
ЛІВОБЕРЕЖНИМИ (1)
ЛІВОБЕРЕЖНІ (1)
ЛІВОБЕРЕЖНІЙ (2)
ЛІВОГО (2)
ЛІВОЇ (2)
ЛІВОМУ (6)
ЛІВОРУЧ (1)
ЛІВОЮ (2)
ЛІВРЕЄЮ (1)
ЛІВРЕЇ (2)
ЛІВРЕЙНИМ (1)
ЛІВРЕЮ (3)
ЛІВРЕЯ (1)
ЛІВРЕЯХ (1)
ЛІВУ (19)
ЛІВЦІ (1)
ЛІГ (63)
ЛІГАМ (1)
ЛІГИ (4)
ЛІД (11)
ЛІДА (151)
ЛІДИ (27)
ЛІДИН (3)
ЛІДИНА (2)
ЛІДИНЕ (1)
ЛІДИНІ (3)
ЛІДИНОГО (2)
ЛІДИНОМУ (1)
ЛІДИНУ (1)
ЛІДІ (10)

ЛІДІЄ (5)
ЛІДКО (2)
ЛІДНИКИ (4)
ЛІДО (7)
ЛІДОЮ (16)
ЛІДУ (32)
ЛІЖКА (66)
ЛІЖКАМИ (1)
ЛІЖКАХ (8)
ЛІЖКО (85)
ЛІЖКОМ (18)
ЛІЖКУ (67)
ЛІЖОК (6)
ЛІЗ (22)
ЛІЗЕ (23)
ЛІЗЕТЕ (1)
ЛІЗЕШ (4)
ЛІЗЛА (4)
ЛІЗЛИ (23)
ЛІЗЛО (4)
ЛІЗТИ (25)
ЛІЗТИМЕ (1)
ЛІЗУТЬ (16)
ЛІЗУЧИ (1)
ЛІЗЦЕМ (1)
ЛІЗЬ (10)
ЛІЗЬТЕ (3)
ЛІК (10)
ЛІКАМИ (10)
ЛІКАРІ (2)
ЛІКАРКА (1)
ЛІКАРКУ (1)
ЛІКАРНІ (1)
ЛІКАРСТВА (2)
ЛІКАРСТВО (3)
ЛІКАРСЬКЕ (2)
ЛІКАРСЬКИЙ (1)
ЛІКАРСЬКИХ (1)
ЛІКАРСЬКІ (7)
ЛІКАРСЬКОГО (1)
ЛІКАРСЬКУ (3)
ЛІКАРЯ (2)
ЛІКАХ (1)
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ЛІКЕЙ (1)
ЛІКЕР (2)
ЛІКЕРАМИ (1)
ЛІКЕРИ (2)
ЛІКЕРІВ (1)
ЛІКЕРУ (1)
ЛІКИ (21)
ЛІКІВ (14)
ЛІКОТЬ (6)
ЛІКТЕМ (51)
ЛІКТІ (14)
ЛІКТІВ (3)
ЛІКТЯ (5)
ЛІКТЯМИ (9)
ЛІКТЯХ (1)
ЛІКУ (6)
ЛІКУВАВ (2)
ЛІКУЙ (5)
ЛІЛІЇ (2)
ЛІЛІЙ (1)
ЛІНИВА (4)
ЛІНИВИЙ (1)
ЛІНИВІ (3)
ЛІНИВІШІ (1)
ЛІНИВО (11)
ЛІНИВОЮ (2)
ЛІНИВСТВА (3)
ЛІНИВСТВО (7)
ЛІНИВСТВОМ (1)
ЛІНІЄЮ (1)
ЛІНІЇ (4)
ЛІНІЙ (1)
ЛІНІЙКИ (2)
ЛІНІЙКОЮ (2)
ЛІНІЙКУ (2)
ЛІНІЮ (2)
ЛІНІЮТЬ (2)
ЛІНІЯМИ (5)
ЛІНІЯХ (1)
ЛІНОЩІ (1)
ЛІНОЩІВ (1)
ЛІНУВАВСЬ (2)
ЛІНУВАВСЯ (2)

ЛІНУВАЛИСЬ (1)
ЛІНУВАТИМЕТЬСЯ (1)
ЛІНУЄТЬСЯ (1)
ЛІНУЄШСЯ (1)
ЛІНУЙСЯ (3)
ЛІНУЮСЬ (1)
ЛІНУЮТЬСЯ (2)
ЛІПА (6)
ЛІПИ (1)
ЛІПИВ (1)
ЛІПИЛИ (3)
ЛІПИЛО (1)
ЛІПИТЬ (2)
ЛІПО (2)
ЛІПОТА (1)
ЛІПОЮ (1)
ЛІПУ (2)
ЛІПША (1)
ЛІПШЕ (27)
ЛІПШИЙ (1)
ЛІПШИМ (2)
ЛІПШИХ (3)
ЛІПШІ (1)
ЛІПШОГО (3)
ЛІПШОЇ (2)
ЛІПШОЮ (1)
ЛІР (1)
ЛІРА (3)
ЛІРИ (1)
ЛІРИЗМ (1)
ЛІРИКА (1)
ЛІРИКИ (1)
ЛІРИКОЮ (1)
ЛІРИКУ (1)
ЛІРИЦІ (1)
ЛІРИЧНИЙ (1)
ЛІРИЧНИХ (4)
ЛІРИЧНІ (9)
ЛІРИЧНОМУ (1)
ЛІРІ (4)
ЛІРНИК (1)
ЛІРНИКИ (2)
ЛІРНИКІВ (2)

ЛІРНИЦЬКИХ (1)
ЛІРОЮ (2)
ЛІРУ (4)
ЛІС (226)
ЛІСА (12)
ЛІСАМ (2)
ЛІСАМИ (28)
ЛІСАХ (41)
ЛІСИ (85)
ЛІСІ (175)
ЛІСІВ (38)
ЛІСКА (10)
ЛІСКАМИ (1)
ЛІСКИ (3)
ЛІСКОМ (6)
ЛІСКОЮ (1)
ЛІСКУ (5)
ЛІСНИЙ (3)
ЛІСНИМ (2)
ЛІСНИЦЬКИЙ (1)
ЛІСНИЧИЙ (1)
ЛІСНИЧОГО (1)
ЛІСНОГО (3)
ЛІСОВА (2)
ЛІСОВЕ (2)
ЛІСОВИЙ (1)
ЛІСОВИК (1)
ЛІСОВИКИ (3)
ЛІСОВИКІВ (1)
ЛІСОВИХ (6)
ЛІСОВІ (3)
ЛІСОВОГО (4)
ЛІСОВОЇ (1)
ЛІСОВОЮ (1)
ЛІСОВСЬКИЙ (1)
ЛІСОВУ (2)
ЛІСОК (24)
ЛІСОМ (141)
ЛІСОЧОК (1)
ЛІСОЮ (1)
ЛІССАБОН (1)
ЛІСУ (140)
ЛІТ (113)
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ЛІТА (106)
ЛІТАВ (10)
ЛІТАЄ (24)
ЛІТАЄШ (4)
ЛІТАЙ (1)
ЛІТАЛА (26)
ЛІТАЛИ (37)
ЛІТАЛО (1)
ЛІТАМ (1)
ЛІТАМИ (5)
ЛІТАННЯМ (1)
ЛІТАТИ (7)
ЛІТАТИМЕМО (1)
ЛІТАТИМУ (1)
ЛІТАТЬ (1)
ЛІТАХ (5)
ЛІТАЮ (2)
ЛІТАЮТЬ (16)
ЛІТАЮЧЕ (1)
ЛІТАЮЧИ (5)
ЛІТАЮЧИЙ (1)
ЛІТАЮЧІ (1)
ЛІТАЮЧУ (1)
ЛІТЕПЛА (1)
ЛІТЕПЛО (4)
ЛІТЕПЛОМ (1)
ЛІТЕРА (1)
ЛІТЕРАМИ (1)
ЛІТЕРАТИ (1)
ЛІТЕРАТОР (1)
ЛІТЕРАТОРИ (1)
ЛІТЕРАТОРІВ (1)
ЛІТЕРАТУР (7)
ЛІТЕРАТУРА (37)
ЛІТЕРАТУРАМИ (1)
ЛІТЕРАТУРАХ (13)
ЛІТЕРАТУРИ (60)
ЛІТЕРАТУРІ (34)
ЛІТЕРАТУРНА (4)
ЛІТЕРАТУРНЕ (1)
ЛІТЕРАТУРНИЙ (15)
ЛІТЕРАТУРНИМ (1)
ЛІТЕРАТУРНИХ (13)

ЛІТЕРАТУРНІ (10)
ЛІТЕРАТУРНОАРТИСТИЧНОГО (2)
ЛІТЕРАТУРНОГО (4)
ЛІТЕРАТУРНОЇ (5)
ЛІТЕРАТУРНОМУ (1)
ЛІТЕРАТУРНОНАУКОВИЙ (2)
ЛІТЕРАТУРНОНАУКОВОГО (8)
ЛІТЕРАТУРНОНАУКОВОМУ (8)
ЛІТЕРАТУРНОЮ (5)
ЛІТЕРАТУРНУ (2)
ЛІТЕРАТУРОЮ (12)
ЛІТЕРАТУРУ (45)
ЛІТЕРИ (1)
ЛІТЕЧКО (6)
ЛІТНЄ (15)
ЛІТНИК (1)
ЛІТНИКА (1)
ЛІТНИКИ (2)
ЛІТНИК-КУНТУШ (1)
ЛІТНИКУ (2)
ЛІТНІ (16)
ЛІТНІЙ (64)
ЛІТНІМ (10)
ЛІТНІМИ (4)
ЛІТНІХ (6)
ЛІТНЬОГО (33)
ЛІТНЬОЇ (2)
ЛІТНЬОМУ (5)
ЛІТНЮ (7)
ЛІТНЯ (30)
ЛІТНЯК (1)
ЛІТО (107)
ЛІТОГРАФОВАНИХ (1)
ЛІТОГРАФОВАНОГО
(1)
ЛІТОМ (30)
ЛІТОПИС (1)
ЛІТОПИСАХ (2)
ЛІТОПИСЕЦЬ (4)

ЛІТОПИСІВ (1)
ЛІТОПИСЦІ (2)
ЛІТОПИСЦІВ (1)
ЛІТОПИСЦЯ (1)
ЛІТОПИСЬ (2)
ЛІТОСТАНСЬКИЙ (71)
ЛІТОСТАНСЬКИМ (4)
ЛІТОСТАНСЬКОГО (22)
ЛІТОСТАНСЬКОМУ (8)
ЛІТОШЕВСЬКА (5)
ЛІТОШЕВСЬКИЙ (92)
ЛІТОШЕВСЬКИМ (1)
ЛІТОШЕВСЬКИХ (1)
ЛІТОШЕВСЬКІЙ (1)
ЛІТОШЕВСЬКОГО (10)
ЛІТОШЕВСЬКОЇ (5)
ЛІТОШЕВСЬКОМУ (4)
ЛІТОШЕВСЬКОЮ (1)
ЛІТОШЕВСЬКУ (1)
ЛІТТРЕ (1)
ЛІТУВАЛО (1)
ЛІХТАР (4)
ЛІХТАРЕМ (1)
ЛІХТАРІ (20)
ЛІХТАРІВ (4)
ЛІХТАРНІ (1)
ЛІХТАРЯ (3)
ЛІХТАРЯМИ (4)
ЛІХТАРЯХ (4)
ЛІЦЕЙ (3)
ЛІЧАТЬ (3)
ЛІЧАЧИ (3)
ЛІЧЕ (1)
ЛІЧЕНЕ (1)
ЛІЧЕНІ (1)
ЛІЧЕННЯ (1)
ЛІЧИ (1)
ЛІЧИВ (9)
ЛІЧИВСЯ (2)
ЛІЧИВШИ (1)
ЛІЧИЛА (8)
ЛІЧИЛА-ЛІЧИЛА (1)
ЛІЧИЛАСЬ (1)
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ЛІЧИЛИ (3)
ЛІЧИМО (2)
ЛІЧИТЕ (1)
ЛІЧИТЕСЬ (1)
ЛІЧИТИ (16)
ЛІЧИТИМУСЬ (1)
ЛІЧИТИСЬ (9)
ЛІЧИТЬ (10)
ЛІЧИТЬСЯ (1)
ЛІЧИШ (2)
ЛІЧУ (4)
ЛІЧУСЬ (3)
ЛІЩИНА (5)
ЛІЩИНИ (9)
ЛІЩИНІ (1)
ЛІЩИНОЮ (5)
ЛІЩИНУ (3)
ЛЛЄ (17)
ЛЛЄТЬСЯ (80)
ЛЛЄШ (2)
ЛЛЮ (1)
ЛЛЮТЬ (1)
ЛЛЮТЬСЯ (24)
ЛЛЮЧИЙ (1)
ЛЛЮЧИСЬ (1)
ЛЛЯЛО (1)
ЛЛЯНЕ (1)
ЛЛЯНІ (7)
ЛЛЯНУ (2)
ЛОБ (74)
ЛОБА (55)
ЛОБАМИ (3)
ЛОБАНЬ (1)
ЛОБАТИЙ (1)
ЛОБАХ (2)
ЛОБЗАННЯ (1)
ЛОБИ (5)
ЛОБІ (58)
ЛОБІВ (3)
ЛОБІСТІВ (3)
ЛОБКА (1)
ЛОБОДИ (2)
ЛОБОДОВСЬКОГО (6)

ЛОБОДОЮ (1)
ЛОБОДУ (1)
ЛОБОК (1)
ЛОБОМ (24)
ЛОБУРІ (4)
ЛОБУРІВ (1)
ЛОБУРКОЮ (1)
ЛОВАХ (1)
ЛОВЕЛАС (1)
ЛОВЕЛАСОВІ (1)
ЛОВЕЛАСОМ (1)
ЛОВИ (7)
ЛОВИВ (13)
ЛОВИЛА (20)
ЛОВИЛАСЬ (3)
ЛОВИЛАСЯ (1)
ЛОВИЛИ (18)
ЛОВИЛО (2)
ЛОВИЛОСЬ (1)
ЛОВИСЯ (4)
ЛОВИТВА (2)
ЛОВИТЕ (1)
ЛОВИТИ (22)
ЛОВИТЬ (20)
ЛОВИТЬСЯ (2)
ЛОВІМ (1)
ЛОВІМО (1)
ЛОВЛЮ (2)
ЛОВЛЯТЬ (5)
ЛОВЛЯТЬСЯ (1)
ЛОВЛЯЧИ (3)
ЛОГІКА (5)
ЛОГІКУ (2)
ЛОГІЦІ (1)
ЛОГІЧНИХ (1)
ЛОГІЧНО (4)
ЛОГІЧНОГО (1)
ЛОГІЧНОЇ (1)
ЛОГІЧНУ (1)
ЛОДЗІ (1)
ЛОЄМ (2)
ЛОЖАМИ (3)
ЛОЖАХ (7)

ЛОЖЕЧКА (2)
ЛОЖЕЧКАМИ (4)
ЛОЖЕЧКИ (8)
ЛОЖЕЧКОЮ (18)
ЛОЖЕЧКУ (5)
ЛОЖЕЧОК (1)
ЛОЖИВ (2)
ЛОЖИЛИ (1)
ЛОЖИТЬСЯ (2)
ЛОЖІ (6)
ЛОЖКА (5)
ЛОЖКАМИ (7)
ЛОЖКИ (46)
ЛОЖКОЮ (19)
ЛОЖКУ (37)
ЛОЖОК (4)
ЛОЖУ (8)
ЛОЖЦІ (3)
ЛОЗ (2)
ЛОЗА (6)
ЛОЗАМИ (30)
ЛОЗАННУ (1)
ЛОЗАХ (23)
ЛОЗЕЦКО (1)
ЛОЗИ (56)
ЛОЗИНИ (1)
ЛОЗИНСЬКИЙ (2)
ЛОЗИНСЬКИМ (1)
ЛОЗОЮ (11)
ЛОЗУ (4)
ЛОЙОВА (2)
ЛОЙОВИЙ (1)
ЛОЙОВІ (1)
ЛОЙОВУ (3)
ЛОЙОЛИ (1)
ЛОКІТНИК (1)
ЛОККА (1)
ЛОКОНАМИ (8)
ЛОКОНАХ (3)
ЛОКОНИ (10)
ЛОКОНІВ (3)
ЛОКОТ (1)
ЛОКШИНА (1)
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ЛОКШИНУ (1)
ЛОМАКА (2)
ЛОМАКИ (4)
ЛОМАКОВСЬКИЙ (2)
ЛОМАКОВСЬКОГО (1)
ЛОМАКОЮ (31)
ЛОМАКУ (9)
ЛОМАЧЕВСЬКИЙ (30)
ЛОМАЧЕВСЬКИМ (2)
ЛОМАЧЕВСЬКОГО (9)
ЛОМАЧЕВСЬКОМУ (1)
ЛОМИ (1)
ЛОМИРЕЦЬКИЙ (1)
ЛОМИТИМЕМ (1)
ЛОМИТЬ (2)
ЛОМИЦЬКИЙ (270)
ЛОМИЦЬКИМ (16)
ЛОМИЦЬКОГО (51)
ЛОМИЦЬКОМУ (15)
ЛОМОВАТА (4)
ЛОМОВАТІ (1)
ЛОМОВАТОМУ (1)
ЛОМОМ (9)
ЛОМОНОСІВСЬКУ (1)
ЛОМОНОСОВ (5)
ЛОМОНОСОВА (1)
ЛОМОНОСОВСЬКІ (1)
ЛОМОНОСОВУ (1)
ЛОНДОН (2)
ЛОНДОНА (1)
ЛОНДОНАХ (2)
ЛОНДОНІ (5)
ЛОНДОНСЬКЕ (3)
ЛОНДОНСЬКОМУ (2)
ЛОНІ (1)
ЛОНО (2)
ЛОПАТА (3)
ЛОПАТАМИ (1)
ЛОПАТЕНЬ (1)
ЛОПАТИ (8)
ЛОПАТИНСЬКИЙ (3)
ЛОПАТІ (6)
ЛОПАТКУ (2)

ЛОПАТНЕМ (1)
ЛОПАТНІ (9)
ЛОПАТНІВ (1)
ЛОПАТНЯМИ (2)
ЛОПАТОЮ (2)
ЛОПАТУ (8)
ЛОПУСІ (2)
ЛОПУХ (11)
ЛОПУХА (3)
ЛОПУХИ (2)
ЛОПУХОВОГО (2)
ЛОПУХОМ (2)
ЛОПУХУ (1)
ЛОПУЦЬКАМИ (1)
ЛОПУШИНОЮ (1)
ЛОПУШИНУ (1)
ЛОПУШКУ (1)
ЛОРДА (1)
ЛОРДАМИ (1)
ЛОРДОВІ (1)
ЛОРЕЛЕЯ (1)
ЛОРІО (5)
ЛОСКОТ (1)
ЛОСКОТАЛА (1)
ЛОСКОТАЛИ (1)
ЛОСКОТАЛО (1)
ЛОСКОТАННЯ (1)
ЛОСКОТУ (1)
ЛОСКОЧЕ (5)
ЛОСКОЧУТЬ (1)
ЛОТЕРЕЇ (2)
ЛОТЕРЕЮ (1)
ЛОТЕРЕЯ (1)
ЛОТОКАМИ (1)
ЛОТОКАХ (14)
ЛОТОКИ (8)
ЛОТОКІВ (8)
ЛОТОЦЬКИЙ (3)
ЛОТОЦЬКОГО (5)
ЛОТОЦЬКОМУ (2)
ЛОХВИЦІ (2)
ЛОХМАНСЬКИЙ (1)
ЛОЦМАН (2)

ЛОЦМАНА (2)
ЛОЦМАНИ (3)
ЛОЦМАНОМ (1)
ЛОЦМАНСЬКИЙ (1)
ЛОШАТА (3)
ЛОШАТИ (1)
ЛОШАЧОК (1)
ЛОШЄ (3)
ЛОШЯ (1)
ЛУБ (1)
ЛУБЕН (37)
ЛУБЕНСЬКА (1)
ЛУБЕНСЬКИЙ (4)
ЛУБЕНСЬКИМИ (1)
ЛУБЕНСЬКИХ (2)
ЛУБЕНСЬКІ (6)
ЛУБЕНСЬКОГО (4)
ЛУБЕНЦІ (1)
ЛУБЕНЦЯ (2)
ЛУБЕНЩИНА (5)
ЛУБЕНЩИНИ (4)
ЛУБЕНЩИНІ (21)
ЛУБЕНЩИНОЮ (1)
ЛУБЕНЩИНУ (15)
ЛУБКАМИ (1)
ЛУБКАХ (1)
ЛУБКИ (1)
ЛУБКОМ (2)
ЛУБНАМИ (7)
ЛУБНАХ (49)
ЛУБНИ (22)
ЛУБНЯМ (1)
ЛУБОК (1)
ЛУБОМ (1)
ЛУБ'Я (8)
ЛУБ'ЯНА (1)
ЛУБ'ЯНИХ (1)
ЛУБ'ЯНІ (1)
ЛУВРІ (1)
ЛУГ (7)
ЛУГАМИ (18)
ЛУГАРІ (1)
ЛУГАХ (10)
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ЛУГИ (25)
ЛУГІВ (5)
ЛУГОВА (1)
ЛУГОВИНУ (1)
ЛУГОВОЮ (1)
ЛУГОМ (5)
ЛУГУ (1)
ЛУЖКА (6)
ЛУЖКАМИ (1)
ЛУЖКАХ (1)
ЛУЖКИ (1)
ЛУЖКОМ (2)
ЛУЖКУ (12)
ЛУЖОК (18)
ЛУЗАЄ (1)
ЛУЗАЙ (1)
ЛУЗАЙТЕ (1)
ЛУЗАЛА (10)
ЛУЗАЛИ (5)
ЛУЗАНИ (1)
ЛУЗАТИ (2)
ЛУЗАТИМЕТЕ (1)
ЛУЗАТИМУ (1)
ЛУЗАЮ (1)
ЛУЗАЮТЬ (2)
ЛУЗАЮЧИ (4)
ЛУЗІ (42)
ЛУК (9)
ЛУКА (42)
ЛУКАВА (4)
ЛУКАВЕ (1)
ЛУКАВИЙ (6)
ЛУКАВИМ (1)
ЛУКАВИТИ (1)
ЛУКАВИТЬ (1)
ЛУКАВИХ (1)
ЛУКАВІ (1)
ЛУКАВО (4)
ЛУКАВОГО (5)
ЛУКАМИ (11)
ЛУКАХ (43)
ЛУКАШІВСЬКИЙ (1)
ЛУКИ (81)

ЛУКИЧА (11)
ЛУКИЧЕВІ (1)
ЛУКІЄ (4)
ЛУКІЇ (1)
ЛУКІЮ (1)
ЛУКІЯ (2)
ЛУКІЯН (1)
ЛУКІЯНІВНА (1)
ЛУКО (3)
ЛУКОМЛЕМ (2)
ЛУКОМЛЬ (1)
ЛУКОМЛЯ (1)
ЛУКОЮ (4)
ЛУКУ (15)
ЛУК'ЯН (1)
ЛУК'ЯНА (1)
ЛУК'ЯНІВНА (1)
ЛУК'ЯНОВИЧ (1)
ЛУК'ЯНОВИЧА (1)
ЛУЛУСНЕ (1)
ЛУНА (46)
ЛУНАВ (15)
ЛУНАЄ (10)
ЛУНАЛА (5)
ЛУНАЛИ (12)
ЛУНАТИМЕ (1)
ЛУНАТЬ (1)
ЛУНАЮТЬ (4)
ЛУНД (1)
ЛУНИ (5)
ЛУНІ (2)
ЛУНОЮ (24)
ЛУНУ (12)
ЛУПАВ (5)
ЛУПАЄ (5)
ЛУПАЄМО (1)
ЛУПАЛА (3)
ЛУПАЛИ (2)
ЛУПАЮЧИ (3)
ЛУПИ (3)
ЛУПИВ (29)
ЛУПИЛА (5)
ЛУПИЛАСЬ (2)

ЛУПИЛИ (3)
ЛУПИТЕ (1)
ЛУПИТИ (7)
ЛУПИТИМЕ (1)
ЛУПИТЬ (16)
ЛУПІТЬ (3)
ЛУПЛЕНА (2)
ЛУПЛЕНОЇ (2)
ЛУПЛЕНУ (1)
ЛУПЛЯТЬ (3)
ЛУПЛЯЧИ (1)
ЛУПНУВ (3)
ЛУПОРЕСКО (3)
ЛУПОТІННЯ (1)
ЛУПУРЕЛЛА (1)
ЛУПУРЕЛЛО (4)
ЛУПЦЮВАВ (4)
ЛУПЦЮВАЛА (5)
ЛУПЦЮВАЛИ (1)
ЛУПЦЮВАТЬ (3)
ЛУПЦЮЄ (1)
ЛУПЦЮЄШ (1)
ЛУСКА (1)
ЛУСКАЛИ (2)
ЛУСКИ (2)
ЛУСКОЮ (2)
ЛУСКУ (3)
ЛУСНЕ (7)
ЛУСНЕТЕ (1)
ЛУСНЕШ (1)
ЛУСНИ (2)
ЛУСНУ (3)
ЛУСНУВ (16)
ЛУСНУЛА (12)
ЛУСНУЛИ (6)
ЛУСНУЛО (2)
ЛУСНУТИ (1)
ЛУСНУТЬ (2)
ЛУСТОЧКИ (1)
ЛУСЬ (12)
ЛУТКАХ (1)
ЛУТКИ (1)
ЛУТОВОК (1)
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ЛУЦЕНКА (4)
ЛУЦИПЕРА (2)
ЛУЦІ (14)
ЛУЦКИЙ (1)
ЛУЦЬКА (2)
ЛУЦЬКИЙ (1)
ЛУЦЬКУ (2)
ЛУЧАНА (1)
ЛУЧАНИХ (1)
ЛУЧАНІЙ (2)
ЛУЧАНОГО (2)
ЛУЧАНУ (4)
«ЛУЧІЇ» (2)
ЛУЧКАМИ (1)
ЛУЧКИ (2)
ЛУЧКОМ (1)
ЛУЧОК (1)
ЛУЧЧА (6)
ЛУЧЧЕ (222)
ЛУЧЧЕ-ТАКИ (1)
ЛУЧЧИЙ (3)
ЛУЧЧИМ (5)
ЛУЧЧИМИ (1)
ЛУЧЧИХ (8)
ЛУЧЧІ (20)
ЛУЧЧІЙ (2)
ЛУЧЧОГО (10)
ЛУЧЧОЇ (2)
ЛУЧШЕ (1)
ЛУШНІ (2)
ЛУШПАЙКАМИ (1)
ЛУШПАЙКИ (1)
ЛУШПАЙЦІ (1)
ЛУШПИННЯ (4)
ЛУШПИННЯМ (1)
ЛУЩАВ (4)
ЛУЩАЛА (5)
ЛУЩАЛИ (6)
ЛУЩАЛО (2)
ЛУЩАТИМУТЬ (2)
ЛУЩАТЬ (8)
ЛУЩИТЬ (7)
ЛЬВІВ (16)

ЛЬВІВСЬКА (2)
ЛЬВІВСЬКЕ (1)
ЛЬВІВСЬКИЙ (3)
ЛЬВІВСЬКИМИ (1)
ЛЬВІВСЬКИХ (3)
ЛЬВІВСЬКІ (2)
ЛЬВІВСЬКІЙ (1)
ЛЬВІВСЬКОГО (2)
ЛЬВІВСЬКОЇ (1)
ЛЬВІВСЬКОМУ (4)
ЛЬВІВСЬКОЮ (1)
ЛЬВІВЦІ (1)
ЛЬВІВЦІВ (1)
ЛЬВОВА (25)
ЛЬВОВЕ (1)
ЛЬВОВИЧ (2)
ЛЬВОВІ (40)
ЛЬВОВСКАЯ (7)
ЛЬВОВСКОЙ (1)
ЛЬВОВСЬКА (1)
ЛЬВОМ (2)
ЛЬІСЕНКУ (1)
ЛЬНУВАННЯМ (1)
ЛЬНУВАТИ (2)
ЛЬОДОВИМ (1)
ЛЬОДОВИМИ (1)
ЛЬОДОВНЯ (1)
ЛЬОДОВОГО (2)
ЛЬОДОМ (4)
ЛЬОДУ (10)
ЛЬОКАЙ (3)
ЛЬОКАЯ (1)
ЛЬОН (3)
ЛЬОНЕЮ (2)
ЛЬОНІ (1)
ЛЬОНУ (4)
ЛЬОНЮ (4)
ЛЬОТРИ (3)
ЛЬОТУ (25)
ЛЬОХ (21)
ЛЬОХА (5)
ЛЬОХАХ (4)
ЛЬОХИ (6)

ЛЬОХІВ (1)
ЛЬОХОМ (3)
ЛЬОХУ (31)
ЛЬСТИВЫХ (1)
ЛЮБА (185)
ЛЮБЕ (58)
ЛЮБЕНЬКО (33)
ЛЮБЕЦЬКИЙ (52)
ЛЮБЕЦЬКИМ (10)
ЛЮБЕЦЬКИМИ (1)
ЛЮБЕЦЬКІ (1)
ЛЮБЕЦЬКОГО (6)
ЛЮБЕЧ (2)
ЛЮБЕЧА (1)
ЛЮБЕЧІ (1)
ЛЮБЄЗНАЯ (1)
ЛЮБИ (40)
ЛЮБИВ (234)
ЛЮБИЙ (12)
ЛЮБИЛА (227)
ЛЮБИЛИ (57)
ЛЮБИЛИСЯ (3)
ЛЮБИЛИ-ТАКИ (1)
ЛЮБИЛО (2)
ЛЮБИМ (9)
ЛЮБИМА (1)
ЛЮБИМИ (1)
ЛЮБИМИЙ (2)
ЛЮБИМО (7)
ЛЮБИМОМУ (1)
ЛЮБИНА (4)
ЛЮБИНЕ (1)
ЛЮБИНІЙ (1)
ЛЮБИНОЇ (2)
ЛЮБИНСЬКОГО (1)
ЛЮБИНУ (1)
ЛЮБИСТКОМ (1)
ЛЮБИСТКУ (5)
ЛЮБИСТОК (2)
ЛЮБИТ (2)
ЛЮБИТЕ (55)
ЛЮБИТИ (74)
ЛЮБИТИМЕ (6)
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ЛЮБИТИМЕШ (2)
ЛЮБИТИМУ (7)
ЛЮБИТИМУТЬ (1)
ЛЮБИТИ-МУТЬ (2)
ЛЮБИТИСЯ (2)
ЛЮБИТЬ (236)
ЛЮБИХ (1)
ЛЮБИШ (67)
ЛЮБІ (28)
ЛЮБІТЕСЯ (1)
ЛЮБІТЬ (5)
ЛЮБІШИМ (1)
ЛЮБКА (38)
ЛЮБКИ (1)
ЛЮБКО (10)
ЛЮБКОЮ (3)
ЛЮБКУ (9)
ЛЮБЛІНОМ (1)
ЛЮБЛІНСЬКІЙ (1)
ЛЮБЛЮ (518)
ЛЮБЛЯТЬ (70)
ЛЮБЛЯТЬСЯ (1)
ЛЮБЛЯЧА (1)
ЛЮБЛЯЧЕ (3)
ЛЮБЛЯЧИ (1)
ЛЮБЛЯЧИМ (1)
ЛЮБЛЯЧОГО (1)
ЛЮБЛЯЧУ (1)
ЛЮБО (15)
ЛЮБОВ (174)
ЛЮБОВАВСЯ (1)
ЛЮБОВИ (4)
ЛЮБОВІ (57)
ЛЮБОВНА (1)
ЛЮБОВНІЙ (1)
ЛЮБОВ’Ю (16)
ЛЮБОГО (4)
ЛЮБОМИРСЬКИЙ (2)
ЛЮБОМИРСЬКОГО (2)
ЛЮБОМЛЬ (1)
«ЛЮБОРАЦЬКІ» (1)
ЛЮБОЩАМИ (3)
ЛЮБОЩІ (6)

ЛЮБОЩІВ (4)
ЛЮБОЩНОЇ (1)
ЛЮБОЮ (13)
ЛЮБУ (24)
ЛЮБУВАТИСЬ (2)
ЛЮБЦІ (4)
ЛЮБЧИК (2)
ЛЮБЧИКА (2)
ЛЮБЧИКОВІ (2)
ЛЮБЧИКОМ (1)
ЛЮБЧИКУ (1)
ЛЮБЧИН (1)
ЛЮБЧИНА (1)
ЛЮБЧИНІ (1)
ЛЮБЧИНОГО (1)
ЛЮБЧИНУ (2)
ЛЮБ'ЯЧОЮ (1)
ЛЮБЯЩИЙ (1)
ЛЮД (4)
ЛЮДВИГОВИЧ (1)
ЛЮДВИГОВИЧУ (1)
ЛЮДВІГ (1)
ЛЮДВІГОВИЧ (1)
ЛЮДЕ (556)
ЛЮДЕЙ (753)
ЛЮДЕЙ-ПРОЧАН (1)
ЛЮДИ (495)
ЛЮДИНА (362)
ЛЮДИНА-ТАКИ (1)
ЛЮДИНИ (77)
ЛЮДИНІ (22)
ЛЮДИНОЮ (27)
ЛЮДИНУ (48)
ЛЮДИ-ТАКИ (1)
ЛЮДНЕ (1)
ЛЮДНИЙ (4)
ЛЮДНИХ (1)
ЛЮДНІСТЬ (4)
ЛЮДНІШЕ (1)
ЛЮДНО (5)
ЛЮДНОГО (3)
ЛЮДНОЇ (1)
ЛЮДНОМУ (1)

ЛЮДНОСТІ (1)
ЛЮДОВІКА (3)
ЛЮДОЖЕРАМИ (1)
ЛЮДОЖЕРИ (3)
ЛЮДОЇДИ (1)
ЛЮДОЇДСТВА (1)
ЛЮДОМ (3)
ЛЮДСЬКА (34)
ЛЮДСЬКЕ (49)
ЛЮДСЬКИЙ (18)
ЛЮДСЬКИМ (13)
ЛЮДСЬКИМИ (12)
ЛЮДСЬКИХ (36)
ЛЮДСЬКІ (36)
ЛЮДСЬКІЇ (1)
ЛЮДСЬКІЙ (3)
ЛЮДСЬКІМ (1)
ЛЮДСЬКІСТЬ (2)
ЛЮДСЬКОГО (75)
ЛЮДСЬКОЇ (28)
ЛЮДСЬКОМУ (16)
ЛЮДСЬКОСТІ (14)
ЛЮДСЬКОЮ (8)
ЛЮДСЬКУ (9)
ЛЮДУ (8)
ЛЮДЦІ (11)
ЛЮДЦІВ (2)
ЛЮДЬМИ (204)
ЛЮДЯМ (121)
ЛЮДЯНО (1)
ЛЮДЯХ (67)
ЛЮЇС (1)
ЛЮЛЬКА (5)
ЛЮЛЬКАХ (2)
ЛЮЛЬКИ (12)
ЛЮЛЬКОЮ (8)
ЛЮЛЬКУ (46)
ЛЮЛЬЦІ (2)
ЛЮЛЮ (1)
ЛЮСТРА (1)
ЛЮСТРУ (1)
ЛЮТА (26)
ЛЮТА-ПРЕЛЮТА (1)
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ЛЮТЕ (4)
ЛЮТЕР (3)
ЛЮТЕРА (1)
ЛЮТЕРАНСЬКА (1)
ЛЮТЕРАНСЬКОГО (1)
ЛЮТЕРАНСЬКОЇ (1)
ЛЮТЕЦІЯ (1)
ЛЮТИЙ (23)
ЛЮТИЙ-ПРЕЛЮТИЙ
(1)
ЛЮТИМ (1)
ЛЮТИМИ (4)
ЛЮТИХ (8)
ЛЮТІ (20)
ЛЮТІМ (1)
ЛЮТІСТЬ (4)
ЛЮТІСТЮ (1)
ЛЮТІШІ (1)
ЛЮТНЮ (2)
ЛЮТО (5)
ЛЮТОГО (40)
ЛЮТОЇ (2)
ЛЮТОМУ (8)
ЛЮТОСТІ (2)
ЛЮТОЮ (4)
ЛЮТУВАЛА (5)
ЛЮТУВАЛИ (1)
ЛЮТУВАННЯ (3)
ЛЮТУЄ (4)
ЛЮТУЮТЬ (1)
ЛЮЦЕРНА (2)
ЛЮЦЕРНСЬКЕ (1)
ЛЮЦИНА (72)
ЛЮЦИНИ (6)
ЛЮЦИНКО (1)
ЛЮЦИНО (3)
ЛЮЦИНОЮ (2)
ЛЮЦИНУ (2)
ЛЮЦИПІР (1)
ЛЯГАВ (10)
ЛЯГАЄ (12)
ЛЯГАЄМО (2)
ЛЯГАЄШ (2)

ЛЯГАЙ (15)
ЛЯГАЙМО (5)
ЛЯГАЙТЕ (6)
ЛЯГАЛА (3)
ЛЯГАЛИ (9)
ЛЯГАЛО (1)
ЛЯГАТИ (11)
ЛЯГАТЬ (3)
ЛЯГАЮ (5)
ЛЯГАЮТЬ (3)
ЛЯГАЮЧИ (9)
ЛЯГЛА (59)
ЛЯГЛИ (12)
ЛЯГЛО (5)
ЛЯГОМА (20)
ЛЯГТИ (10)
ЛЯДА (1)
ЛЯДАХ (1)
ЛЯДКА (1)
ЛЯДОЮ (3)
ЛЯДСЬКОГО (2)
ЛЯДСЬКОЇ (1)
ЛЯЖ (1)
ЛЯЖЕ (3)
ЛЯЖКЕ (2)
ЛЯЖТЕ (1)
ЛЯЖУ (34)
ЛЯК (2)
ЛЯКАВ (9)
ЛЯКАВСЯ (2)
ЛЯКАЄ (18)
ЛЯКАЄТЕСЬ (2)
ЛЯКАЄТЬСЯ (1)
ЛЯКАЄШ (2)
ЛЯКАЙ (2)
ЛЯКАЙСЯ (7)
ЛЯКАЙТЕ-БО (1)
ЛЯКАЙТЕСЬ (5)
ЛЯКАЙТЕСЬ-БО (1)
ЛЯКАЛА (9)
ЛЯКАЛАСЬ (1)
ЛЯКАЛИ (9)
ЛЯКАЛО (1)

ЛЯКАНИЙ (2)
ЛЯКАННЯМ (1)
ЛЯКАТИ (3)
ЛЯКАТИСЬ (4)
ЛЯКАТЬ (3)
ЛЯКАТЬСЯ (1)
ЛЯКАЮ (1)
ЛЯКАЮСЬ (1)
ЛЯКАЮТЬ (1)
ЛЯКАЮТЬСЯ (1)
ЛЯКАЮЧИ (1)
ЛЯКАЮЧИСЬ (1)
ЛЯКУ (24)
ЛЯЛЬКА (5)
ЛЯЛЬКАМИ (5)
ЛЯЛЬКИ (18)
ЛЯЛЬКОЮ (1)
ЛЯЛЬКУ (4)
ЛЯЛЬОК (6)
ЛЯП (3)
ЛЯПАВ (4)
ЛЯПАВСЬ (1)
ЛЯПАЄ (1)
ЛЯПАЄШ (1)
ЛЯПАЛИ (2)
ЛЯПАЛО (1)
ЛЯПАТИ (1)
ЛЯПАЮТЬ (1)
ЛЯПАЮТЬСЯ (1)
ЛЯПНУВ (6)
ЛЯПНУВШИ (1)
ЛЯПНУЛА (2)
ЛЯПНУЛИ (2)
ЛЯСК (2)
ЛЯСКАВ (1)
ЛЯСКАЄ (3)
ЛЯСКАЛА (1)
ЛЯСКАЛИ (6)
ЛЯСКАННЯ (2)
ЛЯСКАЮТЬ (1)
ЛЯСКАЮЧИ (1)
ЛЯСКУЧИМ (2)
ЛЯСКУЧИХ (1)
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ЛЯСКУЧІ (1)
ЛЯСНЕ (1)
ЛЯСНУВ (13)
ЛЯСНУВШИ (1)
ЛЯСНУЛА (7)
ЛЯСНУЛО (1)
ЛЯСНУТЬ (1)
ЛЯСЬ (3)
ЛЯХ (13)
ЛЯХА (4)
ЛЯХАМ (3)
ЛЯХАМИ (7)
ЛЯХИ (12)
ЛЯХІВ (5)
ЛЯХІВКАХ (1)
ЛЯХІВКОЮ (3)
ЛЯХІВ-ПАНІВ (1)
ЛЯХІВСЬКА (2)
ЛЯХІВСЬКЕ (1)
ЛЯХІВСЬКИЙ (1)
ЛЯХІВСЬКІ (1)
ЛЯХОВЕ (1)
ЛЯХОМ (2)
ЛЯШЕ (5)
ЛЯШКА (1)
ЛЯШКИ (1)
ЛЯШКІВ (1)
ЛЯШОК (3)
ЛЯЩАВ (7)
ЛЯЩАЛА (8)
ЛЯЩАЛИ (13)
ЛЯЩАЛО (15)
ЛЯЩАННЯ (5)
ЛЯЩАННЯМ (1)
ЛЯЩАТЬ (4)
ЛЯЩИТЬ (6)
МАБУТЬ (883)
МАБУТЬ-ТО (4)
МАВ (223)
МАВПА (3)
МАВПИ (4)
МАВПУ (2)
МАВРА (16)

МАВРИ (3)
МАВРИКІЇВНА (27)
МАВРИКІЇВНИ (2)
МАВРИКІЇВНУ (2)
МАВРИКІЙ (4)
МАВРИКІЮ (3)
МАВРИТАНСЬКА (1)
МАВРО (1)
МАВРОДІН (62)
МАВРОДІНА (3)
МАВРОДІНИМ (3)
МАВРОДІНОВІ (3)
МАВРОЮ (1)
МАВРУ (3)
МАВШИ (5)
МАГАЗИН (33)
МАГАЗИНАМИ (1)
МАГАЗИНАХ (18)
МАГАЗИНЕ (1) (рос.)
МАГАЗИНИ (15)
МАГАЗИНІ (17)
МАГАЗИНІВ (3)
МАГАЗИНУ (21)
МАГДАЛИНА (10)
МАГДАЛИНИ (3)
МАГДАЛИНО (1)
МАГДАЛИНУ (1)
МАГДІ (1)
МАГЕРКИ (1)
МАГІСТЕРСТВО (1)
МАГІСТЕРСЬКУ (1)
МАГІСТРА (1)
МАГІСТРОМ (2)
МАГІСТРУВАВСЯ (1)
МАГІЧНИМ (2)
МАГІЧНІ (1)
МАГІЧНУ (2)
МАГНАТ (15)
МАГНАТА (6)
МАГНАТАМ (6)
МАГНАТАМИ (9)
МАГНАТАХ (1)
МАГНАТИ (37)

МАГНАТИПЕРЕВЕРТНІ (1)
МАГНАТІВ (51)
МАГНАТКИ (1)
МАГНАТОВІ (1)
МАГНАТСТВО (1)
МАГНАТСЬКИЙ (1)
МАГНАТСЬКИМИ (1)
МАГНАТСЬКИХ (2)
МАГНАТСЬКІ (1)
МАГНІТОМ (1)
МАГНІЯ (1)
МАГНОЛІЇ (3)
МАГНОЛІЯ (2)
МАГОМЕТАН (1)
МАГОМЕТАНСЬКОЇ (1)
МАГОМЕТОВІМ (1)
МАГУ (1)
МАДАМ (32)
МАДАМИ (2)
МАДАМОЮ (1)
МАДЕРИ (1) (острів)
МАДЕРУ (1)
МАДМУАЗЕЛЬ (5)
МАДОННА (1)
МАДРИД (1)
МАДРИДІ (2)
МАДЬЯРИ (1)
МАДЬЯРСЬКА (1)
МАДЬЯРСЬКИМИ (1)
МАДЬЯРСЬКІ (1)
МАДЬЯРСЬКОМУ (1)
МАДЯРИЗАЦІЇ (2)
МАЄ (303)
МАЄМ (3)
МАЄМО (122)
МАЄТЕ (65)
МАЄТКАМИ (1)
МАЄТКІВ (1)
МАЄТКУ (2)
МАЄТНІСТЬ (41)
МАЄТНІСТЮ (1)
МАЄТНОСТЕЙ (2)
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МАЄТНОСТІ (80)
МАЄТНОСТІВ (14)
МАЄТНОСТЯМ (1)
МАЄТНОСТЯМИ (6)
МАЄТНОСТЯХ (13)
МАЄТОК (1)
МАЄШ (63)
МАЖАМИ (1)
МАЖЕ (3)
МАЖЕШ (1)
МАЖТЕ (2)
МАЖУ (3)
МАЖУТЬ (2)
МАЗАЛА (7)
МАЗАЛИ (2)
МАЗАЛНИЦЬ (1)
МАЗАЛЬНИЦІ (3)
МАЗАЛЬНИЦЬ (4)
МАЗАЛЬНИЦЯМИ (1)
МАЗАНА (4)
МАЗАНЕ (1)
МАЗАНИНА (1)
МАЗАНИНУ (2)
МАЗАНІ (10)
МАЗАНКА (1)
МАЗАНКИ (1)
МАЗАНКУ (1)
МАЗАНО (1)
МАЗАНОЇ (1)
МАЗАНОК (1)
МАЗАНУ (1)
МАЗАТИ (4)
МАЗАТИМЕМО (1)
МАЗАТЬ (5)
МАЗЕПА (10)
МАЗЕПИ (11)
МАЗЕПИНІЙ (1)
МАЗЕПИНОМУ (1)
МАЗЕПИНЦЯХ (2)
МАЗЕПІ (2)
МАЗЕПОЮ (1)
МАЗЕПУ (4)
МАЗКА (1)

МАЗКИ (1)
МАЗКОЮ (1)
МАЗНИЦЕ (1)
МАЗНИЦІ (3)
МАЗНИЦЮ (3)
МАЗНИЦЯ (2)
МАЗНИЦЯМИ (2)
МАЗУНА (1)
МАЗУНОВІ (1)
МАЗУНЧИКОВІ (1)
МАЗУРА (5)
МАЗУРИ (4)
МАЗУРІ (3)
МАЗУРІВ (2)
МАЗУРКА (1)
МАЗУРКИ (6)
МАЗУРКУ (2)
МАЗУРОК (1)
МАЗУРСЬКЕ (1)
МАЗУРСЬКИЙ (2)
МАЗУРСЬКИХ (2)
МАЗУРСЬКІ (4)
МАЗУРСЬКОГО (2)
МАЗУРСЬКОМУ (1)
МАЗУХА (1)
МАЇ (11)
МАЇВКИ (1)
МАЇВКУ (1)
МАЙБОРОДИСІ (4)
МАЙБОРОДИХА (73)
МАЙБОРОДИХИ (5)
МАЙБОРОДИХОЮ (1)
МАЙБОРОДИХУ (2)
МАЙБОРОДИШИНУ (1)
МАЙБУТНІЙ (2)
МАЙДАН (39)
МАЙДАНА (2)
МАЙДАНАХ (4)
МАЙДАНИ (2)
МАЙДАНІ (32)
МАЙДАНОМ (1)
МАЙДАНУ (18)
МАЙЖЕ (28)

МАЙНЕ (7)
МАЙН-РІДА (3)
МАЙНУ (2)
МАЙНУВ (31)
МАЙНУВШИ (1)
МАЙНУЛА (80)
МАЙНУЛИ (37)
МАЙНУЛО (19)
МАЙНУТИ (1)
МАЙНУТЬ (2)
МАЙОРА (1)
МАЙСТЕР (11)
МАЙСТЕРНЯ (2)
МАЙСТЕРСТВА (3)
МАЙСТЕРСТВО (1)
МАЙСТЕРСТВОМ (3)
МАЙСТРА (6)
МАЙСТРАМ (6)
МАЙСТРАМИ (5)
МАЙСТРИ (22)
МАЙСТРИХА (2)
МАЙСТРІ (7)
МАЙСТРІВ (18)
МАЙСТРОВІ (1)
МАЙСТРОМ (5)
МАЙСТРУВАВ (3)
МАЙСТРУВАТИ (1)
МАЙСТРУВАТЬ (4)
МАЙСТРУЄШ (1)
МАЙСТРУЙТЕ (1)
МАЙСТРУЮЧИ (1)
МАЙСЬКА (9)
МАЙСЬКЕ (16)
МАЙСЬКИЙ (18)
МАЙСЬКИМ (5)
МАЙСЬКИХ (3)
МАЙСЬКІ (5)
МАЙСЬКІЙ (1)
МАЙСЬКОГО (9)
МАЙСЬКОЇ (4)
МАЙСЬКОМУ (5)
МАЙСЬКУ (1)
МАЙТЕ (3)
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МАК (18)
МАКАРЕВИЧКА (1)
МАКАРЕВИЧКУ (1)
МАКАРОНІЧНОЮ (2)
МАКАРТА (1)
«МАКБЕТ» (1)
«МАКБЕТІ» (1)
МАКЕДОНСЬКИЙ (1)
МАКИ (2)
МАКІВКА (27)
МАКІВКАМИ (8)
МАКІВКАХ (2)
МАКІВКИ (14)
МАКІВКОЮ (2)
МАКІВКУ (2)
МАКІВНИКАМИ (1)
МАКІВНИКИ (2)
МАКІВНИКІВ (3)
МАКІВОК (4)
МАКІТЕР (3)
МАКІТЕРКУ (2)
МАКІТРА (11)
МАКІТРАМИ (2)
МАКІТРИ (10)
МАКІТРІ (2)
МАКІТРОВИЧ (1)
МАКІТРОВИЧЕМ (1)
МАКІТРОВИЧІ (1)
МАКІТРОВИЧУ (2)
МАКІТРОЮ (1)
МАКІТРУ (17)
«МАККАВЕЇВ» (6)
МАККАРТОВСЬКИХ (1)
МАКОВА (1)
МАКОВЕ (1)
МАКОВЕЙ (2)
МАКОВЕЯ (2)
МАКОВИМ (1)
МАКОВИХ (1)
МАКОВІЙОВЕ (5)
МАКОВІЙОВИМ (1)
МАКОВІЙОВИХ (1)
МАКОВІЯ (6)

МАКОВНИКАМИ (4)
МАКОВНИКИ (5)
МАКОВНИКІВ (2)
МАКОВОГО (1)
МАКОВСЬКИХ (3)
МАКОВУ (1)
МАКОГІН (17)
МАКОГОНА (7)
МАКОГОНАМИ (1)
МАКОГОНЕ (1)
МАКОГОНЕНКА (1)
МАКОГОНЕНКО (1)
МАКОГОНІВНА (1)
МАКОГОНОВИЧУ (1)
МАКОГОНОМ (5)
МАКОГУН (2)
МАКОМ (18)
МАКОТРУСІВНА (1)
МАКС НОРДАУ (4)
МАКСИМ (6)
МАКСИМА (2)
МАКСИМЕ (1)
МАКСИМОВИЧ (1)
МАКСИМОВИЧА (4)
МАКСИМОВИЧЕВОЇ
(1)
МАКСИМОВИЧІВ (1)
МАКСИМОВУ (1)
МАКСИМОМ (1)
МАКУ (20)
МАКУХА (9)
МАКУХИ (2)
МАКУХОЮ (2)
МАКУХУ (2)
МАЛА (260)
МАЛАГИ (1)
МАЛАДІЦА (1)
МАЛЕ (24)
МАЛЕЄ (2)
МАЛЕНЬКА (83)
МАЛЕНЬКЕ (16)
МАЛЕНЬКЕ-МАЛЕНЬКЕ
(1)

МАЛЕНЬКИЕ (1)
МАЛЕНЬКИЙ (59)
МАЛЕНЬКИМ (16)
МАЛЕНЬКИМИ (39)
МАЛЕНЬКИХ (52)
МАЛЕНЬКІ (92)
МАЛЕНЬКІЇ (1)
МАЛЕНЬКІЙ (15)
МАЛЕНЬКОГО (30)
МАЛЕНЬКОЇ (6)
МАЛЕНЬКОМУ (18)
МАЛЕНЬКОЮ (23)
МАЛЕНЬКУ (47)
МАЛЕСЕНЬКА (10)
МАЛЕСЕНЬКЕ (1)
МАЛЕСЕНЬКИЙ (4)
МАЛЕСЕНЬКИМИ (1)
МАЛЕСЕНЬКИХ (2)
МАЛЕСЕНЬКІ (14)
МАЛЕСЕНЬКОЮ (3)
МАЛЕСЕНЬКУ (3)
МАЛЕЦКОГО (1)
МАЛЕЧА (5)
МАЛИ (127)
МАЛИЙ (47)
МАЛИМ (46)
МАЛИМИ (26)
МАЛИНА (2)
МАЛИНИ (5)
МАЛИНКА (3)
МАЛИНКИ (1)
МАЛИНКІН (21)
МАЛИНКІНА (12)
МАЛИНКІНИМ (4)
МАЛИНКІНОВІ (6)
МАЛИНКУ (1)
МАЛИНОВИМ (4)
МАЛИНОВИМИ (8)
МАЛИНОВИХ (2)
МАЛИНОВІ (11)
МАЛИНОВІЙ (1)
МАЛИНОВОЮ (5)
МАЛИНОВСЬКИЙ (3)
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МАЛИНОВУ (1)
МАЛИНУ (2)
МАЛИНЧИНОГО (3)
МАЛИНЧИНОЇ (1)
МАЛИХ (36)
МАЛІ (67)
МАЛІЙ (5)
МАЛІСІНЬКЕ (1)
МАЛІСІНЬКІ (1)
МАЛІСІНЬКУ (1)
МАЛО (301)
МАЛОВОЗРАСТІЮ (1)
МАЛОГО (24)
МАЛОЇ (10)
МАЛОМУ (10)
МАЛО-ПОМАЛУ (1)
МАЛОРОСИ (3)
МАЛОРОСІВ (1)
МАЛОРОСІЇ (2)
МАЛОРОСІЙСЬКИХ (1)
МАЛОРОСЛА (1)
МАЛОРОССИИ (2)
МАЛОРОССИЙСКОМ
(1)
МАЛОРУССКИХ (1)
МАЛОРУССКОЙ (1)
МАЛОРУСЬКАЯ (1)
МАЛОРУСЬКИХ (1)
МАЛОРУСЬКОЇ (1)
МАЛОРУСЬКУ (1)
МАЛОСИЛА (2)
МАЛОСИЛИЙ (1)
МАЛОСИЛІ (2)
МАЛОСИЛОЇ (1)
МАЛОУСПІШІЮ (1)
МАЛОЮ (20)
МАЛУ (18)
МАЛЬВА (1)
МАЛЬВИ (4)
МАЛЬВІ (1)
МАЛЬВІНА (1)
МАЛЬОВАНЕ (1)
МАЛЬОВАНИЙ (3)

МАЛЬОВАНИМ (1)
МАЛЬОВАНИМИ (6)
МАЛЬОВАНИХ (4)
МАЛЬОВАНІ (5)
МАЛЬОВАНОМУ (2)
МАЛЬОВАНОЮ (1)
МАЛЬОВИДЛО (1)
МАЛЬОВНИЦТВА (3)
МАЛЬОВНИЦТВІ (2)
МАЛЬОВНИЦТВО (4)
МАЛЬОВНИЦЬКИМИ
(1)
МАЛЬОВНИЧА (2)
МАЛЬОВНИЧИЙ (3)
МАЛЬОВНИЧИМ (1)
МАЛЬОВНИЧИМИ (1)
МАЛЬОВНИЧІ (7)
МАЛЬОВНИЧІЙ (1)
МАЛЬОВНИЧО (1)
МАЛЬОВНИЧУ (4)
МАЛЬЧЕНКІВ (1)
МАЛЬЧЕНКО (1)
МАЛЮВАВ (7)
МАЛЮВАВСЬ (1)
МАЛЮВАВСЯ (2)
МАЛЮВАЛА (6)
МАЛЮВАЛАСЬ (2)
МАЛЮВАЛИ (5)
МАЛЮВАЛИСЬ (8)
МАЛЮВАЛОСЬ (1)
МАЛЮВАЛОСЯ (1)
МАЛЮВАННІ (1)
МАЛЮВАННЯ (13)
МАЛЮВАННЯМ (5)
МАЛЮВАТИ (9)
МАЛЮВАТЬ (13)
МАЛЮЄ (7)
МАЛЮЄТЕ (5)
МАЛЮЄТЬСЯ (2)
МАЛЮЄШ (2)
МАЛЮЙ (7)
МАЛЮНКАМИ (10)
МАЛЮНКАХ (5)

МАЛЮНКИ (18)
МАЛЮНКІВ (5)
МАЛЮНКУ (1)
МАЛЮНОК (9)
МАЛЮЮ (2)
МАЛЮЮТЬ (14)
МАЛЮЮЧИСЬ (1)
МАЛЯР (16)
МАЛЯРА (10)
МАЛЯРА-ХУДОЖНИКА
(1)
МАЛЯРЕВІ (3)
МАЛЯРІ (2)
МАЛЯРІВ (2)
МАЛЯРОВІ (1)
МАЛЯРОМ (5)
МАЛЯРСТВА (5)
МАЛЯРСТВО (4)
МАЛЯРСТВУ (1)
МАЛЯРСЬКІ (3)
МАЛЯРСЬКІЙ (1)
МАЛЯРСЬКОЇ (1)
МАЛЯС (1)
МАЛЯСОМ (2)
МАЛЯСУ (3)
МАМ (1) (у зн. мати
(дієсл.))
МАМА (131)
МАМАЛИГОЮ (1)
МАМАЛИГУ (6)
МАМЕЛЕ (4)
МАМЗЕЛЯМИ (1)
МАМИ (42)
МАМИ-МОРФІНІСТКИ
(1)
МАМИН (1)
МАМИНА (3)
МАМИНЕ (1)
МАМИНИХ (1)
МАМИНІ (4)
МАМИНОГО (1)
МАМИНУ (3)
МАМІ (12)
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МАМКИ (1)
МАМО (405)
МАМОНТАХ (2)
МАМОНТИ (2)
МАМОНТІВ (1)
МАМОЧКО (6)
МАМОЮ (16)
МАМУ (17)
МАМУСЯ (1)
МАНА (8)
МАНАТКАМИ (2)
МАНАТКИ (10)
МАНАТКІВ (1)
МАНАТТЯ (3)
МАНДРІВКА (3)
МАНДРІВКАХ (1)
МАНДРІВКИ (10)
МАНДРІВКУ (13)
МАНДРІВНЕ (1)
МАНДРІВОЧКА (1)
МАНДРІВЦІ (2)
МАНДРІВЦЯ (2)
МАНДРУВАВ (1)
МАНДРУВАЛИ (2)
МАНДРУВАТИ (1)
МАНДРУВАТЬ (6)
МАНДРУЙ (2)
МАНДРУЙМО (1)
МАНДРУЮЧИ (1)
МАНЕ (2)
МАНЕВР (1)
МАНЕВРАХ (1)
МАНЕВРИ (2)
МАНЕЖІ (2)
МАНЕНЬКА (2)
МАНЕНЬКІ (1)
МАНЕР (3)
МАНЕРА (1)
МАНЕРАМИ (6)
МАНЕРАХ (3)
МАНЕРИ (11)
МАНЕРНО (1)
МАНЕЮ (6)

МАНИВ (12)
МАНИЛА (19)
МАНИЛИ (14)
МАНИЛО (6)
МАНИНА (1)
МАНИНЕ (1)
МАНИНІ (2)
МАНИНОЇ (5)
МАНИТИ (1)
МАНИТЬ (19)
МАНІ (52)
МАНІВЦЕМ (1)
МАНІВЦЯМИ (1)
МАНІЄЮ (2)
МАНІЖЦІ (3)
МАНІРНІ (1)
МАНІФЕСТАЦІЙНО (1)
МАНІШКИ (2)
МАНІЯ (2)
МАННА (1)
МАННИХ (1)
МАННОЮ (1)
МАННУ (1)
МАНОРІЯ (2)
МАНТАЧКА (1)
МАНТАЧКОЮ (1)
МАНТЕЛЕ (2)
МАНТИЛЬ (3)
МАНТИЛЬЇ (1)
МАНТІЄЮ (2)
МАНТІЇ (7)
МАНТІЮ (1)
МАНТІЯ (3)
МАНТІЯХ (4)
МАНУ (16)
МАНУСКРИПТАМИ (1)
МАНУСКРИПТИ (2)
МАНФРЕДА (1)
«МАНФРЕДІВ» (1)
МАНЬКІВСЬКИЙ (1)
МАНЬКІВСЬКОГО (4)
МАНЬКО (1)
МАНЬОВРИ (1)
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МАРИНА (194)
МАНЬОВРІВ (1)
МАРИНАД (3)
МАНЬЧЖУРІЇ (1)
МАРИНАДУ (2)
МАНЬЧЖУРІЮ (1)
МАРИНИ (16)
МАНЮ (34)
МАРИНИН (1)
МАНЮСЮ (1)
МАРИНИНА (2)
МАНЯ (153)
МАРИНИНЕ (3)
МАНЯКІВ (1)
МАРИНИНІ (2)
МАНЯТЬ (8)
МАРИНИНІЙ (2)
МАНЯЧАТЬ (18)
МАРИНИНОЇ (1)
МАНЯЧИ (1)
МАРИНИНОЮ (1)
МАНЯЧИВ (8)
МАРИНІ (19)
МАНЯЧИЙ (1)
МАРИНО (28)
МАНЯЧИЛА (8)
МАРИНОВАНИХ (1)
МАНЯЧИЛИ (20)
МАРИНОВАНІ (1)
МАНЯЧИЛО (3)
МАРИНОВАНОЇ (1)
МАНЯЧИТЬ (7)
МАРИНОЮ (10)
МАНЯЧІ (1)
МАРИНУ (16)
МАНЯЧІВ (4)
МАРИНУВАТЬ (1)
МАНЯЧІЛА (11)
МАРИСЕЮ (2)
МАНЯЧІЛИ (39)
МАРИСІ (1)
МАНЯЧІЛО (2)
МАРИСЯ (7)
МАНЯЧУ (2)
МАРИТИ (3)
МАРА (22)
МАРИТЬ (8)
МАРАМИ (3)
МАРИШ (1)
МАРАХ (3)
МАРІЄ (32)
МАРГАРИТА (3)
МАРІЄЮ (13)
МАРГАРИТИ (7)
МАРІЇ (38)
МАРГАРИТО (2)
МАРІЇН (2)
МАРГАРИТОЮ (1)
МАРІЇНА (1)
МАРГАРИТУ (1)
МАРІЇНЕ (1)
МАРГЕНІ (1)
МАРІЇНОЇ (3)
МАРГО (1)
МАРІЇНУ (1)
МАРЕВА (5)
МАРІУПОЛЯ (1)
МАРЕВІ (3)
МАРІЮ (23)
МАРЕВО (29)
МАРІЯ (238)
МАРЕВОМ (15)
МАРК (1)
МАРИ (8)
МАРК ТВЕН (1)
МАРИВ (8)
МАРКА (13)
МАРИИНСКОБЛАГОВЕЩЕНСКАЯ (1) МАРКА ВОВЧКА (3)
«МАРКА
МАРИЛА (22)
ПРОКЛЯТОГО» (2)
МАРИЛИ (8)
МАРКЕВИЧА (4)
МАРИМО (1)

МАРКЕВИЧЕВІ ( 1)
МАРКЕВИЧУ (2)
МАРКИ (1)
МАРКИЗА (1)
МАРКІВ (1)
МАРКІЗ (10)
МАРКІЗА (18)
МАРКІЗАМИ (1)
МАРКІЗАХ (1)
МАРКІЗИ (13)
МАРКІЗІ (1)
МАРКІЗІВ (1)
МАРКІЗОЮ (2)
МАРКІЗУ (4)
МАРКО (51)
МАРКО ВОВЧОК (1)
«МАРКО ПРОКЛЯТИЙ»
(2)
МАРКОВИЦЬКА (12)
МАРКОВИЦЬКІЙ (1)
МАРКОВИЦЬКОЇ (5)
МАРКОВИЦЬКОЮ (6)
МАРКОВИЦЬКУ (3)
МАРКОВІ (2)
МАРКОМ (2)
МАРКУ (15)
МАРМОР (5)
МАРМОРІ (1)
МАРМОРНІ (1)
МАРМОРУ (2)
МАРМОРЯНЕ (1)
МАРМОРЯНІ (2)
МАРМУРОВИМ (1)
МАРМУРОВИМИ (2)
МАРМУРОВИХ (2)
МАРМУРОВІ (1)
МАРМУРОВОГО (1)
МАРМУРОВОМУ (1)
МАРМУРОВУ (1)
МАРМУРУ (3)
МАРМУРЯНІ (2)
МАРНІЄ (2)
МАРНІЄМО (1)

МАРНО (38)
МАРНОГО (1)
МАРНУВАВ (4)
МАРНУВАЛА (2)
МАРНУВАННІ (1)
МАРНУВАННЯ (3)
МАРНУВАТИМУ (1)
МАРНУВАТЬ (1)
МАРНУЄ (2)
МАРНУЄМО (1)
МАРНУЄТЕ (2)
МАРНУЄТЬСЯ (5)
МАРНУЄШ (1)
МАРНУЮ (2)
МАРНУЮТЬ (2)
МАРНУЮЧИ (1)
МАРОК (1)
МАРОЮ (3)
МАРС (1)
МАРСЕЛІ (1)
МАРСЕЛЬЄЗІ (1)
МАРТА (449)
МАРТЕНКІВ (1)
МАРТИ (55)
МАРТИН (6)
МАРТИНА (1)
МАРТИНИ (2)
МАРТИНИМ (1)
МАРТИНИХ (3)
МАРТИНІ (4)
МАРТИНОВИЧ (3)
МАРТИНОВИЧА (1)
МАРТИНОЇ (1)
МАРТИНУ (1)
МАРТІ (11)
МАРТО (37)
МАРТОПЛЯСА (1)
МАРТОЮ (16)
МАРТУ (32)
МАРТУСЕЮ (2)
МАРТУСЮ (1)
МАРТУСЯ (5)
МАРУ (7)
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МАРУЗЛАКІ (1)
МАРУСЕ (17)
МАРУСЕЮ (30)
МАРУСИН (2)
МАРУСИНА (11)
МАРУСИНЕ (1)
МАРУСИНИХ (4)
МАРУСИНІ (11)
МАРУСИНОЇ (2)
МАРУСИНОМУ (1)
МАРУСИНУ (2)
МАРУСІ (88)
МАРУСЮ (84)
«МАРУСЮ
БОГУСЛАВКУ» (5)
МАРУСЯ (450)
«МАРУСЯ
БОГУСЛАВКА» (5)
МАРФИНЬКА (2)
МАРФИНЬКОЮ (2)
МАРФОЮ (2)
МАРХОТКОЮ (3)
МАРЦЕВИХ (1)
МАРЦЯ (16)
МАРЧЕВСЬКА (1)
МАРЧЕВСЬКІ (1)
МАРЧЕНКИ (4)
МАРЧЕНКО (2)
МАРШ (8)
МАРША (4)
МАРШАЛ (1)
МАРШЕМ (2)
МАРШРУТ (1)
МАРШРУТІ (3)
МАРШРУТОМ (1)
МАРШРУТУ (1)
МАРШУ (3)
МАР'ЯНА (7)
МАР'ЯНІ (1)
МАР'ЯНІВКУ (2)
МАР'ЯНІВЦІ (1)
МАР'ЯНУ (2)
МАРЯТЬ (3)

МАС (10)
МАСА (17)
МАСАЖ (4)
МАСАМ (2)
МАСАМИ (6)
МАСАХ (2)
МАСИ (18)
МАСИВНЕ (1)
МАСИВНИМ (1)
МАСИВНІ (4)
МАСИВНІШЕ (1)
МАСИВНОГО (1)
МАСИВНОЇ (1)
МАСИНОГО (2)
МАСІ (13)
МАСКАРАДАХ (1)
МАСКИ (2)
МАСКОВАНІ (1)
МАСКУ (1)
МАСКУВАВСЯ (2)
МАСЛА (16)
МАСЛИНИ (3)
МАСЛИЧНУ (2)
МАСЛІ (8)
МАСЛО (25)
МАСЛОМ (11)
МАСЛОСВЯТІЄ (1)
МАСЛОСВЯТТЯ (1)
МАСЛУ (2)
МАСЛЯК (1)
МАСЛЯКА (2)
МАСЛЯНИЦЕЙ (1)
МАСЛЯНКА (2)
МАСЛЯНКУ (2)
МАСЛЯНЦІ (1)
МАСНИЦІ (7)
МАСНИЦЯ (2)
МАСОВИХ (1)
МАСОВУ (1)
МАСОК (1)
МАСОНИ (1)
МАСОНІВ (4)
МАСОНКА (1)

МАСОНСЬКИХ (1)
МАСОНСЬКІ (1)
МАСОЮ (9)
МАСТІ (14)
МАСТОДОНТАХ (1)
МАСТОДОНТИ (1)
МАСТОДОНТІВ (1)
МАСТЬ (11)
МАСУ (10)
МАСЮ (4)
МАСЮК (96)
МАСЮКА (13)
МАСЮКИ (2)
МАСЮКІВ (14)
МАСЮКІВКА (2)
МАСЮКІВКИ (8)
МАСЮКІВКУ (2)
МАСЮКІВНА (4)
МАСЮКІВНИ (4)
МАСЮКІВНИНЕ (1)
МАСЮКІВНИНІ (1)
МАСЮКІВНІ (1)
МАСЮКІВНОЮ (3)
МАСЮКІВНУ (2)
МАСЮКІВЦІ (2)
МАСЮКОВА (1)
МАСЮКОВЕ (3)
МАСЮКОВІ (5)
МАСЮКОВІЙ (2)
МАСЮКОВОГО (1)
МАСЮКОВОЇ (1)
МАСЮКОВОМУ (2)
МАСЮКОВУ (1)
МАСЮКОМ (1)
МАСЮЧКА (51)
МАСЮЧКИ (2)
МАСЮЧКОЮ (1)
МАСЮЧЦІ (2)
МАСЯ (15)
МАТАЧИНИ (1)
МАТВІЙ (3)
МАТВІЙОВИЧУ (1)
МАТВІЯ (1)
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МАТЕМАТИКА (2)
МАТЕМАТИКИ (2)
МАТЕМАТИКОЮ (1)
МАТЕМАТИКУ (1)
МАТЕМАТИЧНІ (1)
МАТЕРБАСОМ (1)
МАТЕРИЗНА (2)
МАТЕРИН (7)
МАТЕРИНА (7)
МАТЕРИНЕ (8)
МАТЕРИНИМ (1)
МАТЕРИНИХ (6)
МАТЕРИНІ (4)
МАТЕРИНІЙ (2)
МАТЕРИНКА (2)
МАТЕРИНКИ (3)
МАТЕРИНОГО (8)
МАТЕРИНОЇ (6)
МАТЕРИНОМУ (2)
МАТЕРИНОЮ (1)
МАТЕРИНСЬКИЙ (1)
МАТЕРИНСЬКИМ (3)
МАТЕРИНСЬКОГО (1)
МАТЕРИНСЬКУ (1)
МАТЕРИНУ (12)
МАТЕРИНУВАЛА (4)
МАТЕРИНУВАТЬ (1)
МАТЕРІ (496)
МАТЕРІАЛ (6)
МАТЕРІАЛИ (3)
МАТЕРІАЛІЗМУ (3)
МАТЕРІАЛІСТАМИ (1)
МАТЕРІАЛІСТИЧНА (1)
МАТЕРІАЛІСТИЧНИЙ
(2)
МАТЕРІАЛІСТИЧНИМИ
(1)
МАТЕРІАЛІСТКА (1)
МАТЕРІАЛУ (13)
МАТЕРІАЛЬНА (3)
МАТЕРІАЛЬНЕ (3)
МАТЕРІАЛЬНИЙ (2)
МАТЕРІАЛЬНИМ (3)

МАТЕРІАЛЬНИХ (3)
МАТЕРІАЛЬНІ (3)
МАТЕРІАЛЬНІЙ (2)
МАТЕРІАЛЬНІСТЬ (3)
МАТЕРІАЛЬНІСТЮ (1)
МАТЕРІАЛЬНО (1)
МАТЕРІАЛЬНОГО (1)
МАТЕРІАЛЬНОЇ (3)
МАТЕРІАЛЬНОСТІ (1)
МАТЕРІАЛЬНОЮ (1)
МАТЕРІАЛЬНУ (4)
МАТЕРІВ (7)
МАТЕРІЄЮ (16)
МАТЕРІЇ (57)
МАТЕРІЙ (5)
МАТЕРІ-МУЖИЧКИ (1)
МАТЕРІ-УДОВИ (2)
МАТЕРІЮ (17)
МАТЕРІЯ (22)
МАТЕРІЯМИ (2)
МАТЕРНІМ (1)
МАТЕРОВОГО (2)
МАТЕРЯМ (2)
МАТЕРЯМИ (3)
МАТИ (1300)
МАТИМЕ (27)
МАТИМЕМО (17)
МАТИМЕТЕ (9)
МАТИМЕШ (18)
МАТИМУ (29)
МАТИМУТЬ (9)
МАТИ-НАТУРА (2)
МАТІНКА (2)
МАТІНКИ (6)
МАТІНКО (14)
МАТІНКУ (1)
МАТІНОЧКО (2)
МАТІНЦІ (1)
МАТІР (229)
МАТІРКИ (2)
МАТІР'Ю (134)
МАТКИ (7)
МАТКО (2)

МАТКУ (2)
МАТНІ (3)
МАТНЮ (1)
МАТНЯ (2)
МАТОВА (1)
МАТОВЕ (16)
МАТОВИЙ (10)
МАТОВИМ (15)
МАТОВИХ (2)
МАТОВІ (4)
МАТОВІЙ (1)
МАТОВО-БІЛА (1)
МАТОВО-БІЛЕ (6)
МАТОВО-БІЛИЙ (2)
МАТОВО-БІЛИМ (1)
МАТОВО-БІЛОМУ (2)
МАТОВОГО (1)
МАТОВОЇ (1)
МАТОВОМУ (11)
МАТОМ (1)
МАТОРЖЕНИКИ (1)
МАТОРЖЕНИКІВ (1)
МАТОЧИН (2)
МАТОЧИНИ (2)
МАТОШНИКУ (1)
МАТРАЦ (1)
МАТРАЦАХ (1)
МАТРАЦИ (4)
МАТРАЦОМ (1)
МАТРОНУ (2)
МАТРОСА (2)
МАТУСЕНЬКУ (2)
МАТУСІ (1)
МАТУСОВА (1)
МАТУСОВЕ (2)
МАТУСОВІ (2)
МАТУСЮ (2)
МАТУШЕВСЬКА (5)
МАТУШЕВСЬКИЙ (2)
МАТУШЕВСЬКИМИ (2)
МАТУШЕВСЬКИХ (9)
МАТУШЕВСЬКІ (6)
МАТУШЕВСЬКОЇ (1)
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МАТУШКА (272)
МАТУШКАМ (9)
МАТУШКАМИ (5)
МАТУШКАХ (1)
МАТУШКЕ (2)
МАТУШКИ (115)
МАТУШКИ-УДОВИ (1)
МАТУШКО (27)
МАТУШКО-СЕРЦЕ (1)
МАТУШКОЮ (13)
МАТУШКУ (15)
МАТУШОК (17)
МАТУШЦІ (23)
МАТУШЧИН (1)
МАТУЩИН (1)
МАТУЩИНЕ (1)
МАТУЩИНИМ (1)
МАТУЩИНИХ (1)
МАТЬ (14)
МАТЮШКІНА (2)
МАХ (3)
МАХАВ (35)
МАХАЄ (20)
МАХАЙ (1)
МАХАЙТЕ (3)
МАХАЛА (7)
МАХАЛИ (14)
МАХАТИ (2)
МАХАТЬ (7)
МАХАЮ (3)
МАХАЮТЬ (1)
МАХАЮЧИ (19)
МАХИНУ (1)
МАХІНАЦІЯ (1)
МАХНЕ (1)
МАХНЕМО (1)
МАХНЕШ (1)
МАХНІВКИ (4)
МАХНІВКОЮ (2)
МАХНІВКУ (3)
МАХНІВСЬКА (26)
МАХНІВСЬКИЙ (1)
МАХНІВСЬКІ (1)

МАХНІВСЬКОЇ (6)
МАХНІВСЬКОЮ (2)
МАХНІВСЬКУ (4)
МАХНІВЦІ (5)
МАХНІМ (1)
МАХНУ (1)
МАХНУВ (62)
МАХНУВШИ (13)
МАХНУЛА (61)
МАХНУЛИ (1)
МАХНУТИ (2)
МАХОВСЬКИЙ (1)
МАХОВСЬКОГО (2)
МАХОМ (4)
МАХОНЕ (1)
МАХОНУВ (2)
МАХОРКИ (1)
МАЦА (1)
МАЦАПУРА (3)
МАЦАПУРИ (1)
МАЦІЄВИЧЕМ (2)
МАЦІЙОВИЧАМИ (2)
МАЦУ (1)
МАЦЬКЕВИЧ (5)
МАЦЬКЕВИЧА (4)
МАЦЬКЕВИЧЕВІ (1)
МАЧУСІ (2)
МАЧУХА (20)
МАЧУХИ (5)
МАЧУХО (2)
МАЧУХОЮ (2)
МАЧУХУ (4)
МАЧУШИНИХ (1)
МАША (72)
МАШЕЮ (5)
МАШИН (9)
МАШИНА (12)
МАШИНАЛЬНО (3)
МАШИНАМИ (1)
МАШИНЕ (1)
МАШИНИ (20)
МАШИНІ (2)
МАШИНІСТ (1)

МАШИНОЮ (3)
МАШИНУ (5)
МАШІ (19)
МАШКАРА (9)
МАШКАРАДІ (1)
МАШКАРАДНЕ (1)
МАШКАРИ (7)
МАШКАРІ (2)
МАШКАРО (1)
МАШКАРОЮ (1)
МАШКАРУ (21)
МАШКЕВИЧ (2)
МАШКЕВИЧА (4)
МАШО (3)
МАШУ (23)
МАЮ (277)
МАЮТЬ (92)
МАЮТЬСЯ (2)
МАЮЧА (1)
МАЮЧИ (52)
МАЮЧИЙ (5)
МАЮЧІЙ (1)
МАЮЧОГО (1)
МАЯ (35)
МАЯВ (3)
МАЯК (9)
МАЯКА (4)
МАЯКУ (2)
МАЯЛА (1)
МАЯЛИ (6)
МАЯЛИСЬ (1)
МАЯЛО (1)
МАЯТНИК (8)
МАЯТНИКА (1)
МАЯТНИКИ (1)
МАЯТНИКОМ (1)
МГАРСЬКИЙ (1)
МГАРСЬКИМ (1)
МГАРСЬКОГО (7)
МЕБЕЛІ (3)
МЕБЕЛЬ (1)
МЕБІЛІ (10)
МЕБІЛЛЮ (6)
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МЕБІЛЬ (59)
МЕБЛІРОВАНІ (1)
МЕБЛЬОВАНІ (2)
МЕГДАЛІ (1)
МЕГЕРА (1)
МЕД (35)
МЕДАЛІ (1)
МЕДАЛЬ (1)
МЕДАЛЬЙОН (2)
МЕДАМИ (5)
МЕДВИН (2)
МЕДВИНА (1)
МЕД-ВИНО (2)
МЕДВІДЬ (1)
МЕД-ГОРІЛКУ (2)
МЕДИ (4)
МЕДИКАМИ (1)
МЕДИНИ (1)
МЕДИНІ (1)
МЕДИЦИНА (1)
МЕДИЦИНИ (1)
МЕДИЦИНІ (2)
МЕДИЦИНСЬКЕ (1)
МЕДИЦИНСЬКИЙ (2)
МЕДИЦИНСЬКИХ (1)
МЕДИЦИНСЬКОЇ (1)
МЕДИЦИНСЬКУ (1)
МЕДИЦИНЫ (1)
МЕДИЦІЙНИХ (1)
МЕДІВ (3)
МЕДІУМОМ (1)
МЕДІУМ-СПІРИТ (1)
МЕДОВА (1)
МЕДОВИЙ (3)
МЕДОВИМИ (1)
МЕДОВІЙ (2)
МЕДОК (3)
МЕДОМ (27)
МЕД-ПИВО (1)
МЕДУ (44)
МЕДУЗА (1)
МЕДУЗИ (2)
МЕДУЗУ (1)

МЕДУ-ЛИПЦЮ (1)
МЕДЯНИКА (3)
МЕДЯНИКАМИ (3)
МЕДЯНИКИ (7)
МЕДЯНИКІВ (7)
МЕДЯНИКОМ (1)
МЕДЯНУ (1)
МЕЖ (13)
МЕЖА (2)
МЕЖАМИ (7)
МЕЖАХ (5)
МЕЖДУ (1)
МЕЖЕЮ (7)
МЕЖИ (9)
МЕЖИБІЖ (1)
МЕЖИГІРСЬКИЙ (2)
МЕЖИГІРСЬКИМИ (1)
МЕЖИГІРСЬКОГО (1)
МЕЖИРІЧ (1)
МЕЖИСІДКА (1)
МЕЖИСІТКОЮ (1)
МЕЖІ (13)
МЕЖОВ (2)
МЕЖУ (3)
МЕЖУВАВСЬ (1)
МЕЖУЄТЬСЯ (1)
МЕЖУЮЧЕ (1)
МЕЖУЮЧИЙ (1)
МЕЖУЮЧИХ (5)
МЕЖУЮЧІ (1)
МЕЙСНЕР (2)
МЕКАЄ (5)
МЕКАЛА (1)
МЕКАЛИ (2)
МЕКАЛО (2)
МЕКАННЯ (4)
МЕККИ (3)
МЕЛА (2)
МЕЛАНІЄ (3)
МЕЛАНІЄЮ (1)
МЕЛАНІЇ (2)
МЕЛАНІЮ (1)
МЕЛАНІЯ (38)

МЕЛАНКАМИ (2)
МЕЛАНКИ (7)
МЕЛАНХОЛІЧНОМУ
(1)
МЕЛАНХОЛІЮ (8)
МЕЛАНХОЛІЯ (1)
МЕЛАНЦІ (1)
МЕЛАСЕЮ (19)
МЕЛАСИН (3)
МЕЛАСИНА (2)
МЕЛАСИНЕ (8)
МЕЛАСИНИХ (2)
МЕЛАСИНІ (3)
МЕЛАСИНОЇ (1)
МЕЛАСИНОМУ (1)
МЕЛАСИНОЮ (1)
МЕЛАСИНУ (2)
МЕЛАСІ (78)
МЕЛАСЮ (54)
МЕЛАСЯ (426)
МЕЛАСЯМИ (1)
МЕЛАШКА (217)
МЕЛАШКИ (34)
МЕЛАШКО (23)
МЕЛАШКОЮ (21)
МЕЛАШКУ (46)
МЕЛАШЦІ (8)
МЕЛАШЧИН (1)
МЕЛАШЧИНА (3)
МЕЛАШЧИНЕ (1)
МЕЛАШЧИНИХ (2)
МЕЛАШЧИНІ (4)
МЕЛАШЧИНОГО (2)
МЕЛАШЧИНУ (2)
МЕЛАЩИНА (2)
МЕЛАЩИНИМ (1)
МЕЛАЩИНИХ (2)
МЕЛАЩИНОГО (1)
МЕЛАЩИНОЇ (1)
МЕЛЕ (17)
МЕЛЕГЕРІЄ (1)
МЕЛЕГЕРІЇ (2)
МЕЛЕГЕРІЮ (1)
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МЕЛЕГЕРІЯ (4)
МЕЛЕНТЬЕВНА (1)
МЕЛЕТІЄЮ (1)
МЕЛЕТІЇ (2)
МЕЛЕТІЮ (2)
МЕЛЕТІЯ (15)
МЕЛЕТРИСА (1)
МЕЛЕТРИСО (1)
МЕЛЕТЬСЯ (1)
МЕЛКОМУ (1) (рос.)
МЕЛОДИЧНА (2)
МЕЛОДИЧНЕ (1)
МЕЛОДИЧНИЙ (4)
МЕЛОДИЧНИМ (1)
МЕЛОДИЧНІ (1)
МЕЛОДИЧНОГО (1)
МЕЛОДИЧНОЇ (2)
МЕЛОДИЧНОЮ (1)
МЕЛОДИЧНУ (2)
МЕЛОДІЄЮ (5)
МЕЛОДІЇ (70)
МЕЛОДІЙ (10)
МЕЛОДІЙНА (1)
МЕЛОДІЙНИЙ (1)
МЕЛОДІЙНІЙ (2)
МЕЛОДІЮ (16)
МЕЛОДІЯ (30)
МЕЛОДІЯМИ (7)
МЕЛОДІЯ-ПІСНЯ (2)
МЕЛОДІЯХ (10)
МЕЛЬКАЕТ (1)
МЕЛЬКАЄ (3)
МЕЛЬКАЛА (1)
МЕЛЬКНЕ (1)
МЕЛЬКНУВ (2)
МЕЛЬ-МЕЛЬ (1)
МЕЛЬНИКИ (1)
МЕЛЬНУВ (1)
МЕЛЬХИСЕДЕК (106)
МЕЛЬХИСЕДЕКА (29)
МЕЛЬХИСЕДЕКОВА (2)
МЕЛЬХИСЕДЕКОВІ (7)

МЕЛЬХИСЕДЕКОВОЇ
(1)
МЕЛЬХИСЕДЕКОМ (2)
МЕЛЮ (2)
МЕМОРАНДУМ (2)
МЕМОРІАЛ (2)
МЕМУАРИ (1)
МЕНЕ (5352)
МЕНЕЛАЇХА (1)
МЕНЕЛЕ (1)
МЕНЕСТРЕЛІВ (1)
МЕНЕ-ТО (1)
МЕНІ (4010)
МЕНТ (4)
МЕНТЕНОМ (1)
МЕНТОНІ (2)
МЕНТОР (1)
МЕНТОРА (1)
МЕНТОРІВ (1)
МЕНУЕТА (1)
МЕНУЕТІВ (1)
МЕНША (27)
МЕНШАВ (1)
МЕНШАЄ (4)
МЕНШЕ (67)
МЕНШИЙ (36)
МЕНШИМ (3)
МЕНШИМИ (4)
МЕНШИХ (23)
МЕНШІ (48)
МЕНШІЙ (1)
МЕНШІСТЬ (3)
МЕНШОГО (12)
МЕНШОЇ (6)
МЕНШОМУ (12)
МЕНШОЮ (4)
МЕНШУ (12)
МЕНЯ (5)
МЕРВ (1)
МЕРВА (2)
МЕРВИ (3)
МЕРВУ (1)
МЕРЕЖ (1)
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МЕРТВІШЕ (3)
МЕРЕЖА (3)
МЕРТВО (36)
МЕРЕЖАМИ (1)
МЕРТВОВОДІ (1)
МЕРЕЖАНИМИ (1)
МЕРТВОГО (7)
МЕРЕЖАНИХ (1)
МЕРТВОЇ (14)
МЕРЕЖАНОГО (1)
МЕРТВОМУ (9)
МЕРЕЖАНУ (4)
МЕРТВОТА (8)
МЕРЕЖАТЬ (1)
МЕРТВОТИ (7)
МЕРЕЖЕЮ (1)
МЕРТВОТІ (1)
МЕРЕЖИЛИ (1)
МЕРТВОТОЮ (2)
МЕРЕЖІ (20)
МЕРТВОТУ (5)
МЕРЕЖКАМИ (7)
МЕРТВОЮ (8)
МЕРЕЖКАХ (2)
МЕРТВУ (12)
МЕРЕЖКИ (4)
МЕРЦЕВІ (2)
МЕРЕЖУ (12)
МЕРЦЕМ (1)
МЕРЗ (2)
МЕРЦІ (8)
МЕРЗЛА (1)
МЕРЦІВ (10)
МЕРЗЛИ (4)
МЕРЦЯ (8)
МЕРЗЛИМ (1)
МЕРЦЯМИ (2)
МЕРЗЛОГО (4)
МЕРЦЯХ (1)
МЕРЗЛОЇ (1)
МЕРЩІ (7)
МЕРЗЛУ (1)
МЕРЩІЙ (160)
МЕРЗНЕ (2)
МЕРЩІЙ-БО (1)
МЕРЗНЕМО (1)
МЕССАЛІНИ (2)
МЕРЗНУТИ (2)
МЕСТЕЧКО (4)
МЕРЗНУТЬ (1)
МЕСТИ (2)
МЕРІКЕ ЕДУАРД (2)
МЕРКАНТИЛЬНОГО (1) МЕСТНЫМИ (1)
МЕСТО (1)
МЕРКУРІЙ (11)
МЕСЯЦЬІ (1)
МЕРЛИ (1)
МЕТА (2)
МЕРОПІЄ (2)
МЕТАЛІЧНИЙ (2)
МЕРОПІЄЮ (1)
МЕТАЛІЧНИМ (1)
МЕРОПІЮ (2)
МЕТАФІЗИЧНИХ (1)
МЕРОПІЯ (10)
МЕТАФОРИ (2)
МЕРТВА (58)
МЕТЕЛИК (10)
МЕРТВЕ (13)
МЕТЕЛИКА (1)
МЕРТВЕЦЬКИЙ (1)
МЕТЕЛИКАМИ (1)
МЕРТВИЙ (23)
МЕТЕЛИКИ (12)
МЕРТВИМ (14)
МЕТЕЛИКІВ (2)
МЕРТВИМИ (7)
МЕТЕЛИКОМ (3)
МЕРТВИХ (10)
МЕТЕЛИЦЕЮ (3)
МЕРТВІ (27)
МЕТЕЛИЦІ (9)
МЕРТВІЙ (6)
МЕТЕЛИЦЮ (4)
МЕРТВІША (1)

МЕТЕЛИЦЯ (6)
МЕТЕНА (1)
МЕТЕНО (1)
МЕТЕОР (1)
МЕТЕОРИ (3)
МЕТЕРЛІНК (4)
МЕТЕРЛІНКА (5)
МЕТИ (15)
МЕТИКУВАВ (2)
МЕТИКУВАННЯ (2)
МЕТИКУВАТИ (2)
МЕТИКУВАТЬ (1)
МЕТИКУЙ (1)
МЕТИКУЮ (1)
МЕТИКУЮЧИХ (1)
МЕТІЛЬ (13)
МЕТКА (13)
МЕТКИЙ (1)
МЕТКІСТЬ (1)
МЕТКУ (4)
МЕТЛИЦЮ (1)
МЕТЛЯВ (1)
МЕТЛЯВСЬ (1)
МЕТЛЯВСЯ (1)
МЕТЛЯЄ (2)
МЕТЛЯЄТЬСЯ (2)
МЕТЛЯЛА (1)
МЕТЛЯЛАСЬ (6)
МЕТЛЯЛИСЬ (13)
МЕТЛЯЛОСЬ (2)
МЕТЛЯЮТЬСЯ (2)
МЕТЛЯЮЧИСЬ (1)
МЕТНИМОСЬ (1)
МЕТНУЛАСЬ (4)
МЕТНУЛИСЬ (3)
МЕТОД (1)
МЕТОДА (1)
МЕТОДІ (1)
МЕТРИК (1)
МЕТРИКАХ (2)
МЕТРИКИ (4)
МЕТРИЧНЕ (2)
МЕТРИЧНІ (1)

МЕТТЕРНІХА (2)
МЕТУ (1)
МЕТУШИВСЬ (1)
МЕТУШИВСЯ (2)
МЕТУШИЛИСЬ (5)
МЕТУШИТЬСЯ (1)
МЕТУШНЯ (1)
МЕФІСТОФЕЛЕВА (1)
МЕФІСТОФЕЛІВСЬКЕ
(1)
МЕФІСТОФЕЛЬ (5)
МЕФІСТОФЕЛЯ (3)
МЕФОДІЄВІ (1)
МЕФОДІЙОВИЧУ (1)
МЕФОДІЯ (1)
МЕХАНІЗМ (4)
МЕХАНІЗМОМ (1)
МЕХАНІК (10)
МЕХАНІКА (5)
МЕХАНІКОВІ (1)
МЕХАНІКОМ (1)
МЕХАНІЧНИЙ (2)
МЕХАНІЧНИМИ (2)
МЕХАНІЧНО (17)
МЕХАНІЧНОЮ (1)
МЕХТОДЬ (1)
МЕХТОДЯ (1)
МЕЦЦІ (1)
МЕЧ (15)
МЕЧА (4)
МЕЧАМИ (1)
МЕЧЕМ (9)
МЕЧЕТ (1)
МЕЧЕТА (1)
МЕЧЕТЕЙ (1)
МЕЧЕТІ (3)
МЕЧЕТОМ (1)
МЕЧЕТЬ (1)
МЕЧЕТЯМИ (1)
МЕЧЕТЯХ (1)
МЕЧИК (1)
МЕЧІ (2)
МЕЩЕРУ (2)
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МЕЮ (1)
МЄНЯ (2)
МИ (1944)
МИГ (1)
МИГАЄ (4)
МИГАЛА (3)
МИГАЛИ (4)
МИГАЛО (2)
МИГАМИ (4)
МИГАХ (12)
МИГАЮЧА (1)
МИГАЮЧЕ (1)
МИГАЮЧИ (1)
МИГАЮЧИМ (1)
МИГАЮЧИМИ (1)
МИГАЮЧИХ (1)
МИГАЮЧІ (3)
МИГДАЛІ (1)
МИГДАЛЯМИ (1)
МИГДАЛЯХ (1)
МИГИ (5)
МИГНЕ (4)
МИГНУВ (3)
МИГНУЛА (13)
МИГНУЛИ (5)
МИГНУЛО (2)
МИГОМ (2)
МИГОТИТЬ (13)
МИГОТІВ (14)
МИГОТІЛА (12)
МИГОТІЛИ (46)
МИГОТІЛО (16)
МИГОТІННЯ (1)
МИГОТЯТЬ (13)
МИГОТЯЧИ (1)
МИГОЧЕ (1)
МИГОЧУТЬ (3)
МИГОЧУЧИ (1)
МИГТЯТЬ (2)
МИЄ (3)
МИЄТЬСЯ (1)
МИЄШ (1)
МИЗАТА (7)

МИЗАТЕ (2)
МИЗАТЕНЬКА (1)
МИЗАТІ (1)
МИЗАТУ (1)
МИЗИНЦЯ (1)
МИЗКУ (1)
МИЗОК (1)
МИЙ (1)
МИКАВСЯ (2)
МИКАЄ (2)
МИКАЄТЕСЬ (1)
МИКАЄТЬСЯ (4)
МИКАЄШСЯ (1)
МИКАЙСЯ (5)
МИКАЛИСЬ (2)
МИКАТИСЬ (2)
МИКАТЬСЯ (2)
МИКАЮСЬ (1)
МИКАЮСЯ (1)
МИКИТА (18)
МИКИТЕНКИ (1)
МИКИТИ (4)
МИКИТІ (3)
МИКИТКА (52)
МИКИТКИ (4)
МИКИТКО (5)
МИКИТКОЮ (1)
МИКИТКУ (1)
МИКИТО (3)
МИКИТОВИЧУ (1)
МИКИТУ (3)
МИКИТЦІ (3)
МИКИТЧИНУ (2)
МИКИТЯНАХ (10)
МИКИТЯНИ (5)
МИКИТЯНСЬКІ (2)
МИКИТЯНСЬКІЙ (1)
МИКОЛА (311)
МИКОЛАЄ (1)
МИКОЛАЄВА (4)
МИКОЛАЄВІ (4)
МИКОЛАЄМ (2)
МИКОЛАЇВНО (1)

МИКОЛАЇВСЬКОГО (1)
МИКОЛАЇВСЬКУ (1)
МИКОЛАЙ (19)
МИКОЛАЙКИ (3)
МИКОЛАЙКІВ (1)
МИКОЛАЙОВИЧУ (1)
МИКОЛАЮ (2)
МИКОЛАЯ (31)
МИКОЛИ (35)
МИКОЛИН (4)
МИКОЛИНА (1)
МИКОЛИНЕ (4)
МИКОЛИНИМ (2)
МИКОЛИНИХ (1)
МИКОЛИНІ (2)
МИКОЛИНУ (2)
МИКОЛІ (13)
МИКОЛО (14)
МИКОЛОЮ (12)
МИКОЛУ (53)
МИЛ (1)
МИЛА (43)
МИЛАШКЕВИЧЕВА (8)
МИЛАШКЕВИЧЕВОЇ
(1)
МИЛАШКЕВИЧЕМ (2)
МИЛЕ (13)
МИЛЕКСИТА (8)
МИЛЕКСИТИНІ (1)
МИЛЕНЬКИЙ (7)
МИЛЕНЬКОГО (2)
МИЛЕНЬКОМУ (1)
МИЛЕНЬКУ (2)
МИЛИ (8)
МИЛИЙ (107)
МИЛИМ (37)
МИЛИНАМИ (1)
МИЛИХ (6)
МИЛИЦІ (2)
МИЛИЦЮ (3)
МИЛИЦЯМИ (2)
МИЛИЦЯХ (1)
МИЛИЧКИ (1)
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МИЛІ (31)
МИЛІЇ (1)
МИЛІЙ (3)
МИЛІШЕ (1)
МИЛІШИЙ (1)
МИЛІШИМ (3)
МИЛО (9)
МИЛОГО (57)
МИЛОЇ (9)
МИЛОМ (2)
МИЛОМУ (6)
МИЛОРД (2)
МИЛОСЕРДНИЙ (47)
МИЛОСЕРДНОГО (6)
МИЛОСЕРДНОМУ (4)
МИЛОСЕРДЯ (1)
МИЛОСЛАВСЬКОГО
(1)
МИЛОСТИВИЙ (41)
МИЛОСТИВІ (1)
МИЛОСТИВІЇ (1)
МИЛОСТИВМЙ (2)
МИЛОСТИНЕЮ (4)
МИЛОСТИНИ (5)
МИЛОСТИНІ (12)
МИЛОСТИНКА (1)
МИЛОСТИНКИ (1)
МИЛОСТИНКОЮ (1)
МИЛОСТИНКУ (4)
МИЛОСТИНУ (5)
МИЛОСТИНЮ (15)
МИЛОСТИНЯ (1)
МИЛОСТІ (12)
МИЛОСТЬ (13)
МИЛОСТЮ (2)
МИЛОЮ (1)
МИЛУ (10)
МИЛУВАВ (6)
МИЛУВАВСЬ (9)
МИЛУВАВСЯ (39)
МИЛУВАЛА (1)
МИЛУВАЛАСЬ (29)
МИЛУВАЛАСЯ (1)

МИЛУВАЛИСЬ (20)
МИЛУВАННІ (1)
МИЛУВАТИМЕМОСЬ
(1)
МИЛУВАТИМЕШСЯ (1)
МИЛУВАТИСЬ (12)
МИЛУВАТИСЯ (1)
МИЛУВАТЬСЯ (5)
МИЛУЄ (9)
МИЛУЄМОСЬ (1)
МИЛУЄТЕСЬ (1)
МИЛУЄТЬСЯ (2)
МИЛУЄШСЯ (1)
МИЛУЙ (1)
МИЛУЙСЯ (1)
МИЛУЙТЕСЯ (1)
МИЛУЮСЬ (5)
МИЛУЮТЬСЯ (3)
МИЛУЮЧИСЬ (9)
МИЛЬ (5)
МИМОВОЛІ (2)
МИМРИВ (12)
МИМРИЛА (2)
МИМРИТЬ (1)
МИМРЯЧИ (2)
МИНА (88)
МИНАВ (16)
МИНАЄ (23)
МИНАЄШ (1)
МИНАЙ (1)
МИНАЙМО (1)
МИНАЙТЕ (4)
МИНАЛА (7)
МИНАЛИ (10)
МИНАЛО (2)
МИНАТИ (3)
МИНАТЬ (1)
МИНАЮ (2)
МИНАЮТЬ (10)
МИНАЮЧА (1)
МИНАЮЧИ (4)
МИНДАЛЕМ (1)
МИНЕ (32)

МИНЕТЕ (2)
МИНЕТЬСЯ (11)
МИНИ (6)
МИНИН (6)
МИНИНИХ (2)
МИНИНІ (1)
МИНИНІЙ (1)
МИНИНОМУ (1)
МИНИСТЕРСТВА (1)
МИНИСТЕРСТВО (1)
МИНИСТРА (1)
МИНИСТРУ (2)
МИНІ (24)
МИНО (2)
МИНОДОРА (1)
МИНОЮ (2)
МИНУ (9)
МИНУВ (117)
МИНУВША (2)
МИНУВШЕ (13)
МИНУВШЕГО (2)
МИНУВШЕМУ (2)
МИНУВШИЙ (4)
МИНУВШИМ (5)
МИНУВШИМИ (1)
МИНУВШИНУ (4)
МИНУВШИХ (4)
МИНУВШІ (11)
МИНУВШІМ (4)
МИНУВШІСТЬ (9)
МИНУВШІСТЮ (1)
МИНУВШОГО (27)
МИНУВШОЇ (2)
МИНУВШОМУ (6)
МИНУВШОСТІ (4)
МИНУВШУ (2)
МИНУЛА (50)
МИНУЛАСЬ (5)
МИНУЛИ (31)
МИНУЛИСЬ (1)
МИНУЛИСЯ (1)
МИНУЛО (92)
МИНУЛОСЬ (2)
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МИНУЛОСЯ (4)
МИНУТЬ (8)
МИР (56)
МИРА (2)
МИРГОРОД (3)
МИРГОРОДСЬКОГО (1)
МИРГОРОДСЬКОМУ
(2)
МИРГОРОДЩИНИ (1)
МИРИ (3)
МИРИЛИ (1)
МИРИМОСЬ (1)
МИРИТИ (5)
МИРИТИСЬ (9)
МИРИТЬ (3)
МИРИТЬСЯ (4)
МИРІ (7)
МИРКНУВ (1)
МИРЛИКИЙСЬКИЙ (1)
МИРНЕ (1)
МИРНИЙ (1)
МИРНІ (5)
МИРНІЙ (1)
МИРНО (5)
МИРНОГО (19)
МИРНОТА (16)
МИРНОТИ (1)
МИРНОТОЮ (2)
МИРНОТУ (1)
МИРНОЮ (1)
МИРНУ (2)
МИРОВИЙ (14)
МИРОВИМ (1)
МИРОВИХ (2)
МИРОВІ (4)
МИРОВОГО (13)
МИРОВОМУ (4)
МИРОМ (14)
МИРОН (2)
МИРОНІВКА (1)
МИРОНІВКИ (2)
МИРОНІВКУ (4)
МИРОНІВСЬКА (1)

МИРОНІВСЬКІ (1)
МИРОНІВСЬКІЙ (1)
МИРОНІВСЬКОЇ (1)
МИРОНІВСЬКУ (1)
МИРОНІВЦІ (2)
МИРОНОСИЦІ (2)
МИРОНОСИЦЬ (25)
МИРОНОСИЦЯМИ (2)
МИРОСЛАВСЬКИМ (2)
МИРОСОЗЕРЦАНИЕ (1)
МИРОТОЧИВИХ (1)
МИРСЬКИЙ (1)
МИРСЬКИМ (1)
МИРСЬКИМИ (1)
МИРСЬКИХ (2)
МИРСЬКІ (1)
МИРСЬКОЇ (2)
МИРТ (1)
МИРТАМИ (2)
МИРТИ (2)
МИРТУ (1)
МИРУ (17)
МИРУЛЕВИЧ (1)
МИРШАВА (2)
МИРШАВЕ (2)
МИРШАВИЙ (2)
МИРШАВИМИ (2)
МИРШАВИХ (2)
МИРШАВІ (11)
МИРШАВІЙ (2)
МИРШАВІТЬ (1)
МИРЯН (4)
МИРЯТЬ (1)
МИСАНА (2)
МИСАНЕНКА (1)
МИСАНКА (1)
МИСКА (8)
МИСКАМИ (5)
МИСКАМИЯНДОЛАМИ (1)
МИСКАХ (3)
МИСКИ (51)
МИСКОЮ (1)

МИСКУ (53)
МИСЛИВ (3)
МИСЛИТИ (1)
МИСЛИТЬ (3)
МИСЛИШ (2)
МИСЛІ (44)
МИСЛІНСЬКИЙ (1)
МИСЛІТЕ (1)
МИСЛЬ (25)
МИСЛЮ (1)
МИСЛЯМИ (5)
МИСНИК (14)
МИСНИКА (11)
МИСНИКИ (2)
МИСНИКОМ (3)
МИСНИКУ (14)
МИСОК (9)
МИСОЧКА (2)
МИСОЧКАХ (1)
МИСОЧКИ (10)
МИСОЧКОЮ (1)
МИСОЧКУ (8)
МИСОЧОК (2)
МИСОЧЦІ (1)
МИСТЕЦТВО (2)
МИСЦІ (8)
МИТАРСТВА (1)
МИТАРСТВАХ (1)
МИТАХ (1)
МИТЕЛЕМ (1)
МИТЕЛЬ (4)
МИТЕЛЮ (1)
МИТЕЦЬ (11)
МИТИ (8)
МИТИКУВАВ (4)
МИТИКУВАЛА (3)
МИТИКУВАТИ (1)
МИТИКУВАТЬ (2)
МИТИКУЮ (2)
МИТИКУЮТЬ (1)
МИТИКУЮЧИ (1)
МИТІ (1)
МИТІЙ (1)
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МИТІЛЮ (1)
МИТР (2)
МИТРА (3)
МИТРАХ (1)
МИТРИ (3)
МИТРІ (2)
МИТРОПОЛИТ (62)
МИТРОПОЛИТА (32)
МИТРОПОЛИТАМИ (2)
МИТРОПОЛИТАНСЬКО
Ї (1)
МИТРОПОЛИТАНСЬКО
МУ (1)
МИТРОПОЛИТИ (1)
МИТРОПОЛИТОВІ (4)
МИТРОПОЛИТОМ (2)
МИТРОПОЛИТСЬКИЙ
(1)
МИТРОПОЛИЧА (1)
МИТРОПОЛИЧИЙ (3)
МИТРОПОЛИЧИМИ (2)
МИТРОПОЛИЧІ (4)
МИТРОПОЛИЧОГО (1)
МИТРОПОЛІТАНСЬКИ
Й (1)
МИТРОПОЛІТАНСЬКУ
(1)
МИТРУ (5)
МИТТЮ (27)
МИТЦЕМ (2)
МИТЦІ (1)
МИТЦЯ (3)
МИТЬ (191)
МИХАИЛ (1)
МИХАИЛУ (1)
МИХАЇЛА (1)
МИХАЙЛА (103)
МИХАЙЛЕ (76)
МИХАЙЛИК (1)
МИХАЙЛІВ (1)
МИХАЙЛІВНА (63)
МИХАЙЛІВНИ (9)
МИХАЙЛІВНІ (3)

МИХАЙЛІВНО (25)
МИХАЙЛІВНОЮ (3)
МИХАЙЛІВНУ (6)
МИХАЙЛІВСЬКЕ (6)
МИХАЙЛІВСЬКИЙ (10)
МИХАЙЛІВСЬКІЙ (2)
МИХАЙЛІВСЬКІМ (1)
МИХАЙЛІВСЬКОГО
(15)
МИХАЙЛІВСЬКОЇ (1)
МИХАЙЛІВСЬКОМУ
(6)
МИХАЙЛО (66)
МИХАЙЛОВИЧ (5)
МИХАЙЛОВИЧА (1)
МИХАЙЛОВИЧУ (5)
МИХАЙЛОВІ (2)
МИХАЙЛОВНОЮ (1)
МИХАЙЛОВОЮ (2)
МИХАЙЛОВСЬКОМУ
(1)
МИХАЙЛОМ (3)
МИХАЙЛУ (3)
МИХАЛЧЕВСЬКА (31)
МИХАЛЧЕВСЬКИЙ
(168)
МИХАЛЧЕВСЬКИМ (5)
МИХАЛЧЕВСЬКИХ (2)
МИХАЛЧЕВСЬКІ (1)
МИХАЛЧЕВСЬКІЙ (2)
МИХАЛЧЕВСЬКОГО
(44)
МИХАЛЧЕВСЬКОЇ (3)
МИХАЛЧЕВСЬКОМУ
(8)
МИХАЛЧЕВСЬКУ (2)
МИЧКА (3)
МИЧКАМИ (2)
МИЧКУ (2)
МИЧОК (1)
МИШ (2)
МИША (9)
МИШАМ (1)

МИШАМИ (2)
МИШАЧА (1)
МИШАЧІ (1)
МИШЕЙ (1)
МИШІ (26)
МИШКА (2)
МИШКИ (9)
МИШКОВСЬКОГО (1)
МИШКОЮ (1)
МИШКУ (10)
МИШОК (2)
МИШУ (3)
МИШУК (78)
МИШУКА (26)
МИШУКАМИ (1)
МИШУКІВ (5)
МИШУКОВЕ (1)
МИШУКОВІ (10)
МИШУКОМ (2)
МІГ (185)
МІГРЕНЬ (1)
МІДІ (5)
МІДНА (1)
МІДНИМИ (3)
МІДНИХ (1)
МІДНІ (7)
МІДНОГО (1)
МІДНОЇ (1)
МІДНОМУ (2)
МІДНО-ЧЕРВОНИМ (1)
МІДНО-ЧЕРНОНЕ (1)
МІДНУ (1)
МІДЬ (4)
МІДЯКАМИ (2)
МІДЯКИ (3)
МІДЯКІВ (1)
МІЖ (1113)
МІЖГІР'Я (1)
МІЗЕРНА (2)
МІЗЕРНЕ (2)
МІЗЕРНЕНЬКИХ (1)
МІЗЕРНЕНЬКІ (1)
МІЗЕРНИЙ (3)
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МІЗЕРНИМИ (1)
МІЗЕРНІ (2)
МІЗЕРНІЄ (1)
МІЗЕРНІЄШ (1)
МІЗЕРНІТЬ (1)
МІЗЕРНІШІ (1)
МІЗЕРНІЮТЬ (1)
МІЗЕРНО (2)
МІЗЕРНОГО (2)
МІЗЕРНОЮ (1)
МІЗЕРНУ (2)
МІЗИНЦІ (2)
МІЗИНЦЯ (1)
МІЗКОМ (1)
МІЙ (1134)
МІКЕЛАНЖЕЛО (1)
МІЛИНАМИ (1)
МІЛИНАХ (1)
МІЛИНИ (1)
МІЛІОНАМИ (1)
МІЛІОНІВ (2)
МІЛКА (2)
МІЛКЕ (2)
МІЛКИЙ (1)
МІЛКИХ (1)
МІЛКІШЕ (1)
МІЛКО (1)
МІЛКОВОДДІ (2)
МІЛКОМУ (2)
МІЛЛЕР-МАЛЯР (1)
МІЛЛЬ (1)
МІЛЛЮ (2)
МІЛЛЯРД (2) (прізв.)
МІЛЛЯРДА (4)
МІЛЛЯРДІВ (1)
МІЛЛЯРДОВІ (1)
МІЛЛЯРДОВОГО (1)
МІЛЛЯРДОМ (1)
МІЛЬ (2)
МІЛЬЙОН (3)
МІЛЬЙОНЕРИ (1)
МІЛЬЙОНИ (7)
МІЛЬЙОНІВ (2)

МІЛЬЙОНОМ (1)
МІЛЬЙОНЩИКА (1)
МІМІЦІ (1)
МІНА (3)
МІНАМИ (1)
МІНАРЕТАМИ (2)
МІНАРЕТАХ (1)
МІНАРЕТИ (5)
МІНАРЕТІ (1)
МІНАРЕТІВ (1)
МІНЕРАЛОГІЇ (2)
МІНЕРАЛЬНА (1)
МІНЕРАЛЬНИХ (1)
МІНЕРАЛЬНІ (1)
МІНЕЮ (3)
МІНЕЯ (1)
МІНИ (1)
МІНИТЬСЯ (4)
МІНІ (16)
МІНІНА (1)
МІНІСТЕРСТВ (1)
МІНІСТЕРСТВА (4)
МІНІСТЕРСТВО (4)
МІНІСТЕРСТВОМ (1)
МІНІСТЕРСЬКИХ (6)
МІНІСТЕРСЬКІ (2)
МІНІСТР (5)
МІНІСТРА (1)
МІНІСТРАМИ (1)
МІНІСТРАРЕАКЦІОНЕРА (1)
МІНІСТРИ (5)
МІНІСТРІВ (4)
МІНІСТРОВІ (6)
МІНОГИ (1)
МІНОРНА (1)
МІНОРНИЙ (3)
МІНОЮ (17)
МІНСЬКИЙ (1)
МІНСЬКІЙ (1)
МІНСЬКОГО (1)
МІНСЬКОЇ (3)
МІНУ (12)

МІНЩИНИ (2)
МІНЩИНІ (1)
МІНЩИНУ (1)
МІНЯВ (1)
МІНЯВСЯ (1)
МІНЯЄ (1)
МІНЯЄТЬСЯ (6)
МІНЯЙ (1)
МІНЯЙ-БО (1)
МІНЯЙМОСЬ (3)
МІНЯЛА (1)
МІНЯЛИСЬ (4)
МІНЯЛОСЬ (1)
МІНЯЛОСЯ (1)
МІНЯТЬ (1)
МІНЯЮТЬ (2)
МІНЯЮТЬСЯ (2)
МІРА (4)
МІРАЖ (6)
МІРАЖІ (1)
МІРАЖУ (2)
МІРИ (66)
МІРІ (4)
МІРКУ (7)
МІРКУВАВ (16)
МІРКУВАЛА (8)
МІРКУВАЛИ (5)
МІРКУВАННІВ (1)
МІРКУВАННЯ (11)
МІРКУВАННЯМ (1)
МІРКУВАННЯМИ (2)
МІРКУВАННЯХ (2)
МІРКУВАТИ (4)
МІРКУВАТЬ (6)
МІРКУЄ (4)
МІРКУЄШ (2)
МІРКУЙ (1)
МІРКУЙТЕ (3)
МІРКУЮ (2)
МІРКУЮЧИ (3)
МІРНА (1)
МІРНИЙ (1)
МІРНИК (2)
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МІРНИХ (1)
МІРНОЇ (2)
МІРНОЮ (2)
МІРНУ (1)
МІРОШНИК (22)
МІРОШНИКА (3)
МІРОШНИКАМ (1)
МІРОШНИКАМИ (1)
МІРОШНИКИ (8)
МІРОШНИКІВ (2)
МІРОШНИКОВІ (2)
МІРОШНИКОМ (4)
МІРОШНИЧЕНКА (1)
МІРОШНИЧЕНКО (5)
МІРОШНИЧЕНКОВІ (1)
МІРОЮ (3)
МІРУ (38)
МІРЯВ (5)
МІРЯЄ (3)
МІРЯЄТЕ (1)
МІРЯЄШ (3)
МІРЯЙМО (1)
МІРЯЙТЕ (1)
МІРЯЛА (7)
МІРЯЛИ (3)
МІРЯТИ (5)
МІРЯТЬ (4)
МІРЯЮЧИ (1)
МІСИЛИ (1)
МІСИТИ (2)
МІСИТЬ (3)
МІСІЇ (2)
МІСІОНЕР (1)
МІСІОНЕРСТВО (1)
МІСІТЬ (2)
МІСІЮ (2)
МІСІЯ (3)
МІСС (1)
МІСТ (27)
МІСТА (101)
МІСТАМ (1)
МІСТАМИ (1)
МІСТАХ (30)

МІСТЕРІЇ (1)
МІСТЕРІЙ (2)
МІСТЕРІЮ (1)
МІСТЕЧКА (37)
МІСТЕЧКАХ (11)
МІСТЕЧКО (51)
МІСТЕЧКОВОГО (1)
МІСТЕЧКОМ (9)
МІСТЕЧКУ (64)
МІСТЕЧОК (7)
МІСТИК (1)
МІСТИКИ (1)
МІСТИКІВЧОРНОРИЗЦІВ (1)
МІСТИКОБОГОСЛОВСЬКИХ (2)
МІСТИТИ (4)
МІСТИФІКАЦІЮ (1)
МІСТИФІКАЦІЯ (1)
МІСТИЦИЗМ (1)
МІСТИЧНИМ (1)
МІСТИЧНУ (1)
МІСТІ (146)
МІСТІТЬ (1)
МІСТКА (8)
МІСТКОМ (4)
МІСТКУ (8)
МІСТО (148)
МІСТОК (31)
МІСТОК-КЛАДКУ (1)
МІСТОМ (27)
МІСТОЧКИ (3)
МІСТОЧКОВІ (1)
МІСТОЧКУ (1)
МІСТОЧОК (3)
МІСТУ (5)
МІСЦЕ (335)
МІСЦЕВА (1)
МІСЦЕВИЙ (2)
МІСЦЕВИМ (6)
МІСЦЕВИМИ (7)
МІСЦЕВИХ (8)
МІСЦЕВІ (8)

МІСЦЕВІЙ (2)
МІСЦЕВОГО (7)
МІСЦЕВОЇ (1)
МІСЦЕВОЮ (3)
МІСЦЕМ (19)
МІСЦИН (1)
МІСЦИНА (17)
МІСЦИНАХ (2)
МІСЦИНИ (9)
МІСЦИНІ (11)
МІСЦИНОЮ (3)
МІСЦИНУ (12)
МІСЦІ (268)
МІСЦІВ (2)
МІСЦЬ (6)
МІСЦЮ (1)
МІСЦЯ (388)
МІСЦЯМ (2)
МІСЦЯМИ (31)
МІСЦЯХ (43)
МІСЬКА (18)
МІСЬКЕ (9)
МІСЬКИЙ (18)
МІСЬКИМ (1)
МІСЬКИМИ (3)
МІСЬКИХ (21)
МІСЬКІ (19)
МІСЬКІЙ (7)
МІСЬКОГО (10)
МІСЬКОЇ (8)
МІСЬКОМУ (10)
МІСЬКОЮ (1)
МІСЬКУ (5)
МІСЯТЬ (2)
МІСЯЦЕВА (1)
МІСЯЦЕВЕ (2)
МІСЯЦЕВІ (4)
МІСЯЦЕМ (5)
МІСЯЦІ (65)
МІСЯЦІВ (27)
МІСЯЦЬ (226)
МІСЯЦЮ (2)
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МІСЯЦЮ-МІСЯЧЕНЬКУ
(1)
МІСЯЦЯ (69)
МІСЯЦЯ-МІСЯЧЕНЬКА
(1)
МІСЯЦЯ-МОЛОДИКА
(1)
МІСЯЧЕНЬКУ (2)
МІСЯЧНА (16)
МІСЯЧНЕ (4)
МІСЯЧНИЙ (1)
МІСЯЧНИМ (3)
МІСЯЧНОГО (3)
МІСЯЧНОЇ (9)
МІСЯЧНОМУ (7)
МІСЯЧНОЮ (1)
МІСЯЧНУ (5)
МІТИНГ (1)
МІТКА (2)
МІТЛА (2)
МІТЛИ (1)
МІТЛИЦЯ (1)
МІТЛОЮ (2)
МІТЛУ (2)
МІФІЧНИЙ (3)
МІФІЧНИХ (1)
МІФІЧНІ (2)
МІФІЧНОГО (1)
МІФОЛОГІЄЮ (1)
МІФОЛОГІЇ (7)
МІФОЛОГІЧНИЙ (1)
МІФОЛОГІЧНОГО (1)
МІХ (6)
МІХА (3)
МІХАЕЛЯ А.
МОРРІСОНА (1)
МІХАЕЛЯ МОРРІСОНА
(1)
МІХИ (1)
МІХІВ (1)
МІЦІ (3)
МІЦКЕВИЧ (1)
МІЦКЕВИЧА (1)

МІЦНА (17)
МІЦНЕ (9)
МІЦНЕНЬКИХ (1)
МІЦНИЙ (28)
МІЦНИМ (27)
МІЦНИМИ (13)
МІЦНИМ-МІЦНИМ (1)
МІЦНИХ (17)
МІЦНІ (29)
МІЦНІЛА (1)
МІЦНІША (1)
МІЦНІШАВ (2)
МІЦНІШАЛИ (1)
МІЦНІШАЛО (1)
МІЦНІШЕ (9)
МІЦНІШИЙ (1)
МІЦНІШІ (1)
МІЦНІШОГО (1)
МІЦНІШУ (1)
МІЦНО (52)
МІЦНОГО (10)
МІЦНОЇ (4)
МІЦНОМУ (3)
МІЦНОСИЛЕ (1)
МІЦНОСИЛИЙ (2)
МІЦНОСТІ (1)
МІЦНОЮ (4)
МІЦНУ (12)
МІЦЦЮ (1)
МІЦЬ (10)
МІШАВ (1)
МІШАВСЯ (1)
МІШАЄ (4)
МІШАЄТЕ (1)
МІШАЄТЬСЯ (1)
МІШАЄШ (1)
МІШАЙ (1)
МІШАЙСЯ (3)
МІШАЛА (3)
МІШАЛИ (2)
МІШАНА (3)
МІШАНИНА (6)
МІШАНИНИ (1)

МІШАНИНОЮ (5)
МІШАНИНУ (1)
МІШАНИХ (1)
МІШАНИЦЕЮ (1)
МІШАНИЦІ (2)
МІШАНИЦЮ (11)
МІШАНИЦЯ (1)
МІШАНІ (1)
МІШАНІЙ (1)
МІШАНКИ (2)
МІШАНКОЮ (2)
МІШАНОЇ (1)
МІШАНОЮ (1)
МІШАНУ (2)
МІШАТИ (3)
МІШАТЬ (2)
МІШАТЬСЯ (1)
МІШАЮ (1)
МІШАЮСЬ (2)
МІШАЮТЬ (8)
МІШАЮЧИ (12)
МІШАЮЧИСЬ (1)
МІШЕЧКИ (1)
МІШЕЧОК (1)
МІШКА (36)
МІШКАМИ (14)
МІШКАХ (7)
МІШКИ (56)
МІШКІВ (21)
МІШКОМ (10)
МІШКУ (11)
МІШОК (62)
МІЩАН (71)
МІЩАНАМ (2)
МІЩАНАМИ (10)
МІЩАНИ (55)
МІЩАНИН (11)
МІЩАНИНА (9)
МІЩАНИНОВІ (1)
МІЩАНИНОМ (1)
МІЩАНКА (26)
МІЩАНКАМИ (4)
МІЩАНКИ (31)
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МІЩАНКОЮ (1)
МІЩАНКУ (3)
МІЩАНОК (8)
МІЩАНОЧКА (2)
МІЩАНОЧКУ (1)
МІЩАНСТВА (1)
МІЩАНСТВОМ (1)
МІЩАНСЬКА (5)
МІЩАНСЬКЕ (1)
МІЩАНСЬКИЙ (6)
МІЩАНСЬКИМ (2)
МІЩАНСЬКИМИ (2)
МІЩАНСЬКИХ (12)
МІЩАНСЬКІ (6)
МІЩАНСЬКІЙ (3)
МІЩАНСЬКОГО (4)
МІЩАНСЬКОМУ (1)
МІЩАНСЬКОЮ (2)
МІЩАНСЬКУ (8)
МІЩАНЧУК (1)
МЛАДЕНЦЯ (1)
МЛАКИ (1)
МЛИВА (4)
МЛИВО (8)
МЛИВОМ (1)
МЛИН (85)
МЛИНА (83)
МЛИНАМИ (2)
МЛИНАРІ (1)
МЛИНАРІВ (1)
МЛИНАХ (1)
МЛИНЕЦЬ (3)
МЛИНИ (15)
МЛИНІ (27)
МЛИНІВ (6)
МЛИНКА (4)
МЛИНКИ (2)
МЛИНКОВСЬКИЙ (39)
МЛИНКОВСЬКИМ (1)
МЛИНКОВСЬКІ (2)
МЛИНКОВСЬКОГО (8)
МЛИНКОВСЬКОМУ (1)
МЛИНКОМ (1)

МЛИНКУВАЛИ (1)
МЛИНОВЕ (5)
МЛИНОВИМ (1)
МЛИНОВИМИ (3)
МЛИНОВИХ (6)
МЛИНОВІ (6)
МЛИНОВОМУ (1)
МЛИНОК (3)
МЛИНОМ (8)
МЛИНОЧКИ (1)
МЛИНЦЕМ (1)
МЛИНЦІ (9)
МЛИНЦІВ (8)
МЛИНЦЯ (1)
МЛИНЦЯМИ (1)
МЛІВ (1)
МЛІЄ (11)
МЛІЛА (9)
МЛІЛИ (12)
МЛІЛО (6)
МЛІТИ (1)
МЛІЮТЬ (3)
МЛЯВА (1)
МЛЯВИЙ (1)
МЛЯВИМИ (1)
МЛЯВІ (1)
МЛЯВІСТЬ (1)
МЛЯВО (5)
МЛЯВОГО (2)
МЛЯВОЮ (1)
МНЕ (14)
МНЕТЬСЯ (1)
МНЕШ (3)
МНЄ (2)
МНИШИКИ (2)
МНИШИКІВ (1)
МНИШКИ (1)
МНИШКІВ (1)
МНОГАЯ (5)
МНОГІ (1)
МНОГО (1)
МНОГОГРІШНОГО (1)
МНОГОЛІЧНИЙ (1)

МНОГОМУЖНЬОЮ (1)
МНОГОСТРАДАЛЬНИЙ
(1)
МНОГОСТРАДАЛЬНОГ
О (1)
МНОЖИННЕ (1)
МНОЮ (462)
МОАВ (2)
МОБІЛЬ (1)
МОВ (710)
МОВА (123)
МОВАМИ (1)
МОВАХ (19)
МОВИ (192)
МОВИВ (2)
МОВИЛА (2)
МОВИЛАСЬ (8)
МОВИТЬСЯ (14)
МОВІ (98)
МОВЛЯВ (34)
МОВЛЯЛИ (1)
МОВЛЯЧИ (2)
МОВНІ (2)
МОВНОГО (4)
МОВОЮ (178)
МОВУ (189)
МОВЧАВ (89)
МОВЧАЗНА (1)
МОВЧАЗНИЙ (1)
МОВЧАЛА (105)
МОВЧАЛИ (78)
МОВЧАЛО (3)
МОВЧАНКИ (1)
МОВЧАННІ (2)
МОВЧАННЮ (2)
МОВЧАННЯ (2)
МОВЧАТИ (18)
МОВЧАТИМЕ (6)
МОВЧАТИМЕШ (1)
МОВЧАТИМУ (5)
МОВЧАТИМУТЬ (1)
МОВЧАТЬ (16)
МОВЧИ (14)
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МОВЧИМО (1)
МОВЧИТЕ (3)
МОВЧИТЬ (43)
МОВЧИШ (19)
МОВЧІТЬ (3)
МОВЧКИ (263)
МОВЧУ (10)
МОВЧУН (1)
МОВЧУНА (1)
МОВЧУНІВ (3)
МОВЧУХА (3)
МОГА (3)
МОГАМЕД (3)
МОГИЛ (9)
МОГИЛА (28)
МОГИЛАМИ (3)
МОГИЛАХ (1)
МОГИЛЕВА (2)
МОГИЛЕВСЬКИЙ (1)
МОГИЛЕВСЬКОЇ (1)
МОГИЛЕВСЬКУ (1)
МОГИЛИ (48)
МОГИЛІ (38)
МОГИЛІВ (2)
МОГИЛІВСЬКИХ (1)
МОГИЛІВЩИНІ (1)
МОГИЛКАХ (2)
МОГИЛКИ (3)
МОГИЛОЮ (12)
МОГИЛУ (30)
МОГИЛЬНИЦЬКОГО (1)
МОГИЛЬОВА (2)
МОГИЛЯНСЬКОЇ (2)
МОГИЛЯНСЬКУ (1)
МОГЛА (123)
МОГЛИ (51)
МОГЛО (14)
МОГО (292)
МОГОДЗУЛІ (2)
МОГОДЗУЛЬ (1)
МОГОДЗУЛЮ (1)
МОГОДЗУЛЯМИ (1)
МОГОРИЧ (54)

МОГОРИЧА (14)
МОГОРИЧАМИ (2)
МОГОРИЧАХ (2)
МОГОРИЧЕМ (3)
МОГОРИЧІ (16)
МОГОРИЧІВ (1)
МОГОРИЧУВАЛИ (1)
МОГТИМЕМО (1)
МОГУТНЄ (2)
МОГУТНІ (2)
МОГУТНЮ (1)
МОГУЧЕГО (1)
МОДА (15)
МОДАМИ (1)
МОДЕЗЕВІ (2)
МОДЕЗЬ (17)
МОДЕЗЮ (1)
МОДЕЗЯ (1)
МОДЕЛІ (2)
МОДЕЛЯМИ (2)
МОДЕРНІЗМ (1)
МОДЕРНІСТИ (1)
МОДЕРНІСТІВ (1)
МОДЕСТ (3)
МОДЕСТІЙ (4)
МОДИ (12)
МОДІ (15)
МОДЛІТВИ (1)
МОДНА (6)
МОДНЕ (4)
МОДНИЙ (7)
МОДНИМ (3)
МОДНИМИ (2)
МОДНИХ (7)
МОДНІ (10)
МОДНІШЕ (1)
МОДНОГО (4)
МОДНОЇ (4)
МОДНОМУ (2)
МОДНУ (12)
МОДНЬОГО (1)
МОДНЬОЇ (1)
МОДОЮ (4)

МОДУ (3)
МОЕГО (1)
МОЄ (510)
МОЄЇ (212)
МОЄМУ (91)
МОЄЮ (38)
МОЖЕ (1576)
МОЖЕМО (10)
МОЖЕТ (2)
МОЖЕТЕ (13)
МОЖЕШ (2)
МОЖЛИВА (1)
МОЖЛИВИМ (1)
МОЖЛИВОСТІ (1)
МОЖНА (863)
МОЖНО (3)
МОЖУ (120)
МОЖУТЬ (28)
МОЗАЇКИ (1)
МОЗАЇКОЮ (1)
МОЗАЇКУ (1)
МОЗКОВИХ (6)
МОЗКОВІ (2)
МОЗКОМ (3)
МОЗКУ (18)
МОЗОК (11)
МОИ (2)
МОИМ (2)
МОИХ (1)
МОЇ (559)
МОЇЙ (119)
МОЇМ (76)
МОЇМИ (78)
МОЇХ (194)
МОЇХ-ТАКИ (1)
МОЙ (2)
МОЙСЕЄ (1)
МОЙСЕЄВА (2)
МОЙСЕЄВОГО (1)
МОЙСЕЕВОЇ (2)
МОЙСЕЄМ (4)
МОЙСЕЙ (91)
МОЙСЕЙОВА (1)
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МОЙСЕЙОВИЧ (2)
МОЙСЕЮ (1)
МОЙСЕЯ (13)
МОЙСІЙ (1)
МОЙСІЯ (4)
МОКВА (4)
МОКВИ (1)
МОКІЇВНА (37)
МОКІЇВНИ (3)
МОКІЇВНІ (2)
МОКІЇВНО (1)
МОКІЇВНОЮ (3)
МОКІЇВНУ (4)
МОКЛА (3)
МОКНЕ (1)
МОКНЕ-МОКНЕ (1)
МОКНУТЬ (1)
МОКРА (21)
МОКРАЧАХ (4)
МОКРАЧІ (2)
МОКРЕ (14)
МОКРИЙ (22)
МОКРИМ (13)
МОКРИМИ (4)
МОКРИНА (75)
МОКРИНИ (7)
МОКРИНИНА (1)
МОКРИНІ (1)
МОКРИНО (12)
МОКРИНОЮ (1)
МОКРИНУ (2)
МОКРИХ (5)
МОКРІ (27)
МОКРІЄВСЬКА (82)
МОКРІЄВСЬКИЙ (1)
МОКРІЄВСЬКІЙ (3)
МОКРІЄВСЬКОГО (1)
МОКРІЄВСЬКОЇ (9)
МОКРІЄВСЬКОЮ (5)
МОКРІЄВСЬКУ (9)
МОКРІЙ (8)
МОКРІЛИ (1)
МОКРІШИЙ (1)

МОКРОГО (6)
МОКРОЇ (5)
МОКРОМУ (2)
МОКРОЮ (2)
МОКРУ (15)
МОКРУЙ (2)
МОЛДАВАН (7)
МОЛДАВАНАМИ (2)
МОЛДАВАНИ (11)
МОЛДАВАНИНОВІ (1)
МОЛДАВАНКА (1)
МОЛДАВАНКИ (2)
МОЛДАВАНКУ (4)
МОЛДАВАНОК (2)
МОЛДАВАНСЬКОЇ (1)
МОЛДАВАНЩИНИ (1)
МОЛДАВІЮ (1)
МОЛДАВСЬКА (1)
МОЛДАВСЬКЕ (2)
МОЛДАВСЬКИМИ (3)
МОЛДАВСЬКИХ (2)
МОЛДАВСЬКІ (2)
МОЛДАВСЬКІЙ (1)
МОЛДАВСЬКОГО (1)
МОЛДАВСЬКОЇ (3)
МОЛДАВСЬКОМУ (1)
МОЛДАВСЬКОЮ (1)
МОЛДАВСЬКУ (1)
МОЛДАВЩИНІ (2)
МОЛДАВЩИНОЮ (1)
МОЛДАВЩИНУ (1)
МОЛЕБЕНЬ (12)
МОЛЕБЕНЯ (2)
МОЛЕБІНЬ (11)
МОЛЕБНІ (5)
МОЛЕБСТВІЄ (6)
МОЛИВСЬ (5)
МОЛИВСЯ (28)
МОЛИЛАСЬ (30)
МОЛИЛАСЯ (4)
МОЛИЛИСЬ (14)
МОЛИМОСЬ (1)
МОЛИСЬ (6)

МОЛИСЯ (2)
МОЛИТВА (20)
МОЛИТВАМИ (6)
МОЛИТВАХ (6)
МОЛИТВЕНОГО (1)
МОЛИТВЕНОМУ (1)
МОЛИТВИ (46)
МОЛИТВІ (9)
МОЛИТВО (1)
МОЛИТВОЮ (4)
МОЛИТВУ (44)
МОЛИТЕСЬ (3)
МОЛИТИ (2)
МОЛИТИМЕМОСЬ (1)
МОЛИТИМЕТЬСЯ (2)
МОЛИТИМУСЬ (2)
МОЛИТИМУТЬСЯ (1)
МОЛИТИСЬ (49)
МОЛИТИСЯ (1)
МОЛИТОВ (6)
МОЛИТОВКИ (4)
МОЛИТОВНИК (3)
МОЛИТОВНИКА (1)
МОЛИТОВНИКІВ (1)
МОЛИТОВНИКОМ (1)
МОЛИТОВНИМИ (1)
МОЛИТОВНИХ (1)
МОЛИТОВНОЇ (1)
МОЛИТЬ (2)
МОЛИТЬСЯ (31)
МОЛИШСЯ (4)
МОЛІ (1)
МОЛІТЕСЯ (1)
МОЛІТЬ (1)
МОЛІТЬСЯ (3)
МОЛНИЯ (1)
МОЛОВ (17)
МОЛОД (1)
МОЛОДА (261)
МОЛОДАЯ (2)
МОЛОДЕ (74)
МОЛОДЕЇ (1)
МОЛОДЕНЬКА (63)
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МОЛОДЕНЬКЕ (3)
МОЛОДЕНЬКИЙ (12)
МОЛОДЕНЬКИМ (2)
МОЛОДЕНЬКИМИ (5)
МОЛОДЕНЬКИХ (8)
МОЛОДЕНЬКІ (18)
МОЛОДЕНЬКІЙ (5)
МОЛОДЕНЬКОГО (4)
МОЛОДЕНЬКОЇ (11)
МОЛОДЕНЬКОЮ (10)
МОЛОДЕНЬКУ (11)
МОЛОДЕСЕНЬКА (1)
МОЛОДЕСЕНЬКИМИ
(1)
МОЛОДЕЦЬ (8)
МОЛОДЕЦЬКЕ (3)
МОЛОДЕЧІ (4)
МОЛОДИЙ (363)
МОЛОДИЛАСЬ (1)
МОЛОДИМ (71)
МОЛОДИМИ (55)
МОЛОДИХ (246)
МОЛОДИЦЕ (24)
МОЛОДИЦЕЮ (16)
МОЛОДИЦІ (406)
МОЛОДИЦІ-НЕВІСТКИ
(1)
МОЛОДИЦІПРИДАНКИ (1)
МОЛОДИЦІ-СУСІДИ (1)
МОЛОДИЦЬ (108)
МОЛОДИЦЮ (35)
МОЛОДИЦЮ-СУСІДУ
(1)
МОЛОДИЦЯ (206)
МОЛОДИЦЯМ (16)
МОЛОДИЦЯ-МАЗУРКА
(1)
МОЛОДИЦЯМИ (34)
МОЛОДИЦЯ-НЕВІСТКА
(1)
МОЛОДИЦЯХ (11)
МОЛОДИЧИЙ (1)

МОЛОДИЧІ (1)
МОЛОДИЧКА (3)
МОЛОДИЧКИ (5)
МОЛОДИЧКО (3)
МОЛОДИЧКОЮ (1)
МОЛОДИЧКУ (2)
МОЛОДИЧОК (1)
МОЛОДИЧОЮ (1)
МОЛОДІ (304)
МОЛОДІЄ (1)
МОЛОДІЖ (25)
МОЛОДІЖЖЮ (1)
МОЛОДІЖІ (3)
МОЛОДІЇ (2)
МОЛОДІЙ (37)
МОЛОДІМ (1)
МОЛОДІСТЬ (15)
МОЛОДІСТЮ (1)
МОЛОДНЕЧА (6)
МОЛОДНЕЧІ (5)
МОЛОДНЯКИ (1)
МОЛОДОГО (209)
МОЛОДОЇ (126)
МОЛОДОМУ (39)
МОЛОДОСТІ (7)
МОЛОДОЩІ (1)
МОЛОДОЩІВ (1)
МОЛОДОЮ (56)
МОЛОДУ (98)
МОЛОДУХУ (2)
МОЛОДУЮ (1)
МОЛОДЦІ (6)
МОЛОДЦІВ (4)
МОЛОДЦЯ (2)
МОЛОДЦЯМ-КОЗАКАМ
(1)
МОЛОДЧЕ (1)
МОЛОДША (12)
МОЛОДШАЄ (1)
МОЛОДШЕ (2)
МОЛОДШИЙ (10)
МОЛОДШИМ (3)
МОЛОДШИМИ (3)

МОЛОДШИХ (2)
МОЛОДШІ (12)
МОЛОДШОГО (6)
МОЛОДШОЇ (3)
МОЛОДШОМУ (4)
МОЛОДШОЮ (1)
МОЛОКА (44)
МОЛОКАНИ (1)
МОЛОКО (39)
МОЛОКОМ (21)
МОЛОЛА (5)
МОЛОЛИ (5)
МОЛОЛОСЬ (1)
МОЛОТИ (3)
МОЛОТИВ (4)
МОЛОТИЛИ (3)
МОЛОТИЛКИ (1)
МОЛОТИЛКУ (1)
МОЛОТИЛЦІ (2)
МОЛОТИЛЬНИКИ (1)
МОЛОТИТИ (4)
МОЛОТИТЬ (6)
МОЛОТІВ (1)
МОЛОТІЛКУ (1)
МОЛОТКА (2)
МОЛОТКИ (1)
МОЛОТКІВ (1)
МОЛОТКОМ (9)
МОЛОТНИК (2)
МОЛОТНИКА (1)
МОЛОТНИКИ (7)
МОЛОТНИКІВ (5)
МОЛОТОЧКАМИ (3)
МОЛОТОЧКИ (7)
МОЛОТОЧКІВ (1)
МОЛОТОЧКОМ (1)
МОЛОТЬ (4)
МОЛОТЯТЬ (5)
МОЛОХ (2)
МОЛОХА (1)
МОЛОХОВІ (1)
МОЛОЧАЮ (1)
МОЛОЧЕНОГО (2)
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МОЛОЧКА (3)
МОЛОЧКОМ (2)
МОЛОЧНА (2)
МОЛОЧНЕ (2)
МОЛОЧНИЙ (1)
МОЛОЧНИК (1)
МОЛОЧНИМ (2)
МОЛОЧНИХ (2)
МОЛОЧНИЧОК (1)
МОЛОЧНІ (4)
МОЛОЧНО-БІЛИЙ (1)
МОЛОЧНОМУ (1)
МОЛОЧНУ (2)
МОЛОЧУ (1)
МОЛОШНИЙ (1)
МОЛОШНИК (1)
МОЛЧАНИЕ (2)
МОЛЬБЕРТ (4)
МОЛЬБЕРТОМ (2)
МОЛЬЄРА (1)
МОЛЮСЬ (4)
МОЛЮСЯ (11)
МОЛЯТЬСЯ (3)
МОЛЯЧИСЬ (3)
МОМЕНТ (8)
МОМЕНТИ (3)
МОМЕНТУ (10)
МОМОТАХ (1)
МОМОТИ (2)
МОМОТІВ (1)
МОМОТЯНСЬКА (1)
МОМОТЯНСЬКИЙ (4)
МОМОТЯНСЬКІ (1)
МОНАКО (1)
МОНАРХА (1)
МОНАРХІЗМ (2)
МОНАРХІЗМОМ (1)
МОНАРХІЗМУ (1)
МОНАСТИР (145)
МОНАСТИРЕВІ (2)
МОНАСТИРЕМ (13)
МОНАСТИРІ (110)
МОНАСТИРІВ (14)

МОНАСТИРОК (1)
МОНАСТИРСТВА (1)
МОНАСТИРСЬКА (8)
МОНАСТИРСЬКЕ (2)
МОНАСТИРСЬКИЙ (8)
МОНАСТИРСЬКИМ (3)
МОНАСТИРСЬКИХ (8)
МОНАСТИРСЬКІ (3)
МОНАСТИРСЬКІЙ (12)
МОНАСТИРСЬКОГО (6)
МОНАСТИРСЬКОЇ (13)
МОНАСТИРСЬКОМУ
(3)
МОНАСТИРСЬКОЮ (4)
МОНАСТИРСЬКУ (4)
МОНАСТИРЯ (115)
МОНАСТИРЯМ (2)
МОНАСТИРЯМИ (19)
МОНАСТИРЯХ (40)
МОНБЛАН (6)
МОНБЛАНА (3)
МОНБЛАНІ (3)
МОНГОЛЬСЬКА (1)
МОНОКЛЬ (1)
МОНОЛОГ (4)
МОНОЛОГАМИ (1)
МОНОЛОГИ (2)
МОНОМАНИ (1)
МОНОМАНІЮ (1)
МОНОМАХ (1)
МОНОТОННЕ (2)
МОНОТОННІ (1)
МОНОТОННО (1)
МОНОТОННОСТІ (1)
МОНТАГ (6)
МОНТАГОМ (1)
МОНТЕПЕНА (1)
МОНТЕПЕНОВУ (1)
МОНТ-РОЗІ (1)
МОНУМЕНТ (3)
МОНУМЕНТА (2)
МОНУМЕНТАЛЬНУ (1)
МОНУМЕНТИ (1)

МОПАССАН (4)
МОПАССАНА (7)
МОПАССАНОВІ (1)
МОРАВСЬКИЙ (4)
МОРАВСЬКИМ (1)
МОРАВСЬКОГО (2)
МОРАЛІ (5)
МОРАЛЬ (4)
МОРАЛЬНА (3)
МОРАЛЬНЕ (2)
МОРАЛЬНИЙ (2)
МОРАЛЬНІ (2)
МОРАЛЬНІМ (1)
МОРАЛЬНІСТЬ (1)
МОРАЛЬНІСТЮ (1)
МОРАЛЬНО (1)
МОРАЛЬНОГО (8)
МОРАЛЬНОЇ (6)
МОРАЛЬНОМУ (1)
МОРАЛЬНОСТІ (6)
МОРАЛЬНОЮ (2)
МОРАЛЬНУ (4)
МОРАЧЕВСЬКИМ (1)
МОРАЧЕВСЬКОГО (2)
МОРГ (4)
МОРГАВ (3)
МОРГАЄ (11)
МОРГАЛА (7)
МОРГАЛИ (1)
МОРГАННЯ (2)
МОРГАННЯМ (1)
МОРГАТИ (3)
МОРГАТЬ (3)
МОРГАЮ (1)
МОРГАЮТЬ (2)
МОРГАЮЧИ (3)
МОРГАЮЧІ (1)
МОРГНЕ (8)
МОРГНЕМО (1)
МОРГНИ (2)
МОРГНУ (2)
МОРГНУВ (11)
МОРГНУВШИ (2)
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МОРГНУЛА (10)
МОРГУЛЯ (3)
МОРГУХА (1)
МОРД (3)
МОРДА (13)
МОРДАМИ (4)
МОРДАРЬЄВ (1)
МОРДАТИЙ (1)
МОРДАТІ (1)
МОРДАХ (2)
МОРДВИ (2)
МОРДВУ (2)
МОРДИ (7)
МОРДІ (17)
МОРДО (2)
МОРДОЧКА (1)
МОРДОЧКУ (5)
МОРДОЮ (12)
МОРДУ (24)
МОРДУВАВ (2)
МОРДУВАВСЯ (2)
МОРДУВАЛА (2)
МОРДУВАЛАСЬ (2)
МОРДУВАЛИ (1)
МОРДУВАЛО (1)
МОРДУВАТИ (1)
МОРДУВАТИСЬ (1)
МОРДУВАТЬ (4)
МОРДУЄ (1)
МОРДУЄТЕ (1)
МОРДУЄШ (4)
МОРДУЙ (1)
МОРДУЙТЕ (1)
МОРДУЮТЬ (3)
МОРДЯКИ (1)
МОРЕ (281)
МОРЕЇ (1)
МОРЕЛІ (3)
МОРЕЛЬ (3)
МОРЕЛЯМИ (1)
МОРЕМ (101)
МОРЖА (2)
МОРЖАМИ (1)

МОРЖИКА (1)
МОРЖИКОМ (1)
МОРЖІ (2)
МОРИТЬ (1)
МОРІ (123)
МОРІВ (2)
МОРІС (2)
МОРІСА (4)
МОРКВА (4)
МОРКВИ (8)
МОРКВІ (2)
МОРКВОЮ (1)
МОРКВУ (7)
МОРОВА (1)
МОРОВОЇ (1)
МОРОЖЕНЕ (3)
МОРОЖЕНИМ (1)
МОРОЖЕНОГО (4)
МОРОЗ (27)
МОРОЗА (1)
МОРОЗЕНКО (3)
МОРОЗИ (3)
МОРОЗИТИ (2)
МОРОЗИТЬ (1)
МОРОЗІ (13)
МОРОЗІВ (1)
МОРОЗОМ (3)
МОРОЗУ (4)
МОРОЗЦЕМ (2)
МОРОКА (9)
МОРОКИ (11)
МОРОКУ (1)
МОРОЧ (4)
МОРОЧАТЬ (3)
МОРОЧИВСЬ (3)
МОРОЧИВСЯ (4)
МОРОЧИЛА (1)
МОРОЧИЛАСЬ (5)
МОРОЧИЛИ (1)
МОРОЧИЛИСЬ (2)
МОРОЧИМОСЬ (1)
МОРОЧИТИ (6)
МОРОЧИТИСЬ (2)

МОРОЧИТЬ (6)
МОРОЧИТЬСЯ (13)
МОРОЧИШ (1)
МОРОЧКОВСЬКИЙ (8)
МОРОЧКОВСЬКОГО (2)
МОРОЧКОВСЬКОЮ (1)
МОРОЧЛИВА (3)
МОРОЧЛИВЕ (2)
МОРОЧЛИВІ (2)
МОРОЧУ (1)
МОРРИСОН (1)
МОРРИСОНУ (1)
МОРРІСОН (4)
МОРРІСОНА (3)
МОРСНЕ (1)
МОРСНУЛО (1)
МОРСЬКА (16)
МОРСЬКЕ (11)
МОРСЬКИЙ (3)
МОРСЬКИМИ (2)
МОРСЬКИХ (3)
МОРСЬКІ (5)
МОРСЬКОГО (10)
МОРСЬКОЇ (13)
МОРСЬКОМУ (3)
МОРСЬКУ (5)
МОРУГИЙ (3)
МОРФІЙ (1)
МОРФІНІСТКИ (1)
МОРХНУТЬ (1)
МОРЩАТЬ (1)
МОРЩИВ (2)
МОРЩИВСЯ (1)
МОРЮ (6)
МОРЯ (135)
МОРЯМИ (6)
МОСКАЛЕВІ (8)
МОСКАЛЕВОГО (2)
МОСКАЛЕМ (2)
МОСКАЛИКИ (5)
МОСКАЛИКІВ (1)
МОСКАЛИКУ (1)
МОСКАЛИСЬКАМИ (1)
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МОСКАЛИЩА (1)
МОСКАЛИЩЕ (1)
МОСКАЛІ (58)
МОСКАЛІВ (31)
МОСКАЛЬ (52)
МОСКАЛЬСТВО (1)
МОСКАЛЮ (1)
МОСКАЛЮГА (1)
МОСКАЛЮГУ (1)
МОСКАЛЯ (15)
МОСКАЛЯМ (4)
МОСКАЛЯМИ (15)
МОСКАЛЯХ (13)
МОСКАЛЯ-ЧАРІВНИКА
(1)
МОСКВА (16)
МОСКВИ (36)
МОСКВИЧІВ (2)
МОСКВІ (25)
МОСКВОФІЛ (1)
МОСКВОФІЛИ (1)
МОСКВОФІЛЬСЬКІ (1)
МОСКВОФІЛЬСЬКОЇ
(1)
МОСКВОЮ (6)
МОСКВУ (14)
МОСКОВИТАМИ (2)
МОСКОВИТІВ (1)
МОСКОВИТЯН (1)
МОСКОВКА (9)
МОСКОВКИ (28)
МОСКОВОК (1)
«МОСКОВСКИЕ
ВЕДОМОСТИ» (назва
газети) (29)
«МОСКОВСКИМ
ВЕДОМОСТЯМ» (1)
«МОСКОВСКИХ
ВЕДОМОСТЕЙ» (15)
«МОСКОВСКИХ
ВЕДОМОСТЯХ» (3)
МОСКОВСТВО (1)
МОСКОВСЬКА (45)

МОСКОВСЬКЕ (12)
МОСКОВСЬКИЙ (12)
МОСКОВСЬКИМ (5)
МОСКОВСЬКИМИ (5)
МОСКОВСЬКИХ (16)
МОСКОВСЬКІ (21)
МОСКОВСЬКІЙ (2)
МОСКОВСЬКІМ (1)
МОСКОВСЬКОВЛАДИМИРСЬКА (1)
МОСКОВСЬКОГО (28)
МОСКОВСЬКОЇ (32)
МОСКОВСЬКОМУ (2)
МОСКОВСЬКОЮ (7)
МОСКОВСЬКУ (16)
МОСКОВЦІ (1)
МОСКОВЩИНА (1)
МОСКОВЩИНИ (3)
МОСКОВЩИНІ (3)
МОСКОВЩИНОЮ (2)
МОСКОВЩИНУ (4)
МОССАКОВСЬКА (1)
МОССАКОВСЬКИЙ (92)
МОССАКОВСЬКИМ (3)
МОССАКОВСЬКІ (2)
МОССАКОВСЬКОГО
(40)
МОССАКОВСЬКОМУ
(5)
МОСТИ (1)
МОСТИЛИ (1)
МОСТИТИ (1)
МОСТИТЬСЯ (2)
МОСТИЦЬКА (2)
МОСТИЦЬКИЙ (1)
МОСТИЦЬКИХ (1)
МОСТИЦЬКОГО (4)
МОСТОВА (4)
МОСТОВІЙ (3)
МОСТОВОЇ (2)
МОСТОВОЮ (1)
МОСТОВУ (4)
МОСТОМ (27)

МОСТУ (32)
МОСТЯТЬ (2)
МОСТЯЧИСЬ (1)
МОСЬЄ (17)
МОСЬПАНЕ (1)
МОСЬЦИВИМИ (2)
МОСЬЦИВІ (1)
МОСЬЦІ (1)
МОТАВ (2)
МОТАВСЬ (1)
МОТАЄ (3)
МОТАЄШСЯ (1)
МОТАЙ (1)
МОТАЛА (3)
МОТАЛИ (1)
МОТАЛИСЯ (1)
МОТАТИ (3)
МОТАТЬ (5)
МОТАЮЧИ (2)
МОТИВ (8)
МОТИВАМИ (1)
МОТИВАХ (4)
МОТИВИ (17)
МОТИВІВ (1)
МОТИВІРУВАЛИ (1)
МОТИВОМ (1)
МОТИЖИНКУ (2)
МОТЛОХОМ (1)
МОТОВИЛ (3)
МОТОВИЛА (5)
МОТОВИЛІВЦІ (1)
МОТОВИЛНИК (1)
МОТОВИЛНИКИ (2)
МОТОВИЛО (25)
МОТОВИЛОМ (7)
МОТОВИЛЬНИК (1)
МОТОВИЛЬНИКА (1)
МОТОРНА (8)
МОТОРНИЙ (4)
МОТОРНИМ (2)
МОТОРНІШОЇ (1)
МОТОРНУ (3)
МОТРЕ (38)
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МОТРЕЮ (21)
МОТРИН (3)
МОТРИНА (1)
МОТРИНЕ (1)
МОТРИНИХ (1)
МОТРИНІ (7)
МОТРИНОЇ (1)
МОТРИНУ (7)
МОТРІ (53)
МОТРОНА (2)
МОТРОНІВКУ (2)
МОТРОНІВЦІ (2)
МОТРОНОВКУ (2)
МОТРУНЦЮ (1)
МОТРУНЬКА (1)
МОТРУНЯ (2)
МОТРУСІ (1)
МОТРУСІ-ДУСІ (1)
МОТРЮ (47)
МОТРЯ (369)
МОТУЗ (45)
МОТУЗА (25)
МОТУЗЕ (3)
МОТУЗИ (1)
МОТУЗИХА (22)
МОТУЗКА (6)
МОТУЗКАМИ (2)
МОТУЗКАХ (2)
МОТУЗКИ (2)
МОТУЗКІВ (2)
МОТУЗКОМ (5)
МОТУЗКУ (8)
МОТУЗОВА (2)
МОТУЗОВИХ (1)
МОТУЗОВІ (7)
МОТУЗОВІЙ (1)
МОТУЗОК (9)
МОТУЗОМ (1)
МОТУЗЯНИХ (2)
МОТУЗЯНІ (1)
МОХ (4)
МОХНАТА (1)
МОХНАТИЙ (1)

МОХНАТИМ (1)
МОХНАТІ (5)
МОХНАТОГО (1)
МОХНАТУ (2)
МОХОВІ (1)
МОХОМ (13)
МОХУ (4)
МОЦАРТ (1)
МОЦАРТА (9)
МОЦАРТОВА (1)
МОЦІ (4)
МОЦІОН (3)
МОЦОФАНТІ (1)
МОЧАР (3)
МОЧАРАМИ (3)
МОЧАРАХ (17)
МОЧАРІ (26)
МОЧАРІВ (4)
МОЧИЛА (4)
МОЧИТЬ (2)
МОЧІННЯ (1)
МОЧУЛОЮ (1)
МОЧУЛЬСЬКА (109)
МОЧУЛЬСЬКІЙ (1)
МОЧУЛЬСЬКОЇ (8)
МОЧУЛЬСЬКОЮ (1)
МОЧУЛЬСЬКУ (5)
МОШИЦЬКИЙ (11)
МОШИЦЬКОГО (1)
МОШКА (8)
МОШКИ (4)
МОШКІВ (1)
МОШКО (10)
МОШКОМ (1)
МОШКУ (1)
МОЩАМИ (1)
МОЩЕЙ (6)
МОЩІ (9)
МОЮ (283)
МОЯ (1012)
МРАМОР (3)
МРАМОРА (3)
МРАМОРНА (1)

МРАМОРНИМИ (3)
МРАМОРНИХ (5)
МРАМОРНІ (2)
МРАМОРНОГО (1)
МРАМОРНОЇ (1)
МРАМОРНОМУ (2)
МРАМОРНУ (2)
МРАМОРУ (4)
МРАЧНИЙ (1)
МРЕЦЬ (15)
МРІВ (10)
МРІЄ (13)
МРІЄЮ (2)
МРІЇ (125)
МРІЙ (40)
МРІЙНА (8)
МРІЙНЕ (5)
МРІЙНИЙ (13)
МРІЙНИК (1)
МРІЙНИМ (4)
МРІЙНИМИ (1)
МРІЙНИХ (4)
МРІЙНІ (7)
МРІЙНІЙ (6)
МРІЙНІСТЬ (2)
МРІЙНІША (1)
МРІЙНОГО (1)
МРІЙНОЇ (2)
МРІЙНОМУ (2)
МРІЙНОСТІ (1)
МРІЙНОЮ (1)
МРІЙНУ (5)
МРІЛА (13)
МРІЛИ (25)
МРІЛО (5)
МРІЮ (12)
МРІЮТЬ (22)
МРІЯ (33)
МРІЯМ (3)
МРІЯМИ (27)
МРІЯХ (17)
МРУТЬ (3)
МРЯКОВИТОМУ (1)
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МРЯКОЮ (4)
МРЯКУ (2)
МРЯКУВАТА (1)
МРЯКУВАТЕ (1)
МРЯКУВАТИЙ (1)
МСТИВА (3)
МСТИВИЙ (1)
МСТИВИМИ (1)
МСТИВІ (2)
МСТИВІСТЬ (1)
МСТИВО (1)
МСТИВОЇ (2)
МСТИВСЯ (2)
МСТИЛАСЬ (1)
МСТИТЬСЯ (1)
МУГИКАВ (1)
МУГИКАЄ (1)
МУГИКАЛА (2)
МУГИКАЛИ (1)
МУГИКАННЯ (2)
МУГИКАТЬ (2)
МУГИР (1)
МУГИРІ (1)
МУГИРІВ (2)
МУГИРЯКА (1)
МУГИРЯМ (1)
МУГИРЯМИ (1)
МУДРА (5)
МУДРАЦІЮ (1)
МУДРАЦІЯ (1)
МУДРЕ (2)
МУДРИЙ (4)
МУДРИМ (2)
МУДРИМИ (1)
МУДРИХ (3)
МУДРІ (3)
МУДРІСТЬ (1)
МУДРІШЕ (2)
МУДРО (8)
МУДРОЇ (3)
МУДРОСТІ (3)
МУДРО-ХИТРИХ (2)
МУДРОЩАМИ (1)

МУДРОЩІ (1)
МУДРОЮ (2)
МУДРУ (1)
МУДРУВАВ (1)
МУДРУВАТИ (1)
МУДРУЙ (2)
МУЕДДИН (2)
МУЕДДИНИ (6)
МУЖ (6)
МУЖА (30)
МУЖВА (1)
МУЖВИ (1)
МУЖВОЮ (1)
МУЖВУ (2)
МУЖЕВІ (2)
МУЖЕМ (3)
МУЖЕСЬКОГО (1)
МУЖЕСЬКОЇ (2)
МУЖИК (40)
МУЖИКА (19)
МУЖИКАМ (11)
МУЖИКАМИ (18)
МУЖИКАХ (1)
МУЖИКИ (48)
МУЖИКИ-КРЕПАКИ (1)
МУЖИКІВ (49)
МУЖИКІВ-БАГАТИРІВ
(1)
МУЖИКОВІ (9)
МУЖИКОВІЙ (1)
МУЖИКОМ (1)
МУЖИКУВАЛИ (1)
МУЖИКУВАТА (1)
МУЖИЦТВО (3)
МУЖИЦЬКА (7)
МУЖИЦЬКЕ (1)
МУЖИЦЬКИЙ (8)
МУЖИЦЬКИМ (3)
МУЖИЦЬКИМИ (2)
МУЖИЦЬКИХ (5)
МУЖИЦЬКІ (6)
МУЖИЦЬКІЙ (4)
МУЖИЦЬКОГО (5)

МУЖИЦЬКОЇ (1)
МУЖИЦЬКОЮ (2)
МУЖИЦЬКУ (10)
МУЖИЧА (5)
МУЖИЧЕ (2)
МУЖИЧИЙ (1)
МУЖИЧИМИ (2)
МУЖИЧИНЯ (1)
МУЖИЧИХ (7)
МУЖИЧІ (5)
МУЖИЧКА (4)
МУЖИЧКАХ (1)
МУЖИЧКИ (4)
МУЖИЧКІВ (1)
МУЖИЧКОМ (1)
МУЖИЧКУ (2)
МУЖИЧОК (2)
МУЖИЧОЮ (3)
МУЖИЧУ (3)
МУЖИЧЧЄМ (1)
МУЖІВ (1)
МУЖНЄ (4)
МУЖНІЙ (5)
МУЖНІСТЬ (4)
МУЖНІСТЮ (1)
МУЖНІХ (2)
МУЖНОСТІ (3)
МУЖНЬОГО (2)
МУЖНЬОЇ (3)
МУЖНЬОЮ (2)
МУЖНЯ (5)
МУЖСКУЮ (1)
МУЖСЬКУ (2)
МУЖЧИН (7)
МУЖЧИНАМИ (3)
МУЖЧИНИ (4)
МУЗ (2)
МУЗА (4)
МУЗАМИ (1)
МУЗЕЄВІ (2)
МУЗЕЄМ (1)
МУЗЕЇ (6)
МУЗЕЙ (19)
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МУЗЕЮ (14)
МУЗЕЯ (2)
МУЗЕЯХ (2)
МУЗИ (5)
МУЗИК (58)
МУЗИКА (56)
МУЗИКАМ (4)
МУЗИКАМИ (38)
МУЗИКАНТША (1)
МУЗИКАХ (9)
МУЗИКИ (331)
МУЗИКІВ (1)
МУЗИКІВКА (1)
МУЗИКІВКУ (1)
МУЗИКІВНА (2)
МУЗИКО (1)
МУЗИКОЮ (9)
МУЗИКУ (51)
МУЗИЦІ (2)
МУЗИЦКА (1)
МУЗИЧЕНКІВ (1)
МУЗИЧИН (1)
МУЗИЧИНА (5)
МУЗИЧИНЕ (1)
МУЗИЧИНОМУ (1)
МУЗИЧНИЙ (4)
МУЗИЧНИМ (1)
МУЗИЧНИМИ (1)
МУЗИЧНИХ (3)
МУЗИЧНІ (4)
МУЗИЧНІЙ (3)
МУЗИЧНОГО (1)
МУЗИЧНОЇ (2)
МУЗИЧНУ (3)
МУЗІ (1)
МУЗО (1)
МУЗУ (1)
МУК (6)
МУКА (3)
МУКАЄШ (1)
МУКАЛО (1)
МУКАМ (3)
МУКАМИ (5)

МУКАХ (4)
МУКИ (59)
МУКНУВ (3)
МУКОЮ (2)
МУКУ (16)
МУЛ (2)
МУЛІ (3)
МУЛКОМУ (1)
МУЛОМ (5)
МУЛУ (1)
МУЛЬКИХ (1)
МУЛЬКО (3)
МУЛЯ (1)
МУЛЯВ (1)
МУЛЯЄ (10)
МУЛЯЛИ (5)
МУЛЯЛО (1)
МУЛЯРА (1)
МУЛЯРІ (1)
МУЛЯТИМЕ (2)
МУМІЇ (3)
МУМІЙ (3)
МУМІЮ (1)
МУМУ (2)
МУНДИР (13)
МУНДИРА (1)
МУНДИРАМИ (2)
МУНДИРИ (4)
МУНДИРІ (9)
МУНДИРІВ (1)
МУНДИРОМ (1)
МУНДТ (3)
МУР (3)
МУРАВЕЙ (1)
МУРАМИ (1)
МУРАРІВ (1)
МУРАТ (6)
МУРАТА (2)
МУРАТОВІ (1)
МУРАТОМ (5)
МУРАШКАМИ (1)
МУРАШКИ (2)
МУРАШКОВА (221)

МУРАШКОВІЙ (2)
МУРАШКОВОЇ (55)
МУРАШКОВОЮ (9)
МУРАШКОВУ (19)
МУРЗА (1)
МУРИ (7)
МУРІ (1)
МУРІВ (2)
МУРІВЩИКА (3)
МУРІВЩИКІВ (3)
МУРКНУВ (8)
МУРКНУЛА (1)
МУРЛА (1)
МУРЛО (8)
МУРЛЯКА (1)
МУРЛЯКО (1)
МУРМИЛО (1)
МУРМОТАННЯ (1)
МУРОВАНА (5)
МУРОВАНЕ (2)
МУРОВАНИЙ (20)
МУРОВАНИМИ (6)
МУРОВАНИХ (3)
МУРОВАНІ (16)
МУРОВАНІЙ (1)
МУРОВАНОГО (1)
МУРОВАНОЇ (3)
МУРОВАНОМУ (3)
МУРОВАНОЮ (5)
МУРОВАНУ (8)
МУРОМ (4)
МУРОМЕЦЬ (1)
МУРОМСЬКИХ (1)
МУРОМЦЯ (6)
МУРУВАННЯ (1)
МУС (1)
МУСИВ (141)
МУСИВ-ТАКИ (4)
МУСИЛА (107)
МУСИЛИ (66)
МУСИМО (3)
МУСИТЕ (2)
МУСИТИМЕТЕ (1)
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МУСИТИМУ (5)
МУСИТИМУТЬ (1)
МУСИТЬ (32)
МУСИШ (13)
МУСІВ (3)
МУСІЛА (1)
МУСІЛИ (1)
МУСІНДЗОВА (1)
МУСКУЛ (1)
МУСКУЛАХ (1)
МУСОМ (1)
МУСУЛЬМАНИ (1)
МУСЬКИН (2)
МУСЬКИН-ПУСЬКИН
(2)
МУСЯТЬ (22)
МУФТОЮ (1)
МУХ (15)
МУХА (25)
МУХАМИ (5)
МУХИ (49)
МУХОЛОВКА (1)
МУХУ (6)
МУЦИКИ (1)
МУЧ (14)
МУЧАТЬ (4)
МУЧЕНИКАМИ (1)
МУЧЕНИКИ (6)
МУЧЕНИКІВ (3)
МУЧЕНИЦІ (1)
МУЧЕНИЦЮ (3)
МУЧЕНИЦЯ (2)
МУЧЕНЬЕ (1)
МУЧИВ (4)
МУЧИВСЯ (1)
МУЧИЛА (5)
МУЧИЛАСЬ (9)
МУЧИЛИ (5)
МУЧИТИ (6)
МУЧИТИСЬ (1)
МУЧИТЬ (7)
МУЧИТЬСЯ (1)
МУЧИШ (5)

МУЧТЕ (11)
МУЧУ (1)
МУЧУСЬ (1)
МУЧУСЯ (1)
МУШКАТКИ (1)
МУШКЕТАМИ (1)
МУШЛИН (1)
МУШЛИНОВИХ (1)
МУШЛИНОВІ (1)
МУШЛИНОВОЮ (1)
МУШЛИНОВУ (2)
МУШЛИНОМ (1)
МУШТЕР (1)
МУШТРАМ (1)
МУШТРАХ (2)
МУШТРИ (4)
МУШТРІ (8)
МУШТРІВ (3)
МУШТРУВАВ (1)
МУШТРУВАЛАСЬ (1)
МУШТРУВАЛИ (1)
МУШТРУВАЛОСЬ (1)
МУШТРУВАННЯ (1)
МУШТРУВАТИ (4)
МУШТРУВАТИСЬ (2)
МУШТРУВАТЬСЯ (1)
МУШТРУЄТЬСЯ (1)
МУШТРУЙСЯ (1)
МУШТРУЮТЬСЯ (1)
МУШУ (77)
МУЩИНАМ (1)
МЧИТЬ (2)
МЬІСЛИ (1)
МЮНХЕНСЬКОМУ (1)
МЮРАТ (1)
МЮССЕ АЛЬФРЕДА (1)
М'ЯВ (3)
М'ЯВСЯ (4)
М'ЯКА (8)
М'ЯКЕ (16)
М'ЯКЕНЬКА (1)
М'ЯКЕНЬКЕ (1)
М'ЯКЕНЬКИЙ (1)

М'ЯКЕНЬКИМ (1)
М'ЯКЕНЬКИХ (4)
М'ЯКЕНЬКІ (4)
М'ЯКЕНЬКІЙ (1)
М'ЯКЕНЬКО (3)
М'ЯКЕНЬКОМУ (3)
М'ЯКЕСЕНЬКІ (1)
М'ЯКИЙ (26)
М'ЯКИМ (9)
М'ЯКИМИ (13)
М'ЯКИХ (9)
М'ЯКІ (36)
М'ЯКІЙ (6)
М'ЯКІМ (1)
М'ЯКІСІНЬКА (1)
М'ЯКІСІНЬКІ (1)
М'ЯКІСТЬ (3)
М'ЯКІША (1)
М'ЯКІШАВ (1)
М'ЯКІШЕ (4)
М'ЯКІШИЙ (8)
М'ЯКІШИМ (3)
М'ЯКО (5)
М'ЯКОГО (11)
М'ЯКОЇ (3)
М'ЯКОМУ (8)
М'ЯКОЮ (4)
М'ЯКУ (6)
М'ЯКУШКИ (2)
М'ЯКУШКУ (1)
М'ЯЛА (2)
М'ЯЛИСЬ (1)
М'ЯЛО (13)
М'ЯСА (19)
М'ЯСИСТІ (1)
М'ЯСИЩЕ (1)
М'ЯСІ (1)
М'ЯСІВ (1)
М'ЯСНЕ (1)
М'ЯСНИЦІ (7)
М'ЯСНИЦЬ (2)
М'ЯСО (24)
М'ЯСОМ (7)
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М'ЯСЦЕ (1)
М'ЯСЦЕМ (1)
М'ЯСЦЯ (2)
М'ЯТА (8)
М'ЯТИ (7)
М'ЯТІ (1)
М'ЯТОЮ (6)
М'ЯТЬ (1)
М'ЯЧ (3)
М'ЯЧА (4)
М'ЯЧАМИ (1)
М'ЯЧЕМ (3)
М'ЯЧИК (2)
М'ЯЧИКАМИ (2)
М'ЯЧИКИ (1)
М'ЯЧИКОМ (1)
М'ЯЧІ (4)
НА (29721)
НА ДОБРАНІЧ (4)
НАБАВИТЬ (1)
НАБАГАТО (1)
НАБАКИР (5)
НАБАЛАКАВСЬ (1)
НАБАЛАКАВШИСЬ (2)
НАБАЛАКАЄМОСЬ (1)
НАБАЛАКАЄТЕСЬ (2)
НАБАЛАКАЄТЬСЯ (1)
НАБАЛАКАЛАСЬ (5)
НАБАЛАКАЛИСЬ (5)
НАБАЛАКАТИСЬ (3)
НАБАЛАКАТЬСЯ (4)
НАБАЛАКАЮТЬ (2)
НАБАЛАКАЮТЬСЯ (1)
НАБАЛДАШНИКОМ (1)
НАБАСУВАВ (1)
НАБАСУЮ (1)
НАБАЧИВ (10)
НАБАЧИЛА (1)
НАБАЧИЛИ (1)
НАБАЧИШ (1)
НАБАЧУ (2)
НАБГАЄМО (1)
НАБЕНТЕЖЕНИЙ (1)

НАБЕНТЕЖИЛИ (1)
НАБЕРЕ (1)
НАБЕРЕЖНИМИ (1)
НАБЕРЕМО (8)
НАБЕРЕМОСЬ (1)
НАБЕРЕТЕ (2)
НАБЕРЕТЕСЬ (1)
НАБЕРЕТЬСЯ (3)
НАБЕРЕШ (2)
НАБЕРЕШСЯ (7)
НАБЕРИ (2)
НАБЕРІМ (1)
НАБЕРІТЬ (1)
НАБЕРІТЬСЯ (2)
НАБЕРУ (14)
НАБЕРУСЬ (3)
НАБЕРУСЯ (5)
НАБЕРУТЬСЯ (3)
НАБ'Є (1)
НАБИВ (5)
НАБИВАВ (3)
НАБИВАВСЯ (1)
НАБИВАЄ (1)
НАБИВАЄМОСЬ (1)
НАБИВАЄТЕСЬ (1)
НАБИВАЄТЬСЯ (1)
НАБИВАЙ (1)
НАБИВАЛИ (2)
НАБИВАТИ (2)
НАБИВАЮТЬСЯ (1)
НАБИВАЮЧИ (1)
НАБИВСЯ (3)
НАБИВШИ (1)
НАБИЙ (1)
НАБИЛА (3)
НАБИЛАСЬ (3)
НАБИЛИ (2)
НАБИЛИСЬ (1)
НАБИРАВ (4)
НАБИРАВСЬ (3)
НАБИРАВСЯ (6)
НАБИРАЄТЬСЯ (6)
НАБИРАЙ (1)

НАБИРАЙСЬ (1)
НАБИРАЙТЕ (1)
НАБИРАЛА (2)
НАБИРАЛАСЬ (3)
НАБИРАЛАСЯ (1)
НАБИРАЛИ (7)
НАБИРАЛИСЬ (6)
НАБИРАТИ (7)
НАБИРАТИСЬ (4)
НАБИРАТИСЯ (2)
НАБИРАТЬ (4)
НАБИРАТЬСЯ (1)
НАБИРАЮ (1)
НАБИРАЮСЬ (1)
НАБИРАЮТЬСЯ (3)
НАБИРАЮЧИСЬ (2)
НАБИТА (4)
НАБИТЕ (2)
НАБИТИМ (1)
НАБИТИМИ (1)
НАБИТІ (3)
НАБИТОГО (1)
НАБИТОЇ (1)
НАБИТУ (2)
НАБІГ (2)
НАБІГАВ (1)
НАБІГАЄ (1)
НАБІГАЄШСЯ (1)
НАБІГАЙСЬ (1)
НАБІГАЛИ (3)
НАБІГАЮТЬ (3)
НАБІГЛА (10)
НАБІГЛИ (15)
НАБІГЛО (1)
НАБІГТИ (1)
НАБІДКАТЬСЯ (1)
НАБІЖАТЬ (5)
НАБІЖИТЬ (4)
НАБІК (115)
НАБІЛЮВАТИСЬ (1)
НАБІР (4)
НАБЛИЖАВСЬ (5)
НАБЛИЖАВСЯ (21)
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НАБЛИЖАЄ (2)
НАБЛИЖАЄТЬСЯ (14)
НАБЛИЖАЙТЕСЬ (1)
НАБЛИЖАЛАСЬ (13)
НАБЛИЖАЛАСЯ (1)
НАБЛИЖАЛИ (1)
НАБЛИЖАЛИСЬ (21)
НАБЛИЖАЛОСЬ (3)
НАБЛИЖАЛОСЯ (1)
НАБЛИЖАТИ (2)
НАБЛИЖАТИСЬ (3)
НАБЛИЖАТЬСЯ (1)
НАБЛИЖАЮСЯ (2)
НАБЛИЖАЮТЬ (2)
НАБЛИЖАЮТЬСЯ (8)
НАБЛИЖАЮЧИ (2)
НАБЛИЖАЮЧИСЬ (3)
НАБЛИЖИВСЬ (1)
НАБЛИЖИТЬСЯ (4)
НАБЛИЖУВАЛАСЬ (1)
НАБЛИЗИВСЬ (1)
НАБЛИЗИВСЯ (14)
НАБЛИЗИВШИСЬ (1)
НАБЛИЗИЛАСЬ (5)
НАБЛИЗИЛИСЬ (3)
НАБЛИЗИТЬСЯ (2)
НАБЛЮДАТЕЛЬ (2)
НАБЛЮДАТЕЛЯСВЯЩЕНИКА (1)
НАБЛЮДАТИ (1)
НАБОЄМ (2)
НАБОЖНОСТІ (1)
НАБОР (12)
НАБОРГ (1)
НАБОРЩИКІВ (2)
НАБОЯМИ (2)
НАБРАВ (39)
НАБРАВСЬ (4)
НАБРАВСЯ (20)
НАБРАВШИ (4)
НАБРАВШИСЬ (2)
НАБРАЛА (32)
НАБРАЛАСЬ (25)

НАБРАЛАСЯ (5)
НАБРАЛИ (20)
НАБРАЛИСЬ (18)
НАБРАЛИСЯ (2)
НАБРАЛОСЬ (7)
НАБРАЛОСЯ (1)
НАБРАНИМИ (1)
НАБРАНУ (1)
НАБРАТА (1)
НАБРАТИ (7)
НАБРАТИСЬ (8)
НАБРАТИСЯ (2)
НАБРАТУ (1)
НАБРАТЬ (4)
НАБРЕХАВ (2)
НАБРЕХАЛА (4)
НАБРЕХАЛИ (5)
НАБРЕШЕТЬСЯ (1)
НАБРІХУВАТИ (2)
НАБРІХУЄ (1)
НАБРІХУЄШ (1)
НАБРЯК (1)
НАБРЯКЛА (3)
НАБРЯКЛИ (1)
НАБРЯКЛІ (2)
НАБРЯКЛО (1)
НАБУБНЯВІЛИ (1)
НАБУБНЯВІЛІ (1)
НАБУВАЄ (2)
НАБУВСЬ (2)
НАБУДУВАВ (2)
НАБУДУВАЛИ (1)
НАБУДУВАТИ (1)
НАБУНДЮЧИВШИСЬ
(1)
НАБУНДЮЧИЛАСЬ (1)
НАБУЧАВІЛУ (1)
НАВАГА (1)
НАВАЖАТЬСЯ (1)
НАВАЖИВСЬ (5)
НАВАЖИВСЯ (20)
НАВАЖИВШИСЬ (2)
НАВАЖИЛАСЬ (23)

НАВАЖИЛАСЯ (1)
НАВАЖИЛИСЬ (9)
НАВАЖИЛИСЯ (1)
НАВАЖИТЬСЯ (2)
НАВАЖИШСЯ (1)
НАВАЖЛИВА (1)
НАВАЖЛИВЕ (1)
НАВАЖЛИВИЙ (4)
НАВАЖЛИВІ (2)
НАВАЖЛИВІСТЬ (3)
НАВАЖЛИВІСТЮ (3)
НАВАЖЛИВО (5)
НАВАЖЛИВОСТІ (3)
НАВАЖУВАВСЯ (2)
НАВАЖУВАЛАСЬ (1)
НАВАЖУСЬ (1)
НАВАЛА (1)
НАВАЛЮЮТЬ (1)
НАВАНТАЖАТЬ (1)
НАВАНТАЖЕНА (2)
НАВАНТАЖЕНИЙ (5)
НАВАНТАЖЕНИМИ (1)
НАВАНТАЖЕНИХ (5)
НАВАНТАЖЕНІ (13)
НАВАНТАЖИВ (1)
НАВАНТАЖИВШИ (2)
НАВАНТАЖИЛА (1)
НАВАНТАЖИЛИ (3)
НАВАНТАЖИШ (1)
НАВАРИВ (1)
НАВАРИЛА (11)
НАВАРИЛИ (4)
НАВАРИТЕ (1)
НАВАРИТИ (1)
НАВАРИТЬ (2)
НАВАРИШ (1)
НАВАРІЛА (2)
НАВАРЮ (1)
НАВАРЮВАТИ (2)
НАВАРЮЙ (1)
НАВАРЯТЬ (1)
НАВБИТКИ (1)
НАВВИМАШКИ (2)
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НАВВИПЕРЕДКИ (9)
НАВДИВОВИЖУ (19)
НАВЕДЕ (7)
НАВЕДЕНА (2)
НАВЕДЕНІ (3)
НАВЕДЕШ (1)
НАВЕДИ (3)
НАВЕДУ (4)
НАВЕДУТЬ (1)
НАВЕЗЕ (1)
НАВЕЗЕМО (2)
НАВЕЗЕНІ (1)
НАВЕЗІТЬ (1)
НАВЕЗЛА (7)
НАВЕЗЛИ (7)
НАВЕЛА (22)
НАВЕЛИ (12)
НАВЕЛО (8)
НАВЕРБОВАНЕ (1)
НАВЕРЕЩАВШИСЬ (1)
НАВЕРЕЩАЛИ (1)
НАВЕРНЕ (1)
НАВЕРНЕТЬСЯ (2)
НАВЕРНИ (1)
НАВЕРНУВ (4)
НАВЕРНУВСЯ (2)
НАВЕРНУВШИСЬ (1)
НАВЕРНУЛА (1)
НАВЕРНУЛАСЬ (2)
НАВЕРНУЛИ (1)
НАВЕРНУЛИСЬ (5)
НАВЕРНУЛО (1)
НАВЕРНУЛОСЬ (1)
НАВЕРНУТИ (4)
НАВЕРНУТЬ (1)
НАВЕРТАЄТЬСЯ (1)
НАВЕРТАЙ (2)
НАВЕРТАЙСЯ (1)
НАВЕРТАЛАСЬ (3)
НАВЕРТАЛИСЬ (1)
НАВЕРТАТИ (3)
НАВЕРТАЮТЬСЯ (5)
НАВЕРХ (21)

НАВЕСНІ (7)
НАВЕСТИ (3)
НАВЗАВОДИ (6)
НАВЗДОГАД (2)
НАВЗДОГІНЦІ (62)
НАВЗНАК (12)
НАВИБИРАВ (1)
НАВИБИРАТИ (1)
НАВИВОРІТ (14)
НАВИГЛЯДАЛА (1)
НАВИГЛЯДАТИ (3)
НАВИГЛЯДАЧ (1)
НАВИГЛЯДАЮ (1)
НАВИГЛЯДАЮТЬ (2)
НАВИГЛЯДЛИВА (1)
НАВИГЛЯДУ (2)
НАВИКАТИ (1)
НАВИС (6)
НАВИСЛА (6)
НАВИСЛЕ (1)
НАВИСЛИ (5)
НАВИСЛИМ (1)
НАВИСЛИМИ (5)
НАВИСЛІ (2)
НАВИТЯГАЛА (2)
НАВІВ (21)
НАВІВАВ (2)
НАВІВАЄШ (1)
НАВІВАЛА (5)
НАВІВАЛИ (3)
НАВІВАЛО (1)
НАВІВАЮТЬ (1)
НАВІДАВСЬ (2)
НАВІДАВСЯ (2)
НАВІДАЄТЬСЯ (1)
НАВІДАЙМОСЬ (1)
НАВІДАЙТЕСЬ (3)
НАВІДАЛАСЬ (2)
НАВІДАЛИСЬ (1)
НАВІДАТИСЬ (3)
НАВІДАТЬСЯ (6)
НАВІДАЮСЬ (2)
НАВІДЛІ (5)
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НАВІСНОМУ (2)
НАВІДУВАВСЬ (6)
НАВІСНОЮ (2)
НАВІДУВАВСЯ (6)
НАВІСНУ (1)
НАВІДУВАЛАСЬ (2)
НАВІСОМ (1)
НАВІДУВАЛИСЬ (3)
НАВІТА (1)
НАВІДУВАЛОСЬ (1)
НАВІДУВАТИМУСЬ (1) НАВІТЬ (1746)
НАВІШАВ (1)
НАВІДУВАТИСЬ (4)
НАВІШАЛА (1)
НАВІДУВАТЬСЯ (6)
НАВІШАЛИ (1)
НАВІДУЄМОСЬ (1)
НАВІШАНИХ (1)
НАВІДУЄТЬСЯ (1)
НАВІШАЮ (1)
НАВІДУЙТЕСЬ (1)
НАВІЩО (187)
НАВІДУЮТЬСЯ (4)
НАВІЩОСЬ (67)
НАВІДУЮЧИСЬ (1)
НАВІЩУВАВШИ (1)
НАВІЖЕНА (23)
НАВІЯВ (1)
НАВІЖЕНИЙ (28)
НАВІЯЛО (2)
НАВІЖЕНИМ (1)
НАВІЯНА (4)
НАВІЖЕНИМИ (1)
НАВІЯТИ (1)
НАВІЖЕНІ (7)
НАВ'ї ЧАРИ (1)
НАВІЖЕНІСТЬ (1)
НАВ'ЇХ (2)
НАВІЖЕНІЮ (1)
НАВКОЛІШКИ (51)
НАВІЖЕННУ (2)
НАВКОСИ (2)
НАВІЖЕНО (8)
НАВКРУГ (1)
НАВІЖЕНОГО (1)
НАВКРУГИ (219)
НАВІЖЕНОЇ (3)
НАВКУЛАЧКИ (6)
НАВІЖЕНОЮ (1)
НАВМАННЯ (26)
НАВІЖЕНУ (6)
НАВМИСНЕ (8)
НАВІЗ (6)
НАВОДЕ (3)
НАВІК (4)
НАВОДЖУ (3)
НАВІКИ (171)
НАВОДЖУВАТИ (1)
НАВІСА (1)
НАВОДИВ (6)
НАВІСАМИ (1)
НАВОДИЛА (9)
НАВІСИ (1)
НАВОДИЛИ (13)
НАВІСНА (13)
НАВОДИЛО (5)
НАВІСНЕ (1)
НАВОДИТИ (1)
НАВІСНИЙ (10)
НАВОДИТЬ (19)
НАВІСНИХ (1)
НАВОДЯТЬ (9)
НАВІСНІ (6)
НАВОДЯЧИ (3)
НАВІСНІЛИ (1)
НАВОДЯЧИЙ (1)
НАВІСНІТИ (1)
НАВОЖДІННЯ (1)
НАВІСНІЮ (1)
НАВОЗИТЬ (1)
НАВІСНІЮТЬ (1)
НАВОЗЯТЬ (1)
НАВІСНОГО (12)
НАВОЛІЧКАМИ (1)
НАВІСНОЇ (1)

НАВОЛІЧКИ (3)
НАВОЛОЧ (5)
НАВОЛОЧЕ (1)
НАВОЛОЧІ (3)
НАВОЛОЧКИ (1)
НАВОЛОЧЧЮ (2)
НАВОРОЖИЛА (1)
НАВОСКОВАНИЙ (1)
НАВОСКОВАНІЙ (1)
НАВПАКИ (11)
НАВПЕРЕЙМИ (10)
НАВПЕРЕМІНКИ (3)
НАВПЕРЕМІШКИ (2)
НАВПІСЛЯ (16)
НАВПОМАЦКИ (10)
НАВПОМАШКИ (1)
НАВПОМІРКИ (2)
НАВПРИСІДКИ (7)
НАВПРИСЯДКИ (2)
НАВПРОСТЕЦЬ (34)
НАВПРОШКИ (1)
НАВРАТИЛАСЬ (1)
НАВРАТИЛИСЬ (1)
НАВРАТЛИВА (4)
НАВРАТЛИВИЙ (4)
НАВРАТЛИВО (3)
НАВРАТЛИВУ (1)
НАВРОЦЬКА (187)
НАВРОЦЬКИЙ (109)
НАВРОЦЬКИМ (5)
НАВРОЦЬКИХ (12)
НАВРОЦЬКІ (4)
НАВРОЦЬКІЙ (6)
НАВРОЦЬКОГО (20)
НАВРОЦЬКОЇ (19)
НАВРОЦЬКОМУ (4)
НАВРОЦЬКОЮ (2)
НАВРОЦЬКУ (9)
НАВРОЧИВ (2)
НАВРОЧИЛИ (2)
НАВРОЧИТИ (1)
НАВРОЧИТЬ (2)
НАВРОЧЛИВИМИ (1)

НАВРОЧЛИВІ (1)
НАВРОЧЛИВОГО (1)
НАВРЯД (23)
НАВСЕГДА (3)
НАВСКОСИ (24)
НАВСПРАВЖКИ (1)
НАВСПРАЖКИ (2)
НАВСПРЯЖКИ (3)
НАВСТІЖ (12)
НАВСТОЯЧКИ (3)
НАВСТРЕЧУ (1)
НАВТЕКИ (6)
НАВТІКАЧА (20)
НАВТІШАЄТЬСЯ (1)
НАВТІШАЛАСЬ (2)
НАВТЬОКИ (1)
НАВХРЕСТ (20)
НАВЧАВ (11)
НАВЧАЄ (8)
НАВЧАЄШ (1)
НАВЧАЙ (3)
НАВЧАЛА (9)
НАВЧАННЯ (3)
НАВЧАТИ (10)
НАВЧАТЬ (4)
НАВЧАЮ (7)
НАВЧАЮЧА (1)
НАВЧАЮЧИМ (1)
НАВЧЕНО (1)
НАВЧИ (1)
НАВЧИВ (3)
НАВЧИВСЯ (5)
НАВЧИЛА (6)
НАВЧИЛАСЬ (3)
НАВЧИЛИ (2)
НАВЧИЛИСЬ (3)
НАВЧИМО (3)
НАВЧИСЬ (1)
НАВЧИТЕ (1)
НАВЧИТИ (5)
НАВЧИТИСЬ (4)
НАВЧИТЬ (8)
НАВЧИТЬСЯ (7)
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НАВЧИШ (3)
НАВЧИШСЯ (2)
НАВЧІННЯ (1)
НАВЧІТЬ (1)
НАВЧІТЬСЯ (1)
НАВЧУ (1)
НАВЧУСЬ (2)
НАВШПИНЬКИ (21)
НАВШПИНЯЧКИ (9)
«НАВЬИ ЧАРЫ» (3)
«НАВЬИХ ЧАРАХ" (2)
НАГАВКАВСЯ (1)
НАГАГАКАВШИСЬ (1)
НАГАДАВ (16)
НАГАДАВШИ (1)
НАГАДАЙ (1)
НАГАДАЙТЕ (5)
НАГАДАЛА (11)
НАГАДАЛИ (8)
НАГАДАЛО (1)
НАГАДАТИ (3)
НАГАДАТЬ (1)
НАГАДАЮ (1)
НАГАДУВАВ (11)
НАГАДУВАЛА (14)
НАГАДУВАЛИ (12)
НАГАДУВАЛО (16)
НАГАДУВАТЬ (5)
НАГАДУЄ (33)
НАГАДУЙТЕ (2)
НАГАДУЮ (2)
НАГАДУЮТЬ (22)
НАГАДУЮЧА (3)
НАГАДУЮЧЕ (1)
НАГАДУЮЧИ (2)
НАГАДУЮЧИЙ (6)
НАГАДУЮЧИМИ (3)
НАГАДУЮЧІ (5)
НАГАДУЮЧОЮ (1)
НАГАЄМ (2)
НАГАЙ (2)
НАГАЙКАМИ (5)
НАГАЙКОЮ (12)

НАГАЙКУ (2)
НАГАНЯВ (1)
НАГАНЯВШИСЬ (2)
НАГАНЯЙ (1)
НАГАНЯЛИ (1)
НАГАНЯЛО (1)
НАГАНЯЮТЬ (3)
НАГАРБАЄМО (1)
НАГАРБАТИ (1)
НАГИНАЙТЕСЬ (1)
НАГИНАЛА (1)
НАГИНАЛАСЬ (1)
НАГИНАТЬ (1)
НАГИНАЮЧИ (2)
НАГИНАЮЧИСЬ (4)
НАГІДКИ (2)
НАГІН (1)
НАГІРНОЇ (1)
НАГЛА (2)
НАГЛЕДІВ (2)
НАГЛЕДІЛА (1)
НАГЛИЙ (12)
НАГЛИМ (1)
НАГЛІ (3)
НАГЛІЙ (1)
НАГЛІСТЬ (1)
НАГЛО (21)
НАГЛОГО (4)
НАГЛОЇ (13)
НАГЛОМУ (1)
НАГЛОЮ (11)
НАГЛУ (2)
НАГЛУЗУВАВСЯ (1)
НАГЛУЗУВАЛИСЬ (1)
НАГЛУЗУВАТЬСЯ (1)
НАГЛУЗУЮСЬ (1)
НАГЛУЗУЮТЬ (1)
НАГЛУЗУЮТЬСЯ (1)
НАГЛЯДАВ (7)
НАГЛЯДАЄ (2)
НАГЛЯДАЙ (2)
НАГЛЯДАЙТЕ (5)
НАГЛЯДАЛА (3)

НАГЛЯДАТИ (10)
НАГЛЯДАТЬ (4)
НАГЛЯДАЧА (7)
НАГЛЯДАЧАМИ (2)
НАГЛЯДАЧЕВИМ (1)
НАГЛЯДАЧКА (2)
НАГЛЯДАЧКИ (1)
НАГЛЯДАЧКУ (1)
НАГЛЯДАЧОК (1)
НАГЛЯДАЧ-СТОРОЖ
(1)
НАГЛЯДАЮТЬ (1)
НАГЛЯДАЮЧИ (1)
НАГЛЯДЖУ (2)
НАГЛЯДІВ (11)
НАГЛЯДІВШИ (1)
НАГЛЯДІЛА (11)
НАГЛЯДІЛИ (5)
НАГЛЯДОМ (1)
НАГНАВ (7)
НАГНАВСЯ (1)
НАГНАЛА (7)
НАГНАЛИ (1)
НАГНАЛО (6)
НАГНАНІ (1)
НАГНАТИ (4)
НАГНАТЬ (3)
НАГНЕШСЯ (1)
НАГНІТИВ (1)
НАГНІТИЛО (1)
НАГНІЧУВАЛО (1)
НАГНУВ (1)
НАГНУВСЯ (7)
НАГНУВШИСЬ (4)
НАГНУЛА (1)
НАГНУЛАСЬ (5)
НАГНУЛАСЯ (1)
НАГНУТИМИ (3)
НАГНУТИХ (2)
НАГОВОРЕНО (1)
НАГОВОРИВ (17)
НАГОВОРИВ-НАКАЗАВ
(1)

355

НАГОВОРИВСЯ (1)
НАГОВОРИВШИСЬ (1)
НАГОВОРИЛА (13)
НАГОВОРИЛАСЬ (5)
НАГОВОРИЛИ (2)
НАГОВОРИЛИНАКАЗАЛИ (1)
НАГОВОРИЛИСЬ (2)
НАГОВОРИМОСЬ (3)
НАГОВОРИТЕ (3)
НАГОВОРИТИ (1)
НАГОВОРИТИСЬ (5)
НАГОВОРИТИСЯ (1)
НАГОВОРИТЬ (3)
НАГОВОРИШ (3)
НАГОВОРИШСЯ (2)
НАГОВОРОМ (1)
НАГОВОРЮ (1)
НАГОВОРЮВАВ (1)
НАГОВОРЮВАЛИ (2)
НАГОВОРЮВАТИ (2)
НАГОВОРЮЄ (1)
НАГОВОРЮЄШ (1)
НАГОВОРЮСЯ (2)
НАГОВОРЯТЬСЯ (1)
НАГОДА (1)
НАГОДИВСЬ (2)
НАГОДИВСЯ (8)
НАГОДИЛАСЬ (5)
НАГОДИЛИСЬ (1)
НАГОДИТЬСЯ (1)
НАГОДИШСЯ (1)
НАГОДІ (34)
НАГОДОВАНІ (4)
НАГОДУВАВШИ (1)
НАГОДУВАЛА (6)
НАГОДУВАЛИ (6)
НАГОДУВАТИ (5)
НАГОДУВАТЬ (2)
НАГОДУЄ (4)
НАГОДУЄМО (1)
НАГОДУЙ (1)
НАГОДУЙМО (1)

НАГОДУЮ (3)
НАГОДУЮ-ТАКИ (1)
НАГОДУЮТЬ (5)
НАГОЛОСКИ (1)
НАГОПАВШИСЬ (1)
НАГОРІ (2)
НАГОРТАТЬ (1)
НАГОРУ (8)
НАГОТОВЛЕНІ (1)
НАГОТОВЛЕНО (3)
НАГОТУВАВ (2)
НАГОТУВАВШИ (2)
НАГОТУВАЛА (14)
НАГОТУВАЛИ (4)
НАГОТУВАТИ (1)
НАГОТУВАТЬ (3)
НАГОТУЄ (1)
НАГОТУЄТЕ (1)
НАГОТУЮ (1)
НАГРАВАВ (2)
НАГРАВАЛА (1)
НАГРАВАЛИ (1)
НАГРАВШИСЬ (4)
НАГРАДИ (1)
НАГРАЛАСЬ (1)
НАГРАТИСЬ (1)
НАГРАТЬСЯ (1)
НАГРЕБЛА (2)
НАГРИЗЛА (1)
НАГРІБ (2)
НАГРІВ (2)
НАГРІВСЯ (3)
НАГРІЄТЕСЬ (1)
НАГРІЛА (1)
НАГРІЛАСЯ (1)
НАГРІЛИ (1)
НАГРІЛО (1)
НАГРІТИ (1)
НАГРІШИВ (3)
НАГРІШИЛА (7)
НАГРІШИЛИ (3)
НАГРІШИМО (2)
НАГРІШИТЬ (1)

НАГРІШИШ (2)
НАГРІШУ (2)
НАГРІЮ (1)
НАГРІЮСЬ (1)
НАГРІЮСЯ (1)
НАГРУБІЯНИТЬ (1)
НАГРУДНИЙ (1)
НАГРУДНИКАХ (2)
НАГУКАВ (1)
НАГУКАЛО (1)
НАГУЛЮВАВСЬ (1)
НАГУЛЮВАЛИСЬ (1)
НАГУЛЯВСЯ (2)
НАГУЛЯВШИСЬ (6)
НАГУЛЯЄМОСЬ (2)
НАГУЛЯЄШСЯ (1)
НАГУЛЯЛАСЬ (6)
НАГУЛЯЛИСЬ (9)
НАГУЛЯЛИСЯ (1)
НАГУЛЯТИСЬ (5)
НАГУЛЯТИСЯ (1)
НАГУЛЯТЬСЯ (3)
НАГУЛЯЮСЬ (1)
НАГУЛЯЮСЯ (1)
НАГУЛЯЮТЬСЯ (2)
НАГУПАВШИСЬ (1)
НАГУРКАЛА (1)
НАД (1311)
НАДАВ (11)
НАДАВАВ (7)
НАДАВАЛА (3)
НАДАВАЛИ (16)
НАДАВАЛО (2)
НАДАВИВ (1)
НАДАВИЛА (2)
НАДАВЛЮЄ (1)
НАДАЛА (2)
НАДАЛІ (22)
НАДАЛО (3)
НАДАРЕМНА (5)
НАДАРЕМНЕ (6)
НАДАРЕМНІ (4)
НАДАРЕМНО (46)

356

НАДАРИВ (1)
НАДАРИЛА (2)
НАДАРИТЕ (1)
НАДАРИТИ (4)
НАДАРОВАНИЙ (1)
НАДАРОВАНІ (2)
НАДАРОВАНО (1)
НАДАРУВАВ (4)
НАДАРУВАЛА (3)
НАДАРУВАТИ (1)
НАДАРУЄ (1)
НАДАРУЄШ (1)
НАДАРУЮ (2)
НАДАРУЮТЬ (1)
НАДАРЯЄ (4)
НАДАРЯЛА (1)
НАДАРЯТИ (1)
НАДАРЯЮЧА (1)
НАДАТИ (1)
НАДАЮТЬ (1)
НАДБАВ (4)
НАДБАВШИ (2)
НАДБАЄ (1)
НАДБАЄМО (1)
НАДБАЛА (5)
НАДБАЛИ (6)
НАДБАННЯ (11)
НАДБАННЯМ (2)
НАДБАЮТЬ (1)
НАДВЕЧІР (87)
НАДВЕЧІРНЬОГО (1)
НАДВЕЧОРИ (12)
НАДВЕЧОРІ (1)
НАДВІР (87)
НАДВІРНЕ (2)
НАДВІРНИЙ (1)
НАДВІРНИХ (1)
НАДВІРНІ (3)
НАДВІРНІЙ (6)
НАДВІРНОЇ (3)
НАДВІРНОМУ (2)
НАДВІРНЬОГО (1)
НАДВІРНЬОЇ (1)

НАДВІРНЮ (5)
НАДВІРНЯ (1)
НАДВІР'Ю (1)
НАДВОЄ (10)
НАДВОРІ (437)
НАДВОРНОГО (1)
НАДГРОБНИКИ (1)
НАДДАВАВ (1)
НАДДАВАЛА (3)
НАДДАВАЛИ (16)
НАДДАВАЛО (6)
НАДДАДУТЬ (1)
НАДДАЛА (1)
НАДДАЛИ (3)
НАДДАЛО (3)
НАДДАМ (1)
НАДДАСТЬ (2)
НАДДАТИ (1)
НАДДАЮТЬ (2)
НАДДВЕРНИКИ (3)
НАДДЕСНЯНСЬКІ (1)
НАДДНІПРЯНСЬКА (4)
НАДДНІПРЯНСЬКИМИ
(1)
НАДДНІПРЯНСЬКІ (3)
НАДДНІПРЯНСЬКОЇ (2)
НАДДНІПРЯНСЬКОЮ
(2)
НАДЕЖДА (49)
НАДЕЖДИ (3)
НАДЕЖДИНА (1)
НАДЕЖДІ (4)
НАДЕЖДОЮ (4)
НАДЕЖДУ (5)
НАДЕЗЕЮ (4)
НАДЕЗИНУ (1)
НАДЕЗІ (5)
НАДЕЗЮ (12)
НАДЕЗЯ (22)
НАДЕР (1)
НАДЕРТИ (1)
НАДЕЮ (3)
НАДЗВИЧАЙНА (11)

НАДЗВИЧАЙНЕ (9)
НАДЗВИЧАЙНИЙ (8)
НАДЗВИЧАЙНИМ (7)
НАДЗВИЧАЙНИМИ (1)
НАДЗВИЧАЙНІ (2)
НАДЗВИЧАЙНІЙ (1)
НАДЗВИЧАЙНО (53)
НАДЗВИЧАЙНОГО (3)
НАДЗВИЧАЙНОЇ (8)
НАДЗВИЧАЙНОЮ (12)
НАДЗВИЧАЙНУ (3)
НАДЗЕМНИЙ (1)
НАДЗИРАТЕЛЬ (2)
НАДИБАВ (5)
НАДИБАВ-ТАКИ (1)
НАДИБАЄМО (1)
НАДИВИВСЬ (1)
НАДИВИВСЯ (6)
НАДИВИВШИСЬ (10)
НАДИВИЛАСЬ (10)
НАДИВИЛИСЬ (3)
НАДИВИТИСЬ (23)
НАДИВИТИСЯ (1)
НАДИВИТЬСЯ (12)
НАДИВИШСЯ (4)
НАДИВЛЮСЬ (3)
НАДИВЛЮСЯ (5)
НАДИВЛЯТИМУСЬ (1)
НАДИВЛЯТИСЬ (1)
НАДИВО (1)
НАДИВУВАТЬСЯ (2)
НАДИВУЮТЬСЯ (1)
НАДИКТОВАНИЙ (1)
НАДИКТУВАВ (1)
НАДИЛА (8)
НАДИЛИ (4)
НАДИЛО (2)
НАДИМАВ (1)
НАДИМАВСЯ (1)
НАДИМАЄШ (1)
НАДИМАЙТЕСЬ (1)
НАДИМАЛАСЬ (1)
НАДИМАТЬСЯ (1)
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НАДИНА (3)
НАДИНЕ (2)
НАДИНИХ (1)
НАДИТЕ (1)
НАДИТЬ (6)
НАДИХАВШИСЬ (1)
НАДИХАЄ (1)
НАДИХАЛИСЬ (1)
НАДИХАТИСЬ (1)
НАДИХУВАЛА (2)
НАДИХУВАЛИ (1)
НАДИШЕШСЯ (1)
НАДІ (14)
НАДІБРАНЕ (1)
НАДІВ (32)
НАДІВА (1)
НАДІВАЄ (12)
НАДІВАЄМО (1)
НАДІВАЄШ (2)
НАДІВАЙ (7)
НАДІВАЙТЕ (2)
НАДІВАЛА (2)
НАДІВАЛИ (3)
НАДІВАТИ (6)
НАДІВАТЬ (4)
НАДІВАЮ (1)
НАДІВАЮТЬ (1)
НАДІВАЮЧИ (6)
НАДІВШИ (4)
НАДІЄМОСЬ (1)
НАДІЄТЬСЯ (2)
НАДІЄЮ (10)
НАДІЇ (51)
НАДІЙ (6)
НАДІЙДЕ (3)
НАДІЙДУТЬ (1)
НАДІЙНИХ (1)
НАДІЙШЛА (6)
НАДІЙШЛИ (1)
НАДІЙШЛО (1)
НАДІЙШОВ (11)
НАДІЛА (48)
НАДІЛИ (8)

НАДІЛИВ (1)
НАДІЛИТИ (3)
НАДІЛИТЬ (2)
НАДІЛІТЬ (1)
НАДІЛЯВ (2)
НАДІЛЯТЬ (2)
НАДІЛЯЮЧА (1)
НАДІНЕ (6)
НАДІНЕМО (1)
НАДІНЕТЕ (1)
НАДІНЕШ (4)
НАДІНИ (3)
НАДІНУ (15)
НАДІНУТЬ (1)
НАДІНЬ (8)
НАДІНЬТЕ (2)
НАДІСЛАЛИ (2)
НАДІСЛАТИ (2)
НАДІСЛАТЬ (2)
НАДІСЬ (101)
НАДІТА (1)
НАДІТИ (6)
НАДІТИЙ (3)
НАДІТИХ (1)
НАДІТІ (1)
НАДІТОМУ (1)
НАДІТЬ (4)
НАДІЮ (42)
НАДІЮЧИСЬ (1)
НАДІЯ (33)
НАДІЯМИ (5)
НАД'ЇДЕ (5)
НАД'ЇЖДЖАВ (1)
НАД'ЇЖДЖАЛИ (1)
НАД'ЇХАВШИ (1)
НАДМЕ (2)
НАДМЕТЬСЯ (1)
НАДМІР (1)
НАДМІРНОЇ (1)
НАДМІРУ (1)
НАДМОРСЬКИХ (2)
НАДМОРСЬКОГО (2)
НАДНАТУРАЛЬНА (1)

НАДО (24)
НАДОВГО (4)
НАДОЇЛА (1)
НАДОКЛАДАЄ (1)
НАДОКУЧАВ (1)
НАДОКУЧАЄ (5)
НАДОКУЧАЛА (3)
НАДОКУЧАЛИ (4)
НАДОКУЧАТЬ (1)
НАДОКУЧАЮ (2)
НАДОКУЧИВ (5)
НАДОКУЧИЛА (5)
НАДОКУЧИЛИ (10)
НАДОКУЧИЛО (8)
НАДОКУЧИТЕ (1)
НАДОКУЧИТЬ (1)
НАДОКУЧЛИВЕ (1)
НАДОКУЧЛИВИМ (1)
НАДОЛОЖИВ (4)
НАДОПІК (1)
НАДОТЬ (1)
НАДПИС (1)
НАДПИСАВ (1)
НАДПИСАЛИ (1)
НАДПИСАННЯ (1)
НАДПИСАНО (1)
НАДПИСИ (1)
НАДПИСОМ (1)
НАДПИСУВАВ (1)
НАДПИСУВАТЬ (1)
НАДПИСУЄ (1)
НАДПИСУЙТЕ (1)
НАДПИТІ (1)
НАДПИШУ (1)
НАДПРИРОДНІЙ (1)
НАДРАЛА (1)
НАДРУКОВАНА (12)
НАДРУКОВАНЕ (1)
НАДРУКОВАНИЙ (8)
НАДРУКОВАНИМИ (1)
НАДРУКОВАНИХ (6)
НАДРУКОВАНІ (13)
НАДРУКОВАНІЙ (2)
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НАДРУКОВАНО (17)
НАДРУКОВАНОГО (2)
НАДРУКОВАНОЇ (2)
НАДРУКОВАНОМУ (1)
НАДРУКОВАНОЮ (1)
НАДРУКОВАНУ (1)
НАДРУКУВАВ (7)
НАДРУКУВАЛА (1)
НАДРУКУВАЛИ (3)
НАДРУКУВАТИ (19)
НАДРУКУВАТЬ (8)
НАДРУКУЄ (1)
НАДРУКУЙТЕ (1)
НАДРУКУЮТЬ (2)
НАДРЯПАНОГО (1)
НАДРЯПАТЬ (1)
НАДСАДИВ (1)
НАДСОНА (3)
НАДСОНОВИХ (1)
НАДСТРІЧНИХ (1)
НАДТО (104)
НАДУВ (2)
НАДУВАЄ (1)
НАДУВАЛАСЬ (1)
НАДУВСЯ (12)
НАДУВШИ (4)
НАДУВШИСЬ (4)
НАДУДЛИВСЯ (2)
НАДУДЛИВШИСЬ (1)
НАДУДЛИЛИСЬ (1)
НАДУЛА (12)
НАДУЛАСЬ (13)
НАДУЛАСЯ (1)
НАДУЛИСЬ (1)
НАДУЛО (2)
НАДУМАВ (6)
НАДУМАВСЬ (4)
НАДУМАВСЯ (6)
НАДУМАВШИСЬ (1)
НАДУМАЄТЬСЯ (3)
НАДУМАЄШ (1)
НАДУМАЄШСЯ (1)
НАДУМАЛА (2)

НАДУМАЛАСЬ (12)
НАДУМАЛИ (1)
НАДУМАЛИСЬ (1)
НАДУМАНОЇ (2)
НАДУМАТИ (1)
НАДУМАТИСЬ (1)
НАДУМАТЬ (1)
НАДУМАЮ (2)
НАДУМАЮСЬ (1)
НАДУТА (6)
НАДУТИЙ (4)
НАДУТИМ (1)
НАДУТИМИ (1)
НАДУТІ (4)
НАДУТО (2)
НАДУШАТЬ (1)
НАДУШИВ (1)
НАДХМАРНУ (1)
НАДХНЕННЯ (2)
НАДХОДЕ (2)
НАДХОДЖУ (1)
НАДХОДИВ (8)
НАДХОДИЛА (2)
НАДХОДИЛИ (1)
НАДХОДИЛО (1)
НАДХОДИТЬ (2)
НАДХОДЯТЬ (2)
НАДЮ (51)
НАДЯ (134)
НАДЯГНУВ (1)
НАДЯГТИ (1)
НАДЯТЬ (4)
НАЕЛЕКТРИЗУВАЛИ
(1)
НАЖАВ (1)
НАЖАЛА (4)
НАЖАЛИЛА (1)
НАЖАРТУВАВСЯ (1)
НАЖАРТУВАЛИСЬ (1)
НАЖАТІ (1)
НАЖАТЬ (1)
НАЖЕБРАЄТЕ (1)
НАЖЕБРАЛИ (1)

НАЖЕБРАНИМ (1)
НАЖЕБРАЮ (1)
НАЖЕНУТЬ (2)
НАЖИВ (2)
НАЖИВАВ (1)
НАЖИВАННЯ (1)
НАЖИВАТИ (1)
НАЖИВЕМО (1)
НАЖИВСЯ (2)
НАЖИВШИСЬ (1)
НАЖИЛАСЯ (2)
НАЖИЛИ (2)
НАЖИТИСЬ (1)
НАЖИТЬСЯ (1)
НАЖНЕМО (1)
НАЗАВЖДИ (5)
НАЗАВСІДИ (5)
НАЗАВТРА (3)
НАЗАД (274)
НАЗАПИСУВАВ (1)
НАЗАР (4)
НАЗАРА (4)
НАЗАРІВ (23)
НАЗАРОВА (4)
НАЗАХВАТ (7)
НАЗБАВЛЯЛА (1)
НАЗБИРАВ (5)
НАЗБИРАВШИ (1)
НАЗБИРАЄТЬСЯ (1)
НАЗБИРАЄШ (1)
НАЗБИРАЛА (2)
НАЗБИРАЛАСЬ (1)
НАЗБИРАЛИ (5)
НАЗБИРАЛИСЬ (1)
НАЗБИРАЛОСЬ (2)
НАЗБИРАЛОСЯ (1)
НАЗБИРАНА (2)
НАЗБИРАНО (2)
НАЗБИРАТИ (1)
НАЗБИРАЮ (1)
НАЗБІГАЄТЕСЯ (1)
НАЗБІГАЄТЬСЯ (1)
НАЗВАВ (21)
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НАЗВАВШИ (3)
НАЗВАЛА (7)
НАЗВАЛИ (6)
НАЗВАНЕ (2)
НАЗВАНИЙ (1)
НАЗВАНО (1)
НАЗВАНОМУ (1)
НАЗВАТИ (10)
НАЗВАТЬ (3)
НАЗВЕ (1)
НАЗВЕМО (1)
НАЗВЕТЬСЯ (1)
НАЗВИСЬКА (1)
НАЗВИСЬКО (1)
НАЗВИЩ (2)
НАЗВИЩА (7)
НАЗВИЩАМИ (1)
НАЗВИЩАХ (1)
НАЗВИЩЕ (9)
НАЗВИЩЕМ (8)
НАЗВОРІТ (1)
НАЗВУТЬ (2)
НАЗГРІБАВ (1)
НАЗГРІБАЛА (1)
НАЗДОГАД (27)
НАЗДОГАНЯВ (1)
НАЗДОГАНЯЄ (2)
НАЗДОГАНЯЄМО (3)
НАЗДОГАНЯТЬ (1)
НАЗДОГАНЯЮЧИ (1)
НАЗДОГІНЦІ (1)
НАЗДОГНАВ (14)
НАЗДОГНАВШИ (1)
НАЗДОГНАЛА (2)
НАЗДОГНАЛИ (3)
НАЗДОГНАТИ (1)
НАЗДОГНАТЬ (1)
НАЗДОЖЕНЕ (2)
НАЗДОЖЕНЕМО (1)
НАЗИВАВ (1)
НАЗИВАЄ (3)
НАЗИВАЄСЯ (2)
НАЗИВАЛИ (3)

НАЗИВАЛЬНИМ (1)
НАЗИВАТЬ (1)
НАЗИМКА (6)
НАЗИРАВ (3)
НАЗИРАЄ (1)
НАЗИРАЄШ (1)
НАЗИРАЙ (1)
НАЗИРАЙТЕ (2)
НАЗИРАЛА (2)
НАЗИРАЛИ (2)
НАЗИРАЛЬНИКІВ (1)
НАЗИРАЛЬНИЦІ (1)
НАЗИРАЮЧИ (3)
НАЗИРАЮЧОЇ (1)
НАЗИРКОМ (1)
НАЗИРЦЕМ (3)
НАЗИРЦІ (12)
НАЗНАВ (6)
НАЗНАВАТИ (3)
НАЗНАВАТЬ (2)
НАЗНАЄМО (3)
НАЗНАКОМ (1)
НАЗНАЛИ (1)
НАЗНАЧАВ (1)
НАЗНАЧАЛА (1)
НАЗНАЧАЛИ (1)
НАЗНАЧАТИ (1)
НАЗНАЧАЮЧИ (1)
НАЗНАЧЕН (1)
НАЗНАЧЕНИЙ (1)
НАЗНАЧИЛА (4)
НАЗНАЧИТЕ (1)
НАЗНАЧІННЯ (2)
НАЗНАЧУ (1)
НАЗНАЧУВАЛИ (2)
НАЗНАЧУВАТИ (1)
НАЗНАЧУЄ (4)
НАЗНАЧУЮЧИ (2)
НАЗНОСИЛИ (1)
НАЗРЯ (5)
НАЗУКІС (2)
НАЗУСТРІЧ (117)
НАЇВНА (2)

НАЇВНИЙ (3)
НАЇВНО (5)
НАЇВНОЮ (1)
НАЇВСЬ (1)
НАЇВСЯ (6)
НАЇВШИСЬ (2)
НАЇВШИСЯ (1)
НАЇДЕ (4)
НАЇДКАМ (1)
НАЇДКАМИ (10)
НАЇДКАХ (1)
НАЇДКИ (11)
НАЇДКІВ (7)
НАЇДКУ (2)
НАЇДУТЬ (7)
НАЇДЯТЬСЯ (1)
НАЇЖАЧИВСЬ (1)
НАЇЖАЧИЛИСЬ (1)
НАЇЖАЧИЛОСЬ (1)
НАЇЖДЖАЄ (1)
НАЇЖДЖАЛА (1)
НАЇЖДЖАЛИ (2)
НАЇЖДЖАТИМУТЬ (1)
НАЇЖДЖАЮТЬ (4)
НАЇЖДЖАЮЧИХ (1)
НАЇЖСЯ (2)
НАЇЗД (3)
НАЇЗДИ (3)
НАЇЗДОМ (2)
НАЇЗДУ (2)
НАЇЛАСЬ (7)
НАЇЛИСЬ (2)
НАЇМОСЬ (1)
НАЇМОСЯ (1)
НАЇМСЯ (6)
НАЇСИСЯ (2)
НАЇСТИСЬ (7)
НАЇХАВ (2)
НАЇХАЛА (4)
НАЇХАЛИ (15)
НАЇХАЛО (6)
НАЇХАТИ (1)
НАЇХАТЬ (1)
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НАЙБАГАТІША (1)
НАЙБАГАТІШИЙ (1)
НАЙБАГАТІШИХ (1)
НАЙБАГАТІШОГО (2)
НАЙБАГАТІШОЮ (1)
НАЙБАГАТШІ (1)
НАЙБЕЗПЕЧНІШЕ (2)
НАЙБІДНІШИЙ (1)
НАЙБІДНІШИХ (3)
НАЙБІЛІЙШИЙ (1)
НАЙБІЛІШИЙ (3)
НАЙБІЛІШИМ (1)
НАЙБІЛЬШ (8)
НАЙБІЛЬША (3)
НАЙБІЛЬШЕ (180)
НАЙБІЛЬШИЙ (16)
НАЙБІЛЬШИМ (1)
НАЙБІЛЬШІ (4)
НАЙБІЛЬШОГО (5)
НАЙБІЛЬШОЇ (3)
НАЙБІЛЬШОМУ (1)
НАЙБІЛЬШОЮ (3)
НАЙБІЛЬШУ (5)
НАЙБЛИЖЧЕ (5)
НАЙБЛИЖЧИЙ (3)
НАЙВАЖНІША (2)
НАЙВАЖЧА (1)
НАЙВАЖЧИЙ (3)
НАЙВАЖЧИМИ (1)
НАЙВАЖЧУ (1)
НАЙВАРТНІШЕ (2)
НАЙВАРТНІШИХ (1)
НАЙВАРТНІШІ (3)
НАЙВАРТОВНІША (1)
НАЙВАРТОВНІШІ (1)
НАЙВЕРЕДЛИВІШІ (1)
НАЙВЕСЕЛІША (1)
НАЙВЕСЕЛІШЕ (1)
НАЙВИДАТНІЙШИХ
(1)
НАЙВИДАТНІШИХ (1)
НАЙВИРАЗНІШЕ (2)
НАЙВИРАЗНІШИМ (2)

НАЙВИЩА (10)
НАЙВИЩЕ (7)
НАЙВИЩИЙ (16)
НАЙВИЩИМИ (1)
НАЙВИЩИХ (2)
НАЙВИЩІ (1)
НАЙВИЩІЙ (3)
НАЙВИЩОГО (4)
НАЙВИЩОЇ (5)
НАЙВИЩОМУ (4)
НАЙВИЩУ (4)
НАЙГАРНІШИМИ (1)
НАЙГАРНІШИХ (1)
НАЙГАРЯЧІШЕ (1)
НАЙГІРШЕ (6)
НАЙГЛИБШОГО (1)
НАЙГОЛОВНІШЕ (1)
НАЙГОЛОВНІШІ (1)
НАЙГОЛОСНІША (1)
НАЙГОСТРІШИХ (1)
НАЙГРУБІШІ (1)
НАЙГУСТІШЕ (1)
НАЙГУСТІШИХ (1)
НАЙГУСТІШІ (1)
НАЙДАЛЬШИХ (1)
НАЙДАЛЬШІ (1)
НАЙДАЛЬШІЙ (1)
НАЙДЕ (6)
НАЙДЕЛІКАТНІШИЙ
(1)
НАЙДЕЛІКАТНІШИМ
(2)
НАЙДЕЛІКАТНІШОЇ (1)
НАЙДЕМО (1)
НАЙДЕТЬСЯ (1)
НАЙДЕШЕВШОМУ (1)
НАЙДОБРІШОГО (2)
НАЙДОВШЕ (1)
НАЙДОГІДНІШЕ (2)
НАЙДОГІДНІШІ (1)
НАЙДОРОЖЧА (1)
НАЙДОРОЖЧЕ (2)
НАЙДОРОЖЧИЙ (2)

НАЙДОРОЖЧІ (3)
НАЙДОРОЖЧІЙ (1)
НАЙДРІБНІШІ (1)
НАЙДРІБНІШОГО (1)
НАЙДРІБНІШОЮ (1)
НАЙДУ (2)
НАЙДУЖЧА (1)
НАЙДУЖЧИЙ (3)
НАЙДУЖЧІ (1)
НАЙДУТЬ (1)
НАЙЕФЕКТНІШИЙ (1)
НАЙЖИВІШУ (1)
НАЙЗАВЕРШЕНІШИЙ
(1)
НАЙЗДАТНІШОГО (1)
НАЙЗНАЧНІШЕ (1)
НАЙЗНАЧНІШІ (2)
НАЙЗНАЧНІШОГО (1)
НАЙЗНАЧНІШОМУ (1)
НАЙКОРОТШУ (1)
НАЙКРАЩА (17)
НАЙКРАЩЕ (27)
НАЙКРАЩИЙ (13)
НАЙКРАЩИМИ (1)
НАЙКРАЩИХ (11)
НАЙКРАЩІ (12)
НАЙКРАЩОГО (4)
НАЙКРАЩОЇ (4)
НАЙКРАЩОМУ (1)
НАЙКРАЩОЮ (2)
НАЙКРАЩУ (7)
НАЙЛАСІШІ (1)
НАЙЛАСКАВІШЕ (1)
НАЙЛІПШЕ (2)
НАЙЛІПШИЙ (1)
НАЙЛІПШОГО (2)
НАЙЛІПШОЇ (1)
НАЙЛІПШУ (2)
НАЙЛУЧЧА (3)
НАЙЛУЧЧЕ (8)
НАЙЛУЧЧИЙ (1)
НАЙЛУЧЧИХ (2)
НАЙЛУЧЧІ (2)
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НАЙЛУЧЧОГО (1)
НАЙЛЮБІШЕ (2)
НАЙЛЮБІШИЙ (2)
НАЙЛЮБІШИМ (1)
НАЙЛЮБІШОГО (1)
НАЙМАВ (4)
НАЙМАВСЯ (1)
НАЙМАЄ (8)
НАЙМАЄМО (1)
НАЙМАЄТЕ (2)
НАЙМАЄТЬСЯ (2)
НАЙМАЙ (2)
НАЙМАЙСЯ (2)
НАЙМАЙТЕ (2)
НАЙМАЙТЕ-БО (1)
НАЙМАЛА (1)
НАЙМАЛИ (3)
НАЙМАЛИСЬ (2)
НАЙМАТИ (2)
НАЙМАТИМУТЬ (1)
НАЙМАТЬ (2)
НАЙМАХ (13)
НАЙМАЧ (2)
НАЙМАЧІВ (1)
НАЙМАЮ (3)
НАЙМАЮТЬ (4)
НАЙМЕ (3)
НАЙМЕМО (2)
НАЙМЕНШ (1)
НАЙМЕНША (9)
НАЙМЕНШЕ (4)
НАЙМЕНШИЙ (4)
НАЙМЕНШИМИ (1)
НАЙМЕНШИХ (1)
НАЙМЕНШІ (1)
НАЙМЕНШОГО (24)
НАЙМЕНШОЇ (7)
НАЙМЕНШОМУ (2)
НАЙМЕНШУ (6)
НАЙМЕШ (3)
НАЙМЕШСЯ (2)
НАЙМИ (13)
НАЙМИЛІША (4)

НАЙМИЛІШЕ (3)
НАЙМИЛІШИЙ (2)
НАЙМИЛІШИМ (1)
НАЙМИЛІШОГО (1)
НАЙМИЛІШОЮ (1)
НАЙМИТ (53)
НАЙМИТА (35)
НАЙМИТАМ (6)
НАЙМИТАМИ (18)
НАЙМИТА-ПОГОНИЧА
(1)
НАЙМИТИ (58)
НАЙМИТІВ (40)
НАЙМИТОВІ (12)
НАЙМИТОВУ (1)
НАЙМИТОМ (5)
НАЙМИТТЯ (1)
НАЙМИТТЯМ (1)
НАЙМИТЧУК (8)
НАЙМИТЧУКА (3)
НАЙМИТЧУКІВ (1)
НАЙМИЧКА (165)
НАЙМИЧКАЛЕПЕТУХА (1)
НАЙМИЧКАМ (14)
НАЙМИЧКАМИ (24)
НАЙМИЧКАХ (1)
НАЙМИЧКИ (123)
НАЙМИЧКОЮ (15)
НАЙМИЧКУ (81)
НАЙМИЧКУ-БО (1)
НАЙМИЧКУ-ДІВКУ (1)
НАЙМИЧОК (54)
НАЙМИЧЦІ (11)
НАЙМІМОСЬ (1)
НАЙМІТЬ (5)
НАЙМОДНІШОГО (1)
НАЙМОЛОДШИЙ (1)
НАЙМОЛОДШОЇ (1)
НАЙМУ (12)
НАЙМУСЬ (2)
НАЙМУСЯ (7)
НАЙМУТЬ (1)

НАЙМ'ЯКІША (1)
НАЙМ'ЯКШІ (1)
НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИЙ
(1)
НАЙНИЖЧИЙ (2)
НАЙНИЖЧІ (1)
НАЙНОВІША (6)
НАЙНОВІШИЙ (2)
НАЙНОВІШИМИ (2)
НАЙНОВІШИХ (1)
НАЙНОВІШІ (7)
НАЙНОВІШІЙ (2)
НАЙНОВІШОГО (1)
НАЙНОВІШОЇ (2)
НАЙНОВІШОМУ (1)
НАЙНОВІШУ (4)
НАЙНОВОМОДНІШЕ
(1)
НАЙНОВОМОДНІШИХ
(1)
НАЙНОВОМОДНІШІ
(1)
НАЙНЯВ (30)
НАЙНЯВСЯ (4)
НАЙНЯВШИ (2)
НАЙНЯЛА (19)
НАЙНЯЛАСЬ (4)
НАЙНЯЛАСЯ (10)
НАЙНЯЛИ (18)
НАЙНЯТА (1)
НАЙНЯТЕ (1)
НАЙНЯТИ (18)
НАЙНЯТИЙ (4)
НАЙНЯТИМ (1)
НАЙНЯТИМИ (2)
НАЙНЯТИСЬ (3)
НАЙНЯТІ (4)
НАЙНЯТУ (1)
НАЙНЯТЬ (9)
НАЙОСОБЛИВІШЕ (1)
НАЙОСТАННІША (1)
НАЙОСТАТНІШИЙ (1)
НАЙПАЧЕ (1)
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НАЙПЕВНІШИХ (1)
НАЙПЕВНІШОГО (1)
НАЙПЕРЕДНІШЕ (1)
НАЙПЕРША (3)
НАЙПЕРШИХ (1)
НАЙПЕРШУ (1)
НАЙПИЛЬНІША (2)
НАЙПІЗНІШІ (1)
НАЙПОГАНШЕ (2)
НАЙПОГАНШИЙ (1)
НАЙПОГАНШУ (1)
НАЙПОЕТИЧНІШІ (1)
НАЙПОКАЗНІША (2)
НАЙПОКАЗНІШЕ (1)
НАЙПОКАЗОВІШЕ (1)
НАЙПОТРІБНІШЕ (2)
НАЙПОТРІБНІШІ (1)
НАЙПОТРІБНІШОЇ (1)
НАЙПОЧУТЛИВІШОМ
У (1)
НАЙПРАВДИВІШЕ (1)
НАЙПРИЄМНІШИЙ (1)
НАЙПРИМІТНІШЕ (1)
НАЙПРИНЦИПІАЛЬНІ
ШІ (1)
НАЙПРИХИЛЬНІШИЙ
(1)
НАЙПРИЯЗНІШИЙ (1)
НАЙПРОВОРНІША (1)
НАЙПРОСВІЧЕНІШИХ
(2)
НАЙПРОСТОРНІША (1)
НАЙПРОСТОРНІШУ (1)
НАЙПРУДШОГО (1)
НАЙРОЗПУСНІШОГО
(1)
НАЙРОЗУМНІША (2)
НАЙРОЗУМНІШИЙ (7)
НАЙРОЗУМНІШОЮ (1)
НАЙРЯБІШУ (1)
НАЙСВЄНТНА (1)
НАЙСВІЖІШИМИ (1)
НАЙСВЯТІША (1)

НАЙСИМПАТИЧНІШИ
Й (1)
НАЙСИТІШУ (1)
НАЙСЛУХНЯНІШУ (1)
НАЙСМАЧНІША (1)
НАЙСМАЧНІШИЙ (1)
НАЙСМАЧНІШИХ (1)
НАЙСМАЧНІШОГО (1)
НАЙСМАЧНІШОЇ (1)
НАЙСМІЛИВІШІ (1)
НАЙСОЛОДШІ (1)
НАЙСПОДОБНІШИЙ
(1)
НАЙСТАРІШИЙ (1)
НАЙСТАРІШІЙ (1)
НАЙСТАРІШУ (1)
НАЙСТАРША (5)
НАЙСТАРШИЙ (6)
НАЙСТАРШІЙ (1)
НАЙСТАРШОГО (1)
НАЙСТАРШОМУ (3)
НАЙСТАРШОЮ (1)
НАЙСТАРШУ (1)
НАЙСТРАШНІША (1)
НАЙСТРАШНІШІ (1)
НАЙСУМНІШУ (1)
НАЙСУЦІЛЬНІШЕ (1)
НАЙСЬВІЕНТШЕЙ (2)
НАЙТАЛАНОВИТІШИХ
(2)
НАЙТВЕРДІША (1)
НАЙТВЕРДІШЕ (1)
НАЙТВЕРДІШИЙ (1)
НАЙТВЕРДІШУ (1)
НАЙТЕМНІШУ (1)
НАЙТЕПЛІШЕ (1)
НАЙТЕПЛІШІ (2)
НАЙТИ (1)
НАЙТИХІШОГО (1)
НАЙТОНШИМ (1)
НАЙТОНШИМИ (2)
НАЙТОНШОГО (1)
НАЙТОНШУ (3)

НАЙТРУДНІШИЙ (2)
НАЙТРУДНІШІ (1)
НАЙУВАЖЛИВІШУ (1)
НАЙУПОДОБНІША (4)
НАЙУПОДОБНІШІ (2)
НАЙХВОСТАТІШИХ
(1)
НАЙХИТРІША (1)
НАЙЦІКАВІША (2)
НАЙЦІКАВІШЕ (1)
НАЙЦІКАВІШОМУ (1)
НАЙЧАСТІШЕ (8)
НАЙЧЕПУРНІША (2)
НАЙЧЕРВОНІШИХ (1)
НАЙЧЕРВОНІШУ (1)
НАЙЧИСТІШОЮ (2)
НАЙЧОРНІШІ (1)
НАЙЧУДОВНІШУ (1)
НАЙШВИДШЕ (3)
НАЙШИРШИЙ (2)
НАЙШИРШУ (1)
НАЙШЛА (22)
НАЙШЛО (8)
НАЙШОВ (20)
НАЙЩЕДРІШЕ (1)
НАЙЩИРІШЕ (1)
НАЙЯСНІШИЙ (5)
НАЙЯСНІШИХ (1)
НАЙЯСНІШІ (1)
НАЙЯСНІШОГО (11)
НАЙЯСНІШОЇ (1)
НАЙЯСНІШУ (1)
НАКАДИЛА (2)
НАКАЖЕ (2)
НАКАЖІТЬ (1)
НАКАЖУ (1)
НАКАЗ (5)
НАКАЗАВ (1)
НАКАЗАВШИ (3)
НАКАЗАЛА (12)
НАКАЗАЛИ (1)
НАКАЗАНІЯ (1)
НАКАЗАНО (1)
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НАКАЗАТИ (1)
НАКАЗУ (2)
НАКАЗУВАВ (1)
НАКАЗУВАЛА (5)
НАКАЗУЮЧИ (1)
НАКАЛАТАЄ (1)
НАКАПАЮТЬ (1)
НАКАПОСТИВ (2)
НАКВОКТАЛАСЬ (1)
НАКЕПКУВАТЬ (1)
НАКИДАВ (17)
НАКИДАВШИ (1)
НАКИДАЄ (5)
НАКИДАЛА (9)
НАКИДАЛИ (7)
НАКИДАНЕ (1)
НАКИДАНИЙ (1)
НАКИДАНИМ (1)
НАКИДАНИХ (1)
НАКИДАНІ (4)
НАКИДАНІЙ (1)
НАКИДАННЯ (1)
НАКИДАНО (1)
НАКИДАНОГО (2)
НАКИДАТИ (7)
НАКИДАЮ (1)
НАКИДАЮТЬ (1)
НАКИДАЮЧИ (3)
НАКИДАЮЧОЇ (1)
НАКИДКА (1)
НАКИДКИ (2)
НАКИДКУ (2)
НАКИДОК (3)
НАКИНЕ (2)
НАКИНУ (3)
НАКИНУВ (30)
НАКИНУВСЯ (1)
НАКИНУВШИ (4)
НАКИНУЛА (30)
НАКИНУЛАСЬ (1)
НАКИНУЛИ (5)
НАКИНУЛИСЬ (5)
НАКИНУТА (3)

НАКИНУТИ (9)
НАКИНУТУ (1)
НАКИНУТЬ (7)
НАКИНЬ (5)
НАКИНЬТЕ (1)
НАКИНЬТЕ-БО (1)
НАКЛАВ (7)
НАКЛАДАЄ (7)
НАКЛАДАЄШ (2)
НАКЛАДАЛА (2)
НАКЛАДАЛИ (4)
НАКЛАДАТИ (4)
НАКЛАДАТЬ (1)
НАКЛАДАЮ (1)
НАКЛАДАЮТЬ (2)
НАКЛАДЕ (4)
НАКЛАДЕНА (1)
НАКЛАДЕНІ (2)
НАКЛАДЕНО (1)
НАКЛАДЕШ (1)
НАКЛАДІМ (1)
НАКЛАДІТЬ (1)
НАКЛАДНИМИ (1)
НАКЛАДНІЙ (1)
НАКЛАДНОЮ (1)
НАКЛАДНУ (1)
НАКЛАДУ (7)
НАКЛАДУТЬ (1)
НАКЛАЛА (5)
НАКЛАЛИ (5)
НАКЛАСТИ (9)
НАКЛЕЇТИ (2)
НАКЛЕПАВ (1)
НАКЛЕПАЛА (1)
НАКЛЕЮВАТЬ (1)
НАКЛИКАВ (5)
НАКЛИКАЛА (4)
НАКЛИКАЛИ (2)
НАКЛИКАТИ (1)
НАКЛИЧ (1)
НАКЛИЧЕ (1)
НАКЛИЧЕМО (1)
НАКЛИЧУ (6)

НАКЛЬОВУВАЛАСЬ (2)
НАКЛЬОВУВАТИСЬ (1)
НАКЛЬОВУЄТЬСЯ (2)
НАКЛЮНУВСЯ (1)
НАКЛЮНУЛАСЬ (1)
НАКЛЮНУЛИСЬ (1)
НАКЛЮНУЛОСЬ (1)
НАКОЇВ (8)
НАКОЇЛА (4)
НАКОЇЛИ (5)
НАКОЇЛО (1)
НАКОЇТЕ (1)
НАКОЇТИ (1)
НАКОЇТЬ (5)
НАКОЇШ (2)
НАКОЛЯДУВАЛИ (2)
НАКОНЕЧНИКИ (1)
НАКОПАЙ (1)
НАКОТИТЬ (1)
НАКОХАЛАСЬ (2)
НАКОШУ (1)
НАКОЮ (1)
НАКОЯТЬ (2)
НАКРАВ (1)
НАКРАПАЄ (1)
НАКРАСТИ (1)
НАКРАШУВАТИСЬ (1)
НАКРАЯВ (2)
НАКРАЯЛА (7)
НАКРАЯНИМИ (1)
НАКРАЯНИХ (1)
НАКРАЯНОГО (1)
НАКРИВ (3)
НАКРИВАЄ (2)
НАКРИВАЙ (1)
НАКРИВАЙТЕ (1)
НАКРИВАЛА (1)
НАКРИВАЛИ (1)
НАКРИВАТИ (5)
НАКРИВАТЬ (1)
НАКРИЙ (2)
НАКРИЛА (14)
НАКРИЛАСЬ (1)
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НАКРИЛИ (7)
НАКРИТА (1)
НАКРИТИЙ (8)
НАКРИТИМ (1)
НАКРИТІ (1)
НАКРИТОМУ (1)
НАКРИТТЯ (5)
НАКРИТТЯМ (1)
НАКРИЧАВ (2)
НАКРИЧАЛА (1)
НАКРИЧАЛИ (3)
НАКРИЧАЛИСЬ (1)
НАКРИЧАТИ (2)
НАКРИЧИТЬ (1)
НАКРИШИ (1)
НАКРИШИВ (2)
НАКРИШИЛА (2)
НАКРИШИТЬ (1)
НАКРИШИШ (1)
НАКРОПИВСЬ (2)
НАКРОХМАЛЕНИЙ (1)
НАКРУГИ (2)
НАКРУТИВ (1)
НАКРУТИЛА (2)
НАКРУЧЕНА (1)
НАКРУЧУ (1)
НАКРУЧУВАЛА (1)
НАКРУЧУВАЛОСЬ (1)
НАКРУЧУВАТИ (1)
НАКРУЧУЄ (1)
НАКРУЧУЮЧИ (1)
НАКУВАЛА (1)
НАКУПАЄТЬСЯ (1)
НАКУПАЄШСЯ (1)
НАКУПИ (4)
НАКУПИВ (9)
НАКУПИВСЬ (1)
НАКУПИВСЯ (2)
НАКУПИЛА (12)
НАКУПИЛАСЬ (1)
НАКУПИЛИ (12)
НАКУПИЛИСЬ (3)
НАКУПИЛИСЯ (1)

НАКУПИМО (3)
НАКУПИТИ (3)
НАКУПИТЬ (3)
НАКУПІТЬ (1)
НАКУПЛЕНИМ (1)
НАКУПЛЕНІ (4)
НАКУПЛЮ (3)
НАКУПУВАВШИ (1)
НАКУПУВАЛА (1)
НАКУРИВШИСЬ (1)
НАЛАГОДЖЕНИЙ (2)
НАЛАГОДЖЕНІ (1)
НАЛАГОДЖЕНО (3)
НАЛАГОДЖУВАВСЬ
(1)
НАЛАГОДЖУВАТЬ (2)
НАЛАГОДЖУЮЧИ (1)
НАЛАГОДЖУЮЧИСЬ
(1)
НАЛАГОДИВСЬ (5)
НАЛАГОДИВСЯ (7)
НАЛАГОДИЛА (3)
НАЛАГОДИЛАСЬ (13)
НАЛАГОДИЛАСЯ (1)
НАЛАГОДИЛИ (1)
НАЛАГОДИЛИСЬ (6)
НАЛАГОДИЛИСЯ (1)
НАЛАГОДИТИ (2)
НАЛАДИТИ (1)
НАЛАЄ (1)
НАЛАЗИВ (1)
НАЛАЗИЛА (1)
НАЛАЗИЛИ (2)
НАЛАЗИШСЯ (1)
НАЛАЗЛИВА (3)
НАЛАЗЛИВИМ (1)
НАЛАЗЛИВІСТЬ (2)
НАЛАМАВ (1)
НАЛАМУЮЧИ (1)
НАЛАПАВ (25)
НАЛАПАВШИ (2)
НАЛАПАЄ (1)
НАЛАПАЄМО (1)

НАЛАПАЛА (26)
НАЛАПАЛИ (4)
НАЛАПАТИ (1)
НАЛАПАЮТЬ (1)
НАЛАТАНА (1)
НАЛАШТОВАНЕ (1)
НАЛАШТУВАЛА (1)
НАЛАЯВ (6)
НАЛАЯЛА (2)
НАЛАЯТИ (1)
НАЛЕЖАВ (1)
НАЛЕЖАВСЯ (1)
НАЛЕЖАЛАСЬ (1)
НАЛЕЖАЛИ (1)
НАЛЕЖАЛИСЬ (4)
НАЛЕЖАЛОСЬ (5)
НАЛЕЖАНА (1)
НАЛЕЖАТЬ (2)
НАЛЕЖАТЬСЯ (10)
НАЛЕЖАЧЕ (1)
НАЛЕЖАЧИЙ (2)
НАЛЕЖАЧИХ (3)
НАЛЕЖИТЬСЯ (24)
НАЛЕЖИШСЯ (1)
НАЛЕПЕТАЛА (1)
НАЛЕТІВ (4)
НАЛЕТІЛА (2)
НАЛЕТІЛИ (5)
НАЛЕТІЛО (1)
НАЛЕТЯТЬ (1)
НАЛИВ (59)
НАЛИВА (1)
НАЛИВАВ (13)
НАЛИВАЄ (15)
НАЛИВАЄТЬСЯ (1)
НАЛИВАЇ (2)
НАЛИВАЙ (4)
НАЛИВАЙКА (2)
НАЛИВАЙКІВ (1)
НАЛИВАЙКО (1)
НАЛИВАЙКОВИМ (1)
НАЛИВАЙКОМ (1)
НАЛИВАЙТЕ (1)
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НАЛИВАЛА (23)
НАЛИВАЛАСЬ (2)
НАЛИВАЛАСЯ (1)
НАЛИВАЛИ (10)
НАЛИВАЛИСЯ (1)
НАЛИВАЛО (2)
НАЛИВАЛОСЬ (3)
НАЛИВАННЯ (2)
НАЛИВАТИ (5)
НАЛИВАТИСЬ (1)
НАЛИВАТЬ (7)
НАЛИВАТЬСЯ (1)
НАЛИВАЮ (3)
НАЛИВАЮТЬ (1)
НАЛИВАЮЧИ (21)
НАЛИВКА (4)
НАЛИВКАМИ (4)
НАЛИВКИ (34)
НАЛИВКОЮ (12)
НАЛИВКУ (4)
НАЛИВОК (2)
НАЛИВОЧКА (1)
НАЛИВОЧКИ (5)
НАЛИВШИ (6)
НАЛИГАВШИСЬ (1)
НАЛИГАЛИСЬ (1)
НАЛИГАЧ (1)
НАЛИГАЧА (4)
НАЛИГАЧАМИ (5)
НАЛИГАЧАХ (1)
НАЛИГАЧЕМ (11)
НАЛИГАЧІ (1)
НАЛИЙ (2)
НАЛИЙТЕ (5)
НАЛИЛА (46)
НАЛИЛАСЬ (4)
НАЛИЛАСЯ (1)
НАЛИЛИ (4)
НАЛИЛИСЬ (5)
НАЛИЛИСЯ (1)
НАЛИЛОСЬ (4)
НАЛИЛОСЯ (1)
НАЛИНУЛА (1)

НАЛИНУЛИ (2)
НАЛИНУЛО (2)
НАЛИНУТЬ (1)
НАЛИТА (2)
НАЛИТЕ (6)
НАЛИТИ (4)
НАЛИТИМИ (1)
НАЛИТИХ (1)
НАЛИТІ (5)
НАЛИТУ (1)
НАЛИТЬ (1)
НАЛІВО (6)
НАЛІГ (2)
НАЛІПЛЕНА (1)
НАЛІПЛЕНИМИ (1)
НАЛІПЛЮВАЛИ (1)
НАЛІТАВ (1)
НАЛІТАЛИ (6)
НАЛІЧИВ (5)
НАЛІЧИВШИ (1)
НАЛІЧИЛА (3)
НАЛІЧИЛИ (5)
НАЛІЧИЛО (2)
НАЛІЧИТИ (1)
НАЛІЧУЮТЬ (1)
НАЛЛЄ (1)
НАЛЛЮ (2)
НАЛЛЮТЬ (2)
НАЛОВИВШИ (1)
НАЛОВИЛА (1)
НАЛОВИТИ (1)
НАЛОВИТЬ (1)
НАЛОВЛЕНОЇ (1)
НАЛОВЛЯТЬ (1)
НАЛОЖИВ (1)
НАЛОЖИЛА (1)
НАЛОЖИЛИ (1)
НАЛОЖИТИ (2)
НАЛЮТУВАВШИСЬ (1)
НАЛЮШНИК (1)
НАЛЮШНИКАМИ (2)
НАЛЯГАВ (4)
НАЛЯГАЄ (4)

НАЛЯГЛА (2)
НАЛЯГЛИ (3)
НАЛЯГЛО (1)
НАЛЯКАВ (9)
НАЛЯКАЄ (1)
НАЛЯКАЄМО (3)
НАЛЯКАЄТЕ (1)
НАЛЯКАЙМО (1)
НАЛЯКАЛА (6)
НАЛЯКАЛИ (7)
НАЛЯКАЛО (9)
НАЛЯКАНА (1)
НАЛЯКАНІ (1)
НАЛЯКАТИ (10)
НАЛЯКАТЬ (3)
НАЛЯКАЮ (1)
НАЛЯПАВШИ (1)
НАЛЯПУЄШ (1)
НАМ (817)
НАМАГАВСЬ (4)
НАМАГАВСЯ (3)
НАМАГАЄТЕСЬ (2)
НАМАГАЄТЬСЯ (15)
НАМАГАЛАСЬ (14)
НАМАГАЛИСЬ (6)
НАМАГАННЯ (2)
НАМАГАТИСЬ (2)
НАМАГАТЬСЯ (2)
НАМАГАЮТЬСЯ (2)
НАМАЗАВ (1)
НАМАЗАЛА (1)
НАМАЗАНЕ (1)
НАМАЗГОЛИЛИ (1)
НАМАЗУВАВ (3)
НАМАЗУЄ (1)
НАМАЗУЙТЕ (1)
НАМАЛЬОВАНА (42)
НАМАЛЬОВАНЕ (10)
НАМАЛЬОВАНИЙ (35)
НАМАЛЬОВАНИМ (1)
НАМАЛЬОВАНИМИ (5)
НАМАЛЬОВАНИХ (1)
НАМАЛЬОВАНІ (48)
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НАМАЛЬОВАННЯМ (1)
НАМАЛЬОВАНО (3)
НАМАЛЬОВАНОГО (3)
НАМАЛЬОВАНОЮ (1)
НАМАЛЮВАВ (14)
НАМАЛЮВАЛА (5)
НАМАЛЮВАЛАСЬ (1)
НАМАЛЮВАЛИ (3)
НАМАЛЮВАЛО (1)
НАМАЛЮВАТИ (6)
НАМАЛЮВАТЬ (1)
НАМАЛЮЄ (1)
НАМАЛЮЙ (1)
НАМАЛЮЙТЕ (2)
НАМАЛЮЮ (2)
НАМАНЮ (1)
НАМАРИВСЯ (1)
НАМАСТИ (1)
НАМАЩЕНІ (1)
НАМАЩЕНІЙ (1)
НАМАЩУВАЛА (1)
НАМЕЛЮ (1)
НАМЕРЗСЯ (1)
НАМЕТ (35)
НАМЕТАМИ (6)
НАМЕТАХ (6)
НАМЕТИ (16)
НАМЕТІ (36)
НАМЕТІВ (14)
НАМЕТОМ (11)
НАМЕТУ (47)
НАМИ (208)
НАМИЛУВАВСЯ (1)
НАМИЛУВАВШИСЬ (2)
НАМИЛУВАЛАСЬ (5)
НАМИЛУВАЛАСЯ (1)
НАМИЛУВАЛИСЬ (1)
НАМИЛУВАТИСЬ (4)
НАМИЛУВАТЬСЯ (4)
НАМИЛУЄТЬСЯ (1)
НАМИЛУЄШСЯ (1)
НАМИНАВ (1)
НАМИНАЄ (1)

НАМИНАЛА (1)
НАМИНАЛИ (1)
НАМИНАТЬ (1)
НАМИНАЮТЬ (1)
НАМИСТА (67)
НАМИСТАМИ (3)
НАМИСТАХ (2)
НАМИСТИН (2)
НАМИСТИНА (1)
НАМИСТИНАМИ (1)
НАМИСТИНИ (3)
НАМИСТІ (24)
НАМИСТІВ (2)
НАМИСТО (113)
НАМИСТОМ (5)
НАМІГСЯ (4)
НАМІСНИК (4)
НАМІСНИКАХ (1)
НАМІСНИКІВ (1)
НАМІСНІ (1)
НАМІТКА (15)
НАМІТКАМИ (2)
НАМІТКАХ (5)
НАМІТКИ (12)
НАМІТКОЮ (11)
НАМІТКУ (27)
НАМІТОК (5)
НАМІТЦІ (7)
НАМНЕ (2)
НАМНОЖИЛОСЬ (4)
НАМОВА (3)
НАМОВЕ (1)
НАМОВИВ (10)
НАМОВИЛА (9)
НАМОВИЛИ (1)
НАМОВИТИ (4)
НАМОВИТЬ (1)
НАМОВЛЕНІ (2)
НАМОВЛЮ (1)
НАМОВЛЯВ (4)
НАМОВЛЯЄ (1)
НАМОВЛЯЄШ (1)
НАМОВЛЯЙТЕ (2)

НАМОВЛЯЛА (8)
НАМОВЛЯЛИ (4)
НАМОВЛЯННЯМ (1)
НАМОВЛЯТИ (1)
НАМОВЛЯТИМУ (1)
НАМОВЛЯТЬ (5)
НАМОВЛЯЮТЬ (1)
НАМОВНИКІВ (1)
НАМОВТЕ (2)
НАМОВЧАВШИСЬ (1)
НАМОГА (8)
НАМОГИ (1)
НАМОГЛАСЬ (3)
НАМОГЛАСЯ (5)
НАМОГЛИСЯ (1)
НАМОГОЮ (1)
НАМОЖУТЬСЯ (1)
НАМОКЛО (1)
НАМОЛОВ (1)
НАМОЛОТИВ (1)
НАМОРЩИВШИ (2)
НАМОСТИЛА (1)
НАМОСТИЛИ (1)
НАМОСТИТИ (1)
НАМОСТИТЬ (1)
НАМОТАВ (2)
НАМОТАВШИ (1)
НАМОТАНИЙ (1)
НАМОТАНИМИ (1)
НАМОТАНОЇ (1)
НАМОТОРИВ (2)
НАМОТОРИЛА (1)
НАМОТОРИТЬ (1)
НАМОТОРЮВАТЬ (1)
НАМОТУВАЛИ (2)
НАМОЧЕНА (2)
НАМОЧЕНУ (1)
НАМОЧИВ (1)
НАМОЧИЛА (2)
НАМОЧИЛИ (1)
НАМОЧИТЬ (1)
НАМОЩЕНІЙ (1)
НАМОЩЕНО (1)
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НАМОЩУВАВ (1)
НАМУДРИВ (2)
НАМУЛЯЛА (1)
НАМ'ЯВ (1)
НАНЕСЕМО (1)
НАНЕСЕНИХ (2)
НАНЕСЕТЕ (1)
НАНЕСЛА (4)
НАНЕСЛИ (1)
НАНЕСЛО (1)
НАНИЗ (84)
НАНИЗАВ (1)
НАНИЗАЛА (1)
НАНИЗАНА (2)
НАНИЗАНИХ (1)
НАНИЗАНІ (3)
НАНИЗУ (44)
НАНИЗУВАВ (2)
НАНОВО (12)
НАНОСИЛА (1)
НАНОСИЛИ (1)
НАНОСИТЬ (1)
НАОДКИД (1)
НАОПАШКИ (9)
НАОРІТЬ (1)
НАОСЛІП (1)
НАОСТАНКУ (3)
НАПАВ (23)
НАПАВСЬ (1)
НАПАВСЯ (4)
НАПАД (10)
НАПАДАВ (1)
НАПАДАЄ (1)
НАПАДАЄТЕСЬ (3)
НАПАДАЄТЬСЯ (1)
НАПАДАЙ (1)
НАПАДАЛА (2)
НАПАДАЛАСЬ (2)
НАПАДАЛИ (3)
НАПАДАЛИСЬ (3)
НАПАДАМИ (1)
НАПАДАННЯ (2)
НАПАДАЮТЬ (6)

НАПАДАЮЧУ (1)
НАПАДЕ (3)
НАПАДЕМО (1)
НАПАДИ (2)
НАПАДІВ (3)
НАПАДОМ (4)
НАПАДУ (22)
НАПАДУТЬ (4)
НАПАКОВАНИЙ (1)
НАПАКОСТИТИ (1)
НАПАЛА (9)
НАПАЛАСЬ (1)
НАПАЛИ (18)
НАПАЛИСЬ (4)
НАПАЛО (1)
НАПАМ'ЯТЬ (42)
НАПАРТОЛИЛА (1)
НАПАРТОЛИТЬ (1)
НАПАСНИК (2)
НАПАСНИКА (1)
НАПАСНИКИ (2)
НАПАСНИКІВ (1)
НАПАСТИ (3)
НАПАСТІ (11)
НАПАСТЬ (27)
НАПАХАВШИСЬ (1)
НАПАХАЛА (1)
НАПАХАЛИСЬ (1)
НАПАХАНИЙ (1)
НАПАХАНОЮ (1)
НАПЕВНО (42)
НАПЕКЛА (9)
НАПЕКЛИ (1)
НАПЕКЛОСЯ (1)
НАПЕЛЕХАЄМО (1)
НАПЕЛЕХАЛА (1)
НАПЕЛЕХАЛИ (2)
НАПЕЛЕХАЮТЬ (1)
НАПЕРЕВЕРТ (9)
НАПЕРЕД (21)
НАПЕРЕДІ (1)
НАПЕРЕДОДНІ (16)
НАПЕРЕКІР (4)

НАПЕРЕМІНКУ (24)
НАПЕРЛА (1)
НАПЕРСНИЙ (1)
НАПЕРСНОГО (2)
НАПЕРСТОК (1)
НАПЕРСТОЧОК (2)
НАПЕРЧИЛА (1)
НАПЕЧАТАВ (3)
НАПЕЧАТАВШИ (1)
НАПЕЧАТАЄ (1)
НАПЕЧАТАЄТЕ (3)
НАПЕЧАТАЙТЕ (1)
НАПЕЧАТАЛА (1)
НАПЕЧАТАЛИ (1)
НАПЕЧАТАНА (9)
НАПЕЧАТАНИЙ (1)
НАПЕЧАТАНИЙ (2)
НАПЕЧАТАНИЯ (2)
НАПЕЧАТАНІ (7)
НАПЕЧАТАННЯ (1)
НАПЕЧАТАНО (6)
НАПЕЧАТАТИ (7)
НАПЕЧАТКИ (1)
НАПЕЧАТОК (5)
НАПЕЧЕНИМ (1)
НАПЕЧЕРУВАЛИ (1)
НАПЕЧЕРУВАТИ (1)
НАПЕЧЕТЕ (1)
НАПЕЧУ (2)
НАПЕЧУТЬ (2)
НАП'ЄМОСЬ (7)
НАП'ЄМОСЯ (2)
НАП'ЄТЕСЬ (2)
НАП'ЄТЬСЯ (5)
НАП'ЄШСЯ (7)
НАПИВАВСЯ (1)
НАПИВАЛИСЬ (1)
НАПИВАТИСЬ (1)
НАПИВСЬ (5)
НАПИВСЯ (14)
НАПИВШИСЬ (22)
НАПИВШИСЯ (1)
НАПИЙМОСЬ (1)
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НАПИЙМОСЯ (1)
НАПИЙСЯ (15)
НАПИЛАСЬ (14)
НАПИЛАСЯ (1)
НАПИЛИСЬ (15)
НАПИЛИСЯ (2)
НАПИНАЄТЬСЯ (1)
НАПИНАЙТЕ (1)
НАПИНАТИСЬ (1)
НАПИНАЮТЬ (4)
НАПИНАЮЧИ (1)
НАПИНДЮЧИВСЬ (11)
НАПИНДЮЧИВСЯ (3)
НАПИНДЮЧИВШИСЬ
(2)
НАПИНДЮЧИЛАСЬ (3)
НАПИНДЮЧИЛИСЬ (1)
НАПИРАТИ (1)
НАПИС (5)
НАПИСАВ (104)
НАПИСАВШИ (7)
НАПИСАВШИЙ (2)
НАПИСАВШИМ (1)
НАПИСАЛ (1)
НАПИСАЛА (19)
НАПИСАЛИ (13)
НАПИСАМИ (3)
НАПИСАНА (23)
НАПИСАНЕ (11)
НАПИСАНИЙ (17)
НАПИСАНИХ (4)
НАПИСАНІ (21)
НАПИСАННЯ (3)
НАПИСАНО (75)
НАПИСАНОГО (2)
НАПИСАНОЮ (1)
НАПИСАНУ (2)
НАПИСАТИ (29)
НАПИСАТЬ (11)
НАПИСИ (6)
НАПИСІВ (1)
НАПИСОМ (5)
НАПИСУ (1)

НАПИТАВ (19)
НАПИТАВШИ (2)
НАПИТАЄ (2)
НАПИТАЄМО (2)
НАПИТАЄТЕ (2)
НАПИТАЄШ (1)
НАПИТАЙ (1)
НАПИТАЙТЕ (1)
НАПИТАЛА (7)
НАПИТАЛА-ТАКИ (1)
НАПИТАЛИ (8)
НАПИТАТИ (3)
НАПИТАТЬ (7)
НАПИТАЮ (7)
НАПИТАЮТЬ (1)
НАПИТИСЬ (16)
НАПИТИСЯ (1)
НАПИТКАМИ (3)
НАПИТКИ (8)
НАПИТКІВ (2)
НАПИТОК (2)
НАПИТУВАВ (5)
НАПИТУВАЛА (3)
НАПИТУВАЛИ (2)
НАПИТУВАТИ (9)
НАПИТУВАТЬ (17)
НАПИТУЄ (2)
НАПИТУЄТЕ (1)
НАПИТУЄШ (1)
НАПИТУЙ (6)
НАПИТУЙМО (1)
НАПИТУЙТЕ (2)
НАПИТУЮ (2)
НАПИТЬСЯ (4)
НАПИХАЄ (1)
НАПИХАТЬ (2)
НАПИХАЮТЬ (2)
НАПИХАЮЧИ (2)
НАПИШЕ (15)
НАПИШЕМО (2)
НАПИШЕШ (1)
НАПИШИ (6)
НАПИШІМО (1)

НАПИШІТЬ (33)
НАПИШУ (35)
НАПИШУТЬ (3)
НАПИЩАВ (1)
НАПИЩАВШИ (1)
НАПІВГОТИЦЬКОЇ (1)
НАПІВЖАРТОВЛИВИМ
(1)
НАПІВПАНСЬКА (1)
НАПІВСІЛЬСЬКА (1)
НАПІВСМУТНИМ (1)
НАПІВСОННИМ (1)
НАПІДПИТКУ (16)
НАПІЙ (3)
НАПІЙМО (1)
НАПІЙТЕ (2)
НАПІКАЙ (1)
НАПІКАТИ (3)
НАПІКСЯ (1)
НАПІРНИКИ (1)
НАПЛАЗУВАЛА (1)
НАПЛАКАВ (3)
НАПЛАКАЛАСЬ (3)
НАПЛЕСКАЛИ (1)
НАПЛЕЩЕ (1)
НАПЛЕЩІТЬ (1)
НАПЛИВ (1)
НАПЛИВЛО (2)
НАПЛИЛО (3)
НАПЛОДИЛА (1)
НАПЛОДИЛИ (1)
НАПЛУТАЛИ (1)
НАПЛЮВАТИ (1)
НАПЛЮВАТЬ (1)
НАПЛЮЮ (1)
НАПНУ (1)
НАПНУВ (9)
НАПНУВШИ (5)
НАПНУВШИСЬ (1)
НАПНУЛА (4)
НАПНУЛАСЬ (1)
НАПНУЛИ (1)
НАПНУТА (11)
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НАПНУТЕ (1)
НАПНУТИЙ (7)
НАПНУТИМ (2)
НАПНУТИМИ (2)
НАПНУТОЇ (1)
НАПНУТОЮ (3)
НАПНУТУ (1)
НАПОГОТОВІ (48)
НАПОЄНЕ (1)
НАПОЄНИЙ (1)
НАПОЄНІ (3)
НАПОЄНО (1)
НАПОЖИВОК (1)
НАПОЗИЧАВСЯ (5)
НАПОЗИЧАЛИСЬ (6)
НАПОЇ (4)
НАПОЇВ (6)
НАПОЇВШИ (1)
НАПОЇЛА (1)
НАПОЇЛИ (4)
НАПОЇМО (1)
НАПОЇТИ (7)
НАПОЇТЬ (2)
НАПОКАЗ (18)
НАПОКАЗІ (1)
НАПОЛЕОН (5)
НАПОЛЕОНА (5)
НАПОЛЕОНІВ (1)
НАПОЛІГ (1)
НАПОЛОВИНУ (3)
НАПОЛЯГАВ (2)
НАПОЛЯГАЄ (3)
НАПОЛЯГАЛА (3)
НАПОЛЯГАЛИ (3)
НАПОЛЯГАЮТЬ (2)
НАПОЛЯГАЮЧА (1)
НАПОЛЯГЛА (5)
НАПОЛЯГЛИ (1)
НАПОМАДЖЕНИЙ (2)
НАПОПАС (1)
НАПОСІВСЯ (1)
НАПОСІЛА (1)
НАПОСІЛАСЬ (4)

НАПОСІЛИСЬ (3)
НАПОСІСТИСЬ (3)
НАПОСЛІДКУ (2)
НАПОСЯДЕТЬСЯ (2)
НАПОТРІБ (1)
НАПОХВАТІ (10)
НАПОЮ (6)
НАПОЯМИ (2)
НАПОЯТЬ (2)
НАПОЯХ (3)
НАПРАВА (15)
НАПРАВДУ (1)
НАПРАВЕ (1)
НАПРАВИ (11)
НАПРАВИВ (8)
НАПРАВИЛА (8)
НАПРАВИЛАСЯ (1)
НАПРАВИЛИ (2)
НАПРАВИЛО (1)
НАПРАВИМО (1)
НАПРАВИТИ (3)
НАПРАВИТИСЬ (1)
НАПРАВИТЬ (2)
НАПРАВИТЬСЯ (1)
НАПРАВІ (4)
НАПРАВКИ (1)
НАПРАВЛЕНА (8)
НАПРАВЛЕНЕ (1)
НАПРАВЛЕНИЕ (2)
НАПРАВЛЕНИЙ (3)
НАПРАВЛЕНИХ (1)
НАПРАВЛЕНІ (5)
НАПРАВЛЕНІЙ (1)
НАПРАВЛЕНОГО (2)
НАПРАВЛЕНУ (1)
НАПРАВЛЯВ (5)
НАПРАВЛЯЄ (2)
НАПРАВЛЯЛИ (1)
НАПРАВЛЯЛО (1)
НАПРАВЛЯТИ (4)
НАПРАВЛЯТЬ (5)
НАПРАВЛЯЮЧИ (1)
НАПРАВО (7)

НАПРАВОЮ (3)
НАПРАВУ (20)
НАПРАВЩИК (2)
НАПРАВЩИКА (2)
НАПРАВЩИКАОРГАНІСТА (1)
НАПРАВЩИКОМ (2)
НАПРАСНОЮ (1)
НАПРАСНУ (1)
НАПРАЦЮВАВСЬ (1)
НАПРАЦЮВАВСЯ (1)
НАПРАЦЮВАВШИСЬ
(1)
НАПРАЦЮВАЛАСЬ (3)
НАПРАЦЮВАЛИСЬ (1)
НАПРИВОЗИЛИ (1)
НАПРИКІНЦІ (22)
НАПРИКЛАД (22)
НАПРОВЕСНІ (3)
НАПРОДИВО (12)
НАПРОПАЛЕ (1)
НАПРОПАЛИ (17)
НАПРОПАЛУ (1)
НАПРОРОКУЙТЕ (1)
НАПРОСИВ (2)
НАПРОСИВ-ТАКИ (1)
НАПРОСИЛА (2)
НАПРОСИЛИ (1)
НАПРОСИМО (1)
НАПРОСЮВАЛИ (1)
НАПРОТИ (2)
НАПРОХАНІ (2)
НАПРОХАНУ (1)
НАПРОХУВАТИ (1)
НАПРОЧУД (2)
НАПРОШУВАЛИСЬ (1)
НАПРОШУВАТЬ (1)
НАПРОШУЙ (1)
НАПРУГА (4)
НАПРУГИ (15)
НАПРУГОЮ (6)
НАПРУДЖЕНА (1)
НАПРУДЖЕНИМИ (1)
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НАПРУДЖЕНІ (1)
НАПРУДИЛА (1)
НАПРУДИЛИСЬ (1)
НАПРУЖЕНА (1)
НАПРУЖЕНЕ (1)
НАПРУЖЕНИХ (3)
НАПРУЖЕНІ (6)
НАПРУЖЕННЯ (3)
НАПРУЖЕННЯМ (1)
НАПРУЖЕНОЮ (2)
НАПРУЖИВ (1)
НАПРУЖИЛИСЬ (1)
НАПРУЖУ (1)
НАПРУЖУВАЛАСЬ (1)
НАПРУЖУВАННЯ (1)
НАПРУЖУЄТЬСЯ (2)
НАПРЯГЛА (2)
НАПРЯДАЛА (1)
НАПРЯДЕНА (1)
НАПРЯДЕНІ (1)
НАПРЯДЕНОГО (1)
НАПРЯДІМО-ТАКИ (1)
НАПРЯДІТЬ (1)
НАПРЯДУ (1)
НАПРЯЛА (1)
НАПРЯЛИ (3)
НАПРЯМИВСЯ (1)
НАПРЯМКИ (4)
НАПРЯМКОВІ (2)
НАПРЯМКОМ (3)
НАПРЯМКУ (18)
НАПРЯМЛЮВАВ (1)
НАПРЯМЛЮВАЛИ (2)
НАПРЯМЛЮЄ (2)
НАПРЯМЛЮЮЧИ (1)
НАПРЯМОВАННЯ (1)
НАПРЯМОК (18)
НАПРЯСТИ (5)
НАПУВАВ (6)
НАПУВАЄ (3)
НАПУВАЛИ (4)
НАПУВАЛО (1)
НАПУВАТИ (2)

НАПУВАТЬ (2)
НАПУДРЕНИЙ (1)
НАПУДРЕНИМИ (1)
НАПУДРИЛА (2)
НАПУНДЮЧЕНІ (1)
НАПУНДЮЧИЛАСЬ (1)
НАПУСКАТИ (1)
НАПУСТИВ (5)
НАПУСТИЛА (2)
НАПУСТИЛИ (1)
НАПУСТИТИ (5)
НАПУСТИТЬ (1)
НАПУТАЛА (1)
НАПУТИВ (5)
НАПУТИВШИ (3)
НАПУТИЛА (2)
НАПУТИЛИ (1)
НАПУТИТИ (1)
НАПУТИТЬ (4)
НАПУТІННЯ (24)
НАПУТІННЯМ (1)
НАПУТІННЯМИ (1)
НАПУТНИК (1)
НАПУТНИКА (1)
НАПУТНИКИ (1)
НАПУТНИЦТВА (1)
НАПУТНИЦТВО (1)
НАПУТНИЦЯ (1)
НАПУТЮВАВ (9)
НАПУТЮВАЛА (7)
НАПУТЮВАТЬ (5)
НАПУТЮЄТЕ (1)
НАПУТЮЮ (1)
НАПУТЮЮЧИ (1)
НАПУТЮЮЧИМ (1)
НАПУТЯТЬ (1)
НАПУХАЛИ (2)
НАПУХЛИ (1)
НАПУЧУВАЛА (3)
НАПУЧУВАТИ (1)
НАПХАВ (5)
НАПХАЄМО (1)
НАПХАЛА (4)

НАПХАЛИ (2)
НАПХАНА (7)
НАПХАНІ (13)
НАПХАНІЙ (1)
НАПХАНО (2)
НАПХАТЬ (3)
НАПХОМ (1)
НАП'ЮСЬ (2)
НАП'ЮСЯ (6)
НАП'ЮТЬСЯ (2)
НАП'ЯВ (1)
НАП'ЯЛА (1)
НАП'ЯТЕ (1)
НАРАДА (2)
НАРАДУ (1)
НАРАЗ (1)
НАРАЗ-ТАКИ (1)
НАРАЯВ (7)
НАРАЯЛИ (7)
НАРВАВ (5)
НАРВАВШИ (1)
НАРВАЛА (9)
НАРВАЛИ (5)
НАРВАЛО (1)
НАРВАНИМИ (1)
НАРВАНИХ (1)
НАРВАНОЇ (1)
НАРВАТЕ (1)
НАРВАТИ (2)
НАРВАТЬ (1)
НАРВИ (2)
НАРВІМ (1)
НАРВІТЬ (2)
НАРВУ (4)
НАРЕГОТАВШИСЬ (1)
НАРЕГОТАЛИ (1)
НАРЕГОТАЛИСЬ (1)
НАРЕГОТАТИСЬ (2)
НАРЕГОЧЕТЬСЯ (1)
НАРЕКАНІЄ (1)
НАРЕЧЕНА (3)
НАРЕЧЕНОГО (1)
НАРЕЧЕНОЇ (2)
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НАРЕЧЕНОЮ (2)
НАРЕЧЕНУ (3)
НАРЕЧИЕ (1)
НАРЕЧИЕМ (1)
НАРЕШТІ (30)
НАРИВ (1)
НАРИТНИКИ (3)
НАРІВНІ (11)
НАРІД (1)
НАРІЖ (1)
НАРІЖУ (2)
НАРІЗАЛА (2)
НАРІЗАНИХ (1)
НАРІЗАНОЇ (1)
НАРІЗАТИ (2)
НАРІЗНЕ (1)
НАРІЗНИМИ (1)
НАРІЗНІ (3)
НАРІЗНО (50)
НАРІЗНОМУ (1)
НАРІКАВ (5)
НАРІКАЄ (5)
НАРІКАЄМО (1)
НАРІКАЙ (2)
НАРІКАЛА (6)
НАРІКАЛИ (7)
НАРІКАННЯ (11)
НАРІКАННЯМ (2)
НАРІКАТИ (14)
НАРІКАТИМУТЬ (1)
НАРІКАТЬ (5)
НАРІКАЮТЬ (2)
НАРІКЛИВА (3)
НАРІКЛИВИЙ (3)
НАРІС (1)
НАРІЧЧЯ (1)
НАРКИС (80)
НАРКИСА (24)
НАРКИСЕ (2)
НАРКИСІВНА (2)
НАРКИСІВНИ (1)
НАРКИСІВНО (4)
НАРКИСІВНУ (1)

НАРКИСОВЕ (2)
НАРКИСОВИХ (1)
НАРКИСОВІ (7)
НАРКИСОВОГО (2)
НАРКИСОМ (6)
НАРКОТИЧНИЙ (6)
НАРКОТИЧНИМ (1)
НАРКОТИЧНИМИ (1)
НАРКОТИЧНИХ (1)
НАРКОТИЧНІ (1)
НАРКОТИЧНО (3)
НАРКОТИЧНОМУ (1)
НАРОБЕ (2)
НАРОБИВ (20)
НАРОБИВШИ (1)
НАРОБИЛА (35)
НАРОБИЛИ (28)
НАРОБИЛО (3)
НАРОБИТЕ (2)
НАРОБИТИ (3)
НАРОБИТЬ (10)
НАРОБИШ (2)
НАРОБІТЬ (1)
НАРОБЛЕНІ (2)
НАРОБЛЮ (4)
НАРОД (298)
НАРОДА (2)
НАРОДАМ (1)
НАРОДАМИ (5)
НАРОДЖУСЬ (1)
НАРОДИ (10)
НАРОДИВСЬ (2)
НАРОДИВСЯ (3)
НАРОДИЛА (2)
НАРОДИЛАСЬ (14)
НАРОДИЛАСЯ (4)
НАРОДИЛИСЬ (2)
НАРОДИЛИСЯ (1)
НАРОДИЛОСЬ (4)
НАРОДИТЬСЯ (1)
НАРОДІ (18)
НАРОДІВ (22)
НАРОДІННЯ (5)

НАРОДНА (39)
НАРОДНЕ (12)
НАРОДНИЙ (27)
НАРОДНИМ (14)
НАРОДНИМИ (9)
НАРОДНИХ (52)
НАРОДНИЦТВО (1)
НАРОДНИЦЬКОГО (1)
НАРОДНІ (54)
НАРОДНІЙ (27)
НАРОДНІМ (3)
НАРОДНІСТЬ (10)
НАРОДНІСТЮ (1)
НАРОДНІ-ТАКИ (1)
НАРОДНОГО (57)
НАРОДНОЕ (1)
НАРОДНОЇ (54)
НАРОДНОМ (1)
НАРОДНОМУ (7)
НАРОДНОНАЦІОНАЛЬНОГО (1)
НАРОДНОНАЦІОНАЛЬНОМУ (1)
НАРОДНОСТЕЙ (1)
НАРОДНОСТІ (15)
НАРОДНОСТІВ (1)
НАРОДНОЮ (30)
НАРОДНУ (42)
НАРОДНЬОГО (1)
НАРОДОВЕЦЬ (5)
НАРОДОВІ (43)
НАРОДОВОГО (2)
НАРОДОВЦЕМ (1)
НАРОДОВЦІ (7)
НАРОДОВЦІВ (6)
НАРОДОВЦІВДЕМОКРАТІВ (1)
НАРОДОВЦІДЕМОКРАТИ (1)
НАРОДОВЦІНАЦІОНАЛИ (2)
НАРОДОВЦІСЛОВ'ЯНОФІЛИ (1)

372

НАРОДОМ (34)
НАРОДУ (258)
НАРОДЦІВ (2)
НАРОЗКАЗУВАВ (1)
НАРОЗКАЗУВАЛИ (2)
НАРОСЛА (1)
НАРОСЛО (1)
НАРОСТАВ (1)
НАРОСТАЄ (1)
НАРОСТАЛИ (2)
НАРОСТЕ (4)
НАРОСТУТЬ (1)
НАРОЧНИЙ (2)
НАРУБАНІ (1)
НАРУКАВАХ (1)
НАРУКАВНИКИ (1)
НАРУМ'ЯНИЛА (1)
НАРУШИТИ (2)
НАРЦИЗА (1)
НАРЦИЗІВ (1)
НАРЦИС (1)
НАРЦИСА (1)
НАРЦИСАМИ (1)
НАРЦИСИ (16)
НАРЦИСІВ (16)
НАРЯДДЯ (1)
НАРЯДЖЕНА (1)
НАРЯДЖУСЯ (1)
НАРЯДИВСЯ (3)
НАРЯДИЛА (1)
НАРЯДИЛАСЬ (1)
НАРЯДИЛИСЬ (2)
НАРЯДИТИСЬ (1)
НАРЯДЯТЬСЯ (1)
НАС (1730)
НАСАДЖЕНИЙ (5)
НАСАДЖЕНИМ (1)
НАСАДЖЕНИМИ (2)
НАСАДЖЕНІ (3)
НАСАДЖЕНО (1)
НАСАДЖЕНОЇ (2)
НАСАДЖУВАВ (1)
НАСАДИВ (7)

НАСАДИЛА (3)
НАСАДИЛИ (2)
НАСАДИМО (1)
НАСАДИТЬ (1)
НАСАЖАЮТЬ (1)
НАСАМОТІ (10)
НАСАМОХІТЬ (2)
НАСВИСТУЮЧИ (1)
НАСЕРЕД (2)
НАСИДЖЕНЕ (1)
НАСИДЖУСЬ (1)
НАСИДІЛАСЬ (1)
НАСИЛАЄ (1)
НАСИЛАЮТЬ (1)
НАСИЛУ (256)
НАСИЛУ-НАСИЛУ (1)
НАСИЛУ-СИЛУ (8)
НАСИП (1)
НАСИПАВ (12)
НАСИПАЄ (2)
НАСИПАЙ (1)
НАСИПАЙТЕ (1)
НАСИПАЛА (7)
НАСИПАЛИ (9)
НАСИПАНА (4)
НАСИПАНИМ (1)
НАСИПАНІ (1)
НАСИПАНО (1)
НАСИПАНОЇ (1)
НАСИПАНОЮ (1)
НАСИПАНУ (1)
НАСИПАТИ (4)
НАСИПАТЬ (4)
НАСИПАЮТЬ (1)
НАСИПАЮЧИ (1)
НАСИПІ (1)
НАСИПЛЮ (1)
НАСІВАЮТЬ (1)
НАСІЙТЕ (1)
НАСІЛА (2)
НАСІЛИ (3)
НАСІЛО (1)
НАСІННЄ (9)

НАСІННЯ (58)
НАСІННЯМ (6)
НАСІННЯМИ (1)
НАСІННЯЧКО (5)
НАСІЧУТЬ (1)
НАСІЯВ (2)
НАСІЯЛА (3)
НАСІЯНО (1)
НАСІЯТИ (1)
НАСІЯТЬ (2)
НАСКАКАВШИСЬ (1)
НАСКАКАЮТЬ (1)
НАСКАКУВАЛИ (2)
НАСКАКУВАЛО (1)
НАСКАКУЄ (1)
НАСКИДАЛИ (2)
НАСКИДАНОЇ (1)
НАСКИДАЮТЬ (2)
НАСКІЛЬКИ (4)
НАСКЛАДАВ (2)
НАСКЛАДАЮТЬ (1)
НАСКОКАМИ (2)
НАСКОКОМ (1)
НАСКОКУ (2)
НАСКОЧАТЬ (1)
НАСКОЧЕ (1)
НАСКОЧИВ (7)
НАСКОЧИЛА (4)
НАСКОЧИЛИ (6)
НАСКОЧИТИ (2)
НАСКОЧИТЬ (5)
НАСКРІЗЬ (88)
НАСКУБ (1)
НАСКУБЕ (1)
НАСКУБУ (1)
НАСЛАВ (8)
НАСЛАЖДАЙСЯ (1)
НАСЛАЛА (1)
НАСЛАЛИ (4)
НАСЛАНА (1)
НАСЛАНІ (3)
НАСЛАНО (9)
НАСЛІДКИ (2)
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НАСЛІДНИКАМИ (1)
НАСЛІДНИКИ (3)
НАСЛІДНИКІВ (1)
НАСЛІДСТВА (1)
НАСЛІДСТВО (1)
НАСЛІДУВАННЯ (2)
НАСЛІДУВАЧЕМ (1)
НАСЛІДЦІ (7)
НАСЛУХАВСЯ (4)
НАСЛУХАВШИСЬ (2)
НАСЛУХАЄТЬСЯ (1)
НАСЛУХАЄШСЯ (2)
НАСЛУХАЛАСЬ (7)
НАСЛУХАТИСЬ (3)
НАСЛУХАТЬСЯ (1)
НАСЛУХАЮСЬ (3)
НАСМАЖИТЬ (1)
НАСМЕРТЬ (1)
НАСМІЄМОСЬ (1)
НАСМІЄМОСЯ (1)
НАСМІЄТЬСЯ (4)
НАСМІЛИВСЬ (4)
НАСМІЛИВСЯ (18)
НАСМІЛИВСЯ-ТАКИ
(1)
НАСМІЛИЛАСЬ (21)
НАСМІЛИЛИСЬ (6)
НАСМІЛИТЕСЬ (1)
НАСМІЛИТИСЬ (2)
НАСМІЛИТЬСЯ (5)
НАСМІЛЮВАВСЬ (1)
НАСМІЛЮВАВСЯ (2)
НАСМІЛЮВАЛАСЬ (3)
НАСМІЛЮВАЛИСЬ (4)
НАСМІЛЮЄТЬСЯ (3)
НАСМІЛЮСЬ (3)
НАСМІЛЮЮСЬ (1)
НАСМІЛЮЮТЬСЯ (1)
НАСМІЛЯТЬСЯ (2)
НАСМІТИЛА (1)
НАСМІХ (1)
НАСМІХАННЯ (1)
НАСМІХАТИСЬ (3)

НАСМІХОМ (1)
НАСМІЧЕНО (1)
НАСМІШАТЬ (1)
НАСМІШИВ (2)
НАСМІШИТЬ (2)
НАСМІШКУВАТИЙ (6)
НАСМІШКУВАТИМ (5)
НАСМІШКУВАТИМИ
(2)
НАСМІШКУВАТИХ (2)
НАСМІШКУВАТІ (7)
НАСМІШКУВАТІСТЬ
(1)
НАСМІШКУВАТО (35)
НАСМІШКУВАТУ (1)
НАСМІШНИКИ (1)
НАСМІЮСЯ (1)
НАСМІЮТЬСЯ (1)
НАСМІЯВСЬ (1)
НАСМІЯВСЯ (4)
НАСМІЯВШИСЬ (1)
НАСМІЯЛАСЬ (2)
НАСМІЯЛАСЯ (2)
НАСМІЯЛИСЬ (2)
НАСМІЯЛОСЬ (1)
НАСМІЯТИСЬ (4)
НАСМІЯТЬСЯ (3)
НАСМОКТАВСЯ (1)
НАСМОЛЕНИМИ (1)
НАСОВУВАВ (2)
НАСОВУВАЛАСЬ (3)
НАСОВУВАЛИСЬ (4)
НАСОВУЄ (1)
НАСОВУЄТЬСЯ (1)
НАСОВУЮТЬСЯ (3)
НАСОВУЮЧИ (1)
НАСОЛИЛА (1)
НАСПІВАВШИСЬ (4)
НАСПІВАЄ (2)
НАСПІВАЄМОСЬ (2)
НАСПІВАЄТЕ (1)
НАСПІВАЄШСЯ (1)
НАСПІВАЛА (1)

НАСПІВАЛАСЬ (2)
НАСПІВАЛИ (1)
НАСПІВАЛИСЬ (1)
НАСПІВАТИСЬ (1)
НАСПІВАТЬСЯ (3)
НАСПІВАЮСЬ (1)
НАСПІВАЮТЬСЯ (1)
НАСПІД (2)
НАСПІЛ (5)
НАСПОДІ (9)
НАСПРАВДІ (1)
НАСПРАВЖКИ (2)
НАСПРАВЛЯВ (1)
НАСПРАВЛЯЄШ (1)
НАСПРАВЛЯЛА (3)
НАСТАВ (115)
НАСТАВАВ (9)
НАСТАВАЛИ (2)
НАСТАВАЛО (3)
НАСТАВИВ (7)
НАСТАВИЛА (3)
НАСТАВИЛИ (2)
НАСТАВИМО (1)
НАСТАВИТИ (1)
НАСТАВИТЬ (6)
НАСТАВЛЕНИЙ (1)
НАСТАВЛЕНІ (2)
НАСТАВЛЯВ (1)
НАСТАВЛЯЄ (3)
НАСТАВЛЯЙ (3)
НАСТАВЛЯЛА (1)
НАСТАВЛЯТИ (4)
НАСТАВЛЯТЬ (6)
НАСТАВЛЯЮТЬ (3)
НАСТАВ-ТАКИ (1)
НАСТАЄ (14)
НАСТАЛА (85)
НАСТАЛИ (25)
НАСТАЛО (20)
НАСТАНЕ (28)
НАСТАНОВИВ (10)
НАСТАНОВИЛА (2)
НАСТАНОВИЛИ (7)
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НАСТАНОВИТЬ (1)
НАСТАНОВЛЯВ (1)
НАСТАНОВЛЯТИ (4)
НАСТАНОВЛЯТЬ (2)
НАСТАНУТЬ (2)
НАСТАЧАВ (3)
НАСТАЧАЄ (2)
НАСТАЧАЙ (4)
НАСТАЧАЛА (2)
НАСТАЧАЛИ (3)
НАСТАЧАЛО (2)
НАСТАЧАТИ (1)
НАСТАЧАТЬ (2)
НАСТАЧАЮ (2)
НАСТАЧАЮЧИ (1)
НАСТАЧЕ (4)
НАСТАЧИЛА (1)
НАСТАЧИЛО (1)
НАСТАЧИМО (2)
НАСТАЧИТЕ (2)
НАСТАЧИТИ (1)
НАСТАЧИТЬ (11)
НАСТАЧИШ (3)
НАСТАЧУ (4)
НАСТАЮТЬ (3)
НАСТЕ (57)
НАСТЕЮ (36)
НАСТИГАЮТЬ (1)
НАСТИГЛИ (2)
НАСТИН (2)
НАСТИНА (2)
НАСТИНЕ (1)
НАСТИНІ (4)
НАСТИНІЙ (1)
НАСТИНОЇ (2)
НАСТИНОМУ (1)
НАСТИНУ (2)
НАСТИРАВСЬ (1)
НАСТИРАЄТЕСЬ (1)
НАСТИРАЄТЬСЯ (6)
НАСТИРАЄШСЯ (1)
НАСТИРАЙСЯ (1)
НАСТИРАЙТЕСЬ (1)

НАСТИРАЛАСЬ (2)
НАСТИРАЛИСЬ (1)
НАСТИРАТИМЕТЬСЯ
(1)
НАСТИРАТИСЬ (1)
НАСТИРАТЬСЯ (1)
НАСТИРИЛАСЬ (3)
НАСТИРИШСЯ (1)
НАСТИРЛИВА (5)
НАСТИРЛИВИЙ (1)
НАСТИРЛИВИМ (1)
НАСТИРЛИВІ (4)
НАСТИРЛИВІСТЬ (1)
НАСТИРЛИВІСТЮ (1)
НАСТИРЛИВІША (1)
НАСТИРЛИВО (9)
НАСТИРЛИВОГО (3)
НАСТИРЛИВОЇ (3)
НАСТІ (101)
НАСТІЖ (11)
НАСТІЛЬКИ (1)
НАСТОВБУРЧЕНА (1)
НАСТОВБУРЧЕНИМ (1)
НАСТОВБУРЧЕНІ (1)
НАСТОВБУРЧИВ (2)
НАСТОВБУРЧИВСЯ (1)
НАСТОВБУРЧИЛАСЬ
(2)
НАСТОВБУРЧИЛИСЬ
(4)
НАСТОВБУРЧИЛОСЬ
(5)
НАСТОВБУРЧИТЬСЯ
(1)
НАСТОВБУРЧУВАЛИС
Ь (1)
НАСТОВБУРЧУВАЛО
(2)
НАСТОВБУРЧУВАЛОС
Ь (1)
НАСТОЄЧКА (1)
НАСТОЄЧКИ (1)
НАСТОЙКА (1)

НАСТОЙКАМИ (2)
НАСТОЙКИ (11)
НАСТОЙКОЮ (1)
НАСТОЙОК (2)
НАСТОПТАВ (2)
НАСТОПТАЛА (4)
НАСТОПЧЕ (1)
НАСТОРОЧЕНИХ (1)
НАСТОРОЧИВ (12)
НАСТОРОЧИВСЯ (3)
НАСТОРОЧИВШИ (3)
НАСТОРОЧИВШИСЬ
(2)
НАСТОРОЧИЛА (9)
НАСТОРОЧИЛАСЬ (6)
НАСТОРОЧИЛИ (5)
НАСТОРОЧИЛИСЬ (5)
НАСТОРОЧИТИ (2)
НАСТОРОЧУЄ (1)
НАСТОЯВСЬ (1)
НАСТОЯВСЯ (1)
НАСТОЯЛА (1)
НАСТОЯНА (1)
НАСТОЯНИЙ (1)
НАСТОЯНОЇ (2)
НАСТОЯТЕЛЕМ (1)
НАСТОЯТЕЛІ (2)
НАСТОЯТЕЛІВ (6)
НАСТОЯТЕЛЬ (2)
НАСТОЯТЕЛЬНА (1)
НАСТОЯТЕЛЯ (4)
НАСТОЯТЕЛЯМИ (1)
НАСТОЯЩЕ (2)
НАСТОЯЩЕЕ (3)
НАСТРАХАВ (1)
НАСТРАХАЛАСЬ (1)
НАСТРАХАЛИ (1)
НАСТРЕНЧИВ (1)
НАСТРЕНЧИЛИ (1)
НАСТРЕНЧИТЬ (1)
НАСТРЕНЧУВАТИ (1)
НАСТРІЙ (4)
НАСТРОЇТЬ (2)
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НАСТРОМИ (1)
НАСТРОМИВ (3)
НАСТРОМИВШИ (1)
НАСТРОМИЛА (2)
НАСТРОМИЛИ (1)
НАСТРОМИТИ (2)
НАСТРОМИШСЯ (1)
НАСТРОМЛЕНИМИ (1)
НАСТРОМЛЮВАВ (1)
НАСТРОМЛЮЮТЬ (1)
НАСТУКАВШИСЬ (1)
НАСТУПАВ (2)
НАСТУПАЄ (12)
НАСТУПАЙ (5)
НАСТУПАЛА (7)
НАСТУПАЛИ (4)
НАСТУПАЛО (1)
НАСТУПАННЯ (1)
НАСТУПАТИ (2)
НАСТУПАЮТЬ (9)
НАСТУПАЮЧА (1)
НАСТУПАЮЧЕ (3)
НАСТУПАЮЧИ (2)
НАСТУПАЮЧИЙ (2)
НАСТУПАЮЧИМ (2)
НАСТУПАЮЧИМИ (1)
НАСТУПАЮЧИХ (3)
НАСТУПАЮЧОГО (2)
НАСТУПАЮЧОМУ (4)
НАСТУПАЮЧУ (2)
НАСТУПИ (1)
НАСТУПИВ (3)
НАСТУПИЛА (4)
НАСТУПИТЬ (2)
НАСТУПИШ (1)
НАСТУПІТЬ (2)
НАСТУПЛЮ (1)
НАСТУПЛЯТЬ (2)
НАСТУРЦІ (3)
НАСТУРЦІВ (2)
НАСТУРЦІЇ (1)
НАСТУРЦІЯМИ (1)
НАСТУРЦЯМИ (2)

НАСТУСЕЮ (6)
НАСТУСИНА (1)
НАСТУСИНІ (1)
НАСТУСІ (22)
НАСТУСЮ (43)
НАСТУСЯ (169)
НАСТЮ (47)
НАСТЯ (427)
НАСУВАЙ (1)
НАСУВАЛАСЬ (1)
НАСУВАЛИСЬ (1)
НАСУНУВ (3)
НАСУНУВСЬ (1)
НАСУНУЛА (2)
НАСУНУЛАСЬ (1)
НАСУНУЛИ (2)
НАСУНУЛИСЬ (8)
НАСУНУЛО (3)
НАСУНУЛОСЬ (1)
НАСУНУТІ (1)
НАСУНУТЬ (1)
НАСУПИВ (26)
НАСУПИВСЬ (2)
НАСУПИВСЯ (12)
НАСУПИВШИ (13)
НАСУПИВШИСЬ (8)
НАСУПИЛА (15)
НАСУПИЛАСЬ (15)
НАСУПИЛАСЯ (1)
НАСУПИЛИСЬ (10)
НАСУПИТЬ (1)
НАСУПЛЕНА (7)
НАСУПЛЕНЕ (3)
НАСУПЛЕНИЙ (6)
НАСУПЛЕНИМИ (2)
НАСУПЛЕНІ (16)
НАСУПЛЕНІСТЬ (1)
НАСУПЛЮВАВ (1)
НАСУПЛЮЄШ (1)
НАСУПЛЮЮТЬСЯ (1)
НАСУПРОТИ (12)
НАСУШНИЙ (1)
НАСУШУ (1)

НАСУЩНИЙ (1)
НАСХОДИЛАСЬ (1)
НАСХОДИЛОСЬ (1)
НАСХОДИЛОСЯ (1)
НАСЬОРБАЮТЬСЯ (1)
НАСЯДЬТЕ (1)
НАТАЛІЄ (1)
НАТАЛІЇ (9)
НАТАЛІЮ (1)
НАТАЛІЯ (6)
НАТАЛКА (10)
НАТАЛКИ (11)
НАТАЛКОЮ (1)
НАТАЛКУ (6)
НАТАЛЦІ (3)
НАТАЛЧИН (2)
НАТАЛЧИНОГО (1)
НАТАНЦЮВАВСЯ (1)
НАТАНЦЮВАВШИСЬ
(1)
НАТАНЦЮВАЛАСЬ (6)
НАТАНЦЮВАЛИСЬ (1)
НАТАНЦЮВАТИСЬ (2)
НАТАНЦЮЄМОСЬ (1)
НАТАНЦЮЄТЬСЯ (1)
НАТАНЦЮЮСЬ (1)
НАТАСКАЛИ (1)
НАТВОРИВ (2)
НАТВОРИЛИ (3)
НАТЕ (26)
НАТЕКЛО (1)
НАТЕРПІЛИСЬ (1)
НАТЕРТОМУ (2)
НАТИКАВ (3)
НАТИКАВСЯ (2)
НАТИКАЄМОСЬ (2)
НАТИКАЛА (2)
НАТИКАЛИ (4)
НАТИКАНЕ (2)
НАТИКАНИХ (1)
НАТИКАНІ (4)
НАТИКАНО (4)
НАТИКАТЬ (1)
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НАТИРАТИ (1)
НАТИСКОМ (1)
НАТИСКУ (12)
НАТІТНИКИ (1)
НАТІШИВСЯ (1)
НАТІШИВШИ (2)
НАТІШИВШИСЬ (1)
НАТІШИЛАСЬ (2)
НАТІШИМОСЬ (2)
НАТІШИТИ (2)
НАТІШИТИСЬ (4)
НАТІШИТЬ (1)
НАТІШИТЬСЯ (3)
НАТІШУСЬ (3)
НАТКАЛА (2)
НАТКНЕШСЯ (1)
НАТКНУВ (1)
НАТКНУВСЬ (1)
НАТКНУВСЯ (6)
НАТКНУВШИСЬ (1)
НАТКНУЛАСЬ (1)
НАТКНУЛИСЬ (4)
НАТКНУТИМ (1)
НАТОВП (60)
НАТОВПАМИ (1)
НАТОВПИЛИСЬ (2)
НАТОВПИЛОСЬ (3)
НАТОВПІ (7)
НАТОВПОМ (31)
НАТОВПУ (37)
НАТОВЧИ (1)
НАТОВЧУ (1)
НАТОМИВ (1)
НАТОМИВСЯ (1)
НАТОМИВШИСЬ (1)
НАТОМИЛАСЬ (1)
НАТОМИЛИСЬ (2)
НАТОМІСТЬ (29)
НАТОМІСЦЬ (1)
НАТОМЛЕНИЙ (1)
НАТОПИЛАСЬ (1)
НАТОПИТЬ (1)
НАТОПЛЕНА (1)

НАТОПЛЕНІЙ (5)
НАТОПЛЕНО (1)
НАТОПЛЕНОЇ (2)
НАТОПЛЕНУ (2)
НАТОРОЧИЛИ (1)
НАТОЧАНКА (4)
НАТОЧАНКИ (3)
НАТОЧАНКОЮ (3)
НАТОЧАНКУ (3)
НАТОЧАНЦІ (1)
НАТОЧИ (2)
НАТОЧИВ (1)
НАТОЧИТИ (2)
НАТРАПИВ (14)
НАТРАПИВШИ (3)
НАТРАПИЛА (4)
НАТРАПИЛИ (3)
НАТРАПИМО (1)
НАТРАПИТИ (1)
НАТРАПИТЬ (4)
НАТРАПЛЮ (1)
НАТРАПЛЯВ (2)
НАТРІСКАВСЯ (1)
НАТРОЄ (4)
НАТРУДЖЕНІ (2)
НАТРУДЖЕНОЇ (1)
НАТРУДЖЕНОМУ (1)
НАТРУСИВ (4)
НАТРУСИЛИ (1)
НАТРУСИТЬ (1)
НАТРУСОМ (1)
НАТУПЦЯВСЯ (1)
НАТУПЦЯЛАСЬ (1)
НАТУРА (15)
НАТУРАЛІЗМ (1)
НАТУРАЛІСТИ (1)
НАТУРАЛІСТІВ (1)
НАТУРАЛЬНА (2)
НАТУРАЛЬНИМ (1)
НАТУРАЛЬНІ (2)
НАТУРАЛЬНІЙ (3)
НАТУРАЛЬНІШЕ (1)
НАТУРАЛЬНО (12)

НАТУРАЛЬНОГО (2)
НАТУРАЛЬНОЇ (1)
НАТУРАЛЬНОМУ (1)
НАТУРАЛЬНУ (3)
НАТУРИ (39)
НАТУРИСТА (16)
НАТУРИСТИЙ (2)
НАТУРИСТИХ (2)
НАТУРИСТОЮ (1)
НАТУРІ (13)
НАТУРКАЄ (1)
НАТУРКАЛА (3)
НАТУРОЮ (3)
НАТУРУ (5)
НАТХНЕННОЇ (1)
НАТХНЕННЯ (13)
НАТХНЕННЯМ (1)
НАТХНІННІ (1)
НАТХНІННЯ (1)
НАТХНУВСЯ (3)
НАТХНУЛА (1)
НАТХНУЛИ (3)
НАТХНУЛО (1)
НАТХНУТИ (2)
НАТХНУТІ (1)
НАТЩЕСЕРЦЕ (6)
«НАТЧЕЗІВ» (1)
НАТЯГ (7)
НАТЯГАВ (1)
НАТЯГАТИ (1)
НАТЯГАТЬ (2)
НАТЯГАЮЧИ (1)
НАТЯГЛА (5)
НАТЯГЛАСЬ (1)
НАТЯГЛАСЯ (1)
НАТЯГНЕМ (1)
НАТЯГНУВШИ (1)
НАТЯГНУТЕ (1)
НАТЯГНУТИХ (2)
НАТЯГТИ (1)
НАТЯГУВАВ (1)
НАТЯГУВАЛА (1)
НАТЯГУВАТЬ (1)
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НАТЯГУЄШ (1)
НАТЯГУЮЧИ (1)
НАТЯКАВ (11)
НАТЯКАЄ (8)
НАТЯКАЄТЕ (2)
НАТЯКАЛА (13)
НАТЯКАЛИ (6)
НАТЯКАЛО (1)
НАТЯКАННЯ (10)
НАТЯКАННЯМ (6)
НАТЯКАТИ (1)
НАТЯКАЮТЬ (2)
НАТЯКАЮЧИ (4)
НАТЯКНЕННЯ (1)
НАТЯКНИ (1)
НАТЯКНІТЬ (1)
НАТЯКНУ (3)
НАТЯКНУВ (7)
НАТЯКНУЛА (8)
НАТЯКНУЛИ (3)
НАТЯКНУТИ (5)
НАТЯКНУТЬ (4)
НАУДИВ (1)
НАУК (29)
НАУКА (64)
НАУКАМ (5)
НАУКАМИ (3)
НАУКАХ (5)
НАУКИ (115)
НАУКОВА (5)
НАУКОВЕ (4)
НАУКОВИЙ (5)
НАУКОВИМ (1)
НАУКОВИМИ (1)
НАУКОВИХ (7)
НАУКОВІ (15)
НАУКОВІСТЬ (1)
НАУКОВО (2)
НАУКОВОГО (5)
НАУКОВОЇ (4)
НАУКОВОЮ (2)
НАУКОВУ (5)
НАУКОЮ (28)

НАУКУ (63)
НАУМ (20)
НАУМА (7)
НАУМЕ (1)
НАУМОВІ (2)
НАУМОМ (2)
НАУЦІ (7)
НАУЦТВА (2)
НАУЦТВОМ (1)
НАУЧАНЕ (3)
НАУЧАНИХ (3)
НАУЧАНІСТЬ (1)
НАУЧАНОЇ (1)
НАУЧНИХ (2)
НАУЧНІ (1)
НАУЧНІМ (1)
НАУЧНОГО (1)
НАУЧНОМУ (1)
НАУЧНУ (2)
НАУШНИКАХ (1)
НАУШНИКИ (1)
НАФАРБОВАНИМИ (1)
НАХАБА (11)
НАХАБИ (2)
НАХАБНА (8)
НАХАБНЕ (1)
НАХАБНИЙ (9)
НАХАБНИМ (3)
НАХАБНИМИ (1)
НАХАБНИХ (1)
НАХАБНІ (2)
НАХАБНІСТЬ (9)
НАХАБНІСТЮ (3)
НАХАБНО (10)
НАХАБНОГО (4)
НАХАБНОЇ (5)
НАХАБНОСТІ (2)
НАХАБНОЮ (1)
НАХАБУ (1)
НАХАПАВ (1)
НАХАПАВСЯ (3)
НАХАПАВШИСЬ (2)
НАХАПАЛАСЬ (3)

НАХАПАЛАСЯ (1)
НАХАПАЛИ (2)
НАХАПАЛИСЬ (4)
НАХАПАНІ (5)
НАХВАЛИТИСЯ (1)
НАХВАЛКИ (1)
НАХВАЛКУ (5)
НАХВАЛЯВСЬ (1)
НАХВАЛЯВСЯ (3)
НАХВАЛЯЄТЬСЯ (3)
НАХВАЛЯЛАСЬ (4)
НАХВАЛЯЛАСЯ (1)
НАХИЛЕНА (1)
НАХИЛЕНИЙ (1)
НАХИЛЕНИМИ (1)
НАХИЛЕНІ (1)
НАХИЛЕНОГО (1)
НАХИЛЕНУ (2)
НАХИЛИВ (13)
НАХИЛИВСЬ (3)
НАХИЛИВСЯ (9)
НАХИЛИВШИ (10)
НАХИЛИВШИСЬ (7)
НАХИЛИЛА (8)
НАХИЛИЛАСЬ (10)
НАХИЛИЛИСЬ (1)
НАХИЛИТЬ (2)
НАХИЛІТЬ (1)
НАХИЛЬНА (1)
НАХИЛЬНИЙ (1)
НАХИЛЬНИХ (1)
НАХИЛЬНІСТЬ (7)
НАХИЛЬНОГО (1)
НАХИЛЬЦІ (13)
НАХИЛЮСЯ (1)
НАХИЛЯВСЯ (2)
НАХИЛЯЄТЬСЯ (4)
НАХИЛЯЛА (1)
НАХИЛЯЛАСЬ (1)
НАХИЛЯЛИ (1)
НАХИЛЯЛИСЬ (5)
НАХИЛЯЛОСЬ (1)
НАХИЛЯТИСЬ (1)
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НАХИЛЯЮЧИ (2)
НАХИЛЯЮЧИСЬ (3)
НАХЛЕПТАЛАСЬ (1)
НАХМАН (прізвище) (1)
НАХМАРИЛО (2)
НАХОВАЙТЕ (1)
НАХОДЕ (4)
НАХОДЖУСЯ (1)
НАХОДИВ (4)
НАХОДИЛА (4)
НАХОДИЛАСЬ (2)
НАХОДИЛИ (1)
НАХОДИЛО (2)
НАХОДИМО (4)
НАХОДИТЬ (6)
НАХОДИТЬСЯ (1)
НАХОДЮСЯ (1)
НАХОДЯ (1)
НАХОДЯТЬ (2)
НАХОЛОДИЛА (1)
НАЦВІРЧАВ (1)
НАЦІЄЮ (1)
НАЦІЇ (7)
НАЦІЙ (5)
НАЦІЛЕНІ (1)
НАЦІЛЕНУ (1)
НАЦІЛИВСЯ (2)
НАЦІЛИЛАСЬ (2)
НАЦІЛУВАВШИСЬ (1)
НАЦІЛЬТЕСЬ (1)
НАЦІЛЮЄТЬСЯ (1)
НАЦІЛЮЮСЬ (1)
НАЦІЛЮЮТЬСЯ (1)
НАЦІЛЮЮЧИСЬ (2)
НАЦІЛЯВСЯ (1)
НАЦІЛЯЄ (1)
НАЦІЛЯЄТЬСЯ (4)
НАЦІЛЯТИСЬ (1)
НАЦІОНАЛ (4)
НАЦІОНАЛИ (3)
НАЦІОНАЛІВ (1)
НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ (1)
НАЦІОНАЛІЗМ (10)

НАЦІОНАЛІЗУВАТИСЬ
(1)
НАЦІОНАЛІСТА (1)
НАЦІОНАЛІСТИ (1)
НАЦІОНАЛІСТІВ (1)
НАЦІОНАЛКА (1)
НАЦІОНАЛКОЮ (1)
НАЦІОНАЛЬНА (9)
НАЦІОНАЛЬНЕ (4)
НАЦІОНАЛЬНИЙ (18)
НАЦІОНАЛЬНИМ (3)
НАЦІОНАЛЬНИМИ (1)
НАЦІОНАЛЬНИХ (1)
НАЦІОНАЛЬНІ (11)
НАЦІОНАЛЬНІЙ (2)
НАЦІОНАЛЬНІСТЬ (19)
НАЦІОНАЛЬНОГО (9)
НАЦІОНАЛЬНОЇ (8)
НАЦІОНАЛЬНОМУ (2)
НАЦІОНАЛЬНОНАРОДНІ (1)
НАЦІОНАЛЬНОНАРОДНОМУ (1)
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
(4)
НАЦІОНАЛЬНОСТІ (24)
НАЦІОНАЛЬНОСТЯХ
(1)
НАЦІОНАЛЬНОЮ (3)
НАЦІОНАЛЬНУ (3)
НАЦІЮ (1)
НАЦІЯ (2)
НАЦІЯМ (1)
НАЦЬКУВАЛА (4)
НАЦЬКУЙ (1)
НАЦЬКУЮТЬ (1)
НАЧАДИМО (2)
НАЧАЛ (2)
НАЧАЛЬНИК (19)
НАЧАЛЬНИКА (27)
НАЧАЛЬНИКАМИ (3)
НАЧАЛЬНИКИ (5)
НАЧАЛЬНИКІВ (9)

НАЧАЛЬНИКОВІ (5)
НАЧАЛЬНИКОМ (4)
НАЧАЛЬНИХ (2)
НАЧАЛЬНИЦЕЮ (1)
НАЧАЛЬНИЦІ (14)
НАЧАЛЬНИЦЬКЕ (1)
НАЧАЛЬНИЦЬКИМ (1)
НАЧАЛЬНИЦЬКОЮ (1)
НАЧАЛЬНИЦЮ (2)
НАЧАЛЬНИЦЯ (11)
НАЧАЛЬСТВА (7)
НАЧАЛЬСТВО (14)
НАЧАЛЬСТВОМ (3)
НАЧАЛЬСТВУ (1)
НАЧЕ (687)
НАЧЕБТО (7)
НАЧЕПИВ (5)
НАЧЕПИВШИ (2)
НАЧЕПИЛА (9)
НАЧЕПИЛИ (1)
НАЧЕПИМ (1)
НАЧЕПИТИ (4)
НАЧЕПИТЬ (1)
НАЧЕПЛЕНІ (1)
НАЧЕПЛЕНО (1)
НАЧЕПЛЯВ (1)
НАЧЕПЛЯЄШ (1)
НАЧЕПЛЯЛА (3)
НАЧЕПЛЯЛИ (1)
НАЧЕПЛЯЛИСЬ (1)
НАЧЕРК (2)
НАЧЕРКАВ (1)
НАЧЕРКАМИ (2)
НАЧЕРКАНИЙ (1)
НАЧЕРКАХ (1)
НАЧЕРКАЮ (1)
НАЧЕРКИ (1)
НАЧЕРКІВ (1)
НАЧЕШЕ (2)
НАЧИНАЕТ (1)
НАЧИНАЛАСЬ (1)
НАЧИНАННІВ (2)
НАЧИНАНЬ (2)
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НАЧИНАЮЧИ (2)
НАЧИНЕНА (1)
НАЧИНЕНИМИ (2)
НАЧИНЕНІ (1)
НАЧИНЕНОГО (1)
НАЧИНЕНУ (1)
НАЧИНКИ (2)
НАЧИНКОЮ (6)
НАЧИННЯ (1)
НАЧИНЯВ (1)
НАЧИНЯТИ (1)
НАЧИНЯТЬ (1)
НАЧИСТО (1)
НАЧИСТЬ (1)
НАЧИТАВ (4)
НАЧИТАВСЯ (4)
НАЧИТАВШИСЬ (5)
НАЧИТАЄМОСЬ (1)
НАЧИТАЄТЬСЯ (1)
НАЧИТАЄШСЯ (1)
НАЧИТАЛА (1)
НАЧИТАЛАСЬ (2)
НАЧИТАЛИ (2)
НАЧИТАЛИСЬ (1)
НАЧИТАНА (2)
НАЧИТАНИЙ (3)
НАЧИТАНІСТЬ (1)
НАЧИТАНОЮ (1)
НАЧИТАТИСЬ (1)
НАЧИТАЮСЬ (1)
НАЧИТУВАВ (1)
НАЧИТУЮ (2)
НАЧІЛЬНИК (1)
НАЧІПЛЮВАЛА (2)
НАЧІПЛЮВАТИ (2)
НАЧІПЛЮЄ (1)
НАЧІПЛЮЙ (1)
НАЧІПЛЮЮТЬ (1)
НАЧІПЛЯВ (1)
НАЧІПЛЯЛА (1)
НАЧІПЛЯТИ (1)
НАЧІПЛЯЮТЬ (1)
НАЧНЕ (1)

НАЧОСАМИ (3)
НАЧОСАХ (2)
НАЧУВАЄТЬСЯ (3)
НАЧУВАЙСЯ (9)
НАЧУВАЙТЕСЬ (1)
НАЧУВАТИСЬ (2)
НАЧУВАЮТЬСЯ (2)
НАШ (376)
НАША (227)
НАШАТКУВАТЬ (1)
НАШВИДКУ (6)
НАШЕ (148)
НАШЕГО (1)
НАШЕЙ (1)
НАШЕЛ (1)
НАШЕМУ (1)
НАШЕПТАВ (1)
НАШИВ (1)
НАШИВАЮТЬ (1)
НАШИЙНИК (3)
НАШИЙНИКОМ (1)
НАШИЛА (1)
НАШИЛЬНИКИ (1)
НАШИМ (50)
НАШИМИ (31)
НАШИХ (199)
НАШИЮ (1)
НАШІ (385)
НАШІЙ (90)
НАШІМ (7)
НАШІПТУВАЛА (1)
НАШІПТУВАЛИ (1)
НАШІПТУВАТЬ (1)
НАШІПТУЄ (1)
НАШІПТУЄТЕ (1)
НАШІПТУЮ (1)
НАШІПТУЮТЬ (3)
НАШКОДЕ (1)
НАШКОДИВ (2)
НАШКОДИЛА (5)
НАШКОДИЛИ (5)
НАШКОДИЛО (1)
НАШКОДИТЬ (1)

НАШКРЯБАЙТЕ (1)
НАШКРЯБАЛА (1)
НАШЛЕ (1)
НАШЛЮ (1)
НАШОГО (243)
НАШОГО-ТАКИ (1)
НАШОЇ (123)
НАШОМУ (97)
НАШОЮ (16)
НАШ-ТАКИ (1)
НАШТОВХАЛИ (2)
НАШТРИКНЕМО (1)
НАШТРИКНУВ (1)
НАШТРИКНУВСЯ (1)
НАШТРИКНУТІ (1)
НАШУ (114)
НАШУРОБУРИТЬ (1)
НАШУРУБУРИЛИ (1)
НАЩАДКА (1)
НАЩАДКАМ (3)
НАЩАДКАМИ (1)
НАЩАДКИ (3)
НАЩАДКІВ (3)
НАЩАДКОВІ (1)
НАЩАДКОМ (1)
НАЩАДОК (5)
НАЩАСТЯ (2)
НАЩЕБЕЧЕ (1)
НАЩО (235)
НАЩОСЬ (9)
НАЯД (1)
НАЯДОЮ (1)
НЕ (24201)
НЕАБИЯК (1)
НЕАБИЯКА (3)
НЕАБИЯКИЙ (6)
НЕАБИЯКИМИ (1)
НЕАБИЯКИХ (1)
НЕАБИЯКІ (1)
НЕАПОЛІТАНСЬКОЮ
(1)
НЕАПОЛЬ (3)
НЕАПОЛЯ (1)
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НЕБА (295)
НЕБАВКИ (2)
НЕБАВОМ (3)
НЕБАГАТА (5)
НЕБАГАТЕ (2)
НЕБАГАТИЙ (8)
НЕБАГАТИХ (2)
НЕБАГАТІ (3)
НЕБАГАТІЙ (1)
НЕБАГАТО (33)
НЕБАГАТОГО (7)
НЕБАГАТОЮ (1)
НЕБАГАТУ (2)
НЕБАГАТЬОМА (2)
НЕБАГАЦЬКО (7)
НЕБАЖАНИЙ (2)
НЕБАЖАНОГО (2)
НЕБАЧЕНА (4)
НЕБАЧЕНЕ (2)
НЕБАЧЕНІ (2)
НЕБАЧЕНУ (1)
НЕБЕЗПЕЧНА (9)
НЕБЕЗПЕЧНЕ (12)
НЕБЕЗПЕЧНИЙ (16)
НЕБЕЗПЕЧНИМ (2)
НЕБЕЗПЕЧНИМИ (2)
НЕБЕЗПЕЧНИХ (2)
НЕБЕЗПЕЧНІ (15)
НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ (2)
НЕБЕЗПЕЧНІСТЮ (2)
НЕБЕЗПЕЧНО (30)
НЕБЕЗПЕЧНОГО (7)
НЕБЕЗПЕЧНОЇ (2)
НЕБЕЗПЕЧНОСТІ (6)
НЕБЕЗПЕЧНОЮ (1)
НЕБЕЗПЕЧНУ (4)
НЕБЕС (15)
НЕБЕСА (10)
НЕБЕСАХ (2)
НЕБЕСИ (1)
НЕБЕСІ (1)
НЕБЕСНА (11)
НЕБЕСНЕ (14)

НЕБЕСНИЙ (13)
НЕБЕСНИМ (1)
НЕБЕСНІ (10)
НЕБЕСНІЙ (2)
НЕБЕСНІМ (1)
НЕБЕСНОГО (10)
НЕБЕСНОЇ (2)
НЕБЕСНОМУ (8)
НЕБЕСНОЮ (2)
НЕБЕСНУ (3)
НЕБИЛИЦІ (2)
НЕБИТИХ (2)
НЕБІ (311)
НЕБІДНОГО (1)
НЕБІЖ (14)
НЕБІЖКА (15)
НЕБІЖКИ (3)
НЕБІЖКОЮ-МАТІР'Ю
(1)
НЕБІЖКУ (5)
НЕБІЖКУ-МАТІР (1)
НЕБІЖЧИК (59)
НЕБІЖЧИКА (51)
НЕБІЖЧИКАМ (1)
НЕБІЖЧИКАМИ (1)
НЕБІЖЧИКІВ (3)
НЕБІЖЧИКОВА (1)
НЕБІЖЧИКОВІ (7)
НЕБІЖЧИКОВІЙ (1)
НЕБІЖЧИКОМ (8)
НЕБІЖЧИК-ХАЗЯЇН (1)
НЕБІЛЕНА (3)
НЕБІЛЕНІ (1)
НЕБІЛЕНОГО (1)
НЕБЛАГОНАДЕЖНОГО
(1)
НЕБЛАГОЧЕСТИВО (1)
НЕБО (420)
НЕБОГ (1)
НЕБОГА (16)
НЕБОГАМ (1)
НЕБОГИ (5)
НЕБОГО (11)

НЕБОГОБОЮЩЕ (1)
НЕБОГОМІЛЬНИЙ (1)
НЕБОГОЮ (5)
НЕБОГУ (6)
НЕБОЖА (15)
НЕБОЖАМИ (1)
НЕБОЖЕ (8)
НЕБОЖЕВИХ (1)
НЕБОЖЕВІ (2)
НЕБОЖЕМ (3)
«НЕБОЖЕСТВЕННІЙ
КОМЕДІЇ» (1)
НЕБОЖІ (4)
НЕБОЖІВ (4)
НЕБОЗІ (1)
НЕБОКРУГ (2)
НЕБОКРУГА (2)
НЕБОКРУЗІ (5)
НЕБОМ (53)
НЕБОРАЧЕ (1)
НЕБОЯЗКА (1)
НЕБОЯЗКИЙ (1)
НЕБУВАЛЕ (2)
НЕБУВАЛУ (1)
НЕБУТНОСТІ (1)
НЕВАГОВЕ (1)
НЕВАЖКА (4)
НЕВАЖКО (2)
НЕВАЖКОЇ (1)
НЕВАЖЛИВІСТЬ (1)
НЕВАЖНИЙ (4)
НЕВАРЕНЕ (1)
НЕВАРТ (4)
НЕВАРТИЙ (1)
НЕВАРТО (1)
НЕВБЛАГАНИЙ (3)
НЕВБЛАГАННИЙ (1)
НЕВВАГУ (1)
НЕВВАЖАЛА (1)
НЕВВАЖАЮЧИ (83)
НЕВВАЖЛИВА (1)
НЕВВАЖЛИВЕ (3)
НЕВВАЖЛИВІСТЬ (1)
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НЕВВАЖЛИВІСТЮ (1)
НЕВВІЧЛИВИМИ (1)
НЕВГАВАЮЧІ (1)
НЕВГАМОВАНА (2)
НЕВГАМОВАНИЙ (5)
НЕВГАМОВАНИМИ (1)
НЕВГАМОВАНІ (4)
НЕВГАМОВАНО (1)
НЕВГАМОВАНУ (1)
НЕВГАМОННА (1)
НЕВГОДНА (1)
НЕВДАТНИЙ (2)
НЕВДАТНІ (3)
НЕВДАТНО (4)
НЕВДАЧІ (3)
НЕВДАЧНА (2)
НЕВДАЧУ (1)
НЕВДЕРЖАНЕ (1)
НЕВДЕРЖНА (1)
НЕВДЕРЖНИЙ (1)
НЕВДИВОВИЖУ (2)
НЕВДОВОЛЕНА (3)
НЕВДОВОЛЕНИЙ (2)
НЕВДОВОЛЕНІ (3)
НЕВДОВОЛЕННЯ (4)
НЕВДОВОЛЕНОГО (1)
НЕВДОВОЛЕНОЇ (1)
НЕВДОВОЛЬНЯЮЧІ (1)
НЕВДОВОЛЬНЯЮЧОГО
(1)
НЕВДЯЧНІСТЬ (1)
НЕВЕЛИКА (23)
НЕВЕЛИКЕ (8)
НЕВЕЛИКИЙ (17)
НЕВЕЛИКИМ (4)
НЕВЕЛИКИМИ (2)
НЕВЕЛИКИХ (6)
НЕВЕЛИКІ (16)
НЕВЕЛИКІЙ (4)
НЕВЕЛИКОГО (3)
НЕВЕЛИКОЇ (3)
НЕВЕЛИКОМУ (4)
НЕВЕЛИКОРУСЬКІ (3)

НЕВЕЛИКОЮ (3)
НЕВЕЛИКУ (8)
НЕВЕЛИЧКА (58)
НЕВЕЛИЧКЕ (19)
НЕВЕЛИЧКИЙ (50)
НЕВЕЛИЧКИМ (5)
НЕВЕЛИЧКИМИ (19)
НЕВЕЛИЧКИХ (14)
НЕВЕЛИЧКІ (67)
НЕВЕЛИЧКІЙ (10)
НЕВЕЛИЧКОГО (13)
НЕВЕЛИЧКОЇ (10)
НЕВЕЛИЧКОМУ (15)
НЕВЕЛИЧКОЮ (6)
НЕВЕЛИЧКУ (34)
НЕВЕЛИЧНИЙ (1)
НЕВЕСЕЛА (18)
НЕВЕСЕЛЕ (6)
НЕВЕСЕЛИЙ (9)
НЕВЕСЕЛИМ (1)
НЕВЕСЕЛИМИ (2)
НЕВЕСЕЛИХ (1)
НЕВЕСЕЛІ (9)
НЕВЕСЕЛО (23)
НЕВЕСЕЛОЇ (2)
НЕВЕСЕЛОМУ (1)
НЕВЕСЕЛОЮ (1)
НЕВЕСЕЛУ (1)
НЕВЖЕ (217)
НЕВЖЕ-ТАКИ (3)
НЕВЗИРАЯ (1)
«НЕВИ» (назва журналу)
(1)
НЕВИГІДНИЙ (1)
НЕВИГОДНО (1)
НЕВИГОЙНУ (1)
НЕВИДАНА (4)
НЕВИДАНЕ (4)
НЕВИДАНИЙ (1)
НЕВИДАНІ (2)
НЕВИДАНУ (1)
НЕВИДЕРЖКА (13)
НЕВИДЕРЖКИ (1)

НЕВИДЕРЖКО (1)
НЕВИДИМА (3)
НЕВИДИМИМ (1)
НЕВИДИМОЮ (1)
НЕВИДНА (2)
НЕВИДЮЩА (1)
НЕВИДЮЩІ (1)
НЕВИЗНАЧНА (2)
НЕВИКОПАНІ (1)
НЕВИМІШАНЕ (1)
НЕВИМОВНА (3)
НЕВИМОВНЕ (14)
НЕВИМОВНИЙ (2)
НЕВИМОВНИМ (3)
НЕВИМОВНО (10)
НЕВИМОВНОЇ (1)
НЕВИМОВНОЮ (4)
НЕВИННА (6)
НЕВИННИЙ (2)
НЕВИННИМ (1)
НЕВИННИМИ (1)
НЕВИННОГО (1)
НЕВИННУ (2)
НЕВИНУВАТІСТЮ (1)
НЕВИРАЗНЕ (2)
НЕВИРАЗНИЙ (1)
НЕВИРАЗНИМ (2)
НЕВИРАЗНИХ (1)
НЕВИРАЗНІ (3)
НЕВИРАЗНО (4)
НЕВИСОКА (9)
НЕВИСОКЕ (1)
НЕВИСОКИЙ (10)
НЕВИСОКИМИ (8)
НЕВИСОКИХ (10)
НЕВИСОКІ (5)
НЕВИСОКІЙ (2)
НЕВИСОКОГО (2)
НЕВИСОКОЇ (3)
НЕВИСОКОМУ (7)
НЕВИСОКОЮ (1)
НЕВИСОКУ (3)
НЕВИТРАЧЕНИХ (1)
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НЕВИЧЕРПАНИМ (2)
НЕВИЧЕРПНА (1)
НЕВИЧЕРПНИЙ (2)
НЕВИЧЕРПНОЇ (1)
НЕВІД (4)
НЕВІДОМА (12)
НЕВІДОМЕ (4)
НЕВІДОМИЙ (10)
НЕВІДОМИМИ (1)
НЕВІДОМИХ (2)
НЕВІДОМІ (12)
НЕВІДОМІЙ (1)
НЕВІДОМО (6)
НЕВІДОМОГО (6)
НЕВІДОМОЇ (2)
НЕВІДОМУ (4)
НЕВІДПОВІДНО (1)
НЕВІЛЬНИКА (1)
НЕВІЛЬНИКАМИ (1)
НЕВІЛЬНИКИ (2)
НЕВІЛЬНИКІВ (7)
НЕВІЛЬНИЦЕЮ (1)
НЕВІЛЬНИЦЮ (1)
НЕВІЛЬНИЦЯ (1)
НЕВІНЧАНА (3)
НЕВІНЧАНІ (3)
НЕВІНЧАНОЮ (1)
НЕВІНЧАНУ (1)
НЕВІРА (2)
НЕВІРНА (2)
НЕВІРНО (2)
НЕВІРНОГО (1)
НЕВІРО (2)
НЕВІСТКА (130)
НЕВІСТКИ (36)
НЕВІСТКО (2)
НЕВІСТКОЮ (28)
НЕВІСТКУ (79)
НЕВІСТОК (6)
НЕВІСТОЧКА (7)
НЕВІСТОЧКО (5)
НЕВІСТОЧКУ (9)
НЕВІСТУ (1)

НЕВІСТЦІ (20)
НЕВІСТЧИНЕ (1)
НЕВІСТЧИНИХ (2)
НЕВІСТЧИНІ (5)
НЕВІСТЧИНОЇ (1)
НЕВІСТЧИНУ (1)
НЕВІЯНИЙ (1)
НЕВКРИТА (1)
НЕВЛАД (1)
НЕВЛЕЖАНУ (1)
НЕВЛОВНЕ (1)
НЕВЛОВНИЙ (1)
НЕВЛУЧНА (1)
НЕВМИРАЮЧА (1)
НЕВМИРУЩА (4)
НЕВМИРУЩИЙ (1)
НЕВМИРУЩИХ (2)
НЕВМИРУЩІ (6)
НЕВМИРУЩОГО (2)
НЕВМИРУЩУ (1)
НЕВМИТЕ (3)
НЕВМИТИЙ (1)
НЕВМИТИМ (1)
НЕВМИТИМИ (1)
НЕВМИТІ (1)
НЕВОД (2)
НЕВОДАМИ (1)
НЕВОДИ (10)
НЕВОДІВ (3)
НЕВОДОМ (1)
НЕВОДУ (1)
НЕВОЛЕЮ (2)
НЕВОЛИТЬ (3)
НЕВОЛІ (44)
НЕВОЛЬНИК (3)
НЕВОЛЬНИКАМ (4)
НЕВОЛЬНИКИ (18)
НЕВОЛЬНИКИ-КОЗАКИ
(1)
НЕВОЛЬНИКІВ (5)
НЕВОЛЬНИКІВКОЗАКІВ (2)
НЕВОЛЬНИКОВІ (1)

НЕВОЛЬНИКУ (1)
НЕВОЛЬНИЦЕЮ (1)
НЕВОЛЬНИЦІ (6)
НЕВОЛЬНИЦЬ (1)
НЕВОЛЬНИЦЬКІ (1)
НЕВОЛЬНИЦЬКУ (1)
НЕВОЛЬНИЦЮ (2)
НЕВОЛЬНИЦЯ (5)
НЕВОЛЮ (12)
НЕВОЛЯ (4)
НЕВОРОГ (1)
НЕВОРУШКИЙ (2)
НЕВОРУШЛИВА (2)
НЕВОРУШЛИВИЙ (1)
НЕВОРУШЛИВОЇ (2)
НЕВОРУШНО (1)
НЕВПИННО (2)
НЕВПИННОГО (1)
НЕВПОВНІ (2)
НЕВПОДОБНИЙ (2)
НЕВПРОХАНИЙ (2)
НЕВРАЛГІЯ (1)
НЕВРОЖАЙ (1)
НЕВСИПУЧИЙ (1)
НЕВСИПУЩА (3)
НЕВСИПУЩОЮ (1)
НЕВСИПУЩУ (2)
НЕВТОМЛЕННІ (1)
НЕВТОМЛЯЮЧУ (1)
НЕВТОМНИХ (1)
НЕВТОМНО (2)
НЕВТЯМКИ (11)
НЕВТЯМЛИВА (1)
НЕВТЯМНА (1)
НЕВТЯМНИЙ (1)
НЕВЧЕНИМИ (1)
НЕВЧЕНІ (2)
НЕВЧЕНУ (1)
НЕВ'ЯНУЧИМИ (1)
НЕВ'ЯНУЧІЙ (1)
НЕГАДАНА (1)
НЕГАДАНЕ (3)
НЕГАДАНИЙ (2)
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НЕГОДЯЩІ (6)
НЕГАДАНИМ (2)
НЕГОДЯЩОЮ (1)
НЕГАДАНО (8)
НЕГОЛЕНА (1)
НЕГАДАНОМУ (1)
НЕГОЛЕНІ (1)
НЕГАЙНЕ (1)
НЕГОЛЕНОЮ (1)
НЕГАЙНО (9)
НЕГОЛОДНЕ (1)
НЕГАЙНОЇ (2)
НЕГОЛОСНА (1)
НЕГАРАЗД (2)
НЕГАРМОНІЧНОГО (1) НЕГОЛОСНО (2)
НЕГОРДА (1)
НЕГАРНА (14)
НЕГОРДИЙ (1)
НЕГАРНЕ (6)
НЕГОСПОДАРСЬКУ (1)
НЕГАРНИЙ (8)
НЕГОТОВИЙ (2)
НЕГАРНИМ (1)
НЕГАРНИМИ (3)
НЕГР (1)
НЕГАРНИХ (2)
НЕГРАХ (1)
НЕГАРНІ (7)
НЕГРИ (2)
НЕГАРНО (10)
НЕГРИТЯНКИ (1)
НЕГАРНОГО (3)
НЕГРІВ (2)
НЕГАРНОМУ (1)
НЕГРОШОВИТИЙ (1)
НЕГАРНОЮ (1)
НЕГРОШОВИТУ (1)
НЕГАРНУ (5)
НЕГУМАННЕ (1)
НЕГАЦІЇ (2)
НЕГУСТА (1)
НЕГІДІ (3)
НЕДАВНЕЧКО (72)
НЕГІДЬ (10)
НЕДАВНЄ (2)
НЕГЛАДЕНЬКО (2)
НЕДАВНІ (12)
НЕГЛИБОКИЙ (2)
НЕДАВНІЙ (10)
НЕГЛИБОКИХ (2)
НЕДАВНІМИ (1)
НЕГЛИБОКІ (2)
НЕДАВНІХ (5)
НЕГЛИБОКІЙ (1)
НЕДАВНІШУ (1)
НЕГЛИБОКО (2)
НЕДАВНО (202)
НЕГЛИБОКОЇ (1)
НЕДАВНЬ (1)
НЕГЛИБОКУ (1)
НЕДАВНЬОГО (11)
НЕГНУЧКИМИ (1)
НЕДАВНЬОЇ (6)
НЕГОВІРКИЙ (1)
НЕДАВНЮ (5)
НЕГОВОРЮЧИЙ (2)
НЕДАВНЯ (4)
НЕГОВОРЮЧІ (2)
НЕДАЛЕКА (1)
НЕГОДА (10)
НЕДАЛЕКЕ (1)
НЕГОДЕННА (2)
НЕДАЛЕКИЙ (2)
НЕГОДЕННИХ (1)
НЕДАЛЕКИХ (3)
НЕГОДИ (6)
НЕДАЛЕКІ (3)
НЕГОДУ (11)
НЕДАЛЕКО (70)
НЕГОДЯЩА (3)
НЕДАЛЕКОГО (5)
НЕГОДЯЩЕ (2)
НЕДАЛЕКОЇ (2)
НЕГОДЯЩИМ (1)
НЕДАЛЕКОМУ (4)

НЕДАЛЕЧКА (1)
НЕДАЛЕЧКЕ (34)
НЕДАЛЕЧКО (102)
НЕДАЛЕЧКОГО (1)
НЕДБАЙЛИВИЙ (3)
НЕДБАЙЛИВІ (1)
НЕДБАЙЛИВІСТЬ (2)
НЕДБАЙЛИВО (9)
НЕДБАЙЛИВОЮ (2)
НЕДБАЙЛО (1)
НЕДБАЙЛОМ (1)
НЕДБАЙНІЙ (1)
НЕДБАЙНІСТЬ (3)
НЕДБАЙНОГО (1)
НЕДБАЙНОМУ (1)
НЕДБАЛО (2)
НЕДЕЛЕ (1)
НЕДЕЛІКАТНЕ (1)
НЕДЕЛІКАТНИЙ (1)
НЕДЕЛІКАТНИМИ (1)
НЕДЕЛІКАТНО (1)
НЕДЕРЗКІ (1)
НЕДЕШЕВИХ (2)
НЕДЕШЕВІ (1)
НЕДЕШЕВО (5)
НЕДЕШЕВУ (1)
НЕДІЙНІ (1)
НЕДІЙШЛА (1)
НЕДІЙШЛІСТЬ (1)
НЕДІЙШЛОСТІ (1)
НЕДІЛЕНЬКА (2)
НЕДІЛЕНЬКИ (1)
НЕДІЛЕНЬКО (2)
НЕДІЛЕНЬКОЮ (1)
НЕДІЛЕЮ (6)
НЕДІЛИМОЮ (2)
НЕДІЛІ (60)
НЕДІЛЬ (15)
НЕДІЛЬНИХ (2)
НЕДІЛЬНІ (7)
НЕДІЛЮ (160)
НЕДІЛЯ (54)
НЕДОБАЧАЄ (1)
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НЕДОБАЧАЄШ (1)
НЕДОБАЧАЛА (1)
НЕДОБАЧАЮ (5)
НЕДОБАЧЛИВІСТЬ (1)
НЕДОБИТКАМИ (3)
НЕДОБІРКАМИ (1)
НЕДОБІРКИ (3)
НЕДОБІРНА (2)
НЕДОБОР (1)
НЕДОБРА (21)
НЕДОБРЕ (63)
НЕДОБРИЙ (12)
НЕДОБРИМ (1)
НЕДОБРИМИ (3)
НЕДОБРИХ (1)
НЕДОБРІ (11)
НЕДОБРОГО (5)
НЕДОБРОЗАМІРНОГО
(1)
НЕДОБРОСЕРДНИМИ
(1)
НЕДОБРОХІТНЮ (1)
НЕДОБРОХІТЬ (36)
НЕДОБРОЮ (2)
НЕДОБРУ (2)
НЕДОБУДОВАНЕ (2)
НЕДОБУДОВАНИЙ (1)
НЕДОБУДОВАНІ (1)
НЕДОВАРЕНИЙ (1)
НЕДОВАРЕНОЇ (1)
НЕДОВГА (1)
НЕДОВГЕ (1)
НЕДОВГИЙ (15)
НЕДОВГО (35)
НЕДОВГОВІЧНЕ (3)
НЕДОВГОЇ (1)
НЕДОВГО-ТАКИ (1)
НЕДОВГУ (1)
НЕДОВІРКА (4)
НЕДОВІРКІВ (1)
НЕДОВІРКУ (1)
НЕДОВІРЛИВИЙ (1)
НЕДОВІРНІСТЬ (1)

НЕДОВІРНІСТЮ (2)
НЕДОВІРОК (1)
НЕДОВІРОЮ (1)
НЕДОГАРКИ (1)
НЕДОГАРОК (4)
НЕДОГІДНО (1)
НЕДОГЛЯД (7)
НЕДОГЛЯДИ (2)
НЕДОГЛЯДУ (3)
НЕДОГОДА (23)
НЕДОГОДИ (3)
НЕДОГОДОЮ (1)
НЕДОГОНИ (1)
НЕДОГОНІВ (1)
НЕДОЄНІ (1)
НЕДОЇДАВ (1)
НЕДОЇДАТИМУ (1)
НЕДОЇДЕНУ (1)
НЕДОЇДКИ (6)
НЕДОЇДОК (1)
НЕДОКІРЛИВА (1)
НЕДОКЛАДЕНІ (1)
НЕДОКЛАДКАМИ (1)
НЕДОКЛАДКИ (1)
НЕДОКЛАДКІВ (1)
НЕДОКЛАДНО (1)
НЕДОКЛАДНОСТІ (1)
НЕДОКРАЯНИЙ (1)
НЕДОЛАДНА (2)
НЕДОЛАДНЕ (9)
НЕДОЛАДНИЙ (5)
НЕДОЛАДНИМ (1)
НЕДОЛАДНИХ (3)
НЕДОЛАДНІ (11)
НЕДОЛАДНІМИ (2)
НЕДОЛАДНІСТЬ (2)
НЕДОЛАДНОГО (2)
НЕДОЛАДНОЇ (1)
НЕДОЛАДНОСТІ (2)
НЕДОЛАДНУ (1)
НЕДОЛАДУ (2)
НЕДОЛЕ (1)
НЕДОЛЕЮ (1)

НЕДОЛИВКАМИ (1)
НЕДОЛИВКАХ (2)
НЕДОЛИВКІВ (1)
НЕДОЛІ (4)
НЕДОЛІТКАМИШКОЛЯРАМИ (1)
НЕДОЛІТКИ (1)
НЕДОЛІТКОМ (1)
НЕДОЛІТОК (2)
НЕДОЛЮ (4)
НЕДОЛЯ (14)
НЕДОЛЯШКА (1)
НЕДОМИСЛ (2)
НЕДОМИСЛІ (2)
НЕДОМИСЛОМ (4)
НЕДОМИСЛУ (1)
НЕДОНОШЕНІ (1)
НЕДОПЕЧЕНА (1)
НЕДОПИТИЙ (3)
НЕДОПИТІ (1)
НЕДОПИТКИ (2)
НЕДОПИТОГО (1)
НЕДОПИТУ (2)
НЕДОПЛАТ (1)
НЕДОПЛАТУ (1)
НЕДОПЛЕТЕНУ (2)
НЕДОРІД (3)
НЕДОРОГИЙ (1)
НЕДОРОГИМ (1)
НЕДОРОГИХ (1)
НЕДОРОГІ (3)
НЕДОРОГІЙ (1)
НЕДОРОГО (7)
НЕДОРОГОГО (2)
НЕДОРОГОЮ (1)
НЕДОРОГУ (4)
НЕДОРОСЛИМ (1)
НЕДОРОСЛИХ (2)
НЕДОРОСЛУ (1)
НЕДОСВІДНА (5)
НЕДОСВІДНИЙ (2)
НЕДОСВІДНІ (1)
НЕДОСВІДНОГО (1)
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НЕДОСВІДНОЮ (1)
НЕДОСВІТ (1)
НЕДОСИПАЛА (2)
НЕДОСИПАТИМУ (1)
НЕДОСИПАЮ (2)
НЕДОСИПАЮТЬ (1)
НЕДОСОЛЕНИЙ (2)
НЕДОСПАНИХ (1)
НЕДОСПИШ (1)
НЕДОСТА (1)
НЕДОСТАВАЛО (1)
НЕДОСТАЄ (2)
НЕДОСТАЧА (23)
НЕДОСТАЧАЛО (2)
НЕДОСТАЧЕЮ (2)
НЕДОСТАЧІ (11)
НЕДОСТАЧУ (7)
НЕДОСТАЮЧИЙ (1)
НЕДОСЯГЛОГО (1)
НЕДОСЯЖНОГО (1)
НЕДОТЕПА (3)
НЕДОТЕПНА (1)
НЕДОТЕПУ (1)
НЕДОТОРКАНА (4)
НЕДОТОРКАНИЙ (2)
НЕДОУК (1)
НЕДОУМЕЛЫЙ (1)
НЕДОУМІВАЛИ (1)
НЕДОХВАТКА (5)
НЕДОЧЕСАНОЇ (1)
НЕДОЧИТАМИ (1)
НЕДОЧИТІВ (1)
НЕДОШИТУ (3)
НЕДРЮКОВАНИЙ (1)
НЕДРЮКОВАНІ (3)
НЕДУГИ (1)
НЕДУЖА (9)
НЕДУЖИЙ (7)
НЕДУЖИМ (3)
НЕДУЖИМИ (3)
НЕДУЖИХ (7)
НЕДУЖІ (3)
НЕДУЖІЙ (1)

НЕДУЖОГО (8)
НЕДУЖОЇ (4)
НЕДУЖОЮ (3)
НЕДУЖУ (4)
НЕДУРНЕ (2)
НЕДУРНО (83)
НЕЕКОНОМІЧНІ (1)
НЕЕМІЇ (2)
НЕЕСТЕТИЧНЕ (1)
НЕЕСТЕТИЧНОЮ (1)
НЕЖДАННО (1)
НЕЖИВА (10)
НЕЖИВИЙ (2)
НЕЖИВИХ (2)
НЕЖИВІ (5)
НЕЖИВОГО (2)
НЕЖИЗНЬОВЕ (1)
НЕЖИТУ (2)
НЕЖИТЬ (3)
НЕЖОНАТИЙ (3)
НЕЖОНАТИХ (4)
НЕЖУРЛИВИЙ (2)
НЕЗАБАРОМ (501)
НЕЗАБУДКАМИ (2)
НЕЗАБУДЛИВИЙ (1)
НЕЗАБУТНІ (1)
НЕЗАБУТНІЙ (3)
НЕЗАВАЛЕНЕ (1)
НЕЗАВАЛЬНИЙ (1)
НЕЗАВЕРШЕНІ (1)
НЕЗАГАЙНА (1)
НЕЗАГАЙНИЙ (1)
НЕЗАГАЙНО (1)
НЕЗАГНАТІ (1)
НЕЗАГОРІЛЕ (3)
НЕЗАДИРКУВАТА (1)
НЕЗАДОВГО (2)
НЕЗАКІНЧЕНИМ (1)
НЕЗАКОННЕ (1)
НЕЗАКОННО (1)
НЕЗАКОННОЮ (1)
НЕЗАКРУЧЕНІ (1)
НЕЗАЛЕЖНА (4)

НЕЗАЛЕЖНИМ (2)
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ (2)
НЕЗАЛЕЖНОГО (1)
НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1)
НЕЗАМЕРЗЛА (1)
НЕЗАМЕРЛІ (3)
НЕЗАМЕТЕНА (1)
НЕЗАМКНУТУ (1)
НЕЗАМОЖНИМ (1)
НЕЗАМОЖНОГО (1)
НЕЗАМОЖНЯ (1)
НЕЗАПОРОЖНЕНОМУ
(1)
НЕЗАРОБЛЕНА (1)
НЕЗАРОБЛЕНІ (3)
НЕЗАРОСЛЕ (1)
НЕЗАСВІЧЕНИХ (1)
НЕЗАСЛОНЕНА (1)
НЕЗАСЛОНЕНИМИ (1)
НЕЗАСМУЧЕНА (1)
НЕЗАСТЕЛЕНИХ (1)
НЕЗАЧЕПЛЕНИМ (2)
НЕЗАЧЕСАНЕ (2)
НЕЗАЧЕСАНИЙ (1)
НЕЗАЧИНЕНЕ (1)
НЕЗАЧИНЕНУ (1)
НЕЗАЩО (1)
НЕЗБІЄНКА (6)
НЕЗБІЄНКО (2)
НЕЗВАЖАЮЧИ (10)
НЕЗВЕЗЕНІ (1)
НЕЗВИЧАЙНА (9)
НЕЗВИЧАЙНЕ (7)
НЕЗВИЧАЙНИЙ (6)
НЕЗВИЧАЙНИМ (12)
НЕЗВИЧАЙНИМИ (1)
НЕЗВИЧАЙНИХ (2)
НЕЗВИЧАЙНІ (6)
НЕЗВИЧАЙНІЙ (1)
НЕЗВИЧАЙНІСТЬ (3)
НЕЗВИЧАЙНО (50)
НЕЗВИЧАЙНОГО (5)
НЕЗВИЧАЙНОЇ (3)
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НЕЗВИЧАЙНОЮ (2)
НЕЗВИЧАЙНУ (8)
НЕЗВИЧНА (1)
НЕЗГАСЛУ (1)
НЕЗГІРШЕ (43)
НЕЗГІРШИЙ (1)
НЕЗГІРШИМИ (1)
НЕЗГІРШУ (1)
НЕЗГОДА (5)
НЕЗГРАБНИЙ (2)
НЕЗДАТЛИВА (4)
НЕЗДАТЛИВИЙ (4)
НЕЗДАТЛИВІ (1)
НЕЗДАТЛИВОГО (1)
НЕЗДАТЛИВОЇ (1)
НЕЗДАТЛИВОСТІ (1)
НЕЗДАТНА (8)
НЕЗДАТНЕ (2)
НЕЗДАТНИЙ (12)
НЕЗДАТНІ (5)
НЕЗДАТНОГО (1)
НЕЗДАТНОЮ (2)
НЕЗДЕРЖКА (2)
НЕЗДЕРЖЛИВІ (1)
НЕЗДЕРЖНИЙ (1)
НЕЗДОРОВИЙ (5)
НЕЗДОРОВО (2)
НЕЗДОРОВОГО (1)
НЕЗДОРОВОМУ (2)
НЕЗДОРОВУ (1)
НЕЗДУЖАВ (3)
НЕЗДУЖАЄ (6)
НЕЗДУЖАЄТЕ (1)
НЕЗДУЖАЄШ (4)
НЕЗДУЖАЛА (6)
НЕЗДУЖАЛИ (3)
НЕЗДУЖАЛО (2)
НЕЗДУЖАТИМУ (1)
НЕЗДУЖАЮ (13)
НЕЗДУЖНИЙ (1)
НЕЗДУЖНУ (2)
НЕЗЕМНА (1)
НЕЗЕМНОЇ (1)

НЕЗЕМНУ (1)
НЕЗЖАТИЙ (3)
НЕЗЖАТИМ (1)
НЕЗІРВАНА (1)
НЕЗЛАМАНОГО (1)
НЕЗЛАМНИЙ (1)
НЕЗЛАМНУ (1)
НЕЗЛІЧЕННА (5)
НЕЗЛІЧЕННЕ (2)
НЕЗЛІЧЕННИМ (1)
НЕЗЛІЧЕННІ (5)
НЕЗЛІЧЕННО (1)
НЕЗЛІЧЕННУ (3)
НЕЗЛІЧНИМИ (1)
НЕЗЛІЧНИХ (1)
НЕЗЛОМА (2)
НЕЗЛОМНУ (1)
НЕЗЛЮБЛЕНИМИ (1)
НЕЗЛЯКАНИЙ (1)
НЕЗМАЛЬОВАНОЇ (1)
НЕЗМИСЛЕННІ (2)
НЕЗМІНЛИВОГО (1)
НЕЗМІННА (1)
НЕЗМІННИМ (1)
НЕЗМІННО (3)
НЕЗМІННОЮ (2)
НЕЗМІННУ (2)
НЕЗМІРНА (2)
НЕЗМІРНОЇ (1)
НЕЗМІРНУ (1)
НЕЗНАВКИ (2)
НЕЗНАЙОМА (2)
НЕЗНАЙОМЕ (1)
НЕЗНАЙОМИЙ (6)
НЕЗНАЙОМИМ (2)
НЕЗНАЙОМИМИ (1)
НЕЗНАЙОМИХ (3)
НЕЗНАЙОМІ (4)
НЕЗНАЙОМОГО (5)
НЕЗНАЙОМОЇ (5)
НЕЗНАЙОМОМУ (1)
НЕЗНАЙОМУ (2)
НЕЗНАКОМЕЦ (1)

НЕЗНАКОМОГО (1)
НЕЗНАНИЙ (1)
НЕЗНАННЮ (2)
НЕЗНАННЯ (2)
НЕЗНАЧНИЙ (4)
НЕЗНАЧНИМ (1)
НЕЗНАЧНИМИ (2)
НЕЗНАЧНИХ (2)
НЕЗНАЧНІ (3)
НЕЗНАЧНОГО (1)
НЕЗНАЧНОЇ (1)
НЕЗНАЧНУ (2)
НЕЗРІВНЯНОГО (1)
НЕЗРОЗУМІЛЕ (2)
НЕЗРОЗУМІЛИВО (1)
НЕЗРОЗУМІЛИВУ (2)
НЕЗРОЗУМІЛИМ (1)
НЕЗРОЗУМІЛІ (3)
НЕЗРОЗУМІЛОГО (1)
НЕЗРОЗУМІЛОЮ (3)
НЕЗРУЧНИЙ (1)
НЕЗРУЧНИМИ (1)
НЕЗРУЧНІ (1)
НЕЗРУЧНО (9)
НЕЗРУЧНОЇ (1)
НЕЗСЯКЛЕ (1)
НЕЗУГАРЕН (1)
НЕЗУГАРНА (7)
НЕЗУГАРНИЙ (9)
НЕЗУГАРНІ (6)
НЕЗУМИСНЕ (4)
НЕЗЧУВСЬ (3)
НЕЗЧУВСЯ (27)
НЕЗЧУЄТЕСЬ (1)
НЕЗЧУЄТЬСЯ (1)
НЕЗЧУЄШСЯ (4)
НЕЗЧУЛАСЬ (37)
НЕЗЧУЛАСЯ (1)
НЕЗЧУЛИСЬ (4)
НЕЗЧУЮСЬ (2)
НЕЗЧУЮТЬСЯ (1)
НЕІНТЕРЕСНОЇ (1)
НЕЇ (2315)
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НЕЙ (1)
НЕЙМАНОВІ (2)
НЕЙМОВІРНА (3)
НЕЙМОВІРНЕ (2)
НЕЙМОВІРНИЙ (1)
НЕЙМОВІРНИМИ (2)
НЕЙМОВІРНИХ (1)
НЕЙМОВІРНІ (2)
НЕЙМОВІРНО (4)
НЕЙМОВІРНОСТІ (1)
НЕЙМОВІРНОЮ (1)
НЕЙМОВІРНУ (1)
НЕКАЗАЙЛІВКИ (1)
НЕКАЗАЙЛІВЦІ (1)
НЕКАНОНІЧНИЙ (1)
НЕКАНОНІЧНИМИ (1)
НЕКАНОНІЧНИХ (9)
НЕКАНОНІЧНІ (6)
НЕКАШИРНІ (1)
НЕКМІТЛИВА (1)
НЕКОРИСНА (1)
НЕКОРИСНО (2)
НЕКОШЕНІЙ (1)
НЕКРАЄВОЮ (1)
НЕКРАСНОМОВНО (1)
НЕКРАСНОМОВНУ (1)
НЕКРАСОВ (4)
НЕКРАСОВА (4)
НЕКРАШЕВИЧ (16)
НЕКРАШЕВИЧА (21)
НЕКРАШЕВИЧЕМ (5)
НЕКРАШЕВИЧІВ (1)
НЕКРУТАМИ (1)
НЕКРУТИ (4)
НЕКРУТІ (1)
НЕКРУТІВ (1)
НЕКРУТЧИНА (1)
НЕКРУТЧИНОЮ (1)
НЕКРУТЧИНУ (1)
НЕКТАРУ (2)
НЕКУЛЬТУРНА (1)
НЕКУСЛИВА (1)
НЕЛАГОДЖЕНЕ (1)

НЕЛАД (10)
НЕЛАДЕН (1)
НЕЛАДУ (3)
НЕЛАЙЛИВА (1)
НЕЛАСКА (1)
НЕЛАСКАВА (1)
НЕЛАСКАВЕ (4)
НЕЛАСКАВИЙ (6)
НЕЛАСКАВИМ (2)
НЕЛАСКАВИМИ (3)
НЕЛАСКАВІ (3)
НЕЛАСКАВІСТЬ (1)
НЕЛАСКАВО (3)
НЕЛАСКАВОМУ (1)
НЕЛАСКАВОЮ (1)
НЕЛАСКОЮ (1)
НЕЛАСКУ (2)
НЕЛЕГАЛЬНЕ (1)
НЕЛЕГЕНЬКО (1)
НЕЛЕГКІ (1)
НЕЛЕГКО (5)
НЕЛИНЮЧІ (1)
НЕЛІБЕРАЛЬНІ (1)
НЕЛІБЕРАЛЬНУ (1)
НЕЛІПОВИЧ (2)
НЕЛІПОВИЧА (2)
НЕЛІПОВИЧЕВІ (1)
НЕЛІПОВИЧЕМ (1)
НЕЛЬЗЯ (1)
НЕЛЮБ (1)
НЕЛЮБА (8)
НЕЛЮБИМ (1)
НЕЛЮБІ (1)
НЕЛЮБОВІЮ (1)
НЕЛЮБОМ (3)
НЕМА (961)
НЕМАЄ (58)
НЕМАЗАНА (2)
НЕМАЗАНИЙ (1)
НЕМАЗАНИМИ (3)
НЕМАЛА (5)
НЕМАЛИМ (1)
НЕМАЛО (12)

НЕМАЛОМУ (2)
НЕМАЛЬОВАНИЙ (1)
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ (1)
НЕМЕДЛЕННО (1)
НЕМЕЗІДА (1)
НЕМЕТЕНА (3)
НЕМЕЦКОГО (1)
НЕМИЛА (3)
НЕМИЛИЙ (24)
НЕМИЛІ (3)
НЕМИЛО (2)
НЕМИЛОГО (1)
НЕМИЛОСЕРДНА (1)
НЕМИЛОСЕРДНО (8)
НЕМИНУЧА (1)
НЕМИНУЧЕ (2)
НЕМИНУЧИЙ (1)
НЕМИНУЧІ (1)
НЕМИНУЧОЇ (1)
НЕМИНУЧУ (1)
НЕМИРИЧА (2)
НЕМИРИЧОВІ (2)
НЕМИРІВ (4)
НЕМИРІВСЬКА (1)
НЕМИРІВСЬКІ (1)
НЕМИРІВЦІ (3)
НЕМИРІВЦІВ (5)
НЕМИРІВЦЯМ (1)
НЕМИРІВЦЯМИ (2)
НЕМИРОВА (9)
НЕМИРОВІ (9)
НЕМИРОВОМ (1)
НЕМИТІ (1)
НЕМІРКОВАНА (1)
НЕМІРКОВАНИЙ (1)
НЕМІРКОВАНИХ (1)
НЕМІРНА (1)
НЕМІРЯНІ (1)
НЕМІСЬКИМИ (1)
НЕМІЦНИМИ (1)
НЕМІЦНОЮ (2)
НЕМНОГОСЛОВНІ (1)
НЕМОВ (8)
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НЕМОВА (2)
НЕМОВБИ (1)
НЕМОВЛЯТ (1)
НЕМОВОЮ (1)
НЕМОЖЛИВА (2)
НЕМОЖЛИВЕ (2)
НЕМОЖЛИВІ (2)
НЕМОЖЛИВО (2)
НЕМОЖЛИВОГО (1)
НЕМОЖНА (2)
НЕМОЛИТОВНІ (1)
НЕМОЛОДА (32)
НЕМОЛОДИЙ (17)
НЕМОЛОДИМ (1)
НЕМОЛОДИХ (3)
НЕМОЛОДІ (6)
НЕМОЛОДОГО (3)
НЕМОЛОДОМУ (1)
НЕМОЛОДУ (1)
НЕМОРАЛЬНО (1)
НЕМОРАЛЬНОСТІ (1)
НЕМУДРИМИ (1)
НЕМУДРІ (1)
НЕМУДРО (2)
НЕМУДРОГО (1)
НЕМУДРУ (1)
НЕМ'ЯТА (1)
НЕНАВИДЖУ (23)
НЕНАВИДИМО (1)
НЕНАВИДИТЬ (16)
НЕНАВИДИШ (1)
НЕНАВИДІВ (8)
НЕНАВИДІЛА (8)
НЕНАВИДІЛИ (5)
НЕНАВИДІТИ (2)
НЕНАВИДІТИМЕ (1)
НЕНАВИДЯТЬ (9)
НЕНАВИДЯЧИХ (1)
НЕНАВИСНИКИ (1)
НЕНАВИСНІСТЬ (10)
НЕНАВИСНІСТЮ (1)
НЕНАВИСНОСТІ (8)
НЕНАВИСТІ (2)

НЕНАВИСТЬ (9)
НЕНАВИСТЮ (1)
НЕНАГЛОЇ (1)
НЕНАГОДОВАНІ (1)
НЕНАДОВГО (1)
НЕНАДРУКОВАНІ (1)
НЕНАЖЕРЛИВА (1)
НЕНАЖЕРЛИВИМ (1)
НЕНАЖЕРЛИВІ (1)
НЕНАЖЕРЛИВУ (2)
НЕНАПИСАНИЙ (1)
НЕНАПОЄНІ (2)
НЕНАРОКОМ (55)
НЕНАСИТЕЦЬ (5)
НЕНАСИТЕЦЬКОГО (2)
НЕНАСИТЦЕВІ (1)
НЕНАСИТЦЯ (2)
НЕНАТУРАЛЬНА (1)
НЕНАТУРАЛЬНО (2)
НЕНАЧЕ (5803)
НЕНАЧЕБТО (33)
НЕНАЧЕ-ТО (1)
НЕНЕ (1)
НЕНОРМАЛЬНИМ (1)
НЕНОРМАЛЬНОЇ (2)
НЕНЬКА (4)
НЕНЬКИ (2)
НЕНЬКИ-ОБОРОННИЦІ
(1)
НЕНЬКО (15)
НЕНЬКУ (2)
НЕНЯ (1)
НЕОБАЧНА (1)
НЕОБАЧНИЙ (1)
НЕОБАЧНІ (2)
НЕОБАЧНО (2)
НЕОБГОЛЕНЕ (1)
НЕОБЕРЕЖНА (1)
НЕОБЕРЕЖНИЙ (5)
НЕОБЕРЕЖНИМ (1)
НЕОБЕРЕЖНІ (3)
НЕОБМАЗАНА (1)

НЕОБМІРКОВАНОМУ
(1)
НЕОБРУБАНЕ (1)
НЕОБРУБАНІ (1)
НЕОБСТРИЖЕНІ (1)
НЕОБТЕСАНИЙ (1)
НЕОБТЕСАНОГО (1)
НЕОБХОДИМОСТИ (2)
НЕОДГОРОДЖЕНІ (1)
НЕОДКЛАДНО (1)
НЕОДМІННО (1)
НЕОДНАКОВЕ (2)
НЕОДНАКОВИЙ (1)
НЕОДНАКОВИМ (1)
НЕОДНАКОВИМИ (2)
НЕОДНАКОВИХ (2)
НЕОДНАКОВІ (4)
НЕОДНАКОВО (2)
НЕОДНАКОВОСТІ (1)
НЕОДНОМАНІТНА (2)
НЕОДНОМІРНО (1)
НЕОДНОРАЗНІ (1)
НЕОДНОРАЗНО (1)
НЕОДНОЧАСНО (1)
НЕОДЯГНЕНОЮ (1)
НЕОЗВІРЕНИЙ (1)
НЕОЛОГІЗМАХ (1)
НЕОЛОГІЗМИ (2)
НЕОЛОГІЗМІВ (2)
НЕОМЕЖОВАНЕ (3)
НЕОМЕЖОВАНИХ (1)
НЕОМЕЖОВАНІ (2)
НЕОМЕЖОВАНОГО (1)
НЕОПАЛИМА (2)
НЕОПАЛИМУ (4)
НЕОПЛАЧЕНИХ (1)
НЕОСВІТЛЕНИХ (1)
НЕОСУДЛИВА (1)
НЕОФІТА (1)
НЕОФІЦІАЛЬНО (2)
НЕОХАЙНІСТЬ (1)
НЕОХАЙНОЇ (2)
НЕОХОТОЮ (20)
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НЕОХОЧА (2)
НЕОХОЧЕ (4)
НЕОХОЧИЙ (1)
НЕОХОЧО (1)
НЕОХРЕЩЕНА (2)
НЕПАНЩАННА (1)
НЕПАНЩАННО (2)
НЕПЕВНИЙ (1)
НЕПЕВНІ (2)
НЕПЕВНІСТЬ (1)
НЕПЕДАГОГІЧНЕ (1)
НЕПЕДАГОГІЧНИЙ (1)
НЕПЕДАГОГІЧНИМИ
(1)
НЕПЕРВИНКА (2)
НЕПЕРЕГОРОДЖЕНІ
(1)
НЕПЕРЕДИВЛЕНІ (2)
НЕПЕРЕЛИВКИ (20)
НЕПЕРЕМОЖНА (9)
НЕПЕРЕМОЖНЕ (1)
НЕПЕРЕМОЖНИМ (1)
НЕПЕРЕМОЖНО (2)
НЕПЕРЕМОЖНОМУ (2)
НЕПЕРЕМОЖНОЮ (3)
НЕПЕРЕМОЖНУ (4)
НЕПЕРЕРИВЧАСТИЙ
(1)
НЕПЕРЕСТАЮЧИЙ (1)
НЕПЕРЕСТАЮЧИМ (1)
НЕПЕРШИНКА (1)
НЕПИСЬМЕННИЙ (2)
НЕПИСЬМЕННИКІВ (2)
НЕПИСЬМЕННИМ (1)
НЕПИСЬМЕННИМИ (1)
НЕПИСЬМЕННИХ (1)
НЕПИСЬМЕННІСТЬ (1)
НЕПИСЬМЕННОГО (1)
НЕПИСЬМЕННУ (1)
НЕПИТАЙЛІВКИ (2)
НЕПИТАЙЛІВЦІ (1)
НЕПІДСТРИЖЕНІ (1)
НЕПІДХИЛЬНІСТЬ (1)

НЕПІДХОЖИМИ (2)
НЕПЛАЧЕНІ (1)
НЕПОБОРНА (2)
НЕПОБОРНЕ (1)
НЕПОБОРНИХ (2)
НЕПОБОРНО (1)
НЕПОВАГА (2)
НЕПОВАГУ (1)
НЕПОВАЖАННЯМ (1)
НЕПОВЕРТАЙЛИВИЙ
(1)
НЕПОВЕРТАЙЛІВХЛІБОРОБІВ (1)
НЕПОВЕРТАЙЛО (7)
НЕПОВЕРТАЙЛОВІ (1)
НЕПОВИННА (3)
НЕПОВИННІ (2)
НЕПОВИННОЇ (1)
НЕПОВНА (1)
НЕПОВНИЙ (4)
НЕПОВНІ (1)
НЕПОВОРУШЛИВІСТЬ
(1)
НЕПОВОРУШЛИВІСТЮ
(1)
НЕПОВОРУШНО (9)
НЕПОГАНА (13)
НЕПОГАНЕ (9)
НЕПОГАНИЙ (13)
НЕПОГАНІ (3)
НЕПОГАНО (31)
НЕПОГОДУ (2)
НЕПОГОЖУ (1)
НЕПОДІЛШЛИВА (1)
НЕПОДОЇДАЛИ (1)
НЕПОДОПИВАТЕ (1)
НЕПОЕТИЧНЕ (1)
НЕПОЕТИЧНИЙ (1)
НЕПОЕТИЧНІ (3)
НЕПОЕТИЧНО (1)
НЕПОЖОЛОБЛЕНИМ
(1)
НЕПОЗАЧІСУВАНІ (1)

НЕПОКАЗНЕ (1)
НЕПОКАЗНИЙ (2)
НЕПОКАЗНИМ (1)
НЕПОКІРЛИВИЙ (4)
НЕПОКІРЛИВИМИ (1)
НЕПОКІРЛИВІСТЬ (1)
НЕПОКІРЛИВОГО (2)
НЕПОКІРЛИВУ (1)
НЕПОЛАКОВАНОЇ (1)
НЕПОЛІРОВАНОЇ (1)
НЕПОЛОХЛИВИЙ (1)
НЕПОМАЛЬОВАНИЙ
(1)
НЕПОМАЛЬОВАНИХ
(1)
НЕПОМАЛЬОВАНІ (3)
НЕПОМИРЛИВА (2)
НЕПОМИРЛИВИЙ (2)
НЕПОМИРЛИВИХ (2)
НЕПОМИРЛИВІ (5)
НЕПОМИРЛИВІСТЬ (2)
НЕПОМИРЛИВОГО (1)
НЕПОМІРКОВАНА (7)
НЕПОМІРКОВАНИЙ (4)
НЕПОМІРКОВАНІ (4)
НЕПОМІРКОВАНОЇ (2)
НЕПОМІРЛИВА (1)
НЕПОНИМАНИЕ (1)
НЕПОНИМАНИЮ (1)
НЕПОПРАВНИМ (1)
НЕПОПРОДАНІ (1)
НЕПОПСОВАНІЙ (1)
НЕПОРІВНЯНИМ (2)
НЕПОРОЖНІ (1)
НЕПОРОЧНЕ (1)
НЕПОРУШНЕ (6)
НЕПОРУШНИЙ (2)
НЕПОРУШНИМИ (1)
НЕПОРУШНІ (1)
НЕПОРУШНІЙ (1)
НЕПОРУШНІСТЬ (1)
НЕПОРУШНО (32)
НЕПОРУШНУ (2)
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НЕПОРЯДКУ (1)
НЕПОРЯДОК (1)
НЕПОСИДЮЩА (1)
НЕПОСИДЮЩИЙ (1)
НЕПОСИДЯЧА (1)
НЕПОСИДЯЩА (3)
НЕПОСИДЯЩИЙ (5)
НЕПОСИДЯЩІ (2)
НЕПОСИДЯЩЙ (1)
НЕПОСИДЯЩОЮ (1)
НЕПОСИДЯЩУ (1)
НЕПОСІДКА (2)
НЕПОСЛУХАННЯ (1)
НЕПОСТЕРЕЖНИМИ
(1)
НЕПОТАЙНА (2)
НЕПОТАЙНИМ (1)
НЕПОТРІБ (17)
НЕПОТРІБНА (5)
НЕПОТРІБНЕ (10)
НЕПОТРІБНИЙ (7)
НЕПОТРІБНИМ (2)
НЕПОТРІБНИМИ (5)
НЕПОТРІБНИХ (2)
НЕПОТРІБНІ (9)
НЕПОТРІБНІЙ (1)
НЕПОТРІБНО (3)
НЕПОТРІБНОГО (1)
НЕПОТРІБНУ (2)
НЕПОТРІБУ (1)
НЕПОХИТНИМИ (1)
НЕПОХИТНІ (1)
НЕПОХИТНО (1)
НЕПОХИТНОЇ (1)
НЕПОХОЖИЙ (2)
НЕПОЧАТА (1)
НЕПОЧАТЕ (1)
НЕПОЧАТИЙ (1)
НЕПОЧАТІ (1)
НЕПОЧАТОГО (1)
НЕПОЧАТОЇ (1)
НЕПОЧАТОСТІ (1)
НЕПОЧАТОЮ (2)

НЕПОЩИКАТУРЕНІ (1)
НЕПРАВДА (27)
НЕПРАВДА-БО (2)
НЕПРАВДАМИ (3)
НЕПРАВДИ (6)
НЕПРАВДИВА (3)
НЕПРАВДИВЕ (2)
НЕПРАВДИВИЙ (1)
НЕПРАВДИВИМ (2)
НЕПРАВДИВИХ (3)
НЕПРАВДИВІ (3)
НЕПРАВДИВІСТЬ (1)
НЕПРАВДИВО (2)
НЕПРАВДИВОЮ (2)
НЕПРАВДИВУ (1)
НЕПРАВДОЮ (8)
НЕПРАВДУ (10)
НЕПРАВЕДНІ (1)
НЕПРАВИЛЬНИЙ (1)
НЕПРАВОСЛАВНА (1)
НЕПРАВОСЛАВНИХ
(2)
НЕПРАВОСЛАВНОЇ (1)
НЕПРАКТИЧНИЙ (1)
НЕПРАКТИЧНО (1)
НЕПРЕМІННО (1)
НЕПРИБРАНА (1)
НЕПРИБРАНИЙ (1)
НЕПРИБРАНИМ (1)
НЕПРИБРАНИХ (1)
НЕПРИБРАНІ (1)
НЕПРИБРАНОГО (1)
НЕПРИБРАНОМУ (1)
НЕПРИБРАТОМУ (1)
НЕПРИВІТНА (2)
НЕПРИВІТНИЙ (1)
НЕПРИВІТНІ (1)
НЕПРИВІТНО (6)
НЕПРИВІТНОГО (1)
НЕПРИДАТНА (1)
НЕПРИДАТНИЙ (3)
НЕПРИДАТНІ (1)
НЕПРИЄМНА (18)

НЕПРИЄМНЕ (12)
НЕПРИЄМНИЙ (18)
НЕПРИЄМНИМ (1)
НЕПРИЄМНИМИ (1)
НЕПРИЄМНИХ (4)
НЕПРИЄМНІ (12)
НЕПРИЄМНО (14)
НЕПРИЄМНОГО (1)
НЕПРИЄМНОЇ (2)
НЕПРИЄМНОСТІ (1)
НЕПРИЄМНУ (10)
НЕПРИЗВИЧАЄНА (1)
НЕПРИКАЯНА (7)
НЕПРИКАЯНИЙ (7)
НЕПРИКАЯНИХ (1)
НЕПРИКАЯНІ (2)
НЕПРИКРИТУ (1)
НЕПРИЛОЖЕНИХ (1)
НЕПРИМІТНА (1)
НЕПРИМІТНЕ (2)
НЕПРИМІТНІ (1)
НЕПРИМІТНО (5)
НЕПРИМІТНОГО (1)
НЕПРИРОДНА (2)
НЕПРИРОДНЬО (1)
НЕПРИСТУПНА (1)
НЕПРИСТУПНУ (1)
НЕПРИТОМНА (1)
НЕПРИТОМНИЙ (1)
НЕПРИТОМНИМИ (1)
НЕПРИТОМНІ (1)
НЕПРИХИЛЬНИКІВ (1)
НЕПРИХИЛЬНИМИ (2)
НЕПРИХИЛЬНІСТЬ (1)
НЕПРИХИЛЬНІСТЮ (1)
НЕПРИХИЛЬНУ (1)
НЕПРИЧЕСАНЕ (1)
НЕПРИЧЕСАНИЙ (1)
НЕПРИЧЕСАНУ (1)
НЕПРИЧИНЕНІ (2)
НЕПРИЯЗНЕ (1)
НЕПРИЯЗНІ (1)
НЕПРИЯЛИЧАЄ (1)
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НЕПРИЯТЕЛІ (1)
НЕПРИЯТНОСТЕЙ (1)
НЕПРОВОРНА (6)
НЕПРОВОРНИЙ (6)
НЕПРОВОРНОМУ (1)
НЕПРОЗІРНИЙ (1)
НЕПРОПОРЦІОНАЛЬНИ
Й (1)
НЕПРОСВІТНА (1)
НЕПРОСВІТНЄ (1)
НЕПРОСВІТНІ (2)
НЕПРОСВІТНІСТЬ (5)
НЕПРОСВІТНЬОЇ (1)
НЕПРОСВІЧЕНА (3)
НЕПРОСВІЧЕНИМ (1)
НЕПРОСВІЧЕНИМИ (1)
НЕПРОСВІЧЕНИХ (3)
НЕПРОСВІЧЕНОГО (4)
НЕПРОСИПЛЕННИМ
(1)
НЕПРОСИПЛЕННИХ
(1)
НЕПРОСИПЛЕННІ (1)
НЕПРОСИПЛЕННОГО
(1)
НЕПРОСИПЛЕНОГО (1)
НЕПРОСТІ (1)
НЕПРОСТОРНИЙ (1)
НЕПРОТИВНИЙ (1)
НЕПРОХАНИЙ (7)
НЕПРОХАНИМ (2)
НЕПРОХАНИМИ (1)
НЕПРОХАНИХ (8)
НЕПРОХАНІ (6)
НЕПРОХАНОГО (1)
НЕПУСТОТЛИВИЙ (1)
НЕПУТНІ (1)
НЕПУТЯЩЕ (2)
НЕП'ЮЩИЙ (1)
НЕРАНО (7)
НЕРВ (3)
НЕРВА (1)
НЕРВАМ (2)

НЕРВАМИ (4)
НЕРВАХ (18)
НЕРВИ (106)
НЕРВІВ (7)
НЕРВНА (1)
НЕРВНИЙ (3)
НЕРВНО (2)
НЕРВОВА (20)
НЕРВОВЕ (1)
НЕРВОВИЙ (10)
НЕРВОВИМ (1)
НЕРВОВИМИ (2)
НЕРВОВИХ (5)
НЕРВОВІ (7)
НЕРВОВІЙ (1)
НЕРВОВНИЙ (1)
НЕРВОВО (20)
НЕРВОВОВОРУШЛИВОГО (1)
НЕРВОВОГО (4)
НЕРВОВОЇ (7)
НЕРВОВОСТІ (1)
НЕРВОВОЮ (1)
НЕРВОВУ (1)
НЕРВОЗНА (4)
НЕРВОЗНИХ (1)
НЕРВОЗОМ (1)
НЕРЕАЛЬНЕ (1)
НЕРІВНИЙ (2)
НЕРІВНИМИ (1)
НЕРІВНІЙ (1)
НЕРІВНОЮ (1)
НЕРІВНУ (1)
НЕРІДНИХ (1)
НЕРОДЮЧА (1)
НЕРОДЮЧУ (1)
НЕРОЗВИТЕ (1)
НЕРОЗВИТИЙ (1)
НЕРОЗМІРКОВАНА (1)
НЕРОЗПРОДАНІ (1)
НЕРОЗРІЗАНИМИ (1)
НЕРОЗСУДЛИВА (4)
НЕРОЗСУДЛИВИЙ (1)

НЕРОЗСУДЛИВИХ (1)
НЕРОЗТОРОПА (1)
НЕРОЗТОРОПНИЙ (1)
НЕРОЗТРАТЛИВИЙ (1)
НЕРОЗУМНА (4)
НЕРОЗУМНИЙ (1)
НЕРОЗУМНИХ (1)
НЕРОЗУМНІ (3)
НЕРОЗУМНОЇ (4)
НЕРОН (1)
НЕРОНА (1)
НЕРОНИ (1)
НЕРОСТОРОПИ (1)
НЕРУХОМЕ (1)
НЕРУХОМОГО (1)
НЕРУХОМУ (1)
НЕРУШЕВИЧ (1)
НЕРУШЕВИЧА (1)
НЕРУШИМІ (1)
НЕРУШИМО (4)
НЕРУШИМОГО (1)
НЕРУШИМОСТІ (1)
НЕРУШЛИВИЙ (1)
НЕСАМОВИТА (22)
НЕСАМОВИТЕ (1)
НЕСАМОВИТИЙ (14)
НЕСАМОВИТИМ (1)
НЕСАМОВИТІ (12)
НЕСАМОВИТО (34)
НЕСАМОВИТОСТІ (1)
НЕСАМОДЕРЖАВНА
(1)
НЕСАМОХІТЬ (131)
НЕСАТИРИЧНИХ (1)
НЕСВІДОМИЙ (1)
НЕСВІДОМО (13)
НЕСВІДОМОЇ (1)
НЕСВІЖІ (1)
НЕСВЯТОГО (1)
НЕСЕ (44)
НЕСЕМО (2)
НЕСЕТЕ (3)
НЕСЕТЬ (2)
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НЕСЕТЬСЯ (8)
НЕСЕШ (5)
НЕСЕШСЯ (2)
НЕСИ (7)
НЕСИВА (1)
НЕСИЛА (1)
НЕСИЛУВАНА (1)
НЕСИМПАТИЧНЕ (1)
НЕСИТИЙ (1)
НЕСИТИХ (1)
НЕСІМ (1)
НЕСІТЬ (3)
НЕСІЯНИЙ (1)
НЕСКАЗАННО (3)
НЕСКАЗАННУ (1)
НЕСКАРБОВУ (1)
НЕСКОШЕНОЇ (1)
НЕСКРИВДЖЕНІ (4)
НЕСКУЧНА (1)
НЕСКУЧНО (1)
НЕСЛА (18)
НЕСЛАВА (3)
НЕСЛАВИ (1)
НЕСЛАВИТИ (1)
НЕСЛАСЬ (1)
НЕСЛАСЯ (2)
НЕСЛИ (25)
НЕСЛИСЬ (1)
НЕСЛИСЯ (1)
НЕСЛО (5)
НЕСЛОВ'ЯНСЬКИХ (1)
НЕСЛУХНЯНА (2)
НЕСЛУХНЯНИЙ (2)
НЕСЛУХНЯНИХ (1)
НЕСЛУХНЯНІ (5)
НЕСЛУХНЯНІШІ (1)
НЕСЛУХНЯНОГО (1)
НЕСМАЧНА (2)
НЕСМАЧНИЙ (5)
НЕСМАЧНИХ (1)
НЕСМАЧНОГО (1)
НЕСМЕРТЕЛЬНІ (1)
НЕСМІЛИВА (2)

НЕСМІЛИВИЙ (5)
НЕСМІЛИВИМИ (1)
НЕСМІЛИВИХ (1)
НЕСМІЛИВІСТЬ (1)
НЕСМІЛИВО (71)
НЕСМІЛИВОЮ (1)
НЕСМІЛОЇ (1)
НЕСМУТНІ (1)
НЕСОЛОНИЙ (1)
НЕСПАСЕННОЇ (1)
НЕСПАШЕНА (1)
НЕСПАШЕНІЙ (1)
НЕСПАШЕНОЇ (1)
НЕСПЛОХА (3)
НЕСПОДІ (2)
НЕСПОДІВАНА (16)
НЕСПОДІВАНЕ (7)
НЕСПОДІВАНИЙ (20)
НЕСПОДІВАНИМ (4)
НЕСПОДІВАНИМИ (1)
НЕСПОДІВАНІ (5)
НЕСПОДІВАНКА (2)
НЕСПОДІВАНКАМИ (1)
НЕСПОДІВАНКИ (10)
НЕСПОДІВАНКОЮ (6)
НЕСПОДІВАНКУ (5)
НЕСПОДІВАНО (419)
НЕСПОДІВАНОГО (17)
НЕСПОДІВАНОЇ (8)
НЕСПОДІВАНОСТІ (1)
НЕСПОДІВАНОЮ (1)
НЕСПОДІВАНУ (8)
НЕСПОДОБНА (3)
НЕСПОДОБНИЙ (3)
НЕСПОДОБНІ (2)
НЕСПОКІЙ (6)
НЕСПОКІЙНА (2)
НЕСПОКІЙНЕ (4)
НЕСПОКІЙНИЙ (2)
НЕСПОКІЙНІ (1)
НЕСПОКІЙНІЙ (1)
НЕСПОКІЙНІШІ (1)
НЕСПОКІЙНО (7)

НЕСПОКІЙНОГО (1)
НЕСПОКІЙНУ (1)
НЕСПОКОЄМ (2)
НЕСПОКОЮ (1)
НЕСПОЛЯЧЕНИХ (1)
НЕСПОПІЛІЛИЙ (1)
НЕСПОСОБНИЙ (1)
НЕСПРАВЛЕНА (1)
НЕСПРАВНА (1)
НЕСПРАВНІ (1)
НЕСПРАВНО (1)
НЕСПРИЯЮЧЕ (2)
НЕСПРИЯЮЧИХ (1)
НЕСПРИЯЮЧОМУ (1)
НЕСПРОМОГА (2)
НЕСПРОСТА (17)
НЕСТАРИЙ (1)
НЕСТАТКОВАНІ (1)
НЕСТАТКОВИЙ (1)
НЕСТАТКОВИТА (5)
НЕСТАТКОВИТИЙ (1)
НЕСТАТКОВИТИХ (2)
НЕСТАТКОВИТІ (4)
НЕСТАТКОВИТОЮ (3)
НЕСТЕПНИЙ (2)
НЕСТЕРЕНКИ (1)
НЕСТЕРИНЕЦЬ (5)
НЕСТЕРИНЕЦЬКИХ (1)
НЕСТЕРИНСЬКИЙ (1)
НЕСТЕРИНСЬКІ (2)
НЕСТЕРИНЦІ (3)
НЕСТЕРИНЦЯМИ (1)
НЕСТЕРИНЦЯХ (11)
НЕСТИ (12)
НЕСТИСЬ (1)
НЕСТОМЛЕННА (1)
НЕСТОР (18)
НЕСТОРА (8)
НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
(1)
НЕСТОРОМ (1)
НЕСТЯМИ (1)
НЕСТЯМИЛАСЬ (5)
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НЕСТЯМИШСЯ (1)
НЕСТЯМІ (1)
НЕСТЯМКА (1)
НЕСТЯМКИ (28)
НЕСТЯМКУ (5)
НЕСТЯМЦІ (8)
НЕСУ (4)
НЕСУСЯ (1)
НЕСУТЬ (19)
НЕСУТЬСЯ (6)
НЕСУХЕ (1)
НЕСУЧИ (11)
НЕСХИБНИМИ (1)
НЕСХОЖА (1)
НЕСХОЖИЙ (1)
НЕСХОЖІСТЬ (2)
НЕТ (5)
НЕТВЕРДОЮ (1)
НЕТВЕРЕЗИЙ (1)
НЕТЕРПЛЯКА (1)
НЕТЕРПЛЯЧА (2)
НЕТЕРПЛЯЧИЙ (2)
НЕТЕРПЛЯЧІ (1)
НЕТЕРПЛЯЧІСТЬ (2)
НЕТЕРПЛЯЧКА (24)
НЕТЕРПЛЯЧКИ (5)
НЕТЕРПЛЯЧКОЮ (12)
НЕТЕРТІ (1)
НЕТИЧАНКИ (2)
НЕТИЧАНОК (1)
НЕТІСНИЙ (1)
НЕТОПЛЕНІ (1)
НЕТОПЛЕНУ (1)
НЕТРАХ (6)
НЕТРИ (6)
НЕТРИВНА (1)
НЕТРИВНИЙ (1)
НЕТРИВНОЇ (1)
НЕТРИВНУ (1)
НЕТРІ (10)
НЕТРІВ (2)
НЕТРУДНО (1)
НЕТРЯХ (9)

НЕТУЖЛИВИЙ (1)
НЕТУП (2)
НЕТУПА (3)
НЕТУПИ (1)
НЕТУПІ (1)
НЕТУПОЮ (1)
НЕТУПСЬКИЙ (4)
НЕТУПСЬКОГО (3)
НЕТУТЕШНЄ (1)
НЕТУТЕШНІ (1)
НЕТУТЕШНІМИ (1)
НЕТУТЕШНЬОЮ (1)
НЕТЯГА-БУРЛАКА (1)
НЕТЯМА (7)
НЕТЯМИ (2)
НЕТЯМЛІННЯ (1)
НЕТЯМУЧІСТЬ (1)
НЕТЯМУЧОСТИ (1)
НЕТЯМУЧОСТІ (8)
НЕТЯМУЩІ (1)
НЕТЯМУЩОЇ (2)
НЕУБЛАГАННА (1)
НЕУБЛАГАННИЙ (1)
НЕУБЛАГАННОГО (1)
НЕУВАЖНО (1)
НЕУКІВ (2)
НЕУКОМ (1)
НЕУМИВАНІ (1)
НЕУПОДОБНИЙ (1)
НЕУПОДОБНІ (1)
НЕУПОДОБНО (1)
НЕУПОДОБНОЮ (1)
НЕУЧ (2)
НЕУЧІ (1)
НЕУЯВЛЕННИЙ (1)
НЕФАЛЬШИВОГО (2)
НЕХАЗЯЙНОВИТА (2)
НЕХАЙ (732)
НЕХАЙ-БО (2)
НЕХАЙ-ТАКИ (2)
НЕХАРАШО (1)
НЕХВОРОЩ (1)
НЕХВОРОЩІ (2)

НЕХИБНА (1)
НЕХИБНЕ (1)
НЕХІТТЮ (1)
НЕХОРОША (1)
НЕХОРОШИЙ (1)
НЕХОРОШІ (1)
НЕХОТЯ (2)
НЕХРЕЩЕНІ (1)
НЕХРЕЩЕНУ (1)
НЕХРИСТІВ (1)
НЕХРИСТОМ (1)
НЕХТУВАВ (5)
НЕХТУВАЛА (5)
НЕХТУВАЛИ (8)
НЕХТУВАЛЬНИМ (1)
НЕХТУВАННЯ (3)
НЕХТУВАННЯМ (5)
НЕХТУВАТИ (1)
НЕХТУВАТИМЕ (1)
НЕХТУВАТЬ (4)
НЕХТУЄ (12)
НЕХТУЄТЕ (1)
НЕХТУЄШ (1)
НЕХТУЮ (2)
НЕХТУЮТЬ (14)
НЕХТУЮЧИ (4)
НЕХУДОЖНІХ (1)
НЕЦЕНЗУРНІ (2)
НЕЦЕРЕМОННО (5)
НЕЦЕРЕМОННОСТІ (1)
НЕЦІКАВА (6)
НЕЦІКАВИХ (1)
НЕЦІКАВІ (3)
НЕЧАЄВА (8)
НЕЧАЄВСЬКА (4)
НЕЧАЄВСЬКОЇ (1)
НЕЧАЙ (1)
НЕЧАСНА (3)
НЕЧАСНЕ (3)
НЕЧАСТО (1)
НЕЧАЯ (1)
НЕЧЕПУРНА (4)
НЕЧЕПУРНИМ (2)
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НЕЧЕПУРНІ (3)
НЕЧЕПУРНО (8)
НЕЧЕСНА (2)
НЕЧЕСНЕ (2)
НЕЧЕСНИЙ (4)
НЕЧЕСНИМИ (1)
НЕЧЕСНИХ (1)
НЕЧЕСНІ (2)
НЕЧЕСНІСТЬ (2)
НЕЧЕСНО (1)
НЕЧЕСНОСТІ (1)
НЕЧЕСТИВА (2)
НЕЧЕСТИВИЙ (3)
НЕЧЕСТИВИХ (1)
НЕЧЕСТИВІ (1)
НЕЧЕСТИВІЙ (1)
НЕЧЕСТИВОГО (1)
НЕЧИСТА (31)
НЕЧИСТЕ (6)
НЕЧИСТИЙ (66)
НЕЧИСТИМ (2)
НЕЧИСТИХ (2)
НЕЧИСТІ (5)
НЕЧИСТІЙ (5)
НЕЧИСТО (4)
НЕЧИСТОГО (12)
НЕЧИСТОЇ (3)
НЕЧИСТОМУ (10)
НЕЧИСТОТА (1)
НЕЧИСТОТУ (1)
НЕЧИСТУ (12)
НЕЧИСТЬ (4)
НЕЧИЩЕНИХ (1)
НЕЧЛЯ (14)
НЕЧОРНОЇ (1)
НЕЧУВАНА (5)
НЕЧУВАНЕ (5)
НЕЧУВАНИЙ (2)
НЕЧУВАНИХ (1)
НЕЧУВАНІ (1)
НЕЧУВАНО (1)
НЕЧУВАНУ (1)
НЕЧУЙНО (1)

НЕЧУЙНОЮ (1)
НЕЧУПАРНИЙ (1)
НЕЧУПАРНИМИ (1)
НЕЧУПАРНОЇ (2)
НЕЧУПОЙДА (1)
НЕЧУСТВЕННІ (1)
НЕЧУСТВЕННУ (1)
НЕЧУТЛИВІША (1)
НЕЧУТЛИВОСТІ (1)
НЕЧУТНО (2)
НЕШВИДЕНЬКОЮ (1)
НЕШВИДКА (4)
НЕШВИДКИЙ (1)
НЕШВИДКИХ (2)
НЕШВИДКІ (2)
НЕШВИДКІЙ (1)
НЕШВИДКО (14)
НЕШВИДКОЮ (4)
НЕШИРОКА (2)
НЕШИРОКЕ (1)
НЕШИРОКИМИ (1)
НЕШИРОКИХ (1)
НЕШИРОКІЙ (1)
НЕШИРОКОЇ (2)
НЕШИРОКОМУ (1)
НЕШИРОКОЮ (1)
НЕШЛЯХЕТСЬКИМ (1)
НЕЩАДИМА (1)
НЕЩАДИМІ (8)
НЕЩАДИМО (6)
НЕЩАСЛИВА (18)
НЕЩАСЛИВЕ (1)
НЕЩАСЛИВИЙ (3)
НЕЩАСЛИВИМ (1)
НЕЩАСЛИВИХ (1)
НЕЩАСЛИВІ (3)
НЕЩАСЛИВІЙ (1)
НЕЩАСЛИВОЇ (1)
НЕЩАСНА (2)
НЕЩАСНАЯ (1)
НЕЩАСНИЙ (3)
НЕЩАСНИМ (1)
НЕЩАСНИХ (3)

НЕЩАСНІ (1)
НЕЩАСНІЙ (1)
НЕЩАСНІША (1)
НЕЩАСНОГО (4)
НЕЩАСНОЇ (2)
НЕЩАСНОЮ (1)
НЕЩАСНУ (1)
НЕЩАСТЯ (43)
НЕЩАСТЯМ (1)
НЕЩЕРЕТА (1)
НЕЩИРА (2)
НЕЩИРЕ (1)
НЕЩИРИЙ (3)
НЕЩИРИМ (1)
НЕЩИРІСТЬ (1)
НЕЩИРО (2)
НЕЩИРОСТІ (2)
НЕЩІЛЬНО (1)
НЕЮ (805)
НЕЯСНА (2)
НЕЯСНЕ (1)
НЕЯСНИЙ (5)
НЕЯСНИМ (2)
НЕЯСНИМИ (2)
НЕЯСНИХ (5)
НЕЯСНІ (12)
НЕЯСНІСТЬ (1)
НЕЯСНО (6)
НЕЯСНОГО (1)
НЄЙ (2)
НЄТ (1)
«НЕДЕЛЯ» (назва
журналу) (2)
НИВ (1)
НИВА (10)
НИВАМИ (3)
НИВАХ (4)
НИВИ (12)
НИВІ (11)
НИВУ (9)
НИДІЄ (1)
НИДІЄМО (1)
НИДІЄШ (1)
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НИДІЛІ (1)
НИДІТИМУ (1)
НИДІЮ (1)
НИЄ (7)
НИЖАЙШИЙ (2)
НИЖЕГОРОДСЬКИМ
(1)
НИЖНІЙ (3)
НИЖНЬОМУ (3)
НИЖНЯ (1)
НИЖЧА (8)
НИЖЧАЮТЬ (1)
НИЖЧЕ (93)
НИЖЧИЙ (15)
НИЖЧИМ (1)
НИЖЧИМИ (2)
НИЖЧИХ (10)
НИЖЧІ (7)
НИЖЧІЙ (3)
НИЖЧОГО (1)
НИЖЧОЇ (1)
НИЖЧОМУ (3)
НИЖЧОЮ (1)
НИЖЧУ (5)
НИЗ (6)
НИЗАЛИСЬ (4)
НИЗЕНЬКА (3)
НИЗЕНЬКИЙ (14)
НИЗЕНЬКИМ (1)
НИЗЕНЬКИМИ (1)
НИЗЕНЬКИХ (8)
НИЗЕНЬКІ (10)
НИЗЕНЬКІЙ (3)
НИЗЕНЬКО (34)
НИЗЕНЬКОГО (3)
НИЗЕНЬКОЇ (1)
НИЗЕНЬКОМУ (3)
НИЗЕНЬКО-НИЗЕНЬКО
(1)
НИЗЕНЬКОЮ (1)
НИЗЕНЬКУ (1)
НИЗЕСЕНЬКИЙ (1)
НИЗЕСЕНЬКИМ (1)

НИЗЕСЕНЬКІЙ (1)
НИЗЕСЕНЬКО (1)
НИЗИН (2)
НИЗИНА (12)
НИЗИНАМИ (2)
НИЗИНАХ (5)
НИЗИНИ (3)
НИЗИНІ (28)
НИЗИНОЮ (3)
НИЗИНУ (4)
НИЗКА (4)
НИЗКАМИ (7)
НИЗКИ (5)
НИЗКОЮ (5)
НИЗКУ (3)
НИЗОВИЙ (5)
НИЗОВИМ (10)
НИЗОВИХ (1)
НИЗОВОГО (2)
НИЗОВОЮ (1)
НИЗОМ (8)
НИЗУ (35)
НИЗЬКА (10)
НИЗЬКЕ (4)
НИЗЬКИЙ (19)
НИЗЬКИМ (12)
НИЗЬКИМИ (4)
НИЗЬКИХ (10)
НИЗЬКІ (14)
НИЗЬКІЙ (3)
НИЗЬКО (58)
НИЗЬКОГО (4)
НИЗЬКОЇ (2)
НИЗЬКОМУ (4)
НИЗЬКООКА (2)
НИЗЬКООКИЙ (1)
НИЗЬКООКІ (1)
НИЗЬКОЮ (4)
НИЗЬКУ (1)
НИЗЬКУВАТА (1)
НИЗЬКУВАТІ (1)
НИКАВ (11)
НИКАЄ (9)

НИКАЙ (1)
НИКАЛА (14)
НИКАЛИ (12)
НИКАЛО (2)
НИКАНДР (42)
НИКАНДРА (11)
НИКАНДРЕ (1)
НИКАНДРОВА (3)
НИКАНДРОВЕ (1)
НИКАНДРОВИХ (1)
НИКАНДРОВІ (5)
НИКАНДРОВОГО (1)
НИКАНДРОМ (4)
НИКАННЯ (1)
НИКАНОРА (2)
НИКАТИ (4)
НИКАТЬ (2)
НИКАЮТЬ (7)
НИКАЮЧИ (11)
НИКЕМ (1)
НИКИФОРОВИЧА (1)
НИКИФОРОВИЧУ (1)
НИКОЛАІДОС (90)
НИКОЛАІДОСА (18)
НИКОЛАІДОСОВІ (2)
НИКОЛАІДОСОВОЇ (2)
НИКОЛАІДОСОМ (8)
НИКОЛАЙ (3)
НИКОЛАЯ (1)
НИКОМУ (1)
НИКОН (56)
НИКОНА (15)
НИКОНЕ (7)
НИКОНОВА (1)
НИКОНОВІ (1)
НИКОНОМ (2)
НИЛИ (2)
НИЛО (4)
НИМ (930)
НИМИ (745)
НИМИДОРА (132)
НИМИДОРИ (10)
НИМИДОРИНА (2)
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НИМИДОРИНЕ (1)
НИМИДОРИНИМ (1)
НИМИДОРИНІ (2)
НИМИДОРИНОГО (2)
НИМИДОРИНОМУ (1)
НИМИДОРИНУ (2)
НИМИДОРІ (18)
НИМИДОРО (11)
НИМИДОРОЮ (14)
НИМИДОРУ (35)
НИНІ (3)
НИРКИ (1)
НИТКА (13)
НИТКАМИ (15)
НИТКАХ (1)
НИТКИ (35)
НИТКОЮ (2)
НИТКУ (12)
НИТОК (16)
НИТОЧКА (1)
НИТОЧКАХ (1)
НИТОЧКИ (3)
НИТОЧОК (2)
НИТЯНОМУ (1)
НИХ (110)
НИЦЮ (3)
НИЧИПІР (1)
НИШКОМ (119)
НИШПОРЕ (1)
НИШПОРИВ (4)
НИШПОРИЛА (1)
НИШПОРИЛИ (5)
НИШПОРИТИ (3)
НИШПОРИТЬ (5)
НИШПОРКА (3)
НИШПОРКИ (2)
НИШПОРЯТЬ (3)
НИЩЕЧКОМ (12)
НИЩИХ (1)
НИЩУ (1)
НИЮ (2)
НИЮТЬ (2)
НІ (1847)

НІАГАРІ (1)
НІБИ (2800)
НІБИТО (93)
НІВЕЧАТЬ (2)
НІВЕЧИВ (2)
НІВЕЧИЛИ (2)
НІВЕЧИТИ (1)
НІВЕЧИТЬ (1)
НІВЕЧТЕ (1)
НІВРОКУ (14)
НІГ (59)
НІГДЕ (186)
НІГІЛІЗМОМ (1)
НІГІЛІЗМУ (1)
НІГІЛІСТ (1)
НІГІЛІСТИ (2)
НІГІЛІСТИЧНЕ (1)
НІГІЛІСТИЧНИМИ (1)
НІГІЛІСТИЧНОГО (1)
НІГІЛІСТКА (2)
НІГІЛІСТКИ (1)
НІГТЕМ (12)
НІГТІ (7)
НІГТЯ (1)
НІГТЯМИ (7)
НІДЕ (53)
НІЖ (406)
НІЖЕНЬКИ (7)
НІЖИНА (3)
НІЖИНОМ (1)
НІЖИНСЬКІ (1)
НІЖКА (1)
НІЖКАМ (1)
НІЖКАМИ (29)
НІЖКАХ (10)
НІЖКИ (34)
НІЖКОЮ (1)
НІЖКУ (9)
НІЖНА (1)
НІЖНИМ (1)
НІЖНІШИМ (1)
НІЖОК (14)
НІЖЦІ (2)

НІЗАВІЩО (1)
НІЗАЩО (25)
НІЗДЕР (1)
НІЗДРІ (10)
НІЗДРЯМИ (2)
НІЙ (35)
НІКИЛЬОВИЙ (1)
НІКОГІСІНЬКО (5)
НІКОГО (120)
НІКОЛАЄВНОЮ (1)
НІКОЛИ (461)
НІКОЛИ-НІКОЛИ (1)
НІКОМУ (129)
НІКОПОЛЬ (1)
НІКУДИ (31)
НІКЧЕМНА (13)
НІКЧЕМНЕ (2)
НІКЧЕМНИЙ (8)
НІКЧЕМНИМ (3)
НІКЧЕМНИМИ (7)
НІКЧЕМНИХ (9)
НІКЧЕМНІ (10)
НІКЧЕМНІСТЬ (5)
НІКЧЕМНІСТЮ (1)
НІКЧЕМНОГО (5)
НІКЧЕМНОСТІ (2)
НІКЧЕМНОЮ (1)
НІКЧЕМНУ (5)
НІЛ (1)
НІЛІ (1)
НІЛЬСЬКОГО (1)
НІМ (3)
НІМА (8)
НІМЕЦЬ (22)
НІМЕЦЬКА (4)
НІМЕЦЬКЕ (2)
НІМЕЦЬКИЙ (12)
НІМЕЦЬКИМ (3)
НІМЕЦЬКИМИ (2)
НІМЕЦЬКИХ (18)
НІМЕЦЬКІ (19)
НІМЕЦЬКІЙ (6)
НІМЕЦЬКОГО (13)
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НІМЕЦЬКОЇ (13)
НІМЕЦЬКОМАДЯРСЬКЕ (1)
НІМЕЦЬКОМУ (6)
НІМЕЦЬКОЮ (7)
НІМЕЦЬКУ (10)
НІМЕЧИЛИ (2)
НІМЕЧЧИНИ (2)
НІМЕЧЧИНІ (11)
НІМИЙ (3)
НІМИХ (1)
НІМІ (6)
НІМКЕНІ (6)
НІМКЕНЬ (1)
НІМКЕНЮ (1)
НІМКЕНЯ (5)
НІМКЕНЯХ (1)
НІМОГО (1)
НІМОМУ (3)
НІМОТІ (1)
НІМОЮ (1)
НІМУ (1)
НІМФА (1)
НІМФАМИ (1)
НІМФАХ (1)
НІМФИ (3)
НІМЦЕВІ (1)
НІМЦЕМ (4)
НІМЦІ (18)
НІМЦІВ (17)
НІМЦІВ-БЕЗБОЖНИКІВ
(1)
НІМЦІВПРОТЕСТАНТІВ (1)
НІМЦЯ (12)
НІМЦЯМ (1)
НІМЦЯ-МЕХАНІКА (1)
НІМЦЯМИ (1)
НІМЧЕНЯТА (1)
НІМЧИК (1)
НІМЧИКИ (1)
НІМЧИКІВ (1)
НІНА (12)

НІНИ (4)
НІНІ (3)
НІ-НІ (3)
НІНО (4)
НІНОЮ (2)
НІНУ (8)
НІРВАНА (1)
НІРВАНУ (1)
НІС (141)
НІСЕНІТНИЦЕЮ (3)
НІСЕНІТНИЦІ (13)
НІСЕНІТНИЦЮ (42)
НІСЕНІТНИЦЯ (27)
НІТРІШЕЧКИ (5)
НІТРІШКИ (4)
НІТРОШКИ (9)
НІХТО (340)
НІЦЦА (1)
НІЦЦИ (3)
НІЦЦІ (5)
НІЦЦУ (3)
НІЦЦЬКИХ (3)
НІЦЦЬКІЙ (1)
НІЦЦЬКОЮ (2)
НІЦШЕ (2)
НІЧ (398)
НІЧАВО (1)
НІЧЕНЬКА (2)
НІЧЕНЬКИ (3)
НІЧЕНЬКУ (11)
НІЧИЄ (5)
НІЧИЇ (1)
НІЧИМ (22)
НІЧИЯ (4)
НІЧКА (3)
НІЧКУ (1)
НІЧНА (5)
НІЧНИЙ (1)
НІЧНИМ (2)
НІЧНИХ (1)
НІЧНІЙ (1)
НІЧНОГО (1)
НІЧНОЇ (9)

НІЧНУ (3)
НІЧОГІСЕНЬКО (2)
НІЧОГІСІНЬКО (46)
НІЧОГО (735)
НІЧОГО-ТЕ (1)
НІЧОМУ (3)
НІЧЧЮ (6)
НІШО (2)
НІЩО (16)
НІЯК (134)
НІЯКА (8)
НІЯКЕ (1)
НІЯКИЙ (13)
НІЯКИМ (14)
НІЯКИМИ (4)
НІЯКИХ (16)
НІЯКІ (6)
НІЯКІСЕНЬКИХ (2)
НІЯКІСІНЬКА (1)
НІЯКІСІНЬКИЙ (2)
НІЯКІСІНЬКИМ (1)
НІЯКІСІНЬКИХ (2)
НІЯКІСІНЬКІ (1)
НІЯКІСІНЬКОГО (6)
НІЯКІСІНЬКОЇ (14)
НІЯКОВО (132)
НІЯКОВОМУ (1)
НІЯКОГО (50)
НІЯКОЇ (63)
НІЯКОМУ (1)
НІЯКОЮ (3)
«НИВЕ» (1)
«НИВЫ» (5)
НОВА (74)
НОВАКІВ (1)
НОВГОРОД (3)
НОВГОРОДСЬКОЮ (1)
НОВГОРОДЦІВ (1)
НОВЕ (69)
НОВЕННЯ (1)
НОВЕНЬКА (2)
НОВЕНЬКЕ (1)
НОВЕНЬКИЙ (5)
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НОВЕНЬКИХ (1)
НОВЕНЬКІ (3)
НОВЕНЬКІЙ (2)
НОВЕНЬКОЇ (1)
НОВЕНЬКУ (4)
НОВИЙ (121)
НОВИК (1)
НОВИКОВА (1)
НОВИМ (39)
НОВИМИ (20)
НОВИНА (8)
НОВИНАМИ (1)
НОВИНИ (4)
НОВИНКА (5)
НОВИНКАМИ (3)
НОВИНКИ (26)
НОВИНКОЮ (1)
НОВИНКУ (4)
НОВИНОК (9)
НОВИНОЮ (1)
НОВИНУ (12)
НОВИХ (87)
НОВИЦЬКИЙ (2)
НОВІ (140)
НОВІЙ (28)
НОВІМ (2)
НОВІСІНЬКА (1)
НОВІСІНЬКЕ (2)
НОВІСІНЬКИЙ (2)
НОВІСІНЬКИМ (2)
НОВІСІНЬКІ (10)
НОВІСІНЬКОГО (3)
НОВІСІНЬКОЇ (1)
НОВІСІНЬКОЮ (3)
НОВІСІНЬКУ (1)
НОВІША (1)
НОВІШИХ (8)
НОВІШІ (13)
НОВІШІЙ (1)
НОВІШОЮ (2)
НОВІШУ (4)
НОВОБРАНЦІВ (2)
НОВОГО (88)

НОВОГРУДСЬКОГО (2)
«НОВОЕ ВРЕМЯ» (назва
газети) (3)
НОВОЕЛИСАВЕТИНСК
АЯ (8)
НОВОЄЛИЗАВЕТИНСЬ
КА (5)
НОВОЄЛИСАВЕТИНСЬ
КА (3)
НОВОЗАВОДИНИ (1)
НОВОЇ (39)
НОВОМИРГОРОД (1)
НОВОМОДНЄ (1)
НОВОМОДНИМ (1)
НОВОМОДНИМИ (1)
НОВОМОДНИХ (3)
НОВОМОДНІ (2)
НОВОМОДНІЙ (1)
НОВОМОДНІМИ (1)
НОВОМОДНОЇ (1)
НОВОМОДНЯ (2)
НОВОМОСКОВСЬКИЙ
(1)
«НОВОМ ВРЕМЕНИ»
(1)
НОВОМУ (33)
НОВОНАРОДЖЕНИМ
(1)
НОВОРОЖДЕНІЙ (1)
НОВОРОМАНТИЗМ (1)
НОВОРОСІЙСЬКОГО
(1)
НОВОРОССИЙСКИЙ
(1)
НОВОСВІТСЬКА (3)
НОВОСВІТСЬКИХ (1)
НОВОСВІТСЬКІ (1)
НОВОХАЦЬКИЙ (6)
НОВОХАЦЬКОГО (1)
НОВОХРЕЩЕНА (1)
НОВОЮ (10)
НОВУ (139)
НОВЫХ (1)

НОГА (30)
НОГАВИЦІ (1)
НОГАМИ (177)
НОГАТИЙ (1)
НОГАХ (74)
НОГИ (388)
НОГОЮ (43)
НОГУ (85)
НОЄВОГО (1)
НОЄВОЇ (1)
НОЄВОМУ (1)
НОЄМ (1)
НОЖА (33)
НОЖАМИ (15)
НОЖАНІ (2)
НОЖАНІЙ (1)
НОЖЕМ (56)
НОЖЕНЯТА (2)
НОЖЕНЯТАМИ (2)
НОЖЕНЯТАХ (1)
НОЖИКА (2)
НОЖИКИ (2)
НОЖИКОМ (4)
НОЖИСЬКА (1)
НОЖИЦІ (5)
НОЖИЦЯМИ (10)
НОЖИЧКИ (1)
НОЖИЩА (1)
НОЖІ (31)
НОЖІВ (7)
НОЖНИЦІ (8)
НОЖНИЦЯМИ (3)
НОЗІ (17)
НОЇВ (1)
НОЙ (5)
НОКТЮРН (1)
НОМЕР (60)
НОМЕРА (17)
НОМЕРАМИ (1)
НОМЕРАХ (16)
НОМЕРИ (11)
НОМЕРІ (51)
НОМЕРІВ (9)
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НОМЕРНИЙ (1)
НОМЕРНІ (1)
НОМЕРНОГО (1)
НОМЕРОК (1)
НОМЕРОМ (4)
НОМИСА (1)
НОМІНАЛЬНА (1)
НОРА (4)
НОРАХ (2)
НОРВЕГІЇ (1)
НОРВЕЗЬКИМИ (1)
НОРВЕЗЬКИХ (1)
НОРВЕЗЬКІ (1)
НОРДАУ (4)
НОРИ (6)
НОРІ (2)
НОРМАЛЬНЕ (1)
НОРМАЛЬНИМ (1)
НОРМАЛЬНІ (1)
НОРМАНЦІВ (1)
НОРМУ (1)
НОРОВ (1)
НОРОВАМИ (2)
НОРОВАХ (1)
НОРОВИ (44)
НОРОВИСТА (1)
НОРОВІВ (1)
НОРОВУ (1)
НОРУ (6)
НОСА (71)
НОСАМИ (10)
НОСАТА (5)
НОСАТИЙ (1)
НОСАТИМ (1)
НОСАТІЙ (1)
НОСАТКИ (4)
НОСАТКУ (2)
НОСАТУ (2)
НОСАЧ (4)
НОСАЧА (1)
НОСИ (25)
НОСИВ (12)
НОСИВСЯ (5)

НОСИК (7)
НОСИКОМ (4)
НОСИКУ (1)
НОСИЛА (12)
НОСИЛАСЬ (2)
НОСИЛИ (23)
НОСИЛИСЬ (2)
НОСИЛЬНИКІВ (1)
НОСИМО (3)
НОСИТЕ (1)
НОСИТИ (34)
НОСИТИМЕ (1)
НОСИТИМЕШ (3)
НОСИТИМУ (7)
НОСИТИМУТЬ (3)
НОСИТИСЬ (1)
НОСИТЬ (30)
НОСИТЬСЯ (9)
НОСИЧКА (1)
НОСИЧКИ (1)
НОСИЧКОМ (1)
НОСИЧОК (3)
НОСИШ (4)
НОСІ (19)
НОСІВ (2)
НОСІТЬ (4)
НОСКА (1)
НОСКАХ (1)
НОСОМ (96)
НОСТІ (1)
НОСЮРОЮ (1)
НОСЯТЬ (23)
НОСЯТЬСЯ (2)
НОСЯЧИ (1)
НОТ (6)
НОТАМИ (3)
НОТАРІАЛЬНИХ (2)
НОТАРІАЛЬНІЙ (1)
НОТАРІАЛЬНОГО (2)
НОТАРІУС (4)
НОТАРІУСА (7)
НОТАРІУСИ (2)
НОТАТКА (1)

НОТАТКИ (1)
НОТАТКОЮ (1)
НОТАТКУ (3)
НОТАХ (9)
НОТАЦІЇ (4)
НОТИ (22)
НОТІ (1)
НОТКА (3)
НОТКИ (2)
НОТКУ (1)
НОТНІ (1)
НОТОЮ (2)
НОТУ (2)
НОЧАМИ (1)
НОЧАХ (1)
НОЧВАХ (2)
НОЧВИ (6)
НОЧЕЙ (4)
НОЧІ (224)
НОЧІВ (3)
НОЧІВКИ (2)
НОЧІВКУ (8)
НОЧОВ (3)
НОЧОВИ (9)
НОЧОВКАХ (2)
НОЧОВКИ (5)
НОЧОВОК (2)
НОЧУВАВ (9)
НОЧУВАЛА (7)
НОЧУВАЛИ (9)
НОЧУВАЛО (1)
НОЧУВАТИ (6)
НОЧУВАТИМЕ (1)
НОЧУВАТИМЕШ (1)
НОЧУВАТИМУ (1)
НОЧУВАТЬ (21)
НОЧУЄ (7)
НОЧУЙ (1)
НОЧУЙТЕ (2)
НОЧУЮТЬ (4)
НОЧЬ (1)
НОЧЬЮ (1)
НОШІ (7)
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НОШУ (2)
НОЯБРІ (3)
НОЯБРЯ (5)
НУ (404)
НУБІЙСЬКИЙ (1)
НУБІЙСЬКИМ (2)
НУБІЙСЬКОГО (1)
НУБІЙСЬКУ (1)
НУБО (1)
НУ-БО (9)
НУДЖУ (6)
НУДЖУСЬ (1)
НУДЖУСЯ (2)
НУДИВСЬ (1)
НУДИВСЯ (7)
НУДИЛА (13)
НУДИЛАСЬ (12)
НУДИЛАСЯ (1)
НУДИЛИСЬ (5)
НУДИЛО (1)
НУДИМОСЬ (1)
НУДИТИ (1)
НУДИТИМЕШСЯ (1)
НУДИТИМУ (1)
НУДИТИСЬ (9)
НУДИТИСЯ (2)
НУДИТЬ (1)
НУДИТЬСЯ (11)
НУДИШСЯ (1)
НУДНА (16)
НУДНЕ (5)
НУДНЕНЬКЕ (1)
НУДНИЙ (2)
НУДНИМИ (2)
НУДНИХ (2)
НУДНІ (6)
НУДНІША (1)
НУДНІШЕ (1)
НУДНІШІ (1)
НУДНО (7)
НУДНОГО (1)
НУДНОЇ (1)
НУДНОМУ (2)

НУДНОЮ (2)
НУДНУ (3)
НУДНУВАТИЙ (1)
НУДОТА (5)
НУДОТИ (2)
НУДОТУ (2)
НУДЬГА (107)
НУДЬГИ (125)
НУДЬГОЮ (3)
НУДЬГУ (27)
НУДЬГУВАВ (1)
НУДЬГУВАЛА (3)
НУДЬГУВАЛИ (2)
НУДЬГУВАТА (1)
НУДЬГУВАТИ (3)
НУДЬГУВАТИМЕ (1)
НУДЬГУВАТЬ (3)
НУДЬГУЄ (3)
НУДЬГУЄТЕ (4)
НУДЬГУЄШ (2)
НУДЬГУЮ (4)
НУДЬГУЮТЬ (4)
НУДЬГУЮЧА (1)
НУДЬГУЮЧИМ (1)
НУДЯТЬСЯ (2)
НУДЯЧИСЬ (4)
НУЖА (5)
НУЖДА (10)
НУЖДЕННА (1)
НУЖДЕННЕ (4)
НУЖДЕННИЙ (4)
НУЖДЕННИМ (2)
НУЖДЕННИХ (2)
НУЖДЕННІ (4)
НУЖДЕННІСТЬ (1)
НУЖДЕННУ (1)
НУЖДИ (9)
НУЖДІ (5)
НУЖДОЮ (5)
НУЖДУ (6)
НУЖІ (2)
НУЖУ (1)
НУЛЯ (1)

НУМЕРОВАНЕ (1)
НУМО (9)
НУ-НУ (6)
НУНЦІЄМ (1)
НУНЦІЙ (1)
НУТЕ (9)
НУТРА (5)
НУТРІ (4)
НУТРО (3)
НЬОГО (64)
НЬОКАВ (2)
НЬОКАЛИ (2)
НЬОКАЮЧИ (1)
НЬОМУ (15)
НЮХАВ (2)
НЮХАЄ (7)
НЮХАЄТЕ (1)
НЮХАЙ (2)
НЮХАЛА (5)
НЮХАЛИ (2)
НЮХАЛО (1)
НЮХАЛЬНИЙ (2)
НЮХАЛЬНУ (1)
НЮХАТИ (7)
НЮХАТИМЕМО (1)
НЮХАТИМУ (1)
НЮХАТИМУТЬ (1)
НЮХАЮ (4)
НЮХАЮЧИ (2)
НЮХНУТИ (2)
НЯВКАЄ (5)
НЯВКАЛА (3)
НЯВКАЛИ (1)
НЯВКАЮТЬ (1)
НЯВКНУЛА (1)
НЯВ-НЯВ-НЯВ (2)
НЯНЬКА (19)
НЯНЬКИ (11)
НЯНЬКОЮ (4)
НЯНЬКУ (14)
НЯНЬОК (3)
НЯНЬЦІ (3)
НЯНЬЧИВ (1)
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НЯНЬЧИТЬ (1)
О (1254)
ОАЗИ (3)
ОБ (320)
ОБА (1)
ОБАБИЛИСЬ (1)
ОБАДЬЯ (1)
ОБАПОЛКИ (1)
ОБАПОЛКІВ (1)
ОБАПОЛОК (1)
ОБАРАНЯТЬ (1)
ОБАЧЛИВІШІ (1)
ОБАЧНА (2)
ОБАЧНИЙ (2)
ОБАЧНІСТЬ (1)
ОБАЧНІША (1)
ОБАЧНІШИМ (1)
ОБАЧНО (2)
ОББИВ (1)
ОББИВАВ (2)
ОББИВАЛА (1)
ОББИВАЛИ (1)
ОББИВАТИ (2)
ОББИВКИ (1)
ОББИВКОЮ (1)
ОББИВКУ (1)
ОББИВЩИКИ (2)
ОББИРАЛИ (1)
ОББИРАТЕЛЬСТВО (1)
ОББИРАТИ (2)
ОББИРАЮЧИ (1)
ОББИТА (4)
ОББИТЕ (4)
ОББИТИЙ (1)
ОББИТИМИ (1)
ОББИТИХ (2)
ОББИТІ (10)
ОББИТІЙ (2)
ОББИТТЯ (1)
ОББИТУ (1)
ОББИТЬ (1)
ОББІГ (2)
ОББІГАВ (2)

ОББІГАЛА (1)
ОББІГЛА (1)
ОББІЛОВАНА (1)
ОББІЛОВАНИЙ (1)
ОББІЛУВАЛИ (1)
ОББІЛУВАТЬ (1)
ОББІЛУЙТЕ (1)
ОББІЛЮВАЛИ (1)
ОББОЖУВАННЯ (1)
ОББОРКАВ (1)
ОББРЕХАЛА (1)
ОББРЕХАЛИ (1)
ОББРІХУЄ (2)
ОББУВСЯ (1)
ОББУВШИСЬ (2)
ОББУДЕТЬСЯ (2)
ОББУДЕШСЯ (1)
ОББУЛАСЬ (1)
ОББУЛАСЯ (2)
ОББУТИСЬ (1)
ОБВАЖНИТИ (1)
ОБВАЖНИТЬ (1)
ОБВАЖНІВ (2)
ОБВАЖНІЛИ (5)
ОБВАЖНІЛІ (6)
ОБВАЖНІЛІЙ (1)
ОБВАЖНІЛО (9)
ОБВАЖНІЛУ (1)
ОБВАЖНЮВАЛА (1)
ОБВАЖНЮВАЛИ (2)
ОБВАЖНЮВАТЬ (1)
ОБВАЖНЮЄ (1)
ОБВАЛЕНИМИ (1)
ОБВАЛИВСЯ (1)
ОБВАЛИЛАСЬ (2)
ОБВЕДЕНА (1)
ОБВЕДЕНИМИ (3)
ОБВЕДЕНИХ (1)
ОБВЕДЕНІ (11)
ОБВЕДЕНОГО (1)
ОБВЕДЕНОЮ (1)
ОБВЕДУ (1)
ОБВЕЛА (16)

ОБВЕЛИ (1)
ОБВЕЛО (1)
ОБВЕРНУТИЙ (1)
ОБВЕРТІЛО (1)
ОБВИВ (1)
ОБВИВАВСЬ (1)
ОБВИВАВСЯ (1)
ОБВИВАЄТЬСЯ (1)
ОБВИВАЛА (1)
ОБВИВАЛИ (7)
ОБВИВАЛИСЬ (1)
ОБВИДИТИ (2)
ОБВИЛА (3)
ОБВИЛАСЬ (1)
ОБВИЛИСЯ (1)
ОБВИНУВАЧЕНИЙ (1)
ОБВИНУВАЧУВАТИ (1)
ОБВИНУВАЧУВАТЬ (1)
ОБВИНУВАЧУЄШ (1)
ОБВИСЛА (1)
ОБВИТА (3)
ОБВИТЕ (1)
ОБВИТИХ (2)
ОБВИТІ (5)
ОБВІВ (10)
ОБВІВАВ (6)
ОБВІВАЄ (2)
ОБВІВАЛО (2)
ОБВІВАЮЧИ (1)
ОБВІВШИ (1)
ОБВІД (11)
ОБВІДА (2)
ОБВІДАМИ (1)
ОБВІДАХ (1)
ОБВІДКАХ (1)
ОБВІДОМ (2)
ОБВІРЧУВАТЬ (1)
ОБВІШАВ (3)
ОБВІШАЛА (3)
ОБВІШАЛИ (3)
ОБВІШАНА (8)
ОБВІШАНЕ (1)
ОБВІШАНИЙ (5)
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ОБВІШАНИМИ (1)
ОБВІШАНІ (10)
ОБВІШАЮСЬ (1)
ОБВІШУВАЛИ (1)
ОБВІШУВАТИ (1)
ОБВІЯВ (1)
ОБВІЯЛА (2)
ОБВІЯЛО (5)
ОБВІЯНИЙ (1)
ОБВІЯНІ (1)
ОБВОДИВ (1)
ОБВОДИТЬ (1)
ОБВОДОМ (1)
ОБВОЛОЧЕНА (1)
ОБВОРОЖИТЬ (1)
ОБВ'ЯЗАЛА (1)
ОБВ'ЯЗАЛАСЬ (1)
ОБВ'ЯЗАНИХ (1)
ОБВ'ЯЗАТЬ (1)
ОБГАЛИЧЕНОЇ (1)
ОБГАНЮ (1)
ОБГАНЯТЬ (1)
ОБГАРТУВАВ (1)
ОБГОВАРЮВАТИ (1)
ОБГОВОРЕНО (1)
ОБГОВОРИВ (1)
ОБГОВОРИЛИ (4)
ОБГОВОРИТИ (2)
ОБГОВОРИТЬ (2)
ОБГОВОРЮВАВ (3)
ОБГОВОРЮВАЛИ (1)
ОБГОВОРЮВАННЯ (1)
ОБГОВОРЮВАТИ (2)
ОБГОВОРЮВАТЬ (1)
ОБГОВОРЮЄШ (1)
ОБГОВОРЮЮТЬ (1)
ОБГОВОРЯТЬ (1)
ОБГОЛЕНЕ (2)
ОБГОЛЕНИЙ (3)
ОБГОЛЕНИМ (1)
ОБГОЛЕНИМИ (1)
ОБГОЛЕНІ (3)
ОБГОЛЕНУ (1)

ОБГОЛИ (1)
ОБГОЛИВ (2)
ОБГОЛИВСЬ (1)
ОБГОЛИВСЯ (1)
ОБГОЛИЛА (1)
ОБГОЛИЛИ (1)
ОБГОЛИТЬ (2)
ОБГОЛЯТЬ (1)
ОБГОРІВ (1)
ОБГОРІЛИХ (1)
ОБГОРІЛІ (2)
ОБГОРІЛУ (1)
ОБГОРНУВ (2)
ОБГОРНУВШИ (3)
ОБГОРНУЛА (1)
ОБГОРНУЛАСЬ (1)
ОБГОРНУЛИ (2)
ОБГОРНУЛО (1)
ОБГОРНУТА (2)
ОБГОРОДЖЕНА (4)
ОБГОРОДЖЕНИЙ (2)
ОБГОРОДЖЕНИМ (1)
ОБГОРОДЖЕНИХ (1)
ОБГОРОДЖЕНІ (1)
ОБГОРОДЖУСЯ (1)
ОБГОРОДИВШИ (1)
ОБГОРОДИЛА (1)
ОБГОРТАВ (1)
ОБГОРТАЄ (5)
ОБГОРТАЛА (2)
ОБГОРТАЛИ (1)
ОБГОРТАЮТЬ (1)
ОБГОРТАЮЧУ (2)
ОБГРИЗ (2)
ОБГРИЗЕ (1)
ОБГРИЗЕНІ (1)
ОБГРИЗЛИ (2)
ОБГРИЗЛО (1)
ОБГУДЯТЬ (2)
ОБДАРИЛА (1)
ОБДАРІТЕ (1)
ОБДАРОВАНА (2)
ОБДАРОВАНИХ (2)

ОБДАРУВАЛА (1)
ОБДЕР (1)
ОБДЕРЕ (1)
ОБДЕРЛА (2)
ОБДЕРЛИ (1)
ОБДЕРТА (3)
ОБДЕРТЕ (1)
ОБДЕРТИЙ (3)
ОБДЕРТИХ (1)
ОБДЕРТІ (3)
ОБДЕРТУ (1)
ОБДЕРУТЬ (1)
ОБДИВИВСЬ (2)
ОБДИВИВСЯ (1)
ОБДИВИВШИСЬ (1)
ОБДИВИЛАСЬ (1)
ОБДИВИЛИСЬ (4)
ОБДИВІТЬСЯ (1)
ОБДИВЛЯТЬСЯ (1)
ОБДИРАЛИ (1)
ОБДИРАЛО (2)
ОБДИРАТИ (1)
ОБДИРАЮТЬ (1)
ОБДІЛИВ (1)
ОБДІЛИВШИ (1)
ОБДІЛИЛА (2)
ОБДУРИВ (1)
ОБДУРИЛИ (1)
ОБДУРИТЬ (2)
ОБДУРЮВАВ (1)
ОБДУРЮВАТИ (1)
ОБДУРЮВАТЬ (1)
ОБДУРЮЄ (3)
ОБДУРЮЄТЕ (1)
ОБДУРЮЮ (1)
ОБДУРЮЮТЬ (2)
ОБЕД (1)
ОБЕЗБЕРИВ (1)
ОБЕЗДОВІРЕНА (1)
ОБЕЗДОВІРЕНИЙ (1)
ОБЕЗДОВІРИВ (1)
ОБЕЗДОЛЕНУ (2)
ОБЕЗСЛАВИВ (1)
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ОБЕЗТАЛАНЕНІ (2)
ОБЕЗТАЛАНЕНОГО (1)
ОБЕЗЧЕСТИВ (1)
ОБЕЗЧЕСТИЛИ (1)
ОБЕЛІСК (1)
ОБЕРЕГТИСЯ (2)
ОБЕРЕЖНА (7)
ОБЕРЕЖНЕНЬКО (1)
ОБЕРЕЖНИЙ (3)
ОБЕРЕЖНИМ (2)
ОБЕРЕЖНІ (2)
ОБЕРЕЖНІСТЬ (1)
ОБЕРЕЖНІШЕ (1)
ОБЕРЕЖНІШОЮ (1)
ОБЕРЕЖНО (15)
ОБЕРЕЖНОГО (1)
ОБЕРЕМКАМИ (5)
ОБЕРЕМКИ (4)
ОБЕРЕМКІВ (1)
ОБЕРЕМКОМ (3)
ОБЕРЕМО (1)
ОБЕРЕМОК (13)
ОБЕРІМ (1)
ОБЕРІМО (1)
ОБЕРНЕ (2)
ОБЕРНЕМО (1)
ОБЕРНЕНУ (1)
ОБЕРНЕТЬСЯ (2)
ОБЕРНИСЬ (2)
ОБЕРНІТЬСЯ (1)
ОБЕРНУ (1)
ОБЕРНУВ (6)
ОБЕРНУВСЬ (4)
ОБЕРНУВСЯ (37)
ОБЕРНУВШИ (3)
ОБЕРНУВШИСЬ (18)
ОБЕРНУЛА (10)
ОБЕРНУЛАСЬ (44)
ОБЕРНУЛИ (5)
ОБЕРНУЛИСЬ (12)
ОБЕРНУЛОСЬ (2)
ОБЕРНУСЬ (2)
ОБЕРНУТА (2)

ОБЕРНУТИ (2)
ОБЕРНУТИСЬ (14)
ОБЕРНУТИСЯ (1)
ОБЕРНУТІ (1)
ОБЕРНУТЬ (1)
ОБЕРНУТЬСЯ (2)
ОБЕРПРОКУРОРОВІ (1)
ОБЕРТАВСЬ (1)
ОБЕРТАВСЯ (7)
ОБЕРТАЄ (2)
ОБЕРТАЄМО (1)
ОБЕРТАЄМОСЬ (2)
ОБЕРТАЄТЕСЬ (2)
ОБЕРТАЄТЬСЯ (37)
ОБЕРТАЄШСЯ (1)
ОБЕРТАЛА (2)
ОБЕРТАЛАСЬ (7)
ОБЕРТАЛИ (3)
ОБЕРТАЛИСЬ (5)
ОБЕРТАННЯ (2)
ОБЕРТАТИСЬ (6)
ОБЕРТАТИСЯ (2)
ОБЕРТАТЬСЯ (2)
ОБЕРТАЮСЬ (11)
ОБЕРТАЮСЯ (2)
ОБЕРТАЮТЬ (3)
ОБЕРТАЮТЬСЯ (3)
ОБЕРТАЮЧИ (5)
ОБЕРТАЮЧИСЬ (55)
ОБЕРУТЬ (1)
ОБ'ЄКТИВНИЙ (1)
ОБ'ЄКТИВНІШІ (1)
ОБ'ЄКТИВНО (1)
ОБ'ЄКТІВ (1)
ОБ'ЄКТОМ (1)
ОБЖАЛИСЬ (2)
ОБЖИВЕТЬСЯ (1)
ОБЖИНКИ (1)
ОБЖИНОК (1)
ОБЗИВАВСЬ (3)
ОБЗИВАВСЯ (14)
ОБЗИВАЄТЬСЯ (33)
ОБЗИВАЄШСЯ (2)

ОБЗИВАЛАСЬ (20)
ОБЗИВАЛИСЬ (7)
ОБЗИВАТИСЬ (2)
ОБЗИВАЮСЬ (1)
ОБЗИВАЮТЬСЯ (5)
ОБЗИВАЮЧИСЬ (1)
ОБЗНАЙОМИЛИСЬ (1)
ОБЗНАКОМИВ-СЯ (2)
ОБЗОЛОТИЛО (5)
ОБЗОЛОЧУ (1)
ОБИБРАВ (1)
ОБИВЩИКИ (1)
ОБИДА (2)
ОБИДВА (302)
ОБИДВІ (265)
ОБИДИ (4)
ОБИДИВСЯ (1)
ОБИДИЛАСЬ (3)
ОБИДОЮ (1)
ОБИДУ (12)
ОБИЖАЄ (1)
ОБИЖАЛИ (3)
ОБИЖАТИ (2)
ОБИЖАТИСЬ (1)
ОБИРАВ (1)
ОБИРАЄ (1)
ОБИРАЛА (3)
ОБИРАЛИ (1)
ОБИРАТИ (1)
ОБИРАТЬ (1)
ОБИХІДКУ (8)
ОБИХОДА (4)
ОБИЧАЙКАМИ (1)
ОБИЧАЙЦІ (6)
ОБІБРАЛА (6)
ОБІБРАЛИ (11)
ОБІБРАНІ (1)
ОБІБРАТИ (2)
ОБІГРІЛА (1)
ОБІГРІЛАСЬ (1)
ОБІГРІЛО (1)
ОБІД (337)
ОБІДА (4)

404

ОБІДАВ (11)
ОБІДАВШИ (1)
ОБІДАЄ (6)
ОБІДАЄМО (1)
ОБІДАЄТЕ (1)
ОБІДАЛА (11)
ОБІДАЛИ (14)
ОБІДАЛО (2)
ОБІДАМ (1)
ОБІДАМИ (1)
ОБІДАННЯ (2)
ОБІДАТИ (67)
ОБІДАТИМЕ (2)
ОБІДАТИМЕМО (1)
ОБІДАТЬ (36)
ОБІДАХ (2)
ОБІДАЮ (1)
ОБІДАЮТЬ (6)
ОБІДДЯ (6)
ОБІДЕ (1)
ОБІДИ (28)
ОБІДИВ (4)
ОБІДИВШИСЬ (1)
ОБІДИЛА (1)
ОБІДИЛАСЬ (3)
ОБІДИЛИ (2)
ОБІДИТЬСЯ (1)
ОБІДІ (109)
ОБІДІВ (3)
ОБІДКАМИ (8)
ОБІДКАХ (3)
ОБІДКОМ (1)
ОБІДЛИВА (1)
ОБІДОВІ (1)
ОБІДОМ (61)
ОБІДОЧКАМИ (1)
ОБІДРАВ (1)
ОБІДРАЛИ (1)
ОБІДРАНА (2)
ОБІДРАНЕ (1)
ОБІДРАНИЙ (3)
ОБІДРАНИМ (2)
ОБІДРАНИХ (2)

ОБІДРАНІ (6)
ОБІДРАНОГО (2)
ОБІДРАНУ (2)
ОБІДРАНЦЯМИ (1)
ОБІДУ (94)
ОБІЖАЄ (1)
ОБІЖАЮТЬ (1)
ОБІЖНУТЬСЯ (1)
ОБІЗВАВСЬ (140)
ОБІЗВАВСЯ (587)
ОБІЗВАВШИСЬ (1)
ОБІЗВАЛАСЬ (577)
ОБІЗВАЛАСЯ (16)
ОБІЗВАЛИСЬ (20)
ОБІЗВАЛИСЯ (1)
ОБІЗВАЛОСЬ (2)
ОБІЗВАТИСЬ (4)
ОБІЗВАТЬСЯ (2)
ОБІЗВЕТЬСЯ (6)
ОБІЗВИСЬ (2)
ОБІЗНАВСЯ (2)
ОБІЗ'ЯНА (1)
ОБІЙДЕ (2)
ОБІЙДЕМОСЬ (3)
ОБІЙДЕТЬСЯ (14)
ОБІЙДЕШ (1)
ОБІЙДІТЬ (1)
ОБІЙДУСЬ (2)
ОБІЙДУСЯ (1)
ОБІЙДУТЬ (2)
ОБІЙМАЄ (2)
ОБІЙМАЛА (1)
ОБІЙМАННЯ (1)
ОБІЙМАТИ (1)
ОБІЙМАЮЧИ (1)
ОБІЙМЕ (1)
ОБІЙМИЩА (2)
ОБІЙМУ (1)
ОБІЙТИ (6)
ОБІЙТИСЬ (11)
ОБІЙТИСЯ (1)
ОБІЙШЛА (12)
ОБІЙШЛАСЬ (2)

ОБІЙШЛАСЯ (2)
ОБІЙШЛИ (11)
ОБІЙШЛИСЬ (1)
ОБІЙШЛО (2)
ОБІЙШЛОСЯ (2)
ОБІЙШОВ (8)
ОБІЙШОВСЯ (5)
ОБІКРАВ (13)
ОБІКРАЛИ (7)
ОБІКРАСТИ (5)
ОБІЛЛЄ (1)
ОБІЛЛЄМО (1)
ОБІЛЛЄТЬСЯ (2)
ОБІЛЛЄШ (1)
ОБІЛЛЮТЬ (1)
ОБІЛЮВАТЬ (1)
ОБІП'Є (1)
ОБІП'ЄМО (1)
ОБІПРЕТЬСЯ (1)
ОБІПРУТЬСЯ (1)
ОБІП'ЮТЬ (1)
ОБІРВАВСЯ (1)
ОБІРВАЛА (1)
ОБІРВАЛАСЬ (1)
ОБІРВАЛИ (2)
ОБІРВАЛО (2)
ОБІРВАНА (1)
ОБІРВАНИЙ (1)
ОБІРВАНИМИ (1)
ОБІРВАНІ (3)
ОБІРВАТЬ (1)
ОБІРВУ (2)
ОБІРУЧ (9)
ОБІТНИЦЕЮ (1)
ОБІТНИЦЮ (9)
ОБІТРЕ (2)
ОБІТРЕШ (1)
ОБІХОДОВІ (2)
ОБІЦЯВ (45)
ОБІЦЯВСЬ (1)
ОБІЦЯВСЯ (2)
ОБІЦЯЄ (8)
ОБІЦЯЛА (7)
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ОБІЦЯЛАСЬ (3)
ОБІЦЯЛАСЯ (1)
ОБІЦЯЛИ (12)
ОБІЦЯЛИСЬ (2)
ОБІЦЯНКА (1)
ОБІЦЯНКАМ (1)
ОБІЦЯНКАМИ (1)
ОБІЦЯНКИ (3)
ОБІЦЯНКОЮ (1)
ОБІЦЯНКУ (24)
ОБІЦЯННЯ (2)
ОБІЦЯТИ (6)
ОБІЦЯЮЧИ (3)
ОБ'ЇДАЙСЯ (1)
ОБ'ЇДАЛИ (1)
ОБ'ЇДАТИ (2)
ОБ'ЇДАЮТЬ (1)
ОБ'ЇДЕМО (1)
ОБ'ЇДЕНИМИ (1)
ОБ'ЇДЬ (1)
ОБ'ЇДЯТЬ (3)
ОБ'ЇЖДЖАВ (1)
ОБ'ЇЖДЖАЛИ (1)
ОБ'ЇЖДЖАТИ (1)
ОБ'ЇЖДЖАТЬ (1)
ОБ'ЇЗД (3)
ОБ'ЇЗДАМИ (1)
ОБ'ЇЗДИМО (1)
ОБ'ЇЗДІ (2)
ОБ'ЇЗДІВ (1)
ОБ'ЇЗДКУ (1)
ОБ'ЇЗДУ (3)
ОБ'ЇЛА (2)
ОБ'ЇЛИ (3)
ОБ'ЇЛИСЬ (1)
ОБ'ЇМО (2)
ОБ'ЇСТЬ (1)
ОБ'ЇХАВ (7)
ОБ'ЇХАВШИ (1)
ОБ'ЇХАЛИ (1)
ОБ'ЇХАТИ (1)
ОБКВІТЧАВ (4)
ОБКВІТЧАЛА (1)

ОБКВІТЧАНА (1)
ОБКВІТЧАНЕ (2)
ОБКВІТЧАНИЙ (2)
ОБКВІТЧАНИХ (1)
ОБКВІТЧАНІ (2)
ОБКВІТЧАНОЇ (1)
ОБКВІТЧАНУ (1)
ОБКИДАЙТЕ (1)
ОБКЛАВ (1)
ОБКЛАДАТИ (1)
ОБКЛАДАЮТЬ (3)
ОБКЛАДЕНА (1)
ОБКЛАДЕНИМИ (1)
ОБКЛАДЕНИХ (1)
ОБКЛАДЕНІ (6)
ОБКЛАДЕНОГО (1)
ОБКЛАДИНЦІ (4)
ОБКЛАДОК (1)
ОБКЛАДЦІ (2)
ОБКЛАЛА (1)
ОБКЛЕЄНА (1)
ОБКЛЕЇЛИ (1)
ОБКЛЕЇТИ (1)
ОБКЛЕЙЩИКИ (1)
ОБКЛЕЮВАЛИ (2)
ОБКОВАНА (3)
ОБКОВАНИХ (1)
ОБКОВАНІ (2)
ОБКОВАНОЮ (1)
ОБКОВАНУ (2)
ОБКОЛУПАНА (1)
ОБКОЛУПАНИЙ (1)
ОБКОЛУПАНІ (3)
ОБКОЛУПАНОЇ (1)
ОБКОЛУПАТЬ (1)
ОБКОПАЛИ (2)
ОБКОПАЛИСЬ (1)
ОБКОПАНА (1)
ОБКОПАНЕ (1)
ОБКОПАНИЙ (1)
ОБКОПАНІ (1)
ОБКОПУВАТИ (1)
ОБКРАДАЛА (1)

ОБКРАДАТЬ (2)
ОБКРАДАЮТЬ (1)
ОБКРИТИКУВАТИ (1)
ОБКРИТИКУЙ (1)
ОБКРОПИВ (1)
ОБКРУТИВ (3)
ОБКРУТИВШИСЬ (2)
ОБКРУТИЛА (1)
ОБКРУТИЛИСЬ (1)
ОБКРУТИТЬСЯ (2)
ОБКРУТІТЬ (1)
ОБКРУТЯТЬСЯ (1)
ОБКРУЧУ (1)
ОБКРУЧУВАЛА (1)
ОБКРУЧУВАЛИСЬ (2)
ОБКУВАЛА (1)
ОБКУВАТЬ (1)
ОБКУТАВ (1)
ОБКУТАЛА (1)
ОБКУТАЛАСЬ (1)
ОБКУТАНІ (2)
ОБКУТАНУ (1)
ОБЛАВА (1)
ОБЛАВИ (2)
ОБЛАВІ (1)
ОБЛАВУ (1)
ОБЛАГОДИВСЯ (1)
ОБЛАГОДИТИСЬ (1)
ОБЛАДУВАВ (1)
ОБЛАДУВАЛИ (3)
ОБЛАДУВАТЬ (1)
ОБЛАДУЄ (1)
ОБЛАМАВСЯ (1)
ОБЛАМАЛАСЬ (1)
ОБЛАМАЛИ (1)
ОБЛАМАЛИСЬ (1)
ОБЛАМАНА (1)
ОБЛАМАНИМИ (1)
ОБЛАПАВ (1)
ОБЛАПАЄМО (1)
ОБЛАПАТЬ (1)
ОБЛАПАЮ (1)
ОБЛАПУВАВ (1)
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ОБЛАПУВАТИ (3)
ОБЛАПУВАТЬ (2)
ОБЛАСТІ (2)
ОБЛАСТЬ (1)
ОБЛАСТЯХ (1)
ОБЛАТАВСЯ (1)
ОБЛАТАЛА (1)
ОБЛАТКАМИ (2)
ОБЛАЯЛИ (1)
ОБЛЕСЛИВА (2)
ОБЛЕСЛИВЕ (1)
ОБЛЕСЛИВИЙ (8)
ОБЛЕСЛИВИМ (4)
ОБЛЕСЛИВИМИ (4)
ОБЛЕСЛИВІСТЬ (4)
ОБЛЕСЛИВО (6)
ОБЛЕСЛИВОСТІ (1)
ОБЛЕТИТЬ (1)
ОБЛЕТІЛА (1)
ОБЛИВ (15)
ОБЛИВАВ (8)
ОБЛИВАЄ (9)
ОБЛИВАЙТЕСЬ (1)
ОБЛИВАЛА (3)
ОБЛИВАЛИ (3)
ОБЛИВАЛИСЬ (2)
ОБЛИВАЛО (20)
ОБЛИВАТИ (1)
ОБЛИВАТЬ (1)
ОБЛИВАЮСЬ (1)
ОБЛИВАЮТЬ (1)
ОБЛИВАЮТЬСЯ (1)
ОБЛИВАЮЧИ (1)
ОБЛИВСЬ (1)
ОБЛИЖЕТЕ (1)
ОБЛИЖЕШ (2)
ОБЛИЗАВ (1)
ОБЛИЗАВШИСЬ (1)
ОБЛИЗАЛА (5)
ОБЛИЗАЛАСЬ (2)
ОБЛИЗАЛАСЯ (1)
ОБЛИЗАЛИ (2)
ОБЛИЗАЛИСЬ (1)

ОБЛИЗАЛОСЬ (1)
ОБЛИЗАНИЙ (6)
ОБЛИЗАНИМ (1)
ОБЛИЗАТЬ (1)
ОБЛИЗНУЛАСЬ (1)
ОБЛИЗНЯ (8)
ОБЛИЗУВАВ (1)
ОБЛИЗУВАВСЬ (2)
ОБЛИЗУВАЛА (1)
ОБЛИЗУВАЛАСЬ (7)
ОБЛИЗУВАЛИСЬ (3)
ОБЛИЗУВАТИ (1)
ОБЛИЗУВАТИСЬ (1)
ОБЛИЗУЄ (1)
ОБЛИЗУЄМО (1)
ОБЛИЗУЄТЬСЯ (1)
ОБЛИЗУЮСЬ (2)
ОБЛИЗУЮЧИ (1)
ОБЛИЙ (1)
ОБЛИЙМО (1)
ОБЛИЙТЕ (1)
ОБЛИЛА (10)
ОБЛИЛАСЬ (1)
ОБЛИЛАСЯ (1)
ОБЛИЛИ (6)
ОБЛИЛИСЬ (2)
ОБЛИЛО (12)
ОБЛИЛОСЬ (2)
ОБЛИЛОСЯ (2)
ОБЛИПЛИ (2)
ОБЛИТА (16)
ОБЛИТЕ (5)
ОБЛИТИЙ (15)
ОБЛИТИХ (4)
ОБЛИТІ (23)
ОБЛИТОГО (2)
ОБЛИТУ (4)
ОБЛИЦЬОВАНИЙ (1)
ОБЛИЦЬОВАНІ (1)
ОБЛИЧ (2)
ОБЛИЧЧЕНИЙ (1)
ОБЛИЧЧИТИ (1)
ОБЛИЧЧІ (19)

ОБЛИЧЧІВ (3)
ОБЛИЧЧЮ (9)
ОБЛИЧЧЯ (35)
ОБЛИЧЧЯМ (7)
ОБЛИЧЧЯМИ (2)
ОБЛИЧЧЯХ (2)
ОБЛИШИТИ (1)
ОБЛІГ (2)
ОБЛІЗЛА (2)
ОБЛІЗЛО (1)
ОБЛІЗЛУ (1)
ОБЛІК (1)
ОБЛІПИВШИ (1)
ОБЛІПИЛА (1)
ОБЛІПИЛИ (9)
ОБЛІПЛЕНЕ (1)
ОБЛІПЛЕНИЙ (4)
ОБЛІПЛЕНИМ (1)
ОБЛІПЛЕНІ (2)
ОБЛІПЛЕНОГО (1)
ОБЛІПЛЕНУ (1)
ОБЛІПЛЮВАЛИ (2)
ОБЛІПЛЮЮЧИ (1)
ОБЛІТАЛА (3)
ОБЛІЧ (8)
ОБЛІЧЕНІ (1)
ОБЛІЧИВ (1)
ОБЛІЧИВШИСЬ (1)
ОБЛІЧІ (2)
ОБЛІЧКИ (1)
ОБЛІЧУЄ (1)
ОБЛІЧЦІ (1)
ОБЛОЖИЛО (2)
ОБЛОЗІ (1)
ОБЛОМОВА (1)
ОБЛУПАНИЙ (1)
ОБЛУПАНІ (1)
ОБЛУПАПА (1)
ОБЛУПИЛА (1)
ОБЛУПИЛИ (1)
ОБЛУПЛЕНА (1)
ОБЛУПЛЕНЕ (1)
ОБЛУПЛЕНИХ (1)
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ОБЛУПЛЕНІ (1)
ОБЛУПЛЕНОЮ (1)
ОБЛУПЛЮВАТЬ (1)
ОБЛУЧУВАТИ (2)
ОБЛЯГАННЯ (1)
ОБЛЯГАЮТЬ (1)
ОБЛЯГИ (14)
ОБЛЯГЛИ (3)
ОБЛЯГЛО (1)
ОБЛЯМІВКАМИ (1)
ОБЛЯМІВКИ (1)
ОБЛЯМОВАНА (2)
ОБЛЯМОВАНЕ (1)
ОБЛЯМОВАНИЙ (4)
ОБЛЯМОВАНИМ (2)
ОБЛЯМОВАНИМИ (1)
ОБЛЯМОВАНІ (6)
ОБЛЯМОВАНУ (1)
ОБЛЯМУВАЛА (1)
ОБЛЯПАЛА (1)
ОБЛЯПАЛАСЬ (1)
ОБЛЯПАНА (2)
ОБЛЯПАНЕ (2)
ОБЛЯПАНІ (1)
ОБЛЯСКИ (1)
ОБЛЯШЕНИЙ (1)
ОБМАЖУ (1)
ОБМАЗАВ (1)
ОБМАЗАВСЯ (1)
ОБМАЗАЛА (2)
ОБМАЗАЛИ (3)
ОБМАЗАНА (5)
ОБМАЗАНЕ (4)
ОБМАЗАНИЙ (5)
ОБМАЗАНИМИ (1)
ОБМАЗАНИХ (1)
ОБМАЗАНІ (8)
ОБМАЗАТЬ (1)
ОБМАЛЬ (25)
ОБМАЛЬОВАНА (2)
ОБМАЛЬОВАНЕ (2)
ОБМАЛЬОВАНИЙ (4)
ОБМАЛЬОВАНИХ (1)

ОБМАЛЬОВАНІ (6)
ОБМАЛЬОВАНО (2)
ОБМАЛЬОВКУ (1)
ОБМАЛЬОВУВАЛА (1)
ОБМАЛЬОВУВАЛИСЬ
(1)
ОБМАЛЬОВУЄ (4)
ОБМАЛЬОВУЄТЬСЯ (4)
ОБМАЛЬОВУЮТЬ (2)
ОБМАЛЬОВУЮТЬСЯ
(1)
ОБМАЛЬОВУЮЧА (1)
ОБМАЛЬОВУЮЧИ (3)
ОБМАЛЮВАВ (2)
ОБМАЛЮВАВШИ (1)
ОБМАЛЮВАННІ (1)
ОБМАЛЮВАННЯ (2)
ОБМАЛЮВАТИ (4)
ОБМАЛЮВАТЬ (2)
ОБМАЛЮЄ (2)
ОБМАЛЮЄТЬСЯ (1)
ОБМАХУВАВСЯ (1)
ОБМАХУВАЛА (3)
ОБМАХУВАЛИ (1)
ОБМАХУЮЧИ (1)
ОБМЕЖИЛАСЬ (2)
ОБМЕЖОВАНИЙ (1)
ОБМЕЖОВАНИМИ (1)
ОБМЕЖОВУЄ (2)
ОБМЕЖУВАВСЯ (2)
ОБМЕЖУЄМОСЬ (1)
ОБМЕЛА (1)
ОБМЕТИЦЕЮ (2)
ОБМЕТИЦІ (1)
ОБМЕТИЦЮ (1)
ОБМИВАЛИ (2)
ОБМИВАЛИСЬ (1)
ОБМИЙТЕ (1)
ОБМИЛА (2)
ОБМИЛИ (6)
ОБМИНАВ (2)
ОБМИНАЄ (4)
ОБМИНАЙТЕ (1)

ОБМИНАЛА (4)
ОБМИНАЛИ (4)
ОБМИНАТИ (4)
ОБМИНАТИМУТЬ (2)
ОБМИНАЮ (1)
ОБМИНАЮТЬ (1)
ОБМИНАЮЧИ (3)
ОБМИНЕМО (1)
ОБМИНУВ (2)
ОБМИНУЛА (4)
ОБМИНУТИ (4)
ОБМИТЕ (1)
ОБМИТИ (1)
ОБМІНЕНУ (2)
ОБМІНИ (1)
ОБМІНИЛА (1)
ОБМІННА (2)
ОБМІНОК (6)
ОБМІНЯВ (1)
ОБМІНЯЛИ (1)
ОБМІНЯТИ (3)
ОБМІРКОВУВАЛИ (1)
ОБМІРКУВАВШИ (1)
ОБМІРКУВАЛА (2)
ОБМІРКУВАТЬ (4)
ОБМІРКУЙ (1)
ОБМІТАЛА (1)
ОБМІТАЛИ (1)
ОБМІШАНУ (1)
ОБМІШКУ (2)
ОБМІШУВАЛА (1)
ОБМОВЛЯТЬ (1)
ОБМОРОЧИТИ (2)
ОБМОСКАЛИВСЯ (1)
ОБМОТАВ (3)
ОБМОТАЛА (1)
ОБМОТАЛИ (1)
ОБМОТАНА (2)
ОБМОТАНИХ (1)
ОБМОТАТИ (1)
ОБМОТАЮ (1)
ОБМОЧАТЬСЯ (1)
ОБМОЧЕ (1)
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ОБМОЧЕНИЙ (1)
ОБМОЧЕНІ (1)
ОБМОЧЕНУ (2)
ОБМОЧИВСЯ (2)
ОБМОЧИВШИ (1)
ОБМОЧИЛА (3)
ОБМОЧИТЬ (1)
ОБМОЧУВАВ (1)
ОБМОЧУЮТЬ (2)
ОБМОЩЕНА (1)
ОБМУЖИЧУЙТЕСЬ (1)
ОБМУРОВАНЕ (1)
ОБМУРОВАНИЙ (1)
ОБНЕСЛА (3)
ОБНЕСЛИ (1)
ОБНЕСТИ (3)
ОБНЕСУ (1)
ОБНЕСУТЬ (1)
ОБНИЗАВШИ (1)
ОБНИЗАЛИ (3)
ОБНИЗАНА (2)
ОБНИЗАНИМИ (1)
ОБНИЗАНІ (7)
ОБНІМАВ (7)
ОБНІМАВСЯ (1)
ОБНІМАЄ (27)
ОБНІМАЄТЬСЯ (2)
ОБНІМАЛА (5)
ОБНІМАЛАСЬ (3)
ОБНІМАЛИ (4)
ОБНІМАЛИСЬ (8)
ОБНІМАТИ (11)
ОБНІМАТИСЬ (6)
ОБНІМАТЬ (2)
ОБНІМАТЬСЯ (1)
ОБНІМАЮТЬ (1)
ОБНІМАЮТЬСЯ (7)
ОБНІМАЮЧИ (7)
ОБНІМАЮЧИСЬ (1)
ОБНІМЕ (1)
ОБНІМИ (1)
ОБНІМКАМИ (1)
ОБНІМКУ (2)

ОБНІМОК (14)
ОБНІМОЧКУ (3)
ОБНІМОЧОК (4)
ОБНІС (1)
ОБНОВКИ (1)
ОБНОВКУ (1)
ОБНОСИВ (1)
ОБНОСИВСЯ (1)
ОБНОСИЛАСЯ (1)
ОБНОСИЛИ (1)
ОБНОСИЛИСЬ (1)
ОБНОСИТИ (1)
ОБНОСИТЬ (3)
ОБНОСЯТЬ (1)
ОБНЮХУЄ (1)
ОБНЯВ (36)
ОБНЯВСЯ (1)
ОБНЯВШИ (5)
ОБНЯВШИСЬ (5)
ОБНЯЛА (29)
ОБНЯЛИ (2)
ОБНЯЛИСЬ (1)
ОБНЯЛО (3)
ОБНЯТИ (12)
ОБОБЛИЧЕНА (1)
ОБОБЛИЧЕНИХ (2)
ОБОБЛИЧЕНІ (1)
ОБОБЛИЧЕННІ (1)
ОБОБЛИЧЕННЯ (2)
ОБОБЛИЧЧЕНА (1)
ОБОВ'ЯЗАТИ (1)
ОБОВ'ЯЗКАМИ (1)
ОБОВ'ЯЗКИ (2)
ОБОВ'ЯЗКОВА (1)
ОБОВ'ЯЗКОВІ (1)
ОБОВ'ЯЗКОВО (2)
ОБОВ'ЯЗКОВУ (1)
ОБОВ'ЯЗКУ (1)
ОБОВ'ЯЗОК (2)
ОБОДА (1)
ОБОДАХ (1)
ОБОДИСТИМ (1)
ОБОДИСТОЮ (1)

ОБОДНОМУ (1)
ОБОДОМ (2)
ОБОЄ (83)
ОБОЖЕНОЇ (1)
ОБОЖУВАВ (1)
ОБОЖУВАЛА (3)
ОБОЖУВАЛИ (4)
ОБОЖУВАННЯ (1)
ОБОЖУВАННЯХ (1)
ОБОЖУВАТЬ (2)
ОБОЗ (15)
ОБОЗА (2)
ОБОЗІ (6)
ОБОЗНИЙ (2)
ОБОЗОМ (3)
ОБОЗРЕ-НИЕ (2)
ОБОЗУ (2)
ОБОЛОНЕЮ (1)
ОБОЛОНІ (9)
ОБОЛОННЮ (5)
ОБОЛОНЬ (6)
ОБОЛОНЯМИ (1)
ОБОМ (39)
ОБОМА (76)
ОБОПІЛЬНЕ (1)
ОБОПІЛЬНІ (1)
ОБОПІЛЬНО (2)
ОБОРІ (3)
ОБОРКА (1)
ОБОРКАМИ (2)
ОБОРКАХ (1)
ОБОРКОЮ (2)
ОБОРОК (1)
ОБОРОНА (3)
ОБОРОНЕЦЬ (3)
ОБОРОНИ (23)
ОБОРОНИЛА (1)
ОБОРОНИТИ (2)
ОБОРОНИТИСЬ (3)
ОБОРОНИТЬ (2)
ОБОРОНИТЬСЯ (1)
ОБОРОНІ (4)
ОБОРОНІТЬ (3)
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ОБОРОННИЦЯ (2)
ОБОРОНУ (14)
ОБОРОНЦІ (2)
ОБОРОНЦІВ (1)
ОБОРОНЦЯМИ (1)
ОБОРОНЮ (1)
ОБОРОНЮСЬ (1)
ОБОРОНЯВ (2)
ОБОРОНЯВСЯ (1)
ОБОРОНЯЄТЬСЯ (1)
ОБОРОНЯЙСЯ (2)
ОБОРОНЯЛАСЬ (5)
ОБОРОНЯЛАСЯ (1)
ОБОРОНЯЛИ (2)
ОБОРОНЯЛИСЬ (2)
ОБОРОНЯЛОСЯ (1)
ОБОРОНЯТИ (17)
ОБОРОНЯТИСЬ (10)
ОБОРОНЯТЬ (9)
ОБОРОНЯТЬСЯ (4)
ОБОРОНЯЮ (1)
ОБОРОНЯЮТЬ (2)
ОБОРОНЯЮЧИ (3)
ОБОРОЧКИ (2)
ОБОРОЧКУ (1)
ОБОСПІЛЬНО (1)
ОБОСПІЛЬНОГО (1)
ОБОХ (173)
ОБОЮДНІ (1)
ОБПАЛИВ (1)
ОБПАЛИТЬ (1)
ОБПАРИВ (1)
ОБПАСКУДИВ (1)
ОБПАСКУДИЛА (1)
ОБПЕРЛАСЬ (12)
ОБПЕРЛАСЯ (1)
ОБПЕРЛИСЬ (2)
ОБПЕРСЯ (8)
ОБПЕРТА (1)
ОБПЕРТИСЬ (1)
ОБПЕРУ (1)
ОБПЕРШИСЬ (14)
ОБПИВАЛИ (1)

ОБПИВАТИ (1)
ОБПИЛА (2)
ОБПИЛИ (3)
ОБПИРАВСЯ (1)
ОБПИРАЛИ (2)
ОБПИРАЛИСЬ (1)
ОБПИРАЛОСЬ (2)
ОБПИРАТИ (2)
ОБПИРАЮ (1)
ОБПИРАЮЧИСЬ (5)
ОБПИСАВ (6)
ОБПИСАЛА (1)
ОБПИСАЛИ (1)
ОБПИСАНА (3)
ОБПИСАНИЙ (8)
ОБПИСАНІ (6)
ОБПИСАННЯ (3)
ОБПИСАНО (2)
ОБПИСАТИ (4)
ОБПИСУВАЛИ (3)
ОБПИСУВАННЯ (6)
ОБПИСУВАННЯМ (2)
ОБПИСУВАНО (2)
ОБПИСУВАТИ (2)
ОБПИСУВАТЬ (1)
ОБПИСУЄ (2)
ОБПИСУЄТЕ (1)
ОБПИСУЄТЬСЯ (2)
ОБПИСУЙТЕ (2)
ОБПИСУЮ (2)
ОБПИСУЮТЬСЯ (2)
ОБПИСУЮЧИ (2)
ОБПЛАКУВАЛА (2)
ОБПЛЕТЕНА (4)
ОБПЛЕТЕНИМИ (2)
ОБПЛЕТЕНІ (2)
ОБПЛЕТЕНОГО (1)
ОБПЛИВ (1)
ОБПЛІТАЛИ (1)
ОБПЛУТАВ (2)
ОБПЛУТАЛИ (1)
ОБПЛУТАНЕ (1)
ОБПЛУТАНИЙ (1)

ОБПЛУТАНІ (3)
ОБПЛЮЄ (1)
ОБПОЛІРУЄМО (1)
ОБПОЛОСКАВШИСЬ
(1)
ОБПОЛОСКАНІ (1)
ОБПУХЛА (1)
ОБРАВ (3)
ОБРАВШИ (2)
ОБРАЖАЄ (1)
ОБРАЗ (73)
ОБРАЗА (17)
ОБРАЗАМИ (127)
ОБРАЗАХ (41)
ОБРАЗИ (124)
ОБРАЗИВ (2)
ОБРАЗИВСЯ (2)
ОБРАЗИЛАСЬ (1)
ОБРАЗИЛИСЯ (1)
ОБРАЗИТЕ (2)
ОБРАЗІ (8)
ОБРАЗІВ (82)
ОБРАЗКАМИ (4)
ОБРАЗКАХ (4)
ОБРАЗКИ (4)
ОБРАЗОК (3)
ОБРАЗОМ (28)
ОБРАЗУ (3)
ОБРАЗЦАХ (1)
ОБРАЗЬ (1)
ОБРАЛА (7)
ОБРАЛИ (7)
ОБРАЛО (2)
ОБРАМОВАНА (6)
ОБРАМОВАНЕ (2)
ОБРАМОВАНИЙ (3)
ОБРАМОВАНУ (1)
ОБРАМОВУЄ (1)
ОБРАННЯ (2)
ОБРАТЬ (1)
ОБРЕВІЗУВАТЬ (1)
ОБРИВ (1)
ОБРИВАВ (2)
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ОБРИВАЛАСЬ (2)
ОБРИВАЛИСЬ (1)
ОБРИВАТИ (1)
ОБРИВІ (2)
ОБРИВОМ (1)
ОБРИВЧАСТИХ (1)
ОБРИД (9)
ОБРИДАЛА (1)
ОБРИДЛА (12)
ОБРИДЛИ (14)
ОБРИДЛО (14)
ОБРИДНЕ (6)
ОБРИЗКАЛА (1)
ОБРІДНА (1)
ОБРІДНИЙ (1)
ОБРІДНО (2)
ОБРІЄМ (1)
ОБРІЗАЛИ (1)
ОБРІЗАНОЇ (1)
ОБРІЗКИ (4)
ОБРІЗУЄ (2)
ОБРІЇ (10)
ОБРІЙ (3)
ОБРІК (13)
ОБРІКТИ (2)
ОБРІС (1)
ОБРІТАЄТЬСЯ (1)
ОБРІЮ (6)
ОБРОБИЛИСЬ (2)
ОБРОБИТИ (2)
ОБРОБИТЬ (1)
ОБРОБІТЬ (2)
ОБРОБЛЕНА (4)
ОБРОБЛЕНІ (2)
ОБРОБЛЕНІЙ (1)
ОБРОБЛЮ (2)
ОБРОБЛЮВАЛИ (1)
ОБРОБЛЮВАННЯ (1)
ОБРОБЛЯЛИ (1)
ОБРОБЛЯТИ (1)
ОБРОБЛЯТЬСЯ (1)
ОБРОДИНИЛАСЬ (8)
ОБРОДИНИЛАСЯ (1)

ОБРОКОМ (2)
ОБРОКУ (8)
ОБРОСИВСЯ (2)
ОБРОСЛА (2)
ОБРОСЛИ (4)
ОБРОСЛИМ (1)
ОБРОСЛІ (4)
ОБРОСЛО (1)
ОБРОТЯМИ (2)
ОБРУБАНА (1)
ОБРУС (2)
ОБРУСАМИ (3)
ОБРУСЕНИЕ (11)
ОБРУСЕНИЯ (11)
ОБРУСЕНІЄ (1)
ОБРУСЕНІЯ (1)
ОБРУСИ (1)
ОБРУСИТЕЛЕЙ (1)
ОБРУСИТЕЛІ (2)
ОБРУСИТЕЛІВ (2)
ОБРУСИТЕЛЬ (2)
ОБРУСИТИ (2)
ОБРУСИТЬ (1)
ОБРУСІВ (1)
ОБРУСІВШИ (1)
ОБРУСІВШИХ (1)
ОБРУСІЛО (1)
ОБРУСІННЯ (1)
ОБРУЧА (1)
ОБРУЧАМИ (12)
ОБРУЧАХ (1)
ОБРУЧЕМ (1)
ОБРУЧИКАХ (1)
ОБРУЧИКІВ (1)
ОБРУЧИКОМ (1)
ОБРУЧІ (4)
ОБРУЧІВ (1)
ОБРУШУСЬ (2)
ОБРЫВ (4)
ОБРЫВА (1)
ОБРЫВЕ (1)
ОБРЯД (10)
ОБРЯДУ (1)

ОБРЯМОВАНЕ (3)
ОБРЯМОВАНИЙ (3)
ОБСАДЖЕНА (7)
ОБСАДЖЕНЕ (1)
ОБСАДЖЕНИЙ (12)
ОБСАДЖЕНИМ (1)
ОБСАДЖЕНИХ (3)
ОБСАДЖЕНІ (15)
ОБСАДЖЕНІЙ (2)
ОБСАДЖЕНОМУ (1)
ОБСАДЖЕНОЮ (2)
ОБСАДЖЕНУ (1)
ОБСАДЖУ (1)
ОБСАДЖУВАЛИ (1)
ОБСАДИВ (3)
ОБСАДИЛА (2)
ОБСАДИЛИ (2)
ОБСИДЬ (1)
ОБСИПАВ (17)
ОБСИПАВСЯ (1)
ОБСИПАЄ (6)
ОБСИПАЄТЬСЯ (2)
ОБСИПАЛА (12)
ОБСИПАЛИ (13)
ОБСИПАЛИСЬ (2)
ОБСИПАЛО (11)
ОБСИПАЛОСЬ (3)
ОБСИПАНА (16)
ОБСИПАНЕ (11)
ОБСИПАНИЙ (11)
ОБСИПАНИМ (3)
ОБСИПАНИМИ (5)
ОБСИПАНИХ (4)
ОБСИПАНІ (29)
ОБСИПАНІЙ (2)
ОБСИПАНО (2)
ОБСИПАНОГО (1)
ОБСИПАНОЮ (4)
ОБСИПАНУ (4)
ОБСИПАТИ (3)
ОБСИПАЮТЬСЯ (1)
ОБСИПАЮЧИ (3)
ОБСИПЛЕ (1)
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ОБСИПЛЮ (5)
ОБСИПЛЯТЬ (1)
ОБСІВ (2)
ОБСІЛА (2)
ОБСІЛИ (40)
ОБСІЯВ (1)
ОБСІЯНУ (1)
ОБСКАКАВ (1)
ОБСКРОМАДЖЕНИМИ
(1)
ОБСКРОМАДЯТЬ (1)
ОБСКУБ (1)
ОБСКУБЕ (1)
ОБСКУБИ (1)
ОБСКУБЛА (2)
ОБСКУБЛЕНЕ (1)
ОБСКУБЛЕНИМИ (1)
ОБСКУБЛИ (3)
ОБСКУБУ (1)
ОБСКУБУТЬ (1)
ОБСКУРАНТКА (1)
ОБСКУРАНТНИМ (1)
ОБСКУРАНТНИМИ (1)
ОБСКУРАНТНУ (1)
ОБСМАЛЕНА (2)
ОБСМАЛЕНИЙ (3)
ОБСМАЛЕНИХ (1)
ОБСМАЛЕНОЇ (1)
ОБСМАЛИВ (1)
ОБСМАЛИЛА (2)
ОБСМАЛИТЬ (1)
ОБСМАЛЯТЬ (1)
ОБСМИКАЙ (2)
ОБСМИКАНА (1)
ОБСМИКАНИЙ (2)
ОБСМИКАНИХ (1)
ОБСМИКАНІ (1)
ОБСМИКУВАЛА (1)
ОБСМИКУВАЛАСЬ (1)
ОБСМІЄ (1)
ОБСМІЮВАЛИ (1)
ОБСМІЮВАТИ (1)
ОБСМІЮТЬ (7)

ОБСМІЮЮЧИ (1)
ОБСМІЯВ (2)
ОБСМІЯЛИ (2)
ОБСМІЯТИ (1)
ОБСМІЯТЬ (4)
ОБСМОКТАВ (1)
ОБСМОКТУВАВ (1)
ОБСМОКТУЮЧИ (3)
ОБСМОЛЕНУ (1)
ОБСМУГОВАНИЙ (1)
ОБСНУВАЛО (1)
ОБСНУЮ (1)
ОБСОХЛИ (2)
ОБСОХЛО (7)
ОБСТАВА (38)
ОБСТАВАЛИ (3)
ОБСТАВИ (36)
ОБСТАВИВ (6)
ОБСТАВИЛА (8)
ОБСТАВИЛАСЬ (1)
ОБСТАВИЛИ (3)
ОБСТАВИЛИСЬ (3)
ОБСТАВИМО (2)
ОБСТАВИН (3)
ОБСТАВИНАХ (4)
ОБСТАВИНИ (1)
ОБСТАВИТИ (1)
ОБСТАВИТЬ (6)
ОБСТАВІ (11)
ОБСТАВЛЕНА (14)
ОБСТАВЛЕНЕ (5)
ОБСТАВЛЕНИЙ (9)
ОБСТАВЛЕНИМ (1)
ОБСТАВЛЕНИХ (2)
ОБСТАВЛЕНІ (12)
ОБСТАВЛЕНОГО (2)
ОБСТАВЛЕНОМУ (1)
ОБСТАВЛЕНУ (6)
ОБСТАВЛЮ (1)
ОБСТАВЛЯЄМО (1)
ОБСТАВЛЯЛИ (1)
ОБСТАВЛЯЮЧИ (1)
ОБСТАВМО (1)

ОБСТАВОЮ (10)
ОБСТАВУ (19)
ОБСТАЛИ (24)
ОБСТАНУТЬ (2)
ОБСТАЮТЬ (1)
ОБСТЕЛЕНІ (2)
ОБСТЕЛИЛА (1)
ОБСТОЯТЕЛЬНАЯ (1)
ОБСТРИГ (2)
ОБСТРИГЛИ (1)
ОБСТРИЖЕНА (3)
ОБСТРИЖЕНІ (1)
ОБСТРИЖЕНІЙ (1)
ОБСТРИЖЕНУ (1)
ОБСТРИЖИ (1)
ОБСТРІЛЮВАТИ (2)
ОБСТРЬОПАНА (2)
ОБСТРЬОПАНЕ (2)
ОБСТРЬОПАНИМИ (1)
ОБСТРЬОПАНІ (4)
ОБСТУПАЄ (1)
ОБСТУПАЛИ (1)
ОБСТУПАЮТЬ (2)
ОБСТУПИВ (2)
ОБСТУПИЛА (1)
ОБСТУПИЛИ (38)
ОБСТУПИЛО (1)
ОБСТУПЛЯТЬ (3)
ОБСУДЖУВАЛИ (1)
ОБСУДИЛИ (1)
ОБСУДИТЬ (1)
ОБСУШИВ (1)
ОБСУШИТЬ (1)
ОБСЯГ (2)
ОБСЯГТИ (2)
ОБСЯДУТЬ (1)
ОБТЕР (10)
ОБТЕРЛА (8)
ОБТЕРЛАСЬ (1)
ОБТЕРЛИ (2)
ОБТЕСАВСЯ (1)
ОБТЕСАНИЙ (1)
ОБТЕСАНИХ (2)
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ОБТЕСАНІ (2)
ОБТЕШУ (2)
ОБТИКАВ (4)
ОБТИКАЄ (2)
ОБТИКАЛА (2)
ОБТИКАЛИ (2)
ОБТИКАНА (3)
ОБТИКАНЕ (2)
ОБТИКАНИЙ (6)
ОБТИКАНІ (11)
ОБТИКАНОГО (1)
ОБТИКАНУ (1)
ОБТИКАЮТЬ (1)
ОБТИНАЛИ (1)
ОБТИРАВ (2)
ОБТИРАЛА (1)
ОБТИРАЛИ (2)
ОБТИРАЛИСЬ (2)
ОБТИРАТИ (1)
ОБТИРАТЬ (1)
ОБТИРАЮЧИ (3)
ОБТІЛЕНА (1)
ОБТІЛЕНИЙ (1)
ОБТІЛЕНІ (2)
ОБТІЛЕННІ (1)
ОБТІЛИЛИСЬ (1)
ОБТІЛЮВАЛИ (1)
ОБТІНЕНИЙ (1)
ОБТІНЕНІ (2)
ОБТІНЮВАЛИ (1)
ОБТІНЮВАЛО (1)
ОБТІНЮЄ (1)
ОБТОВКТИ (2)
ОБТРІПУВАТИ (1)
ОБТРУСИ (3)
ОБТРУСИ-БО (1)
ОБТРУСИВ (2)
ОБТРУСИВСЯ (1)
ОБТРУСИЛА (1)
ОБТРУСИЛИ (5)
ОБТРУСИТЬ (1)
ОБТРУСИТЬСЯ (1)
ОБТРУСИШСЯ (1)

ОБТРУШУВАВСЯ (1)
ОБТРУШУВАЛАСЬ (1)
ОБТРУШУВАЛИСЬ (1)
ОБТРУШУВАТИ (1)
ОБТРУШУВАТИСЬ (2)
ОБТРУШУЮЧИ (1)
ОБТЯГЛИ (1)
ОБТЯГНУТИЙ (1)
ОБТЯГНУТИХ (1)
ОБТЯГНУТІ (1)
ОБТЯГНУТЬ (1)
ОБТЯГУВАЛА (1)
ОБТЯТИ (1)
ОБТЯТИМИ (1)
ОБТЯТИХ (1)
ОБУРИВСЬ (1)
ОБУРИВСЯ (1)
ОБУТИЙ (1)
ОБУТИСЬ (1)
ОБУХОВИЧ (1)
ОБУХОМ (3)
ОБУЯН (1)
ОБХАРАКТЕРИЗОВАНА
(1)
ОБХВАЧЕНІ (1)
ОБХВАЧУВАЛИ (1)
ОБХЛЮПАЛИ (1)
ОБХОДЖУ (1)
ОБХОДИВ (3)
ОБХОДИВСЯ (4)
ОБХОДИЛА (2)
ОБХОДИЛАСЬ (2)
ОБХОДИЛАСЯ (1)
ОБХОДИЛИСЬ (3)
ОБХОДИЛОСЬ (1)
ОБХОДИТИСЬ (3)
ОБХОДИТЬСЯ (3)
ОБХОДІННІ (1)
ОБХОДІННЯ (3)
ОБХОДЯТЬСЯ (2)
ОБХОЖДЕНІЄ (1)
ОБХОПИВ (8)
ОБХОПИВШИ (1)

ОБХОПИЛА (9)
ОБХОПИЛИ (2)
ОБХОПИЛО (4)
ОБХОПИТИ (1)
ОБХОПИТЬ (4)
ОБХОПЛЮВАВ (3)
ОБХОПЛЮВАЛА (3)
ОБХОПЛЮВАЛИ (4)
ОБХОПЛЮЄ (1)
ОБЦЕНЬКАМИ (6)
ОБЦЕНЬКИ (21)
ОБЦЕНЬКІВ (3)
ОБЦІЛУВАЛА (3)
ОБЦІЛУВАЛИ (1)
ОБЦІЛУЮ (1)
ОБЦОКОТАЛИ (1)
ОБЦОКОТАЛО (1)
ОБЦЮКАЛИ (1)
ОБЧАХАЮТЬ (1)
ОБЧЕКРИЖИВ (1)
ОБЧЕПЛЕНИЙ (1)
ОБЧЕПЛЯЛА (2)
ОБЧЕРКАВ (1)
ОБЧЕРКАНІ (2)
ОБЧИКАНЕ (1)
ОБЧИКАНИМИ (2)
ОБЧИКАНОГО (1)
ОБЧИКРИЖЕНОЇ (1)
ОБЧИКРИЖИЛА (1)
ОБЧИКРИЖИМО (1)
ОБЧИКРИЖУ (1)
ОБЧИСТИВ (1)
ОБЧИСТИВШИСЬ (1)
ОБЧИСТИТИ (1)
ОБЧИСТИТЬ (2)
ОБЧИЩЕНУ (1)
ОБЧІРКУЄ (1)
ОБЧІСУВАЛИ (2)
ОБЧОРНЮ (1)
ОБЧУСТРЮ (2)
ОБЧУХРАНА (1)
ОБЧУХРАЮ (2)
ОБШАРПАВ (1)
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ОБШАРПАНА (2)
ОБШАРПАНЕ (1)
ОБШАРПАНИЙ (1)
ОБШАРПАНИМ (1)
ОБШАРПАНІ (2)
ОБШАХРУВАВ (1)
ОБШИВАЄ (1)
ОБШИВАЛИ (2)
ОБШИВАЮ (1)
ОБШИВСЯ (1)
ОБШИЛА (2)
ОБШИР (2)
ОБШИТА (4)
ОБШИТИ (1)
ОБШИТИЙ (8)
ОБШИТИХ (3)
ОБШИТІ (8)
ОБШИТІЙ (3)
ОБШЛІФУВАЛАСЬ (1)
ОБШМАГАВ (1)
ОБШМАГАЮ (1)
ОБШМОРГУВАТЬ (1)
ОБШМУЛЬГАВ (5)
ОБШМУЛЬГАЄ (1)
ОБШМУЛЬГАЄШ (1)
ОБШМУЛЬГАЛА (2)
ОБШМУЛЬГАЛИ (2)
ОБШМУЛЬГАЛИСЬ (1)
ОБШМУЛЬГАТЬ (2)
ОБШМУЛЬГАЮ (1)
ОБШУГАТЬ (2)
ОБШУКАВ (2)
ОБШУКАЛИ (3)
ОБШУКУВАЛИ (1)
ОБШУКУВАТИ (2)
ОБШУКУВАТЬ (1)
ОБШУКУЮТЬ (1)
ОБЩЕПОЛЕЗНЫХ (1)
ОБЩЕПРИНЯТА (1)
ОБЩЕПРИНЯТОГО (1)
ОБЩЕПРИНЯТОЮ (1)
ОБЩЕПРИНЯТЬІМ (1)
ОБЩЕСТВА (6)

ОБЩЕСТВЕ (1)
ОБЩЕСТВІ (1)
ОБЩЕСТВО (17)
ОБЩЕСТВОМ (2)
ОБЩЕСТВУ (3)
ОБЩЕСТВУЄ (2)
ОБЩЕСТВУЮ (3)
ОБЩИЙ (2)
ОБЩИКАТУРЕНА (1)
ОБЩИКАТУРИВ (1)
ОБЩИКАТУРЮ (1)
ОБЩИПАНІ (2)
ОБЩИПУВАТИ (1)
ОБЬІЧАЙ (1)
«ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (1)
ОБЪЯСНЕНИЯ (1)
ОБЪЯТИЯ (1)
ОБЫКНОВЕННУЮ (1)
ОБ'ЯВА (2)
ОБ'ЯВИВСЯ (1)
ОБ'ЯВИЛИСЬ (1)
ОБ'ЯВИТЬСЯ (2)
ОБ'ЯВЛЯЄТЬСЯ (1)
ОБ'ЯВЛЯЮТЬ (1)
ОБ'ЯТІЯ (1)
ОВАЦІЮ (1)
ОВВА (52)
ОВДОВІВ (7)
ОВДОВІВШИ (2)
ОВДОВІЛА (6)
ОВДОВІЛИ (1)
ОВЕН (3)
ОВЕРКА (1)
ОВЕС (26)
ОВЕСЕЦЬ (1)
ОВЕЦЬ (37)
ОВЕЧА (1)
ОВЕЧАТ (2)
ОВЕЧАТА (2)
ОВЕЧАТАМ (1)
ОВЕЧИЙ (1)
ОВЕЧІ (3)
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ОГЛУХ (4)
ОВЕЧКА (9)
ОГЛУХЛА (1)
ОВЕЧКАМИ (2)
ОГЛЯД (9)
ОВЕЧКИ (23)
ОГЛЯДАВ (20)
ОВЕЧКО (2)
ОГЛЯДАВСЬ (2)
ОВЕЧКОЮ (3)
ОГЛЯДАВСЯ (7)
ОВЕЧКУ (2)
ОГЛЯДАЄ (5)
ОВЕЧОК (17)
ОГЛЯДАЄМО (1)
ОВІДІЄВА (1)
ОГЛЯДАЄМСЯ (1)
ОВІДІЙ (3)
ОГЛЯДАЄТЬСЯ (16)
ОВІДІЮ (1)
ОГЛЯДАЙСЬ (1)
ОВІДІЯ (3)
ОГЛЯДАЙСЯ (3)
ОВІЄ (1)
ОГЛЯДАЙТЕСЬ (1)
ОВІЙ (1)
ОГЛЯДАЛА (24)
ОВОЧ (1)
ОГЛЯДАЛАСЬ (6)
ОВОЧІ (8)
ОГЛЯДАЛИ (13)
ОВОЧНИЙ (1)
ОГЛЯДАЛИСЬ (2)
ОВОЩ (2)
ОГЛЯДАТИ (19)
ОВОЩАМИ (4)
ОГЛЯДАТИСЬ (2)
ОВОЩІ (9)
ОГЛЯДАТЬ (7)
ОВОЩІВ (3)
ОГЛЯДАЮ (2)
ОВОЩНА (1)
ОГЛЯДАЮСЬ (5)
ОВОЩНИЙ (6)
ОГЛЯДАЮСЯ (1)
ОВРУЦЬКІМ (2)
ОГЛЯДАЮТЬ (9)
ОВЦА (1)
ОГЛЯДАЮЧИ (37)
ОГИДЛИ (2)
ОГЛЯДАЮЧИСЬ (10)
ОГИДЛИВИЙ (1)
ОГЛЯДЖУ (1)
ОГИДЛИВІ (1)
ОГЛЯДИНИ (2)
ОГИДЛИВОЇ (1)
ОГЛЯДИТЬ (2)
ОГИДЛИВОСТІ (1)
ОГЛЯДІВ (15)
ОГИДЛО (1)
ОГЛЯДІВСЬ (2)
ОГИДОЮ (6)
ОГЛЯДІВСЯ (1)
ОГІНСЬКИМ (1)
ОГЛЯДІВШИ (5)
ОГІРКА (1)
ОГЛЯДІВШИСЬ (1)
ОГІРКАМИ (14)
ОГЛЯДІЛА (6)
ОГІРКИ (34)
ОГЛЯДІЛИ (9)
ОГІРКІВ (22)
ОГІРКІВ-ПУП'ЯНКІВ (1) ОГЛЯДІТИ (4)
ОГЛЯДІТИСЬ (1)
ОГІРКУ (2)
ОГЛЯДІТЬ (4)
ОГІРОК (3)
ОГЛЯДОМ (2)
ОГІРОЧКИ (3)
ОГЛЯДУ (3)
ОГІРОЧКІВ (1)
ОГЛЯДУЮЧИХ (1)
ОГІРОЧОК (1)
ОГЛЯДЬМО (1)
ОГЛАВ (2)

ОГЛЯНЕ (1)
ОГЛЯНЕМОСЬ (2)
ОГЛЯНЕТЬСЯ (2)
ОГЛЯНУ (1)
ОГЛЯНУВ (6)
ОГЛЯНУВСЬ (5)
ОГЛЯНУВСЯ (20)
ОГЛЯНУВШИ (1)
ОГЛЯНУВШИСЬ (3)
ОГЛЯНУЛА (11)
ОГЛЯНУЛАСЬ (24)
ОГЛЯНУЛИСЬ (2)
ОГЛЯНУСЬ (1)
ОГЛЯНУТИ (1)
ОГЛЯНУТИСЬ (1)
ОГЛЯНУТЬ (3)
ОГЛЯНУТЬСЯ (4)
ОГЛЯНУУСЯ (2)
ОГЛЯНЬСЯ (2)
ОГЛЯНЬТЕ (2)
ОГНЕВА (1)
ОГНЕВИМ (1)
ОГНЕВИХ (1)
ОГНЕВІ (2)
ОГНЕВОГО (2)
ОГНЕВОЮ (1)
ОГНЕВУ (1)
ОГНЕМ (69)
ОГНЕННАЯ (1)
ОГНЕННИМИ (1)
ОГНЕННІ (1)
ОГНЕПАЛЬНА (1)
ОГНИСТИЙ (1)
ОГНИСТІ (1)
ОГНИСТОМУ (1)
ОГНИЩА (1)
ОГНІ (33)
ОГНІВ (8)
ОГНЮ (32)
ОГНЯМИ (3)
ОГНЯНА (6)
ОГНЯНЕ (11)
ОГНЯНИЙ (15)

ОГНЯНИМ (8)
ОГНЯНИМИ (8)
ОГНЯНИХ (5)
ОГНЯНІ (16)
ОГНЯНОГО (2)
ОГНЯНО-ЗОЛОТИХ (1)
ОГНЯНОМУ (1)
ОГНЯНОЮ (3)
ОГНЯНУ (2)
ОГНЯСТА (1)
ОГНЯСТИМ (3)
ОГНЯСТИМИ (4)
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ОДІРВЕШ (2)
ОДІРВУ (3)
ОДІРЖИН (1)
ОДІРЖИНИ (1)
ОДІСЕЯ (1)
ОДІСЛАВ (21)
ОДІСЛАВШИ (1)
ОДІСЛАИА (2)
ОДІСЛАЛА (14)
ОДІСЛАЛИ (3)
ОДІСЛАНА (2)
ОДІСЛАНО (2)
ОДІСЛАТИ (16)
ОДІСЛАТЬ (4)
ОДІТКНУВ (1)
ОДІТКНУВШИ (1)
ОДІТКНУЛА (1)
ОДІТКНУТИХ (1)
ОДІТХНУТИ (1)
ОДІШЛЕШ (1)
ОДІШЛІТЬ (6)
ОДІШЛЮ (8)

ОДІШЛЮТЬ (2)
ОДІЯЛО (1)
ОД'ЇДЕ (1)
ОД'ЇДЕМО (1)
ОД'ЇЖДЖАЄ (4)
ОД'ЇЖДЖАЄТЕ (1)
ОД'ЇЖДЖАЄШ (1)
ОД'ЇЖДЖАЙ (2)
ОД'ЇЖДЖАЛИ (1)
ОД'ЇЖДЖАЛО (1)
ОД'ЇЖДЖАТИ (1)
ОД'ЇЖДЖАТЬ (1)
ОД'ЇЖДЖАЮТЬ (1)
ОД'ЇЖДЖАЮЧИ (4)
ОД'ЇЗД (3)
ОД'ЇЗДІ (6)
ОД'ЇЗДОМ (2)
ОД'ЇЗДУ (14)
ОД'ЇСТИСЬ (1)
ОД'ЇХАВ (1)
ОД'ЇХАЛИ (2)
ОД'ЇХАТИ (2)
ОДКАЖУСЯ (1)
ОДКАЗАВ (102)
ОДКАЗАВСЯ (2)
ОДКАЗАЛА (96)
ОДКАЗАЛИ (3)
ОДКАЗАТИ (2)
ОДКАЗАТЬ (1)
ОДКАЗУВАВ (7)
ОДКАЗУВАЛА (5)
ОДКАЗУВАЛИ (2)
ОДКАЗУВАТЬ (2)
ОДКАЗУЄ (14)
ОДКАЗУЮТЬ (4)
ОДКАРАСКАЄШСЯ (1)
ОДКАРАСКАТЬСЯ (1)
ОДКАСНЕШСЯ (1)
ОДКАСНИСЬ (1)
ОДКАСНУВСЬ (6)
ОДКАСНУВСЯ (2)
ОДКАСНУВШИСЬ (2)
ОДКАСНУЛАСЬ (2)

ОДКАСНУЛИСЬ (8)
ОДКАСНУЛОСЬ (1)
ОДКАСНУСЬ (2)
ОДКАСНУТИСЬ (2)
ОДКАСНУТЬСЯ (4)
ОДКАТАЮ (1)
ОДКИД (1)
ОДКИДАВ (2)
ОДКИДАВСЯ (1)
ОДКИДАЄ (1)
ОДКИДАЄТЬСЯ (2)
ОДКИДАЛА (1)
ОДКИДАЛАСЬ (1)
ОДКИДАЛИСЬ (3)
ОДКИДАЛОСЬ (1)
ОДКИДАЛОСЯ (1)
ОДКИДАЮТЬСЯ (2)
ОДКИДАЮЧИ (4)
ОДКИДАЮЧИСЬ (1)
ОДКИДІ (1)
ОДКИДНІ (1)
ОДКИНЕТЬСЯ (8)
ОДКИНУВ (13)
ОДКИНУВСЯ (4)
ОДКИНУВШИ (8)
ОДКИНУЛА (8)
ОДКИНУЛАСЬ (2)
ОДКИНУЛИ (1)
ОДКИНУЛИСЬ (2)
ОДКИНУСЬ (1)
ОДКИНУТА (2)
ОДКИНУТЕ (1)
ОДКИНУТИ (1)
ОДКИНУТИЙ (1)
ОДКИНУТИМ (2)
ОДКИНУТИХ (1)
ОДКИНУТІ (3)
ОДКИНУТЬСЯ (2)
ОДКЛАДАВ (3)
ОДКЛАДАЄ (1)
ОДКЛАДАЄШ (1)
ОДКЛАДАТИ (8)
ОДКЛАДАТИМЕ (1)
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ОДКЛАДАТИМЕШ (1)
ОДКЛАДАЮЧИ (2)
ОДКЛАЛА (1)
ОДКЛАЛИ (2)
ОДКЛАСТИ (4)
ОДКЛОНИСЯ (1)
ОДКОЛИ (19)
ОДКОЛОВСЯ (2)
ОДКОЛУПАВ (1)
ОДКОЛУПИЛАСЬ (1)
ОДКОЛУПИЛИСЬ (1)
ОДКОЛУПУВАТЬ (1)
ОДКОПАЙ (1)
ОДКОПУВАЛИ (2)
ОДКОЧУВАТИ (1)
ОДКОША (8)
ОДКРАЙ (2)
ОДКРАЯВ (4)
ОДКРАЯВШИ (1)
ОДКРАЯЛА (3)
ОДКРАЯЛИ (1)
ОДКРАЯНА (2)
ОДКРАЯНЕ (1)
ОДКРАЯТИ (1)
ОДКРАЯТЬ (1)
ОДКРИВ (2)
ОДКРИВАВ (1)
ОДКРИВАЄ (1)
ОДКРИВАЛА (1)
ОДКРИВАЛИ (2)
ОДКРИВАЮТЬ (2)
ОДКРИЛАСЯ (1)
ОДКРИЛИСЬ (1)
ОДКРИЛОСЯ (1)
ОДКРИТА (4)
ОДКРИТИЙ (2)
ОДКРИТІСТЬ (1)
ОДКРИТІШЕ (1)
ОДКРИТКОЮ (2)
ОДКРИТКУ (4)
ОДКРИТО (3)
ОДКРИТОЇ (1)
ОДКРИТОЮ (1)

ОДКРУЧУЄ (1)
ОДКУПИВ (2)
ОДКУПИВСЯ (4)
ОДКУПИТИ (1)
ОДКУПІТЬ (1)
ОДКУСИ (2)
ОДКУСИЛА (1)
ОДКУСЮ (2)
ОДКУШЕНІ (2)
ОДЛАМУВАВ (1)
ОДЛАМУЄ (1)
ОДЛЕЖНОСТІ (1)
ОДЛЕЖУВАВСЬ (2)
ОДЛЕТІЛА (1)
ОДЛИГА (3)
ОДЛИГЛО (2)
ОДЛИП (2)
ОДЛИСК (41)
ОДЛИСКАМ (1)
ОДЛИСКАМИ (5)
ОДЛИСКИ (6)
ОДЛИСКОВІ (1)
ОДЛИСКОМ (28)
ОДЛИСКУ (5)
ОДЛИСКУВАЛОСЬ (1)
ОДЛИЧКА (10)
ОДЛИЧКИ (11)
ОДЛИЧКОЮ (2)
ОДЛИЧКУ (1)
ОДЛІТАЮТЬ (1)
ОДЛІЧИ (1)
ОДЛІЧИВ (6)
ОДЛІЧИЛА (1)
ОДЛІЧИЛИ (2)
ОДЛІЧУВАВ (4)
ОДЛІЧУВАЛА (1)
ОДЛІЧУВАТЬ (1)
ОДЛІЧУЮЧИ (1)
ОДЛОМИВ (2)
ОДЛОМИЛА (1)
ОДЛОМИЛАСЬ (1)
ОДЛОМИЛИ (1)
ОДЛУЧАВ (1)

ОДЛУЧЕНИХ (1)
ОДЛУЧИ (3)
ОДЛУЧИВ (1)
ОДЛУЧИЛИ (2)
ОДЛУЧИТЬ (4)
ОДЛУЧИТЬСЯ (1)
ОДЛЮДКОВІ (2)
ОДЛЮДКОМ (5)
ОДЛЯГЛО (4)
ОДЛЯСКАМИ (4)
ОДЛЯСКИ (29)
ОДМАГАВСЬ (5)
ОДМАГАВСЯ (6)
ОДМАГАЛАСЬ (9)
ОДМАГАЛИСЬ (7)
ОДМАГАЮСЬ (1)
ОДМАХУВАВСЯ (2)
ОДМАХУВАЛАСЯ (1)
ОДМАХУВАЛИСЬ (1)
ОДМАХУВАТИСЬ (1)
ОДМАХУЄТЬСЯ (2)
ОДМАХУЮТЬСЯ (1)
ОДМАХУЮЧИСЬ (1)
ОДМАХУЮЧКСЬ (1)
ОДМЕЖОВАНО (1)
ОДМИВАТИ (1)
ОДМИКАВ (3)
ОДМИКАЄ (1)
ОДМИКАЙТЕ (1)
ОДМИКАЛА (1)
ОДМИКАЛИ (1)
ОДМИКАТИ (2)
ОДМИКАТЬ (1)
ОДМИКАЮТЬ (2)
ОДМИКАЮЧИ (2)
ОДМИКУВАВ (4)
ОДМИКУВАЛА (8)
ОДМИКУВАЛИ (5)
ОДМИКУВАННЯ (1)
ОДМИКУВАТЬ (2)
ОДМИКУЄ (7)
ОДМИКУЮ (3)
ОДМИКУЮТЬ (2)
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ОДМИКУЮЧИ (1)
ОДМІНИ (1)
ОДМІННЕ (1)
ОДМІНОК (2)
ОДМІРИМО (1)
ОДМІРЮВАВ (1)
ОДМІРЯВ (2)
ОДМІРЯЛА (2)
ОДМОВИВ (1)
ОДМОВИЛА (1)
ОДМОВИТЕСЬ (1)
ОДМОВИТИСЬ (1)
ОДМОВКА (1)
ОДМОВКУ (1)
ОДМОВЛЯВСЯ (2)
ОДМОВЛЯЄТЕСЬ (1)
ОДМОВЛЯЙСЯ (1)
ОДМОВЛЯЛА (1)
ОДМОВЛЯЛАСЬ (6)
ОДМОВЛЯЛИ (1)
ОДМОВЛЯЛИСЬ (1)
ОДМОВЛЯЮЧИСЬ (1)
ОДМОЛИЛАСЬ (2)
ОДМОЛИСЬ (1)
ОДМОЛИТИСЬ (1)
ОДМОЛИТЬСЯ (2)
ОДМОЛЮВАЛАСЬ (1)
ОДМОЛЮВАТИСЬ (1)
ОДМОЛЮВАТЬ (1)
ОДМОЛЮСЬ (1)
ОДМОРОЖЕНИМ (1)
ОДМОРОЖЕНІ (1)
ОДМОРОЗИЛА (2)
ОДМУРУЄШСЯ (1)
ОДНА (697)
ОДНАК (4)
ОДНАКОВА (5)
ОДНАКОВЕ (7)
ОДНАКОВИЙ (4)
ОДНАКОВИМ (2)
ОДНАКОВИМИ (2)
ОДНАКОВИХ (6)
ОДНАКОВІ (26)

ОДНАКОВІСІНЬКА (2)
ОДНАКОВІСІНЬКІ (2)
ОДНАКОВІСІНЬКО (6)
ОДНАКОВІСТЬ (5)
ОДНАКОВІСТЮ (1)
ОДНАКОВО (31)
ОДНАКОВОГО (3)
ОДНАКОВОСТІ (4)
ОДНАКОВОЮ (2)
ОДНА-ОДНІСІНЬКА (1)
ОДНАЧЕ (270)
ОДНЕ (40)
ОДНЕСЕ (5)
ОДНЕСЕШ (1)
ОДНЕСИ (3)
ОДНЕСІМ (1)
ОДНЕСІТЬ (1)
ОДНЕСЛА (14)
ОДНЕСЛИ (6)
ОДНЕСТИ (5)
ОДНЕСУ (2)
ОДНИЗУ (17)
ОДНИКУВАВ (7)
ОДНИКУВАЛА (2)
ОДНИКУВАЛИ (2)
ОДНИКУВАТИ (2)
ОДНИКУЄ (6)
ОДНИКУЄШ (1)
ОДНИКУЮТЬ (3)
ОДНИМ (186)
ОДНИМИ (6)
ОДНИНІ (1)
ОДНИХ (20)
ОДНІ (121)
ОДНІЄЇ (128)
ОДНІЄЮ (66)
ОДНІЇ (2)
ОДНІЙ (139)
ОДНІМ (32)
ОДНІМАЄ (5)
ОДНІМАЛА (3)
ОДНІМАЛИ (2)
ОДНІМАННЯ (2)

ОДНІМАТИ (1)
ОДНІМАЮТЬ (3)
ОДНІМЕ (3)
ОДНІМЕМО (1)
ОДНІМЕШ (1)
ОДНІМИ (1)
ОДНІМІМ (1)
ОДНІМУ (5)
ОДНІС (21)
ОДНІСЕНЬКОЇ (2)
ОДНІСІНЬКА (2)
ОДНІСІНЬКЕ (1)
ОДНІСІНЬКИЙ (2)
ОДНІСІНЬКИМ (1)
ОДНІСІНЬКОГО (7)
ОДНІСІНЬКОЇ (6)
ОДНО (237)
ОДНОБІЧНІСТЬ (1)
ОДНОБІЧНО (1)
ОДНОБОЧНІСТЬ (1)
ОДНОГО (573)
ОДНОГУЧНИМ (1)
ОДНОДУМА (2)
ОДНОДУМИ (2)
ОДНОДУМЦІВ (1)
ОДНОЇ (56)
ОДНОКОНКУ (1)
ОДНОЛІТКИ (2)
ОДНОЛІТКИБЛИЗНЯТА (1)
ОДНОМАНІТНА (2)
ОДНОМАНІТНЕ (1)
ОДНОМАНІТНИМ (1)
ОДНОМАНІТНІСТЮ (1)
ОДНОМІРНЕ (1)
ОДНОМІРНИМ (1)
ОДНОМІРНО (2)
ОДНОМУ (272)
ОДНООКИЙ (1)
ОДНОРАЗНИЙ (1)
ОДНОРАЗНІ (3)
ОДНОРАЗНО (2)
ОДНОРІЧНИЙ (1)

422

ОДНОСЕЛЬЧАНИ (1)
ОДНОСИЛА (1)
ОДНОСИТЬ (1)
ОДНОСТАЙНОСТІ (1)
ОДНОСУМ (2)
ОДНОСУМА (2)
ОДНОСУМЕНКО (1)
ОДНОТОННА (1)
ОДНОТОННЕ (1)
ОДНОТОННИМ (4)
ОДНОТОННІСТЬ (2)
ОДНОТОННОСТІ (1)
ОДНОЧАСНО (2)
ОДНОЮ (8)
ОДНУ (504)
ОДНУ-ДРУГУ (3)
ОДНЯВ (13)
ОДНЯВШИ (1)
ОДНЯЛА (9)
ОДНЯЛИ (7)
ОДНЯЛО (3)
ОДНЯТЕ (1)
ОДНЯТИ (2)
ОДНЯТИЙ (1)
ОДНЯТОГО (1)
ОДНЯТЬ (1)
ОДОПРІЧНИЛАСЬ (1)
ОДОПРІЧНИЛИСЬ (5)
ОДОПРІЧНИТЬСЯ (3)
ОДОПРІЧНЮВАЛИСЬ
(4)
ОДОРОБАЛА (1)
ОДОРОБАЛО (8)
ОДПАЛА (2)
ОДПАЛО (2)
ОДПЕРТИ (2)
ОДПИРАТИ (1)
ОДПИСАВ (28)
ОДПИСАЛА (11)
ОДПИСАЛИ (5)
ОДПИСАТИ (5)
ОДПИСАТЬ (3)
ОДПИСКА (1)

ОДПИСКИ (4)
ОДПИСКОЮ (1)
ОДПИСКУ (10)
ОДПИСУВАВ (2)
ОДПИСУВАЛИ (1)
ОДПИСУВАТИ (2)
ОДПИСУВАТИСЬ (1)
ОДПИСУВАТЬ (1)
ОДПИСУЄ (2)
ОДПИСУЄШ (1)
ОДПИСУЙТЕ (1)
ОДПИХАЕ (1)
ОДПИХАЄ (10)
ОДПИХАЄШ (1)
ОДПИХАЙ (1)
ОДПИХАЛИ (1)
ОДПИХАЮТЬ (1)
ОДПИХАЮЧИ (2)
ОДПИШЕ (3)
ОДПИШЕТЕ (1)
ОДПИШИ (2)
ОДПИШІТЬ (6)
ОДПИШУ (2)
ОДПЛАЧУЮТЬ (1)
ОДПЛИВ (2)
ОДПЛИВЛИ (1)
ОДПЛИВУТЬ (1)
ОДПЛЬОВУВАЛАСЬ (1)
ОДПЛЮНУТИСЬ (1)
ОДПОВІВ (22)
ОДПОВІДАВ (12)
ОДПОВІДАЄ (6)
ОДПОВІДАЛА (8)
ОДПОВІДАЛЬНІСТЬ (2)
ОДПОВІДАЛЬНОСТІ (1)
ОДПОВІДАТИ (8)
ОДПОВІДАТЬ (4)
ОДПОВІДАЮ (1)
ОДПОВІДАЮТЬ (2)
ОДПОВІДАЮЧИ (2)
ОДПОВІДАЮЧИХ (1)
ОДПОВІДДЮ (5)
ОДПОВІДІ (30)

ОДПОВІДНИХ (1)
ОДПОВІДЬ (38)
ОДПОВІЛА (18)
ОДПОВІЛИ (1)
ОДПОВІСТИ (4)
ОДПОЧИВ (5)
ОДПОЧИВАВ (9)
ОДПОЧИВАЄ (3)
ОДПОЧИВАЄМО (1)
ОДПОЧИВАЙ (1)
ОДПОЧИВАЙТЕ (1)
ОДПОЧИВАЛА (11)
ОДПОЧИВАЛИ (13)
ОДПОЧИВАЛО (1)
ОДПОЧИВАТИ (16)
ОДПОЧИВАТЬ (5)
ОДПОЧИВАЮ (3)
ОДПОЧИВАЮТЬ (8)
ОДПОЧИВАЮЧИ (2)
ОДПОЧИВАЮЧІ (1)
ОДПОЧИВШИ (7)
ОДПОЧИЛА (6)
ОДПОЧИЛИ (7)
ОДПОЧИНЕ (1)
ОДПОЧИНКОВІ (1)
ОДПОЧИНКУ (7)
ОДПОЧИНОК (20)
ОДПОЧИНУ (12)
ОДПОЧИНУТЬ (1)
ОДПОЧИНЬ (1)
ОДПОЧИНЬМО (1)
ОДПОЧИНЬТЕ (1)
ОДПОЧИТИ (13)
ОДПОЧИТЬ (8)
ОДПРАВА (7)
ОДПРАВИ (4)
ОДПРАВИВ (2)
ОДПРАВИВШИ (1)
ОДПРАВИЛИ (7)
ОДПРАВИТИ (4)
ОДПРАВИТЬ (4)
ОДПРАВІ (1)
ОДПРАВЛЕНА (1)
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ОДПРАВЛЮ (1)
ОДПРАВЛЯЛАСЬ (1)
ОДПРАВЛЯТИ (1)
ОДПРАВЛЯТЬ (1)
ОДПРАВУ (6)
ОДПРОСИВСЬ (1)
ОДПРОСИВСЯ (3)
ОДПРОСИЛА (1)
ОДПРОСИЛАСЬ (3)
ОДПРОСИЛАСЯ (1)
ОДПРОСИМО (1)
ОДПРОСИТЬСЯ (1)
ОДПРОХАВСЯ (1)
ОДПРОШУВАВСЯ (1)
ОДПРОШУВАЛАСЬ (1)
ОДПРОШУСЯ (1)
ОДПРЯДУ (1)
ОДПУСК (1)
ОДПУСКАЛИ (1)
ОДПУСКАЮЧИ (1)
ОДПУСТ (3)
ОДПУСТИ (2)
ОДПУСТИВ (1)
ОДПУСТИТЬ (1)
ОДРАДУ (2)
ОДРАЗУ (443)
ОДРЕМОНТУЮ (1)
ОДРИВАВ (1)
ОДРИВАВСЬ (1)
ОДРИВАЕ (1)
ОДРИВАЄ (2)
ОДРИВАЄТЬСЯ (1)
ОДРИВАЙ (9)
ОДРИВАЛА (3)
ОДРИВАЛАСЬ (2)
ОДРИВАЛИ (1)
ОДРИВАТИ (1)
ОДРИВАТЬ (2)
ОДРИВАЮ (2)
ОДРИВАЮЧИ (3)
ОДРИВЧАСТО (1)
ОДРІЖ (2)
ОДРІЖЕ (1)

ОДРІЖЕТЕ (1)
ОДРІЖТЕ (3)
ОДРІЖУ (3)
ОДРІЗАВ (10)
ОДРІЗАВШИ (2)
ОДРІЗАЛА (10)
ОДРІЗАЛИ (2)
ОДРІЗАНА (1)
ОДРІЗАНЕ (1)
ОДРІЗАНИЙ (1)
ОДРІЗАНІ (1)
ОДРІЗАНУ (1)
ОДРІЗАТИ (3)
ОДРІЗНЕНА (1)
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ОЗИРАЮСЬ (2)
ОЗИРАЮЧИ (2)
ОЗИРАЮЧИСЬ (11)
ОЗИРНЕМОСЬ (1)
ОЗИРНУВСЬ (1)
ОЗИРНУВСЯ (9)
ОЗИРНУВШИСЬ (8)
ОЗИРНУЛАСЬ (9)

ОЗИРНУЛАСЯ (2)
ОЗИРНУЛИСЬ (2)
ОЗИРНУТИСЬ (1)
ОЗІЇ (2)
ОЗІЇ-МАГАЗЕЇ (1)
ОЗІЮ (2)
ОЗІЯ (1)
ОЗНАКА (3)
ОЗНАКИ (2)
ОЗНАКУ (2)
ОЗНАЧУВАЛАСЬ (1)
ОЗОЛОТИВ (1)
ОЗОЛОТИЛА (1)
ОЗОЛОЧУ (1)
ОЙ (1492)
ОЙКАЄ (2)
ОЙКАЛА (2)
ОЙКАЛИ (2)
ОЙКАЮТЬ (2)
ОЙКНУВ (1)
ОЙКНУЛА (2)
ОЙКНУЛИ (1)
ОЙ-ОЙ (10)
ОЙ-ОЙ-ОЙ (28)
ОЙ-ОЙ-ОЙ-ОЙ (1)
ОЙЧИЗНУ (2)
ОКА (28)
ОКАЗІЇ (1)
ОКАЗІЮ (3)
ОКАЗІЯ (15)
ОКАНЯ (1)
ОКАТИЙ (2)
ОКАТОГО (1)
ОКАФИСТ (1)
ОКАХВИСТ (1)
ОКЕАНІ (2)
ОКЕАНІЇ (1)
ОКИДАВ (1)
ОКИДАЮ (2)
ОКИНУВ (34)
ОКИНУВШИ (4)
ОКИНУЛА (19)
ОКИНУТИ (1)
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ОКИНУТЬ (1)
ОКИПАЄ (1)
ОКИЯН (1)
ОКІЯНА (2)
ОКНОМ (1)
ОКО (66)
ОКОЛА (3)
ОКОЛИЦІ (89)
ОКОЛИЦЬ (2)
ОКОЛИЦЮ (16)
ОКОЛИЦЯ (4)
ОКОЛИЦЯМИ (1)
ОКОЛИЦЯХ (5)
ОКОЛИШНІ (7)
ОКОЛИШНІХ (14)
ОКОЛИШНЮ (1)
ОКОЛО (4)
ОКОМ (141)
ОКОНИ (2)
ОКОНОМ (4)
ОКОНОМА (4)
ОКОНОМИ (1)
ОКОНЦЯ (2)
ОКОНЧАННЯ (2)
ОКОНЧЕ (2)
ОКОНЧИЛ (1)
ОКОП (1)
ОКОПАМИ (6)
ОКОПАХ (5)
ОКОПИ (8)
ОКОПИРОВКУ (1)
ОКОПІ (18)
ОКОПІВ (4)
ОКОПОМ (9)
ОКОПУ (4)
ОКОРЕНКАХ (1)
ОКОРЕНКИ (2)
ОКОТИЛАСЬ (1)
ОКОШИЛАСЬ (1)
ОКОШИЛОСЬ (2)
ОКОШИТЬСЯ (3)
ОКРАЄНИМ (1)
ОКРАЄЦЬ (8)

ОКРАИН (3)
ОКРАЇН (2)
ОКРАЇНАХ (2)
ОКРАЇНИ (6)
ОКРАЇННІ (2)
ОКРАЙЦІ (3)
ОКРАЙЦІВ (2)
ОКРАСА (6)
ОКРАСОЮ (10)
ОКРЕМА (2)
ОКРЕМЕ (10)
ОКРЕМИЙ (8)
ОКРЕМИМ (2)
ОКРЕМИХ (2)
ОКРЕМІШНЯ (1)
ОКРЕМНОМУ (2)
ОКРЕМНОЮ (1)
ОКРЕМО (15)
ОКРЕМОЮ (6)
ОКРИВАВ (1)
ОКРИВАЮЧИ (2)
ОКРИЛА (1)
ОКРІВЛЯ (1)
ОКРІМ (161)
ОКРІП (29)
ОКРОМЕ (19)
ОКРОМИ (55)
ОКРОМІ (1)
ОКРОМІШНИЙ (1)
ОКРОМІШНИМ (1)
ОКРОМНІЙ (1)
ОКРОМНІМ (2)
ОКРОМНІШНЮ (1)
ОКРОП (1)
ОКРОПИ (9)
ОКРОПІ (20)
ОКРОПІВ (1)
ОКРОПОМ (10)
ОКРОПУ (5)
ОКРУГ (10)
ОКРУГУ (2)
ОКРУЖАТИ (2)
ОКРУЖАЮЩАЯ (3)

ОКРУЖАЮЩЕЙ (1)
ОКРУЗІ (1)
ОКРУШКАМИ (1)
ОКРУШКИ (2)
ОКРУШКІВ (1)
ОКСАМИТ (26)
ОКСАМИТАМИ (1)
ОКСАМИТАХ (2)
ОКСАМИТИ (7)
ОКСАМИТІ (8)
ОКСАМИТІВ (1)
ОКСАМИТКОЮ (1)
ОКСАМИТОВА (4)
ОКСАМИТОВЕ (9)
ОКСАМИТОВИЙ (13)
ОКСАМИТОВИМ (8)
ОКСАМИТОВИМИ (6)
ОКСАМИТОВИХ (7)
ОКСАМИТОВІ (31)
ОКСАМИТОВІЙ (3)
ОКСАМИТОВОГО (2)
ОКСАМИТОВОЇ (1)
ОКСАМИТОВОМУ (5)
ОКСАМИТОВОЮ (3)
ОКСАМИТОВУ (5)
ОКСАМИТОМ (17)
ОКСАМИТУ (12)
ОКСАНА (2)
ОКСАНИ (2)
ОКСАНОЮ (2)
ОКСАНУ (1)
ОКТАВОЮ (1)
ОКТАВУ (3)
ОКТЯБРІ (1)
ОКТЯБРЯ (18)
ОКУЛЯРАМИ (5)
ОКУЛЯРАХ (1)
ОКУЛЯРИ (18)
ОКУЛЯРІВ (2)
ОЛЕАНДР (1)
ОЛЕАНДРА (3)
ОЛЕАНДРИ (8)
ОЛЕАНДРІВ (6)
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ОЛЕГ (2)
ОЛЕКСА (4)
ОЛЕКСАНДЕР (5)
ОЛЕКСАНДР (12)
ОЛЕКСАНДРА (44)
ОЛЕКСАНДРЕ (17)
ОЛЕКСАНДРИ (3)
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИМ
(2)
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ
(1)
ОЛЕКСАНДРО (11)
ОЛЕКСАНДРОВІ (2)
ОЛЕКСАНДРОВСЬКИМ
(1)
ОЛЕКСАНДРОМ (5)
ОЛЕКСАНДРОЮ (2)
ОЛЕКСАНДРУ (2)
ОЛЕКСИ (6)
ОЛЕКСІЄВІ (1)
ОЛЕКСІЙ (2)
ОЛЕКСІЮ (4)
ОЛЕКСІЯ (4)
ОЛЕКСО (4)
ОЛЕКСУ (1)
ОЛЕНА (99)
ОЛЕНИ (25)
ОЛЕНИН (1)
ОЛЕНИНІ (2)
ОЛЕНИНУ (2)
ОЛЕНІ (6)
ОЛЕНКА (81)
ОЛЕНКИ (16)
ОЛЕНКО (16)
ОЛЕНКОЮ (7)
ОЛЕНКУ (38)
ОЛЕНО (5)
ОЛЕНОК (1)
ОЛЕНОЮ (7)
ОЛЕНУ (21)
ОЛЕНЦІ (6)
ОЛЕНЧИН (1)
ОЛЕНЧИНА (1)

ОЛЕОГРАФІЇ (1)
ОЛЕОГРАФІЧНИМ (1)
ОЛЕОГРАФІЯ (1)
ОЛЕСЕВІ (4)
ОЛЕСЕВІЙ (2)
ОЛЕСЕЮ (16)
ОЛЕСИН (5)
ОЛЕСИНА (5)
ОЛЕСИНЕ (2)
ОЛЕСИНИМ (1)
ОЛЕСИНИХ (3)
ОЛЕСИНІ (6)
ОЛЕСИНОГО (2)
ОЛЕСИНОЇ (1)
ОЛЕСИНУ (5)
ОЛЕСІ (67)
ОЛЕСЬ (5)
ОЛЕСЬКА (1)
ОЛЕСЮ (72)
ОЛЕСЯ (491)
ОЛЕШКАМИ (2)
ОЛИВА (4)
ОЛИВИ (2)
ОЛИВКОВИМ (1)
ОЛИВКОВІ (1)
ОЛИВО (1)
ОЛИВОВИМ (1)
ОЛИВОЮ (6)
ОЛИВУ (1)
ОЛИВ'ЯНА (1)
ОЛИВ'ЯНИМ (2)
ОЛИВ'ЯНИХ (2)
ОЛИВ'ЯНІ (3)
ОЛИВ'ЯНОМУ (1)
ОЛИВ'ЯНУ (1)
ОЛІ (1)
ОЛІЄЮ (3)
ОЛІЇ (3)
ОЛІЙКИ (1)
ОЛІЙНИМИ (1)
ОЛІЙНИЦІ (1)
ОЛІЙНИЦЮ (1)
ОЛІМП (12)

ОЛІМПА (1)
ОЛІМПІ (3)
ОЛІМПІЙСЬКИЙ (2)
ОЛІМПІЙСЬКИМ (1)
ОЛІМПІЙСЬКИХ (2)
ОЛІМПІЙСЬКІ (2)
ОЛІМПІЙСЬКОЇ (1)
ОЛІМПІЙСЬКОМУ (1)
ОЛІМПІЙЦЯМ (2)
ОЛІМПУ (6)
ОЛІНДЕРЕЦЬ (1)
ОЛІНДЕРКА (1)
ОЛІНДЕРКИ (1)
ОЛІНДЕРСЬКИЙ (1)
ОЛІНДЕРСЬКОГО (1)
ОЛІНДЕРСЬКОЮ (1)
ОЛІНДЕРСЬКУ (1)
ОЛІЯ (5)
ОЛОВА (1)
ОЛОФЕРНА (1)
ОЛТАР (3)
ОЛТАРЕВІ (1)
ОЛТАРІ (6)
ОЛТАРЯ (8)
ОЛТАРЯМИ (1)
ОЛЬГА (399)
ОЛЬГЕРДА (1)
ОЛЬГЕРДОВИЧІВ (1)
ОЛЬГИ (47)
ОЛЬГО (30)
ОЛЬГОЮ (16)
ОЛЬГУ (54)
ОЛЬЖИН (3)
ОЛЬЖИНА (3)
ОЛЬЖИНЕ (3)
ОЛЬЖИНИМ (1)
ОЛЬЖИНИМИ (1)
ОЛЬЖИНИХ (2)
ОЛЬЖИНІ (3)
ОЛЬЖИНІЙ (1)
ОЛЬЖИНОГО (1)
ОЛЬЖИНОЮ (1)
ОЛЬЖИНУ (3)
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ОЛЬЗІ (34)
ОЛЮ (4)
ОМАЛОРУСИЛАСЬ (1)
ОМАНА (3)
ОМАНОЮ (1)
ОМАНУ (2)
ОМЕЖОВАНИМ (1)
ОМЕЖОВАНИХ (1)
ОМЕЖОВАНІ (1)
ОМЕЖОВАНОГО (4)
ОМЕЖОВАНОЇ (2)
ОМЕЖОВУВАТИСЬ (2)
ОМЕЛГА (9)
ОМЕЛЬКА (18)
ОМЕЛЬКІВНО (2)
ОМЕЛЬКО (28)
ОМЕЛЬКОВІ (3)
ОМЕЛЬКОВОЇ (1)
ОМЕЛЬКОМ (4)
ОМЕЛЬКУ (7)
ОМЕЛЯН (12)
ОМЕЛЯНА (6)
ОМНІБУС (3)
ОМНІБУСА (3)
ОМНІБУСІ (2)
ОМОФОР (3)
ОМОФОРА (1)
ОМОФОРОМ (1)
ОМФАЛИ (2)
ОН (261)
ОНА (5)
ОНДЕ (5)
ОНДЕЧКИ (89)
ОНЕГИНА (1)
ОНЄГІНА (1)
ОНИ (1)
ОНИКІЄВІ (1)
ОНИКІЙ (69)
ОНИКІЙОВІЙ (1)
ОНИКІЮ (9)
ОНИКІЯ (11)
ОНИСЕЮ (6)
ОНИСИН (8)

ОНИСИНА (2)
ОНИСИНЕ (2)
ОНИСИНІ (3)
ОНИСИНОГО (2)
ОНИСИНУ (1)
ОНИСІ (57)
ОНИСІЄ (41)
ОНИСІЄЮ (4)
ОНИСІЇ (11)
ОНИСІЮ (5)
ОНИСІЯ (62)
ОНИСЬКА (6)
ОНИСЬКО (21)
ОНИСЬКОМ (1)
ОНИСЬКУ (3)
ОНИСЮ (57)
ОНИСЯ (443)
ОНІМІВ (1)
ОНІМІТЬ (1)
ОНІМІЮ (1)
ОНОЙКА (1)
ОНОЙКІВНИ (1)
ОНОЙКІВНУ (1)
ОНОЙКО (4)
ОНОЙКОВА (1)
ОНОЙКОВОЇ (1)
ОН-ОН (1)
ОН-ОНО (2)
ОНОПРІЄНКА (1)
ОНОПРІЄНКИ (3)
ОНОПРІЄНКІВ (1)
ОНОПРІЄНКОВІ (1)
ОНОПРІЙ (1)
ОНОПРІЯ (1)
ОНОРЕ (1)
ОНТИТЛАМИ (2)
ОНУК (2)
ОНУКА (4)
ОНУКАМ (3)
ОНУКАМИ (1)
ОНУКИ (6)
ОНУКІВ (3)
ОНУКОВІ (1)

ОНУКОМ (2)
ОНУПРІЯ (1)
ОНУФРІЄВІ (1)
ОНУФРІЙ (12)
ОНУФРІЯ (4)
ОНУЧ (1)
ОНУЧА (1)
ОНУЧІ (3)
ОНУЧКА (3)
ОНУЧКАМИ (1)
ОНУЧКУ (1)
ОНУЧОК (1)
ОНУЮ (1)
ОПАВ (1)
ОПАДАЛА (1)
ОПАДАЛИ (2)
ОПАДАЮЧИМ (1)
ОПАДЕ (2)
ОПАДУТЬ (2)
ОПАЛ (1)
ОПАЛЕНИЙ (1)
ОПАЛЕНІ (1)
ОПАЛИ (13)
ОПАЛИХ (1)
ОПАЛІ (1)
ОПАЛО (2)
ОПАЛОВИЙ (1)
ОПАЛОВИХ (1)
ОПАЛОВІ (1)
ОПАЛОВОМУ (1)
ОПАЛОМ (1)
ОПАМ'ЯТАВСЬ (10)
ОПАМ'ЯТАВСЯ (35)
ОПАМ'ЯТАВШИСЬ (8)
ОПАМ'ЯТАЄТЬСЯ (2)
ОПАМ'ЯТАЙСЬ (3)
ОПАМ'ЯТАЙСЯ (7)
ОПАМ'ЯТАЙТЕСЬ (4)
ОПАМ'ЯТАЙТЕСЯ (1)
ОПАМ'ЯТАЛАСЬ (49)
ОПАМ'ЯТАЛАСЯ (3)
ОПАМ'ЯТАЛИСЬ (2)
ОПАМ'ЯТАТИСЬ (6)

431

ОПАМ'ЯТАТИСЯ (1)
ОПАМ'ЯТАТЬСЯ (4)
ОПАМ'ЯТАЮСЬ (1)
ОПАМ'ЯТУВАВСЯ (4)
ОПАМ'ЯТУВАЛАСЬ (4)
ОПАНАС (4)
ОПАНАСА (2)
ОПАНАСІВНА (64)
ОПАНАСІВНИ (8)
ОПАНАСІВНО (1)
ОПАНАСІВНУ (2)
ОПАНАСОВІ (1)
ОПАНУВАВ (3)
ОПАНУВАЛА (3)
ОПАНУВАЛИ (5)
ОПАНУВАЛО (2)
ОПАНУВАТЬ (2)
ОПАПАСІВНА (1)
ОПАР (7)
ОПАРА (1)
ОПАРЕНА (1)
ОПАРЕНИЙ (1)
ОПАРИЛА (1)
ОПАРИЛАСЬ (1)
ОПАРІ (1)
ОПАСАННЯ (3)
ОПАСЕНИЕ (1)
ОПАСЕНИХ (1)
ОПАСЕНІ (1)
ОПАСКИ (1)
ОПАСКУ (2)
ОПАСКУДИТИ (2)
ОПАТРАЛА (3)
ОПАТРАЛИ (1)
ОПЕКЛАСЬ (1)
ОПЕКТИСЬ (2)
ОПЕНЬКАМИ (1)
ОПЕНЬКИ (21)
ОПЕНЬКІВ (5)
ОПЕНЬКУ (1)
ОПЕНЬОК (4)
ОПЕР (1)
ОПЕРА (11)

ОПЕРАХ (2)
ОПЕРАЦІЙ (3)
ОПЕРЕЗАЛА (2)
ОПЕРЕЗАЛИ (1)
ОПЕРЕЗАЛИСЬ (1)
ОПЕРЕЗАЛО (1)
ОПЕРЕЗАЛОСЬ (1)
ОПЕРЕЗАНА (2)
ОПЕРЕЗАНЕ (1)
ОПЕРЕЗАНИЙ (2)
ОПЕРЕЗАНОГО (1)
ОПЕРЕТ (4)
ОПЕРЕТА (6)
ОПЕРЕТАХ (2)
ОПЕРЕТИ (1)
ОПЕРЕТКИ (5)
ОПЕРЕТОК (1)
ОПЕРЕТУ (4)
ОПЕРИ (12)
ОПЕРІ (28)
ОПЕРНА (1)
ОПЕРНИЙ (3)
ОПЕРНИМИ (3)
ОПЕРНИХ (5)
ОПЕРНІ (4)
ОПЕРНОГО (1)
ОПЕРНОЇ (1)
ОПЕРНОМУ (5)
ОПЕРНУ (1)
ОПЕРСЯ (2)
ОПЕРУ (17)
ОПЕЦКА (1)
ОПЕЦЬКУВАТА (1)
ОПЕЦЬКУВАТИЙ (1)
ОПЕЦЬКУВАТІ (1)
ОПЕЦЬКУВАТУ (1)
ОПЕЦЬОК (2)
ОПЕЧАТАНО (1)
ОПЕЧАТКІВ (1)
ОПЕЧАТУВАНО (1)
ОПЕЧЕНА (6)
ОПЕЧЕНИЙ (22)
ОПИНАВСЬ (2)

ОПИНАВСЯ (2)
ОПИНАЄТЬСЯ (3)
ОПИНАЄШСЯ (1)
ОПИНАЛАСЬ (9)
ОПИНАЛАСЯ (1)
ОПИНАЛИСЬ (1)
ОПИНАТИМЕТЬСЯ (1)
ОПИНИВСЬ (2)
ОПИНИВСЯ (20)
ОПИНИВШИСЬ (1)
ОПИНИЛАСЬ (23)
ОПИНИЛИСЬ (11)
ОПИНИЛОСЬ (2)
ОПИНИЛОСЯ (1)
ОПИНИТИСЬ (3)
ОПИНИТЬСЯ (1)
ОПИНЮСЬ (1)
ОПИНЯЄТЬСЯ (1)
ОПИНЯЛИСЬ (1)
ОПИРАЮЧИСЬ (1)
ОПИС (2)
ОПИСАНА (1)
ОПИСАННЯ (2)
ОПИСИ (1)
ОПИСУ (2)
ОПИСУВАЛАСЬ (1)
ОПИСУВАТИ (1)
ОПИСУЄ (3)
ОПИСУЄТЬСЯ (2)
ОПИСЬ (1)
ОПИСЬІВАЮТСЯ (1)
ОПИТАВ (5)
ОПИТАВСЯ (1)
ОПИШНИЙ (2)
ОПИШНІЙ (1)
ОПІВДНІ (38)
ОПІВДНЯ (1)
ОПІВНОЧІ (37)
ОПІЗНИВСЬ (3)
ОПІЗНИВСЯ (22)
ОПІЗНИВШИСЬ (2)
ОПІЗНИЛАСЬ (12)
ОПІЗНИЛИСЬ (12)
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ОПІЗНИМОСЬ (7)
ОПІЗНИМОСЯ (1)
ОПІЗНИТИСЬ (3)
ОПІЗНИТИСЯ (1)
ОПІЗНИТЬСЯ (8)
ОПІЗНИШСЯ (1)
ОПІЗНІТЬСЯ (1)
ОПІЗНЮСЯ (1)
ОПІЗНЮЮТЬСЯ (3)
ОПІКИ (1)
ОПІКСЯ (1)
ОПІКУ (2)
ОПІКУН (2)
ОПІКУНА (1)
ОПІКУНОК (1)
ОПІКУНСТВО (1)
ОПІСЛЯ (3)
ОПЛАКАВШИ (2)
ОПЛАКАЛА (1)
ОПЛАКАЛИ (2)
ОПЛАКУВАЛА (1)
ОПЛАКУЮТЬ (1)
ОПЛАТИ (2)
ОПЛАТИЛОСЬ (2)
ОПЛАТИМОСЬ (1)
ОПЛАТИТЬ (2)
ОПЛАТІ (2)
ОПЛАТЬ (16)
ОПЛАЧЕНИЙ (1)
ОПЛАЧИВАНИЕ (1)
ОПЛАЧУ (2)
ОПЛАЧУВАТИ (1)
ОПЛАЧУВАТЬ (1)
ОПЛЕСКИ (2)
ОПЛЕСКІВ (1)
ОПЛЕТЕНИЙ (2)
ОПЛЕТЕНУ (1)
ОПЛІВ (1)
ОПЛІВШИСЬ (1)
ОПЛУТАНО (1)
ОПЛУТУВАЛИ (1)
ОПОВИВ (2)
ОПОВИВАВ (2)

ОПОВИВАЛИ (2)
ОПОВИЛА (11)
ОПОВИЛИ (1)
ОПОВИТА (4)
ОПОВИТЕ (1)
ОПОВИТИЙ (8)
ОПОВИТИМ (1)
ОПОВИТИХ (2)
ОПОВИТІ (3)
ОПОВИТІЙ (2)
ОПОВИТОГО (1)
ОПОВИТОМУ (3)
ОПОВІВ (1)
ОПОВІДАВ (15)
ОПОВІДАЄ (9)
ОПОВІДАЙТЕ (1)
ОПОВІДАЛА (10)
ОПОВІДАЛИ (1)
ОПОВІДАЛОСЬ (1)
ОПОВІДАННЄ (3)
ОПОВІДАННІ (38)
ОПОВІДАННІВ (27)
ОПОВІДАННЮ (2)
ОПОВІДАННЯ (143)
ОПОВІДАННЯМ (10)
ОПОВІДАННЯМИ (6)
ОПОВІДАННЯХ (25)
ОПОВІДАННЯЧКА (4)
ОПОВІДАННЯЧКО (1)
ОПОВІДАННЯЧОК (4)
ОПОВІДАНЬ (5)
ОПОВІДАТИ (4)
ОПОВІДАТЬ (9)
ОПОВІДАЧ (4)
ОПОВІДАЧА (1)
ОПОВІДАЧІ (4)
ОПОВІДАЧІВ (1)
ОПОВІДАЮТЬ (1)
ОПОВІДАЮТЬСЯ (1)
ОПОВІДАЮЧИ (3)
ОПОВІЛА (1)
ОПОВІСТИ (1)
ОПОВІСТИВ (24)

ОПОВІСТИЛА (6)
ОПОВІСТИЛИ (13)
ОПОВІСТИТИ (6)
ОПОВІСТКА (7)
ОПОВІСТКАМИ (1)
ОПОВІСТКИ (3)
ОПОВІСТКОЮ (1)
ОПОВІСТКУ (4)
ОПОВІСТЦІ (2)
ОПОВІЩАЄ (1)
ОПОВІЩАЛИ (1)
ОПОВІЩАННЯ (1)
ОПОВІЩАТИ (1)
ОПОВІЩАЮЧИ (1)
ОПОВІЩЕНИЙ (2)
ОПОВІЩЕНО (3)
ОПОВІЩУ (2)
ОПОГАНЕНИЙ (1)
ОПОГАНИВ (3)
ОПОГАНИЛА (1)
ОПОГАНИЛАСЬ (1)
ОПОГАНИЛИ (1)
ОПОГАНИТИ (1)
ОПОГАНИТЬ (1)
ОПОГАНЯТЬ (1)
ОПОЗИЦІЇ (2)
ОПОЗИЦІЮ (5)
ОПОКОЮ (1)
ОПОЛОНИК (1)
ОПОЛОНИКОМ (3)
ОПОЛОНЦІ (2)
ОПОЛЯЧУВАЛИ (2)
ОПОНАМИ (2)
ОПОРОКА (5)
ОПОРОКИ (2)
ОПОРОЧЕНИЕ (1)
ОПОРОЧИТЬ (1)
ОПОРЯДЖАВ (1)
ОПОРЯДЖЕНА (4)
ОПОРЯДЖЕНИЙ (1)
ОПОРЯДЖЕНІ (2)
ОПОРЯДЖУВАВ (2)
ОПОРЯДЖУВАЛИ (2)
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ОПОРЯДИ (1)
ОПОРЯДИВ (4)
ОПОРЯДИЛА (1)
ОПОРЯДИЛИ (4)
ОПОРЯДИМО (1)
ОПОРЯДИТИ (4)
ОПОРЯДІТЬ (1)
ОПОРЯДЯТЬ (1)
ОПОЧИВАЛА (1)
ОПОЧИВАЛЬНІ (3)
ОПОЧИВАЛЬНЮ (5)
ОПРАВИ (1)
ОПРАВІ (5)
ОПРАВЛЕНИХ (2)
ОПРАВЛЕНІ (2)
ОПРАВЛЮ (1)
ОПРАВОК (2)
ОПРАВОЮ (1)
ОПРАВУ (3)
ОПРИШКУВАТА (24)
ОПРИШКУВАТЕ (1)
ОПРИШКУВАТИЙ (18)
ОПРИШКУВАТІ (2)
ОПРИШКУВАТІСТЬ (2)
ОПРИШКУВАТОГО (1)
ОПРИШКУВАТУ (3)
ОПРІЧ (14)
ОПРІЧНА (5)
ОПРІЧНЕ (7)
ОПРІЧНЄ (1)
ОПРІЧНИЙ (21)
ОПРІЧНИМ (5)
ОПРІЧНИМИ (5)
ОПРІЧНИХ (23)
ОПРІЧНІ (23)
ОПРІЧНІЙ (16)
ОПРІЧНІМ (3)
ОПРІЧНОГО (1)
ОПРІЧНОЇ (5)
ОПРІЧНОМУ (17)
ОПРІЧНОЮ (8)
ОПРІЧНУ (4)
ОПРІЧНЬОЇ (2)

ОПРІЧНЬОМУ (1)
ОПРІЧНЮ (8)
ОПРІЧНЯ (1)
ОПУДАЛА (3)
ОПУДАЛО (11)
ОПУДАЛОМ (2)
ОПУДАЛОМУЖИЧИЩЕ (1)
ОПУКА (7)
ОПУКАМИ (1)
ОПУКИ (6)
ОПУКОЮ (3)
ОПУКУ (6)
ОПУСТИВ (12)
ОПУСТИВСЯ (1)
ОПУСТИВШИ (7)
ОПУСТИЛА (18)
ОПУСТИЛАСЬ (4)
ОПУСТИЛИ (1)
ОПУСТИМ (1)
ОПУСТИМО (2)
ОПУСТИТЬ (1)
ОПУХ (2)
ОРАВ (11)
ОРАКУЛА (1)
ОРАЛА (4)
ОРАЛИ (4)
ОРАНДА (2)
ОРАНДАР (1)
ОРАНДАРЯ (1)
ОРАНДИ (10)
ОРАНДІ (8)
ОРАНДОЮ (1)
ОРАНДУ (15)
ОРАНЖЕВА (1)
ОРАНЖЕВИЙ (1)
ОРАНЖЕВИМ (1)
ОРАНЖЕВИМИ (2)
ОРАНЖЕВІ (1)
ОРАНЖЕВУ (1)
ОРАНЖЕРЕЄЮ (1)
ОРАНЖЕРЕЇ (13)
ОРАНЖЕРЕЙ (4)
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ОРАНЖЕРЕЙНИМИ (1) ОРГИНІЯМИ (1)
ОРГІЇ (1)
ОРАНЖЕРЕЮ (5)
ОРГІНІЄЮ (1)
ОРАНЖЕРЕЯ (3)
ОРГІНІЇ (5)
ОРАНЖЕРЕЯХ (1)
ОРГІНІЮ (8)
ОРАНКА (3)
ОРГІНІЯ (1)
ОРАНКИ (2)
ОРГІНІЯМИ (2)
ОРАНКУ (2)
ОРГІЯ (1)
ОРАНЦІ (1)
ОРДА (14)
ОРАР (1)
ОРДАНІ (7)
ОРАРІВ (1)
ОРДАННЮ (1)
ОРАТИ (10)
ОРДАНСЬКОЇ (2)
ОРАТИМЕ (1)
ОРДАНСЬКОМУ (1)
ОРАТИМЕТЕ (1)
ОРДАНСЬКОЮ (1)
ОРАТОР (3)
ОРДАНСЬКУ (1)
ОРАТОРСЬКИМ (2)
ОРДАНЬ (1)
ОРАТЬ (8)
ОРДЕН (7)
ОРАЧАМ (2)
ОРДЕНА (1)
ОРАЧАМИ (1)
ОРДЕНАМИ (2)
ОРАЧІ (1)
ОРДЕНАХ (2)
ОРАЧІВ (3)
ОРДЕНИ (1)
ОРГАН (7)
ОРДЕНІВ (1)
ОРГАНА (5)
ОРДЕНОМ (1)
ОРГАНАМ (2)
ОРДЕНУ (1)
ОРГАНАМИ (5)
ОРДИ (9)
ОРГАНАХ (5)
ОРДИНАРНИХ (2)
ОРГАНИ (1)
ОРДОЮ (4)
ОРГАНІВ (6)
ОРДУ (5)
ОРГАНІЗМ (2)
ОРЕ (6)
ОРГАНІЗМУ (4)
ОРЕЛ (28)
ОРГАНІСТ (3)
ОРЕМО (2)
ОРГАНІСТА (1)
ОРЕНБУРГ (1)
ОРГАНІСТОВІ (1)
ОРЕНДАРЕВА (1)
ОРГАНІЧНА (2)
ОРЕНДАРЯ (1)
ОРГАНІЧНИЙ (1)
ОРЕНДУ (1)
ОРГАНІЧНО (1)
ОРЕНДУВАЛИ (4)
ОРГАНІЧНОГО (1)
ОРЕОЛОМ (4)
ОРГАНОМ (6)
ОРЕСТ (8)
ОРГАНЧИК (4)
ОРЕСТА (2)
ОРГИНІЄЮ (1)
ОРЕСТІВНА (1)
ОРГИНІЇ (8)
ОРЕСТІВНІ (1)
ОРГИНІЙ (5)
ОРЖЕШКО (1)
ОРГИНІЮ (1)
ОРЖЕШКОВА (1)
ОРГИНІЯ (3)

ОРЖЕШКОВОЇ (2)
ОРЖИЦІ (1)
ОРЖИЦЮ (1)
ОРИ (4)
ОРИГИНАЛА (1)
ОРИГІНАЛ (3)
ОРИГІНАЛАХ (1)
ОРИГІНАЛІ (1)
ОРИГІНАЛІВ (3)
ОРИГІНАЛОВІ (2)
ОРИГІНАЛУ (1)
ОРИГІНАЛЬНА (10)
ОРИГІНАЛЬНЕ (8)
ОРИГІНАЛЬНИЙ (10)
ОРИГІНАЛЬНИМ (4)
ОРИГІНАЛЬНИМИ (6)
ОРИГІНАЛЬНИХ (5)
ОРИГІНАЛЬНИЧАННЯ
(2)
ОРИГІНАЛЬНИЧАТИ
(1)
ОРИГІНАЛЬНІ (12)
ОРИГІНАЛЬНІЙ (3)
ОРИГІНАЛЬНІМ (1)
ОРИГІНАЛЬНІСТЬ (3)
ОРИГІНАЛЬНІСТЮ (1)
ОРИГІНАЛЬНІШЕ (4)
ОРИГІНАЛЬНО (7)
ОРИГІНАЛЬНОГО (2)
ОРИГІНАЛЬНОЇ (1)
ОРИГІНАЛЬНОМУ (2)
ОРИГІНАЛЬНОСТІ (7)
ОРИГІНАЛЬНОЮ (6)
ОРИГІНАЛЬНУ (7)
ОРИНА (1)
ОРИНО (1)
ОРИСЮ (1)
ОРИСЯ (1)
ОРИШКА (61)
ОРИШКИ (5)
ОРИШКО (16)
ОРИШКОЮ (5)
ОРИШКУ (13)

ОРИШЦІ (2)
ОРИЩИН (1)
ОРІЄНТУВАТИСЯ (2)
ОРІТЬ (1)
ОРКЕСТР (60)
ОРКЕСТРА (1)
ОРКЕСТРАХ (1)
ОРКЕСТРИ (2)
ОРКЕСТРІ (1)
ОРКЕСТРІВ (3)
ОРКЕСТРОВІ (1)
ОРКЕСТРОМ (2)
ОРКЕСТРУ (16)
ОРЛА (4)
ОРЛАМИ (5)
ОРЛЕ (6)
ОРЛЕАНСЬКИХ (2)
ОРЛЕНЯ (5)
ОРЛЕНЯТИ (1)
ОРЛИ (24)
ОРЛИНЕ (1)
ОРЛИНИЙ (3)
ОРЛИНИМ (2)
ОРЛИНИМИ (3)
ОРЛИНИХ (2)
ОРЛИНІ (4)
ОРЛИНОГО (1)
ОРЛИЦІ (1)
ОРЛИЦЮ (1)
ОРЛИЦЯ (4)
ОРЛІВ (6)
ОРЛОВІ (1)
ОРЛОВСЬКИЙ (1)
ОРЛОВСЬКИХ (1)
ОРЛОМ (10)
ОРМУЗДА (2)
ОРНАМЕНТИКИ (1)
ОРСИНІЄВСЬКУ (1)
ОРТОДОКСАЛЬНА (1)
ОРУДНИК (2)
ОРУДНИКАМИ (2)
ОРУДНИКІВ (2)
ОРУДНИКОМ (1)
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ОРУДУВАЛА (4)
ОРУДУЄ (1)
ОРУДУЙ (1)
ОРУДУЮЧИ (1)
ОРУЖЖЯ (3)
ОРФЕЄМ (1)
ОРФЕЇ (1)
ОРФЕЙ (2)
ОРФЕЯ (1)
ОРЮ (1)
ОРЮТЬ (2)
ОСА (3)
ОСАВУЛ (1)
ОСАВУЛА (44)
ОСАВУЛАМИ (1)
ОСАВУЛИ (4)
ОСАВУЛИН (1)
ОСАВУЛИНОГО (1)
ОСАВУЛИНУ (1)
ОСАВУЛИСІ (1)
ОСАВУЛИХА (3)
ОСАВУЛИХОЮ (1)
ОСАВУЛИХУ (1)
ОСАВУЛОЮ (2)
ОСАВУЛУ (5)
ОСАД (1)
ОСАДАМИ (2)
ОСАДАХ (1)
ОСАДЖЕНІ (1)
ОСАДЖУЄМО (1)
ОСАДИ (6)
ОСАДИВ (1)
ОСАДЧИМИ (1)
ОСАДЧИХ (1)
ОСАДЧІ (2)
ОСАУЛИ (1)
ОСВІДАНИЙ (2)
ОСВІЖАТИ (1)
ОСВІТИ (2)
ОСВІТИВ (11)
ОСВІТИВСЯ (1)
ОСВІТИЛА (12)
ОСВІТИЛАСЬ (5)

ОСВІТИЛИ (1)
ОСВІТИЛО (14)
ОСВІТИЛОСЬ (1)
ОСВІТИЛОСЯ (1)
ОСВІТИТЬ (1)
ОСВІТЛЕНА (4)
ОСВІТЛЕНЕ (1)
ОСВІТЛЕНИЙ (3)
ОСВІТЛЕНИХ (3)
ОСВІТЛЕНІ (3)
ОСВІТЛЕНІМ (1)
ОСВІТЛЕННІ (5)
ОСВІТЛЕННЯ (3)
ОСВІТЛЕНОМУ (1)
ОСВІТЛИВ (1)
ОСВІТЛЮВАЛИ (2)
ОСВІТЛЮВАТЬ (1)
ОСВІТУ (2)
ОСВІЧЕНА (14)
ОСВІЧЕНЕ (8)
ОСВІЧЕНИЙ (11)
ОСВІЧЕНИМИ (2)
ОСВІЧЕНИХ (2)
ОСВІЧЕНІ (12)
ОСВІЧЕНІЙ (3)
ОСВІЧЕНО (4)
ОСВІЧЕНОГО (3)
ОСВІЧЕНОЇ (1)
ОСВІЧЕНОЮ (1)
ОСВІЧЕНУ (2)
ОСВІЧУВАВ (5)
ОСВІЧУВАЛА (3)
ОСВІЧУВАЛАСЬ (1)
ОСВІЧУВАЛИ (2)
ОСВІЧУВАЛО (8)
ОСВІЧУЄ (5)
ОСВОЇВШИСЬ (1)
ОСВОЇЛАСЬ (1)
ОСВОЇТИСЬ (1)
ОСВЯТИВ (3)
ОСВЯТИЛА (1)
ОСВЯТИЛИ (4)
ОСВЯТИТИ (2)

ОСВЯТИТЬ (4)
ОСВЯТИТЬСЯ (8)
ОСЕЛ (2)
ОСЕЛЕДЦЕМ (2)
ОСЕЛЕДЦІ (7)
ОСЕЛЕДЦІВ (3)
ОСЕЛЕДЦЯ (4)
ОСЕЛЕДЦЯМИ (5)
ОСЕЛЕЮ (2)
ОСЕЛИВСЬ (1)
ОСЕЛИВСЯ (4)
ОСЕЛИЛАСЬ (9)
ОСЕЛИЛИСЬ (4)
ОСЕЛИМОСЬ (1)
ОСЕЛИТИСЬ (9)
ОСЕЛИТЬСЯ (3)
ОСЕЛІ (125)
ОСЕЛЬ (3)
ОСЕЛЮ (64)
ОСЕЛЮСЬ (1)
ОСЕЛЯ (37)
ОСЕЛЯВ (2)
ОСЕЛЯЄТЬСЯ (1)
ОСЕЛЯЛИСЬ (2)
ОСЕЛЯХ (5)
ОСЕЛЯЮТЬСЯ (1)
ОСЕНІ (17)
ОСЕРЕДИНИ (3)
ОСЕРЕДКА (3)
ОСЕРЕДКАМИ (2)
ОСЕРЕДКОВІЙ (2)
ОСЕРЕДКОВОМУ (4)
ОСЕРЕДКОВОЮ (4)
ОСЕРЕДКОВУ (2)
ОСЕРЕДКОМ (4)
ОСЕРЕДКУ (10)
ОСЕРЕДНІ (2)
ОСЕРЕДОК (9)
ОСЕРЕДОЧКИ (1)
ОСЕТР (1)
ОСЕТРИ (1)
ОСЕТРИНУ (1)
ОСЕТРІВ (1)
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ОСИ (1)
ОСИКАМИ (1)
ОСИКАХ (2)
ОСИКИ (1)
ОСИНА (2)
ОСИП (4)
ОСИПА (2)
ОСИПАВСЯ (1)
ОСИПАНІ (1)
ОСИРОТИВ (1)
ОСИРОТІЛОЇ (1)
ОСИТНЯГ (4)
ОСИТНЯГАХ (1)
ОСИТНЯГИ (2)
ОСИТНЯГОМ (1)
ОСИТНЯГУ (3)
ОСИЦІ (3)
ОСІ (10)
ОСІБ (36)
ОСІБНА (2)
ОСІБНОЮ (4)
ОСІВ (6)
ОСІВСЯ (4)
ОСІДАТЬ (1)
ОСІДЛАЙ (1)
ОСІДЛАЛА (3)
ОСІДЛАНІ (1)
ОСІДЛАТИ (2)
ОСІДЛАЮ (1)
ОСІЛА (4)
ОСІЛАСЬ (2)
ОСІЛИ (1)
ОСІЛИЙ (1)
ОСІЛИСЬ (1)
ОСІЛО (1)
ОСІННЄ (7)
ОСІННІ (11)
ОСІННІЙ (14)
ОСІННІМ (3)
ОСІННІХ (1)
ОСІННЬОГО (2)
ОСІННЬОЇ (5)
ОСІННЬОМУ (1)

ОСІННЮ (2)
ОСІННЯ (12)
ОСІННЯЯ (1)
ОСІНСЬКИЙ (6)
ОСІНСЬКОГО (1)
ОСІНЬ (41)
ОСІСТИСЬ (4)
ОСІЯНСЬКІЙ (1)
ОСКАР (5)
ОСКАРА (2)
ОСКІЛЬКИ (2)
ОСКОМЕЛКА (1)
ОСКОМЕЛКИ (1)
ОСКОМЕЛОК (2)
ОСКОМУ (2)
ОСКОРОМИЛИ (1)
ОСКОРОМИЛИСЬ (1)
ОСКОРОМИШСЯ (1)
ОСКОРОМЛЮСЬ (1)
ОСЛА (2)
ОСЛАБИЛА (4)
ОСЛАБЛА (1)
ОСЛАБЛЕНИЙ (2)
ОСЛАБЛЕНИХ (1)
ОСЛАБЛЕНОЮ (1)
ОСЛАБЛИ (1)
ОСЛАБЛО (2)
ОСЛАБЛЮЄ (2)
ОСЛАВИВ (3)
ОСЛАВИЛА (1)
ОСЛАВИЛИ (6)
ОСЛАВИТЬ (1)
ОСЛАВЛЮЮТЬ (1)
ОСЛАВЛЯТЬ (2)
ОСЛІВ (1)
ОСЛІН (8)
ОСЛІП (2)
ОСЛІПЛА (2)
ОСЛІПЛИ (1)
ОСЛОБОНЯТИ (1)
ОСЛОНА (9)
ОСЛОНАМИ (2)
ОСЛОНАХ (3)

ОСЛОНИ (9)
ОСЛОНІ (14)
ОСЛОНІВ (2)
ОСЛОНУ (1)
ОСЛЯЧИМИ (1)
ОСЛЯЧИХ (1)
ОСЛЯЧУ (1)
ОСМАЛЕНИХ (2)
ОСМІЄТЕ (1)
ОСМІЄШ (1)
ОСМІЛИВСЯ (2)
ОСМІЛИЛАСЬ (2)
ОСМІЛИЛАСЬ-ТАКИ
(1)
ОСМІЛЮСЬ (2)
ОСМІХ (39)
ОСМІХАВСЬ (7)
ОСМІХАВСЯ (14)
ОСМІХАЄТЬСЯ (6)
ОСМІХАЛАСЬ (16)
ОСМІХАЛИСЬ (21)
ОСМІХАЛИСЯ (1)
ОСМІХАЛОСЬ (1)
ОСМІХАТИСЬ (1)
ОСМІХАТЬСЯ (2)
ОСМІХАЮТЬ (1)
ОСМІХАЮТЬСЯ (12)
ОСМІХАЮЧИСЬ (53)
ОСМІХНЕТЬСЯ (6)
ОСМІХНЕШСЯ (2)
ОСМІХНУВСЬ (20)
ОСМІХНУВСЯ (54)
ОСМІХНУВШИСЬ (11)
ОСМІХНУЛАСЬ (73)
ОСМІХНУЛАСЯ (1)
ОСМІХНУЛИСЬ (30)
ОСМІХНУТИСЬ (1)
ОСМІХНУТЬСЯ (2)
ОСМІХОМ (43)
ОСМІХУ (6)
ОСМІШКОЮ (1)
ОСМІЮЄ (2)
ОСМІЮТЬ (2)
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ОСНОВ (6)
ОСНОВА (3)
«ОСНОВА» (назва
журналу) (7)
ОСНОВАНІЇ (1)
ОСНОВИ (10)
«ОСНОВИ» (2)
ОСНОВІ (5)
ОСНОВНОЇ (2)
ОСНОВОЮ (3)
ОСНОВУ (10)
«ОСНОВУ» (2)
ОСНОВ'ЯНЕНКА (3)
ОСНОВ'ЯНЕНКОВА (1)
ОСНОВ'ЯНЕНКОВОГО
(1)
ОСОБ (4)
ОСОБА (19)
ОСОБАМ (3)
ОСОБАМИ (5)
ОСОБАХ (4)
ОСОБИ (48)
ОСОБИМ (1)
ОСОБИСТІСТЬ (3)
ОСОБИСТО (3)
ОСОБИСТОГО (1)
ОСОБИСТОЇ (1)
ОСОБИСТОСТІ (1)
ОСОБІ (4)
ОСОБІСТЬ (15)
ОСОБІСТЮ (1)
ОСОБЛИВО (4)
ОСОБЛИВОСТІ (2)
ОСОБЛИВОЮ (1)
ОСОБНІШЕ (2)
ОСОБНОСТИ (2)
ОСОБОВИМ (1)
ОСОБОВІ (2)
ОСОБОВІЙ (2)
ОСОБОВО (5)
ОСОБОСТІ (6)
ОСОБОЮ (11)
ОСОБУ (10)

ОСОВУЄТЬСЯ (4)
ОСОКА (17)
ОСОКИ (18)
ОСОКОРА (1)
ОСОКОРАМИ (18)
ОСОКОРАХ (2)
ОСОКОРИ (17)
ОСОКОРІ (1)
ОСОКОРІВ (14)
ОСОКОЮ (19)
ОСОКУ (9)
ОСОЛОДИ (5)
ОСОРОМИВ (1)
ОСОРОМИТИ (1)
ОСОЦІ (16)
ОССОЛІНСЬКИЙ (7)
ОССОЛІНСЬКИМ (1)
ОССОЛІНСЬКОГО (1)
ОСТАВИЛИ (2)
ОСТАВИМ (1)
ОСТАНКИ (2)
ОСТАНКІВ (2)
ОСТАНКУ (12)
ОСТАННЄ (29)
ОСТАННІ (54)
ОСТАННІЙ (95)
ОСТАННІМ (15)
ОСТАННІМИ (5)
ОСТАННІХ (19)
ОСТАННЬОГО (28)
ОСТАННЬОЇ (16)
ОСТАННЬОМУ (7)
ОСТАННЬОЮ (5)
ОСТАННЮ (32)
ОСТАННЯ (21)
ОСТАП (145)
ОСТАПА (24)
ОСТАПЕ (9)
ОСТАПІВНА (6)
ОСТАПІВНО (5)
ОСТАПІВНОЇ (1)
ОСТАПОВЕ (1)
ОСТАПОВИЧ (4)

ОСТАПОВИЧА (1)
ОСТАПОВИЧЕМ (1)
ОСТАПОВИЧУ (1)
ОСТАПОВІ (2)
ОСТАПОМ (1)
ОСТАРКУВАТА (2)
ОСТАРКУВАТОЮ (1)
ОСТАТНІЙ (2)
ОСТАТНІМ (2)
ОСТАТНІХ (2)
ОСТАТНЯ (3)
ОСТАЧА (2)
ОСТАЧІ (2)
ОСТАЧУ (2)
ОСТАЮСЬ (4)
ОСТЕРЕГЛАСЯ (1)
ОСТЕРІГАЮЧИСЬ (1)
ОСТЕРСКИЙ (2)
ОСТЕРСЬКИЙ (6)
ОСТЕРСЬКОМУ (6)
ОСТЗЕЙСЬКИЙ (1)
ОСТЗЕЙСЬКИХ (5)
ОСТЗЕЙСЬКІМ (2)
ОСТОБІСІЛА (2)
ОСТОБІСІЛИ (2)
ОСТОБІСІЛО (6)
ОСТОВПІВ (13)
ОСТОВПІЛА (5)
ОСТОВПІЛИ (5)
ОСТОГИД (11)
ОСТОГИДЛА (14)
ОСТОГИДЛИ (15)
ОСТОГИДЛО (28)
ОСТОГИДНЕ (4)
ОСТОГИДНЕМО (1)
ОСТОРОНЬ (42)
ОСТОЧОРТІВ (3)
ОСТОЧОРТІЄ (2)
ОСТОЧОРТІЛА (3)
ОСТОЧОРТІЛИ (5)
ОСТОЧОРТІЛО (7)
ОСТРАМИВ (1)
ОСТРАМИЛИ (1)
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ОСТРАХ (19)
ОСТРАХОМ (7)
ОСТРАХУ (2)
ОСТРИШКАМИ (1)
ОСТРІВ (17)
ОСТРІВЕЦЬ (21)
ОСТРІВЦЕМ (4)
ОСТРІВЦІ (22)
ОСТРІВЦЯ (16)
ОСТРІВЦЯМИ (7)
ОСТРІВЦЯХ (5)
ОСТРІГ (6)
ОСТРІЗЬКИХ (1)
ОСТРІШКАМИ (1)
ОСТРІШКИ (1)
ОСТРІШКУ (1)
ОСТРІШОК (2)
ОСТРОВА (8)
ОСТРОВАМИ (1)
ОСТРОВАХ (2)
ОСТРОВЕРХОЇ (2)
ОСТРОВИ (5)
ОСТРОВІ (12)
ОСТРОВОМ (5)
ОСТРОВСЬКИЙ (2)
ОСТРОВСЬКОГО (4)
ОСТРОГАМИ (6)
ОСТРОГИ (4)
ОСТРОГОМ (1)
ОСТРОЖСЬКА (2)
ОСТРОЖСЬКИЙ (2)
ОСТРОЖСЬКИХ (6)
ОСТРОЖСЬКІ (3)
ОСТРОЖСЬКОГО (2)
ОСТРОЗІ (8)
ОСТРОЗЬКИМ (1)
ОСТРОЗЬКОГО (4)
ОСТРОРОГ (10)
ОСТРОРОГА (6)
ОСТРОРОГОМ (1)
ОСТРУ (1)
ОСТРЯНИН (2)
ОСТРЯНИНА (5)

ОСТРЯНИЦЕЮ (2)
ОСТРЯНИЦІ (4)
ОСТРЯНИЦЮ (1)
ОСТРЯНИЦЯ (4)
ОСТУПАВСЯ (13)
ОСТУПАЄТЬСЯ (26)
ОСТУПАЄШСЯ (4)
ОСТУПАЙСЬ (1)
ОСТУПАЛАСЬ (6)
ОСТУПАЛИСЬ (5)
ОСТУПАТИМЕШСЯ (1)
ОСТУПАТИСЬ (8)
ОСТУПАТИСЯ (1)
ОСТУПАТЬСЯ (3)
ОСТУПАЮСЬ (1)
ОСТУПАЮТЬСЯ (9)
ОСТУПАЮЧИСЬ (8)
ОСТУПИВСЬ (5)
ОСТУПИВСЯ (24)
ОСТУПИВШИСЬ (5)
ОСТУПИЛАСЬ (30)
ОСТУПИЛАСЯ (1)
ОСТУПИЛИСЬ (11)
ОСТУПИМОСЬ (1)
ОСТУПИСЬ (8)
ОСТУПИТЕСЬ (1)
ОСТУПИТИСЬ (1)
ОСТУПИТИСЯ (1)
ОСТУПИТЬСЯ (7)
ОСТУПИШСЯ (1)
ОСТУПІТЕСЯ (1)
ОСТУПІТЬСЯ (3)
ОСТУПЛЮСЬ (9)
ОСТУПЛЯТЬСЯ (1)
ОСТЮКАМИ (2)
ОСУД (3)
ОСУДАМИ (1)
ОСУДЖУЄ (2)
ОСУДЖУЮТЬ (1)
ОСУДИВ (1)
ОСУДИЛО (1)
ОСУДИТИ (1)
ОСУДИШ (1)

ОСУДЛИВА (3)
ОСУДЛИВИЙ (1)
ОСУДЛИВІ (3)
ОСУДЛИВОСТІ (1)
ОСУДНИЦІ (1)
ОСУДОМ (1)
ОСУДУ (2)
ОСУДЯТЬ (6)
ОСУЖДАТИ (1)
ОСУНУВСЬ (2)
ОСУНУВСЯ (3)
ОСУНУЛИСЬ (1)
ОСУНУЛОСЬ (3)
ОСЬ (206)
ОСЬДЕЧКИ (8)
ОСЬ-ОСЬ (2)
ОСЬ-ТО (1)
ОСЯГТИ (2)
ОСЯДЕ (3)
ОСЯДЕТЬСЯ (2)
ОСЯЄ (1)
ОСЯМИ (3)
ОСЯТЕР (1)
ОСЯТРИ (4)
ОСЯТРИНА (1)
ОСЯТРІВ (2)
ОСЯЯЛА (3)
ОСЯЯЛИ (1)
ОСЯЯЛО (5)
ОСЯЯНЕ (1)
ОСЯЯНИЙ (1)
ОСЯЯНІ (3)
ОТ (1370)
ОТА (92)
ОТАБОРИВСЬ (1)
ОТАБОРИВСЯ (1)
ОТАБОРИВШИСЬ (1)
ОТАБОРИЛАСЬ (2)
ОТАБОРИЛИСЬ (2)
ОТАБОРИЛОСЬ (1)
ОТАВИ (1)
ОТАВІ (1)
ОТАВОЮ (1)
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ОТАВУ (2)
ОТАК (89)
ОТАКА (4)
ОТАКА-ТО (1)
ОТАКЕ (21)
ОТАКЕЛЕЦЬКИЙ (1)
ОТАКЕНЬКА (1)
ОТАКЕНЬКИХ (1)
ОТАКЕЧКИ (1)
ОТАКИЙ (8)
ОТАКИЙ-О (2)
ОТАКИМ (2)
ОТАКИХ (8)
ОТАКІ (22)
ОТАКІВСЬКИХ (1)
ОТАКІЙ (1)
ОТАКІСІНЬКОМУ (1)
ОТАКІ-ТО (1)
ОТАК-О (5)
ОТАКОГО (5)
ОТАКОЇ (3)
ОТАКОЮ (1)
ОТАК-ТАКИ (1)
ОТАК-ТО (2)
ОТАКУ (4)
ОТАМ (59)
ОТАМАН (61)
ОТАМАНА (13)
ОТАМАНЕ (7)
ОТАМАНІВ (1)
ОТАМАНОВА (4)
ОТАМАНОВІ (3)
ОТАМАНОВОГО (1)
ОТАМАНОМ (6)
ОТАМАНСЬКА (4)
ОТАМАНСЬКЕ (3)
ОТАМАНСЬКИЙ (1)
ОТАМАНСЬКІ (1)
ОТАМАНСЬКОГО (1)
ОТАМАНСЬКОЇ (1)
ОТАМАНША (1)
ОТАМЕЧКИ (3)
ОТАМ-ТАКИ (1)

ОТАМ-ТО (1)
ОТАР (1)
ОТАРА (6)
ОТАРИ (11)
ОТАРІ (3)
ОТАРУ (3)
ОТВЕРЗЯТЬСЯ (1)
ОТВИЛИВАЕТ (1)
ОТВИЛИВАЮ (1)
ОТГУК (1)
ОТДАТЬ (1)
ОТДЕЛЬНОГО (1)
ОТДЕЛЬНОЮ (2)
ОТЕ (54)
ОТЕЄ (17)
ОТЕЛИЛАСЬ (2)
ОТЕЛЬ (1)
ОТЕПЕР (5)
ОТЕРПЛА (5)
ОТЕРПЛИ (6)
ОТЕРПНУ (1)
ОТЕЦ (7)
ОТЕЦЬ (775)
ОТЕЦЬКІ (1)
ОТЕЦЬ-МАТИ (3)
ОТЕЧЕСТВА (2)
ОТЕЧЕСТВЕННОГО (1)
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ (1)
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ (3)
ОТЖЕ (23)
ОТЖЕЖ (1)
ОТИЛИЙ (2)
ОТИЛИХ (2)
ОТИМ (13)
ОТИМИ (10)
ОТИХ (47)
ОТІ (128)
ОТІЄЇ (9)
ОТІЄЮ (7)
ОТІЙ (13)
ОТІМ (4)
ОТКУДА (1)
ОТКУЛЬ (1)

ОТМЕНИТЬ (1)
ОТНОСИТЕЛЬНО (1)
ОТО (463)
ОТО-ВСЕ (1)
ОТОГО (40)
ОТОДІ (5)
ОТОЖ (8)
ОТОЙ (100)
ОТОМУ (11)
ОТОРОПІЛА (1)
ОТОСЛАТЬ (2)
ОТ-ОТ (97)
ОТО-ТО (1)
ОТОЧИЛИ (1)
ОТОЧУЄ (1)
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ (2)
ОТПУСК (2)
ОТРАДУ (1)
ОТРУЇЛА (1)
ОТРУЇЛАСЬ (1)
ОТРУЇЛИ (1)
ОТРУЇННЯ (1)
ОТРУЇТИСЯ (1)
ОТРУЇТЬ (1)
ОТРУТИ (4)
ОТРУТНА (1)
ОТРУТНИК (1)
ОТРУТНІШОЮ (1)
ОТРУТНОГО (1)
ОТРУТНОЇ (2)
ОТРУТНОЮ (1)
ОТРУТОЮ (9)
ОТРУТУ (2)
ОТРЯСАЮ (1)
ОТСЕ (4)
ОТСЕЙ (1)
ОТСТУПАТЬ (1)
ОТСЬОГО (1)
ОТТАК (16)
ОТТАКА (1)
ОТТАКЕ (1)
ОТТАКЕЛЕЦЬКІ (1)
ОТ-ТАКИ (2)
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ОТТАКИХ (1)
ОТТАКОЇ (1)
ОТТАМ (3)
ОТТЕПЕР (1)
ОТТЕПЕРЕЧКИ (1)
ОТТО (2)
ОТТОДІ (3)
ОТТУДИ (1)
ОТТУТ (25)
ОТТУТЕЧКИ (5)
ОТУ (99)
ОТУДИ (12)
ОТУМАНЕНО (1)
ОТУ-О (1)
ОТУТ (118)
ОТУТЕЧКИ (41)
ОТУТ-ТАКИ (2)
ОТЦА (1)
ОТЦЕ (1)
ОТЦЕВІ (12)
ОТЦЕМ (16)
ОТЦІ (5)
ОТЦІВ (4)
ОТЦУ (1)
ОТЦЬ (1)
ОТЦЬІ (2)
ОТЦЫ (1)
ОТЦЮ (13)
ОТЦЮ-НЕНЬЦІ (2)
ОТЦЯ (203)
ОТЦЯМИ (1)
ОТЦЯ-НЕНЬКУ (3)
ОТЧЕ (59)
ОТЧЕНАШ (1)
ОТЧИЗНА (2)
ОТЧИЗНИ (1)
ОТЧИЗНУ (1)
ОТ-ЩО (2)
ОТЯГАВСЯ (2)
ОТЯГАЄШСЯ (1)
ОТЯГУВАВСЯ (1)
ОТЯГУВАЛИСЬ (1)
ОТ-ЯК (2)

ОФЕНБАХОВОЇ (1)
ОФІЦЕР (32)
ОФІЦЕРА (10)
ОФІЦЕРАМ (1)
ОФІЦЕРАМИ (9)
ОФІЦЕРАХ (1)
ОФІЦЕРИ (46)
ОФІЦЕРИ-МОСКАЛІ (1)
ОФІЦЕРІВ (23)
ОФІЦЕР-КРАСУНЬ (2)
ОФІЦЕРОМ (13)
ОФІЦЕРСЬКА (2)
ОФІЦЕРСЬКЕ (2)
ОФІЦЕРСЬКИЙ (3)
ОФІЦЕРСЬКИХ (4)
ОФІЦЕРСЬКІ (4)
ОФІЦЕРСЬКІЙ (2)
ОФІЦЕРСЬКОМУ (3)
ОФІЦЕРСЬКУ (2)
ОФІЦЕРША (1)
ОФІЦІАЛІСТАМИ (1)
ОФІЦІАЛІСТИ (3)
ОФІЦІАЛІСТІВ (4)
ОФІЦІАЛЬНА (6)
ОФІЦІАЛЬНИЙ (2)
ОФІЦІАЛЬНИМ (4)
ОФІЦІАЛЬНИМИ (1)
ОФІЦІАЛЬНИХ (1)
ОФІЦІАЛЬНІ (7)
ОФІЦІАЛЬНІЙ (1)
ОФІЦІАЛЬНІСТЮ (1)
ОФІЦІАЛЬНО (7)
ОФІЦІАЛЬНОГО (3)
ОФІЦІАЛЬНОЇ (7)
ОФІЦІАЛЬНОМУ (2)
ОФІЦІАЛЬНОПАТРІОТИЧНОГО (1)
ОФІЦІАЛЬНОЮ (1)
ОФІЦІАЛЬНУ (1)
ОФФЕНБАХА (1)
ОФФЕНБАХОВІ (1)
ОХ (122)
ОХАВ (1)

ОХАЄ (2)
ОХАЄТЕ (1)
ОХАЛА (4)
ОХАЛИ (3)
ОХАННЮ (1)
ОХАТИ (1)
ОХВАТ (4)
ОХВАЧЕНІ (1)
ОХІТНІША (1)
ОХІТНІШЕ (3)
ОХКАННЯ (1)
ОХЛЯВ (1)
ОХЛЯЛИ (1)
ОХНУЛА (1)
ОХОЛОВ (5)
ОХОЛОЛА (17)
ОХОЛОЛИ (1)
ОХОЛОЛО (1)
ОХОРОНА (2)
ОХОТА (37)
ОХОТИ (23)
ОХОТІ (1)
ОХОТНІШЕ (2)
ОХОТОЮ (62)
ОХОТУ (13)
ОХ-ОХ (2)
ОХО-ХО (1)
ОХ-ОХ-ОХ (8)
ОХОЧА (2)
ОХОЧЕ (2)
ОХОЧИЙ (9)
ОХОЧИХ (9)
ОХОЧІ (7)
ОХОЧО (1)
ОХОЧОГО (2)
ОХРЕСТИВ (3)
ОХРЕСТИВСЯ (3)
ОХРЕСТИЛАСЬ (3)
ОХРЕСТИЛИ (1)
ОХРЕСТИСЬ (1)
ОХРЕСТИТИ (2)
ОХРЕСТІТЬ (1)
ОХРЕСТЯТЬ (1)
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ОХРИП (1)
ОХРИПНЕ (1)
ОХРІМ (28)
ОХРІМА (5)
ОХРІМЕ (1)
ОХРІМКУ (1)
ОХРІМОВА (1)
ОХРІМОВІ (2)
ОХРІМОМ (2)
ОЦЕ (1637)
ОЦЕЇ (1)
ОЦЕЙ (70)
ОЦЕЮ (1)
ОЦИМ (13)
ОЦИМИ (13)
ОЦИХ (19)
ОЦІ (103)
ОЦІЄЇ (17)
ОЦІЄЮ (7)
ОЦІЙ (11)
ОЦІМ (2)
ОЦІНУВАВШИ (1)
ОЦІНУВАЛА (1)
ОЦІНЮВАВ (2)
ОЦІНЮВАНІ (2)
ОЦТОВИХ (1)
ОЦТУ (1)
ОЦЬОГО (35)
ОЦЬОМУ (3)
ОЦЮ (72)
ОЦЯ (70)
ОЧАМ (11)
ОЧАМИ (5)
ОЧАМРІВ (6)
ОЧАМРІЛА (1)
ОЧАМРІЛИ (4)
ОЧАРОВАНИЙ (2)
ОЧАХ (281)
ОЧЕВИДЯЧКИ (218)
ОЧЕЙ (522)
ОЧЕНЬ (3)
ОЧЕНЬКАМИ (1)
ОЧЕНЬКИ (2)

ОЧЕНЯТА (10)
ОЧЕНЯТАМИ (5)
ОЧЕНЯТАХ (3)
ОЧЕПИЛИ (1)
ОЧЕПУРЕНА (5)
ОЧЕПУРЕНУ (3)
ОЧЕПУРИВ (1)
ОЧЕПУРИЛАСЬ (2)
ОЧЕПУРИЛИ (2)
ОЧЕПУРИМО (2)
ОЧЕПУРИТЬ (4)
ОЧЕПУРЮ (1)
ОЧЕРЕТ (22)
ОЧЕРЕТА (7)
ОЧЕРЕТАМИ (11)
ОЧЕРЕТАХ (13)
ОЧЕРЕТИ (25)
ОЧЕРЕТИНА (12)
ОЧЕРЕТИНУ (1)
ОЧЕРЕТІ (4)
ОЧЕРЕТІВ (2)
ОЧЕРЕТОМ (12)
ОЧЕРЕТУ (23)
ОЧЕРЕТЯНЕ (1)
ОЧЕРЕТЯНИЙ (1)
ОЧЕРЕТЯНИМИ (4)
ОЧЕРЕТЯНІ (1)
ОЧЕРЕТЯНОЇ (1)
«ОЧЕРК
МАЛОРУССКОЙ
ИСТОРИИ
ЛИТЕРАТУРЫ» (1)
«ОЧЕРКАХ» (1)
«ОЧЕРКИ ДНЕСТРА И
ДНЕПРА» (1)
«ОЧЕРКИ
УКРАИНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ» (1)
ОЧИ (3)
ОЧИМА (1050)
ОЧИСЬКА (1)
ОЧИЦІ (5)
ОЧИЦЯМИ (1)

ОЧИЩА (3)
ОЧИЩАМИ (1)
ОЧИЩЕНІ (2)
ОЧІ (2238)
ОЧІПКА (14)
ОЧІПКАМИ (2)
ОЧІПКАХ (3)
ОЧІПКИ (4)
ОЧІПКОМ (6)
ОЧІПКУ (8)
ОЧІПОК (47)
ОЧКА (1)
ОЧКАМИ (9)
ОЧКИ (39)
ОЧКО (5)
ОЧКОВЕ (3)
ОЧКОМ (6)
ОЧКУР (3)
ОЧКУРИ (2)
ОЧМАРІВ (2)
ОЧНАЯ (1)
ОЧОК (2)
ОЧОРТІЛО (1)
ОЧУНЮЙ (1)
ОЧУНЮЙТЕ (1)
ОЧУНЯЄ (2)
ОЧУНЯЛА (2)
ОЧУНЯЛО (1)
ОЧУТИСЬ (1)
ОЩЕПИНАМИ (1)
ОЩЕПИНИ (1)
ОЩУПЬЮ (1)
ОЩУТИТЕЛЬНЫЙ (1)
ОЩУЩЕНИЕ (2)
ПАВ (1)
ПАВА (11)
ПАВЕЛ (8)
ПАВИ (2)
ПАВИНЕ (2)
ПАВИНИМИ (1)
ПАВИНІ (1)
ПАВИНОГО (2)
ПАВИЧ (7)
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ПАВИЧА (3)
ПАВИЧЕВІ (1)
ПАВИЧЕМ (1)
ПАВИЧІ (2)
ПАВИЧОВИЙ (1)
ПАВІ (4)
ПАВІЛЬЙОН (6)
ПАВІЛЬЙОНІ (5)
ПАВІЛЬЙОНУ (5)
ПАВЛА (21)
ПАВЛЕ (36)
ПАВЛИК (4)
ПАВЛИКА (4)
ПАВЛИЧКОМ (1)
ПАВЛИЧОК (1)
ПАВЛІВНА (39)
ПАВЛІВНИ (4)
ПАВЛІВНІ (4)
ПАВЛІВНО (5)
ПАВЛІВНОЮ (1)
ПАВЛІВНУ (3)
ПАВЛІВСЬК (1)
ПАВЛО (56)
ПАВЛОВИЧ (6)
ПАВЛОВИЧА (3)
ПАВЛОВИЧЕМ (2)
ПАВЛОВИЧУ (23)
ПАВЛОВСЬКА (4)
ПАВЛОВСЬКУ (3)
ПАВЛОМ (3)
ПАВЛУСЕВА (2)
ПАВЛУСЕВИХ (1)
ПАВЛУСЕВІ (1)
ПАВЛУСЕВОЇ (1)
ПАВЛУСЕВУ (1)
ПАВЛУСЕМ (1)
ПАВЛУСІВ (2)
ПАВЛУСЬ (102)
ПАВЛУСЮ (7)
ПАВЛУСЯ (16)
ПАВЛЮК (6)
ПАВЛЮКА (12)
ПАВЛЮКОВІ (1)

ПАВОЮ (1)
ПАВУ (3)
ПАВУК (7)
ПАВУКА (1)
ПАВУКИ (13)
ПАВУКІВ (2)
ПАВУК-КОСАР (1)
ПАВУТИНА (2)
ПАВУТИНІ (1)
ПАВУТИННІ (5)
ПАВУТИННЯ (17)
ПАВУТИННЯМ (6)
ПАВУТИНУ (5)
ПАВЧИК (1)
ПАГОДИ (1)
ПАГОДУ (2)
ПАГОННЯ (3)
ПАГУБУ (1)
ПАДАВ (22)
ПАДАЄ (55)
ПАДАЛА (16)
ПАДАЛИ (30)
ПАДАЛО (7)
ПАДАТИ (6)
ПАДАТЬ (1)
ПАДАЮ (8)
ПАДАЮТЬ (18)
ПАДАЮЧИ (8)
ПАДЕ (1)
ПАДЕЖ (1)
ПАДЕЖАМИ (1)
ПАДЕЖАХ (2)
ПАДЕЖІ (9)
ПАДЕЖІВ (6)
ПАДЕЖНИКОМ (1)
ПАДІЖАМИ (2)
ПАДІЖИ (1)
ПАДІЖІВ (1)
ПАДКОВИТА (2)
ПАДКОВИТЕ (1)
ПАДКОВИТИЙ (7)
ПАДКОВИТИХ (1)
ПАДКОВИТІ (3)

ПАДКОВИТІСТЬ (2)
ПАДКОВИТО (6)
ПАДКОВИТОГО (2)
ПАДКОВИТОЇ (1)
ПАДКУВАВ (10)
ПАДКУВАЛА (2)
ПАДКУВАННЯ (2)
ПАДКУВАТЬ (1)
ПАДКУЄ (11)
ПАДКУЄШ (3)
ПАДКУЙ (2)
ПАДКУЮ (3)
ПАДКУЮТЬ (2)
ПАДЛЮКА (4)
ПАДЛЮКИ (1)
ПАДЛЮКОЮ (1)
ПАДЛЯСЬКОЇ (1)
ПАДОЛИСТА (1)
ПАДУМАЕМ (1)
ПАДЬ (2)
ПАЖ (1)
ПАЖІ (1)
ПАЖІВ (1)
ПАЗАПАДАЛИ (1)
ПАЗУРАМИ (4)
ПАЗУРИ (6)
ПАЗУРІ (5)
ПАЗУРІВ (3)
ПАЗУРЯМИ (4)
ПАЗУСІ (9)
ПАЗУХ (2)
ПАЗУХИ (16)
ПАЗУХОЮ (4)
ПАЗУХУ (29)
ПАЗУШКИ (1)
ПАЗЬКА (6)
ПАЗЬКИ (2)
ПАЗЬКОЮ (2)
ПАЗЬКУ (1)
ПАЙ (1)
ПАЙДЬОТЬ (1)
ПАЙКУ (2)
ПАК (446)
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ПАКАМИ (1)
ПАКЕТ (6)
ПАКЕТІ (4)
ПАКЕТІВ (1)
ПАКЕТОМ (2)
ПАКУВАННЯ (1)
ПАКУВАТИСЯ (1)
ПАКУВАТЬ (1)
ПАКУЙСЯ (8)
ПАКУНКА (3)
ПАКУНКАМИ (8)
ПАКУНКАХ (1)
ПАКУНКИ (16)
ПАКУНКІВ (3)
ПАКУНКОМ (3)
ПАКУНКУ (4)
ПАКУНОК (11)
ПАКУНОЧКИ (1)
ПАЛ (24)
ПАЛА (2)
ПАЛАВ (15)
ПАЛАГЕЄЮ (1)
ПАЛАЄ (23)
ПАЛАЖКА (169)
ПАЛАЖКИ (24)
ПАЛАЖКО (20)
ПАЛАЖКОЮ (20)
ПАЛАЖКУ (28)
ПАЛАЖЦІ (23)
ПАЛАЖЧИН (4)
ПАЛАЖЧИНА (4)
ПАЛАЖЧИНЕ (2)
ПАЛАЖЧИНИМ (1)
ПАЛАЖЧИНІЙ (2)
ПАЛАЖЧИНОГО (2)
ПАЛАЖЧИНОЮ (2)
ПАЛАЖЧИНУ (2)
ПАЛАЗЕЮ (2)
ПАЛАЗІ (2)
ПАЛАЗЮ (9)
ПАЛАЗЯ (14)
ПАЛАЛА (9)
ПАЛАЛИ (12)

ПАЛАЛО (27)
ПАЛАМАР (9)
ПАЛАМАРЕМ (2)
ПАЛАМАРІ (3)
ПАЛАМАРСЬКИЙ (1)
ПАЛАМАРУВАВ (1)
ПАЛАМАРУВАТЬ (1)
ПАЛАМАРША (1)
ПАЛАМАРЯ (3)
ПАЛАМАРЯМ (1)
ПАЛАТ (4)
ПАЛАТА (9)
ПАЛАТАХ (3)
ПАЛАТИ (21)
ПАЛАТІ (8)
ПАЛАТОЮ (5)
ПАЛАТУ (10)
ПАЛАХКОТИТЬ (1)
ПАЛАХКОТІВ (1)
ПАЛАХКОТІЛА (2)
ПАЛАХКОТІЛО (2)
ПАЛАХКОТЯТЬ (1)
ПАЛАХНУЛО (1)
ПАЛАЦ (140)
ПАЛАЦА (3)
ПАЛАЦАМИ (3)
ПАЛАЦАХ (12)
ПАЛАЦИ (21)
ПАЛАЦІ (81)
ПАЛАЦІВ (4)
ПАЛАЦОМ (14)
ПАЛАЦУ (123)
ПАЛАЮ (2)
ПАЛАЮТЬ (5)
ПАЛАЮЧА (2)
ПАЛАЮЧЕ (3)
ПАЛАЮЧИ (2)
ПАЛАЮЧИМИ (2)
ПАЛАЮЧІ (4)
ПАЛАЮЧІЙ (2)
ПАЛАЮЧОГО (1)
ПАЛЕОЗАВРИ (1)
ПАЛЕРМО (1)

ПАЛЕЦЬ (40)
ПАЛИ (2)
ПАЛИВ (3)
ПАЛИВО (2)
ПАЛИКОПИ (1)
ПАЛИКОПОЮ (2)
ПАЛИЛА (1)
ПАЛИЛИ (13)
ПАЛИЛО (1)
ПАЛИТИ (2)
ПАЛИТЬ (2)
ПАЛИЦЕЮ (36)
ПАЛИЦІ (15)
ПАЛИЦЮ (15)
ПАЛИЦЯ (8)
ПАЛИЦЯМИ (5)
ПАЛИЦЯХ (1)
ПАЛИЧКАМИ (2)
ПАЛИЧКИ (1)
ПАЛИЧКОЮ (4)
ПАЛИЧКУ (4)
ПАЛИЧОК (2)
ПАЛИЯ (2)
ПАЛІ (30)
ПАЛІЄМ (2)
ПАЛІЙ (6)
ПАЛІТЕ (2)
ПАЛІТРІ (1)
ПАЛІТРУ (1)
ПАЛІТУРЦІ (2)
ПАЛІТЬ (1)
ПАЛІЧЧЯ (4)
ПАЛІЧЧЯХ (1)
ПАЛІЯ (4)
ПАЛКА (37)
ПАЛКЕ (26)
ПАЛКИ (6)
ПАЛКИЙ (45)
ПАЛКИМ (17)
ПАЛКИМИ (7)
ПАЛКИХ (9)
ПАЛКІ (34)
ПАЛКІЙ (4)
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ПАЛКІША (1)
ПАЛКО (5)
ПАЛКОГО (23)
ПАЛКОЇ (12)
ПАЛКОМУ (2)
ПАЛКОЮ (3)
ПАЛКУ (17)
ПАЛЛАДІЄВІ (5)
ПАЛЛАДІЄМ (3)
ПАЛЛАДІЙ (71)
ПАЛЛАДІЮ (4)
ПАЛЛАДІЯ (27)
ПАЛНУЛИ (1)
ПАЛОМ (14)
ПАЛУ (12)
ПАЛУЧИХ (1)
ПАЛЬ (12)
ПАЛЬМ (5)
ПАЛЬМА (2)
ПАЛЬМАМИ (18)
ПАЛЬМАХ (1)
ПАЛЬМЕРСТОНА (1)
ПАЛЬМИ (24)
ПАЛЬМОВИМ (1)
ПАЛЬМОВИМИ (1)
ПАЛЬМОВИХ (1)
ПАЛЬМОВІ (6)
ПАЛЬМОВОМУ (5)
ПАЛЬМОВОЮ (1)
ПАЛЬМОВУ (2)
ПАЛЬМОЮ (2)
ПАЛЬМУ (2)
ПАЛЬНЕ (1)
ПАЛЬНУЛА (1)
ПАЛЬОВИХ (1)
ПАЛЬОНА (1)
ПАЛЬТА (5)
ПАЛЬТАХ (3)
ПАЛЬТІ (4)
ПАЛЬТО (30)
ПАЛЬТОМ (1)
ПАЛЬЦЕМ (59)
ПАЛЬЦІ (104)

ПАЛЬЦІВ (16)
ПАЛЬЦЯ (7)
ПАЛЬЦЯМИ (80)
ПАЛЬЦЯХ (24)
ПАЛЬЧИКАМИ (5)
ПАЛЬЧИКАХ (2)
ПАЛЬЧИКИ (6)
ПАЛЬЧИКОВІ (1)
ПАЛЬЧИКОМ (2)
ПАЛЮ (4)
ПАЛЮЧІСТЬ (1)
ПАЛЮЧОЇ (1)
ПАЛЯ (1)
ПАЛЯМИ (3)
ПАЛЯНИК (19)
ПАЛЯНИКА (1)
ПАЛЯНИКАМ (1)
ПАЛЯНИКІВНА (1)
ПАЛЯНИКІВСЬКОМУ
(1)
ПАЛЯНИКОВА (2)
ПАЛЯНИКОВИМИ (1)
ПАЛЯНИКОВИХ (1)
ПАЛЯНИКОВІ (1)
ПАЛЯНИКОВОЇ (1)
ПАЛЯНИКОВОЮ (1)
ПАЛЯНИЦЕЮ (14)
ПАЛЯНИЦІ (76)
ПАЛЯНИЦЬ (21)
ПАЛЯНИЦЮ (32)
ПАЛЯНИЦЯ (14)
ПАЛЯНИЦЯМИ (5)
ПАЛЯНИЦЯХ (1)
ПАЛЯНИЧИХА (18)
ПАЛЯНИЧКА (1)
ПАЛЯНИЧКАМИ (2)
ПАЛЯНИЧКИ (4)
ПАЛЯТУРКАМИ (1)
ПАЛЯТУРКАХ (10)
ПАЛЯТУРКИ (5)
ПАЛЯТУРОК (2)
ПАЛЯТУРЦІ (1)
ПАЛЯТЬ (6)

ПАЛЯХ (4)
ПАМІРА (45)
ПАМІРИ (14)
ПАМІРИН (1)
ПАМІРИНА (1)
ПАМІРИНІ (1)
ПАМІРИНУ (1)
ПАМІРІ (6)
ПАМІРО (3)
ПАМІРОЮ (5)
ПАМІРУ (11)
ПАМОРОКИ (45)
ПАМОРОКІВ (1)
ПАМПУШКА (1)
ПАМПУШКИ (3)
ПАМФЛЕТИ (2)
ПАМ'ЯТАВ (14)
ПАМ'ЯТАЄ (14)
ПАМ'ЯТАЄМО (1)
ПАМ'ЯТАЄТЕ (25)
ПАМ'ЯТАЄШ (32)
ПАМ'ЯТАЙ (15)
ПАМ'ЯТАЙТЕ (2)
ПАМ'ЯТАЙТЕ-БО (1)
ПАМ'ЯТАЛА (12)
ПАМ'ЯТАЛИ (6)
ПАМ'ЯТАНИЙ (2)
ПАМ'ЯТАТИ (13)
ПАМ'ЯТАТИМУ (1)
ПАМ'ЯТАТИМУТЬ (1)
ПАМ'ЯТАТЬ (10)
ПАМ'ЯТАЮ (118)
ПАМ'ЯТАЮТЬ (3)
ПАМ'ЯТАЮЧА (1)
ПАМ'ЯТАЮЧИ (2)
ПАМ'ЯТІ (56)
ПАМ'ЯТКА (3)
ПАМ'ЯТКУ (23)
ПАМ'ЯТЛИВИЙ (3)
ПАМ'ЯТНИК (8)
ПАМ'ЯТНИКА (28)
ПАМ'ЯТНИКАМИ (1)
ПАМ'ЯТНИКИ (1)
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ПАМ'ЯТНИКОМ (1)
ПАМ'ЯТНИКУ (2)
ПАМ'ЯТНОГО (3)
ПАМ'ЯТЬ (44)
ПАН (353)
ПАНА (215)
ПАНАГІЯ (1)
ПАНАМ (58)
ПАНАМА (1)
ПАНАМИ (60)
ПАНАС (66)
ПАНАСА (17)
ПАНАСЕ (5)
ПАНАСЕНКА (11)
ПАНАСЕНКІВ (2)
ПАНАСЕНКО (18)
ПАНАСЕНКОВІ (1)
ПАНАСЕНКОВОЇ (1)
ПАНАСЕНКОВУ (1)
ПАНАСЕНКОМ (1)
ПАНАСІВКА (1)
ПАНАСІВКИ (2)
ПАНАСІВКУ (2)
ПАНАСІВНІ (1)
ПАНАСОВА (2)
ПАНАСОВІ (5)
ПАНАХ (8)
ПАНАХИДА (2)
ПАНАХИДИ (7)
ПАНАХИДКА (1)
ПАНАХИДНИХ (1)
ПАНАХИДУ (24)
ПАН-ДІДИЧ (1)
ПАНЕ (103)
ПАНЕНЯ (1)
ПАНЕНЯМ (1)
ПАНЕНЯТАМИ (1)
ПАНЕЮ (7)
ПАНИ (351)
ПАНИ-ДІДИЧІ (4)
ПАНИ-КАТОЛИКИ (2)
ПАНИ-ПОМІЩИКИ (2)
ПАНИ-СУСІДИ (1)

ПАНИ-ТОВАРИШІ (4)
ПАНИЧ (130)
ПАНИЧА (69)
ПАНИЧАМ (19)
ПАНИЧАМИ (53)
ПАНИЧАХ (3)
ПАНИЧЕВЕ (1)
ПАНИЧЕВИХ (1)
ПАНИЧЕВІ (13)
ПАНИЧЕВОГО (1)
ПАНИЧЕВОМУ (1)
ПАНИЧЕМ (24)
ПАНИЧЕМ-КРАСУНЕМ
(1)
ПАНИЧИК (1)
ПАНИЧИКА (1)
ПАНИЧИКАМИ (4)
ПАНИЧИКИ (3)
ПАНИЧИКІВ (2)
ПАНИЧИКОМ (2)
ПАНИЧИКУ (1)
ПАНИЧІ (271)
ПАНИЧІВ (112)
ПАНИЧІВСЬКА (4)
ПАНИЧІВСЬКЕ (3)
ПАНИЧІВСЬКИЙ (1)
ПАНИЧІВСЬКИМИ (2)
ПАНИЧІВСЬКИХ (3)
ПАНИЧІВСЬКІ (5)
ПАНИЧІВСЬКОГО (1)
ПАНИЧІВСЬКОЮ (1)
ПАНИЧІВСЬКУ (1)
ПАНИЧІВСЬНИХ (1)
ПАНИЧУ (32)
ПАНІ (152)
ПАНІБРАТА (2)
ПАНІБРАТСТВО (1)
ПАНІВ (222)
ПАНІВ-ПЕРЕВЕРТНІВ
(1)
ПАНІЄ (3)
ПАНІЄЮ (8)
ПАНІЇ (126)

ПАНІЇ-ГОСПОДИНІ (1)
ПАНІЙ (36)
ПАНІЙ-ДІДИЧОК (1)
ПАНІКАДИЛАХ (1)
ПАНІКАДИЛО (2)
ПАНІЛА (1)
ПАНІМАТКА (9)
ПАНІМАТКИ (1)
ПАНІМАТКО (29)
ПАНІМАТКОГОСПОДИНЕ (1)
ПАНІМАТКОЮ (3)
ПАНІМАТКУ (3)
ПАНІТИ (1)
ПАНІТЬ (2)
ПАНІЮ (35)
ПАНІЯ (158)
ПАНІЯМ (6)
ПАНІЯМИ (5)
ПАНІЯХ (2)
ПАНЇЇ (1)
ПАНКА (10)
ПАНКА-ДІДИЧА (1)
ПАНКАМИ (12)
ПАНКИ (33)
ПАНКИ-ВІТРОГОНИ (1)
ПАНКІВ (21)
ПАНКІВ-ГОЛОДРАНЦІВ
(1)
ПАНКОВІ (1)
ПАНКОМ (1)
ПАНКОМ-ПОЛЯКОМ
(1)
ПАННА (130)
ПАННАМ (38)
ПАННАМИ (44)
ПАННАХ (5)
ПАННИ (377)
ПАННИНЕ (1)
ПАННІ (20)
ПАННІВ (172)
ПАННІВ-УКРАЇНОК (2)
ПАННО (20)
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ПАННОЧКА (14)
ПАННОЧКАМИ (2)
ПАННОЧКИ (9)
ПАННОЧКО (2)
ПАННОЧКОЮ (2)
ПАННОЧКУ (1)
ПАННОЧОК (13)
ПАННОЧЦІ (2)
ПАННОЮ (27)
ПАННУ (31)
ПАНОВА (2)
ПАНОВЕ (37)
ПАНОВЕ-ТОВАРИШІ
(1)
ПАНОВІ (37)
ПАНОК (18)
ПАНОМ (51)
ПАНОРАМА (3)
ПАНОРАМИ (2)
ПАНОРАМІ (2)
ПАНОРАМУ (1)
ПАНОТЕЦЬ (78)
ПАНОТЦЕВА (1)
ПАНОТЦЕВЕ (1)
ПАНОТЦЕВІ (4)
ПАНОТЦЕМ (2)
ПАНОТЦІ (22)
ПАНОТЦІВ (7)
ПАНОТЦЯ (49)
ПАНОТЦЯМ (2)
ПАНОТЦЯМИ (2)
ПАНОТЧЕ (37)
ПАНОТЧЕНЬКО (1)
ПАНОТЧЕНЬКУ (3)
ПАНОЧЕНЬКУ (1)
ПАНОЧКУ (1)
ПАНСІЙОНІ (3)
ПАНСІОН (5)
ПАНСІОНАХ (1)
ПАНСІОНЕРІВ (2)
ПАНСІОНЕРКАМИ (2)
ПАНСІОНИ (2)
ПАНСІОНІ (19)

ПАНСІОНІВ (1)
ПАНСІОНСЬКИМИ (1)
ПАНСІОНУ (3)
ПАНСТВА (18)
ПАНСТВІ (2)
ПАНСТВО (24)
ПАНСТВОМ (6)
ПАНСЬКА (19)
ПАНСЬКЕ (16)
ПАНСЬКИЙ (73)
ПАНСЬКИМ (10)
ПАНСЬКИМИ (11)
ПАНСЬКИХ (31)
ПАНСЬКІ (48)
ПАНСЬКІЙ (4)
ПАНСЬКІМ (1)
ПАНСЬКОГО (43)
ПАНСЬКОЇ (10)
ПАНСЬКОМУ (22)
ПАНСЬКОЮ (6)
ПАНСЬКУ (21)
ПАН-ТАГРЮЕЛЬ (1)
ПАНТАЛОНАХ (1)
ПАНТАЛОНИ (3)
ПАНТЕЇСТИЧНОЇ (2)
ПАНТЕЛЕЙМОНА (4)
ПАНТЕЛЕЙМОНІВНА
(1)
ПАНТЕЛЕЙМОНОМ (2)
ПАНТЕЛИКУ (25)
ПАНТЕРА (2)
ПАНТЕРИ (3)
ПАНТРУВАВ (1)
ПАНТРУВАЛА (1)
ПАНТРУЄ (1)
ПАНТРУЮТЬ (1)
ПАНУ (3)
ПАНУВАВ (2)
ПАНУВАВШОГО (4)
ПАНУВАЛА (10)
ПАНУВАЛИ (6)
ПАНУВАННЯ (18)
ПАНУВАННЯМ (2)

ПАНУВАТИ (6)
ПАНУВАТИМЕШ (1)
ПАНУВАТЬ (2)
ПАНУЄ (24)
ПАНУЄМО (1)
ПАНУЙ (1)
ПАНУРГОВИМ (1)
ПАНУРГОВО (1)
ПАНУЮТЬ (7)
ПАНУЮЧА (2)
ПАНУЮЧИ (1)
ПАНУЮЧИЙ (4)
ПАНУЮЧІ (2)
ПАНУЮЧОГО (4)
ПАНУЮЧУ (1)
ПАНЦИР (1)
ПАНЦИРІ (1)
ПАНЧІШКИ (1)
ПАНЧОХАХ (2)
ПАНЧОХИ (13)
ПАНЧОХО (2)
ПАНЧОХУ (12)
ПАНЩАННА (3)
ПАНЩАННЕ (1)
ПАНЩАННИЙ (3)
ПАНЩАННИКИ (2)
ПАНЩАННИМ (1)
ПАНЩАННИМИ (1)
ПАНЩАННИХ (20)
ПАНЩАННІ (16)
ПАНЩАННОГО (3)
ПАНЩАННОЇ (2)
ПАНЩАННОЮ (1)
ПАНЩАННУ (1)
ПАНЩИНА (17)
ПАНЩИНИ (60)
ПАНЩИНІ (6)
ПАНЩИННЕ (2)
ПАНЩИННІ (2)
ПАНЩИНОЮ (5)
ПАНЩИНУ (65)
ПАНЬКА (3)
ПАНЬКАВСЬ (1)
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ПАНЬКАЄТЬСЯ (3)
ПАНЬКАЙСЯ (3)
ПАНЬКАЛАСЬ (3)
ПАНЬКАЛИСЬ (6)
ПАНЬКАННЯ (4)
ПАНЬКАННЯМ (1)
ПАНЬКАТИ (1)
ПАНЬКАТИСЬ (5)
ПАНЬКАТЬСЯ (4)
ПАНЬКАЮТЬСЯ (1)
ПАНЬКО (25)
ПАНЬКОВА (1)
ПАНЬКОВІ (1)
ПАНЬКОМ (1)
ПАНЬКУ (2)
ПАНЮ (7)
ПАНЮГА (4)
ПАНЯМИ (2)
ПАНЯНКА (8)
ПАНЯНКАМИ (2)
ПАНЯНКАХ (1)
ПАНЯНКИ (9)
ПАНЯНКИ-ЛІБЕРАЛКИ
(1)
ПАНЯНКО (1)
ПАНЯНКОЮ (6)
ПАНЯНКУ (7)
ПАНЯНОК (23)
ПАНЯНОЧКИ (3)
ПАНЯНСЬКА (2)
ПАНЯНСЬКЕ (1)
ПАНЯНСЬКИЙ (12)
ПАНЯНСЬКИМ (1)
ПАНЯНСЬКИМИ (3)
ПАНЯНСЬКИХ (3)
ПАНЯНСЬКІ (7)
ПАНЯНСЬКІЙ (1)
ПАНЯНСЬКОГО (6)
ПАНЯНСЬКОЇ (2)
ПАНЯНСЬКОМУ (14)
ПАНЯНСЬКУ (3)
ПАНЯТІВСЬКИЙ (1)
ПАОЛО (2)

ПАПА (16)
ПАПАШЕЮ (1)
ПАПАШІ (1)
ПАПЕНЬКИ (1)
ПАПЕРАМИ (8)
ПАПЕРАХ (2)
ПАПЕРИ (4)
ПАПЕРІ (31)
ПАПЕРІВ (4)
ПАПЕРОВЕ (1)
ПАПЕРОВИМИ (1)
ПАПЕРОВИХ (5)
ПАПЕРОВІ (3)
ПАПЕРОВОГО (1)
ПАПЕРОМ (8)
ПАПЕРУ (49)
ПАПИ (6)
ПАПИНЕ (1)
ПАПІР (27)
ПАПІРЕЦЬ (2)
ПАПІРОСА (2)
ПАПІРОСАХ (1)
ПАПІРОСИ (8)
ПАПІРОСКА (1)
ПАПІРОСКИ (3)
ПАПІРОСКОЮ (2)
ПАПІРОСКУ (14)
ПАПІРОСОЮ (2)
ПАПІРОСУ (13)
ПАПІРЦІ (7)
ПАПІРЦЯМИ (1)
ПАПІРЦЯХ (1)
ПАПІССА (1)
ПАПО (8)
ПАПОК (4)
ПАПОРОТІ (6)
ПАПОРОТЬ (3)
ПАПОЧКО (2)
ПАПСЬКИЙ (1)
ПАПСЬКИМ (1)
ПАПСЬКІ (3)
ПАР (14)
ПАРА (51)

ПАРАГРАФ (2)
ПАРАД (1)
ПАРАДНИЙ (1)
ПАРАДНИМ (2)
ПАРАДНИХ (2)
ПАРАДНО (1)
ПАРАДНОГО (1)
ПАРАДНОМУ (1)
ПАРАДОВЕ (1)
ПАРАДОВИЙ (4)
ПАРАДОВИМИ (1)
ПАРАДОВІ (2)
ПАРАДОВІЙ (1)
ПАРАДОВІМ (1)
ПАРАДОВОГО (1)
ПАРАДОВОЇ (2)
ПАРАДОВУ (2)
ПАРАДОМ (2)
ПАРАДУ (2)
ПАРАЛЕЛІ (6)
ПАРАЛІЗУВАЛА (1)
ПАРАЛІПОМЕНАХ (2)
ПАРАЛІПОМЕНОН (9)
ПАРАЛІЧ (1)
ПАРАЛІЧА (1)
ПАРАЛІЧЕМ (1)
ПАРАЛІЧУ (1)
ПАРАМЕЇ (1)
ПАРАМИ (13)
ПАРАПЕТ (10)
ПАРАПЕТИ (1)
ПАРАПЕТОМ (4)
ПАРАПЕТУ (2)
ПАРАСКА (167)
ПАРАСКЕВА (1)
ПАРАСКЕВИ (1)
ПАРАСКИ (20)
ПАРАСКО (6)
ПАРАСКОВЕЯ (2)
ПАРАСКОЮ (7)
ПАРАСКУ (42)
ПАРАСОК (1)
ПАРАСОЛЬКУ (2)
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ПАРАСТАС (1)
ПАРАСТАСА (1)
ПАРАСЦІ (23)
ПАРАСЧИН (1)
ПАРАСЧИНА (2)
ПАРАСЧИНЕ (1)
ПАРАСЧИНІ (1)
ПАРАСЧИНОГО (1)
ПАРАСЧИНОЇ (1)
ПАРАСЧИНУ (1)
ПАРАСЮ (8)
ПАРАСЯ (1)
ПАРАФІЄВСЬКИЙ (17)
ПАРАФІЄВСЬКОГО (2)
ПАРАФІЇ (41)
ПАРАФІЙ (3)
ПАРАФІЮ (68)
ПАРАФІЯ (12)
ПАРАФІЯН (11)
ПАРАФІЯНАМ (1)
ПАРАФІЯНАМИ (3)
ПАРАФІЯНГОСПОДАРІВ (1)
ПАРАФІЯНИ (11)
ПАРАФІЯНКИ (1)
ПАРАФІЯХ (3)
ПАРАЩИНА (1)
ПАРАЩИНІ (1)
ПАРАЩИНІЙ (1)
ПАРИ (58)
ПАРИЖ (16)
ПАРИЖА (19)
ПАРИЖАНИНА (1)
ПАРИЖАНКИ (2)
ПАРИЖАНКУ (1)
ПАРИЖАХ (2)
ПАРИЖІ (28)
ПАРИЗАДА (3)
ПАРИЗАДИ (2)
ПАРИЗАДУ (1)
ПАРИЗЬКИМ (1)
ПАРИЗЬКИХ (1)
ПАРИЗЬКІ (2)

ПАРИЗЬКОГО (1)
ПАРИЗЬКОЇ (1)
ПАРИЗЬКОЮ (2)
ПАРИЗЬКУ (4)
ПАРИК (2)
ПАРИКМАХЕРА (1)
ПАРИКОМ (2)
ПАРИКУ (1)
ПАРИЛА (1)
ПАРИЛИ (2)
ПАРИСА (1)
ПАРИСТІ (5)
ПАРИТЬ (2)
ПАРІ (42)
ПАРК (70)
ПАРКА (11)
ПАРКАМИ (1)
ПАРКАН (1)
ПАРКАХ (4)
ПАРКЕТ (5)
ПАРКЕТА (1)
ПАРКЕТАМИ (1)
ПАРКЕТИ (5)
ПАРКЕТІ (10)
ПАРКЕТОВИМ (1)
ПАРКЕТОВІЙ (1)
ПАРКЕТОВОЇ (1)
ПАРКЕТОМ (2)
ПАРКЕТЩИКИ (1)
ПАРКИ (4)
ПАРКІВ (1)
ПАРКОМ (4)
ПАРКОМ-САДОМ (1)
ПАРКУ (45)
ПАРЛАМЕНТІ (1)
ПАРНАСЦІ (1)
ПАРНАСЦІВ (1)
ПАРНИЙ (1)
ПАРНИКИ (1)
ПАРНИХ (1)
ПАРОВА (2)
ПАРОВИКА (2)
ПАРОВИКИ (1)

ПАРОВИКІВ (2)
ПАРОВИХ (2)
ПАРОВИЦЬ (1)
ПАРОВИЦЮ (3)
ПАРОВИЦЯ (3)
ПАРОВИЦЯМИ (1)
ПАРОВІ (1)
ПАРОВОЗ (1)
ПАРОВОЮ (1)
ПАРОДІЯ (2)
ПАРОКСИЗМ (2)
ПАРОКСИЗМИ (1)
ПАРОСА (1)
ПАРОСТКА (1)
ПАРОСТКАМИ (1)
ПАРОСТКИ (6)
ПАРОСТКІВ (2)
ПАРОСТОК (5)
ПАРОСЬКІ (1)
ПАРОХІЯ (1)
ПАРОХОД (11)
ПАРОХОДА (5)
ПАРОХОДАХ (4)
ПАРОХОДИ (2)
ПАРОХОДІ (3)
ПАРОХОДНИХ (1)
ПАРОХОДОМ (2)
ПАРОХОМ (1)
ПАРОЧКА (3)
ПАРОЮ (11)
ПАРСУНИ (1)
ПАРТ (5)
ПАРТАМИ (4)
ПАРТАХ (2)
ПАРТЕР (4)
ПАРТЕРА (1)
ПАРТЕРІ (10)
ПАРТЕРОМ (2)
ПАРТЕРУ (1)
ПАРТЕСНІ (2)
ПАРТИ (10)
ПАРТИКУ (2)
ПАРТИЦЬКОГО (2)
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ПАРТІ (2)
ПАРТІЄЮ (9)
ПАРТІЇ (79)
ПАРТІЙ (7)
ПАРТІЙНІСТЬ (2)
ПАРТІЙНОЇ (1)
ПАРТІЙНУ (1)
ПАРТІЮ (27)
ПАРТІЯ (86)
ПАРТІЯМИ (1)
ПАРТНЕР (1)
ПАРТНЕРА (2)
ПАРТНЕРИ (2)
ПАРТНЕРІВ (1)
ПАРТНЕРОМ (1)
ПАРТНЬОРИ (2)
ПАРТОЮ (3)
ПАРТУ (2)
ПАРУ (43)
ПАРУБІЯКА (3)
ПАРУБКА (34)
ПАРУБКА-КРАСУНЯ
(2)
ПАРУБКАМ (8)
ПАРУБКАМИ (14)
ПАРУБКАХ (1)
ПАРУБКИ (104)
ПАРУБКІВ (36)
ПАРУБКОВІ (13)
ПАРУБКОМ (16)
ПАРУБКУВАВ (5)
ПАРУБКУВАТЬ (1)
ПАРУБКУЄШ (1)
ПАРУБОК (121)
ПАРУБОК-ШТУКАР (1)
ПАРУБОЦТВА (1)
ПАРУБОЦЬКА (1)
ПАРУБОЦЬКИЙ (2)
ПАРУБОЦЬКИХ (1)
ПАРУБОЦЬКІ (2)
ПАРУБОЦЬКОМУ (1)
ПАРУБОЦЬКУ (2)
ПАРУБОЧА (1)

ПАРУБОЧЕ (2)
ПАРУБОЧИМ (1)
ПАРУБОЧІ (5)
ПАРУБОЧОЮ (1)
ПАРУБОЧУ (1)
ПАРУБЧАК (17)
ПАРУБЧАКА (4)
ПАРУБЧАКИ (2)
ПАРУБЧАКОВІ (1)
ПАРУБЧАКОМ (1)
ПАРУБЧЕ (4)
ПАРУВАВ (14)
ПАРУВАЛА (4)
ПАРУВАЛИ (5)
ПАРУВАЛО (2)
ПАРУВАТЬСЯ (1)
ПАРУЄ (2)
ПАРУСИНА (1)
ПАРУСИНИ (7)
ПАРУСИНОВЕ (2)
ПАРУСИНОВИЙ (2)
ПАРУСИНОВИХ (1)
ПАРУСИНОВОМУ (2)
ПАРУСИНОЮ (1)
ПАРУЮТЬСЯ (2)
ПАРУЮЧИЙ (1)
ПАРФУМЕРІЯМИ (1)
ПАРФУМІВ (1)
ПАРФЮМАМИ (1)
ПАРФЮМИ (1)
ПАРФЮМІВ (2)
ПАРХІМ (2)
ПАРХІМКУ (1)
ПАРХОМА (2)
ПАРХОМЕ (1)
ПАРХОМОВІ (1)
ПАРХОМОВІЙ (1)
ПАРХОМОВОЇ (1)
ПАРЦІ (1)
ПАРЧАМИ (1)
ПАРЧЕВИЙ (3)
ПАРЧЕВИМ (1)
ПАРЧЕВИМИ (4)

ПАРЧЕВИХ (1)
ПАРЧЕВІ (7)
ПАРЧЕВОГО (1)
ПАРЧЕВОМУ (1)
ПАРЧЕЮ (2)
ПАРЧІ (4)
ПАРЧОВИХ (2)
ПАРЧУ (2)
ПАРШИВОГО (1)
ПАРЯТЬ (1)
ПАС (12)
ПАСАЖИР (1)
ПАСАЖИРАМ (1)
ПАСАЖИРИ (1)
ПАСАЖИРІВ (2)
ПАСАЖІ (1)
ПАСАМИ (1)
ПАСАХ (1)
ПАСЕ (2)
ПАСЕРБИЦЕЮ (1)
ПАСЕРБИЦЯМ (1)
ПАСЕТЕ (2)
ПАСЕТЬСЯ (16)
ПАСИ (2)
ПАСИВНІ (1)
ПАСИВНО (1)
ПАСИНКА (11)
ПАСИНКОВА (2)
ПАСИНКОВІ (3)
ПАСИНКОВУ (4)
ПАСИНКОМ (5)
ПАСИНКУВАННЯ (1)
ПАСИНОК (7)
ПАСІК (3)
ПАСІКА (17)
ПАСІКАХ (4)
ПАСІКИ (33)
ПАСІКОЮ (4)
ПАСІКУ (46)
ПАСІЦІ (43)
ПАСІЧНИК (5)
ПАСІЧНИКА (26)
ПАСІЧНИКУВАВ (1)
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ПАСІЧНИКУВАННЯМ
(1)
ПАСІЧНИКУВАТЬ (4)
ПАСІЧНИКУЄТЕ (1)
ПАСІШНИКИ (2)
ПАСКА (7)
ПАСКАМИ (1)
ПАСКИ (11)
ПАСКОМ (1)
ПАСКУ (24)
ПАСКУДИЛО (1)
ПАСКУДИТЕ (1)
ПАСКУДИТИ (3)
ПАСКУДИТИМЕ (2)
ПАСКУДИТИСЬ (1)
ПАСКУДИТЬ (2)
ПАСКУДІ (1)
ПАСКУДНЕЛЕ (1)
ПАСКУДНИЙ (5)
ПАСКУДНИМ (2)
ПАСКУДНИХ (3)
ПАСКУДНІ (2)
ПАСКУДНІЙ (1)
ПАСКУДНІМ (1)
ПАСКУДНО (2)
ПАСКУДНОГО (2)
ПАСКУДНОМУ (4)
ПАСКУДНОЮ (1)
ПАСКУДНУ (3)
ПАСКУДО (4)
ПАСКУДСТВА (4)
ПАСКУДСТВО (10)
ПАСКУДСТВОМ (1)
ПАСКУДЬ (1)
ПАСЛА (5)
ПАСЛАСЬ (5)
ПАСЛАСЯ (4)
ПАСЛИ (4)
ПАСЛИСЬ (11)
ПАСЛИСЯ (1)
ПАСЛОСЬ (5)
ПАСЛОСЯ (2)
ПАСМА (21)

ПАСМАМИ (17)
ПАСМІ (1)
ПАСМО (10)
ПАСМОМ (5)
ПАСОВИСЬКА (2)
ПАСОВИХ (1)
ПАСОВИЩА (1)
ПАСОВІ (2)
ПАСОК (5)
ПАСОМ (1)
ПАСОМИХ (1)
ПАСОЧКУ (1)
ПАССІЮ (1)
ПАССЯ (1)
ПАСТЕРНАК (1)
ПАСТЕРНАКА (1)
ПАСТЕРНАКОМ (1)
ПАСТЕРНАЧЕ (1)
ПАСТИ (13)
ПАСТИМЕ (1)
ПАСТИР (5)
ПАСТИРЕМ (1)
ПАСТИРСЬКИМ (1)
ПАСТИРЯ (2)
ПАСТИСЬ (11)
ПАСТІВНИК (1)
ПАСТУХ (1)
ПАСТУХА (1)
ПАСТУХАМИ (1)
ПАСТУХИ (9)
ПАСТУХІВ (3)
ПАСТУХІВСЬКІ (1)
ПАСТУХІВСЬКОМУ (1)
ПАСТУХОМ (2)
ПАСТУШКАМИ (3)
ПАСТУШКИ (13)
ПАСТУШКИ-ХЛОПЦІ
(1)
ПАСТУШКІВ (4)
ПАСТУШОГО (2)
ПАСТУШОК (1)
ПАСУТ (1)
ПАСУТЬ (2)

ПАСУТЬСЯ (6)
ПАСУЧИ (1)
ПАСЦІ (2)
ПАТЕР (17)
ПАТЕРА (1)
ПАТЕРАМИ (2)
ПАТЕРИ (13)
ПАТЕРИК (1)
ПАТЕРИКА (11)
ПАТЕРИКОМ (2)
ПАТЕРИЦЕЮ (1)
ПАТЕРИЦЮ (1)
ПАТЕРІВ (6)
ПАТЕРОВІ (1)
ПАТЕРОМ (1)
ПАТЕТИЧНЕ (2)
ПАТЕТИЧНІ (2)
ПАТЕТИЧНО (2)
ПАТИНКАМИ (5)
ПАТИНКАХ (4)
ПАТИНКИ (3)
ПАТИНКОВИХ (1)
ПАТИНОК (1)
ПАТЛАМИ (4)
ПАТЛАТА (5)
ПАТЛАТИЙ (4)
ПАТЛАТИМИ (2)
ПАТЛАТІ (4)
ПАТЛАТОГО (3)
ПАТЛАТОЇ (1)
ПАТЛАТОЮ (2)
ПАТЛАТУ (3)
ПАТЛАЧ (5)
ПАТЛАЧА (1)
ПАТЛИ (15)
ПАТМОСИ (1)
ПАТОКА (5)
ПАТОКОЮ (2)
ПАТОКУ (4)
ПАТОЛОЧІ (4)
ПАТОМ (1)
ПАТОЦІ (2)
ПАТРАЛА (1)
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ПАТРАЛИ (3)
ПАТРАТИ (1)
ПАТРАТИМУ (1)
ПАТРЕТ (1)
ПАТРІАРХ (1)
ПАТРІАРХАЛЬНА (1)
ПАТРІАРХАЛЬНИМ (1)
ПАТРІАРХАЛЬНИХ (1)
ПАТРІАРХАЛЬНІСТЬ
(2)
ПАТРІАРХАЛЬНО (1)
ПАТРІАРХІВ-ВЕРБ (1)
ПАТРІАРХОВІ (2)
ПАТРІОТА (1)
ПАТРІОТАМИ (1)
ПАТРІОТИ (1)
ПАТРІОТИЗМ (1)
ПАТРІОТИЗМУ (2)
ПАТРІОТИЧНА (2)
ПАТРІОТИЧНЕ (2)
ПАТРІОТИЧНИХ (2)
ПАТРІОТИЧНІ (4)
ПАТРІОТИЧНОМУ (2)
ПАТРІОТІВ (2)
ПАТРІОТКА (1)
ПАТРІОТКУ (1)
ПАТРІОТОВІ (1)
ПАТРІЯРХАЛЬНІЙ (2)
ПАТРІЯРХИ (2)
ПАТРОН (1)
ПАТРОНА (2)
ПАТЬОКАМИ (9)
ПАТЬОКИ (7)
ПАТЬОХИ (1)
ПАФНУТІЙ (2)
ПАФНУТІЮ (1)
ПАФОС (2)
ПАФОСОМ (2)
ПАФОСУ (1)
ПАХ (1)
ПАХАРЕВСЬКОГО (1)
ПАХАРЯ (2)
ПАХВАМИ (5)

ПАХВИ (8)
ПАХВОЮ (19)
ПАХВУ (13)
ПАХКАВ (2)
ПАХКАЛА (2)
ПАХКАТЬ (1)
ПАХКАЮЧИ (2)
ПАХЛА (2)
ПАХЛИ (3)
ПАХЛО (19)
ПАХНЕ (21)
ПАХНУ (1)
ПАХНУЛА (1)
ПАХНУЛО (5)
ПАХНУТЬ (10)
ПАХОМІЄ (1)
ПАХОМІЙ (2)
ПАХОМІЮ (1)
ПАХОТИТЬ (2)
ПАХОЩАМИ (48)
ПАХОЩІ (67)
ПАХОЩІВ (17)
ПАХУЧА (14)
ПАХУЧЕ (7)
ПАХУЧЕЄ (2)
ПАХУЧИЙ (8)
ПАХУЧИМ (6)
ПАХУЧИМИ (10)
ПАХУЧИХ (6)
ПАХУЧІ (13)
ПАХУЧІЙ (2)
ПАХУЧІШИМИ (1)
ПАХУЧО (1)
ПАХУЧОГО (2)
ПАХУЧОЇ (3)
ПАХУЧОМУ (2)
ПАХУЧОЮ (2)
ПАХУЧУ (4)
ПАЦАВ (1)
ПАЦАЄШ (1)
ПАЦАЛА (1)
ПАЦАТЬ (1)
ПАЦАЮЧИ (1)

ПАЦЬОРКИ (1)
ПАЦЮКАМИ (2)
ПАЦЮКИ (7)
ПАЦЮКІВ (1)
ПАЧКАЄССЯ (1)
ПАЧОСИ (13)
ПАЧОСІВ (1)
ПАША (7)
ПАШАМ (4)
ПАШАМИ (2)
ПАШАТЬ (5)
ПАШЕЮ (2)
ПАШИМ (2)
ПАШИТЬ (12)
ПАШИХАМ (1)
ПАШИХИ (5)
ПАШІ (31)
ПАШІВ (29)
ПАШІВНИ (1)
ПАШІВ-ПОРАДНИКІВ
(1)
ПАШІВСЬКІ (1)
ПАШІЛА (5)
ПАШІЛИ (20)
ПАШІЛО (18)
ПАШКОВ (1)
ПАШНЕЮ (12)
ПАШНІ (36)
ПАШНЮ (53)
ПАШНЯ (6)
ПАШО (1)
ПАШПОРТ (5)
ПАШПОРТА (4)
ПАШПОРТАХ (1)
ПАШПОРТИ (10)
ПАШПОРТІ (1)
ПАШПОРТІВ (1)
ПАШУ (22)
ПАЩА (6)
ПАЩЕК (1)
ПАЩЕКА (3)
ПАЩЕКАМИ (1)
ПАЩЕКИ (4)
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ПАЩЕКОЮ (2)
ПАЩЕКУ (3)
ПАЩЕКУВАЛИ (1)
ПАЩИКУВАЛА (1)
ПАЩИКУВАТУ (1)
ПЕВНА (16)
ПЕВНЕ (16)
ПЕВНИЙ (23)
ПЕВНИМ (3)
ПЕВНИМИ (2)
ПЕВНИХ (2)
ПЕВНІ (9)
ПЕВНІЙ (6)
ПЕВНІШЕ (4)
ПЕВНІШОГО (3)
ПЕВНІШОЮ (2)
ПЕВНО (740)
ПЕВНОГО (1)
ПЕВНОЮ (1)
ПЕВНУ (6)
ПЕДАГОГ (4)
ПЕДАГОГАМ (1)
ПЕДАГОГАМИ (1)
ПЕДАГОГИ (1)
ПЕДАГОГІВ (2)
ПЕДАГОГІЇ (5)
ПЕДАГОГІЧНА (8)
ПЕДАГОГІЧНЕ (6)
ПЕДАГОГІЧНІ (13)
ПЕДАГОГІЧНО (6)
ПЕДАГОГІЧНОГО (2)
ПЕДАГОГІЧНОЇ (2)
ПЕДАГОГІЧНОМУ (1)
ПЕДАГОГІЧНУ (2)
ПЕДАГОГІЮ (7)
ПЕДАГОГІЯ (2)
ПЕДАГОГОВІ (1)
ПЕДАГОГОМ (2)
ПЕДАЛІ (1)
ПЕДОРЕ (6)
ПЕДОРІ (1)
ПЕДОРЯ (13)
ПЕЙ-АИЖІ (2)

ПЕЙЗАЖ (6)
ПЕЙЗАЖИК (3)
ПЕЙЗАЖИКМІНІАТЮРА (1)
ПЕЙЗАЖІ (6)
ПЕЙЗАЖУ (5)
ПЕЙСАМИ (7)
ПЕЙСИ (6)
ПЕК (41)
ПЕКАРНЕЮ (7)
ПЕКАРНІ (207)
ПЕКАРНЮ (155)
ПЕКАРНЯ (16)
ПЕКАРНЯХ (1)
ПЕКАРЯХ (1)
ПЕКЕЛЬНА (1)
ПЕКЕЛЬНЕ (1)
ПЕКЕЛЬНИЙ (2)
ПЕКЕЛЬНИМ (8)
ПЕКЕЛЬНИХ (3)
ПЕКЕЛЬНІ (3)
ПЕКЕЛЬНІЙ (1)
ПЕКЕЛЬНОГО (2)
ПЕКЕЛЬНОМУ (3)
ПЕКЕЛЬНУ (4)
ПЕКІН (2)
ПЕКЛА (42)
ПЕКЛАСЯ (1)
ПЕКЛИ (7)
ПЕКЛИСЬ (2)
ПЕКЛІ (38)
ПЕКЛО (61)
ПЕКЛОМ (2)
ПЕКЛУВАТИСЬ (2)
ПЕКЛУЙТЕСЬ (1)
ПЕКЛЮВАВСЬ (2)
ПЕКЛЮВАВСЯ (2)
ПЕКЛЮВАЛАСЬ (3)
ПЕКЛЮВАЛИСЬ (3)
ПЕКЛЮВАННЯ (5)
ПЕКЛЮВАТИСЬ (3)
ПЕКЛЮВАТЬСЯ (1)
ПЕКЛЮЄТЬСЯ (3)

ПЕКЛЮЄШСЯ (3)
ПЕКЛЮЙСЯ (1)
ПЕКЛЮЙТЕСЬ (1)
ПЕКЛЮЮТЬСЯ (1)
ПЕКЛЮЮЧИСЬ (1)
ПЕКТИ (14)
ПЕКТИСЬ (2)
ПЕКУЧА (3)
ПЕКУЧЕ (3)
ПЕКУЧИЙ (2)
ПЕКУЧИМ (4)
ПЕКУЧИМИ (1)
ПЕКУЧИХ (4)
ПЕКУЧІ (13)
ПЕКУЧОГО (5)
ПЕКУЧОЇ (3)
ПЕКУЧОМУ (7)
ПЕКУЧУ (2)
ПЕЛАДАНА (1)
ПЕЛАДЕН (1)
ПЕЛЕХАТА (2)
ПЕЛЕХАТЕ (4)
ПЕЛЕХАТИЙ (6)
ПЕЛЕХАТИМ (1)
ПЕЛЕХАТИМИ (4)
ПЕЛЕХАТИХ (1)
ПЕЛЕХАТІ (6)
ПЕЛЕХАТОГО (2)
ПЕЛЕХАТОЮ (1)
ПЕЛЕХАТУ (4)
ПЕЛЕХУВАТО (2)
ПЕЛЬКА (2)
ПЕЛЬКИ (1)
ПЕЛЬКУ (24)
ПЕЛЬЦІ (4)
ПЕЛЮСТКИ (1)
ПЕЛЮСТОЧКА (1)
ПЕЛЮСТОЧКИ (1)
ПЕЛЮСТОЧКУ (1)
ПЕЛЮШКИ (3)
ПЕНАТИ (1)
ПЕНЕЛОПИ (1)
ПЕНЗЕЛЬ (6)
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ПЕНЗЛЕМ (22)
ПЕНЗЛІ (1)
ПЕНЗЛЯ (4)
ПЕНІНИ (1)
ПЕНСІЄЮ (2)
ПЕНСІЇ (10)
ПЕНСІЮ (5)
ПЕНСНЕ (11)
ПЕНЬ (13)
ПЕНЬКА (1)
ПЕНЬКАХ (1)
ПЕНЬКИ (2)
ПЕНЬКУ (3)
ПЕНЬОК (4)
ПЕНЬЮАРІ (1)
ПЕНЮ (6)
ПЕНЯ (2)
ПЕР (8)
ПЕРА (18)
ПЕРАМИ (10)
ПЕРВАЯ (1)
ПЕРВЕНЕЦЬ (1)
ПЕРВИЙ (3)
ПЕРВИМ (1)
ПЕРВИНА (1)
ПЕРВИНКА (8)
ПЕРВИХ (9)
ПЕРВІ (2)
ПЕРВІЙ (1)
ПЕРВІСТКА (1)
ПЕРВІСТКОВОМУ (2)
ПЕРВОБУТНОЇ (1)
ПЕРВОДЖЕРЕЛ (2)
ПЕРВОЗВАНИЙ (1)
ПЕРВОКУРСНИКИНОВИЧКИ (2)
ПЕРВОПИСАМИ (1)
ПЕРВОПИСИ (12)
ПЕРВОПИСІВ (3)
ПЕРВОПИСУ (1)
ПЕРВОПОЧАТКІВ (1)
ПЕРВОПОЧАТКОВІ (1)
ПЕРВОРЯДНА (1)

ПЕРВОРЯДНИЙ (1)
ПЕРВОРЯДНИМ (1)
ПЕРВОРЯДНИМИ (1)
ПЕРВОРЯДНИХ (3)
ПЕРВОРЯДНІ (2)
ПЕРВЬІЙ (2)
ПЕРГАМЕНОМ (1)
ПЕРГАМЕНТ (2)
ПЕРГАМЕНТАХ (1)
ПЕРГАМЕНТІ (1)
ПЕРГАМЕНТНІ (1)
ПЕРГАМЕНУ (1)
ПЕРГУ (1)
ПЕРЕ (5)
ПЕРЕБАЛАКАВ (1)
ПЕРЕБАЛАКАЄ (2)
ПЕРЕБАЛАКАЛИ (2)
ПЕРЕБАРАНЧАВ (4)
ПЕРЕБАРАНЧАЄ (3)
ПЕРЕБАРАНЧАЄШ (2)
ПЕРЕБАРАНЧАЙ (1)
ПЕРЕБАРАНЧАЛА (5)
ПЕРЕБАРАНЧАЛИ (2)
ПЕРЕБАРАНЧАЛО (2)
ПЕРЕБАРАНЧАТИ (1)
ПЕРЕБАРАНЧАТИМЕ
(1)
ПЕРЕБАРАНЧАТЬ (2)
ПЕРЕБАРАНЧАЮТЬ (2)
ПЕРЕБАРАНЧАЮЧЕ (1)
ПЕРЕБЕНДЮВАТИ (1)
ПЕРЕБЕНДЮВАТЬ (1)
ПЕРЕБЕНДЮЄ (1)
ПЕРЕБЕНДЯ (2)
ПЕРЕБЕРЕМОСЬ (2)
ПЕРЕБЕРЕТЕСЬ (1)
ПЕРЕБЕРЕТЬСЯ (1)
ПЕРЕБЕРЕШ (1)
ПЕРЕБЕРУСЬ (3)
ПЕРЕБИВ (19)
ПЕРЕБИВАВ (2)
ПЕРЕБИВАЄ (4)
ПЕРЕБИВАЄТЕ (3)

ПЕРЕБИВАЛА (4)
ПЕРЕБИВАЛИ (1)
ПЕРЕБИВАЛИСЬ (1)
ПЕРЕБИВАТИ (2)
ПЕРЕБИВАТИСЬ (1)
ПЕРЕБИВАЮТЬСЯ (1)
ПЕРЕБИВАЮЧИ (4)
ПЕРЕБИВШИ (1)
ПЕРЕБИЛА (18)
ПЕРЕБИЛИ (1)
ПЕРЕБИЛИСЬ (1)
ПЕРЕБИРАВ (5)
ПЕРЕБИРАЄ (1)
ПЕРЕБИРАЄТЬСЯ (2)
ПЕРЕБИРАЄШСЯ (1)
ПЕРЕБИРАЙСЯ (3)
ПЕРЕБИРАЙТЕСЬ (3)
ПЕРЕБИРАЛА (4)
ПЕРЕБИРАЛИ (5)
ПЕРЕБИРАЛИСЬ (4)
ПЕРЕБИРАТИ (4)
ПЕРЕБИРАТИСЬ (3)
ПЕРЕБИРАТЬ (3)
ПЕРЕБИРАЮ (1)
ПЕРЕБИРАЮТЬ (1)
ПЕРЕБИРАЮЧИ (5)
ПЕРЕБИРАЮЧИСЬ (1)
ПЕРЕБИТА (1)
ПЕРЕБИТУ (3)
ПЕРЕБИТЬ (1)
ПЕРЕБІГ (11)
ПЕРЕБІГАВ (2)
ПЕРЕБІГАЛИ (2)
ПЕРЕБІГАТИ (2)
ПЕРЕБІГАТЬ (1)
ПЕРЕБІГАЮ (1)
ПЕРЕБІГАЮЧИ (4)
ПЕРЕБІГЛА (8)
ПЕРЕБІГЛИ (10)
ПЕРЕБІГТИ (1)
ПЕРЕБІГШИ (2)
ПЕРЕБІДУВАВ (1)
ПЕРЕБІЖИМО (1)
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ПЕРЕБІЛУВАВ (1)
ПЕРЕБІЛУВАЛА (2)
ПЕРЕБІЛУЄ (2)
ПЕРЕБІСИТЬСЯ (1)
ПЕРЕБОЛІЛА (2)
ПЕРЕБОЛІЛО (1)
ПЕРЕБОЛІТИ (1)
ПЕРЕБОРЩИВ (3)
ПЕРЕБОРЩИЛА (3)
ПЕРЕБОРЩИТЬ (1)
ПЕРЕБОРЩУВАВ (1)
ПЕРЕБРАВ (3)
ПЕРЕБРАВСЬ (4)
ПЕРЕБРАВСЯ (11)
ПЕРЕБРАВШИСЬ (2)
ПЕРЕБРАЛА (1)
ПЕРЕБРАЛАСЬ (9)
ПЕРЕБРАЛИ (1)
ПЕРЕБРАЛИСЬ (5)
ПЕРЕБРАЛОСЬ (1)
ПЕРЕБРАНИЙ (1)
ПЕРЕБРАНИМИ (1)
ПЕРЕБРАНИХ (1)
ПЕРЕБРАНІ (2)
ПЕРЕБРАНЧАЄ (2)
ПЕРЕБРАТИСЬ (5)
ПЕРЕБРАТИСЯ (1)
ПЕРЕБРАТЬСЯ (3)
ПЕРЕБРЕДУ (2)
ПЕРЕБУВ (4)
ПЕРЕБУВАЄ (12)
ПЕРЕБУВАТЬ (1)
ПЕРЕБУВАЮ (3)
ПЕРЕБУВАЮЧИ (1)
ПЕРЕБУДЕ (1)
ПЕРЕБУДЕМО (2)
ПЕРЕБУДЕШ (3)
ПЕРЕБУДОВУВАТЬ (1)
ПЕРЕБУДЬ (1)
ПЕРЕБУЛА (6)
ПЕРЕБУЛИ (1)
ПЕРЕБУЛО (3)
ПЕРЕБУТА (2)

ПЕРЕБУТЕ (3)
ПЕРЕБУТИЙ (1)
ПЕРЕБУТІ (4)
ПЕРЕБУТОЇ (1)
ПЕРЕБУТУ (1)
ПЕРЕБУТЬ (2)
ПЕРЕБУЧАВІЛІ (1)
ПЕРЕБ'ЮСЯ (1)
ПЕРЕВАГИ (3)
ПЕРЕВАГУ (10)
ПЕРЕВАЖЕ (1)
ПЕРЕВАЖИЛА (5)
ПЕРЕВАЖИТЬ (1)
ПЕРЕВАЖУ (1)
ПЕРЕВАЖУВАТИСЬ (1)
ПЕРЕВАЖУЮЧІ (1)
ПЕРЕВАРИТЬ (1)
ПЕРЕВЕДЕ (4)
ПЕРЕВЕДЕН (1)
ПЕРЕВЕДЕНА (1)
ПЕРЕВЕДЕШ (1)
ПЕРЕВЕДІТЬ (4)
ПЕРЕВЕДУТЬ (1)
ПЕРЕВЕЗЕ (1)
ПЕРЕВЕЗЕНА (1)
ПЕРЕВЕЗЛАСЬ (2)
ПЕРЕВЕЗЛИ (5)
ПЕРЕВЕЗЛИСЬ (3)
ПЕРЕВЕЗЛИСЯ (1)
ПЕРЕВЕЗТИ (5)
ПЕРЕВЕЗТИСЬ (1)
ПЕРЕВЕЗУ (1)
ПЕРЕВЕЗУСЬ (1)
ПЕРЕВЕЛА (9)
ПЕРЕВЕЛИ (13)
ПЕРЕВЕЛИСЬ (6)
ПЕРЕВЕРНЕ (1)
ПЕРЕВЕРНИ (1)
ПЕРЕВЕРНІТЬ (1)
ПЕРЕВЕРНУ (1)
ПЕРЕВЕРНУВ (1)
ПЕРЕВЕРНУВСЯ (2)
ПЕРЕВЕРНУЛА (4)

ПЕРЕВЕРНУЛИ (3)
ПЕРЕВЕРНУЛИСЬ (2)
ПЕРЕВЕРНУТИ (4)
ПЕРЕВЕРНУТИСЬ (4)
ПЕРЕВЕРНУТІ (2)
ПЕРЕВЕРНУТЬ (1)
ПЕРЕВЕРТАВ (2)
ПЕРЕВЕРТАЄ (4)
ПЕРЕВЕРТАЄТЬСЯ (1)
ПЕРЕВЕРТАЛИ (3)
ПЕРЕВЕРТАЛИСЬ (1)
ПЕРЕВЕРТАННІ (2)
ПЕРЕВЕРТАННЯ (4)
ПЕРЕВЕРТАТИ (1)
ПЕРЕВЕРТАТЬ (1)
ПЕРЕВЕРТАЮТЬСЯ (1)
ПЕРЕВЕРТАЮЧИ (4)
ПЕРЕВЕРТЕНСТВО (1)
ПЕРЕВЕРТЕНЬ (1)
ПЕРЕВЕРТНЕМ (6)
ПЕРЕВЕРТНІ (6)
ПЕРЕВЕРТНІВ (9)
ПЕРЕВЕРТНІ-ТУРКОТИ
(1)
ПЕРЕВЕРТНЯ (4)
ПЕРЕВЕРТНЯМ (1)
ПЕРЕВЕРТНЯМИ (2)
ПЕРЕВЕРТУВАННЯ (2)
ПЕРЕВЕСЛА (1)
ПЕРЕВЕСЛАМИ (1)
ПЕРЕВЕСЛО (1)
ПЕРЕВЕСЛОМ (1)
ПЕРЕВЕСНИКИ (1)
ПЕРЕВЕСНИКІВ (1)
ПЕРЕВЕСНИЦІ (1)
ПЕРЕВЕСТИ (9)
ПЕРЕВИЛА (1)
ПЕРЕВИТИМИ (1)
ПЕРЕВИТІ (2)
ПЕРЕВИХОВАННЯ (2)
ПЕРЕВИЩУЄ (1)
ПЕРЕВИЩУЮЧІ (2)
ПЕРЕВІВ (17)
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ПЕРЕВІВСЯ (3)
ПЕРЕВІЗ (9)
ПЕРЕВІЗСЯ (3)
ПЕРЕВІЗШИСЬ (1)
ПЕРЕВІРИТИ (5)
ПЕРЕВІРЩИКА (2)
ПЕРЕВІРЮВАННЯ (1)
ПЕРЕВІРЮВАННЯМ (2)
ПЕРЕВІРЯВ (3)
ПЕРЕВІРЯЛИ (2)
ПЕРЕВІРЯТИ (2)
ПЕРЕВІРЯТЬ (2)
ПЕРЕВІРЯЮТЬ (2)
ПЕРЕВІРЯЮЧИ (2)
ПЕРЕВІЯВ (1)
ПЕРЕВІЯТИ (2)
ПЕРЕВОД (8)
ПЕРЕВОДА (6)
ПЕРЕВОДЕ (1)
ПЕРЕВОДИВ (5)
ПЕРЕВОДИЛА (4)
ПЕРЕВОДИТИ (2)
ПЕРЕВОДИТЬ (5)
ПЕРЕВОДИТЬСЯ (1)
ПЕРЕВОДНИХ (2)
ПЕРЕВОДОМ (4)
ПЕРЕВОДЬМО (1)
ПЕРЕВОДЯТЬ (1)
ПЕРЕВОДЯТЬСЯ (1)
ПЕРЕВОДЯЧИ (4)
ПЕРЕВОЖУ (1)
ПЕРЕВОЖЧИК (8)
ПЕРЕВОЖЧИКОМ (2)
ПЕРЕВОЗ (1)
ПЕРЕВОЗИВ (2)
ПЕРЕВОЗИВСЯ (1)
ПЕРЕВОЗИЛИ (4)
ПЕРЕВОЗИЛИСЬ (2)
ПЕРЕВОЗИТИСЬ (1)
ПЕРЕВОЗИТЬ (1)
ПЕРЕВОЗИТЬСЯ (4)
ПЕРЕВОЗІ (1)
ПЕРЕВОЗНА (1)

ПЕРЕВОЗУ (4)
ПЕРЕВОЗЯТЬ (1)
ПЕРЕВОЛОКТИ (1)
ПЕРЕВЧЕНО (1)
ПЕРЕВЧИТЕ (1)
ПЕРЕВ'ЯЖУ (1)
ПЕРЕВ'ЯЗАВ (1)
ПЕРЕВ'ЯЗАЛА (1)
ПЕРЕВ'ЯЗАНУ (1)
ПЕРЕВ'ЯЗАТИ (1)
ПЕРЕВ'ЯЗІ (2)
ПЕРЕВ'ЯЗУЄ (1)
ПЕРЕГАДАЛА (1)
ПЕРЕГАНЯЛИ (1)
ПЕРЕГАНЯЮЧИ (1)
ПЕРЕГЛЯД (4)
ПЕРЕГЛЯДАВ (4)
ПЕРЕГЛЯДАВСЯ (1)
ПЕРЕГЛЯДАЄ (1)
ПЕРЕГЛЯДАЛА (3)
ПЕРЕГЛЯДАЛАСЬ (4)
ПЕРЕГЛЯДАЛИ (4)
ПЕРЕГЛЯДАЛИСЬ (5)
ПЕРЕГЛЯДАННЯ (1)
ПЕРЕГЛЯДАТИ (5)
ПЕРЕГЛЯДАТЬ (4)
ПЕРЕГЛЯДАЮ (1)
ПЕРЕГЛЯДАЮТЬСЯ (1)
ПЕРЕГЛЯДАЮЧИСЬ (1)
ПЕРЕГЛЯДІВ (8)
ПЕРЕГЛЯДІВШИ (2)
ПЕРЕГЛЯДІЛА (2)
ПЕРЕГЛЯДІЛИ (2)
ПЕРЕГЛЯДІТИ (1)
ПЕРЕГЛЯДІТЬ (2)
ПЕРЕГЛЯДУ (2)
ПЕРЕГЛЯНУВ (1)
ПЕРЕГЛЯНУВСЯ (4)
ПЕРЕГЛЯНУВШИ (2)
ПЕРЕГЛЯНУЛАСЬ (8)
ПЕРЕГЛЯНУЛИСЬ (4)
ПЕРЕГНАВ (1)
ПЕРЕГНАЛА (1)

ПЕРЕГНАЛИ (1)
ПЕРЕГНУВ (1)
ПЕРЕГНУЛИСЬ (1)
ПЕРЕГНУТИЙ (1)
ПЕРЕГОВОРИ (1)
ПЕРЕГОВОРИВ (8)
ПЕРЕГОВОРИЛА (3)
ПЕРЕГОВОРИЛИ (3)
ПЕРЕГОВОРИМО (1)
ПЕРЕГОВОРИТЕ (1)
ПЕРЕГОВОРИТИ (2)
ПЕРЕГОВОРИТЬ (5)
ПЕРЕГОВОРИШ (2)
ПЕРЕГОВОРІВ (1)
ПЕРЕГОВОРЮВАЛИ (1)
ПЕРЕГОДЯ (47)
ПЕРЕГОНИ (1)
ПЕРЕГОРІЛО (1)
ПЕРЕГОРНУВ (3)
ПЕРЕГОРНУВШИ (1)
ПЕРЕГОРОДЖЕНІ (1)
ПЕРЕГОРОДЖЕНІЙ (1)
ПЕРЕГОРОДЖУ (1)
ПЕРЕГОРОДИВ (1)
ПЕРЕГОРОДИТЬ (1)
ПЕРЕГОРОДКАМИ (1)
ПЕРЕГОРОДКИ (2)
ПЕРЕГОРОДКОЮ (2)
ПЕРЕГОРОДЦІ (1)
ПЕРЕГОРТАВ (2)
ПЕРЕГОРТАЄ (1)
ПЕРЕГОРТАЛА (2)
ПЕРЕГОРТАТИ (1)
ПЕРЕГОРТАТЬ (5)
ПЕРЕГОРТАЮ (2)
ПЕРЕГОРТАЮЧИ (3)
ПЕРЕГОРТУВАЛА (1)
ПЕРЕГОРТУВАЛИ (1)
ПЕРЕГОРТУВАТИ (2)
ПЕРЕГОРТУВАТЬ (1)
ПЕРЕГОРТУЄ (1)
ПЕРЕГОРТУЮЧИ (2)
ПЕРЕГРАВ (2)
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ПЕРЕГРАВАВ (1)
ПЕРЕГРАЄ (2)
ПЕРЕГРАЄМО (1)
ПЕРЕГРАЛА (3)
ПЕРЕГРЕБЛИ (2)
ПЕРЕГРИЗ (1)
ПЕРЕГУК (1)
ПЕРЕГУКУВАВСЯ (2)
ПЕРЕГУКУВАЛИСЬ (5)
ПЕРЕГУКУВАННЯ (1)
ПЕРЕГУКУВАТИСЬ (2)
ПЕРЕГУКУВАТЬСЯ (1)
ПЕРЕД (1339)
ПЕРЕДАВ (34)
ПЕРЕДАВАВ (11)
ПЕРЕДАВАЙТЕ (2)
ПЕРЕДАВАЛА (1)
ПЕРЕДАВАЛИ (5)
ПЕРЕДАВАННІ (2)
ПЕРЕДАВАТИ (7)
ПЕРЕДАВАТЬ (1)
ПЕРЕДАВСЯ (1)
ПЕРЕДАДУТЬ (2)
ПЕРЕДАЄ (7)
ПЕРЕДАЄТЬСЯ (2)
ПЕРЕДАЙСЯ (1)
ПЕРЕДАЙТЕ (56)
ПЕРЕДАЛА (9)
ПЕРЕДАЛИ (8)
ПЕРЕДАМ (15)
ПЕРЕДАМО (1)
ПЕРЕДАНА (2)
ПЕРЕДАНІ (2)
ПЕРЕДАННыЕ (1)
ПЕРЕДАННЯ (3)
ПЕРЕДАНО (2)
ПЕРЕДАНОГО (2)
ПЕРЕДАСИ (2)
ПЕРЕДАСТЬ (9)
ПЕРЕДАТИ (23)
ПЕРЕДАТИСЬ (2)
ПЕРЕДАТЬ (14)
ПЕРЕДАЧИ (1)

ПЕРЕДАЧІ (2)
ПЕРЕДАЮ (3)
ПЕРЕДАЮТЬ (4)
ПЕРЕДАЮЧИ (4)
ПЕРЕДВВАЖАЮ (2)
ПЕРЕДВЕСІЛЬНА (1)
ПЕРЕДДОЩОВОГО (1)
ПЕРЕДЕЛАЛ (2)
ПЕРЕДЕЛІКАТНЕНИЙ
(1)
ПЕРЕДЕЛІКАТНИЛА
(1)
ПЕРЕДЕРЖИТЬ (1)
ПЕРЕДЕРЖУВАЛОСЬ
(1)
ПЕРЕДИВИВСЬ (4)
ПЕРЕДИВИВСЯ (1)
ПЕРЕДИВИЛАСЬ (2)
ПЕРЕДИВИЛИСЬ (2)
ПЕРЕДИВИТЬСЯ (2)
ПЕРЕДИВЛЮСЬ (1)
ПЕРЕДИВЛЯВСЯ (1)
ПЕРЕДИВЛЯЛАСЬ (1)
ПЕРЕДИВЛЯТЬСЯ (2)
ПЕРЕДИВЛЯЮЧИСЬ (1)
ПЕРЕДКА (1)
ПЕРЕДКАМИ (1)
ПЕРЕДКАХ (1)
ПЕРЕДКІШЕ (1)
ПЕРЕДКОМ (1)
ПЕРЕДКУ (7)
ПЕРЕДМІСТІ (8)
ПЕРЕДМІСТЯ (6)
ПЕРЕДМОВА (2)
ПЕРЕДНЄ (2)
ПЕРЕДНІ (10)
ПЕРЕДНІЙ (5)
ПЕРЕДНІМ (5)
ПЕРЕДНІМИ (3)
ПЕРЕДНІХ (3)
ПЕРЕДНІША (2)
ПЕРЕДНІШЕ (340)
ПЕРЕДНІШИЙ (14)

ПЕРЕДНІШИМ (2)
ПЕРЕДНІШИМИ (2)
ПЕРЕДНІШИХ (19)
ПЕРЕДНІШІ (10)
ПЕРЕДНІШІЙ (1)
ПЕРЕДНІШНІЙ (1)
ПЕРЕДНІШОГО (7)
ПЕРЕДНІШОІ (1)
ПЕРЕДНІШОЇ (4)
ПЕРЕДНІШУ (3)
ПЕРЕДНІШЦЕМ (1)
ПЕРЕДНЬОГО (1)
ПЕРЕДНЬОЇ (2)
ПЕРЕДНЬОМУ (5)
ПЕРЕДНЮ (3)
ПЕРЕДНЮВАЛИ (1)
ПЕРЕДНЯ (3)
ПЕРЕДО (55)
ПЕРЕДОБІДЯНИЙ (1)
ПЕРЕДОВСІМ (2)
ПЕРЕДОК (1)
ПЕРЕДОСТАННІЙ (2)
ПЕРЕДОСТАННЬОМУ
(2)
ПЕРЕДОСТАННЮ (1)
ПЕРЕДОХЛА (1)
ПЕРЕДПЛАТОЮ (1)
ПЕРЕДПОЧУВАВ (2)
ПЕРЕДПОЧУВАЄ (2)
ПЕРЕДПОЧУВАЮ (2)
ПЕРЕДРАЖНИВ (2)
ПЕРЕДРАЖНИЛА (2)
ПЕРЕДРАЖНІННЯ (2)
ПЕРЕДРАЖНЮВАВ (6)
ПЕРЕДРАЖНЮВАЛА
(2)
ПЕРЕДРАЖНЮВАННІ
(1)
ПЕРЕДРАЖНЮВАННЯ
(5)
ПЕРЕДРАЖНЮВАННЯ
М (1)
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ПЕРЕДРАЖНЮВАТИ
(4)
ПЕРЕДРАЖНЮВАТЬ
(4)
ПЕРЕДРАЖНЮЄ (11)
ПЕРЕДРАЖНЮЄШ (1)
ПЕРЕДРАЖНЮЮТЬ (1)
ПЕРЕДРАЖНЮЮЧИ (4)
ПЕ-РЕДРАЗНЮЄ (1)
ПЕРЕДРІМАЮ (1)
ПЕРЕДРУКУВАВ (2)
ПЕРЕДСМЕРТЕЛЬНИМ
(1)
ПЕРЕДСМЕРТЕЛЬНІ (3)
ПЕРЕДСМЕРТНЕ (1)
ПЕРЕДСМЕРТНІ (5)
ПЕРЕДСМЕРТНУ (1)
ПЕРЕДУ (2)
ПЕРЕДУЄ (1)
ПЕРЕДУМАВ (11)
ПЕРЕДУМАВШИ (1)
ПЕРЕДУМАЄ (1)
ПЕРЕДУМАЛА (14)
ПЕРЕДУМАЛИ (1)
ПЕРЕДУМАНИХ (1)
ПЕРЕДУМАНІ (1)
ПЕРЕДУМАЮ (1)
ПЕРЕДУМУВАВ (1)
ПЕРЕДУМУВАЛА (4)
ПЕРЕДУМУВАТИ (1)
ПЕРЕДУМУЄ (2)
ПЕРЕДУМУЄШ (1)
ПЕРЕДУМУЮЧИ (2)
ПЕРЕДЧАСНА (1)
ПЕРЕДЧУВАВ (3)
ПЕРЕДЧУВАЄШ (2)
ПЕРЕДЧУВАЛА (1)
ПЕРЕДЧУВАННЯ (3)
ПЕРЕДЧУВАЮ (2)
ПЕРЕДЯГЛАСЬ (1)
ПЕРЕДЯГНУСЬ (1)
ПЕРЕДЯГНУТОГО (1)
ПЕРЕДЯГСЯ (1)

ПЕРЕДЯГТИСЬ (5)
ПЕРЕДЯГТИСЯ (1)
ПЕРЕЖДАЛА (1)
ПЕРЕЖДАТИ (1)
ПЕРЕЖДІТЬ (1)
ПЕРЕЖЕНЕ (1)
ПЕРЕЖИВАЄ (4)
ПЕРЕЖИВАЛА (1)
ПЕРЕЖИВАЛИ (1)
ПЕРЕЖИВЕ (1)
ПЕРЕЖИВУ (3)
ПЕРЕЖИВУТЬ (1)
ПЕРЕЖИЛА (3)
ПЕРЕЖИТА (2)
ПЕРЕЖИТЕ (2)
ПЕРЕЖИТИ (2)
ПЕРЕЖИТИХ (2)
ПЕРЕЖИТКИ (2)
ПЕРЕЖИТУ (1)
ПЕРЕЖИТЬ (2)
ПЕРЕЖОВУВАЛИ (2)
ПЕРЕЖОВУЮТЬ (2)
ПЕРЕЖУВАЛА (1)
ПЕРЕЖУЮТЬ (2)
ПЕРЕЗВА (14)
ПЕРЕЗВИ (3)
ПЕРЕЗВІ (1)
ПЕРЕЗВОЮ (4)
ПЕРЕЗВУ (5)
ПЕРЕЗИМУВАЛА (1)
ПЕРЕЗОЛОТИВ (1)
ПЕРЕІНАКШЕНОГО (1)
ПЕРЕІНАКШИЛА (1)
ПЕРЕІНАЧЕНІ (2)
ПЕРЕІНАЧИЛА (1)
ПЕРЕІНАЧИТИ (1)
ПЕРЕІНАЧИТЬ (2)
ПЕРЕІНАЧУВАЛИ (1)
ПЕРЕІНАЧУВАТЬ (1)
ПЕРЕІНАЧУЮТЬ (1)
ПЕРЕІНАЧУЮЧИ (1)
ПЕРЕЇДАХ (1)
ПЕРЕЇДЕМО (1)

ПЕРЕЇДИ (3)
ПЕРЕЇДІВ (1)
ПЕРЕЇДУ (6)
ПЕРЕЇЖДЖАВ (2)
ПЕРЕЇЖДЖАЄ (1)
ПЕРЕЇЖДЖАЙМО (1)
ПЕРЕЇЖДЖАЙТЕ (1)
ПЕРЕЇЖДЖАЛА (2)
ПЕРЕЇЖДЖАЛИ (2)
ПЕРЕЇЖДЖАЮЧИ (3)
ПЕРЕЇЗД (1)
ПЕРЕЇЗДИЛИ (1)
ПЕРЕЇЗДИТИ (1)
ПЕРЕЇЗДУ (1)
ПЕРЕЇЗДЯЧИ (1)
ПЕРЕЇСТЬ (3)
ПЕРЕЇХАВ (11)
ПЕРЕЇХАВШИ (1)
ПЕРЕЇХАЛА (7)
ПЕРЕЇХАЛИ (9)
ПЕРЕЇХАТИ (10)
ПЕРЕЙДЕ (10)
ПЕРЕЙДЕМО (2)
ПЕРЕЙДЕШ (2)
ПЕРЕЙДИ (1)
ПЕРЕЙДУ (8)
ПЕРЕЙДУТЬ (2)
ПЕРЕЙМАВ (3)
ПЕРЕЙМАЛА (1)
ПЕРЕЙМАЛИ (1)
ПЕРЕЙМАТИ (2)
ПЕРЕЙМАТЬ (1)
ПЕРЕЙМАЧЕМ (2)
ПЕРЕЙМАЧІ (4)
ПЕРЕЙМУ (2)
ПЕРЕЙНЯВ (4)
ПЕРЕЙНЯЛА (2)
ПЕРЕЙНЯЛИ (3)
ПЕРЕЙНЯТІ (4)
ПЕРЕЙНЯТЛИВА (1)
ПЕРЕЙНЯТОЮ (1)
ПЕРЕЙТИ (16)
ПЕРЕЙШЛА (58)
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ПЕРЕЙШЛИ (52)
ПЕРЕЙШЛО (3)
ПЕРЕЙШОВ (88)
ПЕРЕЙШОВШИ (3)
ПЕРЕКАЖЕМО (1)
ПЕРЕКАЖИ (3)
ПЕРЕКАЖІТЬ (6)
ПЕРЕКАЖУ (1)
ПЕРЕКАЗ (6)
ПЕРЕКАЗАВ (3)
ПЕРЕКАЗАЛА (2)
ПЕРЕКАЗАТИ (4)
ПЕРЕКАЗАХ (1)
ПЕРЕКАЗИ (1)
ПЕРЕКАЗУВАЛА (2)
ПЕРЕКАЗУВАЛИ (2)
ПЕРЕКАЗУЄ (1)
ПЕРЕКИДАВ (2)
ПЕРЕКИДАВСЯ (9)
ПЕРЕКИДАЄ (2)
ПЕРЕКИДАЄМОСЬ (1)
ПЕРЕКИДАЄТЬСЯ (3)
ПЕРЕКИДАЛА (3)
ПЕРЕКИДАЛАСЬ (1)
ПЕРЕКИДАЛИ (2)
ПЕРЕКИДАЛИСЬ (7)
ПЕРЕКИДАТИ (1)
ПЕРЕКИДАТИСЬ (1)
ПЕРЕКИДАТЬ (2)
ПЕРЕКИДАТЬСЯ (1)
ПЕРЕКИДАЮТЬСЯ (2)
ПЕРЕКИДАЮЧИ (4)
ПЕРЕКИДАЮЧИСЬ (1)
ПЕРЕКИНЕМОСЬ (4)
ПЕРЕКИНЕТЕ (1)
ПЕРЕКИНЕТЕСЬ (1)
ПЕРЕКИНЕШСЯ (7)
ПЕРЕКИНУВ (17)
ПЕРЕКИНУВСЬ (2)
ПЕРЕКИНУВСЯ (21)
ПЕРЕКИНУВШИСЬ (1)
ПЕРЕКИНУДИ (1)
ПЕРЕКИНУЛА (8)

ПЕРЕКИНУЛАСЬ (12)
ПЕРЕКИНУЛИ (7)
ПЕРЕКИНУЛИСЬ (6)
ПЕРЕКИНУЛОСЬ (4)
ПЕРЕКИНУСЬ (2)
ПЕРЕКИНУТА (3)
ПЕРЕКИНУТЕ (1)
ПЕРЕКИНУТИ (3)
ПЕРЕКИНУТИЙ (9)
ПЕРЕКИНУТИСЬ (4)
ПЕРЕКИНУТИХ (1)
ПЕРЕКИНУТІ (5)
ПЕРЕКИНУТО (1)
ПЕРЕКИНУТОГО (1)
ПЕРЕКИНУТОЇ (1)
ПЕРЕКИНУТОМУ (2)
ПЕРЕКИНУТОЮ (1)
ПЕРЕКИНУТУ (1)
ПЕРЕКИНУТЬ (1)
ПЕРЕКИНУТЬСЯ (2)
ПЕРЕКИНЬМО (1)
ПЕРЕКИПІЛИ (1)
ПЕРЕКИПІЛУ (2)
ПЕРЕКІР (1)
ПЕРЕКЛАВ (7)
ПЕРЕКЛАД (109)
ПЕРЕКЛАДАВ (20)
ПЕРЕКЛАДАЄ (4)
ПЕРЕКЛАДАЙ (2)
ПЕРЕКЛАДАЛИ (7)
ПЕРЕКЛАДАМИ (4)
ПЕРЕКЛАДАННЯ (2)
ПЕРЕКЛАДАТИ (8)
ПЕРЕКЛАДАХ (6)
ПЕРЕКЛАДАЮТЬ (1)
ПЕРЕКЛАДАЮЧИ (4)
ПЕРЕКЛАДЕНА (2)
ПЕРЕКЛАДЕНИХ (1)
ПЕРЕКЛАДЕНО (2)
ПЕРЕКЛАДЕНОГО (2)
ПЕРЕКЛАДЕНУ (1)
ПЕРЕКЛАДИ (8)
ПЕРЕКЛАДИНІ (2)

ПЕРЕКЛАДИНУ (2)
ПЕРЕКЛАДІ (42)
ПЕРЕКЛАДІВ (15)
ПЕРЕКЛАДНИКОВІ (2)
ПЕРЕКЛАДНИХ (2)
ПЕРЕКЛАДОМ (14)
ПЕРЕКЛАДУ (88)
ПЕРЕКЛАДЧИК (2)
ПЕРЕКЛАДЧИКІВ (3)
ПЕРЕКЛАДЧИКОМ (1)
ПЕРЕКЛАЛА (2)
ПЕРЕКЛАЛИ (2)
ПЕРЕКЛИКАЛАСЯ (2)
ПЕРЕКЛИКАЛИ (3)
ПЕРЕКЛИКАТЬ (1)
ПЕРЕКЛИКАЮЧИСЬ (1)
ПЕРЕКЛИЧЕШ (1)
ПЕРЕКОНАННЯ (2)
ПЕРЕКОПА (1)
ПЕРЕКОПАЛИ (1)
ПЕРЕКОПАТЬ (1)
ПЕРЕКОПСЬКІ (2)
ПЕРЕКОТИВ (3)
ПЕРЕКОТИПОЛЕ (1)
ПЕРЕКОЧУВАВ (1)
ПЕРЕКРАЯВ (1)
ПЕРЕКРИВИЛА (3)
ПЕРЕКРИВЛЯВ (1)
ПЕРЕКРИВЛЯЄ (3)
ПЕРЕКРИВЛЯЛА (1)
ПЕРЕКРИВЛЯННЯМ (1)
ПЕРЕКРИВЛЯТИ (1)
ПЕРЕКРИВЛЯТЬ (1)
ПЕРЕКРИЧАТИ (1)
ПЕРЕКРУТИВ (1)
ПЕРЕКРУТИВСЯ (1)
ПЕРЕКРУТИЛАСЬ (2)
ПЕРЕКРУТИЛАСЯ (2)
ПЕРЕКРУТИТЬСЯ (1)
ПЕРЕКРУЧЕНЕ (2)
ПЕРЕКРУЧУВАВ (2)
ПЕРЕКРУЧУВАЛА (1)
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ПЕРЕКРУЧУВАЛАСЬ
(2)
ПЕРЕКРУЧУВАЛИСЬ
(2)
ПЕРЕКРУЧУВАТИСЬ
(1)
ПЕРЕКРУЧУЄ (1)
ПЕРЕКРУЧУЮТЬСЯ (1)
ПЕРЕКРУЧУЮЧИСЬ (1)
ПЕРЕКУПЕЦЬ (1)
ПЕРЕКУПКА (4)
ПЕРЕКУПКИ (6)
ПЕРЕКУПКОЮ (1)
ПЕРЕКУПЛЕНИМИ (1)
ПЕРЕКУПЛЕНІ (1)
ПЕРЕКУПОК (4)
ПЕРЕКУПСТВОМ (1)
ПЕРЕКУПЦІ (3)
ПЕРЕКУСАЄШ (1)
ПЕРЕКУСИВ (1)
ПЕРЕКУСЮЮЧИ (1)
ПЕРЕЛАЗ (54)
ПЕРЕЛАЗА (1)
ПЕРЕЛАЗИ (7)
ПЕРЕЛАЗИВ (1)
ПЕРЕЛАЗИЛА (3)
ПЕРЕЛАЗИЛИ (3)
ПЕРЕЛАЗІ (12)
ПЕРЕЛАЗОМ (1)
ПЕРЕЛАЗУ (8)
ПЕРЕЛАЗЬ (1)
ПЕРЕЛАЗЬ-БО (1)
ПЕРЕЛАЗЯЧИ (1)
ПЕРЕЛАМАНІ (1)
ПЕРЕЛАМЛЕНА (1)
ПЕРЕЛАМУВАЛИСЬ (1)
ПЕРЕЛАМУЄТЬСЯ (1)
ПЕРЕЛЕЖАВШИ (1)
ПЕРЕЛЕЖАЛА (1)
ПЕРЕЛЕЖИТЬ (4)
ПЕРЕЛЕСНИК (8)
ПЕРЕЛЕСНИКА (2)
ПЕРЕЛЕСНИКАМИ (1)

ПЕРЕЛЕСНИКОМ (1)
ПЕРЕЛЕТИТЬ (1)
ПЕРЕЛЕТІВ (3)
ПЕРЕЛЕТІЛА (10)
ПЕРЕЛЕТІЛИ (11)
ПЕРЕЛЕТОМ (1)
ПЕРЕЛЕТЯТЬ (1)
ПЕРЕЛИВАВ (1)
ПЕРЕЛИВАВСЬ (1)
ПЕРЕЛИВАВСЯ (9)
ПЕРЕЛИВАЄТЬСЯ (8)
ПЕРЕЛИВАЛА (1)
ПЕРЕЛИВАЛАСЬ (3)
ПЕРЕЛИВАЛОСЬ (2)
ПЕРЕЛИВАЛОСЯ (2)
ПЕРЕЛИВАННІ (1)
ПЕРЕЛИВАХ (2)
ПЕРЕЛИВАЮТЬСЯ (1)
ПЕРЕЛИВАЮЧИ (4)
ПЕРЕЛИВАЮЧИСЬ (1)
ПЕРЕЛИВИ (1)
ПЕРЕЛИЛАСЬ (2)
ПЕРЕЛИНЕМО (2)
ПЕРЕЛИНУВ (1)
ПЕРЕЛИНУЛА (2)
ПЕРЕЛИНУЛИ (2)
ПЕРЕЛИТІ (1)
ПЕРЕЛИЦЬОВАНИХ (2)
ПЕРЕЛИЦЬОВАНОЇ (1)
ПЕРЕЛИЦЮВАЛА (1)
ПЕРЕЛІГ (1)
ПЕРЕЛІЗ (10)
ПЕРЕЛІЗЕ (3)
ПЕРЕЛІЗЛА (7)
ПЕРЕЛІЗЛИ (6)
ПЕРЕЛІЗЛО (1)
ПЕРЕЛІЗТИ (3)
ПЕРЕЛІЗУ (1)
ПЕРЕЛІЗШИ (1)
ПЕРЕЛІЗЬТЕ (1)
ПЕРЕЛІСКА (1)
ПЕРЕЛІСКИ (1)
ПЕРЕЛІТАВ (1)

ПЕРЕЛІТАЄ (1)
ПЕРЕЛІТАЛА (3)
ПЕРЕЛІТАЛИ (5)
ПЕРЕЛІТАЮТЬ (2)
ПЕРЕЛІТУВАВ (1)
ПЕРЕЛІЧИВ (2)
ПЕРЕЛІЧИЛА (2)
ПЕРЕЛІЧИТЬ (2)
ПЕРЕЛІЧКИ (1)
ПЕРЕЛІЧКУ (1)
ПЕРЕЛІЧУВАВ (1)
ПЕРЕЛІЧУВАЛИ (1)
ПЕРЕЛІЧУВАННІ (2)
ПЕРЕЛІЧУВАННЯ (1)
ПЕРЕЛІЧУВАТИ (1)
ПЕРЕЛІЧУВАТЬ (1)
ПЕРЕЛЛЮ (1)
ПЕРЕЛОГИ (2)
ПЕРЕЛОЖЕНА (6)
ПЕРЕЛОЖЕНИЙ (6)
ПЕРЕЛОЖЕНИХ (6)
ПЕРЕЛОЖЕНІ (1)
ПЕРЕЛОЖЕНО (2)
ПЕРЕЛОЖЕНОГО (2)
ПЕРЕЛОЖИ (1)
ПЕРЕЛОЖИВ (22)
ПЕРЕЛОЖИЛИ (1)
ПЕРЕЛОЖИТИ (5)
ПЕРЕЛОЖИТЬ (6)
ПЕРЕЛОЖІТЬ (1)
ПЕРЕЛОМИВСЬ (1)
ПЕРЕЛОМИВШИСЬ (1)
ПЕРЕЛОМИЛАСЬ (2)
ПЕРЕЛОМИЛИ (1)
ПЕРЕЛОМИЛИСЬ (1)
ПЕРЕЛОМИЛОСЬ (1)
ПЕРЕЛОМИЛОСЯ (1)
ПЕРЕЛОМИТЬСЯ (1)
ПЕРЕЛОМЛЕНОГО (1)
ПЕРЕЛЯК (10)
ПЕРЕЛЯКАВ (4)
ПЕРЕЛЯКАВСЯ (10)
ПЕРЕЛЯКАЄ (4)
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ПЕРЕЛЯКАЄМ (1)
ПЕРЕЛЯКАЄШ (1)
ПЕРЕЛЯКАЛА (4)
ПЕРЕЛЯКАЛАСЬ (15)
ПЕРЕЛЯКАЛИ (4)
ПЕРЕЛЯКАЛИСЬ (5)
ПЕРЕЛЯКАНА (16)
ПЕРЕЛЯКАНИЙ (11)
ПЕРЕЛЯКАНИМ (2)
ПЕРЕЛЯКАНИМИ (8)
ПЕРЕЛЯКАНИХ (3)
ПЕРЕЛЯКАНІ (24)
ПЕРЕЛЯКАНОГО (2)
ПЕРЕЛЯКАНОЇ (1)
ПЕРЕЛЯКАНУ (1)
ПЕРЕЛЯКОМ (5)
ПЕРЕЛЯКУ (78)
ПЕРЕМАГАВ (3)
ПЕРЕМАГАЄ (3)
ПЕРЕМАГАЄШ (2)
ПЕРЕМАГАЛА (1)
ПЕРЕМАГАЮЧИ (1)
ПЕРЕМАЛЮВАВ (1)
ПЕРЕМАЛЮВАЛИ (1)
ПЕРЕМАНИВ (3)
ПЕРЕМАНИЛА (1)
ПЕРЕМАНИЛИ (1)
ПЕРЕМАНИЛО (1)
ПЕРЕМАНИТИ (3)
ПЕРЕМАНИТЬ (1)
ПЕРЕМАНЮЄ (1)
ПЕРЕМАХНУВ (1)
ПЕРЕМЕРЛИ (2)
ПЕРЕМЕРЛО (1)
ПЕРЕМИВАТИ (1)
ПЕРЕМИВАЮЧИ (3)
ПЕРЕМИЛА (2)
ПЕРЕМИЛИ (1)
ПЕРЕМИТІ (3)
ПЕРЕМИТОЇ (1)
ПЕРЕМИШЛІ (1)
ПЕРЕМИШЛЬСЬКІ (1)
ПЕРЕМИШЛЯ (4)

ПЕРЕМИЮ (3)
ПЕРЕМІГ (5)
ПЕРЕМІНИ (1)
ПЕРЕМІНИЛИ (2)
ПЕРЕМІННИХ (2)
ПЕРЕМІНЮ (1)
ПЕРЕМІРЯВШИ (1)
ПЕРЕМІРЯЛА (4)
ПЕРЕМІРЯЛИ (3)
ПЕРЕМІРЯЮ (1)
ПЕРЕМІШАВ (4)
ПЕРЕМІШАВСЯ (1)
ПЕРЕМІШАЛА (2)
ПЕРЕМІШАЛИСЬ (1)
ПЕРЕМІШАНА (2)
ПЕРЕМІШАНЕ (2)
ПЕРЕМІШАНИЙ (3)
ПЕРЕМІШАНИХ (5)
ПЕРЕМІШАНІ (7)
ПЕРЕМІШАНІЙ (1)
ПЕРЕМІШАНОГО (2)
ПЕРЕМІШАТЬ (1)
ПЕРЕМІШКИ (2)
ПЕРЕМІШУВАВ (2)
ПЕРЕМІШУВАЛА (2)
ПЕРЕМІШУВАЛИСЬ (2)
ПЕРЕМІШУВАТИСЬ (1)
ПЕРЕМЛИНКУВАВШИ
(1)
ПЕРЕМЛИНКУВАЛА
(1)
ПЕРЕМЛИНКУВАЛИ
(1)
ПЕРЕМНЕТЬСЯ (6)
ПЕРЕМОВЛЯВСЯ (1)
ПЕРЕМОВЛЯЮТЬСЯ
(1)
ПЕРЕМОВЛЯЮЧИСЬ
(2)
ПЕРЕМОГИ (1)
ПЕРЕМОГЛА (12)
ПЕРЕМОГЛИ (1)
ПЕРЕМОГЛО (2)

ПЕРЕМОГТИ (11)
ПЕРЕМОЖЕ (9)
ПЕРЕМОЖЕМО (1)
ПЕРЕМОЖУ (1)
ПЕРЕМОЖУТЬ (2)
ПЕРЕМОЛОТЕ (1)
ПЕРЕМОЛОТИВ (3)
ПЕРЕМОЛОТИМО (1)
ПЕРЕМОЛОТИТИ (1)
ПЕРЕМОЛЮСЬ (1)
ПЕРЕМОРГНУЛАСЬ (1)
ПЕРЕМОРГУВАЛИСЬ
(4)
ПЕРЕМОРГУЮТЬСЯ (1)
ПЕРЕМРУТЬ (2)
ПЕРЕМУДРИВ (2)
ПЕРЕМУЧИВСЯ (3)
ПЕРЕМУЧИЛАСЬ (10)
ПЕРЕМУЧИШСЯ (1)
ПЕРЕМУЧУСЬ (1)
ПЕРЕНЕСЕМО (1)
ПЕРЕНЕСЕНА (2)
ПЕРЕНЕСЕНИЙ (2)
ПЕРЕНЕСЕНІ (1)
ПЕРЕНЕСЕНОМУ (2)
ПЕРЕНЕСИ (2)
ПЕРЕНЕСІТЬ (1)
ПЕРЕНЕСЛА (5)
ПЕРЕНЕСЛАСЬ (1)
ПЕРЕНЕСЛИ (3)
ПЕРЕНЕСЛО (1)
ПЕРЕНЕСТИ (7)
ПЕРЕНЕСУ (2)
ПЕРЕНИЗАНОЮ (1)
ПЕРЕНИЗУЮТЬ (1)
ПЕРЕНИШПОРИЛИ (1)
ПЕРЕНІС (5)
ПЕРЕНІССІ (3)
ПЕРЕНІССЯ (5)
ПЕРЕНОСИВ (2)
ПЕРЕНОСИЛА (3)
ПЕРЕНОСИЛИ (2)
ПЕРЕНОСИЛО (1)

461

ПЕРЕНОСИН (2)
ПЕРЕНОСИНАМИ (1)
ПЕРЕНОСИНИ (4)
ПЕРЕНОСИТИ (1)
ПЕРЕНОСИТИСЬ (1)
ПЕРЕНОСИТЬ (6)
ПЕРЕНОСИТЬСЯ (1)
ПЕРЕНОСНИЙ (2)
ПЕРЕНОСЬ (1)
ПЕРЕНОСЯТЬ (3)
ПЕРЕНОЧУВАВ (3)
ПЕРЕНОЧУВАВШИ (3)
ПЕРЕНОЧУВАЛА (3)
ПЕРЕНОЧУВАЛИ (5)
ПЕРЕНОЧУВАТИ (3)
ПЕРЕНОЧУВАТЬ (4)
ПЕРЕНОЧУЄ (3)
ПЕРЕНОЧУЄМО (1)
ПЕРЕНОЧУЄТЕ (3)
ПЕРЕНОЧУЄШ (1)
ПЕРЕНОЧУЙ (1)
ПЕРЕНОЧУЙТЕ (1)
ПЕРЕНОЧУЮ (2)
ПЕРЕНУДИВСЬ (1)
ПЕРЕНУДИВСЯ (2)
ПЕРЕНУДИВШИСЬ (1)
ПЕРЕНУДИЛАСЬ (2)
ПЕРЕНУДИТЕСЬ (1)
ПЕРЕНУДИТЬСЯ (1)
ПЕРЕОДЯГНЕМОСЬ (1)
ПЕРЕОДЯГНЕНИЙ (1)
ПЕРЕОДЯГНЕНІ (2)
ПЕРЕОДЯГСЯ (1)
ПЕРЕОРЕШ (1)
ПЕРЕПАВСЯ (1)
ПЕРЕПАВ-ТАКИ (1)
ПЕРЕПАВШІ (1)
ПЕРЕПАДАЄ (3)
ПЕРЕПАДАЛА (1)
ПЕРЕПАДАЛИ (1)
ПЕРЕПАДАЛО (3)
ПЕРЕПАДАТЬ (1)
ПЕРЕПАДЕ (7)

ПЕРЕПАЛА (1)
ПЕРЕПАЛИНИХ (1)
ПЕРЕПАЛИСЬ (3)
ПЕРЕПАЛИТЬ (1)
ПЕРЕПАСТИ (1)
ПЕРЕПЕЛИЦЕЮ (2)
ПЕРЕПЕЛИЦІ (1)
ПЕРЕПЕЛИЦЯ (2)
ПЕРЕПЕЛИЧКА (1)
ПЕРЕПЕЛИЧКУ (1)
ПЕРЕПЕЛИЧОК (1)
ПЕРЕПЕРЛО (1)
ПЕРЕПЕЧАЛИВСЬ (1)
ПЕРЕПЕЧАЛИВСЯ (3)
ПЕРЕПЕЧАЛИЛАСЬ
(13)
ПЕРЕПЕЧАЛИЛИ (1)
ПЕРЕПЕЧАЛИЛИСЬ (1)
ПЕРЕПЕЧАЛИШСЯ (1)
ПЕРЕПЕЧАЛЬСЯ (1)
ПЕРЕПЕЧАЛЮСЬ (1)
ПЕРЕПЕЧАТАЙТЕ (2)
ПЕРЕПЕЧАТУВАТИ (2)
ПЕРЕПЕЧЕНА (1)
ПЕРЕПЕЧЕНИЙ (1)
ПЕРЕПЕЧЕТЬСЯ (1)
ПЕРЕПЕЧИНСЬКИМ (1)
ПЕРЕПЕЧИНЦЯХ (1)
ПЕРЕП'Є (1)
ПЕРЕПИЛЮЮТЬ (1)
ПЕРЕПИНИВ (2)
ПЕРЕПИНИЛА (1)
ПЕРЕПИНИТЬ (1)
ПЕРЕПИНУ (2)
ПЕРЕПИНЯЛА (1)
ПЕРЕПИНЯЛИ (2)
ПЕРЕПИНЯЛИСЬ (1)
ПЕРЕПИСАЛА (1)
ПЕРЕПИСАЛИ (2)
ПЕРЕПИСАНА (8)
ПЕРЕПИСАНЕ (6)
ПЕРЕПИСАНІ (4)
ПЕРЕПИСАНО (4)

ПЕРЕПИСАТИ (18)
ПЕРЕПИСАТЬ (6)
ПЕРЕПИСИ (4)
ПЕРЕПИСКА (1)
ПЕРЕПИСКИ (3)
ПЕРЕПИСКОЮ (1)
ПЕРЕПИСКУ (12)
ПЕРЕПИСОК (2)
ПЕРЕПИСУ (2)
ПЕРЕПИСУВАВ (1)
ПЕРЕПИСУВАВСЬ (2)
ПЕРЕПИСУВАЛИСЬ (2)
ПЕРЕПИСУВАЛОСЬ (2)
ПЕРЕПИСУВАНІ (1)
ПЕРЕПИСУВАННЯ (1)
ПЕРЕПИСУВАТИ (5)
ПЕРЕПИСУВАТЬ (2)
ПЕРЕПИСУЄТЬСЯ (4)
ПЕРЕПИСУЙ (1)
ПЕРЕПИСУЮЧИ (3)
ПЕРЕПИСЦІ (2)
ПЕРЕПИСЧИК (7)
ПЕРЕПИСЧИКА (1)
ПЕРЕПИСЧИКАМИ (1)
ПЕРЕПИСЧИКАХ (1)
ПЕРЕПИСЧИКИ (3)
ПЕРЕПИСЧИКІВ (7)
ПЕРЕПИТАВ (2)
ПЕРЕПИТУВАЛА (2)
ПЕРЕПИШУ (2)
ПЕРЕПИШУТЬ (4)
ПЕРЕПІКАЄ (1)
ПЕРЕПІЛКА (1)
ПЕРЕПІЛКИ (1)
ПЕРЕПІЛОК (1)
ПЕРЕПІЛОЧКО (2)
ПЕРЕПІЛОЧКОМ (1)
ПЕРЕПІЛОЧКУ (1)
ПЕРЕПІЧАЙКА (2)
ПЕРЕПІЧАЙКИ (3)
ПЕРЕПІЧАЙКОЮ (1)
ПЕРЕПІЧАЙКУ (2)
ПЕРЕПІЧАЙОК (3)
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ПЕРЕПІЧКА (2)
ПЕРЕПІЧКО (1)
ПЕРЕПІЧКОЮ (1)
ПЕРЕПЛАКАЛА (5)
ПЕРЕПЛАТИ (1)
ПЕРЕПЛАТИВ (2)
ПЕРЕПЛАЧ (1)
ПЕРЕПЛАЧУЮТЬ (2)
ПЕРЕПЛЕТЕНИМ (1)
ПЕРЕПЛЕТЕНІ (10)
ПЕРЕПЛЕТЕНОГО (1)
ПЕРЕПЛЕТЕНОЮ (1)
ПЕРЕПЛИВ (2)
ПЕРЕПЛИВАЮЧИ (1)
ПЕРЕПЛИВЛИ (3)
ПЕРЕПЛИВШИ (2)
ПЕРЕПЛИГНУВ (1)
ПЕРЕПЛИГНУВШИ (1)
ПЕРЕПЛИГНУЛА (1)
ПЕРЕПЛИГУЮЧИ (1)
ПЕРЕПЛИЛИ (1)
ПЕРЕПЛИНЕМО (1)
ПЕРЕПЛІТАЄТЬСЯ (3)
ПЕРЕПЛІТАЛИСЬ (3)
ПЕРЕПЛІТАЮТЬСЯ (6)
ПЕРЕПЛУТАВ (2)
ПЕРЕПЛУТАЛОСЬ (2)
ПЕРЕПЛУТАНЕ (2)
ПЕРЕПЛУТАНИЙ (1)
ПЕРЕПЛУТАНИМ (1)
ПЕРЕПЛУТУВАВСЯ (1)
ПЕРЕПЛУТУВАЛИСЬ
(2)
ПЕРЕПЛУТУВАЛОСЬ
(1)
ПЕРЕПЛУТУВАТИСЬ
(1)
ПЕРЕПЛУТУЮ (1)
ПЕРЕПЛУТУЮТЬСЯ (2)
ПЕРЕПЛЬОТА (1)
ПЕРЕПОЛІСКУВАЛИ
(2)
ПЕРЕПОЛІСКУВАТЬ (1)

ПЕРЕПОЛОВИНЕНА (1)
ПЕРЕПОЛОВИНИВ (1)
ПЕРЕПОЛОВИНИЛИ (2)
ПЕРЕПОЛОВИНИТЬ (1)
ПЕРЕПОЛОВИНЮВАТИ
СЬ (1)
ПЕРЕПОЛОСКАЛИ (1)
ПЕРЕПОЛОХ (2)
ПЕРЕПОЛОХОМ (2)
ПЕРЕПОЛОХУ (1)
ПЕРЕПОН (2)
ПЕРЕПОНУ (2)
ПЕРЕПРЕМО (1)
ПЕРЕПРІЄ (2)
ПЕРЕПРІЛОЮ (1)
ПЕРЕПРІЛУ (1)
ПЕРЕПРОДУВАВ (2)
ПЕРЕПРОДУВАЛИ (2)
ПЕРЕПРОДУВАТИ (1)
ПЕРЕПРОДУЄ (2)
ПЕРЕПРОДУХ (2)
ПЕРЕПРОДУХА (1)
ПЕРЕПРОДУХИ (3)
ПЕРЕПРОДУХОЮ (1)
ПЕРЕПРОДУЮ (5)
ПЕРЕПРОСИ (1)
ПЕРЕПРОСИВ (5)
ПЕРЕПРОСИВСЯ (2)
ПЕРЕПРОСИЛА (2)
ПЕРЕПРОСИЛИ (3)
ПЕРЕПРОСИТИ (2)
ПЕРЕПРОСИТЬ (5)
ПЕРЕПРОСИШ (1)
ПЕРЕПРОСІТЬ (1)
ПЕРЕПРОСЯТЬ (3)
ПЕРЕПРОШУВАЛА (1)
ПЕРЕПРОШУВАТИ (4)
ПЕРЕПРЯГАЛИ (2)
ПЕРЕПРЯГАЮТЬ (1)
ПЕРЕПРЯГЛИ (1)
ПЕРЕПРЯГТИ (1)
ПЕРЕПРЯЖЕТЕ (2)
ПЕРЕПУДИЛАСЬ (1)

ПЕРЕПУДИШСЯ (1)
ПЕРЕПУСТИВ (1)
ПЕРЕПУСТИТИ (2)
ПЕРЕРВАВ (1)
ПЕРЕРВАВСЬ (1)
ПЕРЕРВАВСЯ (1)
ПЕРЕРВАЛА (1)
ПЕРЕРВАЛАСЬ (2)
ПЕРЕРВАЛАСЯ (1)
ПЕРЕРВАЛО (1)
ПЕРЕРВАНОЇ (1)
ПЕРЕРВАНУ (1)
ПЕРЕРВАТИ (1)
ПЕРЕРВАТЬ (2)
ПЕРЕРВИ (2)
ПЕРЕРИВАВСЬ (1)
ПЕРЕРИВАВСЯ (2)
ПЕРЕРИВАЄТЬСЯ (4)
ПЕРЕРИВАЮЧИ (1)
ПЕРЕРИВУ (1)
ПЕРЕРІЗАВ (1)
ПЕРЕРІЗАНА (1)
ПЕРЕРІЗАНІ (1)
ПЕРЕРІС (2)
ПЕРЕРОБИВ (4)
ПЕРЕРОБИЛА (5)
ПЕРЕРОБИЛИ (3)
ПЕРЕРОБИТИ (4)
ПЕРЕРОБИТИСЬ (1)
ПЕРЕРОБИТЬ (3)
ПЕРЕРОБИШ (1)
ПЕРЕРОБКУ (1)
ПЕРЕРОБЛЕНА (6)
ПЕРЕРОБЛЕНЕ (2)
ПЕРЕРОБЛЕНИЙ (4)
ПЕРЕРОБЛЕНИХ (1)
ПЕРЕРОБЛЕНОМУ (1)
ПЕРЕРОБЛЕНУ (3)
ПЕРЕРОБЛЮ (2)
ПЕРЕРОБЛЮВАВ (3)
ПЕРЕРОБЛЮВАЛАСЬ
(1)
ПЕРЕРОБЛЮВАЛИ (1)
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ПЕРЕРОБЛЮВАЛО (1)
ПЕРЕРОБЛЮВАТИ (8)
ПЕРЕРОБЛЮВАТИСЬ
(1)
ПЕРЕРОБЛЮЙТЕ (1)
ПЕРЕРОБЛЮЮТЬ (4)
ПЕРЕРОБЛЯЮТЬ (4)
ПЕРЕРОДЖЕННЯ (2)
ПЕРЕРОДИВСЬ (1)
ПЕРЕРОДИЛИСЬ (1)
ПЕРЕРОСЛИ (2)
ПЕРЕРУБАВ (1)
ПЕРЕСАДЖЕНИЙ (1)
ПЕРЕСАДЖУ (1)
ПЕРЕСАДЖУВАТИ (7)
ПЕРЕСАДЖУЄ (2)
ПЕРЕСАДИ (2)
ПЕРЕСАДИВ (3)
ПЕРЕСАДИЛИ (1)
ПЕРЕСАДИМО (2)
ПЕРЕСАДИТЬ (3)
ПЕРЕСАДИШ (1)
ПЕРЕСВАТАТИ (1)
ПЕРЕСВІДЧЕНА (3)
ПЕРЕСВІДЧЕНИЙ (3)
ПЕРЕСВІДЧЕННІВ (18)
ПЕРЕСВІДЧЕННЯ (14)
ПЕРЕСВІДЧЕННЯМИ
(8)
ПЕРЕСВІДЧЕННЯХ (7)
ПЕРЕСВІДЧЕНОЇ (1)
ПЕРЕСВІДЧИВСЬ (6)
ПЕРЕСВІДЧИВСЯ (16)
ПЕРЕСВІДЧИВШИСЬ
(3)
ПЕРЕСВІДЧИЛА (1)
ПЕРЕСВІДЧИЛАСЬ (14)
ПЕРЕСВІДЧИЛИСЬ (4)
ПЕРЕСВІДЧИЛО (1)
ПЕРЕСВІДЧИТИСЬ (5)
ПЕРЕСВІДЧИТЬСЯ (5)
ПЕРЕСВІДЧУВАЛАСЬ
(1)

ПЕРЕСВІДЧУВАТЬСЯ
(1)
ПЕРЕСВІДЧУЮСЬ (1)
ПЕРЕСЕЛЕННЯ (1)
ПЕРЕСЕЛЕНСЬКІЙ (1)
ПЕРЕСЕЛЕНЦІ (1)
ПЕРЕСЕРДИЛАСЬ (2)
ПЕРЕСЕРДИЛИСЬ (1)
ПЕРЕСЕРДИТЬСЯ (1)
ПЕРЕСЕРДЯ (1)
ПЕРЕСИДИШ (1)
ПЕРЕСИДІВ (2)
ПЕРЕСИДІЛА (1)
ПЕРЕСИДІЛИ (2)
ПЕРЕСИДІТИ (1)
ПЕРЕСИДІТЬ (1)
ПЕРЕСИДЬТЕ (1)
ПЕРЕСИЛАТИ (4)
ПЕРЕСИЛКА (2)
ПЕРЕСИЛКУ (2)
ПЕРЕСИП (9)
ПЕРЕСИПАВ (1)
ПЕРЕСИПАЛИСЬ (2)
ПЕРЕСИПАНА (1)
ПЕРЕСИПАНІ (2)
ПЕРЕСИПАНОЇ (1)
ПЕРЕСИПАНУ (2)
ПЕРЕСИПИ (1)
ПЕРЕСИПІ (4)
ПЕРЕСИППЮ (2)
ПЕРЕСИПЮ (1)
ПЕРЕСИТИЛИСЬ (1)
ПЕРЕСІВ (4)
ПЕРЕСІВАТЬ (2)
ПЕРЕСІКЛИ (1)
ПЕРЕСІЛА (3)
ПЕРЕСІЛИ (1)
ПЕРЕСІСТИ (1)
ПЕРЕСІЧНО (1)
ПЕРЕСКАКУВАВ (1)
ПЕРЕСКАКУВАЛА (3)
ПЕРЕСКАКУВАЛИ (3)
ПЕРЕСКАКУЄ (2)

ПЕРЕСКАКУЮТЬ (1)
ПЕРЕСКАКУЮЧИ (1)
ПЕРЕСКОЧИВ (11)
ПЕРЕСКОЧИВШИ (3)
ПЕРЕСКОЧИЛА (9)
ПЕРЕСКОЧИЛИ (8)
ПЕРЕСКОЧИЛО (3)
ПЕРЕСКОЧИМО (1)
ПЕРЕСКОЧИТИ (2)
ПЕРЕСКОЧИТЬ (2)
ПЕРЕСКОЧИШ (1)
ПЕРЕСКОЧУ (1)
ПЕРЕСЛАВ (3)
ПЕРЕСЛАЛА (1)
ПЕРЕСЛАНА (2)
ПЕРЕСЛАНИЙ (3)
ПЕРЕСЛАНІ (2)
ПЕРЕСЛАТИ (6)
ПЕРЕСЛУХАВ (1)
ПЕРЕСЛУХАВШИ (1)
ПЕРЕСЛУХАЄ (1)
ПЕРЕСЛУХАЛА (2)
ПЕРЕСЛУХАТИ (1)
ПЕРЕСМАЖЕНА (1)
ПЕРЕСМАЖЕНИМИ (1)
ПЕРЕСМАЖЕНУ (1)
ПЕРЕСМАЖИЛА (1)
ПЕРЕСМАЖИЛИ (1)
ПЕРЕСМАЖИТЬСЯ (2)
ПЕРЕСМАЖУЄ (2)
ПЕРЕСМІХАЛИСЬ (1)
ПЕРЕСОВУВАЛАСЬ (1)
ПЕРЕСОВУВАЛИСЬ (2)
ПЕРЕСОВУЮЧИСЬ (1)
ПЕРЕСОЛИЛА (1)
ПЕРЕСОЛЮЄ (1)
ПЕРЕСОПНИЦЬКОГО
(1)
ПЕРЕСОХЛО (1)
ПЕРЕСПІВАВ (1)
ПЕРЕСПІВАВШИ (2)
ПЕРЕСПІВАЄ (1)
ПЕРЕСПІВАЛА (3)
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ПЕРЕСПІВАНІ (1)
ПЕРЕСПІВУВАЛИСЬ
(1)
ПЕРЕСПІВУЮТЬСЯ (2)
ПЕРЕСТАВ (54)
ПЕРЕСТАВАВ (7)
ПЕРЕСТАВАЙ (1)
ПЕРЕСТАВАЙТЕ (1)
ПЕРЕСТАВАЛА (8)
ПЕРЕСТАВАЛИ (14)
ПЕРЕСТАВАЛО (1)
ПЕРЕСТАВАТИ (1)
ПЕРЕСТАВАТИМУТЬ
(1)
ПЕРЕСТАВИВ (2)
ПЕРЕСТАВЛЯЮТЬ (1)
ПЕРЕСТАВШИ (1)
ПЕРЕСТАЄ (11)
ПЕРЕСТАЄТЕ (1)
ПЕРЕСТАЛА (74)
ПЕРЕСТАЛИ (47)
ПЕРЕСТАЛО (8)
ПЕРЕСТАНЕ (4)
ПЕРЕСТАНЕШ (6)
ПЕРЕСТАНКУ (3)
ПЕРЕСТАНУ (7)
ПЕРЕСТАНУТЬ (3)
ПЕРЕСТАНЬ (8)
ПЕРЕСТАНЬ-БО (3)
ПЕРЕСТАНЬТЕ (5)
ПЕРЕСТАТИ (5)
ПЕРЕСТАТЬ (3)
ПЕРЕСТАЮ (2)
ПЕРЕСТАЮТЬ (3)
ПЕРЕСТАЮЧИ (3)
ПЕРЕСТИГЛА (1)
ПЕРЕСТИГЛЕ (1)
ПЕРЕСТОЇТЬ (7)
ПЕРЕСТОЯВ (4)
ПЕРЕСТОЯНИЙ (1)
ПЕРЕСТОЯНИМ (1)
ПЕРЕСТОЯНУ (1)
ПЕРЕСТОЯТЬ (2)

ПЕРЕСТРАЖДАВ (2)
ПЕРЕСТРАЖДАЛА (1)
ПЕРЕСТРИБНУЛА (1)
ПЕРЕСТРИБУВАННЯ
(2)
ПЕРЕСТРИБУЮТЬ (5)
ПЕРЕСТРИБУЮЧИ (1)
ПЕРЕСТРІВ (2)
ПЕРЕСТРІЛА (1)
ПЕРЕСТРІЛИ (1)
ПЕРЕСТРІЧАЮТЬ (1)
ПЕРЕСТРОЇВ (1)
ПЕРЕСТУП (2)
ПЕРЕСТУПАВ (5)
ПЕРЕСТУПАЄ (5)
ПЕРЕСТУПАЄШ (1)
ПЕРЕСТУПАЛИ (1)
ПЕРЕСТУПАЮЧИ (2)
ПЕРЕСТУПИ (2)
ПЕРЕСТУПИВ (12)
ПЕРЕСТУПИВШИ (4)
ПЕРЕСТУПИЛА (7)
ПЕРЕСТУПИЛИ (2)
ПЕРЕСТУПИТЕ (1)
ПЕРЕСТУПИТИ (4)
ПЕРЕСТУПИТЬ (3)
ПЕРЕСТУПЛЮ (3)
ПЕРЕСУДЖУЮТЬ (1)
ПЕРЕСУДЖУЮЧИ (1)
ПЕРЕСУДИЛИ (1)
ПЕРЕСУНЕТЬСЯ (1)
ПЕРЕСУНУЛАСЬ (3)
ПЕРЕСУНУЛИСЬ (1)
ПЕРЕСУШЕНІ (1)
ПЕРЕСУШИМО (1)
ПЕРЕТАНЦЮЮ (1)
ПЕРЕТАСКУВАЛИ (1)
ПЕРЕТВОРИЛИ (1)
ПЕРЕТВОРИМО (1)
ПЕРЕТВОРИТИ (1)
ПЕРЕТВОРИТЬ (2)
ПЕРЕТВОРЮВАТИ (1)
ПЕРЕТВОРЯТЬ (1)

ПЕРЕТЕРЛА (2)
ПЕРЕТЕРЛИ (1)
ПЕРЕТЕРПИТЬ (1)
ПЕРЕТЕРПІВ (4)
ПЕРЕТЕРПІЛА (8)
ПЕРЕТЕРПІЛИ (1)
ПЕРЕТЕРПІТИ (1)
ПЕРЕТЕРТЕ (1)
ПЕРЕТИНАВСЬ (2)
ПЕРЕТИНАЄ (1)
ПЕРЕТИНАЛА (1)
ПЕРЕТИНАЛИ (2)
ПЕРЕТИНАЮЧИ (1)
ПЕРЕТИНКИ (3)
ПЕРЕТИРАЮЧИ (3)
ПЕРЕТКАНІ (1)
ПЕРЕТЛІЛО (1)
ПЕРЕТЛУМАЧИТИ (2)
ПЕРЕТОВЧЕТЬСЯ (1)
ПЕРЕТОНЧИЛА (1)
ПЕРЕТРАВИВ (2)
ПЕРЕТРАВИТЬ (2)
ПЕРЕТРАВЛЮ (1)
ПЕРЕТРАВЛЮЄ (1)
ПЕРЕТРЕМО (1)
ПЕРЕТРЕТЬСЯ (6)
ПЕРЕТРЕТЬСЯПЕРЕМНЕТЬСЯ (1)
ПЕРЕТРУБИЛИ (1)
ПЕРЕТРУСИВ (1)
ПЕРЕТРУСИЛА (1)
ПЕРЕТРУСИЛИ (6)
ПЕРЕТРУСИТЬ (1)
ПЕРЕТРУШУВАЛИ (1)
ПЕРЕТЯВ (1)
ПЕРЕТЯВСЬ (1)
ПЕРЕТЯГЛИ (1)
ПЕРЕТЯГНЕ (2)
ПЕРЕТЯГНУТИЙ (1)
ПЕРЕТЯГУВАЛА (2)
ПЕРЕТЯЛАСЬ (2)
ПЕРЕТЯТА (1)
ПЕРЕТЯТИ (1)
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ПЕРЕТЯТИМ (1)
ПЕРЕТЯТІ (5)
ПЕРЕТЯТКЕВИЧ (1)
ПЕРЕУЛКА (1)
ПЕРЕУЛКАМИ (1)
ПЕРЕУЛКОМ (2)
ПЕРЕУЛКУ (4)
ПЕРЕУЛОК (5)
ПЕРЕУЛОЧКА (2)
ПЕРЕУЛОЧОК (2)
ПЕРЕФАРБУВАЛИ (1)
ПЕРЕФОРМУЮТЬ (2)
ПЕРЕФРАЗОВАНА (2)
ПЕРЕХАМАРКАЄШ (1)
ПЕРЕХАПАЛИ (1)
ПЕРЕХВАЛИВ (1)
ПЕРЕХВАЛИЛИ (1)
ПЕРЕХВАЛЮВАЛИ (1)
ПЕРЕХВАЛЮЄ (1)
ПЕРЕХВАЛЮЮТЬ (1)
ПЕРЕХВАЧЕНІ (1)
ПЕРЕХВАЧУЄ (2)
ПЕРЕХИЛИВ (1)
ПЕРЕХИЛИВСЯ (1)
ПЕРЕХИЛИЛА (1)
ПЕРЕХИТРИТЬ (2)
ПЕРЕХИТРУВАЛА (2)
ПЕРЕХИТРУЄ (1)
ПЕРЕХИТРУЄМО (1)
ПЕРЕХІД (2)
ПЕРЕХІДНА (2)
ПЕРЕХІДНОГО (1)
ПЕРЕХНЯБИВСЬ (2)
ПЕРЕХНЯБИВСЯ (1)
ПЕРЕХНЯБИВШИСЬ (1)
ПЕРЕХНЯБИЛАСЬ (4)
ПЕРЕХНЯБИЛИСЬ (3)
ПЕРЕХНЯБИЛОСЬ (1)
ПЕРЕХНЯБЛЮЮЧИСЬ
(1)
ПЕРЕХОВАЄ (1)
ПЕРЕХОВАЙ (2)
ПЕРЕХОВАТИ (1)

ПЕРЕХОВАТЬСЯ (1)
ПЕРЕХОВУВАЛАСЬ (2)
ПЕРЕХОВУВАЛИ (1)
ПЕРЕХОВУЄ (1)
ПЕРЕХОВУЄШ (1)
ПЕРЕХОВУЮ (1)
ПЕРЕХОДАХ (1)
ПЕРЕХОДИВ (8)
ПЕРЕХОДИЛА (8)
ПЕРЕХОДИЛИ (10)
ПЕРЕХОДИЛО (3)
ПЕРЕХОДИТИ (7)
ПЕРЕХОДИТИМЕМО
(1)
ПЕРЕХОДИТИ-ЩЕ (1)
ПЕРЕХОДИТЬ (9)
ПЕРЕХОДИШ (1)
ПЕРЕХОДУ (2)
ПЕРЕХОДЬ (8)
ПЕРЕХОДЬТЕ (5)
ПЕРЕХОДЯТЬ (2)
ПЕРЕХОДЯЧИ (8)
ПЕРЕХОПИВ (2)
ПЕРЕХОПИВСЬ (2)
ПЕРЕХОПИЛИ (1)
ПЕРЕХОПИТИ (1)
ПЕРЕХОПИТИСЬ (2)
ПЕРЕХОТІЛОСЬ (1)
ПЕРЕХОЧЕТЬСЯ (1)
ПЕРЕХРЕСНОЇ (1)
ПЕРЕХРЕСТИ (5)
ПЕРЕХРЕСТИВ (4)
ПЕРЕХРЕСТИВСЬ (5)
ПЕРЕХРЕСТИВСЯ (31)
ПЕРЕХРЕСТИВШИ (2)
ПЕРЕХРЕСТИВШИСЬ
(5)
ПЕРЕХРЕСТИЛА (6)
ПЕРЕХРЕСТИЛАСЬ (36)
ПЕРЕХРЕСТИЛИ (1)
ПЕРЕХРЕСТИЛИСЬ (17)
ПЕРЕХРЕСТИЛИСЯ (1)
ПЕРЕХРЕСТИСЬ (8)

ПЕРЕХРЕСТИСЯ (1)
ПЕРЕХРЕСТИТИСЬ (3)
ПЕРЕХРЕСТИТЬ (3)
ПЕРЕХРЕСТИТЬСЯ (2)
ПЕРЕХРЕСТІ (3)
ПЕРЕХРЕСТІТЬ (1)
ПЕРЕХРЕСТІТЬСЯ-БО
(1)
ПЕРЕХРЕСТЯ (3)
ПЕРЕХРЕСТЯМ (1)
ПЕРЕХРЕСТЯХ (2)
ПЕРЕХРЕЩУ (1)
ПЕРЕХРЕЩУВАЛИСЬ
(1)
ПЕРЕХРЕЩУСЬ (2)
ПЕРЕХРЕЩУЮТЬСЯ
(1)
ПЕРЕЦІДЖУВАЛИСЬ
(1)
ПЕРЕЦІДИВ (4)
ПЕРЕЦІДИТИ (2)
ПЕРЕЦІЛУВАВШИСЬ
(1)
ПЕРЕЦІЛУВАЛА (1)
ПЕРЕЦІЛУВАЛАСЬ (2)
ПЕРЕЦІЛУВАЛИСЬ (2)
ПЕРЕЦІЛУВАТИ (1)
ПЕРЕЦІЛУЮ (1)
ПЕРЕЦЬ (11)
ПЕРЕЧЕСАТЬ (1)
ПЕРЕЧИВСЯ (1)
ПЕРЕЧИСТИМО (1)
ПЕРЕЧИТАВ (25)
ПЕРЕЧИТАВШИ (3)
ПЕРЕЧИТАЄ (3)
ПЕРЕЧИТАЙТЕ (3)
ПЕРЕЧИТАЛА (5)
ПЕРЕЧИТАНЕ (3)
ПЕРЕЧИТАНІ (3)
ПЕРЕЧИТАТИ (6)
ПЕРЕЧИТАТЬ (5)
ПЕРЕЧИТАЮ (2)
ПЕРЕЧИТИ (3)
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ПЕРЕЧИТУВАЛА (3)
ПЕРЕЧИТУВАЛИ (1)
ПЕРЕЧИТУВАТИ (2)
ПЕРЕЧИТУВАТЬ (1)
ПЕРЕЧИТУЄ (2)
ПЕРЕЧИТУЮ (10)
ПЕРЕЧИТЬ (4)
ПЕРЕЧУВ (5)
ПЕРЕЧУВШИ (4)
ПЕРЕЧУЄ (1)
ПЕРЕЧУЛА (13)
ПЕРЕЧУЛИ (3)
ПЕРЕШЕЛ (3)
ПЕРЕШЕРЕТУЄ (1)
ПЕРЕШИВАЄ (1)
ПЕРЕШИТУ (1)
ПЕРЕШІПТУЮТЬСЯ (1)
ПЕРЕШКОДА (4)
ПЕРЕШКОДЖАЄ (2)
ПЕРЕШКОДИВ (2)
ПЕРЕШКОДІ (4)
ПЕРЕШЛІТЬ (8)
ПЕРЕШЛЮ (8)
ПЕРЕШТАЛТУВАЛИ
(1)
ПЕРЕЩЕМІЛО (1)
ПЕРЕЯРКАМИ (2)
ПЕРЕЯРКАХ (3)
ПЕРЕЯРКИ (3)
ПЕРЕЯРКІВ (2)
ПЕРЕЯРКУ (2)
ПЕРЕЯРОК (1)
ПЕРЕЯСЛАВ (2)
ПЕРЕЯСЛАВА (6)
ПЕРЕЯСЛАВІ (4)
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА (1)
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ (1)
ПЕРЕЯСЛАВСЬКІ (1)
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО
(1)
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОМУ
(2)
ПЕРЕЯСЛАВЦІВ (1)

ПЕРИ (1)
ПЕРИН (1)
ПЕРИНА (16)
ПЕРИНАМИ (3)
ПЕРИНАХ (4)
ПЕРИНИ (12)
ПЕРИНІ (4)
ПЕРИНКИ (1)
ПЕРИНОЮ (2)
ПЕРИНУ (17)
ПЕРИНЦІ (1)
ПЕРИОД (1)
ПЕРИПЕТІЙ (2)
ПЕРИСТА (2)
ПЕРИСТЕ (1)
ПЕРИСТІЙ (1)
ПЕРИФЕРИЧНИХ (2)
ПЕРИФЕРІЙНИХ (2)
ПЕРІ (1)
ПЕРІКЛА (1)
ПЕРІОД (22)
ПЕРІОДАМИ (2)
ПЕРІОДАХ (2)
ПЕРІОДИ (5)
ПЕРІОДИЧНУ (2)
ПЕРІОДІ (6)
ПЕРІОДОМ (1)
ПЕРІОДУ (12)
ПЕРІСТА (1)
ПЕРІСТИЙ (2)
ПЕРІСТИХ (1)
ПЕРІТЬ (1)
ПЕРІЩИТЬ (1)
ПЕРКАЛЕВИХ (1)
ПЕРКАЛЕВІ (2)
ПЕРКАЛЕВОЮ (1)
ПЕРКАЛЬОВОЇ (1)
ПЕРКАЛЮ (1)
ПЕРЛ (1)
ПЕРЛАМИ (25)
ПЕРЛАМУТРОВИМИ
(1)
ПЕРЛАХ (1)

ПЕРЛИ (23)
ПЕРЛИН (2)
ПЕРЛИНА (3)
ПЕРЛИНИ (1)
ПЕРЛИНУ (1)
ПЕРЛИСЬ (1)
ПЕРЛІВ (6)
ПЕРЛОВА (1)
ПЕРЛОВУ (1)
ПЕРМІ (1)
ПЕРНАДИ (1)
ПЕРО (52)
ПЕРОМ (42)
ПЕРОНОМ (1)
ПЕРОХОДЯЧИ (1)
ПЕРСА (2)
ПЕРСАМИ (2)
ПЕРСАХ (7)
ПЕРСИ (4)
ПЕРСИКІВ (1)
ПЕРСІВ (4)
ПЕРСІЇ (3)
ПЕРСНІ (11)
ПЕРСНІВ (5)
ПЕРСНЯ (4)
ПЕРСНЯМИ (4)
ПЕРСНЯХ (2)
ПЕРСОНА (1)
ПЕРСОНАЛІ (1)
ПЕРСОНИ (1)
ПЕРСОНІ (1)
ПЕРСОНУ (1)
ПЕРСПЕКТИВА (3)
ПЕРСПЕКТИВАМИ (2)
ПЕРСПЕКТИВІ (3)
ПЕРСТЕНИК (1)
ПЕРСТЕНІ (2)
ПЕРСТЕНЬ (8)
ПЕРСТНІ (7)
ПЕРСТНЯМИ (2)
ПЕРСТНЯХ (2)
ПЕРСЬКА (5)
ПЕРСЬКЕ (1)
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ПЕРСЬКИЙ (7)
ПЕРСЬКИМ (4)
ПЕРСЬКИМИ (5)
ПЕРСЬКИХ (1)
ПЕРСЬКІ (15)
ПЕРСЬКІЙ (2)
ПЕРСЬКУ (3)
ПЕРТИ (2)
ПЕРТСЬКУ (2)
ПЕРУ (3)
ПЕРУНА (1)
ПЕРУНИ (1)
ПЕРУНИ-ЖАРТИ (1)
ПЕРУНОМ (1)
ПЕРУТЬ (1)
ПЕРЦЕМ (17)
ПЕРЦІВКА (1)
ПЕРЦІВКИ (9)
ПЕРЦІВКУ (1)
ПЕРЦЬОВИМ (1)
ПЕРЦЮ (18)
ПЕРЦЮКА (1)
ПЕРЧИЦІ (6)
ПЕРЧИЦЯ (2)
ПЕРШ (2)
ПЕРША (84)
ПЕРШЕ (48)
ПЕРШИЙ (174)
ПЕРШИМ (12)
ПЕРШИМИ (11)
ПЕРШИНА (1)
ПЕРШИНКА (2)
ПЕРШИХ (48)
ПЕРШІ (59)
ПЕРШІЙ (31)
ПЕРШІМ (3)
ПЕРШОГО (60)
ПЕРШОГО-ТАКИ (1)
ПЕРШОЇ (44)
ПЕРШОЇ-ТАКИ (1)
ПЕРШОМУ (45)
ПЕРШОЮ (13)
ПЕРШУ (52)

ПЕРШУ-ТАКИ (1)
ПЕС (3)
ПЕСИ (2)
ПЕСИГОЛОВЦІ (2)
ПЕСИГОЛОВЦІВ (2)
ПЕСИМІЗМУ (3)
ПЕСИМІСТИЧНИЙ (2)
ПЕСКАХ (1)
ПЕСНЬ (2)
ПЕСТИВ (3)
ПЕСТИВСЬ (1)
ПЕСТИЛА (10)
ПЕСТИЛАСЬ (1)
ПЕСТИЛИ (2)
ПЕСТИТИСЬ (1)
ПЕСТИТЬСЯ (1)
ПЕСТІННЯ (1)
ПЕСТОЩІ (2)
ПЕСТОЩІВ (1)
ПЕСТЯТЬСЯ (1)
ПЕСЬКА (1)
ПЕСЬКІ (1)
ПЕТЕЛЬКИ (1)
ПЕТЕЛЬКУ (3)
ПЕТЕЛЬЦІ (1)
ПЕТЕРБУЗЬКІЙ (2)
ПЕТЕРБУР (28)
ПЕТЕРБУРГ (47)
ПЕТЕРБУРГА (36)
ПЕТЕРБУРГЗЬКОГО (2)
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ВЕДОМОСТИ» (3)
«ПЕТЕРБУРГСКИХ
ВЕДОМОСТЕЙ» (3)
ПЕТЕРБУРГСКОЕ (2)
ПЕТЕРБУРЖЦІ (2)
ПЕТЕРБУРЖЦЯ (1)
ПЕТЕРБУРЗІ (68)
ПЕТЕРБУРЗЬКА (19)
ПЕТЕРБУРЗЬКЕ (5)
ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ (11)
ПЕТЕРБУРЗЬКИМ (3)
ПЕТЕРБУРЗЬКИМИ (1)

ПЕТЕРБУРЗЬКИХ (18)
ПЕТЕРБУРЗЬКІ (14)
ПЕТЕРБУРЗЬКІЙ (3)
ПЕТЕРБУРЗЬКОГО (7)
ПЕТЕРБУРЗЬКОЇ (7)
ПЕТЕРБУРЗЬКОМУ (6)
ПЕТЕРБУРЗЬКОЮ (2)
ПЕТЕРБУРЗЬКУ (5)
ПЕТЕРГОФІ (4)
ПЕТЕРГОФСЬКЕ (1)
ПЕТЕРГОФСЬКИЙ (2)
ПЕТЕРГОФСЬКІ (2)
ПЕТЛЬОВАНЕ (1)
ПЕТРА (79)
ПЕТРАРКИ (1)
ПЕТРАШІВКИ (2)
ПЕТРЕ (31)
ПЕТРЕНКО (1)
ПЕТРІВ (2)
ПЕТРІВКА (5)
ПЕТРІВКИ (1)
ПЕТРІВКУ (12)
ПЕТРІВНА (85)
ПЕТРІВНИ (10)
ПЕТРІВНІ (1)
ПЕТРІВНО (20)
ПЕТРІВНОЮ (3)
ПЕТРІВНУ (2)
ПЕТРІВЧАНА (3)
ПЕТРІВЧАНЕ (1)
ПЕТРІВЧАНИЙ (1)
ПЕТРІВЧАНИМ (1)
ПЕТРІВЧАНИХ (1)
ПЕТРІВЧАНІ (1)
ПЕТРІВЧАНОГО (4)
ПЕТРО (93)
ПЕТРОВА (5)
ПЕТРОВИМ (2)
ПЕТРОВИХ (2)
ПЕТРОВИЧ (181)
ПЕТРОВИЧА (35)
ПЕТРОВИЧЕВІ (1)
ПЕТРОВИЧЕМ (9)
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ПЕТРОВИЧУ (40)
ПЕТРОВІ (7)
ПЕТРОВНО (2)
ПЕТРОВОГО (6)
ПЕТРОВОЇ (1)
ПЕТРОВУ (1)
ПЕТРОГРАДСЬКОМУ
(1)
ПЕТРОМ (8)
ПЕТРОПАВЛОВСЬКУ
(1)
ПЕТРУ (2)
ПЕТРУСЕВІ (5)
ПЕТРУСЕМ (3)
ПЕТРУСЬ (13)
ПЕТРУСЯ (10)
ПЕТРУША (9)
ПЕТРУШЕЧКА (2)
ПЕТРУШЕЮ (2)
ПЕТРУШКА (8)
ПЕТРУШКИ (10)
ПЕТРУШКОЮ (1)
ПЕТРУШКУ (5)
ПЕТРУШУ (4)
ПЕТУНІЯ (1)
ПЕТЬ (1)
ПЕЧАЛІ (7)
ПЕЧАЛЬ (8)
ПЕЧАТАВ (2)
ПЕЧАТАВСЯ (1)
ПЕЧАТАЄ (2)
ПЕЧАТАЄТЕ (2)
ПЕЧАТАЄТЬСЯ (6)
ПЕЧАТАЙТЕ (2)
ПЕЧАТАЛА (1)
ПЕЧАТАЛИ (2)
ПЕЧАТАЛИСЬ (10)
ПЕЧАТАЛОСЬ (2)
ПЕЧАТАЛСЯ (2)
ПЕЧАТАТИ (26)
ПЕЧАТАТИМЕ (2)
ПЕЧАТАТЬ (8)
ПЕЧАТАЮТЬ (2)

ПЕЧАТИ (26)
ПЕЧАТІ (18)
ПЕЧАТКИ (1)
ПЕЧАТКОЮ (3)
ПЕЧАТНИХ (2)
ПЕЧАТНІ (2)
ПЕЧАТНІМ (2)
ПЕЧАТНО (2)
ПЕЧАТТЮ (3)
ПЕЧАТЬ (5)
ПЕЧАТЯМИ (1)
ПЕЧАХ (1)
ПЕЧДТАННЯМ (2)
ПЕЧЕ (24)
ПЕЧЕМО (2)
ПЕЧЕНА (6)
ПЕЧЕНЕ (11)
ПЕЧЕНЕЮ (2)
ПЕЧЕНИЙ (2)
ПЕЧЕНИМ (1)
ПЕЧЕНИХ (3)
ПЕЧЕНІ (23)
ПЕЧЕНІГІВ (4)
ПЕЧЕНОГО (16)
ПЕЧЕНОЇ (4)
ПЕЧЕНОЮ (1)
ПЕЧЕНУ (7)
ПЕЧЕНЮ (18)
ПЕЧЕНЯ (8)
ПЕЧЕР (12)
ПЕЧЕРА (9)
ПЕЧЕРАМИ (3)
ПЕЧЕРАХ (16)
ПЕЧЕРИ (34)
ПЕЧЕРИЦІ (2)
ПЕЧЕРИЦЯ (5)
ПЕЧЕРИЧКИ (2)
ПЕЧЕРІ (23)
ПЕЧЕРКА (1)
ПЕЧЕРСЬК (1)
ПЕЧЕРСЬКА (4)
ПЕЧЕРСЬКЕ (1)
ПЕЧЕРСЬКИЙ (1)

ПЕЧЕРСЬКИМ (1)
ПЕЧЕРСЬКИХ (2)
ПЕЧЕРСЬКІ (5)
ПЕЧЕРСЬКОГО (1)
ПЕЧЕРСЬКОЇ (1)
ПЕЧЕРСЬКОЮ (1)
ПЕЧЕРУ (15)
ПЕЧЕРУВАЛА (2)
ПЕЧЕРУВАЛИ (2)
ПЕЧЕРУВАТИ (3)
ПЕЧЕРУЙ (1)
ПЕЧЕРУЮТЬ (1)
ПЕЧЕРЯХ (2)
ПЕЧЕТЕ (1)
ПЕЧЕШ (2)
ПЕЧЕШСЯ (1)
ПЕЧИ (4)
ПЕЧИВА (2)
ПЕЧИВО (5)
ПЕЧИНИ (1)
ПЕЧІ (268)
ПЕЧІВ (4)
ПЕЧІНКАМИ (1)
ПЕЧІНКАХ (7)
ПЕЧІНКИ (9)
ПЕЧІНКОЮ (2)
ПЕЧІННЯ (1)
ПЕЧІНОК (9)
ПЕЧІТЬ (4)
ПЕЧІЯ (2)
ПЕЧОРІНИХ (1)
ПЕЧОРСЬКИЙ (1)
ПЕЧОРСЬКИМ (2)
ПЕЧОРСЬКИХ (3)
ПЕЧОРСЬКІ (2)
ПЕЧОРСЬКОГО (4)
ПЕЧУ (2)
ПЕЧУТЬ (15)
ПЕЧУТЬСЯ (2)
ПЕЩЕНА (6)
ПЕЩЕНИЙ (5)
ПЕЩЕНИХ (1)
ПЕЩЕНІ (3)
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ПЕЩЕНІЙ (1)
ПЕЩЕНІСТЬ (1)
ПЕЩЕНОГО (1)
ПЕЩЕНОЇ (1)
ПЕЩЕНУ (3)
ПЕЩЕР (1)
ПЕЩЕРАХ (3)
ПЕЩЕРИ (9)
П'Є (68)
П'ЄДЕСТАЛ (4)
П'ЄДЕСТАЛАХ (1)
П'ЄДЕСТАЛІ (5)
П'ЄДЕСТАЛУ (2)
П'ЄМО (27)
ПЄНІН (1)
ПЄНІНАМИ (1)
ПЄНІНИ (13)
П'ЄС (14)
П'ЄСА (1)
П'ЄСАХ (3)
П'ЄСИ (12)
П'ЄСКУ (1)
П'ЄСОК (2)
П'ЄСОЮ (2)
П'ЄСУ (9)
П'ЄТЕ (8)
П'ЄТЬ (1)
П'ЄТЬСЯ (3)
П'ЄШ (15)
ПИВ (80)
ПИВА (22)
ПИВНИЙ (2)
ПИВНИЦІ (2)
ПИВНИЦЯ (2)
ПИВО (24)
ПИВОВАРОМ (1)
ПИВОВАРЮ (2)
ПИВОВАРЯ (2)
ПИВОМ (14)
ПИВШИ (2)
ПИЙ (23)
ПИЙ-БО (3)
ПИЙМО (1)

ПИЙТЕ (10)
ПИЙТЕ-БО (1)
ПИКА (3)
ПИКАЄ (1)
ПИКАЛА (1)
ПИКАМИ (2)
ПИКАТА (1)
ПИКАТИЙ (1)
ПИКАТИМ (1)
ПИКАТОГО (1)
ПИКАТОМУ (1)
ПИКАЮТЬ-МИКАЮТЬ
(2)
ПИКИ (2)
ПИКЛЮВАВСЬ (1)
ПИКЛЮВАВСЯ (2)
ПИКЛЮВАЛАСЬ (1)
ПИКЛЮВАННЯ (1)
ПИКЛЮВАТИМУТЬСЯ
(1)
ПИКЛЮВАТИСЬ (1)
ПИКЛЮВАТЬСЯ (3)
ПИКЛЮЄТЕСЬ (1)
ПИКЛЮЮТЬСЯ (2)
ПИК-МИК (3)
ПИКУ (7)
ПИЛ (6)
ПИЛА (65)
ПИЛИ (140)
ПИЛИПІВКА (4)
ПИЛИПІВКИ (1)
ПИЛИПІВКУ (9)
ПИЛИПІВОЧКА (1)
ПИЛИПІВЦІ (2)
ПИЛИПІВЧАНА (1)
ПИЛИПІВЧАНЕ (3)
ПИЛИПІВЧАНИМ (2)
ПИЛИПІВЧАНИХ (1)
ПИЛИПІВЧАНІ (3)
ПИЛИПІВЧАНУ (1)
ПИЛИПОВИЧ (1)
ПИЛИПЧІ (1)
ПИЛИПЧУ (4)

ПИЛИСЯ (1)
ПИЛКАМИ (2)
ПИЛКИ (5)
ПИЛКОЮ (1)
ПИЛОМ (30)
ПИЛУ (4)
ПИЛЬНИЙ (4)
ПИЛЬНИМ (1)
ПИЛЬНИХ (1)
ПИЛЬНІШЕ (6)
ПИЛЬНІШОЇ (1)
ПИЛЬНО (53)
ПИЛЬНОГО (2)
ПИЛЬНО-ПИЛЬНО (1)
ПИЛЬНУВАВ (1)
ПИЛЬНУВАЛА (4)
ПИЛЬНУВАЛИ (1)
ПИЛЬНУВАТИ (3)
ПИЛЬНУВАТЬ (2)
ПИЛЬНУЄ (2)
ПИЛЬНУЄШ (1)
ПИЛЯВЕЦЬ (1)
ПИЛЯВЕЦЬКИЙ (1)
ПИЛЯВЕЦЬКОМУ (2)
ПИЛЯВИ (1)
ПИЛЯВКА (2)
ПИЛЯВКИ (9)
ПИЛЯВКОЮ (10)
ПИЛЯВКУ (3)
ПИЛЯВЦІ (1)
ПИЛЯВЦІВ (1)
ПИЛЯТЬ (1)
ПИЛЯЮТЬСЯ (2)
ПИМОН (7)
ПИНДЮЧАТЬСЯ (3)
ПИНДЮЧИВСЬ (3)
ПИНДЮЧИЛАСЬ (1)
ПИНДЮЧИЛИСЬ (1)
ПИНДЮЧИТИСЬ (4)
ПИНДЮЧИТЬСЯ (6)
ПИНХВИ (1)
ПИПІН (8)
ПИПІНА (2)
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ПИПОТЬ (2)
ПИР (3)
ПИРАРЕНКА (1)
ПИРІГ (2)
ПИРІЖЕЧКУ (2)
ПИРІЖКА (1)
ПИРІЖКАМИ (4)
ПИРІЖКИ (12)
ПИРІЖКІВ (7)
ПИРІЖКУ (1)
ПИРІЖОК (3)
ПИРОГА (5)
ПИРОГАМИ (16)
ПИРОГИ (48)
ПИРОГІВ (20)
ПИРОГОВА (1)
ПИРОГОМ (2)
ПИРОЖНИМ (2)
ПИРОЖНИМИ (1)
ПИРОЖНІ (3)
ПИРОЖНОГО (1)
ПИРХКАВ (1)
ПИРХКАЛА (1)
ПИРХКАЛИ (1)
ПИРЯТИНСЬКОГО (4)
ПИСАВ (204)
ПИСАКА (1)
ПИСАЛ (1)
ПИСАЛА (47)
ПИСАЛИ (88)
ПИСАЛИСЬ (2)
ПИСАЛОСЬ (5)
ПИСАЛОСЯ (2)
ПИСАЛЬНИЙ (1)
ПИСАЛЬНИКАМИ (2)
ПИСАЛЬНИКИ (2)
ПИСАЛЬНИМИ (1)
ПИСАЛЬНИЦТВІ (1)
ПИСАНА (4)
ПИСАНЕ (3)
ПИСАНИЙ (11)
ПИСАНИМИ (1)
ПИСАНИХ (24)

ПИСАНІ (19)
ПИСАНКА (9)
ПИСАНКАМИ (1)
ПИСАНКИ (4)
ПИСАНКУ-КРАШАНКУ
(1)
ПИСАННІ (3)
ПИСАННІВ (1)
ПИСАННЯ (17)
ПИСАННЯМ (3)
ПИСАННЯХ (8)
ПИСАНО (10)
ПИСАНОГО (5)
ПИСАНОК (2)
ПИСАНОМУ (5)
ПИСАНОЧКО (1)
ПИСАНОЮ (7)
ПИСАНУ (2)
ПИСАНЦІ (1)
ПИСАНЬ (2)
ПИСАР (259)
ПИСАРЕВА (1)
ПИСАРЕВІ (19)
ПИСАРЕВОЇ (1)
ПИСАРЕВУ (4)
ПИСАРЕМ (24)
ПИСАРЕНКА (3)
ПИСАРЕНКО (11)
ПИСАРЕНКОВІ (1)
ПИСАРЕНКОМ (2)
ПИСАРЕЦЬ (4)
ПИСАРЄВА (2)
ПИСАРИСІ (1)
ПИСАРІ (16)
ПИСАРІВ (15)
ПИСАРСТВА (6)
ПИСАРСТВО (3)
ПИСАРСЬКИЙ (3)
ПИСАРСЬКИМ (1)
ПИСАРСЬКІ (2)
ПИСАРСЬКІЙ (1)
ПИСАРСЬКОГО (1)
ПИСАРЦІ (2)

ПИСАРЦЯМИ (1)
ПИСАРЧУК (4)
ПИСАРЧУКА (1)
ПИСАРЧУКАМИ (1)
ПИСАРЧУКИ (4)
ПИСАРЧУКОВІЙ (1)
ПИСАРЧУКОМ (1)
ПИСАРША (129)
ПИСАРШЕЮ (19)
ПИСАРШИН (5)
ПИСАРШИНІ (2)
ПИСАРШИНОГО (1)
ПИСАРШИНОЮ (1)
ПИСАРШІ (42)
ПИСАРШУ (25)
ПИСАРЮ (1)
ПИСАРЮВАННЯ (4)
ПИСАРЮВАТЬ (1)
ПИСАРЯ (102)
ПИСАРЯМ (3)
ПИСАРЯМИ (7)
ПИСАРЯХ (2)
ПИСАТЕЛЕЙ (1)
ПИСАТЕЛІ (8)
ПИСАТЕЛІВ (12)
ПИСАТЕЛЬ (2)
ПИСАТЕЛЬКА (1)
ПИСАТЕЛЬСЬКОГО (1)
ПИСАТЕЛЯ (4)
ПИСАТИ (176)
ПИСАТИМЕШ (1)
ПИСАТИМУ (10)
ПИСАТЬ (36)
ПИСАЦІ (1)
ПИСЕМСЬКИЙ (2)
ПИСК (1)
ПИСКЛЯ (1)
ПИСКЛЯТ (2)
ПИСКЛЯТАМ (1)
ПИСКУ (1)
ПИСКУНІВ (3)
ПИСКУЧА (1)
ПИСНЕ (1)
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ПИСНУВ (4)
ПИСНУЛА (12)
ПИСУ (2)
ПИСУВАЛИСЬ (2)
ПИСУЛЬКА (1)
ПИСУЛЬКИ (1)
ПИСУЛЬЦІ (2)
ПИСЬМА (30)
ПИСЬМАК (1)
ПИСЬМАКИ (1)
ПИСЬМАКІВ (2)
ПИСЬМАМИ (2)
ПИСЬМАХ (2)
ПИСЬМАЦТВО (2)
ПИСЬМЕННА (9)
ПИСЬМЕННИЙ (11)
ПИСЬМЕННИК (9)
ПИСЬМЕННИКА (2)
ПИСЬМЕННИКАМ (5)
ПИСЬМЕННИКАМИ (6)
ПИСЬМЕННИКАМКАВАЛЕРАМ (1)
ПИСЬМЕННИКИ (37)
ПИСЬМЕННИКИЛАТИНЩИКИ (1)
ПИСЬМЕННИКИПОВІСТЯРІ (1)
ПИСЬМЕННИКИУТВОРНИКИ (1)
ПИСЬМЕННИКІВ (55)
ПИСЬМЕННИКІВДЕКАДЕНТІВ (1)
ПИСЬМЕННИКІВПОЕТІВ (1)
ПИСЬМЕННИМИ (2)
ПИСЬМЕННИХ (3)
ПИСЬМЕННИЦІ (1)
ПИСЬМЕННИЦЬКОГО
(1)
ПИСЬМЕННИЦЬКОЮ
(1)
ПИСЬМЕННИЦЯ (1)
ПИСЬМЕННІ (7)

ПИСЬМЕННІСТЬ (1)
ПИСЬМЕННОГО (2)
ПИСЬМЕНСТВА (16)
ПИСЬМЕНСТВІ (25)
ПИСЬМЕНСТВО (11)
ПИСЬМЕНСТВУ (2)
ПИСЬМЕНСЬКА (1)
ПИСЬМЕНСЬКЕ (1)
ПИСЬМЕНСЬКИЙ (1)
ПИСЬМЕНСЬКИХ (3)
ПИСЬМЕНСЬКІ (2)
ПИСЬМЕНСЬКІЙ (3)
ПИСЬМЕНСЬКОГО (3)
ПИСЬМЕНСЬКОЇ (1)
ПИСЬМЕНСЬКУ (4)
ПИСЬМІ (7)
ПИСЬМО (30)
ПИСЬМОВОГО (2)
ПИСЬОМ (3)
ПИТА (2)
ПИТАВ (92)
ПИТАВСЯ (1)
ПИТАЄ (89)
ПИТАЄМО (2)
ПИТАЄТЕ (9)
ПИТАЄТЬСЯ (10)
ПИТАЄШ (1)
ПИТАЄШСЯ (4)
ПИТАЙ (29)
ПИТАЙТЕ (5)
ПИТАЛА (87)
ПИТАЛАСЬ (3)
ПИТАЛИ (45)
ПИТАЛИСЬ (3)
ПИТАННІ (5)
ПИТАННІВ (4)
ПИТАННЯ (123)
ПИТАННЯМ (5)
ПИТАННЯМИ (5)
ПИТАННЯХ (3)
ПИТАНЬ (1)
ПИТАТИ (22)
ПИТАТИМЕ (1)

ПИТАТИМУ (2)
ПИТАТЬ (12)
ПИТАЮ (66)
ПИТАЮСЬ (5)
ПИТАЮСЯ (1)
ПИТАЮТ (1)
ПИТАЮТЬ (13)
ПИТАЮТЬСЯ (3)
ПИТАЮЧИ (4)
ПИТАЮЧИСЬ (21)
ПИТЕЛЬ (23)
ПИТИ (192)
ПИТИЙ (2)
ПИТИМЕ (3)
ПИТИМЕМО (5)
ПИТИМЕТЕ (1)
ПИТИМЕШ (2)
ПИТИМУ (4)
ПИТИМУТЬ (1)
ПИТЛЕМ (2)
ПИТЛІ (12)
ПИТЛЬОВАНЕ (4)
ПИТЛЬОВАНИМ (4)
ПИТЛЬОВАНОГО (5)
ПИТЛЬОВАНОЇ (1)
ПИТЛЬОВАНУ (1)
ПИТЛЯ (42)
ПИТЛЯХ (3)
ПИТНИЙ (4)
ПИТНОГО (5)
ПИТТЄ (2)
ПИТТЄМ (2)
ПИТТЯ (2)
ПИТЬ (14)
ПИХА (6)
ПИХИ (5)
ПИХКАЮЧИ (1)
ПИХОЮ (6)
ПИХУ (8)
ПИЧАСТИМ (1)
ПИШАВСЬ (2)
ПИШАВСЯ (1)
ПИШАЄТЬСЯ (2)
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ПИШАЛА (3)
ПИШАЛАСЬ (10)
ПИШАЛАСЯ (1)
ПИШАЛИ (1)
ПИШАЛИСЬ (6)
ПИШАЛОСЬ (2)
ПИШАННЯ (6)
ПИШАННЯМ (1)
ПИШАТИ (1)
ПИШАТИСЬ (2)
ПИШАЮЧИСЬ (3)
ПИШЕ (166)
ПИШЕМО (2)
ПИШЕТ (2)
ПИШЕТЕ (55)
ПИШЕТЬСЯ (12)
ПИШЕШ (2)
ПИШИ (3)
ПИШІТЬ (45)
ПИШНА (88)
ПИШНЕ (44)
ПИШНИЙ (140)
ПИШНИМ (6)
ПИШНИМИ (23)
ПИШНИХ (31)
ПИШНІ (127)
ПИШНІЙ (6)
ПИШНІСТЬ (4)
ПИШНІСТЮ (3)
ПИШНІША (2)
ПИШНІШЕ (3)
ПИШНІШИЙ (3)
ПИШНІШІ (5)
ПИШНІШОГО (1)
ПИШНО (50)
ПИШНОГО (33)
ПИШНОЗЕЛЕНИХ (1)
ПИШНОЇ (18)
ПИШНОМУ (12)
ПИШНОСТІ (1)
ПИШНОТА (23)
ПИШНОТИ (5)
ПИШНОТІ (1)

ПИШНОТОЮ (7)
ПИШНОТУ (5)
ПИШНОЮ (9)
ПИШНУ (29)
ПИШУ (51)
ПИШУТЬ (85)
ПИШУТЬСЯ (6)
ПИШУЧИ (9)
ПИШУЧИМИ (2)
ПИЩАВ (4)
ПИЩАЛА (8)
ПИЩАЛИ (4)
ПИЩАЛО (3)
ПИЩАТЬ (3)
ПИЩИТЬ (16)
ПИЯНА (1)
ПІАНАСА (2)
ПІАНІНІ (1)
ПІАНІНО (1)
ПІАНІССІМО (1)
ПІАНО (1)
ПІВ (3)
ПІВ-АЗІЇ (1)
ПІВАРШИНА (4)
ПІВ-АРШИНА (3)
ПІВБЛЮДЕЧКА (1)
ПІВБОГІВ (2)
ПІВБОДНІ (1)
ПІВБОКА (5)
ПІВ-ВЕРБІВКИ (1)
ПІВВЕРСТВИ (3)
ПІВВІДРА (3)
ПІВВІКУ (1)
ПІВГОДИНИ (10)
ПІВГОЛУБОНЬКА (1)
ПІВГОРОДА (1)
ПІВГУБЕРНІЯХ (1)
ПІВГУСКИ (2)
ПІВДВОРА (1)
ПІВДЕННА (8)
ПІВДЕННЕ (4)
ПІВДЕННИЙ (1)
ПІВДЕННИМ (1)

ПІВДЕННИХ (4)
ПІВДЕННІ (2)
ПІВДЕННІЙ (4)
ПІВДЕННОГО (10)
ПІВДЕННОЇ (6)
ПІВДЕННОМУ (5)
ПІВДЕННОЮ (1)
ПІВДЕНЬ (29)
ПІВДНІ (2)
ПІВДНЯ (64)
ПІВЕНЬ (30)
ПІВЖМЕНІ (1)
ПІВЗГУЧНІ (2)
ПІВКАРБОВАНЦЯ (2)
ПІВКВАРТИ (14)
ПІВКЛУНКА (1)
ПІВКОПИ (8)
ПІВКОРЦЯ (1)
ПІВКРАПЕЛЬКИ (1)
ПІВКРУГ (2)
ПІВКРУГАМИ (1)
ПІВКРУГОМ (20)
ПІВКРУЖКІВ (2)
ПІВКУЛЯ (1)
ПІВЛИСТОЧКА (2)
ПІВМІТКА (2)
ПІВМІТКАМИ (2)
ПІВМІТКАХ (1)
ПІВМІТКИ (5)
ПІВМІТКІВ (2)
ПІВМІТКОВІ (1)
ПІВМІТКУ (2)
ПІВМІТОЧКУ (2)
ПІВМІШКА (2)
ПІВМОТОК (1)
ПІВНЕБА (2)
ПІВНЕБОКРУГА (1)
ПІВНЕВІ (3)
ПІВНЕМ (3)
ПІВНИК (1)
ПІВНИКА (1)
ПІВНИКАМИ (1)
ПІВНИКИ (1)
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ПІВНИКІВ (6)
ПІВНИКОВІ (2)
ПІВНІ (34)
ПІВНІВ (3)
ПІВНІЧ (52)
ПІВНІЧНА (2)
ПІВНІЧНЕ (2)
ПІВНІЧНИЙ (1)
ПІВНІЧНИХ (2)
ПІВНІЧНІ (1)
ПІВНІЧНІЙ (1)
ПІВНІЧНОВЕЛИКОРУСЬКИХ (1)
ПІВНІЧНОГО (2)
ПІВНІЧНОЇ (3)
ПІВНІЧНОМУ (1)
ПІВНІЧНОЮ (2)
ПІВНІЧНУ (3)
ПІВНОЧІ (54)
ПІВНЯ (29)
ПІВНЯМ (1)
ПІВНЯЧА (1)
ПІВНЯЧУ (1)
ПІВОНІЄЮ (1)
ПІВОНІЇ (7)
ПІВОНІЙ (3)
ПІВОНІЮ (2)
ПІВОНІЯ (16)
ПІВПЕРЕКЛАД (1)
ПІВПИРОГА (2)
ПІВПЛЯШКИ (3)
ПІВПОРОСЯТИ (3)
ПІВПОЧИНКА (1)
ПІВПУДА (4)
ПІВРОКУ (35)
ПІВСВІТУ (2)
ПІВСЕЛА (3)
ПІВСНОПА (2)
ПІВСОРОЧКИ (1)
ПІВСОТНІ (11)
ПІВСТАКАНА (7)
ПІВСТИШКА (2)
ПІВ-СУХАРЯ (1)

ПІВТАРІЛКИ (1)
ПІВТИСЯЧІ (2)
ПІВТОМА (2)
ПІВТОНАМИ (1)
ПІВТОНАХ (1)
ПІВТОРА (10)
ПІВТОРАСТА (2)
ПІВТОРБИ (1)
ПІВТОРИ (13)
ПІВФУНТА (1)
ПІВЦІНИ (1)
ПІВЧА (9)
ПІВЧАРКИ (8)
ПІВЧАРОЧКИ (1)
ПІВЧЕСЬКІЙ (1)
ПІВЧИЙ (3)
ПІВЧИМ (2)
ПІВЧИМИ (5)
ПІВЧИХ (17)
ПІВЧІ (19)
ПІВЧОЇ (3)
ПІВЧОЮ (3)
ПІВЧУ (17)
ПІВЧУКИ (1)
ПІВШОСТА (1)
ПІВЩОКИ (1)
ПІД (2333)
ПІДБАДЬОРЕНА (1)
ПІДБАДЬОРИВ (1)
ПІДБАДЬОРИЛА (2)
ПІДБАДЬОРИЛИСЬ (1)
ПІДБИВ (3)
ПІДБИВАВ (3)
ПІДБИВАЄ (2)
ПІДБИВАЄМО (1)
ПІДБИВАЄТЕ (1)
ПІДБИВАЛА (1)
ПІДБИВАЛИ (2)
ПІДБИВАТИ (1)
ПІДБИВАТЬ (1)
ПІДБИВАЮТЬ (2)
ПІДБИВСЯ (3)
ПІДБИЛАСЬ (2)

ПІДБИЛИ (1)
ПІДБИЛО (1)
ПІДБИЛОСЬ (11)
ПІДБИЛОСЯ (8)
ПІДБИРАВ (1)
ПІДБИРАЄТЬСЯ (1)
ПІДБИРАЛИСЬ (1)
ПІДБИРАЮТЬ (1)
ПІДБИРАЮЧИСЬ (4)
ПІДБИТИ (2)
ПІДБИТИЙ (1)
ПІДБИТИМИ (1)
ПІДБИТІ (1)
ПІДБИТІЙ (1)
ПІДБІГ (9)
ПІДБІГАЄ (1)
ПІДБІГАЄШ (2)
ПІДБІГЛИ (2)
ПІДБІЙКА (3)
ПІДБІЙКИ (4)
ПІДБІЙКОЮ (2)
ПІДБІЙКУ (4)
ПІДБІЛЬШАВ (3)
ПІДБІЛЬШАЛА (1)
ПІДБІЛЬШАЛИ (3)
ПІДБОРІДДІ (6)
ПІДБОРІДДЯ (19)
ПІДБОРІДДЯМ (5)
ПІДБОРІДДЯМИ (1)
ПІДБОРІДОК (1)
ПІДБОРІДОЧОК (1)
ПІДБРЕХАЧКА (1)
ПІДВАЛИН (1)
ПІДВАЛИНИ (4)
ПІДВАЛЬНИХ (1)
ПІДВАРОК (1)
ПІДВЕДЕ (2)
ПІДВЕДЕНІ (3)
ПІДВЕДЕТЬСЯ (1)
ПІДВЕДЕШ (1)
ПІДВЕДИ (2)
ПІДВЕДІТЬСЯ (1)
ПІДВЕДУ (7)
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ПІДВЕДУСЬ (1)
ПІДВЕДУТЬСЯ (1)
ПІДВЕЗЕ (1)
ПІДВЕЗІТЬ (1)
ПІДВЕЗТИ (1)
ПІДВЕЗУТЬ (1)
ПІДВЕЛА (61)
ПІДВЕЛАСЬ (25)
ПІДВЕЛАСЯ (13)
ПІДВЕЛИ (8)
ПІДВЕЛИСЬ (4)
ПІДВЕЛИСЯ (5)
ПІДВЕЛО (1)
ПІДВЕРЕДЖУСЬ (3)
ПІДВЕРЕДИВСЬ (2)
ПІДВЕРЕДИВСЯ (1)
ПІДВЕРЕДИВШИСЬ (1)
ПІДВЕРЕДИЛАСЬ (1)
ПІДВЕРЕДИТЕСЬ (2)
ПІДВЕРЕДИШСЯ (2)
ПІДВЕСТИ (23)
ПІДВЕСТИСЬ (6)
ПІДВЕЧІРКУВАВ (1)
ПІДВЕЧІРКУВАТЬ (1)
ПІДВЕЧІРОК (1)
ПІДВИСИВ (1)
ПІДВИЩИТИ (4)
ПІДВІВ (69)
ПІДВІВСЬ (10)
ПІДВІВСЯ (45)
ПІДВІВШИ (21)
ПІДВІВШИСЬ (3)
ПІДВІД (1)
ПІДВІЗ (1)
ПІДВОДА (3)
ПІДВОДАХ (1)
ПІДВОДЖУ (3)
ПІДВОДИ (4)
ПІДВОДИВ (6)
ПІДВОДИЛА (6)
ПІДВОДИЛАСЬ (1)
ПІДВОДИЛИ (4)
ПІДВОДИЛИСЬ (1)

ПІДВОДИЛО (1)
ПІДВОДИТИ (1)
ПІДВОДИТЬ (6)
ПІДВОДИТЬСЯ (4)
ПІДВОДИШ (2)
ПІДВОДІ (1)
ПІДВОДНЕ (2)
ПІДВОДУ (5)
ПІДВОДЬТЕ (2)
ПІДВОДЯНИЙ (1)
ПІДВОДЯТЬ (3)
ПІДВОДЯЧИ (10)
ПІДВОДЯЧИСЬ (4)
ПІДВОЗИТЬ (1)
ПІДВ'ЯЗАВ (1)
ПІДВ'ЯЗАЛА (1)
ПІДВ'ЯЗАНЕ (1)
ПІДВ'ЯЗАНИМИ (1)
ПІДГАНЯВ (2)
ПІДГАНЯЄ (1)
ПІДГАНЯЙ (2)
ПІДГАНЯЛАСЯ (1)
ПІДГАНЯЮТЬ (2)
ПІДГАЧУВАЛИ (1)
ПІДГЛЯДАВ (2)
ПІДГЛЯДАЄ (2)
ПІДГЛЯДАЛА (1)
ПІДГЛЯДАТИ (1)
ПІДГЛЯДАТЬ (1)
ПІДГЛЯДЖУ (1)
ПІДГЛЯДЖУЄ (1)
ПІДГЛЯДІВ (7)
ПІДГЛЯДІЛА (1)
ПІДГЛЯДІЛИ (1)
ПІДГЛЯДІТЬ (1)
ПІДГОЛЕНИХ (1)
ПІДГОЛЕНІ (1)
ПІДГОЛЕНІЙ (5)
ПІДГОЛЕНОЇ (1)
ПІДГОЛЕНУ (1)
ПІДГОЛИВСЯ (1)
ПІДГОЛИЛА (1)
ПІДГОРНУВ (1)

ПІДГОРНУЛА (1)
ПІДГОРНУТИ (1)
ПІДГОРТУВАЛА (1)
ПІДГОРТУЮ (1)
ПІДГОТОВЛЕНИЙ (2)
ПІДГУКУВАЛИ (1)
ПІДДАВ (2)
ПІДДАВАВ (2)
ПІДДАВАЙ (1)
ПІДДАВАТЬ (1)
ПІДДАВСЬ (1)
ПІДДАЛА (1)
ПІДДАМ (3)
ПІДДАНА (1)
ПІДДАНИХ (5)
ПІДДАНІ (5)
ПІДДАНСТВА (2)
ПІДДАНСТВО (4)
ПІДДАСТЬСЯ (1)
ПІДДЕРЖАВ (4)
ПІДДЕРЖАЛИ (1)
ПІДДЕРЖАЛО (1)
ПІДДЕРЖАННЯ (1)
ПІДДЕРЖАТИ (3)
ПІДДЕРЖАТЬ (1)
ПІДДЕРЖУВАВ (1)
ПІДДЕРЖУВАЛИ (1)
ПІДДЕРЖУВАТЬ (1)
ПІДДЕРЖУЄ (4)
ПІДДЕРЖУЮТЬ (1)
ПІДДИМКА (1)
ПІДДОБРИЛАСЯ (1)
ПІДДОБРИТИСЬ (5)
ПІДДОБРИТЬСЯ (2)
ПІДДОБРЮВАВСЬ (2)
ПІДДОБРЮВАТИСЬ (1)
ПІДДОБРЮВАТЬСЯ (2)
ПІДДОБРЮЮТЬСЯ (1)
ПІДДУРЕ (2)
ПІДДУРЕНЕ (1)
ПІДДУРИ (3)
ПІДДУРИВ (8)
ПІДДУРИВШИ (2)
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ПІДДУРИЛА (2)
ПІДДУРИЛИ (3)
ПІДДУРИТЕ (2)
ПІДДУРИТИ (4)
ПІДДУРИТЬ (6)
ПІДДУРИШ (9)
ПІДДУРІТЬ (1)
ПІДДУРЮ (2)
ПІДДУРЮВАВ (1)
ПІДДУРЮВАТИ (4)
ПІДДУРЮВАТЬ (2)
ПІДДУРЮЄ (2)
ПІДДУРЮЮ (1)
ПІДЕ (136)
ПІДЕМ (1)
ПІДЕМО (32)
ПІДЕ-ТАКИ (1)
ПІДЕТЕ (16)
ПІДЕШ (75)
ПІДЖАК (3)
ПІДЖАКА (1)
ПІДЖАКАХ (2)
ПІДЖАКИ (2)
ПІДЖАКУ (2)
ПІДЖАЦІ (1)
ПІДЖАЧКАХ (1)
ПІДЖАЧКУ (1)
ПІДЖИВИВ (1)
ПІДЖИВИЛИСЬ (1)
ПІДЖИВИТИСЬ (1)
ПІДЖИЗНИЛИ (1)
ПІДЗЕМНЕ (2)
ПІДЗЕМНИЙ (2)
ПІДЗЕМНИМ (1)
ПІДЗЕМНИХ (3)
ПІДЗЕМНІ (1)
ПІДЗЕМНІЙ (1)
ПІДЗЕМНОМУ (1)
ПІДЗЕМНУ (2)
ПІДИ (56)
ПІДИ-БО (5)
ПІДІБГАВШИ (1)
ПІДІБРАВ (1)

ПІДІБРАВСЯ (1)
ПІДІБРАВШИ (2)
ПІДІБРАЛА (1)
ПІДІБРАНИМИ (2)
ПІДІБРАТЬСЯ (1)
ПІДІГНАЛИ (2)
ПІДІГНАТЬ (2)
ПІДІЙДЕ (2)
ПІДІЙДЕШ (1)
ПІДІЙДИ (2)
ПІДІЙДУ (1)
ПІДІЙМА (1)
ПІДІЙМАВ (6)
ПІДІЙМАВСЯ (4)
ПІДІЙМАЄ (8)
ПІДІЙМАЄТЬСЯ (1)
ПІДІЙМАЛА (6)
ПІДІЙМАЛАСЬ (5)
ПІДІЙМАЛИ (10)
ПІДІЙМАЛИСЬ (4)
ПІДІЙМАЛИСЯ (3)
ПІДІЙМАЛО (1)
ПІДІЙМАЛОСЬ (2)
ПІДІЙМАЛОСЯ (2)
ПІДІЙМАТИ (2)
ПІДІЙМАТЬ (4)
ПІДІЙМАТЬСЯ (2)
ПІДІЙМАЮ (1)
ПІДІЙМАЮТЬ (4)
ПІДІЙМАЮЧИ (15)
ПІДІЙМАЮЧИСЬ (5)
ПІДІЙМЕ (2)
ПІДІЙМЕТЬСЯ (2)
ПІДІЙМУ (1)
ПІДІЙМУТЬ (2)
ПІДІЙНЯВ (4)
ПІДІЙНЯВСЯ (1)
ПІДІЙНЯТИ (2)
ПІДІЙТИ (14)
ПІДІЙШЛА (5)
ПІДІЙШЛИ (3)
ПІДІЙШОВ (19)
ПІДІРВАВСЯ (3)

ПІДІРВАЛА (2)
ПІДІРВАЛО (2)
ПІДІРВАТИ (2)
ПІДІСКА (2)
ПІДІСКИ (1)
ПІДІСОК (2)
ПІДІТЕ (1)
ПІДІТЬ (15)
ПІДІТЬ-БО (3)
ПІД'ЇДУ (3)
ПІД'ЇЖДЖАЙ (1)
ПІД'ЇЖДЖАЛА (2)
ПІД'ЇЖДЖАЛИ (1)
ПІД'ЇЖДЖАТИ (1)
ПІД'ЇХАВ (6)
ПІД'ЇХАЛА (2)
ПІД'ЇХАЛИ (6)
ПІДКАЖЧИКА (1)
ПІДКАЗАВ (5)
ПІДКАЗАЛА (5)
ПІДКАЗАЛО (3)
ПІДКАЗУВАВ (2)
ПІДКАЗУВАЛА (1)
ПІДКАЗУВАЛО (1)
ПІДКАЗУЄ (3)
ПІДКАННЯМ (1)
ПІДКИДАВ (2)
ПІДКИДАЄ (2)
ПІДКИДАЙ (1)
ПІДКИДАЛА (4)
ПІДКИДАЛИ (3)
ПІДКИДАЛО (1)
ПІДКИДАТЬ (1)
ПІДКИДАЮТЬ (4)
ПІДКИДАЮЧИ (1)
ПІДКИНУВ (5)
ПІДКИНУЛА (1)
ПІДКИНУЛИ (1)
ПІДКИНУЛО (2)
ПІДКИНУЛОСЬ (1)
ПІДКИНУТИХ (1)
ПІДКИНУТЬ (2)
ПІДКІВКАМИ (11)
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ПІДКІВКИ (1)
ПІДКЛАВ (1)
ПІДКЛАВШИ (5)
ПІДКЛАДАЄ (1)
ПІДКЛАДАЛИ (2)
ПІДКЛАДАЮЧИ (1)
ПІДКЛАДЕНИМИ (1)
ПІДКЛАДКА (2)
ПІДКЛАДКИ (2)
ПІДКЛАЛА (1)
ПІДКОВА (4)
ПІДКОВАМИ (5)
ПІДКОВАНІ (1)
ПІДКОВИ (5)
ПІДКОВОЮ (2)
ПІДКОВУ (1)
ПІДКОПАЄТЕ (1)
ПІДКОПАЮ (2)
ПІДКОПУВАВ (2)
ПІДКОПУВАЛАСЬ (1)
ПІДКОПУВАННЯ (1)
ПІДКОСИЛА (1)
ПІДКОТИВ (2)
ПІДКОТИВСЬ (1)
ПІДКОТИВСЯ (2)
ПІДКОТИЛА (2)
ПІДКОТИЛАСЬ (2)
ПІДКОТИЛИ (5)
ПІДКОТИЛИСЬ (1)
ПІДКОШЕНА (1)
ПІДКРАВСЯ (2)
ПІДКРІПИВСЯ (1)
ПІДКРУТИМО (1)
ПІДКРУЧУВАВ (1)
ПІДКУПИТИ (2)
ПІДКУПОВУВАВ (1)
ПІДКУРИЛА (1)
ПІДКУРИТЬ (1)
ПІДКУРЮВАВ (1)
ПІДКУРЮВАЛА (1)
ПІДКУРЮВАЛАСЬ (1)
ПІДКУРЮВАТИ (1)
ПІДЛАБУЗНИВСЬ (1)

ПІДЛАБУЗНЮВАВСЬ
(1)
ПІДЛАДЖУВАВСЯ (1)
ПІДЛАЗИТЬ (1)
ПІДЛАСТИТИСЬ (1)
ПІДЛЕ (1)
ПІДЛЕСЛИВА (2)
ПІДЛЕСЛИВИЙ (2)
ПІДЛЕСЛИВИМ (4)
ПІДЛЕСЛИВІ (2)
ПІДЛЕСЛИВІСТЬ (2)
ПІДЛЕСЛИВІСТЮ (2)
ПІДЛЕСЛИВО (2)
ПІДЛЕСПЛИВА (1)
ПІДЛЕСТИВСЯ (2)
ПІДЛЕСТИТИСЬ (1)
ПІДЛЕСТИТЬСЯ (1)
ПІДЛЕЩУВАВСЬ (2)
ПІДЛЕЩУВАВСЯ (4)
ПІДЛЕЩУВАЛАСЬ (1)
ПІДЛЕЩУВАЛИСЬ (2)
ПІДЛЕЩУВАННЯ (1)
ПІДЛЕЩУВАТЬСЯ (2)
ПІДЛИВАВ (1)
ПІДЛИВАЛА (2)
ПІДЛИВАЛИ (2)
ПІДЛИВАННЯМ (1)
ПІДЛИЗАТИСЬ (1)
ПІДЛИЗУ (1)
ПІДЛИЗУВАТИСЬ (1)
ПІДЛИЗЬКУВАТОГО (1)
ПІДЛИЛА (1)
ПІДЛИЛИ (2)
ПІДЛИТИЙ (1)
ПІДЛИТІ (1)
ПІДЛИТОМУ (1)
ПІДЛИТОЮ (1)
ПІДЛІСТЬ (2)
ПІДЛІТКАМИ (2)
ПІДЛІТКИ (1)
ПІДЛОГА (6)
ПІДЛОГАХ (3)
ПІДЛОГИ (5)

ПІДЛОГОЮ (1)
ПІДЛОГУ (19)
ПІДЛОЗІ (19)
ПІДЛЯ (3)
ПІДЛЯССІ (6)
ПІДЛЯССЯ (3)
ПІДЛЯСЬКА (1)
ПІДМАЗАЛА (2)
ПІДМАЗАТИ (1)
ПІДМАЗУВАЛА (2)
ПІДМАЗУВАТИ (1)
ПІДМАЛЬОВАНИМ (1)
ПІДМАЛЬОВАНОГО (1)
ПІДМАЛЬОВУВАЛИ (2)
ПІДМАЛЬОВУЮЧИ (1)
ПІДМАЛЮВАННЯМ (1)
ПІДМАНИЛИ (1)
ПІДМЕТЕНЕ (1)
ПІДМЕТИ (1)
ПІДМИТИХ (1)
ПІДМЇНЮВАТЬ (1)
ПІДМОВ (10)
ПІДМОВА (2)
ПІДМОВАХ (2)
ПІДМОВИ (8)
ПІДМОВИВ (2)
ПІДМОВИЛИ (2)
ПІДМОВИТИ (1)
ПІДМОВЛЕНИХ (1)
ПІДМОВЛЮ (1)
ПІДМОВЛЯВ (5)
ПІДМОВЛЯЄ (1)
ПІДМОВЛЯЄМО (1)
ПІДМОВЛЯЛИ (5)
ПІДМОВЛЯТИ (1)
ПІДМОВЛЯТЬ (1)
ПІДМОВЛЯЮТЬ (2)
ПІДМОВУ (4)
ПІДМОГИ (4)
ПІДМОГОРИЧИЛИ (1)
ПІДМОГОРИЧИТЬ (2)
ПІДМОГОЮ (1)
ПІДМОГУ (9)
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ПІДМОРГНУВ (1)
ПІДМОРГНУВШИ (1)
ПІДМОРГУВАТИ (1)
ПІДМОРГУЄ (1)
ПІДМОРГУЮЧИ (2)
ПІДМОСТИВ (5)
ПІДМОСТИВШИ (9)
ПІДМОСТИЛА (4)
ПІДМОСТИЛИ (1)
ПІДМОСТИМО (1)
ПІДМОСТИТЬ (3)
ПІДМОСТІТЬ (1)
ПІДМОСТКАХ (1)
ПІДМОСТКИ (2)
ПІДМОСТОК (2)
ПІДМОЩУВАТЬ (1)
ПІДМОЩУЄТЕ (1)
ПІДНЕБЕСНОГО (2)
ПІДНЕБЕССІ (5)
ПІДНЕБЕССЯ (2)
ПІДНЕБІННЯ (2)
ПІДНЕСЕ (2)
ПІДНЕСЕНА (1)
ПІДНЕСИ (1)
ПІДНЕСІТЬ (1)
ПІДНЕСЛА (6)
ПІДНЕСЛИ (1)
ПІДНЕСТИ (1)
ПІДНЕСУ (1)
ПІДНЕСУСЬ (1)
ПІДНІЖКАХ (2)
ПІДНІЖКИ (2)
ПІДНІЖКУ (3)
ПІДНІЖОК (3)
ПІДНІМАВ (16)
ПІДНІМАВСЬ (1)
ПІДНІМАВСЯ (12)
ПІДНІМАЄ (24)
ПІДНІМАЄМО (1)
ПІДНІМАЄТЕ (3)
ПІДНІМАЄТЬСЯ (40)
ПІДНІМАЄШ (2)
ПІДНІМАЄШСЯ (2)

ПІДНІМАЙТЕ (3)
ПІДНІМАЛА (9)
ПІДНІМАЛАСЬ (16)
ПІДНІМАЛАСЯ (1)
ПІДНІМАЛИ (19)
ПІДНІМАЛИСЬ (17)
ПІДНІМАЛИСЯ (2)
ПІДНІМАЛО (1)
ПІДНІМАЛОСЬ (4)
ПІДНІМАЛОСЯ (2)
ПІДНІМАТИ (6)
ПІДНІМАТИСЬ (3)
ПІДНІМАТИСЯ (1)
ПІДНІМАТЬ (9)
ПІДНІМАЮТЬ (12)
ПІДНІМАЮТЬСЯ (12)
ПІДНІМАЮЧИ (14)
ПІДНІМЕ (3)
ПІДНІМЕМОСЬ (2)
ПІДНІМЕТЬСЯ (6)
ПІДНІМЕШ (1)
ПІДНІМЕШСЯ (1)
ПІДНІМІТЕ (1)
ПІДНІМІТЬ (1)
ПІДНІМІТЬСЯ (1)
ПІДНІМУТЬ (7)
ПІДНІМУТЬСЯ (3)
ПІДНІС (5)
ПІДНОС (5)
ПІДНОСАХ (2)
ПІДНОСИВ (1)
ПІДНОСИЛИ (1)
ПІДНОСИТИСЬ (2)
ПІДНОСИТЬ (5)
ПІДНОСІ (6)
ПІДНЯВ (87)
ПІДНЯВСЬ (3)
ПІДНЯВСЯ (92)
ПІДНЯВШИ (60)
ПІДНЯВШИСЬ (2)
ПІДНЯЛА (54)
ПІДНЯЛАСЬ (17)
ПІДНЯЛАСЯ (13)

ПІДНЯЛИ (48)
ПІДНЯЛИСЬ (15)
ПІДНЯЛИСЯ (9)
ПІДНЯЛО (8)
ПІДНЯЛОСЬ (8)
ПІДНЯЛОСЯ (9)
ПІДНЯТА (2)
ПІДНЯТЕ (3)
ПІДНЯТИ (14)
ПІДНЯТИМИ (4)
ПІДНЯТИСЬ (3)
ПІДНЯТИХ (3)
ПІДНЯТІ (7)
ПІДНЯТКУ (2)
ПІДНЯТОЮ (2)
ПІДНЯТТЯ (3)
ПІДНЯТУ (1)
ПІДНЯТЬ (3)
ПІДНЯТЬСЯ (3)
ПІДО (1)
ПІДОБГАВ (2)
ПІДОБГАВСЯ (1)
ПІДОБГАВШИ (25)
ПІДОБГАЄ (2)
ПІДОБГАЛА (2)
ПІДОБГАНИМИ (1)
ПІДОБГАТЬ (2)
ПІДОГРІТИ (1)
ПІДОЖДАВ (1)
ПІДОЖДАВШИ (2)
ПІДОЖДАЛА (2)
ПІДОЖДАЛИ (1)
ПІДОЖДАТИ (8)
ПІДОЖДАТЬ (3)
ПІДОЖДЕ (2)
ПІДОЖДЕМО (5)
ПІДОЖДЕШ (1)
ПІДОЖДИ (6)
ПІДОЖДІМ (1)
ПІДОЖДІТЬ (12)
ПІДОЖДУ (3)
ПІДОЖДУТЬ (1)
ПІДОПРИ (2)
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ПІДОФІЦЕРА (1)
ПІДОШВАХ (4)
ПІДОШВИ (7)
ПІДПАВ (1)
ПІДПАДАЄ (2)
ПІДПАДАТИ (2)
ПІДПАЛ (1)
ПІДПАЛА (1)
ПІДПАЛЕНИЙ (1)
ПІДПАЛИ (1)
ПІДПАЛИВ (4)
ПІДПАЛИВШИ (1)
ПІДПАЛИЛА (1)
ПІДПАЛИЛИ (9)
ПІДПАЛИЛО (1)
ПІДПАЛИТЬ (3)
ПІДПАЛУ (3)
ПІДПАЛЮ (1)
ПІДПАЛЮВАТИ (2)
ПІДПАЛЮВАТЬ (1)
ПІДПАНКИ (5)
ПІДПАНКІВ (3)
ПІДПАНКОМ (1)
ПІДПАНОК (1)
ПІДПАСИЧІ (2)
ПІДПЕР (6)
ПІДПЕРЕЗАВ (1)
ПІДПЕРЕЗАВСЯ (5)
ПІДПЕРЕЗАЛА (1)
ПІДПЕРЕЗАЛАСЬ (3)
ПІДПЕРЕЗАЛИ (2)
ПІДПЕРЕЗАНА (3)
ПІДПЕРЕЗАНЕ (2)
ПІДПЕРЕЗАНИЙ (16)
ПІДПЕРЕЗАНІ (1)
ПІДПЕРЕЗАНІЙ (1)
ПІДПЕРІЗУЮТЬСЯ (1)
ПІДПЕРЛА (13)
ПІДПЕРСЯ (1)
ПІДПЕРТА (1)
ПІДПЕРТИ (1)
ПІДПЕРТИЙ (1)
ПІДПЕРТІ (1)

ПІДПЕРТОЮ (1)
ПІДПЕРШИ (18)
ПІДПИЛИТЬ (1)
ПІДПИРАВ (1)
ПІДПИРАЄ (1)
ПІДПИРАЙ (1)
ПІДПИРАЛИ (2)
ПІДПИРАЮТЬ (5)
ПІДПИРАЮЧИСЬ (1)
ПІДПИС (6)
ПІДПИСА (2)
ПІДПИСАВ (5)
ПІДПИСАВСЬ-ТАКИ (1)
ПІДПИСАВСЯ (3)
ПІДПИСАВШИ (1)
ПІДПИСАЛА (2)
ПІДПИСАЛАСЬ (1)
ПІДПИСАЛИ (1)
ПІДПИСАЛИСЬ (1)
ПІДПИСАНИЙ (2)
ПІДПИСАНІ (4)
ПІДПИСАНІЙ (2)
ПІДПИСАНО (4)
ПІДПИСАР (2)
ПІДПИСАРІ (1)
ПІДПИСАРЯ (1)
ПІДПИСАТИ (2)
ПІДПИСАТИСЬ (1)
ПІДПИСІ (1)
ПІДПИСОМ (2)
ПІДПИСУ (2)
ПІДПИСУВАВ (1)
ПІДПИСУВАЛА (1)
ПІДПИСУВАТИ (2)
ПІДПИСУВАТИМУСЬ
(2)
ПІДПИСУВАТЬ (1)
ПІДПИСУЙТЕ (4)
ПІДПИСУЮТЬ (2)
ПІДПИСЧИК (2)
ПІДПИСЧИКИ (2)
ПІДПИХАВ (1)
ПІДПИХАТИ (1)

ПІДПИШЕ (2)
ПІДПИШЕМОСЬ (1)
ПІДПИШЕТЕСЬ (1)
ПІДПИШИ (1)
ПІДПИШІТЬ (1)
ПІДПИШУ (1)
ПІДПИШУСЬ (2)
ПІДПІРКА (1)
ПІДПІРКИ (2)
ПІДПЛИГНЕ (1)
ПІДПЛИЛИ (1)
ПІДПОВНІ (3)
ПІДПОЄНІ (1)
ПІДПОЮВАВ (1)
ПІДПОЮВАЛИ (1)
ПІДПРАВИВШИ (2)
ПІДПРАВИЛА (1)
ПІДПРАВИТЬ (1)
ПІДПРАВЛЕНИМИ (2)
ПІДПРАВЛЯЙ (1)
ПІДПРАВЛЯЛИ (2)
ПІДПУСКАЛИ (1)
ПІДПУСКАТИ (2)
ПІДРИВАЛА (1)
ПІДРИВАЛИСЬ (2)
ПІДРИЗНИК (1)
ПІДРИЗНИКИ (1)
ПІДРІ (3)
ПІДРІВ (2)
ПІДРІЗАНИМИ (2)
ПІДРІЗАНИХ (1)
ПІДРІЗАНІ (6)
ПІДРІЗИ (1)
ПІДРІС (6)
ПІДРОБЛЕНА (1)
ПІДРОБЛЕНЕ (2)
ПІДРОБЛЕНИМ (2)
ПІДРОБЛЕНІ (2)
ПІДРОБЛЕНІСТЬ (2)
ПІДРОБЛЕНОГО (3)
ПІДРОБЛЕНУ (1)
ПІДРОБЛЮВАЛАСЬ (2)
ПІДРОБЛЮВАЛИСЬ (1)
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ПІДРОБЛЮВАННЯ (1)
ПІДРОБЛЮВАТЬСЯ (1)
ПІДРОБЛЮЄТЬСЯ (1)
ПІДРОБЛЮЮТЬ (1)
ПІДРОБЛЮЮЧИСЬ (3)
ПІДРОБЛЯЮ (1)
ПІДРОСЛА (5)
ПІДРОСЛИ (2)
ПІДРОСТАВ (3)
ПІДРОСТАЄ (1)
ПІДРОСТАЛА (1)
ПІДРОСТАЛИ (1)
ПІДРОСТАТИ (5)
ПІДРОСТАТЬ (1)
ПІДРОСТАЮТЬ (1)
ПІДРОСТЕ (3)
ПІДРОСТУТЬ (3)
ПІДРОСТУЮТЬ (1)
ПІДРУЧНИКА (2)
ПІДРУЧНИКАМИ (2)
ПІДРУЧНИКІВ (2)
ПІДРУЧНИМИ (2)
ПІДРЯД (11)
ПІДРЯДЖАЛИСЬ (1)
ПІДРЯДИВ (3)
ПІДРЯДЧИК (1)
ПІДРЯДЧИКА (1)
ПІДРЯДЧИКАМИ (1)
ПІДРЯСНИКУ (1)
ПІДРЯХ (9)
ПІДСАДИВ (4)
ПІДСАДИЛИ (1)
ПІДСАКАМИ (1)
ПІДСАКИ (2)
ПІДСАКОЮ (1)
ПІДСАКУ (1)
ПІДСАПУВАЛИ (2)
ПІДСАПУВАТИ (1)
ПІДСАПУЮ (1)
ПІДСВИНКАМ (1)
ПІДСВИНКИ (8)
ПІДСВИНКІВ (4)
ПІДСВИНОК (3)

ПІДСВІЖАЮТЬ (2)
ПІДСВІЖЕНА (2)
ПІДСВІЖИВ (1)
ПІДСВІЖИЛИ (1)
ПІДСВІЖИЛО (1)
ПІДСВІЖУЄ (1)
ПІДСВІЧНИК (2)
ПІДСВІЧНИКАХ (1)
ПІДСВІЧНИКИ (5)
ПІДСВІЧНИКІВ (1)
ПІДСВІЧНИКОВІ (2)
ПІДСВІЧНИКУ (1)
ПІДСИЛИМОСЬ (1)
ПІДСИЛИТИ (1)
ПІДСИЛИТЬ (1)
ПІДСИЛЬ (1)
ПІДСИЛЮВАТИ (1)
ПІДСИНЕНИХ (2)
ПІДСИПАВ (1)
ПІДСИПАЙ (4)
ПІДСИТКАХ (1)
ПІДСИТКІВ (2)
ПІДСКАКУВАВ (8)
ПІДСКАКУВАЛА (8)
ПІДСКАКУВАЛИ (8)
ПІДСКАКУВАЛО (1)
ПІДСКАКУВАТИ (2)
ПІДСКАКУЄ (9)
ПІДСКАКУЄШ (1)
ПІДСКАКУЙ (1)
ПІДСКАКУЮ (1)
ПІДСКАКУЮТЬ (1)
ПІДСКАКУЮЧИ (2)
ПІДСКОЧИВ (17)
ПІДСКОЧИВШИ (1)
ПІДСКОЧИЛА (12)
ПІДСКОЧИЛИ (3)
ПІДСКОЧИТЬ (3)
ПІДСКОЧИШ (1)
ПІДСЛУХАВ (3)
ПІДСЛУХАЄ (4)
ПІДСЛУХАЛА (5)
ПІДСЛУХАЛИ (4)

ПІДСЛУХАНА (1)
ПІДСЛУХАТИ (1)
ПІДСЛУХАТЬ (1)
ПІДСЛУХАЮ (1)
ПІДСЛУХУВАЛИ (1)
ПІДСЛУХУВАТИ (3)
ПІДСМАЛЮВАТИ (1)
ПІДСМАЛЮЮТЬ (1)
ПІДСОВУВАВ (1)
ПІДСОЛОДЖЕНИЙ (1)
ПІДСОЛОДЖЕНИМ (1)
ПІДСОЛОДЖЕНІ (1)
ПІДСОЛОДЖУВАЛА (1)
ПІДСОЛОДИВШИ (1)
ПІДСОЛОДИЛА (3)
ПІДСОЛОДИТЬ (1)
ПІДСТАВ (1)
ПІДСТАВИ (8)
ПІДСТАВИВ (8)
ПІДСТАВИВШИ (2)
ПІДСТАВИЛА (2)
ПІДСТАВИЛИ (2)
ПІДСТАВИТИ (2)
ПІДСТАВИТЬ (1)
ПІДСТАВІ (6)
ПІДСТАВКА (2)
ПІДСТАВКИ (4)
ПІДСТАВКУ (1)
ПІДСТАВЛЮ (1)
ПІДСТАВЛЯЄ (7)
ПІДСТАВЛЯЙТЕ (1)
ПІДСТАВЛЯЛА (1)
ПІДСТАВЛЯННЯ (1)
ПІДСТАВЛЯТЬ (1)
ПІДСТАВЛЯЮ (1)
ПІДСТАВЛЯЮТЬ (6)
ПІДСТАВЛЯЮЧИ (1)
ПІДСТАВНЕ (2)
ПІДСТАВНІ (1)
ПІДСТАВОК (1)
ПІДСТАВЦІ (1)
ПІДСТЕЛИЛИ (1)
ПІДСТЕЛЯЙ (1)
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ПІДСТЕРЕГАТЬ (1)
ПІДСТЕРЕГЛА (1)
ПІДСТЕРЕГТИ (3)
ПІДСТЕРІГ (2)
ПІДСТЕРІГАЄШ (1)
ПІДСТЕРІГАТИ (1)
ПІДСТЕРІГАТЬ (1)
ПІДСТРЕЛЕНА (7)
ПІДСТРЕЛЕНУ (1)
ПІДСТРЕЛИВ (1)
ПІДСТРЕЛИЛА (2)
ПІДСТРИБНЕШ (1)
ПІДСТРИГ (1)
ПІДСТРИГАЄ (3)
ПІДСТРИГАТИ (2)
ПІДСТРИЖЕНЕ (2)
ПІДСТРИЖЕНІ (1)
ПІДСТРИЖЕНОЮ (1)
ПІДСТРИЖЕНУ (2)
ПІДСТУП (8)
ПІДСТУПАВ (2)
ПІДСТУПАЄ (3)
ПІДСТУПАЙ (2)
ПІДСТУПАЛА (2)
ПІДСТУПАЛИ (7)
ПІДСТУПАТИ (2)
ПІДСТУПАЮТЬ (4)
ПІДСТУПАЮЧИ (1)
ПІДСТУПИ (1)
ПІДСТУПИВ (24)
ПІДСТУПИВШИ (2)
ПІДСТУПИЛА (11)
ПІДСТУПИЛИ (4)
ПІДСТУПИТИ (6)
ПІДСТУПЛЯТЬ (1)
ПІДСТУПОМ (2)
ПІДСУНУ (1)
ПІДСУНУВ (3)
ПІДСУНУВСЯ (1)
ПІДСУНУТЬ (1)
ПІДТЕЧАХ (1)
ПІДТЕЧІ (1)
ПІДТИКАВШИ (2)

ПІДТИКАЄ (1)
ПІДТИКАЙТЕСЬ (1)
ПІДТИКАНА (2)
ПІДТИКАНІ (1)
ПІДТИНАВ (1)
ПІДТИНАЄ (1)
ПІДТИЧКИ (1)
ПІДТОКАХ (1)
ПІДТОКИ (2)
ПІДТОКІВ (1)
ПІДТОПИЛА (2)
ПІДТОПИЛО (1)
ПІДТОПЛЕНІ (1)
ПІДТОПТАВСЬ (1)
ПІДТОПТАВСЯ (5)
ПІДТОПТАЛАСЬ (3)
ПІДТОПТАЛИСЬ (1)
ПІДТОПТАНА (2)
ПІДТОПТАНИЙ (5)
ПІДТОПТАНИМ (1)
ПІДТОПТАНИХ (1)
ПІДТОПТАНІ (1)
ПІДТОПТАНОГО (2)
ПІДТОПЧЕМОСЬ (1)
ПІДТОПЧЕТЬСЯ (2)
ПІДТРИМУЮТЬ (2)
ПІДТЮПКИ (1)
ПІДТЮПЦЕМ (10)
ПІДТЯВ (2)
ПІДТЯГАВ (1)
ПІДТЯГАЛА (1)
ПІДТЯГАЛИ (1)
ПІДТЯГЛА (1)
ПІДТЯГНИ (1)
ПІДТЯГУВАВ (2)
ПІДТЯГУВАЛИ (1)
ПІДТЯГУВАТЬ (1)
ПІДТЯГУЄ (1)
ПІДТЯЖКИ (1)
ПІДТЯЛО (2)
ПІДТЯТИМ (1)
ПІДТЯТИМИ (1)
ПІДУ (358)

ПІДУТЬ (50)
ПІДУЧЕНІ (1)
ПІДХВАЛЮЮТЬ (1)
ПІДХИЛЮ (1)
ПІДХИЛЯЙТЕСЯ (1)
ПІДХОДЕ (1)
ПІДХОДЖУ (3)
ПІДХОДИВ (7)
ПІДХОДИЛА (4)
ПІДХОДИЛИ (9)
ПІДХОДИЛО (1)
ПІДХОДИТЬ (9)
ПІДХОДЯЧИ (4)
ПІДХОДЯЩИЙ (2)
ПІДХОЖА (8)
ПІДХОЖЕ (7)
ПІДХОЖИЙ (9)
ПІДХОЖИМИ (2)
ПІДХОЖИХ (2)
ПІДХОЖІ (13)
ПІДХОЖУ (8)
ПІДХОПИВ (7)
ПІДХОПИЛА (9)
ПІДХОПИЛИ (2)
ПІДХОПИЛО (2)
ПІДХОПИТЬ (1)
ПІДХОПЛЮВАЛА (1)
ПІДХОПЛЮЄ (3)
ПІДХОПЛЮЮТЬ (2)
ПІДЧЕСАЛА (1)
ПІДЧИНЯВ (2)
ПІДЧИНЯТЬ (2)
ПІДЧИХВІСТ (1)
ПІДЧИХВОСТА (2)
ПІДЧИХВОСТЕ (1)
ПІДЧИХВОСТИ (3)
ПІДЧИХВОСТІВ (1)
ПІДЧОС (1)
ПІДШИВАЛА (1)
ПІДШТОВХУЄ (2)
ПІЄМО (1)
ПІЄСИ (8)
ПІЖИВ (2)

481

ПІЖИЛИ (1)
ПІЖИТЬ (2)
ПІЖМУРКИ (6)
ПІЗНАВ (8)
ПІЗНАВАЛИ (2)
ПІЗНАВАТИ (1)
ПІЗНАЄ (1)
ПІЗНАЄТЕ (2)
ПІЗНАЛА (6)
ПІЗНАЛИ (4)
ПІЗНАТИ (2)
ПІЗНАЮ (1)
ПІЗНАЮТЬ (3)
ПІЗНАЮТЬСЯ (2)
ПІЗНЕНЬКО (22)
ПІЗНЕНЬКОПІЗНЕНЬКО (1)
ПІЗНЄ (1)
ПІЗНІ (13)
ПІЗНІЙ (18)
ПІЗНІМ (4)
ПІЗНІМИ (1)
ПІЗНІХ (1)
ПІЗНІШЕ (11)
ПІЗНІШИХ (2)
ПІЗНІШІ (2)
ПІЗНО (68)
ПІЗНЬОГО (9)
ПІЗНЬОЇ (30)
ПІЗНЬОМУ (1)
ПІЗНЬОЮ (14)
ПІЗНЮ (15)
ПІЗНЮР (3)
ПІЗНЮРАМИ (1)
ПІЗНЮРІ (1)
ПІЗНЮРІВ (1)
ПІЗНЮРОК (1)
ПІЗНЯ (19)
ПІЙДУ (2)
ПІЙЛА (1)
ПІЙМАВ (2)
ПІЙМАВСЬ (1)
ПІЙМАВШИ (1)

ПІЙМАЄМО (1)
ПІЙМАЙ (1)
ПІЙМАТИ (1)
ПІЙШОВ (6)
ПІК (3)
ПІКАМИ (2)
ПІКАНТНА (1)
ПІКАНТНЕ (1)
ПІКАНТНИМ (1)
ПІКАНТНО (1)
ПІКЛУВАВСЬ (1)
ПІКЛУВАВСЯ (1)
ПІКЛУВАЛАСЬ (3)
ПІКЛУВАЛИСЯ (1)
ПІКЛУВАННЯ (2)
ПІКЛУВАТИМУСЬ (1)
ПІКЛУВАТИСЬ (6)
ПІКЛУВАТЬСЯ (1)
ПІКЛУЄТЬСЯ (2)
ПІКЛУЙСЬ (1)
ПІКЛУЙСЯ (2)
ПІКЛУЙТЕСЬ (2)
ПІКЛУЮСЬ (1)
ПІКЛУЮТЬСЯ (2)
ПІКНІКИ (1)
ПІКНУТИ (2)
ПІКОВІ (1)
ПІКОВОМУ (1)
ПІКСЯ (2)
ПІЛ (14)
ПІЛАТУСА (1)
ПІЛАТУСУ (1)
ПІЛІГРИМІВ (2)
ПІЛІГРИМКИ (1)
ПІЛІГРИМСТВО (1)
ПІЛКУ (1)
ПІЛЛЄ (2)
ПІЛЬ (2)
ПІНА (5)
ПІНИ (6)
ПІНИЛАСЬ (1)
ПІНІ (1)

ПІННІЧНОЧЕРНІГІВСЬКА (2)
ПІНОЮ (7)
ПІНУ (3)
ПІНЯЧЕ (1)
ПІП (51)
ПІР (1)
ПІРАМИ (1)
ПІРАМІД (3)
ПІРАМІДА (2)
ПІРАМІДАЛЬНА (1)
ПІРАМІДАЛЬНИЙ (1)
ПІРАМІДАЛЬНИХ (1)
ПІРАМІДАЛЬНІ (1)
ПІРАМІДАЛЬНО (1)
ПІРАМІДАЛЬНОЮ (1)
ПІРАМІДИ (8)
ПІРАМІДІ (1)
ПІРАМІДКАМИ (1)
ПІРАМІДОЮ (2)
ПІРАМІДУ (2)
ПІРАТІВ (1)
ПІР'Ї (2)
ПІР'ЇНА (2)
ПІРНАВ (2)
ПІРНАЄ (5)
ПІРНАЛА (9)
ПІРНАЛИ (5)
ПІРНАЛО (1)
ПІРНАТИ (1)
ПІРНАТЬ (1)
ПІРНАЮТЬ (5)
ПІРНАЮЧИ (2)
ПІРНЕ (1)
ПІРНЕМО (1)
ПІРНЕТЕ (1)
ПІРНИКАХ (2)
ПІРНИКИ (4)
ПІРНУВ (30)
ПІРНУВШИ (1)
ПІРНУЛА (19)
ПІРНУЛИ (15)
ПІРНУЛО (9)
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ПІРНУТЬ (1)
ПІР'Я (38)
ПІР'ЯМ (6)
ПІР'ЯЧКО (1)
ПІСЕНЬ (152)
ПІСЕНЬКИ (6)
ПІСЕНЬКУ (4)
ПІСЕНЬОК (1)
ПІСКАХ (3)
ПІСКИ (3)
ПІСКОМ (32)
ПІСКУ (30)
ПІСКУВАТА (2)
ПІСКУВАТЕ (2)
ПІСКУВАТИЙ (7)
ПІСКУВАТИМ (1)
ПІСКУВАТИМИ (1)
ПІСКУВАТІ (2)
ПІСКУВАТІЙ (2)
ПІСКУВАТОГО (2)
ПІСКУВАТОЇ (2)
ПІСКУВАТОМУ (6)
ПІСКУВАТУ (4)
ПІСКУНОВА (1)
ПІСЛАЛА (1)
ПІСЛЯ (954)
ПІСЛЯЗАВТРА (10)
ПІСНА (1)
ПІСНЕЮ (34)
ПІСНИЙ (4)
ПІСНИМ (1)
ПІСНИМИ (2)
ПІСНИХ (1)
ПІСНІ (354)
ПІСНІВ (1)
ПІСНУ (3)
ПІСНЮ (135)
ПІСНЮКАВ (1)
ПІСНЮКАЄ (1)
ПІСНЮКАЛИ (3)
ПІСНЮКАЛО (1)
ПІСНЮКАННЯ (2)
ПІСНЮКАТИ (2)

ПІСНЮКАТЬ (2)
ПІСНЯ (162)
ПІСНЯМИ (34)
ПІСНЯХ (10)
ПІСОК (31)
ПІСОЧКУ (2)
ПІСОЧНИЦЮ (1)
ПІСОЧОК (2)
ПІСТ (35)
ПІСТОЛЕТ (2)
ПІСТОЛЕТА (1)
ПІСТОЛЕТИ (1)
ПІСТОЛІ (1)
ПІСТОЛЯМИ (1)
ПІСТРІ (1)
ПІСТРЬОВІЙ (1)
ПІСТРЬОВОЮ (1)
ПІСТРЮ (2)
ПІСТРЯВА (2)
ПІСТРЯВИЙ (2)
ПІСТРЯВИМИ (1)
ПІСТРЯВИХ (1)
ПІСТРЯВІ (2)
ПІСТРЯВІША (1)
ПІСТРЯВО (2)
ПІСТРЯВОМУ (2)
ПІСЧАНАЯ (1)
ПІТ (40)
ПІТИ (69)
ПІТКАННЯ (1)
ПІФ-ПАФ (1)
ПІФ-ПАФ-ПІФ-ПАФ (1)
ПІХВАХ (1)
ПІХВИ (12)
ПІХВІ (4)
ПІХВУ (2)
ПІХОВ (1)
ПІХОТА (2)
ПІХОТАРИ (1)
ПІЧ (107)
ПІЧКИ (1)
ПІЧКУР (1)
ПІЧКУРА (2)

ПІЧКУРЕ (1)
ПІЧКУРІВ (1)
ПІЧКУРКА (1)
ПІЧУРКАХ (3)
ПІЧУРКИ (1)
ПІЧУРКУ (3)
ПІЧУР-КУ (1)
ПІЧУРЦІ (3)
ПІЧЧЮ (7)
ПІША (1)
ПІШЕ (1)
ПІШІ (5)
ПІШКИ (55)
ПІШЛА (753)
ПІШЛЕ (2)
ПІШЛИ (459)
ПІШЛО (56)
ПІШЛОСЬ (3)
ПІШЛОСЯ (7)
ПІШОВ (667)
ПІШОВШИ (1)
ПІШОХОДІ (3)
ПІШОХОДІВ (1)
ПІЩИНКИ (1)
ПІЯ (1)
ПІЯНІНО (1)
ПЛАВАВ (10)
ПЛАВАЄ (9)
ПЛАВАЄМО (2)
ПЛАВАЛА (6)
ПЛАВАЛИ (33)
ПЛАВАЛО (1)
ПЛАВАТИ (5)
ПЛАВАТЬ (4)
ПЛАВАЮ (1)
ПЛАВАЮТЬ (8)
ПЛАВАЮЧИ (3)
ПЛАВКИЙ (8)
ПЛАВКІ (2)
ПЛАВКО (18)
ПЛАВКОМУ (2)
ПЛАВКОСТІ (1)
ПЛАВКОЮ (5)
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ПЛАВНІ (4)
ПЛАВНО (3)
ПЛАВНЯМИ (1)
ПЛАВНЯХ (2)
ПЛАЗУВАВ (2)
ПЛАЗУВАЛА (3)
ПЛАЗУВАЛИ (3)
ПЛАЗУВАЛО (1)
ПЛАЗУВАТИ (1)
ПЛАЗУВАТИМУТЬ (1)
ПЛАЗУВАТЬ (1)
ПЛАЗУЄ (4)
ПЛАЗУЄТЕ (1)
ПЛАЗУЙТЕ (2)
ПЛАЗУНАМИ (2)
ПЛАЗУЮТЬ (7)
ПЛАЗУЮЧИХ (2)
ПЛАКАВ (22)
ПЛАКАЛА (110)
ПЛАКАЛИ (42)
ПЛАКАЛО (3)
ПЛАКАТИ (67)
ПЛАКАТИМЕ (3)
ПЛАКАТИМУТЬ (1)
ПЛАКАТЬ (15)
ПЛАКСИВА (1)
ПЛАКСИВИЙ (2)
ПЛАКСИВИМ (6)
ПЛАКСИВІ (2)
ПЛАКСИВО (1)
ПЛАКСИВУ (2)
ПЛАКСИВЦІ (2)
ПЛАКСІЯ (1)
ПЛАКУЧА (1)
ПЛАКУЧИМ (1)
ПЛАКУЧИМИ (1)
ПЛАКУЧИХ (1)
ПЛАКУЧІ (2)
ПЛАН (12)
ПЛАНАМ (1)
ПЛАНЕТАХ (1)
ПЛАНЕТИ (1)
ПЛАНЕТУ (2)

ПЛАНИ (3)
ПЛАНИН (1)
ПЛАНИНИ (1)
ПЛАНИНІ (1)
ПЛАНІ (4)
ПЛАНІВ (2)
ПЛАНОВІ (1)
ПЛАНТАЦІЇ (2)
ПЛАНТАЦІЯХ (2)
ПЛАНУ (1)
ПЛАСТИРІ (1)
ПЛАСТУНИ (4)
ПЛАТА (14)
ПЛАТАНИМИ (1)
ПЛАТЕ (1)
ПЛАТИ (41)
ПЛАТИВ (14)
ПЛАТИЛА (6)
ПЛАТИЛИ (19)
ПЛАТИМО (2)
ПЛАТИТЕ (3)
ПЛАТИТИ (22)
ПЛАТИТИМЕ (1)
ПЛАТИТИМЕМО (1)
ПЛАТИТИМЕТЕ (1)
ПЛАТИТИМУ (3)
ПЛАТИТЬ (40)
ПЛАТІ (3)
ПЛАТІТЬ (2)
ПЛАТНІ (2)
ПЛАТО (9)
ПЛАТОН (4)
ПЛАТОНА (2)
ПЛАТОНЕ (1)
ПЛАТОНІВ (1)
ПЛАТОНІЧНЕ (1)
ПЛАТОНОВІ (1)
ПЛАТОЧОК (6)
ПЛАТОЧОК-ВИНОГРАД
(2)
ПЛАТОЮ (8)
ПЛАТТЯ (36)
ПЛАТТЯМ (2)

ПЛАТУ (61)
ПЛАТФОРМА (2)
ПЛАТФОРМАМИ (1)
ПЛАТФОРМАХ (3)
ПЛАТФОРМИ (3)
ПЛАТФОРМІ (3)
ПЛАТФОРМОЮ (1)
ПЛАТФОРМУ (9)
ПЛАТЯТЬ (11)
ПЛАТЯТЬСЯ (2)
ПЛАФОН (1)
ПЛАФОНІ (1)
ПЛАХОТ (6)
ПЛАХТА (11)
ПЛАХТАМ (1)
ПЛАХТАХ (1)
ПЛАХТИ (5)
ПЛАХТІ (4)
ПЛАХТУ (9)
ПЛАХТЯНОМУ (1)
ПЛАЦ (7)
ПЛАЦУ (20)
ПЛАЧ (73)
ПЛАЧЕ (77)
ПЛАЧЕМ (13)
ПЛАЧЕТЕ (8)
ПЛАЧЕШ (19)
ПЛАЧТЕ (10)
ПЛАЧТЕ-БО (2)
ПЛАЧУ (36)
ПЛАЧУТЬ (31)
ПЛАЧУЧИ (16)
ПЛАЩАНИЦІ (6)
ПЛАЩАНИЦЮ (2)
ПЛАЩЕНІЦА (1)
ПЛАЩІ (1)
ПЛАЩУВАТИЙ (1)
ПЛАЩУВАТІ (1)
ПЛЕБЕЙСЬКЕ (1)
ПЛЕБЕЙСЬКІ (1)
ПЛЕВНИ (4)
ПЛЕЛА (8)
ПЛЕЛАСЬ (1)
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ПЛЕЛАСЯ (2)
ПЛЕЛИ (3)
ПЛЕЛИСЬ (1)
ПЛЕМЕНІ (2)
ПЛЕМІННИК (2)
ПЛЕМ'Ї (2)
ПЛЕМ'ЇВ (1)
ПЛЕМ'Я (17)
ПЛЕМ'ЯМ (3)
ПЛЕНТАВСЯ (1)
ПЛЕНТАЄ (1)
ПЛЕНТАЄТЬСЯ (1)
ПЛЕНТАЛАСЬ (3)
ПЛЕНТАЛИСЬ (2)
ПЛЕНТАТИСЬ (1)
ПЛЕОНАЗМИ (1)
ПЛЕСА (20)
ПЛЕСАМИ (2)
ПЛЕСАХ (2)
ПЛЕСІ (8)
ПЛЕСКАВ (4)
ПЛЕСКАЛА (2)
ПЛЕСКАЛАСЯ (1)
ПЛЕСКАЛИ (3)
ПЛЕСКАЛИСЯ (1)
ПЛЕСКАЛО (1)
ПЛЕСКАННЯ (1)
ПЛЕСКАТИ (1)
ПЛЕСКАЧІ (1)
ПЛЕСКОВАТИЙ (1)
ПЛЕСКОТУ (1)
ПЛЕСНУВ (1)
ПЛЕСНУВШИ (1)
ПЛЕСНУЛА (13)
ПЛЕСНУТЬ (1)
ПЛЕСО (16)
ПЛЕСОМ (6)
ПЛЕСТИ (10)
ПЛЕТЕ (6)
ПЛЕТЕНА (2)
ПЛЕТЕНИМИ (4)
ПЛЕТЕНИХ (2)
ПЛЕТЕНІ (2)

ПЛЕТЕНУ (3)
ПЛЕТЕТЕ (1)
ПЛЕТІННІ (1)
ПЛЕТУ (4)
ПЛЕТУТЬ (2)
ПЛЕТУЧИ (1)
ПЛЕТЯНКИ (1)
ПЛЕЧА (21)
ПЛЕЧАМ (1)
ПЛЕЧАМИ (2)
ПЛЕЧАХ (110)
ПЛЕЧЕ (102)
ПЛЕЧЕЙ (40)
ПЛЕЧЕМ (9)
ПЛЕЧИМА (53)
ПЛЕЧИСТА (5)
ПЛЕЧИСТИЙ (32)
ПЛЕЧИСТІ (1)
ПЛЕЧИЩА (1)
ПЛЕЧІ (234)
ПЛЕЩЕ (9)
ПЛЕЩИ (1)
ПЛЕЩУТЬСЯ (2)
ПЛЕЯДИ (2)
ПЛИВ (8)
ПЛИВЕ (33)
ПЛИВЕМО (1)
ПЛИВИ (3)
ПЛИВЛА (6)
ПЛИВЛИ (11)
ПЛИВЛО (1)
ПЛИВУ (3)
ПЛИВУТЬ (24)
ПЛИВУЧИ (3)
ПЛИГ (7)
ПЛИГАВ (2)
ПЛИГАЄ (2)
ПЛИГАЙТЕ (2)
ПЛИГАЛА (3)
ПЛИГАЛИ (14)
ПЛИГАННЯ (2)
ПЛИГАТИ (2)
ПЛИГАТЬ (4)

ПЛИГАЮТЬ (10)
ПЛИГАЮЧИ (2)
ПЛИГНЕ (2)
ПЛИГНУ (1)
ПЛИГНУВ (16)
ПЛИГНУЛА (7)
ПЛИГНУЛИ (3)
ПЛИГНУЛО (2)
ПЛИГНУТИ (2)
ПЛИЛА (13)
ПЛИЛИ (2)
ПЛИНЕ (17)
ПЛИНОМ (4)
ПЛИНУЛА (3)
ПЛИНУЛО (1)
ПЛИНУТЬ (1)
ПЛИНУЧИЙ (1)
ПЛИНУЧОГО (1)
ПЛИС (1)
ПЛИСИ (1)
ПЛИСКА (2)
ПЛИСКАМИ (1)
ПЛИСКИ (3)
ПЛИСКОВАТА (6)
ПЛИСКОВАТЕ (2)
ПЛИСКОВАТИЙ (14)
ПЛИСКОВАТИМ (2)
ПЛИСКОВАТИМИ (6)
ПЛИСКОВАТИХ (3)
ПЛИСКОВАТІ (7)
ПЛИСКОВАТО (1)
ПЛИСКОВАТОГО (5)
ПЛИСКОВАТОЇ (1)
ПЛИСКОВАТОМУ (7)
ПЛИСКОВАТОЮ (5)
ПЛИСКОВАТУ (4)
ПЛИСКОМ (5)
ПЛИСКУВАТОГО (1)
ПЛИСКУВАТОЮ (1)
ПЛИСОВИХ (2)
ПЛИСОВІ (1)
ПЛИСОВОМУ (1)
ПЛИСОВУ (1)
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ПЛИСОК (2)
ПЛИСОМ (4)
ПЛИСТИ (9)
ПЛИСУ (5)
ПЛИТАХ (3)
ПЛИТИ (8)
ПЛИТІ (1)
ПЛИТКИ (3)
ПЛИТУ (3)
ПЛІВ (6)
ПЛІД (1)
ПЛІСНЯВА (1)
ПЛІСНЯВИ (1)
ПЛІТКА (1)
ПЛІТКИ (1)
ПЛІТКУ (2)
ПЛІТОК (1)
ПЛІЧ (3)
ПЛІЧКА (2)
ПЛІЧКО (5)
ПЛІЧМИ (3)
ПЛОДИЛИ (2)
ПЛОДИМО (1)
ПЛОДИТИМУТЬСЯ (1)
ПЛОДИТЬ (1)
ПЛОДИТЬСЯ (1)
ПЛОДЮЧІ (1)
ПЛОДЮЧІЙ (1)
ПЛОДЮЧІСТЬ (1)
ПЛОДЮЧОЇ (1)
ПЛОСКІНЬ (3)
ПЛОСКОНІ (1)
ПЛОТАМИ (1)
ПЛОТАХ (2)
ПЛОТИ (2)
ПЛОТІ (12)
ПЛОХА (6)
ПЛОХЕНЬКА (2)
ПЛОХЕНЬКИЙ (2)
ПЛОХЕНЬКІ (2)
ПЛОХІ (3)
ПЛОХУТА (1)

ПЛОХУТА-ЧОЛОВІК
(1)
ПЛОЩАНСЬКИЙ (2)
ПЛОЩИНУ (1)
ПЛУГ (9)
ПЛУГА (17)
ПЛУГАМИ (3)
ПЛУГАНИВСЬ (1)
ПЛУГАНИВСЯ (1)
ПЛУГАНИЛИСЬ (3)
ПЛУГАНИТЬСЯ (2)
ПЛУГАТАРІ (2)
ПЛУГАХ (1)
ПЛУГИ (9)
ПЛУГІВ (2)
ПЛУГОМ (6)
ПЛУЗІ (1)
ПЛУТАВ (2)
ПЛУТАВСЬ (1)
ПЛУТАВСЯ (3)
ПЛУТАЄТЬСЯ (1)
ПЛУТАЄШ (1)
ПЛУТАЄШСЯ (1)
ПЛУТАЛА (1)
ПЛУТАЛАСЬ (5)
ПЛУТАЛАСЯ (2)
ПЛУТАЛИ (1)
ПЛУТАЛИСЬ (6)
ПЛУТАЛОСЬ (1)
ПЛУТАНИНА (5)
ПЛУТАНИНИ (6)
ПЛУТАНИНІ (1)
ПЛУТАНИНУ (5)
ПЛУТАТИ (2)
ПЛУТАТИСЬ (3)
ПЛУТАТЬ (1)
ПЛУТАЮ (2)
ПЛУТАЮСЬ (2)
ПЛУТАЮСЯ (1)
ПЛУТАЮТЬ (2)
ПЛУТАЮТЬСЯ (8)
ПЛУТАЮЧИСЬ (2)
ПЛУТОВКА (1)

ПЛУТОНА (2)
ПЛУТОНОВЕ (2)
ПЛЬОТКИ (3)
ПЛЮВАВ (2)
ПЛЮВАЛА (2)
ПЛЮВАЛИ (1)
ПЛЮЄ (11)
ПЛЮЄТЕ (1)
ПЛЮЙ (1)
ПЛЮНДРУВАЛА (2)
ПЛЮНДРУВАТИ (2)
ПЛЮНЕ (1)
ПЛЮНУ (1)
ПЛЮНУВ (22)
ПЛЮНУВШИ (1)
ПЛЮНУЛА (5)
ПЛЮНУТИ (3)
ПЛЮНЬТЕ (1)
ПЛЮСНУВ (1)
ПЛЮШКІНАМИ (1)
ПЛЮЩ (14)
ПЛЮЩА (18)
ПЛЮЩИЛА (1)
ПЛЮЮТЬ (1)
ПЛЯМА (14)
ПЛЯМАМИ (11)
ПЛЯМИ (23)
ПЛЯМІ (3)
ПЛЯМКАВ (1)
ПЛЯМКАЛИ (1)
ПЛЯМКАННЯ (1)
ПЛЯМКИ (2)
ПЛЯМКУ (1)
ПЛЯМОЧКИ (1)
ПЛЯМОЮ (3)
ПЛЯМУ (4)
ПЛЯМУВАЛА (1)
ПЛЯМУВАТИ (2)
ПЛЯМУВАТИЙ (1)
ПЛЯМУЄ (2)
ПЛЯМУЄШ (1)
ПЛЯЦ (2)
ПЛЯЦА (1)
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ПЛЯЦУ (8)
ПЛЯШЕЧКИ (5)
ПЛЯШЕЧКУ (11)
ПЛЯШЕЧОК (1)
ПЛЯШКА (22)
ПЛЯШКАМИ (25)
ПЛЯШКАХ (2)
ПЛЯШКИ (91)
ПЛЯШКО (1)
ПЛЯШКОЮ (13)
ПЛЯШКУ (109)
ПЛЯШКУ-ДРУГУ (1)
ПЛЯШОК (26)
ПЛЯШЦІ (16)
ПНЕТЬСЯ (2)
ПНІ (5)
ПНІВ (2)
ПНУВСЯ (3)
ПНУЛАСЯ (2)
ПНУТИСЬ (1)
ПНУТЬСЯ (1)
ПО (5580)
ПО-АЗІЙСЬКОМУ (1)
ПО-АНГЛІЙСЬКІЙ (4)
ПОАРИСТОКРАТИЧНОМУ
(3)
ПО-АРМЯНСЬКІЙ (1)
ПО-АРХІЄРЕЙСЬКИ (1)
ПОБАБЛЯЄ (1)
ПО-БАБЯЧІЙ (1)
ПОБАВИТЕСЬ (1)
ПОБАВИТИ (1)
ПОБАВИТИСЬ (6)
ПОБАВИТЬСЯ (4)
ПОБАВТЕСЬ (1)
ПОБАДЬОРНІШАЛА (1)
ПОБАДЬОРНІШАЛИ (6)
ПОБАДЬОРНІШАЮ (1)
ПОБАЖАВ (1)
ПОБАЖАЄМО (1)
ПОБАЖАТЬ (2)
ПОБАЗАРУВАВШИ (1)

ПОБАЛАКАВ (13)
ПОБАЛАКАВШИ (12)
ПОБАЛАКАЄ (5)
ПОБАЛАКАЄМО (33)
ПОБАЛАКАЄТЕ (3)
ПОБАЛАКАЄШ (1)
ПОБАЛАКАЙ (3)
ПОБАЛАКАЙТЕ (2)
ПОБАЛАКАЛА (11)
ПОБАЛАКАЛИ (9)
ПОБАЛАКАТИ (32)
ПОБАЛАКАТЬ (53)
ПОБАЛАКАЮ (8)
ПОБАЛАКАЮТЬ (1)
ПО-БАЛЬНОМУ (4)
ПО-БАЛЬОВОМУ (1)
ПОБАСУВАТИ (1)
ПО-БАТЬКІВСЬКОМУ
(1)
ПО-БАТЮШЧИНОМУ
(1)
ПОБАЧАТЬ (11)
ПОБАЧЕ (6)
ПОБАЧЕННЯ (1)
ПОБАЧИВ (171)
ПОБАЧИВШИ (58)
ПОБАЧИЛА (119)
ПОБАЧИЛАСЬ (1)
ПОБАЧИЛАСЯ (1)
ПОБАЧИЛИ (51)
ПОБАЧИЛИСЬ (1)
ПОБАЧИМ (2)
ПОБАЧИМО (67)
ПОБАЧИМОСЬ (5)
ПОБАЧИТЕ (34)
ПОБАЧИТЕСЬ (5)
ПОБАЧИТИ (42)
ПОБАЧИТИСЬ (18)
ПОБАЧИТИСЯ (1)
ПОБАЧИТЬ (54)
ПОБАЧИТЬСЯ (19)
ПОБАЧИШ (42)
ПОБАЧИШСЯ (2)

ПОБАЧУ (37)
ПОБАЧУСЬ (6)
ПОБАЧУСЯ (2)
ПОБГАВШИСЬ (1)
ПОБГАЛА (1)
ПОБГАЛАСЬ (2)
ПОБГАЛИСЬ (1)
ПОБГАЛОСЬ (1)
ПОБГАНЕ (1)
ПОБГАНІ (6)
ПОБГАНОЇ (1)
ПОБЕРЕЖЖЯ (4)
ПОБЕРЕЖНИЙ (1)
ПОБЕРЕЖНИМ (1)
ПОБЕРЕЖНІЙ (1)
ПОБЕРЕЖНОЇ (1)
ПОБЕРЕЖНОЮ (1)
ПОБЕРЕЖНЬОГО (1)
ПОБЕРЕЖЬЕ (2)
ПОБЕРЕМО (1)
ПОБЕРЕМОСЬ (2)
ПОБЕРУСЯ (1)
ПО-БЕССАРАБСЬКІЙ
(1)
ПОБ'Є (17)
ПОБ'ЄТЕ (1)
ПОБ'ЄШ (1)
ПОБИВ (22)
ПОБИВАВСЯ (3)
ПОБИВАЄ (2)
ПОБИВАЄТЬСЯ (10)
ПОБИВАЙТЕСЬ (1)
ПОБИВАЛАСЬ (14)
ПОБИВАЛИСЬ (6)
ПОБИВАННЯ (2)
ПОБИВАТИСЬ (2)
ПОБИВАЮТЬ (2)
ПОБИВАЮТЬСЯ (2)
ПОБИВАЮЧИ (2)
ПОБИВСЯ (3)
ПОБИВШИ (3)
ПОБИЙ (7)
ПОБИЛА (23)
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ПОБИЛИ (19)
ПОБИЛИСЬ (9)
ПОБИТА (2)
ПОБИТЕ (5)
ПОБИТИ (20)
ПОБИТИЙ (2)
ПОБИТИМИ (1)
ПОБИТИСЬ (2)
ПОБИТІ (20)
ПОБИТІЙ (1)
ПОБИТОМ (1)
ПОБІГ (143)
ПОБІГАЙ (2)
ПОБІГАЛИ (1)
ПОБІГАТИ (6)
ПОБІГАТЬ (2)
ПОБІГАЧКИ (2)
ПОБІГЛА (280)
ПОБІГЛИ (79)
ПОБІГЛО (3)
ПОБІГТИ (23)
ПОБІД (1)
ПОБІДА (5)
ПОБІДИ (8)
ПОБІДИВ (3)
ПОБІДИЛА (1)
ПОБІДИТЬ (1)
ПОБІДИШ (1)
ПОБІДНА (1)
ПОБІДНИЙ (1)
ПОБІДНИКА (3)
ПОБІДНИКАМ (1)
ПОБІДНИКАМИ (2)
ПОБІДНИКИ (2)
ПОБІДНИКІВ (4)
ПОБІДНИКОМ (3)
ПОБІДНИМ (1)
ПОБІДНИХ (1)
ПОБІДНИЦЕЮ (1)
ПОБІДНО (2)
ПОБІЖАТЬ (1)
ПОБІЖДАЄМО (1)
ПОБІЖИ (15)

ПОБІЖИМО (2)
ПОБІЖИТЬ (10)
ПОБІЖИШ (2)
ПОБІЖІМ (6)
ПОБІЖІТЬ (1)
ПОБІЖУ (29)
ПОБІЛЕНА (2)
ПОБІЛЕНЕ (1)
ПОБІЛЕНИЙ (3)
ПОБІЛЕНИХ (2)
ПОБІЛЕНІ (4)
ПОБІЛЕНО (1)
ПОБІЛИЛИ (2)
ПОБІЛИМО (1)
ПОБІЛІВ (4)
ПОБІЛІЄ (1)
ПОБІЛІЙШАВ (1)
ПОБІЛІЛА (1)
ПОБІЛІЛИ (4)
ПОБІЛІШАВ (1)
ПОБІЛІШАЄ (1)
ПОБІЛІШАЛА (3)
ПОБІЛІШАЛИ (1)
ПОБІЛУВАТИ (1)
ПОБІЛЬШ (1)
ПОБІЛЬШАВ (1)
ПОБІЛЬШАЛА (1)
ПОБІЛЬШАЛИ (5)
ПОБІЛЬШАЛО (5)
ПОБІЛЬШАННЯ (1)
ПОБІЛЬШИВ (1)
ПОБІЛЬШИТЬ (1)
ПОБІЛЬШУВАВ (3)
ПОБІЛЬШУВАЛА (1)
ПОБІЛЬШУВАЛО (1)
ПОБІЛЬШУЄТЕ (1)
ПОБІРНИЦЬ (1)
ПОБІРНИЦЮ (1)
ПОБІЧ (15)
ПОБІЧНИКИ (8)
ПОБІЧНИХ (3)
ПОБІЧНИЦЮ (1)
ПОБІЧНІ (1)

ПОБІЧНУ (2)
ПОБЛАГОСЛОВИВ (11)
ПОБЛАГОСЛОВИВСЯ
(1)
ПОБЛАГОСЛОВИВШИС
Ь (2)
ПОБЛАГОСЛОВИЛА (6)
ПОБЛАГОСЛОВИЛИ (4)
ПОБЛАГОСЛОВИМО
(1)
ПОБЛАГОСЛОВИСЬ (1)
ПОБЛАГОСЛОВИТЕ (2)
ПОБЛАГОСЛОВИТИ (2)
ПОБЛАГОСЛОВИТИСЬ
(1)
ПОБЛАГОСЛОВИТЬ (3)
ПОБЛАГОСЛОВИТЬСЯ
(1)
ПОБЛАГОСЛОВІТЬ (1)
ПОБЛАГОСЛОВЛЮ (1)
ПОБЛИЗУ (44)
ПОБЛИСКУЮЧИ (1)
ПОБЛІДЛА (1)
ПОБЛУКАВШИ (2)
ПОБЛУКАТИ (2)
ПОБЛУКАТЬ (1)
ПОБЛУКАЮ (1)
ПОБЛЯКЛИМ (1)
ПОБОЖИЛАСЬ (1)
ПОБОЖНИЙ (2)
ПОБОЖНИХ (1)
ПОБОЖНІСТЬ (1)
ПО-БОЖОМУ (8)
ПОБОЇТЬСЯ (2)
ПОБОЇШСЯ (3)
ПОБОЇЩА (1)
ПОБОРОВ (1)
ПОБОЮСЯ (1)
ПОБОЯВСЯ (4)
ПОБОЯЛАСЬ (5)
ПОБОЯЛАСЯ (1)
ПОБРАВШИСЬ (28)
ПОБРАЛИ (7)
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ПОБРАЛИСЬ (18)
ПОБРАТАВСЯ (4)
ПОБРАТАЛИСЬ (4)
ПОБРАТАТЬСЯ (1)
ПО-БРАТЕРСЬКІЙ (1)
ПОБРАТИСЬ (3)
ПОБРАТЬСЯ (4)
ПОБРЕХЕНЬКА (2)
ПОБРЕХЕНЬКАМ (1)
ПОБРЕХЕНЬОК (1)
ПОБРИЗКАНУ (1)
ПОБРИЗКАТИ (1)
ПОБРИКАЄМО (1)
ПОБРИКАЮТЬСЯ (1)
ПОБРІВ (2)
ПОБРІХУЄШ (1)
ПОБРОДИЛА (1)
ПОБРЬОХАВСЯ (1)
ПОБРЬОХАВШИСЬ (1)
ПОБУВ (6)
ПОБУВАВ (9)
ПОБУВАВШИ (9)
ПОБУВАВШИХ (1)
ПОБУВАЄМО (2)
ПОБУВАЛА (8)
ПОБУВАЛИ (3)
ПОБУВАТИ (9)
ПОБУВАТЬ (4)
ПОБУВАЮ (3)
ПОБУВШИ (4)
ПОБУДЕ (2)
ПО-БУДЕННОМУ (5)
ПОБУДЕТЕ (1)
ПОБУДЕШ (1)
ПОБУДИВ (10)
ПОБУДИВШИ (1)
ПОБУДИЛА (4)
ПОБУДИЛИ (3)
ПОБУДИТИ (1)
ПОБУДИТЬ (2)
ПОБУДИШ (1)
ПОБУДУВАЛИ (1)
ПОБУДЬМО (1)

ПОБУДЬТЕ (3)
ПОБУЛА (5)
ПОБУСУРМАНИЛАСЬ
(2)
ПО-БУСУРМАНСЬКІЙ
(1)
ПОБУТ (4)
ПОБУТИ (1)
ПОБУТІ (3)
ПОБУТОВУ (2)
ПОБУТЬ (1)
ПОБ'Ю (10)
ПОБ'ЮСЯ (1)
ПОБ'ЮТЬ (3)
ПОБ'ЮТЬСЯ (2)
ПОВАГА (5)
ПОВАГИ (3)
ПОВАГОМ (47)
ПОВАГОЮ (12)
ПОВАГУ (2)
ПОВАЖАВ (11)
ПОВАЖАЄ (13)
ПОВАЖАЄШ (2)
ПОВАЖАЛА (3)
ПОВАЖАЛИ (10)
ПОВАЖАНИЙ (1)
ПОВАЖАННЯ (3)
ПОВАЖАННЯМ (86)
ПОВАЖАТИ (10)
ПОВАЖАТИМЕ (4)
ПОВАЖАТИМУТЬ (1)
ПОВАЖАТЬ (4)
ПОВАЖАЮ (6)
ПОВАЖАЮТЬ (6)
ПОВАЖАЮЧИ (1)
ПОВАЖАЮЧИЙ (32)
ПОВАЖАЮЧУ (1)
ПОВАЖНА (44)
ПОВАЖНЕ (11)
ПОВАЖНИЙ (31)
ПОВАЖНИМ (19)
ПОВАЖНИМИ (1)
ПОВАЖНИХ (8)

ПОВАЖНІ (18)
ПОВАЖНІЙ (6)
ПОВАЖНІСТЬ (10)
ПОВАЖНІША (2)
ПОВАЖНІШЕ (3)
ПОВАЖНІШИЙ (3)
ПОВАЖНІШІ (2)
ПОВАЖНІШОЮ (1)
ПОВАЖНО (50)
ПОВАЖНОГО (8)
ПОВАЖНОЇ (6)
ПОВАЖНОМУ (3)
ПОВАЖНОСТІ (1)
ПОВАЖНОЮ (13)
ПОВАЖНУ (12)
ПОВАЛЕНА (1)
ПОВАЛИВ (1)
ПОВАЛИВСЯ (1)
ПОВАЛИЛИ (1)
ПОВАЛИЛИСЬ (1)
ПОВАЛИЛИСЯ (1)
ПОВАЛИТИ (1)
ПОВАЛЮСЯ (1)
ПО-ВАРВАРСЬКІЙ (1)
ПО-ВАРВАРСЬКОМУ
(2)
ПОВАРИЛА (1)
ПОВАРИТИ (1)
ПО-ВАШОМУ (10)
ПОВБИВАВ (7)
ПОВБИВАВШИ (1)
ПОВБИВАЛИ (5)
ПОВБИВАЛИСЬ (1)
ПОВБИВАНИХ (3)
ПОВБИВАНІ (3)
ПОВБИВАТИ (6)
ПОВБИВАЮТЬ (1)
ПОВБИРАВ (1)
ПОВБИРАЄМО (1)
ПОВБИРАЄМОСЬ (1)
ПОВБИРАЙТЕСЬ (1)
ПОВБИРАЛИ (1)
ПОВБИРАЛИСЬ (13)
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ПОВБИРАЛИСЯ (1)
ПОВБИРАНИМИ (1)
ПОВБИРАНИХ (6)
ПОВБИРАНІ (30)
ПОВБИРАНО (1)
ПОВБІГАЛИ (1)
ПОВВІХОДИЛИ (3)
ПОВГИНАВСЯ (1)
ПОВГИНАЛИСЬ (1)
ПОВДАВАЛИСЬ (2)
ПОВДЯГАЛА (1)
ПОВДЯГАЛИСЬ (2)
ПОВЕДЕ (5)
ПОВЕДЕМО (3)
ПОВЕДЕНА (1)
ПОВЕДЕНІ (1)
ПОВЕДЕНІЯ (4)
ПОВЕДЕНО (1)
ПОВЕДЕНЦІЇ (7)
ПОВЕДЕНЦІЮ (3)
ПОВЕДЕНЦІЯ (32)
ПОВЕДЕТЕ (1)
ПОВЕДИ (3)
ПОВЕДІНКОЮ (1)
ПОВЕДІТЬ (1)
ПОВЕДУ (7)
ПОВЕДУТЬ (5)
ПОВЕЗЕ (2)
ПОВЕЗЕМО (5)
ПОВЕЗЕТЕ (2)
ПОВЕЗЕШ (2)
ПОВЕЗИ (3)
ПОВЕЗІТЬ (2)
ПОВЕЗЛА (3)
ПОВЕЗЛИ (9)
ПОВЕЗТИ (5)
ПОВЕЗУ (2)
ПОВЕЗУТЬ (7)
ПОВЕЛА (66)
ПОВЕЛАСЯ (1)
ПОВЕЛИ (42)
ПО-ВЕЛИКОПАНСЬКІЙ
(1)

ПОВЕЛИКОПАНСЬКОМУ
(1)
ПО-ВЕЛИКОРУСЬКИ
(13)
ПО-ВЕЛИКОРУСЬКІЙ
(27)
ПОВЕЛИКОРУСЬКОМУ (2)
ПОВЕЛИСЬ (2)
ПОВЕЛІВ (1)
ПОВЕЛО (1)
ПОВЕЛОСЯ (1)
ПОВЕРНЕ (11)
ПОВЕРНЕТЬСЯ (6)
ПОВЕРНЕШ (3)
ПОВЕРНИ (5)
ПОВЕРНИСЬ (4)
ПОВЕРНІТЬ (2)
ПОВЕРНІТЬСЯ (2)
ПОВЕРНУ (1)
ПОВЕРНУВ (71)
ПОВЕРНУВСЬ (3)
ПОВЕРНУВСЯ (12)
ПОВЕРНУВШИ (15)
ПОВЕРНУВШИСЬ (5)
ПОВЕРНУЛА (51)
ПОВЕРНУЛАСЬ (24)
ПОВЕРНУЛАСЯ (5)
ПОВЕРНУЛИ (37)
ПОВЕРНУЛИСЬ (8)
ПОВЕРНУЛО (7)
ПОВЕРНУЛОСЬ (3)
ПОВЕРНУСЬ (3)
ПОВЕРНУСЯ (4)
ПОВЕРНУТА (2)
ПОВЕРНУТИ (22)
ПОВЕРНУТИСЬ (7)
ПОВЕРНУТИСЯ (1)
ПОВЕРНУТІ (2)
ПОВЕРНУТО (2)
ПОВЕРНУТЬ (6)
ПОВЕРНУТЬСЯ (1)

ПОВЕРСІ (7)
ПОВЕРСТАВ (1)
ПОВЕРТАВ (9)
ПОВЕРТАВСЯ (7)
ПОВЕРТАЄ (32)
ПОВЕРТАЄМО (1)
ПОВЕРТАЄМОСЬ (2)
ПОВЕРТАЄТЬСЯ (12)
ПОВЕРТАЄШСЯ (3)
ПОВЕРТАЙ (6)
ПОВЕРТАЙСЯ (3)
ПОВЕРТАЙТЕ (3)
ПОВЕРТАЙТЕСЬ (1)
ПОВЕРТАЛА (12)
ПОВЕРТАЛИ (3)
ПОВЕРТАЛИСЬ (8)
ПОВЕРТАЛИСЯ (2)
ПОВЕРТАЛОСЬ (2)
ПОВЕРТАЛОСЯ (1)
ПОВЕРТАННІ (2)
ПОВЕРТАННЯ (7)
ПОВЕРТАТИ (8)
ПОВЕРТАТЬ (5)
ПОВЕРТАТЬСЯ (1)
ПОВЕРТАЮ (1)
ПОВЕРТАЮТЬ (4)
ПОВЕРТАЮТЬСЯ (3)
ПОВЕРТАЮЧИ (12)
ПОВЕРТАЮЧИСЬ (4)
ПОВЕРТІВСЬ (1)
ПОВЕРТІВСЯ (1)
ПОВЕРТІЛАСЬ (2)
ПОВЕРТІЛИ (1)
ПОВЕРХ (46)
ПОВЕРХИ (6)
ПОВЕРХІВ (1)
ПОВЕРХНІЙ (2)
ПОВЕРХНЯ (2)
ПОВЕСЕЛИВ (1)
ПОВЕСЕЛИТИСЬ (1)
ПОВЕСЕЛИТЬ (1)
ПОВЕСЕЛІШАВ (27)
ПОВЕСЕЛІШАЄ (3)
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ПОВЕСЕЛІШАЄМО (1)
ПОВЕСЕЛІШАЛА (32)
ПОВЕСЕЛІШАЛИ (30)
ПОВЕСЕЛІШАЛО (5)
ПОВЕСЕЛІШАЮ (2)
ПОВЕСЕЛЯТЬСЯ (1)
ПО-ВЕСІЛЬНОМУ (3)
ПОВЕСТИ (6)
ПОВЕЧЕРЯВ (2)
ПОВЕЧЕРЯВШИ (7)
ПОВЕЧЕРЯЄМО (1)
ПОВЕЧЕРЯЄТЕ (1)
ПОВЕЧЕРЯЄШ (1)
ПОВЕЧЕРЯЛА (7)
ПОВЕЧЕРЯЛИ (10)
ПОВЕЧЕРЯТЬ (1)
ПОВЕЧЕРЯЮ (1)
ПОВЕШТАЄТЬСЯ (1)
ПОВЕШТАЄШСЯ (1)
ПОВЕШТАЛАСЬ (1)
ПОВЕШТАЛИСЬ (1)
ПОВЕШТАТЬСЯ (1)
ПОВЕШТАЮСЬ (1)
ПОВЗ (4)
ПОВЗЛИ (1)
ПОВИБИВАВ (1)
ПОВИБИВАЄ (1)
ПОВИБИВАЙТЕ (1)
ПОВИБИВАЛИ (1)
ПОВИБИВАНИМИ (1)
ПОВИБИВАНІ (3)
ПОВИБИВАТИ (1)
ПОВИБИВАЮ (1)
ПОВИБІГАЛА (1)
ПОВИБІГАЛИ (21)
ПОВИБІГАЮТЬ (1)
ПОВИВАЛЮВАЛАСЬ
(1)
ПОВИВАЧ (4)
ПОВИВАЧЕМ (3)
ПОВИВЕРТАВ (2)
ПОВИВЕРТАЛИ (1)
ПОВИВЕРТАЛИСЬ (4)

ПОВИВОДИВ (1)
ПОВИВСЬ (2)
ПОВИВСЯ (4)
ПОВИГАДУВАВ (2)
ПОВИГАДУВАЛИ (1)
ПОВИГАНЯВ (1)
ПОВИГАНЯЙ (1)
ПОВИГАНЯЛИ (2)
ПОВИГАНЯЛИСЬ (2)
ПОВИГАНЯЛОСЬ (1)
ПОВИГАНЯТЬ (1)
ПОВИГАНЯЮ (1)
ПОВИГОНИВ (1)
ПОВИГОНИЛА (1)
ПОВИГОНИЛИ (1)
ПОВИГОНЬ (1)
ПОВИГОНЮ (1)
ПОВИГОРЮВАЛА (1)
ПОВИДАВАВ (5)
ПОВИДАВАТЬ (4)
ПОВИДЕРЖУВАЛИ (1)
ПОВИДИРАВ (1)
ПОВИДИРАЮ (2)
ПОВИДНОМУ (3)
ПОВИДУМУВАЛИ (1)
ПОВИЗБИРУВАЛА (1)
ПОВИЗБИРУВАТЬ (1)
ПОВИЗДИХАЛИ (1)
ПОВИЗДИХАЮТЬ (1)
ПОВИЗУБЛЮВАЛИСЬ
(1)
ПОВИЙМАВ (1)
ПОВИЙМАЛА (5)
ПОВИЙМАЛИ (3)
ПОВИЙМАНІ (1)
ПОВИКАЧУВАЛА (1)
ПОВИКИДАВ (7)
ПОВИКИДАЄ (2)
ПОВИКИДАЙ (3)
ПОВИКИДАЙТЕ (1)
ПОВИКИДАЛА (6)
ПОВИКИДАЛИ (13)
ПОВИКИДАТИ (10)

ПОВИКИДАТЬ (1)
ПОВИКИДАЮ (1)
ПОВИКОЛЮВАТИ (1)
ПОВИКОЛЮЙТЕ (1)
ПОВИКОПУВАЛИ (1)
ПОВИКОПУВАТИ (1)
ПОВИКОРЧОВУВАЛИ
(1)
ПОВИКОРЧОВУВАТИ
(1)
ПОВИКРУЧУВАВ (1)
ПОВИЛАЗИЛА (3)
ПОВИЛАЗИЛИ (19)
ПОВИЛАЗИЛО (4)
ПОВИЛАЗЯТЬ (1)
ПОВИЛАСЬ (9)
ПОВИЛАСЯ (10)
ПОВИЛИСЬ (4)
ПОВИЛИСЯ (4)
ПОВИЛІПЛЮВАНІ (2)
ПОВИЛІТАЛИ (1)
ПОВИЛІТАЛО (1)
ПОВИЛО (1)
ПОВИЛОСЬ (2)
ПОВИЛОСЯ (1)
ПОВИМАЛЬОВУВАВ
(1)
ПОВИМАЛЬОВУВАЛИ
(1)
ПОВИМИВАВ (1)
ПОВИМИВАЄМО (1)
ПОВИМИВАЛА (3)
ПОВИМИВАЛИ (1)
ПОВИМИВАТИ (1)
ПОВИМИРАЛИ (1)
ПОВИМІТАЛА (1)
ПОВИМІТАТЬ (1)
ПОВИНЕН (78)
ПОВИННА (125)
ПОВИННІ (93)
ПОВИННІСТЬ (22)
ПОВИННІСТЮ (1)
ПОВИННО (50)
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ПОВИННОСТІ (2)
ПОВИННОЮ (4)
ПОВИНОСИВ (3)
ПОВИНОСИЛА (1)
ПОВИНОСИЛИ (7)
ПОВИНОСИТИ (1)
ПОВИПАДАЛИ (6)
ПОВИПАДАЛО (2)
ПОВИПИВАВ (1)
ПОВИПИВАЄ (2)
ПОВИПИВАЛИ (4)
ПОВИПИНАЛИСЬ (1)
ПОВИПИНАЛОСЬ (1)
ПОВИПИСУВАВ (4)
ПОВИПИХАВ (1)
ПОВИПИХАТЬ (1)
ПОВИПРАВЛЯЛИ (2)
ПОВИПРАВЛЯТИ (2)
ПОВИПУСКАВ (1)
ПОВИПУСКАЛИ (1)
ПОВИРИВАВ (1)
ПОВИРИВАЛА (1)
ПОВИРИВАЛО (1)
ПОВИРИВАНА (1)
ПОВИРИВАНІ (1)
ПОВИРИВАТЬ (1)
ПОВИРІЗУВАВ (1)
ПОВИРІЗУВАЛИ (2)
ПОВИРІЗУВАНИМИ (4)
ПОВИРІЗУВАНІ (4)
ПОВИРІЗУЮТЬ (1)
ПОВИРОБЛЮВАВ (2)
ПОВИРОБЛЮВАЛА (1)
ПОВИРОБЛЮВАЛИ (1)
ПОВИРОБЛЮВАНИМИ
(1)
ПОВИРОБЛЮВАНІ (4)
ПОВИРОСТАВ (1)
ПОВИРОСТАЛА (1)
ПОВИРОСТАЛИ (8)
ПОВИРОСТАЮТЬ (1)
ПОВИРУБУВАНІ (1)
ПОВИРУБУВАТИ (1)

ПОВИС (1)
ПОВИСАДЖУВАЛИ (1)
ПОВИСВЯЧУВАЛИСЬ
(1)
ПОВИСИЛИ (1)
ПОВИСИПАЛА (1)
ПОВИСИХАЛИ (1)
ПОВИСКАКУВАЛИ (11)
ПОВИСКАКУВАТЬ (1)
ПОВИСКАКУЮТЬ (1)
ПОВИСЛА (4)
ПОВИСЛО (1)
ПОВИСМИКУВАВ (3)
ПОВИСМИКУВАЛА (1)
ПОВИСМИКУВАЛИ (1)
ПОВИСМИКУЮ (1)
ПОВИСОВУВАЛИСЬ
(1)
ПОВИСОВУВАЛОСЬ
(1)
ПОВИСОВУЮТЬСЯ (1)
ПОВИСТАВЛЯЛИ (1)
ПОВИСТАВЛЯЛО (2)
ПОВИСТРОМЛЮВАЛИ
(1)
ПОВИСТРОМЛЮВАЛО
СЬ (1)
ПОВИСТУПАЛИ (1)
ПОВИТА (9)
ПОВИТИЙ (1)
ПОВИТИКАВСЯ (1)
ПОВИТИКАЛИСЬ (2)
ПОВИТИКАНЕ (1)
ПОВИТИМ (1)
ПОВИТИРАЛА (1)
ПОВИТИРАТИ (1)
ПОВИТІ (9)
ПОВИТІЙ (1)
ПОВИТОЇ (1)
ПОВИТОПТУВАНІ (1)
ПОВИТОЧУВАЛА (2)
ПОВИТРІЩАВШИ (4)
ПОВИТРІЩАЛИ (23)

ПОВИТРІЩАЮТЬ (4)
ПОВИТРУШУВАЛА (1)
ПОВИТРУШУВАТЬ (1)
ПОВИТУХА (2)
ПОВИТУХУ (2)
ПОВИТЯГАВ (3)
ПОВИТЯГАЄ (1)
ПОВИТЯГАЛА (1)
ПОВИТЯГАЛИ (3)
ПОВИТЯГАНИМИ (1)
ПОВИТЯГУВАЛИ (1)
ПОВИУЧУВАВ (6)
ПОВИУЧУВАЛАСЬ (1)
ПОВИУЧУВАЛИ (2)
ПОВИУЧУВАТИ (4)
ПОВИУЧУВАТЬ (1)
ПОВИХОДИВ (1)
ПОВИХОДИЛА (1)
ПОВИХОДИЛИ (37)
ПОВИХОДИЛО (2)
ПОВИХОДИТЕ (1)
ПОВИХОДЯТЬ (1)
ПОВИЧИЩАЛА (1)
ПОВИШИВАЛА (1)
ПОВИШИВАНИЙ (1)
ПОВИШИВАНІ (18)
ПОВИШИВАНОГО (1)
ПОВИШИВАТЬ (1)
ПОВИШИВАЮ (1)
ПОВИШКРІБАЛА (1)
ПОВИШУКУВАЛО (1)
ПОВИЩАВ (2)
ПОВИЩАЛА (2)
ПОВИЩАЛИ (1)
ПОВИЩЕ (1)
ПОВІВ (70)
ПОВІВАВ (5)
ПОВІВАЄ (21)
ПОВІВАЛА (3)
ПОВІВАЛИ (1)
ПОВІВАЛО (13)
ПОВІВАННІ (1)
ПОВІВАТИ (1)
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ПОВІВАЮТЬ (1)
ПОВІД (1)
ПОВІДДЯ (17)
ПОВІДОМЛЕННЯ (2)
ПОВІЄ (5)
ПОВІЗ (15)
ПОВІЇ (2)
ПОВІЙ (2)
ПОВІЙКОЮ (1)
ПОВІЙНУВ (1)
ПО-ВІЙСЬКОВОМУ (1)
ПОВІК (23)
ПОВІКВІЧНОМУ (1)
ПОВІНЧАВ (6)
ПОВІНЧАВСЯ (8)
ПОВІНЧАЄМОСЬ (6)
ПОВІНЧАЄТЕ (1)
ПОВІНЧАЄТЕСЬ (1)
ПОВІНЧАЄТЬСЯ (2)
ПОВІНЧАЙМОСЬ (3)
ПОВІНЧАЙТЕСЬ (1)
ПОВІНЧАЛАСЬ (8)
ПОВІНЧАЛАСЯ (2)
ПОВІНЧАЛИ (1)
ПОВІНЧАЛИСЬ (7)
ПОВІНЧАНОЮ (1)
ПОВІНЧАТИ (3)
ПОВІНЧАТИСЬ (6)
ПОВІНЧАТИСЯ (1)
ПОВІНЧАТЬ (3)
ПОВІНЧАТЬСЯ (3)
ПОВІНЧАЮ (1)
ПОВІНЧАЮСЬ (6)
ПОВІРИВ (4)
ПОВІРИЛА (1)
ПОВІРИТЕ (1)
ПОВІРИШ (1)
ПОВІРОЧНУ (1)
ПОВІРЮ (2)
ПОВІРЯТЬ (2)
ПОВІРЯЮЧИ (1)
ПОВІСИВ (4)
ПОВІСИВСЬ (1)

ПОВІСИВСЯ (3)
ПОВІСИВШИ (1)
ПОВІСИЛА (6)
ПОВІСИЛАСЬ (1)
ПОВІСИЛИ (2)
ПОВІСИТИ (2)
ПОВІСИТИСЬ (1)
ПОВІСИТЬ (2)
ПОВІСИТЬСЯ (2)
ПОВІСИШ (1)
ПОВІСМА (2)
ПОВІСМАМИ (1)
ПОВІСМО (4)
ПОВІСОМ (1)
ПОВІССЯ (2)
ПОВІСТЕЙ (18)
ПОВІСТІ (208)
ПОВІСТІВ (23)
ПОВІСТКА (8)
ПОВІСТКОЮ (2)
ПОВІСТКУ (13)
ПОВІСТОК (2)
ПОВІСТОЧКУ (2)
ПОВІСТЬ (150)
ПОВІСТЬ-ПАРОДІЮ (2)
ПОВІСТЬ-ХРОНІКА (5)
ПОВІСТЮ (2)
ПОВІСТЯМИ (6)
ПОВІСТЯР (2)
ПОВІСТЯРЕВІ (1)
ПОВІСТЯРІ (5)
ПОВІСТЯРІВ (1)
ПОВІСТЯРСЬКІ (1)
ПОВІСТЯРЯ (1)
ПОВІСТЯХ (13)
ПОВІСЬ (4)
ПОВІТ (39)
ПОВІТАХ (4)
ПОВІТИ (3)
ПОВІТІ (22)
ПОВІТІВ (7)
ПОВІТКА (8)
ПОВІТКАМИ (2)

ПОВІТКАХ (5)
ПОВІТКИ (30)
ПОВІТКОЮ (8)
ПОВІТКУ (23)
ПОВІТОВА (4)
ПОВІТОВЕ (8)
ПОВІТОВИЙ (3)
ПОВІТОВИМ (5)
ПОВІТОВИМИ (2)
ПОВІТОВИХ (9)
ПОВІТОВІ (1)
ПОВІТОВОГО (7)
ПОВІТОВОЇ (3)
ПОВІТОВОМУ (10)
ПОВІТОВУ (1)
ПОВІТОК (8)
ПОВІТОЧКА (2)
ПОВІТОЧКИ (2)
ПОВІТОЧКУ (1)
ПОВІТРЄ (6)
ПОВІТРЄМ (4)
ПОВІТРІ (117)
ПОВІТРЯ (131)
ПОВІТРЯМ (27)
ПОВІТРЯНИЙ (1)
ПОВІТРЯНІ (1)
ПОВІТРЯНОГО (1)
ПОВІТУ (41)
ПОВІТЦІ (23)
ПОВІШАВ (1)
ПОВІШАЙ (1)
ПОВІШАЛА (4)
ПОВІШАЛИ (9)
ПОВІШАНА (1)
ПОВІШАНІ (4)
ПОВІШАТИ (2)
ПОВІШАЮ (1)
ПОВІШАЮТЬ (1)
ПОВІШЕНА (2)
ПОВІШУ (2)
ПОВІШУСЬ (6)
ПОВІШУСЯ (1)
ПОВІЯ (6)
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ПОВІЯВ (10)
ПОВІЯВСЯ (1)
ПОВІЯЛА (7)
ПОВІЯЛАСЬ (2)
ПОВІЯЛИ (5)
ПОВІЯЛО (38)
ПОВКИДАЄ (1)
ПОВКИДАЛИ (2)
ПОВКИДАТИ (1)
ПОВКИДАЮ (2)
ПОВКЛАДАТЬ (1)
ПОВКОПУВАЛИ (1)
ПОВКРИВАЛИСЬ (1)
ПОВЛАЗИЛИ (5)
ПОВЛАЗИТЬ (1)
ПОВМИВАЛИСЬ (6)
ПОВМИРАЄТЕ (1)
ПОВМИРАЛИ (3)
ПОВМОЧАЛИ (2)
ПОВМОЧУВАНИМИ (1)
ПОВНА (65)
ПОВНАЯ (2)
ПОВНЕ (41)
ПОВНЕНЬКА (10)
ПОВНЕНЬКИЙ (5)
ПОВНЕНЬКИМ (1)
ПОВНЕНЬКИМИ (2)
ПОВНЕНЬКИХ (2)
ПОВНЕНЬКІ (9)
ПОВНЕНЬКІЙ (1)
ПОВНЕНЬКОГО (1)
ПОВНЕСЕНЬКУ (1)
ПОВНИЙ (116)
ПОВНИМ (10)
ПОВНИМИ (23)
ПОВНИХ (17)
ПОВНІ (144)
ПОВНІЙ (7)
ПОВНІМ (2)
ПОВНІСІНЬКА (12)
ПОВНІСІНЬКЕ (1)
ПОВНІСІНЬКИЙ (9)
ПОВНІСІНЬКІ (9)

ПОВНІСІНЬКО (12)
ПОВНІСІНЬКУ (5)
ПОВНІСТЬ (1)
ПОВНІША (6)
ПОВНІШАЛО (2)
ПОВНІШАТИ (1)
ПОВНІШАТЬ (3)
ПОВНІШЕ (5)
ПОВНІШИЙ (2)
ПОВНІШІ (3)
ПОВНО (26)
ПОВНОВИДА (9)
ПОВНОВИДИЙ (8)
ПОВНОВИДІ (1)
ПОВНОВИДОГО (2)
ПОВНОВИДУ (2)
ПОВНОГО (21)
ПОВНОЗВУЧНУ (1)
ПОВНОЇ (8)
ПОВНОМУ (2)
ПОВНОПЕРСІ (1)
ПОВНОСИВШИ (2)
ПОВНОСИЛИ (4)
ПОВНОЮ (18)
ПОВНУ (59)
ПОВНУЮ (3)
ПОВНЯКИ (2)
ПОВНЯКІВ (1)
ПОВНЯКІВ-ГВОЗДИКІВ
(1)
ПО-ВОВЧОМУ (2)
ПОВОДАТАР (4)
ПОВОДАТАРА (1)
ПОВОДАТАРЕМ (6)
ПОВОДАТАРІВ (2)
ПОВОДАТАРКОЮ (1)
ПОВОДАТАРЮВАТЬ
(1)
ПОВОДАТАРЯМИ (1)
ПОВОДАТАРЯМИДІТЬМИ (1)
ПОВОДАТОРЕМ (1)
ПОВОДИ (5)

ПОВОДИВСЯ (7)
ПОВОДИЛАСЬ (4)
ПОВОДИЛИСЬ (5)
ПОВОДИЛОСЬ (2)
ПОВОДИТЕСЬ (2)
ПОВОДИТИМЕТЬСЯ (1)
ПОВОДИТИСЬ (10)
ПОВОДИТЬ (1)
ПОВОДИТЬСЯ (19)
ПОВОДИШСЯ (1)
ПОВОДУ (4)
ПОВОДЯТЬСЯ (2)
ПОВОДЯЧИ (1)
ПОВОЗИ (1)
ПОВОЗИЛА (1)
ПОВОЗКА (16)
ПОВОЗКАМИ (4)
ПОВОЗКАХ (1)
ПОВОЗКИ (33)
ПОВОЗКОЮ (2)
ПОВОЗКУ (35)
ПОВОЗОК (5)
ПОВОЗОЧКА (2)
ПОВОЗОЧКИ (2)
ПОВОЗОЧЦІ (1)
ПОВОЗЦІ (10)
ПОВОЙДУЄТЬСЯ (1)
ПОВОЛІ (28)
ПОВОЛІК (7)
ПОВОЛІКСЯ (1)
ПОВОЛОКЛА (2)
ПОВОЛОКЛИ (4)
ПО-ВОЛОСЬКИЙ (2)
ПОВОЛОЧЕНІ (1)
ПО-ВОЛЯЧОМУ (1)
ПОВОРАЧИВАЙ (1)
ПОВОРОЗКАМИ (1)
ПОВОРОЗКИ (2)
ПОВОРОТКА (2)
ПОВОРОТКАМИ (1)
ПОВОРОТКИ (1)
ПОВОРОТКОЮ (6)
ПОВОРОТКУ (1)
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ПОВОРОТУ (1)
ПОВОРОТЦІ (4)
ПОВОРУХНЕТЕСЬ (1)
ПОВОРУХНУВСЬ (1)
ПОВОРУХНУВСЯ (3)
ПОВОРУХНУЛАСЬ (3)
ПОВОРУХНУТИСЬ (1)
ПОВОРУХНУТЬСЯ (3)
ПОВОРУШЕННЯМ (1)
ПОВОРУШИВ (3)
ПОВОРУШИВСЯ (2)
ПОВОРУШИЛА (1)
ПОВОРУШИТИСЬ (1)
ПОВРИВАЛИ (1)
ПОВСЕЧАСНО (2)
ПОВСИСАЛИСЬ (1)
ПОВСІДАЛИСЬ (1)
ПОВСКАКУВАЛИ (8)
ПОВСТАВАЛИ (40)
ПОВСТАВЛЯВ (4)
ПОВСТАВЛЯЄТЕ (1)
ПОВСТАВЛЯЄШ (1)
ПОВСТАВЛЯЙТЕ (1)
ПОВСТАВЛЯТЬ (1)
ПОВСТАЄ (1)
ПОВСТАЛА (2)
ПОВСТАЛИ (3)
ПОВСТАЛО (4)
ПОВСТАННІ (1)
ПОВСТАННЯ (52)
ПОВСТАННЯМ (9)
ПОВСТАНСЬКИЙ (1)
ПОВСТАНЦІ (1)
ПОВСТАНЦІВ (6)
ПОВСТАНЦЯ (2)
ПОВСТАЮТЬ (2)
ПОВСТІ (2)
ПОВСТРІЧАЛИ (2)
ПОВСТРОМЛЮВАЛОС
Ь (1)
ПОВСТЯНЕ (1)
ПОВСТЯНИЙ (1)
ПОВСТЯНИМ (1)

ПОВСТЯНИМИ (2)
ПОВСТЯНИХ (1)
ПОВСТЯНІ (2)
ПОВСТЯНКИ (2)
ПОВСЮДНА (2)
ПОВСЮДНУ (1)
ПОВСЮДНЮВАТИ (2)
ПОВСЯКДЕНЬ (3)
ПО-ВСЯКОМУ (1)
ПОВСЯКЧАС (24)
ПОВСЯКЧАСНО (2)
ПОВСЯКЧАСНОЮ (1)
ПОВТИКАВ (1)
ПОВТИКАВШИ (1)
ПОВТИКАЛИСЬ (1)
ПОВТИКАНІ (2)
ПОВТИКАЮ (1)
ПОВТИРАЙТЕ (1)
ПОВТІКАВШИ (1)
ПОВТІКАЄМО (2)
ПОВТІКАЛИ (38)
ПОВТІКАЛО (1)
ПОВТІКАТИ (2)
ПОВТІКАЮТЬ (7)
ПОВТОРЕННЯ (2)
ПОВТОРИТИ (2)
ПОВТОРЮВАВ (2)
ПОВТОРЮВАЛИ (2)
ПОВТОРЮЄ (1)
ПОВТОРЮЮТЬ (2)
ПОВТОРЯЄТЬСЯ (2)
ПОВХОДИЛИ (1)
ПОВХОДЯТЬ (1)
ПО-ВЧЕНОМУ (10)
ПОВЧИВСЯ (2)
ПОВЧИВШИСЬ (2)
ПОВЧИЛАСЬ (1)
ПОВШИВАВ (1)
ПОВШИВАЛА (1)
ПОВШИВАНЕ (1)
ПОВ'ЯВ (2)
ПОВ'ЯЖЕМО (1)
ПОВ'ЯЗАЛИ (2)

ПОВ'ЯЗАНІ (1)
ПОВ'ЯЗАТИ (2)
ПОВ'ЯЛА (1)
ПОВ'ЯЛИХ (1)
ПОВ'ЯЛІ (1)
ПОВ'ЯЛО (2)
ПОГАДАВШИ (1)
ПОГАДАТИ (4)
ПОГАДАТЬ (1)
ПО-ГАДЮЧІЙ (1)
ПО-ГАДЮЧОМУ (1)
ПОГАЛАСУВАВШИ (1)
ПО-ГАЛИЦЬКИ (1)
ПО-ГАЛИЦЬКІЙ (4)
ПО-ГАЛИЦЬКОМУ (2)
ПОГАНА (55)
ПОГАНЕ (29)
ПОГАНЕЛЕ (1)
ПОГАНЕНЬКА (3)
ПОГАНЕНЬКИЙ (3)
ПОГАНЕНЬКИМ (1)
ПОГАНЕНЬКИМИ (3)
ПОГАНЕНЬКИХ (4)
ПОГАНЕНЬКІ (5)
ПОГАНЕНЬКІМ (1)
ПОГАНЕНЬКО (1)
ПОГАНЕНЬКОГО (1)
ПОГАНЕНЬКОМУ (1)
ПОГАНЕЦЬ (1)
ПОГАНИЙ (58)
ПОГАНИМ (1)
ПОГАНИМИ (5)
ПОГАНИТЬ (1)
ПОГАНИХ (11)
ПОГАНІ (27)
ПОГАНІЙ (3)
ПОГАНКА (1)
ПОГАНКИ (1)
ПОГАНКО (2)
ПОГАНО (132)
ПОГАНОГО (21)
ПОГАНОЇ (8)
ПОГАНОМУ (11)
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ПОГАНОЮ (6)
ПОГАНСТВІ (2)
ПОГАНУ (10)
ПОГАНЦЕВІ (1)
ПОГАНЦІ (1)
ПОГАНЦІВ (1)
ПОГАНЦЮ (2)
ПОГАНЦЯМ (1)
ПОГАНША (2)
ПОГАНШАЄ (1)
ПОГАНШАЛА (1)
ПОГАНШАТЬ (2)
ПОГАНШИЙ (1)
ПОГАНШИМИ (1)
ПОГАНШІ (6)
ПОГАНШОГО (2)
ПОГАНШОМУ (1)
ПОГАНШУ (1)
ПОГАНЬ (4)
ПОГАНЯВ (6)
ПОГАНЯЄ (11)
ПОГАНЯЄТЕ (1)
ПОГАНЯЄШ (1)
ПОГАНЯЙ (14)
ПОГАНЯЙ-БО (1)
ПОГАНЯЙТЕ (1)
ПОГАНЯЛА (8)
ПОГАНЯЛИ (3)
ПОГАНЯТИ (8)
ПОГАНЯТИМУ (1)
ПОГАНЯТЬ (5)
ПОГАНЯЮ (1)
ПОГАНЯЮТЬ (2)
ПОГАНЯЮЧИ (5)
ПОГАРЯЧИЛА (1)
ПОГАРЯЧИТИ (1)
ПОГАС (18)
ПОГАСАВ (7)
ПОГАСАЛО (1)
ПОГАСАЮЧИЙ (1)
ПОГАСАЮЧОЇ (1)
ПОГАСИВ (5)
ПОГАСИВШИ (2)

ПОГАСИЛА (9)
ПОГАСИЛИ (2)
ПОГАСИЛО (2)
ПОГАСИТЬ (3)
ПОГАСЛА (2)
ПОГАСЛИ (10)
ПОГАСЛО (25)
ПОГАСЛОГО (1)
ПОГАСНЕ (3)
ПОГАСНУТЬ (3)
ПОГАСЯТЬ (1)
ПОГИБЕЛІ (13)
ПОГИБЕЛЛЮ (1)
ПОГИБЕЛЬ (2)
ПОГИБІЛЬ (1)
ПОГІРШАЛО (3)
ПОГЛАДЖУЮЧИ (2)
ПОГЛАДИВ (8)
ПОГЛАДИЛА (2)
ПОГЛАДИЛИ (1)
ПОГЛАДИТИ (1)
ПОГЛАДШАВ (2)
ПОГЛАДЬ (1)
ПОГЛАДЬТЕ (1)
ПОГЛАДЯТЬ (2)
ПОГЛИНАВ (1)
ПОГЛИНАЄ (1)
ПОГЛИНАЛА (1)
ПОГЛИНЕ (8)
ПОГЛИНУВ (5)
ПОГЛИНУЛА (14)
ПОГЛИНУЛИ (1)
ПОГЛИНУТЬ (1)
ПОГЛОЩАТЬ (2)
ПОГЛУЗУВАТИ (1)
ПОГЛУЗУВАТЬ (2)
ПОГЛУШИЛА (1)
ПОГЛЯД (155)
ПОГЛЯДА (1)
ПОГЛЯДАВ (72)
ПОГЛЯДАЄ (21)
ПОГЛЯДАЄШ (1)
ПОГЛЯДАЙТЕ (2)

ПОГЛЯДАЛА (82)
ПОГЛЯДАЛИ (45)
ПОГЛЯДАМ (1)
ПОГЛЯДАМИ (14)
ПОГЛЯДАТИ (3)
ПОГЛЯДАТЬ (3)
ПОГЛЯДАХ (7)
ПОГЛЯДАЮ (5)
ПОГЛЯДАЮТЬ (9)
ПОГЛЯДАЮЧИ (101)
ПОГЛЯДИ (36)
ПОГЛЯДІ (7)
ПОГЛЯДІВ (17)
ПОГЛЯДОМ (39)
ПОГЛЯДУ (33)
ПОГЛЯДУЮЧИ (1)
ПОГЛЯНУВ (7)
ПОГЛЯНУВШИ (3)
ПОГЛЯНУЛА (5)
ПОГЛЯНУЛИ (1)
ПОГНАВ (17)
ПОГНАВСЯ (21)
ПОГНАВШИСЬ (1)
ПОГНАЛА (14)
ПОГНАЛАСЬ (5)
ПОГНАЛАСЯ (2)
ПОГНАЛИ (15)
ПОГНАЛИСЬ (5)
ПОГНАЛОСЬ (1)
ПОГНАТИ (1)
ПОГНАТИСЬ (1)
ПОГНИЛА (1)
ПОГНІВИТЬ (2)
ПОГНУВ (2)
ПОГНУЛАСЬ (1)
ПОГНУТА (1)
ПОГНУТИ (1)
ПОГНУТИМ (1)
ПОГНУТІ (2)
ПОГОВІР (17)
ПОГОВІРКИ (3)
ПОГОВОРИ (9)
ПОГОВОРИВ (7)
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ПОГОВОРИВШИ (1)
ПОГОВОРИЛА (1)
ПОГОВОРИЛИ (3)
ПОГОВОРИМО (15)
ПОГОВОРИТЕ (1)
ПОГОВОРИТИ (37)
ПОГОВОРИТЬ (15)
ПОГОВОРИШ (1)
ПОГОВОРІМ (1)
ПОГОВОРІТЬ (2)
ПОГОВОРОВІ (1)
ПОГОВОРОМ (3)
ПОГОВОРУ (8)
ПОГОВОРЮ (7)
ПОГОДА (15)
ПОГОДЖУСЬ (1)
ПОГОДИВШИСЬ (1)
ПОГОДИЛАСЬ (2)
ПОГОДИЛИСЬ (1)
ПОГОДИЛИСЯ (2)
ПОГОДИМОСЬ (2)
ПОГОДИТЬСЯ (1)
ПОГОДІ (1)
ПОГОДІН (1)
ПОГОДІНА (1)
ПОГОДЛИВОГО (1)
ПОГОДОЮ (1)
ПОГОДУ (4)
ПОГОДУЙ (1)
ПОГОЖА (10)
ПОГОЖАЄВ (2)
ПОГОЖАЄВА (1)
ПОГОЖАЄВИМ (1)
ПОГОЖИЙ (18)
ПОГОЖІ (2)
ПОГОЖІЙ (1)
ПОГОЖОГО (2)
ПОГОЖОЇ (9)
ПОГОЖОМУ (1)
ПОГОЖОЮ (4)
ПОГОЖУ (2)
ПОГОЛОСКА (28)
ПОГОМОНІВ (1)

ПОГОМОНІЛА (1)
ПОГОМОНІЛИ (2)
ПОГОНАМИ (2)
ПОГОНАХ (1)
ПОГОНИ (1)
ПОГОНИЧ (78)
ПОГОНИЧА (54)
ПОГОНИЧАМ (3)
ПОГОНИЧАМИ (2)
ПОГОНИЧЕВІ (15)
ПОГОНИЧЕМ (6)
ПОГОНИЧІ (32)
ПОГОНИЧІВ (12)
ПОГОНИЧУ (1)
ПОГОНУ (2)
ПОГОНЮ (1)
ПОГОНЯ (1)
ПОГОРДУВАВ (1)
ПОГОРДУВАЛИ (1)
ПОГОРДУЄ (1)
ПОГОРДУЙТЕ (1)
ПОГОРІЛА (1)
ПОГОРІЛИ (3)
ПОГОРІЛО (1)
ПОГОРОДИВ (1)
ПО-ГОРОДЯНСЬКОМУ
(2)
ПО-ГОСПОДАРСЬКІЙ
(3)
ПОГОСПОДАРСЬКОМУ (1)
ПОГОТІВ (1)
ПОГРАБЛИ (4)
ПОГРАБУВАЛИ (1)
ПОГРАВ (2)
ПОГРАВШИ (1)
ПОГРАЄ (1)
ПОГРАЄМО (6)
ПОГРАЙМО (2)
ПОГРАЛА (1)
ПОГРАНИЧНИХ (2)
ПОГРАТИ (8)
ПОГРАТИСЬ (4)

ПОГРАТЬ (2)
ПОГРАТЬСЯ (1)
ПОГРАЮ (4)
ПОГРАЮСЬ (1)
ПОГРАЮТЬСЯ (2)
ПОГРЕБА (1)
ПОГРЕБАХ (2)
ПОГРЕБИ (1)
ПОГРЕБИЩА (1)
ПОГРЕБИЩЕ (2)
ПОГРЕБИЩІ (1)
ПОГРЕБІ (7)
ПОГРЕБІТЕ (2)
ПОГРЕБНЯКА (1)
ПОГРЕБТИ (2)
ПО-ГРЕЦЬКИ (2)
ПО-ГРЕЦЬКІЙ (11)
ПО-ГРЕЦЬКОМУ (1)
ПОГРИЗЕ (2)
ПОГРИЗЕНЕ (1)
ПОГРИЗЕНИМИ (1)
ПОГРИЗЛА (1)
ПОГРІБ (11)
ПОГРІБЕЦЬ (1)
ПОГРІБНИК (1)
ПОГРІЙТЕ (1)
ПОГРІТИ (1)
ПОГРІЮ (3)
ПОГРІЮСЬ (1)
ПОГРУДДЯ (1)
ПОГУБИВ (7)
ПОГУБИЛА (7)
ПОГУБИЛИ (4)
ПОГУБИЛИСЬ (1)
ПОГУБИТИ (2)
ПОГУБЛЕНИХ (1)
ПОГУБЛЕНІ (2)
ПОГУБЛЮ (1)
ПОГУКУВАЛИ (1)
ПОГУЛЯВШИ (4)
ПОГУЛЯЄ (1)
ПОГУЛЯЄМО (9)
ПОГУЛЯЄШ (1)
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ПОГУЛЯЙ (4)
ПОГУЛЯЙМО (4)
ПОГУЛЯЙТЕ (2)
ПОГУЛЯЛА (3)
ПОГУЛЯЛИ (1)
ПОГУЛЯННЯЧКА (1)
ПОГУЛЯТИ (31)
ПОГУЛЯТЬ (4)
ПОГУЛЯЮ (3)
ПОГУЛЯЮТЬ (1)
ПОГУРКАЛА (1)
ПО-ГУСЯЧІЙ (1)
ПОДАВ (192)
ПОДАВАВ (32)
ПОДАВАВСЯ (2)
ПОДАВАВШИ (1)
ПОДАВАЙ (8)
ПОДАВАЙМОСЬ (1)
ПОДАВАЙТЕ (3)
ПОДАВАЛА (31)
ПОДАВАЛАСЬ (2)
ПОДАВАЛИ (19)
ПОДАВАЛИСЬ (1)
ПОДАВАЛО (2)
ПОДАВАЛОСЬ (1)
ПОДАВАЛЬНИК (2)
ПОДАВАЛЬНИКА (1)
ПОДАВАЛЬНИКИ (3)
ПОДАВАЛЬНИКІВ (1)
ПОДАВАННЯ (1)
ПОДАВАТИ (32)
ПОДАВАТИМУ (1)
ПОДАВАТИМУТЬ (1)
ПОДАВАТИСЬ (1)
ПОДАВАТЬ (12)
ПОДАВИЛИСЬ (1)
ПОДАВЛЕНА (1)
ПОДАВЛЕНИМ (1)
ПОДАВЛЯТЬСЯ (1)
ПОДАВНІШОМУ (1)
ПО-ДАВНЬОМУ (16)
ПОДАВСЯ (15)
ПОДАВШИ (6)

ПОДАДУТЬ (6)
ПОДАЄ (46)
ПОДАЄТЕ (4)
ПОДАЄТЬСЯ (2)
ПОДАЙ (14)
ПОДАЙМО (3)
ПОДАЙТЕ (13)
ПОДАЛ (1)
ПОДАЛА (134)
ПОДАЛАСЬ (8)
ПОДАЛАСЯ (2)
ПОДАЛИ (71)
ПОДАЛИСЬ (8)
ПОДАЛИСЯ (3)
ПОДАЛО (1)
ПОДАЛОСЬ (2)
ПОДАМ (8)
ПОДАМО (3)
ПОДАНА (1)
ПОДАНИЙ (1)
ПОДАНИМ (1)
ПОДАНИХ (2)
ПОДАННЯМ (1)
ПОДАННЯХ (2)
ПОДАНО (1)
ПОДАНУ (2)
ПОДАРИЦЬКА (4)
ПОДАРКА (2)
ПОДАРКІ (1)
ПОДАРОВАНА (2)
ПОДАРОВАНИХ (2)
ПОДАРОВАНІ (2)
ПОДАРОВАНУ (1)
ПОДАРУВАВ (19)
ПОДАРУВАЛА (4)
ПОДАРУВАЛИ (4)
ПОДАРУВАТИ (4)
ПОДАРУВАТЬ (2)
ПОДАРУЄМО (1)
ПОДАРУЙ (1)
ПОДАРУНКА (1)
ПОДАРУНКИ (10)
ПОДАРУНОК (10)

ПОДАРУЮ (14)
ПОДАСИ (1)
ПОДАСТЕ (3)
ПОДАСТЬ (13)
ПОДАСТЬСЯ (1)
ПОДАТИ (40)
ПОДАТІ (11)
ПОДАТІВ (8)
ПОДАТКИ (1)
ПОДАТКІВ (4)
ПОДАТКОВІЙ (1)
ПОДАТЬ (13)
ПОДАЮ (12)
ПОДАЮТ (1)
ПОДАЮТЬ (20)
ПОДАЮТЬСЯ (2)
ПОДАЮЧИ (39)
ПОДБАТИ (2)
ПОДВАЛЬНАЯ (4)
ПОДВАЛЬНУЮ (2)
ПОДВИГАМИ (1)
ПОДВИГИ (2)
ПОДВИГІВ (2)
ПОДВИЗАЛИСЯ (1)
ПОДВИРРИ (1)
ПОДВІЙНИЙ (2)
ПОДВІЙНУ (1)
ПОДВІРІ (1)
ПОДВІР'Ї (46)
ПОДВІР'Я (67)
ПОДВІР'ЯМ (1)
ПОДВІР'ЯХ (2)
ПОДВІР'ЯЧКА (5)
ПОДВІР'ЯЧКО (2)
ПОДЕКАДЕНТСЬКОМУ (4)
ПОДЕКУДИ (182)
ПОДЕЛІКАТНІШАВ (1)
ПОДЕНЩИЦЯ (1)
ПОДЕР (3)
ПОДЕРЕТЬСЯ (1)
ПОДЕРЖ (3)
ПОДЕРЖАВ (3)
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ПОДЕРЖАЛА (1)
ПОДЕРЖАЛИ (1)
ПОДЕРЖАТИ (1)
ПОДЕРЖАТЬ (1)
ПОДЕРЛА (1)
ПОДЕРЛАСЬ (1)
ПОДЕРЛИ (1)
ПОДЕРСЯ (4)
ПОДЕРТА (1)
ПОДЕРТИЙ (1)
ПОДЕРТИМ (2)
ПОДЕРТІ (1)
ПОДЕРУ (1)
ПОДЕРУТЬ (1)
ПОДЕШЕВШАЛО (1)
ПОДЖЕНТЛЬМЕНСЬКІЙ
(1)
ПОДЖЕНТЛЬМЕНСЬКОМУ
(1)
ПОДЗВІННЕ (3)
ПОДЗВОНИВ (1)
ПОДЗВОНИЛА (4)
ПОДИ (4)
ПОДИБАВ (7)
ПОДИБАВШИ (1)
ПОДИБАЙ (1)
ПОДИБАЙЛОВА (2)
ПОДИБАЛА (11)
ПОДИБАЛИ (2)
ПОДИБАЛО (1)
ПОДИВИВСЬ (10)
ПОДИВИВСЯ (42)
ПОДИВИВШИСЬ (5)
ПОДИВИЛАСЬ (57)
ПОДИВИЛАСЯ (1)
ПОДИВИЛИСЬ (9)
ПОДИВИМОСЬ (14)
ПОДИВИСЬ (55)
ПОДИВИСЬ-БО (4)
ПОДИВИСЯ (8)
ПОДИВИТЕСЬ (2)

ПОДИВИТИСЬ (92)
ПОДИВИТИСЯ (4)
ПОДИВИТЬСЯ (78)
ПОДИВИШСЯ (4)
ПОДИВІМОСЬ (1)
ПОДИВІМСЯ (2)
ПОДИВІТЬСЯ (21)
ПОДИВІТЬСЯ-БО (1)
ПОДИВЛЮСЬ (32)
ПОДИВЛЮСЯ (9)
ПОДИВЛЯЛАСЬ (2)
ПОДИВЛЯЛИСЬ (1)
ПОДИВЛЯТЬСЯ (3)
ПОДИВЛЯЮЧИСЬ (1)
ПОДИВУВАТИСЬ (1)
ПОДИВУЄ (2)
ПОДИВУЙ (2)
ПОДИВУЙТЕ (2)
ПО-ДИТЯЧИ (2)
ПО-ДИТЯЧІЙ (6)
ПО-ДИТЯЧОМУ (3)
ПОДИХ (16)
ПОДИХАВ (2)
ПОДИХАВШИ (1)
ПОДИХАЄ (8)
ПОДИХАЛА (2)
ПОДИХАЛО (2)
ПОДИХАТИ (1)
ПОДИХАТЬ (1)
ПОДИХАЮТЬ (3)
ПОДИХНУЛО (2)
ПОДИХОМ (19)
ПОДИХУ (4)
ПОДИХУВАВ (1)
ПОДИХУВАЛА (1)
ПОДИХУВАЛО (2)
ПОДИШМО (1)
ПОДІ (2)
ПОДІВ (1)
ПОДІВА (1)
ПОДІВАВ (3)
ПОДІВАЛИСЬ (10)
ПОДІВАЮ (1)

ПОДІВСЯ (3)
ПОДІЇ (38)
ПОДІЙ (11)
ПОДІЛ (54)
ПОДІЛАСЬ (2)
ПОДІЛАСЯ (1)
ПОДІЛЕНА (2)
ПОДІЛЕНІ (1)
ПОДІЛИ (1)
ПОДІЛИВ (1)
ПОДІЛИВСЯ (1)
ПОДІЛИЛА (1)
ПОДІЛИЛАСЬ (1)
ПОДІЛИЛИ (3)
ПОДІЛИЛИСЬ (3)
ПОДІЛИМО (2)
ПОДІЛИМОСЬ (4)
ПОДІЛИМОСЯ (1)
ПОДІЛИСЯ (1)
ПОДІЛИТИ (3)
ПОДІЛИТИСЬ (2)
ПОДІЛИТЬСЯ (5)
ПОДІЛІМ (1)
ПОДІЛЛІ (6)
ПОДІЛЛЯ (2)
ПОДІЛШЛИВА (4)
ПОДІЛЬСЬКА (1)
ПОДІЛЬСЬКИХ (1)
ПОДІЛЬСЬКІ (2)
ПОДІЛЬСЬКОЇ (1)
ПОДІЛЬЩИНІ (2)
ПОДІЛЮ (2)
ПОДІЛЯТЬСЯ (1)
ПОДІНУ (1)
ПОДІРАВЛЕНОГО (1)
ПОДІРЯВЛЕНІ (1)
ПОДІТИ (4)
ПОДІТИСЬ (1)
ПОДІЮ (11)
ПОДІЯ (26)
ПОДІЯМИ (4)
ПОДЛА (3)
ПОДЛЕЖАТ (2)
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ПОДЛИЙ (3)
ПОДЛИМ (1)
ПОДЛІ (2)
ПОДЛІЙ (1)
ПОДЛОГО (1)
ПОДНІСТРЯНАМИ (1)
ПОДОБА (6)
ПОДОБАВСЬ (3)
ПОДОБАВСЯ (7)
ПОДОБАЄ (10)
ПОДОБАЄТ (2)
ПОДОБАЄТЕСЬ (1)
ПОДОБАЄТЬСЯ (33)
ПОДОБАЛА (1)
ПОДОБАЛАСЬ (10)
ПОДОБАЛАСЯ (2)
ПОДОБАЛИСЬ (5)
ПОДОБАЛИСЯ (4)
ПОДОБАЛО (3)
ПОДОБАЛОСЬ (10)
ПОДОБАМИ (1)
ПОДОБАТИСЬ (2)
ПОДОБАЮСЬ (2)
ПОДОБАЮТЬСЯ (5)
ПОДОБИ (4)
ПОДОБРІШАВ (3)
ПОДОБРІШАЄ (3)
ПОДОБРІШАЛА (6)
ПОДОБРІШАЛИ (2)
ПОДОБРІШАЛО (3)
ПОДОБРІШАЮ (1)
ПОДОБРІШАЮТЬ (1)
ПОДОВЖАСТА (6)
ПОДОВЖАСТЕ (1)
ПОДОВЖАСТИЙ (6)
ПО-ДОВЖАСТИЙ (1)
ПОДОВЖАСТИМИ (3)
ПОДОВЖАСТІ (23)
ПОДОВЖАСТІЙ (4)
ПОДОВЖАСТОГО (3)
ПОДОВЖАСТОМУ (1)
ПОДОВЖАСТУ (5)
ПОДОЖДАТЬ (2)

ПОДОЇТИ (2)
ПОДОЛ (3)
ПОДОЛА (4)
ПОДОЛІ (45)
ПОДОЛІЄ (1)
ПОДОЛІЇ (7)
ПОДОЛІТИ (1)
ПОДОЛІЮ (2)
ПОДОЛІЯ (2)
ПОДОЛОМ (13)
ПОДОЛУ (9)
ПОДОЛЬСЬКИЙ (4)
ПОДОЛЬСЬКІЙ (1)
ПОДОЛЬСЬКОЇ (1)
ПОДОЛЬСЬКОМУ (1)
ПОДОЛЯН (1)
ПОДОЛЯНИН (2)
ПО-ДОМАШНЬОМУ (2)
ПОДОМНЕ (1)
ПОДОПИВАЛИ (1)
ПОДОПИСУВАВ (2)
ПОДОРОЖНИК (1)
ПОДОРОЖНИКА (1)
ПОДОРОЖНИКОМ (1)
ПОДОРОЖНІ (4)
ПОДОРОЖНІЙ (2)
ПОДОРОЖНІХ (1)
ПО-ДОРОЖНЬОМУ (4)
ПОДОРОЖЧАЛО (3)
ПОДОСТАВАЛИ (1)
ПОДПИСКА (2)
ПОДПОЛЬНОЙ (2)
ПОДРАЖНЕНІ (1)
ПОДРАЖНИТИ (1)
ПОДРАЖНИТИСЬ (1)
ПОДРАЖНИТЬСЯ (2)
ПОДРАТУЄМОСЬ (1)
ПОДРІБОТІЛА (1)
ПОДРОБИВСЯ (1)
ПОДРОБИЛАСЬ (1)
ПОДРОБИЦІ (1)
ПОДРОБЛЕНІ (2)
ПОДРУГ (2)

ПОДРУГА (5)
ПОДРУГАМ (1)
ПОДРУГАМИ (8)
ПОДРУГА-СУСІДА (1)
ПОДРУГИ (10)
ПОДРУГОЮ (2)
ПОДРУГУ (5)
ПОДРУЖЖЯ (5)
ПОДРУЖЖЯМ (1)
ПОДРУЖИНО (1)
ПОДРЯПАЛА (1)
ПОДРЯПАЛИ (1)
ПОДРЯПАЛИСЬ (1)
ПОДРЯПАТИ (1)
ПОДТАЛКИВАЛ (1)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (1)
ПОДУЖАВ (7)
ПОДУЖАЄ (2)
ПОДУЖАЄТЕ (1)
ПОДУЖАЄШ (1)
ПОДУЖАЛИ (3)
ПОДУЖАЮ (1)
ПОДУЖНИЙ (1)
ПОДУЖНИМ (1)
ПОДУЖНІШИЙ (1)
ПОДУЖЧАВ (3)
ПОДУЖЧАВШИ (1)
ПОДУЖЧАЄШ (1)
ПОДУЖЧАЮ (1)
ПОДУМАВ (272)
ПОДУМАВШИ (13)
ПОДУМАЄ (7)
ПОДУМАЄМО (2)
ПОДУМАЄМОПОГАДАЄМО (1)
ПОДУМАЄШ (3)
ПОДУМАЙ (12)
ПОДУМАЙТЕ (19)
ПОДУМАЛА (228)
ПОДУМАЛИ (6)
ПОДУМАТИ (10)
ПОДУМАТЬ (8)
ПОДУМАЮ (8)
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ПОДУМАЮТЬ (7)
ПОДУРІЄМО (1)
ПОДУРІЛИ (6)
ПОДУРІТИ (1)
ПОДУРІЮТЬ (4)
ПОДУСІ (2)
ПОДУШИВ (1)
ПОДУШИЛА (1)
ПОДУШИЛИ (1)
ПОДУШКА (20)
ПОДУШКАМИ (11)
ПОДУШКАХ (22)
ПОДУШКИ (57)
ПОДУШКОЮ (9)
ПОДУШКУ (43)
ПОДУШНЕ (11)
ПОДУШНОГО (2)
ПОДУШОК (11)
ПОДУШЦІ (4)
ПОДЯКА (3)
ПОДЯКИ (5)
ПОДЯКОЮ (4)
ПОДЯКУ (16)
ПОДЯКУВАВ (22)
ПОДЯКУВАВШИ (7)
ПОДЯКУВАЛА (25)
ПОДЯКУВАЛИ (14)
ПОДЯКУВАТИ (6)
ПОДЯКУВАТЬ (2)
ПОДЯКУЄ (7)
ПОДЯКУЄМО (1)
ПОДЯКУЙ (1)
ПОДЯКУЙМО (1)
ПОДЯКУЙТЕ (3)
ПОДЯКУЮ (4)
ПОДЯКУЮТЬ (1)
ПОДЯЧНИЙ (4)
ПО-ЕВРЕЙСЬКІЙ (1)
ПОЕЗІЄЮ (53)
ПОЕЗІЇ (212)
ПОЕЗІЙ (22)
ПОЕЗІЮ (39)
ПОЕЗІЯ (124)

ПОЕЗІЯМИ (2)
ПОЕЗІЯХ (10)
ПОЕМ (5)
ПОЕМА (12)
ПОЕМАМИ (1)
ПОЕМАХ (2)
ПОЕМИ (19)
ПОЕМІ (4)
ПОЕМУ (5)
ПОЕТ (41)
ПОЕТА (24)
ПОЕТА-КОМПОЗИТОРА
(2)
ПОЕТАМ (1)
ПОЕТАМИ (2)
ПОЕТА-ПОВІСТЯРА (1)
ПОЕТИ (33)
ПОЕТИЗУВАЛИ (1)
ПОЕТИЗУВАТЬ (1)
ПОЕТИ-РОМАНТИКИ
(1)
ПОЕТИЧНА (30)
ПОЕТИЧНЕ (13)
ПОЕТИЧНИЙ (43)
ПОЕТИЧНИМ (13)
ПОЕТИЧНИМИ (10)
ПОЕТИЧНИХ (32)
ПОЕТИЧНІ (28)
ПОЕТИЧНІЙ (11)
ПОЕТИЧНІСТЬ (5)
ПОЕТИЧНІША (1)
ПОЕТИЧНІШЕ (2)
ПОЕТИЧНІШИЙ (1)
ПОЕТИЧНІШИМ (1)
ПОЕТИЧНІШІ (1)
ПОЕТИЧНО (12)
ПОЕТИЧНОГО (12)
ПОЕТИЧНОЇ (12)
ПОЕТИЧНОМУ (6)
ПОЕТИЧНОСТІ (2)
ПОЕТИЧНОЮ (3)
ПОЕТИЧНУ (19)
ПОЕТІВ (30)

ПОЕТКИ (1)
ПОЕТОВІ (2)
ПОЕТОК (1)
ПОЕТОМ (2)
ПО-ЄВРЕЙСЬКІЙ (4)
ПО-ЄВРОПЕЙСЬКІЙ (2)
ПО-ЄВРОПЕЙСЬКОМУ
(1)
ПОЄДИНКАМИ (1)
ПОЄДИНКАХ (2)
ПОЄДИНКИ (1)
ПОЄДИНКІВ (1)
ПОЄДИНОК (2)
ПОЄДИНЧОСТІ (2)
ПОЄДНАВСЯ (1)
ПОЄДНАЄТЕСЬ (1)
ПОЄДНАЛИСЬ (13)
ПОЄДНАЛИСЯ (3)
ПОЄДНАННЯ (3)
ПОЄДНАТИСЬ (5)
ПОЄДНАТЬСЯ (4)
ПОЄДНАЮ (1)
ПО-ЖАБ'ЯЧІЙ (1)
ПОЖАЛИВ (1)
ПОЖАЛИЛА (2)
ПОЖАЛИТЬ (1)
ПОЖАЛІВСЯ (2)
ПОЖАЛІЙ (4)
ПОЖАЛІЙТЕ (1)
ПОЖАЛІЙТЕСЬ (1)
ПОЖАЛІЛАСЬ (2)
ПОЖАЛІЮ (4)
ПОЖАЛІЮСЬ (3)
ПОЖАЛІЮТЬ (1)
ПОЖАЛКУВАВ (1)
ПОЖАЛКУВАЛА (1)
ПОЖАЛУВАВ (3)
ПОЖАЛУВАЛА (5)
ПОЖАЛУЄ (3)
ПОЖАЛУЙТЕ (3)
ПОЖАЛЬСЯ (1)
ПОЖАРИЩА (1)
ПОЖАРИЩІ (2)
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ПОЖАРСЬКОГО (1)
ПОЖАРТУВАВ (12)
ПОЖАРТУВАЛА (10)
ПОЖАРТУВАЛИ (1)
ПОЖАРТУВАТИ (13)
ПОЖАРТУВАТЬ (10)
ПОЖАРТУЄ (5)
ПОЖАРТУЄМО (5)
ПОЖАРТУЄШ (1)
ПОЖАРТУЙ (1)
ПОЖАРТУЮ (1)
ПОЖБУРИВ (11)
ПОЖБУРИЛА (5)
ПОЖБУРЮ (2)
ПОЖВАВІШАВ (2)
ПОЖВАВІШАЛА (7)
ПОЖВАВІШАЛИ (4)
ПОЖВАВІШАЮ (1)
ПОЖДАВ (1)
ПОЖДАВШИ (1)
ПОЖДАТЬ (2)
ПОЖДИ (1)
ПОЖЕЖА (48)
ПОЖЕЖЕЮ (4)
ПОЖЕЖИЩЕ (1)
ПОЖЕЖІ (46)
ПОЖЕЖНИМИ (1)
ПОЖЕЖНИХ (1)
ПОЖЕЖНОЇ (1)
ПОЖЕЖУ (31)
ПОЖЕНЕ (1)
ПОЖЕНЕМО (3)
ПОЖЕНЕТЬСЯ (3)
ПОЖЕНЕШ (1)
ПОЖЕНИ (1)
ПОЖЕНИВ (1)
ПОЖЕНИВШИ (1)
ПОЖЕНИВШИСЬ (1)
ПОЖЕНИЛА (1)
ПОЖЕНИЛИСЬ (5)
ПОЖЕНИЛИСЯ (2)
ПОЖЕНИМО (1)
ПОЖЕНИМОСЬ (2)

ПОЖЕНИТИ (1)
ПОЖЕНИТЬСЯ (1)
ПОЖЕНИХАЛИСЬ (1)
ПОЖЕНИХАТИСЬ (1)
ПОЖЕНУТЬ (1)
ПОЖЕНУТЬСЯ (2)
ПОЖЕНЮ (1)
ПОЖЕНЯТЬСЯ (1)
ПОЖЕРТВОВАТЬ (1)
ПОЖЕРТВУВАЛА (2)
ПОЖЕРТВУВАНІ (2)
ПОЖЕРТВУВАТИ (4)
ПОЖЕРТВУВАТЬ (1)
ПОЖЕРТВУЮ (1)
ПОЖИВ (4)
ПОЖИВЕ (2)
ПОЖИВЕМО (11)
ПОЖИВЕТЕ (5)
ПОЖИВЕШ (6)
ПОЖИВИ (4)
ПОЖИВИВСЬ (1)
ПОЖИВИТИСЬ (2)
ПОЖИВІТЬ (2)
ПОЖИВКОМ (13)
ПОЖИВКУ (37)
ПОЖИВЛЮСЬ (1)
ПОЖИВЛЯТЬСЯ (1)
ПОЖИВОК (27)
ПОЖИВОЮ (1)
ПОЖИВУ (2)
ПОЖИВУТЬ (1)
ПОЖИВШИ (3)
ПО-ЖИДІВСЬКІЙ (4)
ПОЖИЛА (4)
ПОЖИЛЕЦЬ (2)
ПОЖИЛИ (3)
ПОЖИЛЬЦІ (4)
ПОЖИЛЬЦІВ (5)
ПОЖИЛЬЦЯ (3)
ПОЖИЛЬЦЯМ (1)
ПОЖИРУВАВШИ (1)
ПОЖИТИ (8)
ПОЖИТКАМИ (3)

ПОЖИТКИ (5)
ПОЖИТЬ (1)
ПО-ЖІНОЦЬКИ (1)
ПО-ЖІНОЦЬКІЙ (1)
ПО-ЖІНОЧІЙ (1)
ПО-ЖІНОЧОМУ (1)
ПОЖОВК (1)
ПОЖОВКЛА (3)
ПОЖОВКЛЕ (5)
ПОЖОВКЛИ (5)
ПОЖОВКЛИЙ (1)
ПОЖОВКЛИМ (1)
ПОЖОВКЛІ (2)
ПОЖОВКЛО (3)
ПОЖОВКЛОГО (1)
ПОЖОВКЛОМУ (2)
ПОЖОВКЛОЮ (1)
ПОЖОВКЛУ (1)
ПОЖОВКНЕ (1)
ПОЖОЛОБИВСЬ (1)
ПОЖОЛОБИЛАСЬ (1)
ПОЖОЛОБЛЕНЕ (1)
ПОЖОЛОБЛЯНЕ (1)
ПОЖУВАЛИ (2)
ПОЖУЄ (2)
ПОЗ (1)
ПОЗА (91)
ПОЗАБИВАВ (2)
ПОЗАБИВАЛИ (2)
ПОЗАБИВАНІ (2)
ПОЗАБИРАВ (5)
ПОЗАБИРАВШИ (1)
ПОЗАБИРАЄМО (1)
ПОЗАБИРАЙ (3)
ПОЗАБИРАЛА (4)
ПОЗАБИРАЛИ (16)
ПОЗАБИРАЛО (1)
ПОЗАБИРАТИ (1)
ПОЗАБИРАТЬ (1)
ПОЗАБІГАЛИ (1)
ПОЗАБІЛЮВАЛИ (1)
ПОЗАБРИЗКУВАЛА (1)
ПОЗАБУВАВ (10)
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ПОЗАБУВАВШИ (1)
ПОЗАБУВАЄТЕ (1)
ПОЗАБУВАЛА (13)
ПОЗАБУВАЛИ (7)
ПОЗАБУВАЛОСЬ (2)
ПОЗАБУВАТИ (2)
ПОЗАБУВАТИСЬ (1)
ПОЗАБУДЕ (2)
ПОЗАВИВАТИ (1)
ПОЗАВИДУВАВ (4)
ПОЗАВИДУВАЛА (2)
ПОЗАВИДУВАЛИ (3)
ПОЗАВИДУВАТИ (1)
ПОЗАВИДУЄ (2)
ПОЗАВИДУЮТЬ (2)
ПОЗАВІРЧУВАНІ (2)
ПОЗАВІШУВАЛА (1)
ПОЗАВІШУВАЛИ (1)
ПОЗАВІШУВАНІ (5)
ПОЗАВІШУЙ (1)
ПОЗАВОДЖУ (1)
ПОЗАВОДИВ (4)
ПОЗАВОДИЛИ (13)
ПОЗАВОДИЛИСЬ (1)
ПОЗАВОДИМО (2)
ПОЗАВОДИТИ (1)
ПОЗАВОЛІКАЛИ (1)
ПОЗАВЧОРА (40)
ПОЗАВЧОРАШНІ (2)
ПОЗАВ'ЯЗУВАЛА (2)
ПОЗАВ'ЯЗУВАЛИ (3)
ПОЗАВ'ЯЗУВАНЕ (1)
ПОЗАВ'ЯЗУВАНІ (3)
ПОЗАВ'ЯЗУВАТИ (1)
ПОЗАГАНЯВ (1)
ПОЗАГАНЯЄ (1)
ПОЗАГАНЯЙ (1)
ПОЗАГАНЯЛИ (2)
ПОЗАГНУЗДУВАВ (1)
ПО-ЗАГРАНИЧНОМУ
(2)
ПОЗАД (100)
ПОЗАДИРАВШИ (1)

ПОЗАДИРАЛИ (3)
ПОЗАДИРАЮ (1)
ПОЗАДРИПУВАЛИСЬ
(1)
ПОЗАДУ (26)
ПОЗАДУМУВАЛИСЬ
(1)
ПОЗАЗДРОСТИТИ (2)
ПОЗАЙМАЛА (2)
ПОЗАЙМАЛИ (1)
ПОЗАКАПУВАЛИСЬ (1)
ПОЗАКАЧУВАЛА (2)
ПОЗАКАЧУВАНИМИ
(2)
ПОЗАКАЧУВАНІ (2)
ПОЗАКВІТЧУВАВ (1)
ПОЗАКВІТЧУВАЛИ (1)
ПОЗАКВІТЧУВАНІ (2)
ПОЗАКИДАВ (1)
ПОЗАКИДАЄШ (1)
ПОЗАКИДАЛА (6)
ПОЗАКИДАЛИ (2)
ПОЗАКИДАТИ (1)
ПОЗАКИДАЮ (2)
ПОЗАКЛАДАВ (1)
ПОЗАКЛАДАВШИ (2)
ПОЗАКЛАДАЛО (12)
ПОЗАКЛАДАНІ (1)
ПОЗАКЛАДАТЬ (1)
ПОЗАКЛАДАЮТЬ (1)
ПОЗАКОПУВАЛИ (1)
ПОЗАКОЧУВАЛИ (1)
ПОЗАКРИВАВ (2)
ПОЗАКРИВАЛА (1)
ПОЗАКРИВАЛИ (5)
ПОЗАКРИВАЛО (1)
ПОЗАКРУГЛЕНИМ (2)
ПОЗАКРУЧУВАВ (1)
ПОЗАКРУЧУВАЛИСЬ
(1)
ПОЗАКРУЧУВАЛОСЬ
(2)

ПОЗАКРУЧУВАНИМИ
(2)
ПОЗАКРУЧУВАНІ (2)
ПОЗАКРУЧУЙ (1)
ПОЗАКУТУВАВШИСЬ
(2)
ПОЗАКУТУВАЛИСЬ (2)
ПОЗАКУТУВАНИХ (1)
ПОЗАКУТУВАНІ (2)
ПОЗАЛАЗИЛА (1)
ПОЗАЛАТУВАВ (1)
ПОЗАЛИВАЛА (3)
ПОЗАЛИВАЛО (2)
ПОЗАЛИЦЯТИСЬ (1)
ПОЗАМАЗУВАЛА (5)
ПОЗАМАЗУВАЛИ (3)
ПОЗАМАЗУВАЛИСЬ (1)
ПОЗАМАЗУВАНА (2)
ПОЗАМАЗУВАНЕ (1)
ПОЗАМАЗУВАНІ (2)
ПОЗАМАЗУЄМО (1)
ПОЗАМАЗУЄШ (1)
ПОЗАМАЗУЙТЕ (2)
ПОЗАМАЛЬОВУВАВ
(1)
ПОЗАМАНЮВАЛИ (1)
ПОЗАМЕРЗАЮТЬ (1)
ПОЗАМИ (1)
ПОЗАМИКАВ (2)
ПОЗАМИКАВШИСЬ (2)
ПОЗАМИКАЛА (3)
ПОЗАМИКАНЕ (1)
ПОЗАМИКАНІ (1)
ПОЗАМІТАЛА (1)
ПОЗАМІТАЛО (1)
ПОЗАМІЧАТИ (1)
ПОЗАМОРДОВУЄШ (1)
ПОЗАМОТУВАНЕ (1)
ПОЗАМОЩУВАЛИ (1)
ПОЗАОЧІ (4)
ПОЗАПАДАВШИ (1)
ПОЗАПАДАЛА (3)
ПОЗАПАДАЛИ (19)
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ПОЗАПАДАЛО (1)
ПОЗАПАЛЮВАВ (1)
ПОЗАПАЛЮВАЛИ (3)
ПОЗАПАСКУДЖУЄМО
(1)
ПОЗАПЕЧАТУЮТЬ (1)
ПОЗАПИНАВ (1)
ПОЗАПИНАЙ (1)
ПОЗАПИНАЛА (1)
ПОЗАПИНАНЕ (1)
ПОЗАПИНАНІ (1)
ПОЗАПИРАТИ (1)
ПОЗАПИСУВАВ (10)
ПОЗАПИСУВАЛИ (2)
ПОЗАПИСУВАНИХ (2)
ПОЗАПИСУВАНІ (10)
ПОЗАПИСУВАТЬ (1)
ПОЗАПИХАЛИ (1)
ПОЗАПЛАКУВАНІ (1)
ПОЗАПЛАЧУЄ (1)
ПОЗАПЛІТАТЬ (2)
ПОЗАПЛЮЩУВАЛИ (1)
ПОЗАПОЗАВЧОРА (1)
ПОЗАПОРОЖНЮВАНИ
Й (1)
ПОЗАПОРОЖНЮВАНІ
(2)
ПОЗАПОРОЖНЮВАТЬ
(1)
ПОЗАПРАВЛЮВАНІ (1)
ПОЗАПРЯГАЄТЕ (1)
ПОЗАПРЯГАЛИ (6)
ПОЗАПРЯГАНИМИ (1)
ПОЗАПУСКАВ (1)
ПОЗАПУХАЛА (1)
ПОЗАПУХАЛИ (1)
ПОЗАРАНКОМ (1)
ПОЗАРОСТАЛИ (6)
ПОЗАРОСТУВАЛИ (1)
ПОЗАСВІЧУВАЛИ (4)
ПОЗАСВІЧУВАНІ (3)
ПОЗАСИПАЛИ (1)
ПОЗАСИХАЛИ (1)

ПОЗАСІДАВШИ (1)
ПОЗАСІДАЛИ (1)
ПОЗАСІДАЛО (1)
ПОЗАСЛОНЯВШИ (1)
ПОЗАСЛОНЯЙТЕ (1)
ПОЗАСЛОНЯТЬ (1)
ПОЗАСМОКТУВАВ (1)
ПОЗАСМОКТУВАНІ (2)
ПОЗАСМОКТУЄ (1)
ПОЗАСНОВУВАЛИ (1)
ПОЗАСНОВУВАТЬ (1)
ПОЗАСОВУВАЛА (1)
ПОЗАСОВУЙ (1)
ПОЗАСОВУЙТЕ (2)
ПОЗАСТЕЛЕНИХ (1)
ПОЗАСТЕЛЕНІ (1)
ПОЗАСТЕЛЮВАНИМИ
(1)
ПОЗАСТЕЛЯЛИ (5)
ПОЗАСТРЕЛЮВАЛИСЬ
(1)
ПОЗАСТРОМЛЮВАЛИ
(1)
ПОЗАСУКУВАВ (1)
ПОЗАСУКУВАЛИ (1)
ПОЗАСУКУВАНЕ (1)
ПОЗАСУКУВАНІ (1)
ПОЗАТИКАВ (3)
ПОЗАТИКАЄМО (1)
ПОЗАТИКАЙ (2)
ПОЗАТИКАЛА (3)
ПОЗАТИКАЛИ (1)
ПОЗАТИКАНІ (2)
ПОЗАТИКАТЬ (2)
ПОЗАТИХАЄ (1)
ПОЗАТОПЛЮВАЛО (1)
ПОЗАТОРІК (11)
ПОЗАТОРІЦЬКОЇ (1)
ПОЗАТОРІЦЬКУ (1)
ПОЗАТОРІШНІЙ (1)
ПОЗАТОРІШНІХ (1)
ПОЗАТУЛЮВАЛА (2)
ПОЗАТУЛЮЮТЬ (1)

ПОЗАТУЛЯВ (1)
ПОЗАТУЛЯЛИСЬ (1)
ПОЗАТЯГАЛА (1)
ПОЗАТЯГАЛО (4)
ПОЗАУЧУВАЛИ (1)
ПОЗАХ (3)
ПОЗАХОВУВАТИ (1)
ПОЗАХОДИЛИ (1)
ПОЗАХОПЛЮВАЛИ (1)
ПОЗАЧИНЯНІ (2)
ПОЗАЧИНЯЮ (1)
ПОЗАЧІРКУВАВ (1)
ПОЗАЧІСУВАЛИСЬ (1)
ПОЗАШИВАНИМИ (1)
ПОЗАШИВАНІ (1)
ПО-ЗАЯЧІ (1)
ПОЗБАВИЛА (1)
ПОЗБАВИТИСЬ (1)
ПОЗБАВЛЮЮТЬ (2)
ПОЗБАВЛЯЛИ (1)
ПОЗБИВАЄ (1)
ПОЗБИВАЛА (1)
ПОЗБИВАЛАСЬ (1)
ПОЗБИВАЛИСЬ (2)
ПОЗБИВАНИМИ (1)
ПОЗБИВАНІ (1)
ПОЗБИРАВ (3)
ПОЗБИРАВСЯ (1)
ПОЗБИРАЙ (2)
ПОЗБИРАЛА (6)
ПОЗБИРАЛИ (3)
ПОЗБИРАЛОСЬ (1)
ПОЗБИРАТИ (4)
ПОЗБИРАТЬ (2)
ПОЗБІГАЛАСЬ (2)
ПОЗБІГАЛИСЬ (27)
ПОЗБІГАЛИСЯ (1)
ПОЗБУДИТЕСЬ (1)
ПОЗБУЛАСЬ (2)
ПОЗБУТИСЬ (7)
ПОЗБУТИСЯ (2)
ПОЗВАЛЮВАЛИ (1)
ПОЗВАЛЮВАЛИСЬ (1)
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ПОЗВАМИ (1)
ПОЗВАХ (6)
ПОЗВИ (3)
ПОЗВИВАВСЬ (1)
ПОЗВИВАВШИ (1)
ПОЗВИКАЛИ (5)
ПОЗВІШУВАВСЯ (1)
ПОЗВІШУВАЛАСЬ (1)
ПОЗВІШУВАЛИСЬ (6)
ПОЗВІШУВАЛОСЬ (4)
ПОЗВІШУВАНІ (1)
ПОЗВОДИВ (1)
ПОЗВОДИЛИ (1)
ПОЗВОДИШ (1)
ПОЗВОЗИВ (1)
ПОЗВОЗИЛИ (1)
ПОЗВ'ЯЗУВАНІ (4)
ПОЗВ'ЯЗУЙТЕ (1)
ПОЗВ'ЯЗУЮТЬ (1)
ПОЗГАДУВАЛИ (1)
ПОЗГАНЯЛИ (2)
ПОЗГАСАЛИ (1)
ПОЗГИНАВШИ (1)
ПОЗГОНИВ (1)
ПОЗГОРБЛЮВАЛИСЬ
(1)
ПОЗГОРТАВШИ (2)
ПОЗГОРТАЛИ (5)
ПОЗГОРТАЮ (1)
ПОЗГОРТУВАВШИ (1)
ПОЗГОРТУВАЛИ (2)
ПОЗДАВАЙМО (1)
ПОЗДИРАВ (1)
ПОЗДИХАЄ (1)
ПОЗДИХАЛИ (1)
ПОЗДИХАЮТЬ (1)
ПОЗДІЙМАВ (4)
ПОЗДІЙМАВШИ (2)
ПОЗДІЙМАЛА (2)
ПОЗДІЙМАЛИ (11)
ПОЗДІЙМАЮТЬ (2)
ПОЗДОРОВ (3)
ПОЗДОРОВИВ (6)

ПОЗДОРОВИВШИ (1)
ПОЗДОРОВИЛА (3)
ПОЗДОРОВИТИ (3)
ПОЗДОРОВИТЬ (4)
ПОЗДОРОВКАВСЬ (7)
ПОЗДОРОВКАВСЯ (24)
ПОЗДОРОВКАВШИСЬ
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ПОЗДОРОВКАЛАСЬ
(15)
ПОЗДОРОВКАЛАСЯ (1)
ПОЗДОРОВКАЛИСЬ
(11)
ПОЗДОРОВКАТИСЬ (1)
ПОЗДОРОВЛЕННЯ (2)
ПОЗДОРОВЛЕННЯМ (2)
ПОЗДОРОВЛІННЯ (1)
ПОЗДОРОВ-ЛІННЯ (2)
ПОЗДОРОВЛІННЯМ (2)
ПОЗДОРОВЛІННЯМИ
(2)
ПОЗДОРОВЛЯВ (3)
ПОЗДОРОВЛЯЄМО (5)
ПОЗДОРОВЛЯЛИ (6)
ПОЗДОРОВЛЯЛЬНИКА
М (2)
ПОЗДОРОВЛЯЛЬНИХ
(2)
ПОЗДОРОВЛЯЛЬНІ (2)
ПОЗДОРОВЛЯТИ (2)
ПОЗДОРОВЛЯЮ (40)
ПОЗДОРОВЛЯЮТЬ (1)
ПОЗДОРОВЛЯЮЧИ (4)
ПОЗДОРОВНЕ (2)
ПОЗДОРОВНІ (7)
ПОЗДОРОВШАВ (3)
ПОЗДОРОВШАЄТЕ (2)
ПОЗДОРОВШАЄШ (2)
ПОЗДОРОВШАЛА (8)
ПОЗДОРОВШАЛИ (1)
ПОЗДОРОВШАЮ (3)
ПОЗЕЛЕНИВ (1)
ПОЗЕЛЕНІВ (1)

ПОЗЕЛЕНІЛА (2)
ПОЗЕЛЕНІЛО (1)
ПОЗИ (1)
ПОЗИВАВСЯ (3)
ПОЗИВАЙ (1)
ПОЗИВАЙТЕ (1)
ПОЗИВАЛИСЬ (4)
ПОЗИВАТИ (8)
ПОЗИВАТИМЕТЬСЯ (1)
ПОЗИВАТИМУ (2)
ПОЗИВАТИСЬ (5)
ПОЗИВАТЬ (2)
ПОЗИВАТЬСЯ (3)
ПОЗИКУ (2)
ПОЗИР (5)
ПОЗИРАВ (10)
ПОЗИРАЄ (4)
ПОЗИРАЄШ (1)
ПОЗИРАЙ (2)
ПОЗИРАЛА (4)
ПОЗИРАЛИ (5)
ПОЗИРАТИ (1)
ПОЗИРАЮТЬ (1)
ПОЗИРАЮЧИ (9)
ПОЗИРОМ (1)
ПОЗИТИВНИХ (2)
ПОЗИТИВНІ (1)
ПОЗИТУРІ (1)
ПОЗИТУРУ (1)
ПОЗИЦІЮ (2)
ПОЗИЧ (8)
ПОЗИЧАВ (4)
ПОЗИЧАЄ (3)
ПОЗИЧАЙТЕ (1)
ПОЗИЧАЛА (4)
ПОЗИЧАЛИ (2)
ПОЗИЧАЛЬНИКІВ (1)
ПОЗИЧАТИ (7)
ПОЗИЧАТЬ (14)
ПОЗИЧАЮ (1)
ПОЗИЧАЮТЬ (2)
ПОЗИЧАЮЧИ (1)
ПОЗИЧЕ (2)
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ПОЗИЧЕНИЙ (1)
ПОЗИЧЕНИМ (2)
ПОЗИЧЕНІ (9)
ПОЗИЧЕНУ (4)
ПОЗИЧИВ (10)
ПОЗИЧИЛА (7)
ПОЗИЧИЛИ (5)
ПОЗИЧИМО (1)
ПОЗИЧИТЕ (2)
ПОЗИЧИТИ (5)
ПОЗИЧИТЬ (15)
ПОЗИЧКА (2)
ПОЗИЧКИ (6)
ПОЗИЧКОВУ (1)
ПОЗИЧКОЮ (3)
ПОЗИЧКУ (6)
ПОЗИЧНИКАМИ (1)
ПОЗИЧНИКИ (6)
ПОЗИЧНИКОМ (2)
ПОЗИЧТЕ (3)
ПОЗИЧУ (8)
ПОЗІ (19)
ПОЗІР (2)
ПОЗІРУЄ (1)
ПОЗІТРУТЬСЯ (1)
ПОЗІХАВ (9)
ПОЗІХАЄ (19)
ПОЗІХАЄТЕ (2)
ПОЗІХАЄШ (1)
ПОЗІХАЙ (2)
ПОЗІХАЙ-БО (1)
ПОЗІХАЛА (10)
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ПОЗІХАННЯ (1)
ПОЗІХАТИ (2)
ПОЗІХАТИМЕ (2)
ПОЗІХАТИМЕТЕ (1)
ПОЗІХАТЬ (3)
ПОЗІХАЮ (3)
ПОЗІХАЮТЬ (2)
ПОЗІХАЮЧИ (8)
ПОЗІХНЕ (1)
ПОЗІХНУВ (25)

ПОЗІХНУВШИ (4)
ПОЗІХНУЛА (16)
ПОЗІХНУЛО (1)
ПОЗІХНУТИ (1)
ПОЗ'ЇДАЛИ (1)
ПОЗ'ЇЖДЖАЛИСЬ (7)
ПОЗ'ЇЗДИЛИСЬ (2)
ПОЗЛАЗИВШИ (1)
ПОЗЛАЗИЛИ (2)
ПОЗЛАЗИЛИСЬ (1)
ПОЗЛАЩЕННИХ (1)
ПО-ЗЛИДЕНСЬКІЙ (1)
ПОЗЛИПАЛИСЬ (1)
ПОЗЛІПЛЮВАЛАСЬ (1)
ПОЗЛІПЛЮВАНИМИ
(1)
ПОЗЛІПЛЮВАНІ (1)
ПОЗЛІТКОЮ (2)
ПО-ЗЛОДІЙСЬКІЙ (1)
ПОЗЛУЧАЮТЬСЯ (1)
ПОЗЛУЧУВАНІ (1)
ПОЗМІНЮВАВ (8)
ПОЗМІНЮВАЛИ (5)
ПОЗМІНЯВ (2)
ПОЗМІНЯЛА (2)
ПОЗМІНЯЛИ (2)
ПОЗМІТАЙ (1)
ПОЗНАЙОМ (2)
ПОЗНАЙОМИВ (1)
ПОЗНАЙОМИВСЯ (9)
ПОЗНАЙОМИВШИСЬ
(1)
ПОЗНАЙОМИЛАСЬ (3)
ПОЗНАЙОМИЛАСЯ (1)
ПОЗНАЙОМИЛИСЬ (10)
ПОЗНАЙОМИМОСЬ (1)
ПОЗНАЙОМИТИ (6)
ПОЗНАЙОМИТИСЬ (13)
ПОЗНАЙОМИТИСЯ (1)
ПОЗНАЙОМИТЬСЯ (12)
ПОЗНАЙОМИШСЯ (2)
ПОЗНАЙОМЛЮСЬ (4)
ПОЗНАЙОМТЕ (1)

ПОЗНАКОМИВСЯ (2)
ПОЗНАКОМИВСЯ (1)
ПОЗНАКОМИЛИ (2)
ПОЗНАКОМИЛИСЬ (1)
ПОЗНАКОМИЛСЯ (1)
ПОЗНАКОМИТИ (2)
ПОЗНАКОМИТИСЬ (1)
ПОЗНАКОМЛЮСЬ (1)
ПОЗНАМЕНУВАТЬСЯ
(1)
ПОЗНАНИ (1)
ПОЗНАНІ (2)
ПОЗНАНСЬКИЙ (1)
ПОЗНАНСЬКОМУ (1)
ПОЗНАНЬ (2)
ПОЗНАХОДИВ (8)
ПОЗНАХОДИЛА (9)
ПОЗНАХОДИЛИ (14)
ПОЗНАЧАЄТЬСЯ (1)
ПОЗНАЧИЛА (1)
ПОЗНАЧИТЬ (1)
ПОЗНАЧКОВАННЯМ
(1)
ПОЗНАЧНІЙШАЛО (1)
ПОЗНІМАВ (2)
ПОЗНІМАВШИ (1)
ПОЗНОСИВ (5)
ПОЗНОСИЛА (1)
ПОЗНОСИЛИ (10)
ПОЗНОСИЛО (3)
ПОЗНОСИТЬ (4)
ПОЗНОСЬ (1)
ПОЗНОСЬТЕ (1)
ПОЗОВ (18)
ПОЗОВИТИЙ (1)
ПОЗОВИТЬ (1)
ПОЗОЛИ (1)
ПОЗОЛИВ (1)
ПОЗОЛОТА (1)
ПОЗОЛОТИВ (1)
ПОЗОЛОТИТЬ (1)
ПОЗОЛОЧЕНА (1)
ПОЗОЛОЧЕНЕ (1)
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ПОЗОЛОЧЕНИЙ (3)
ПОЗОЛОЧЕНИМИ (4)
ПОЗОЛОЧЕНИХ (12)
ПОЗОЛОЧЕНІ (12)
ПОЗОЛОЧЕНОГО (1)
ПОЗОЛОЧЕНОЇ (1)
ПОЗОЛОЧЕНОЮ (2)
ПОЗОЛОЧЕНУ (1)
ПОЗОЛЮ (1)
ПОЗОР (1)
ПОЗОСТАВАЛИСЬ (11)
ПОЗОСТАВАЛОСЬ (5)
ПОЗРИВАЛА (1)
ПОЗРИВАЛИ (1)
ПОЗРІЗУВАВ (1)
ПОЗСИПАВ (1)
ПОЗСІДАЛИ (1)
ПОЗСКАКУВАЛИ (5)
ПОЗСОВУВАЛО (2)
ПОЗУ (6)
ПОЗУВАЛА (1)
ПОЗУВАТЬ (1)
ПОЗУМЕНТАМИ (5)
ПОЗУМЕНТИ (1)
ПОЗХОДИЛИСЬ (1)
ПОЗЧИЩАЛИ (1)
ПОЗЧІПЛЮВАЛИСЬ (2)
ПОЗЧІПЛЮВАНЕ (1)
ПОЗШИВАЛА (1)
ПОЗШИВАНІ (1)
ПОЗШУКУВАЛА (1)
ПОЗШУКУВАЛИ (1)
ПО-ІНДИЧІЙ (1)
ПО-ІНСТИТУТСЬКОМУ
(2)
ПО-ІТАЛІЯНСЬКІЙ (1)
ПОЇВ (8)
ПОЇДЕ (22)
ПОЇДЕМ (3)
ПОЇДЕМО (19)
ПОЇДЕТЕ (14)
ПОЇДЕШ (21)
ПОЇДОМ (1)

ПОЇДУ (149)
ПОЇДУ-ТАКИ (1)
ПОЇДУТЬ (8)
ПОЇДЬ (15)
ПОЇДЬ-БО (1)
ПОЇДЬМО (8)
ПОЇДЬТЕ (4)
ПОЇДЯТЬ (2)
ПОЇЖДЖАНИ (4)
ПОЇЖДЖУ (1)
ПОЇЖТЕ (2)
ПОЇЗД (109)
ПОЇЗДА (9)
ПОЇЗДИ (3)
ПОЇЗДІ (3)
ПОЇЗДКУ (4)
ПОЇЗДОВІ (1)
ПОЇЗДОМ (14)
ПОЇЗДУ (5)
ПОЇЛА (4)
ПОЇЛИ (14)
ПОЇЛО (1)
ПОЇМ (1)
ПОЇМО (2)
ПОЇСИ (1)
ПОЇСТИ (3)
ПОЇСТЬ (4)
ПОЇТИ (3)
ПОЇТЬ (2)
ПОЇХАВ (171)
ПОЇХАВШИ (3)
ПОЇХАЛА (78)
ПОЇХАЛИ (53)
ПОЇХАЛО (1)
ПОЇХАТИ (19)
ПОЇХАТЬ (15)
ПОЙДУ (3)
ПОЙМАЄ (1)
ПОЙМЕ (3)
ПОЙМЕТЕ (8)
ПОЙМЕШ (2)
ПОЙМУ (7)
ПОЙНЯВ (7)

ПОЙНЯЛА (19)
ПОЙНЯЛАСЬ (1)
ПОЙНЯЛИ (10)
ПОЙНЯЛИСЬ (2)
ПОКА (2)
ПО-КАВАЛЕРСЬКІЙ (2)
ПО-КАВАЛЕРСЬКОМУ
(2)
ПОКАДИЛИ (1)
ПОКАЖЕ (10)
ПОКАЖЕМО (8)
ПОКАЖЕТЕ (2)
ПОКАЖЕТЬСЯ (1)
ПОКАЖЕШ (1)
ПОКАЖИ (15)
ПОКАЖИ-БО (3)
ПОКАЖІТЬ (7)
ПОКАЖІТЬ-БО (1)
ПОКАЖІТЬСЯ (1)
ПОКАЖУ (47)
ПОКАЖУТЬ (1)
ПОКАЖУТЬСЯ (1)
ПОКАЖЧИКОВІ (2)
ПОКАЖЧИКУ (8)
ПОКАЗ (11)
ПОКАЗАВ (87)
ПОКАЗАВСЬ (1)
ПОКАЗАВСЯ (4)
ПОКАЗАВШИ (7)
ПОКАЗАЛА (52)
ПОКАЗАЛАСЬ (3)
ПОКАЗАЛАСЯ (1)
ПОКАЗАЛИ (17)
ПОКАЗАЛИСЬ (5)
ПОКАЗАЛО (2)
ПОКАЗАЛОСЬ (4)
ПОКАЗАНА (8)
ПОКАЗАНИЙ (7)
ПОКАЗАНИМИ (2)
ПОКАЗАНИХ (2)
ПОКАЗАНІ (9)
ПОКАЗАНІЙ (2)
ПОКАЗАННЯ (1)
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ПОКАЗАНО (2)
ПОКАЗАНОГО (1)
ПОКАЗАНОЇ (2)
ПОКАЗАНОМУ (2)
ПОКАЗАТИ (43)
ПОКАЗАТИСЬ (2)
ПОКАЗАТЬ (15)
ПОКАЗАТЬСЯ (1)
ПОКАЗИЛИСЬ (6)
ПОКАЗИТЬСЯ (1)
ПОКАЗНА (12)
ПОКАЗНЕ (1)
ПОКАЗНИЙ (7)
ПОКАЗНИМ (1)
ПОКАЗНИХ (2)
ПОКАЗНІ (1)
ПОКАЗНІША (4)
ПОКАЗНІШИЙ (2)
ПОКАЗНІШИХ (2)
ПОКАЗНО (1)
ПОКАЗНОГО (1)
ПОКАЗНОЇ (1)
ПОКАЗНОМУ (1)
ПОКАЗНУ (1)
ПОКАЗУВАВ (31)
ПОКАЗУВАЛА (26)
ПОКАЗУВАЛАСЯ (1)
ПОКАЗУВАЛИ (25)
ПОКАЗУВАЛИСЬ (1)
ПОКАЗУВАЛИСЯ (2)
ПОКАЗУВАЛО (8)
ПОКАЗУВАЛОСЬ (2)
ПОКАЗУВАЛЬНИЙ (1)
ПОКАЗУВАННЯМ (1)
ПОКАЗУВАТИ (13)
ПОКАЗУВАТИМУТЬ (1)
ПОКАЗУВАТЬ (6)
ПОКАЗУЄ (78)
ПОКАЗУЄТЕ (1)
ПОКАЗУЄТЬСЯ (3)
ПОКАЗУЄШ (2)
ПОКАЗУЙ (2)
ПОКАЗУЙТЕ (1)

ПОКАЗУЮ (6)
ПОКАЗУЮТЬ (12)
ПОКАЗУЮТЬСЯ (2)
ПОКАЗУЮЧИ (59)
ПОКАЗУЮЧИМ (1)
ПОКАЛІЧАТЬ (1)
ПОКАЛІЧЕНА (3)
ПОКАЛІЧЕНЕ (1)
ПОКАЛІЧЕНИМИ (4)
ПОКАЛІЧЕНИХ (2)
ПОКАЛІЧЕНІ (4)
ПОКАЛІЧЕНОЮ (4)
ПОКАЛІЧЕНУ (1)
ПОКАЛІЧИВ (5)
ПОКАЛІЧИВСЯ (1)
ПОКАЛІЧИЛА (3)
ПОКАЛІЧИЛИ (3)
ПОКАЛІЧИЛО (1)
ПОКАЛІЧИТИ (2)
ПОКАЛІЧИТЬ (1)
ПОКАЛІЧИШ (1)
ПОКАЛЯЄШ (1)
ПОКАПАЄ (1)
ПОКАПАЛА (1)
ПОКАРАВ (17)
ПОКАРАЄ (5)
ПОКАРАЙТЕ (2)
ПОКАРАЛА (4)
ПОКАРАНЕ (2)
ПОКАРАНИХ (1)
ПОКАРАТИ (2)
ПОКАРАЮ (2)
ПОКАРАЮТЬ (1)
ПОКАТ (2)
ПОКАТАВ (39)
ПОКАТАЄМО (3)
ПОКАТАЛА (13)
ПОКАТАЛИ (16)
ПОКАТАМИ (1)
ПОКАТАХ (4)
ПОКАТАЮ (3)
ПОКАТИ (1)
ПОКАТИВ (1)

ПОКАТІ (8)
ПОКАТІЙ (4)
ПО-КАТОЛИЦЬКІЙ (1)
ПО-КАТОЛИЦЬКОМУ
(1)
ПОКАТОЛИЧЕНИЙ (1)
ПОКАТОЛИЧЕНІ (2)
ПОКАТОЛИЧИЛИСЬ (1)
ПОКАТОМ (7)
ПОКАТУ (1)
ПОКАЧАЛА (1)
ПОКАЧАТИСЬ (1)
ПОКАЧАЮСЬ (1)
ПО-КАЧИНОМУ (2)
ПОКАШЛЯЛА (1)
ПОКАЯВСЯ (1)
ПОКАЯЛАСЬ (1)
ПОКАЯННИЙ (1)
ПОКВАПИВСЯ (2)
ПОКВАПИЛОСЬ (1)
ПОКВАПИТЬСЯ (1)
ПОКВИЛИВ (1)
ПОКИ (345)
ПОКИВАВШИ (1)
ПОКИВАННЯ (1)
ПОКИДАВ (5)
ПОКИДАЄ (4)
ПОКИДАЄШ (8)
ПОКИДАЙ (2)
ПОКИДАЛА (11)
ПОКИДАЛИ (15)
ПОКИДАЛО (1)
ПОКИДАНІ (1)
ПОКИДАТИ (5)
ПОКИДАТЬ (3)
ПОКИДАЮ (2)
ПОКИДАЮТЬ (3)
ПОКИДАЮЧИ (3)
ПОКИДАЮЧОЮ (2)
ПОКИДЬКІВ (1)
ПО-КИЇВСЬКОМУ (1)
ПОКИНЕ (14)
ПОКИНЕТЕ (2)
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ПОКИНУВ (111)
ПОКИНУВШИ (30)
ПОКИНУЛА (82)
ПОКИНУЛИ (43)
ПОКИНУТА (6)
ПОКИНУТЕ (1)
ПОКИНУТИ (54)
ПОКИНУТИЙ (3)
ПОКИНУТО (4)
ПОКИНУТОМУ (1)
ПОКИНУТУ (3)
ПОКИНУТЬ (26)
ПОКИНЬ (20)
ПОКИНЬ-БО (1)
ПОКИНЬМО (1)
ПОКИНЬТЕ (11)
ПОКИ-ТО (2)
ПОКІЙ (29)
ПОКІЙНА (7)
ПОКІЙНИЙ (19)
ПОКІЙНИК (11)
ПОКІЙНИКА (14)
ПОКІЙНИКІВ (1)
ПОКІЙНИКОВОГО (1)
ПОКІЙНИКОМ (1)
ПОКІЙНИМ (2)
ПОКІЙНИЦІ (2)
ПОКІЙНИЦЬКІЙ (2)
ПОКІЙНИЦЮ (3)
ПОКІЙНИЦЯ (5)
ПОКІЙНИЧКА (1)
ПОКІЙНІЙ (2)
ПОКІЙНОГО (31)
ПОКІЙНОЇ (2)
ПОКІЙНУ (2)
ПОКІРЛИВА (1)
ПОКІРЛИВИЙ (2)
ПОКІРЛИВІ (2)
ПОКІРЛИВІША (1)
ПОКІРЛИВО (2)
ПОКІРЛИВОГО (1)

ПОКІРЛИВУ (1)
ПОКІРНА (4)
ПОКІРНЕНЬКА (2)
ПОКІРНЕНЬКІ (1)
ПОКІРНЕНЬКО (2)
ПОКІРНИК (2)
ПОКІРНИМ (3)
ПОКІРНІСТЮ (1)
ПОКІРНО (7)
ПОКІРНОЇ (1)
ПОКІРНУ (2)
ПОКІС (1)
ПОКЛАВ (88)
ПОКЛАВШИ (36)
ПОКЛАД (2)
ПОКЛАДАВ (6)
ПОКЛАДАЄ (5)
ПОКЛАДАЙ (2)
ПОКЛАДАЙТЕ (3)
ПОКЛАДАЛА (5)
ПОКЛАДАЛИ (2)
ПОКЛАДАЮ (4)
ПОКЛАДАЮСЬ (1)
ПОКЛАДАЮЧИ (4)
ПОКЛАДАЮЧИСЬ (1)
ПОКЛАДЕ (8)
ПОКЛАДЕМО (5)
ПОКЛАДЕНА (3)
ПОКЛАДЕНИЙ (2)
ПОКЛАДЕНИМИ (3)
ПОКЛАДЕНИХ (5)
ПОКЛАДЕНІ (4)
ПОКЛАДЕНОГО (2)
ПОКЛАДЕНУ (2)
ПОКЛАДЕТЕ (1)
ПОКЛАДИ (4)
ПОКЛАДІ (1)
ПОКЛАДІМ (3)
ПОКЛАДІТЬ (3)
ПОКЛАДІТЬСЯ (1)
ПОКЛАДНА (2)
ПОКЛАДНИЙ (2)
ПОКЛАДНИХ (2)

ПОКЛАДНІ (5)
ПОКЛАДНОГО (1)
ПОКЛАДУ (10)
ПОКЛАДУТЬ (2)
ПОКЛАЛА (90)
ПОКЛАЛИ (55)
ПОКЛАЛО (1)
ПОКЛАСТИ (15)
ПОКЛИК (5)
ПОКЛИКАВ (48)
ПОКЛИКАВШИ (3)
ПОКЛИКАЛА (42)
ПОКЛИКАЛИ (32)
ПОКЛИКАНИЙ (1)
ПОКЛИКАНІ (3)
ПОКЛИКАТИ (15)
ПОКЛИКАТЬ (8)
ПОКЛИКНУВ (1)
ПОКЛИЧ (11)
ПОКЛИЧЕ (3)
ПОКЛИЧЕШ (1)
ПОКЛИЧМО (4)
ПОКЛИЧТЕ (10)
ПОКЛИЧУ (13)
ПОКЛИЧУТЬ (6)
ПОКЛІН (43)
ПОКЛІПАВШИ (1)
ПОКЛОН (7)
ПОКЛОНА (1)
ПОКЛОНАМИ (1)
ПОКЛОНИ (44)
ПОКЛОНИВСЬ (5)
ПОКЛОНИВСЯ (39)
ПОКЛОНИВШИСЬ (8)
ПОКЛОНИЛАСЬ (25)
ПОКЛОНИЛАСЯ (1)
ПОКЛОНИЛИСЬ (10)
ПОКЛОНИЛИСЯ (1)
ПОКЛОНИСЬ (1)
ПОКЛОНИТИСЬ (2)
ПОКЛОНИТЬСЯ (3)
ПОКЛОНІ (1)
ПОКЛОНІВ (4)
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ПОКЛОНІМОСЯ (1)
ПОКЛОНІННЯМ (2)
ПОКЛОННИК (1)
ПОКЛОННИЦЕ (1)
ПОКЛОННИЦЯ (1)
ПОКЛОНОМ (10)
ПОКЛОНУ (1)
ПОКЛОНЮСЯ (1)
ПОКЛОНЯЛИСЬ (1)
ПОКЛОНЯЮСЬ (1)
ПОКЛОПОТАЛИСЬ (2)
ПОКЛОПОТАТИСЬ (1)
ПОКЛОПОТАТЬСЯ (3)
ПОКЛОПОЧІТЬСЯ (2)
ПОКЛОПОЧУСЬ (1)
ПОКЛЯЛАСЬ (1)
ПОКМІТЛИВОГО (1)
ПОКОВТАЛА (1)
ПОКОЄЧКУ (1)
ПО-КОЗАЦЬКИ (1)
ПО-КОЗАЦЬКІЙ (3)
ПО-КОЗАЦЬКОМУ (1)
ПО-КОЗИНОМУ (2)
ПОКОЇ (237)
ПОКОЇВ (85)
ПОКОЇВКАМИ (1)
ПОКОЇВКАХ (1)
ПОКОЇВКИ (3)
ПОКОЇВОК (1)
ПОКОЇК (5)
ПОКОЇКА (3)
ПОКОЇКАХ (1)
ПОКОЇКИ (2)
ПОКОЇКУ (6)
ПОКОЇЧКОВІ (2)
ПОКОЇЧКУ (2)
ПОКОЇЧОК (1)
ПОКОЙ (3)
ПОКОЙНА (1)
ПОКОЙНОГО (2)
ПОКОЙНыМ (1)
ПОКОЙОВА (1)
ПОКОЛЕТЕ (1)

ПОКОЛИКУ (1)
ПОКОЛИХАТИ (1)
ПО-КОЛИШНЬОМУ (1)
ПОКОЛІННЕ (4)
ПОКОЛІННЮ (2)
ПОКОЛІННЯ (31)
ПОКОЛІННЯМ (2)
ПОКОЛІТЬ (1)
ПОКОЛОВ (4)
ПОКОЛОВСЯ (1)
ПОКОЛОЛА (4)
ПОКОЛОТИЛА (2)
ПОКОЛОТИСЬ (1)
ПОКОЛОТІ (1)
ПОКОЛОТЬ (1)
ПОКОЛУПАНІ (1)
ПОКОЛЮ (2)
ПОКОНАЛИ (1)
ПО-КОНЯЧІЙ (1)
ПОКОПАТИ (1)
ПОКОПАЮТЬ (1)
ПОКОПИРСАВ (1)
ПОКОПИРСАЛИ (1)
ПОКОПИРСАНИЙ (1)
ПОКОПИРСАНІ (1)
ПОКОРИВСЯ (1)
ПОКОРИСТУВАВСЬ (1)
ПОКОРИСТУВАВШИСЬ
(1)
ПОКОРИСТУВАЛИСЬ
(4)
ПОКОРИСТУВАТИСЬ
(9)
ПОКОРИСТУВАТИСЯ
(1)
ПОКОРИСТУВАТЬСЯ
(1)
ПОКОРИСТУЄ (1)
ПОКОРИСТУЄТЬСЯ (2)
ПОКОРИСЬ (1)
ПОКОРИТИСЬ (1)
ПОКОРИТЬСЯ (1)
ПОКОРНЕЙШЕ (2)

ПОКОРНО (6)
ПОКОРНыЙ (2)
ПО-КОРОЛІВСЬКИ (1)
ПОКОРОТШАЛИ (1)
ПОКОРЧИЛО (3)
ПОКОРЧИТЬ (1)
ПОКОРЯВСЯ (1)
ПОКОРЯЄТЬСЯ (1)
ПОКОРЯЙТЕСЯ (2)
ПОКОРЯТИСЬ (6)
ПОКОРЯТЬСЯ (1)
ПОКОРЯЮСЬ (1)
ПОКОСАМИ (3)
ПОКОСАХ (1)
ПОКОСИ (11)
ПОКОСИЛИСЬ (1)
ПОКОСІВ (2)
ПОКОТИВ (2)
ПОКОТИВСЬ (7)
ПОКОТИВСЯ (30)
ПОКОТИЛА (3)
ПОКОТИЛАСЬ (31)
ПОКОТИЛАСЯ (3)
ПОКОТИЛИ (2)
ПОКОТИЛИСЬ (23)
ПОКОТИЛИСЯ (2)
ПОКОТИЛОВСЬКА (4)
ПОКОТИЛОВСЬКОЇ (1)
ПОКОТИЛОВСЬКУ (1)
ПОКОТИЛОСЬ (6)
ПОКОТИСЬ (1)
ПОКОТИТЕСЬ (1)
ПОКОТИТЬСЯ (7)
ПОКОТОМ (23)
ПОКОТЬОЛО (2)
ПО-КОТЯЧІЙ (1)
ПО-КОТЯЧОМУ (1)
ПОКОХАВ (17)
ПОКОХАЄ (1)
ПОКОХАЄШ (1)
ПОКОХАЙ (1)
ПОКОХАЛА (26)
ПОКОХАЛИ (1)

510

ПОКОХАЛО (1)
ПОКОХАТИ (6)
ПОКОХАТЬ (3)
ПОКОХАЮ (3)
ПОКОЧУСЯ (1)
ПОКОШТУВАВШИ (2)
ПОКОШТУЙТЕ (1)
ПОКОЮ (7)
ПОКОЯМИ (1)
ПОКОЯХ (229)
ПОКРАВ (6)
ПОКРАДЕ (2)
ПОКРАДЕНЕ (1)
ПОКРАДЕНІ (2)
ПОКРАЛА (2)
ПОКРАЛИ (1)
ПОКРАПАЛА (1)
ПОКРАСИЧЕМ (1)
ПОКРАСТИ (1)
ПОКРАШЕНИХ (1)
ПОКРАЩАВ (10)
ПОКРАЩАЄ (1)
ПОКРАЩАЄТЕ (2)
ПОКРАЩАЄШ (1)
ПОКРАЩАЛА (18)
ПОКРАЩАЛИ (10)
ПОКРАЩАЛО (1)
ПОКРАЩАЮ (3)
ПОКРАЮ (1)
ПОКРАЯВ (4)
ПОКРАЯВШИ (1)
ПОКРАЯЛА (2)
ПОКРАЯНА (1)
ПОКРАЯНИЙ (1)
ПОКРАЯНИХ (1)
ПОКРАЯНОЮ (1)
ПОКРАЯТИ (1)
ПОКРЕПИМОСЬ (1)
ПОКРЕПИТЬСЯ (2)
ПОКРЕПИШСЯ (2)
ПОКРЕПЛЮСЬ (1)
ПОКРЕПЛЯТЬСЯ (1)
ПОКРЕШЕ (1)

ПОКРИВАВ (1)
ПОКРИВАВИВ (2)
ПОКРИВАВЛЕНИЙ (1)
ПОКРИВАВЛЕНИХ (1)
ПОКРИВАВЛЕНІ (2)
ПОКРИВАВЛЕНУ (2)
ПОКРИВАЄ (3)
ПОКРИВАЛА (4)
ПОКРИВАЛАХ (1)
ПОКРИВАЛІ (1)
ПОКРИВАЛО (13)
ПОКРИВАЛОМ (11)
ПОКРИВАТИ (1)
ПОКРИВАТЬ (1)
ПОКРИВАЮЧИ (1)
ПОКРИВИЛИСЬ (1)
ПОКРИВКОЮ (2)
ПОКРИВЛЕНІ (1)
ПОКРИВЛЕНУ (1)
ПОКРИЄ (2)
ПОКРИЛАСЬ (1)
ПОКРИТА (1)
ПОКРИТИЙ (1)
ПОКРИТИХ (1)
ПОКРИТІ (1)
ПОКРИТКА (9)
ПОКРИТКИ (1)
ПОКРИТКОЮ (2)
ПОКРИТКУ (1)
ПОКРИТТІ (1)
ПОКРИТТЯ (1)
ПОКРИТТЯМ (1)
ПОКРИТУ (1)
ПОКРИЧАВ (2)
ПОКРИЧАВШИ (2)
ПОКРИЧАТЬ (1)
ПОКРИШАТЬ (1)
ПОКРИШЕНА (1)
ПОКРИШЕНОЮ (1)
ПОКРИШЕНУ (1)
ПОКРИШЕЧКА (1)
ПОКРИШИЛА (1)
ПОКРИШИЛАСЬ (1)

ПОКРИШИТЬСЯ (1)
ПОКРИШКА (4)
ПОКРИШКАМИ (3)
ПОКРИШКИ (5)
ПОКРИШКУ (5)
ПОКРІВЕЦЬ (4)
ПОКРІВЛЕЮ (35)
ПОКРІВЛІ (37)
ПОКРІВЛЮ (34)
ПОКРІВЛЯ (24)
ПОКРІВЛЯМИ (5)
ПОКРІВЛЯХ (5)
ПОКРІВОНЬКО (1)
ПОКРІВСЬКУ (1)
ПОКРІВЦЕМ (1)
ПОКРІВЦІ (9)
ПОКРІВЦЯМИ (2)
ПОКРІВЧИК (1)
ПОКРІПИТЬСЯ (2)
ПОКРІПИШСЯ (1)
ПОКРОВИ (11)
ПОКРОВОМ (2)
ПОКРОВОЮ (10)
ПОКРОВУ (2)
ПОКРОПИ (1)
ПОКРОПИВ (9)
ПОКРОПИЛА (3)
ПОКРОПИЛИ (3)
ПОКРОПИТИ (1)
ПОКРОПИТЬ (4)
ПОКРОПЛЕНА (2)
ПОКРОПЛЕНОГО (2)
ПОКРУТИВ (10)
ПОКРУТИВСЬ (2)
ПОКРУТИВСЯ (3)
ПОКРУТИЛА (4)
ПОКРУТИЛАСЬ (6)
ПОКРУТИЛИСЬ (1)
ПОКРУТИТЬСЯ (1)
ПОКРУТІТЬ (1)
ПОКРУТОМ (1)
ПОКРУЧ (1)
ПОКРУЧЕНА (2)
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ПОКРУЧЕНЕ (1)
ПОКРУЧЕНИМИ (3)
ПОКРУЧЕНИХ (1)
ПОКРУЧЕНІ (8)
ПОКРУЧЕНОМУ (1)
ПОКРУЧІ (2)
ПОКРУЧУВАЛА (1)
ПОКУМАЛИСЬ (2)
ПОКУПАЄШСЯ (1)
ПОКУПАЮСЬ (1)
ПОКУПЕЦЬ (5)
ПОКУПИ (2)
ПОКУПИВ (2)
ПОКУПИЛА (1)
ПОКУПИЛИ (5)
ПОКУПИТЬ (1)
ПОКУПЦІ (9)
ПОКУПЦІВ (3)
ПОКУПЦЯ (2)
ПОКУПЦЯМИ (3)
ПОКУРИ (1)
ПОКУРИТЕ (1)
ПОКУРИТИ (1)
ПОКУРИТЬ (2)
ПОКУРЮ (1)
ПОКУСАВ (3)
ПОКУСАЄ (3)
ПОКУСАЛА (4)
ПОКУСАЛИ (6)
ПОКУСАНИМИ (2)
ПОКУСАНІ (1)
ПОКУСАНУ (1)
ПОКУСАТЬ (1)
ПОКУСАЮТЬ (2)
ПОКУТА (2)
ПОКУТИ (2)
ПОКУТІ (34)
ПОКУТТЯ (1)
ПОКУТУ (14)
ПОКУТЯ (6)
ПОКУШАЙ (1)
ПОКУШТУВАВ (4)
ПОКУШТУВАВШИ (4)

ПОКУШТУВАЛА (11)
ПОКУШТУВАЛИ (2)
ПОКУШТУВАТИ (4)
ПОКУШТУВАТЬ (3)
ПОКУШТУЄ (4)
ПОКУШТУЄМО (3)
ПОКУШТУЄТЕ (2)
ПОКУШТУЄШ (3)
ПОКУШТУЙ (2)
ПОКУШТУЙТЕ (8)
ПОКУШТУЮТЬ (1)
ПОЛ (9)
ПОЛА (4)
ПОЛАГАЕТСЯ (3)
ПОЛАГАЄТЬСЯ (2)
ПОЛАГО (1)
ПОЛАГОДЖЕНА (1)
ПОЛАГОДЖУ (1)
ПОЛАГОДИВ (5)
ПОЛАГОДИВШИ (1)
ПОЛАГОДИЛИ (1)
ПОЛАГОДИТЬ (4)
ПОЛАГОДІННЯ (1)
ПОЛАГОДЬ (1)
ПОЛАЄ (1)
ПОЛАЄМОСЬ (1)
ПОЛАЄТЬСЯ (2)
ПОЛАЖУ (1)
ПОЛАКОВАНІ (1)
ПОЛАМАВ (11)
ПОЛАМАВСЯ (1)
ПОЛАМАЄ (1)
ПОЛАМАЄМО (2)
ПОЛАМАЄТЕ (1)
ПОЛАМАЄТЬСЯ (1)
ПОЛАМАЄШ (1)
ПОЛАМАЛА (12)
ПОЛАМАЛАСЬ (3)
ПОЛАМАЛИ (7)
ПОЛАМАЛИСЬ (2)
ПОЛАМАЛО (1)
ПОЛАМАЛОСЬ (1)
ПОЛАМАНА (1)

ПОЛАМАНЕ (1)
ПОЛАМАНИЙ (1)
ПОЛАМАНИМ (1)
ПОЛАМАНИМИ (1)
ПОЛАМАНИХ (1)
ПОЛАМАНІ (11)
ПОЛАМАТИ (1)
ПОЛАМАЮ (1)
ПОЛАМАЮТЬ (1)
ПОЛАМИ (4)
ПОЛАНЕЦЬКИХ (2)
ПОЛАНЕЦЬКОГО (2)
ПОЛАПАВ (6)
ПОЛАПАЙ (1)
ПОЛАПАЛА (8)
ПОЛАПАЛИ (4)
ПОЛАПАТЬ (1)
ПОЛАПКИ (12)
ПОЛАСУВАВСЯ (1)
ПОЛАСУВАТЬСЯ (1)
ПОЛАСУЮСЬ (1)
ПОЛАТАВ (2)
ПОЛАТАЄ (1)
ПОЛАТАЄМО (1)
ПОЛАТАЛА (1)
ПОЛАТАЛИ (1)
ПОЛАТАНІ (1)
ПОЛАТАТИ (1)
ПОЛАТАТЬ (2)
ПОЛАТАЮ (3)
ПО-ЛАТИНСЬКІЙ (2)
ПО-ЛАТИНСЬКОМУ (1)
ПОЛАТІ (1)
ПОЛАТЯМИ (1)
ПОЛАХ (9)
ПОЛАЮТЬСЯ (3)
ПОЛАЯВСЯ (6)
ПОЛАЯВШИ (1)
ПОЛАЯВШИСЬ (2)
ПОЛАЯЛАСЬ (8)
ПОЛАЯЛИСЬ (14)
ПОЛАЯЛИСЯ (1)
ПОЛАЯТИСЬ (2)
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ПОЛАЯТЬСЯ (1)
ПОЛГОДА (2)
ПОЛЕ (270)
ПОЛЕВОГО (6)
ПОЛЕГКІСТЬ (19)
ПОЛЕГКОСТІ (13)
ПОЛЕГЛА (2)
ПОЛЕГЛИЙ (3)
ПОЛЕГЛУ (1)
ПОЛЕГШАЄ (1)
ПОЛЕГШАЛО (4)
ПОЛЕГШЕННЯ (2)
ПОЛЕГШИ (1)
ПОЛЕГШИТЬ (1)
ПОЛЕЖАВ (2)
ПОЛЕЖАТИ (4)
ПОЛЕЖИТЬ (3)
ПОЛЕЖУ (3)
ПОЛЕМ (18)
ПОЛЕМІЗУВАЛА (1)
ПОЛЕМІЗУВАТИ (1)
ПОЛЕМІЗУЮЧИ (2)
ПОЛЕМІЧНІ (2)
ПОЛЕТИТЕ (1)
ПОЛЕТИТЬ (11)
ПОЛЕТИШ (2)
ПОЛЕТІВ (34)
ПОЛЕТІВШИ (1)
ПОЛЕТІЛА (31)
ПОЛЕТІЛИ (25)
ПОЛЕТІЛО (7)
ПОЛЕТІМ (1)
ПОЛЕТІТИ (1)
ПОЛЕТЯТЬ (2)
ПОЛЕЧУ (2)
ПОЛИ (51)
ПОЛИВ (8)
ПОЛИВАВ (2)
ПОЛИВАЄМО (2)
ПОЛИВАЙТЕ (3)
ПОЛИВАЛА (6)
ПОЛИВАЛИ (4)
ПОЛИВАЛЬНИЦІ (1)

ПОЛИВАНА (1)
ПОЛИВАНИХ (1)
ПОЛИВАНІ (1)
ПОЛИВАТИ (6)
ПОЛИВАТЬ (1)
ПОЛИВАЮ (2)
ПОЛИВАЮЧИ (2)
ПОЛИВСЯ (33)
ПОЛИВШИ (1)
ПОЛИВ'ЯНИЙ (1)
ПОЛИВ'ЯНИМ (7)
ПОЛИВ'ЯНІ (2)
ПОЛИВ'ЯНОЇ (1)
ПОЛИЖУТЬ (1)
ПОЛИЗАВ (2)
ПОЛИЗАЛА (3)
ПОЛИЛА (5)
ПОЛИЛАСЬ (27)
ПОЛИЛАСЯ (17)
ПОЛИЛИ (4)
ПОЛИЛИСЬ (30)
ПОЛИЛИСЯ (3)
ПОЛИЛОСЬ (10)
ПОЛИН (8)
ПОЛИНЕ (1)
ПОЛИНЕМ (1)
ПОЛИНЕМО (2)
ПОЛИНИ (1)
ПОЛИНОМ (2)
ПОЛИНУ (16)
ПОЛИНУВ (9)
ПОЛИНУЛА (10)
ПОЛИНУЛИ (19)
ПОЛИНУЛО (3)
ПОЛИНУТИ (1)
ПОЛИНУТЬ (1)
ПОЛИНЬ (6)
ПОЛИНЬОВОЇ (1)
ПОЛИНЮ (8)
ПОЛИНЯВ (1)
ПОЛИНЯЛА (2)
ПОЛИНЯЛИ (3)
ПОЛИНЯЛИЙ (2)

ПОЛИНЯЛИМ (1)
ПОЛИНЯЛИМИ (1)
ПОЛИНЯЛИХ (1)
ПОЛИНЯЛІ (1)
ПОЛИНЯЛО (1)
ПОЛИНЯЛОМУ (1)
ПО-ЛИСИЧОМУ (1)
ПОЛИТА (2)
ПОЛИТЕ (2)
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
(1)
ПОЛИТИ (1)
ПОЛИТИЙ (1)
ПОЛИТИМИ (1)
ПОЛИТІ (3)
ПОЛИТІЙ (2)
ПОЛИТО (1)
ПОЛИТОЇ (1)
ПОЛИТУ (1)
ПОЛИТЬ (1)
ПО-ЛИЦАРСЬКІЙ (1)
ПО-ЛИЦАРСЬКОМУ (1)
ПОЛИЦІ (33)
ПОЛИЦЬ (1)
ПОЛИЦЮ (11)
ПОЛИЦЯ (1)
ПОЛИЦЯМИ (1)
ПОЛИЦЯХ (6)
ПОЛИЧКА (1)
ПОЛИЧКАХ (2)
ПОЛИЧКИ (4)
ПОЛИЧКУ (3)
ПОЛИЧЦІ (2)
ПОЛІ (173)
ПОЛІВ (47)
ПОЛІВІШАЛИ (1)
ПОЛІВКОЮ (1)
ПО-ЛІВОБЕРЕЖНОМУ
(2)
ПОЛІГ (10)
ПОЛІЗ (19)
ПОЛІЗЕ (4)
ПОЛІЗЕМО (1)
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ПОЛІЗЕШ (3)
ПОЛІЗЛА (22)
ПОЛІЗЛИ (24)
ПОЛІЗЛО (2)
ПОЛІЗТИ (2)
ПОЛІЗУ (6)
ПОЛІЗУТЬ (1)
ПОЛІЗЬТЕ (1)
ПОЛІКАРПІВНА (4)
ПОЛІКАРПІВНИ (2)
ПОЛІКАРПІВНО (6)
ПОЛІКАРПОВИЧ (2)
ПОЛІКАРПОВИЧУ (1)
ПОЛІКАРПОВНИ (1)
ПОЛІНА (4)
ПОЛІНАХ (1)
ПОЛІНО (5)
ПОЛІНОМ (1)
ПОЛІНУВАЛАСЬ (1)
ПОЛІПИЛА (1)
ПОЛІПШИТИ (2)
ПОЛІПШУВАТИСЬ (2)
ПО-ЛІРНИЦЬКІЙ (1)
ПОЛІССІ (12)
ПОЛІССЯ (13)
ПОЛІССЯМ (2)
ПОЛІСЬКА (4)
ПОЛІСЬКЕ (2)
ПОЛІСЬКИЙ (2)
ПОЛІСЬКИМИ (3)
ПОЛІСЬКИХ (9)
ПОЛІСЬКІ (1)
ПОЛІСЬКОГО (2)
ПОЛІСЬКОЇ (2)
ПОЛІТАЄ (1)
ПОЛІТАЛИ (1)
ПОЛІТАТИ (1)
ПОЛІТИК (1)
ПОЛІТИКА (10)
ПОЛІТИКАМИ (1)
ПОЛІТИКИ (9)
ПОЛІТИКІВ (3)
ПОЛІТИКОЮ (7)

ПОЛІТИКУ (22)
ПОЛІТИЦІ (2)
ПОЛІТИЧНА (2)
ПОЛІТИЧНЕ (2)
ПОЛІТИЧНИЙ (2)
ПОЛІТИЧНИМ (1)
ПОЛІТИЧНИМИ (1)
ПОЛІТИЧНИХ (6)
ПОЛІТИЧНІ (7)
ПОЛІТИЧНО (1)
ПОЛІТИЧНОЇ (1)
ПОЛІТИЧНОМУ (1)
ПОЛІТИЧНОСОЦІАЛЬНІ (1)
ПОЛІТИЧНУ (2)
ПОЛІТНИКАМ (3)
ПОЛІТНИКАМИ (1)
ПОЛІТНИКИ (2)
ПОЛІТНИКІВ (2)
ПОЛІТНИЦІ (5)
ПОЛІТНИЦЬ (3)
ПОЛІТНИЦЯ (2)
ПОЛІТНИЦЯМ (2)
ПОЛІТНИЦЯМИ (3)
ПО-ЛІТНЬОМУ (1)
ПОЛІТТЯ (4)
ПОЛІТУРОЮ (1)
ПОЛІТУРУ (1)
ПОЛІЦАЇВ (1)
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ (4)
ПОЛІЦЕЙСЬКИМ (1)
ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ (2)
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ (3)
ПОЛІЦЕЙСЬКІ (4)
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО (2)
ПОЛІЦЕЙСЬКОШПІОНСЬКОГО (1)
ПОЛІЦЕЙСЬКУ (1)
ПОЛІЦІАНТ (1)
ПОЛІЦІАНТА (1)
ПОЛІЦІЄЮ (4)
ПОЛІЦІЇ (7)
ПОЛІЦІЮ (15)

ПОЛІЦІЯ (29)
ПОЛІЦІЯНТ (1)
ПОЛІЦІЯНТИ (1)
ПОЛІЦІЯНТІВ (1)
ПОЛІЦМЕЙСТЕР (2)
ПОЛІЦМЕЙСТЕРОМ (2)
ПОЛІЧЕНО (3)
ПОЛІЧИ (1)
ПОЛІЧИВ (7)
ПОЛІЧИВШИ (1)
ПОЛІЧИЛА (8)
ПОЛІЧИЛИ (2)
ПОЛІЧИТЕ (1)
ПОЛІЧИТИ (3)
ПОЛІЧИТЬ (5)
ПОЛІЧИШ (1)
ПОЛІЧІТЬ (1)
ПОЛІЧУ (4)
ПОЛІЩУКИ (2)
ПОЛІЩУКІВ (1)
ПОЛК (17)
ПОЛКА (3)
ПОЛКАМИ (3)
ПОЛКАХ (1)
ПОЛКИ (23)
ПОЛКІВ (5)
ПОЛКОВИЙ (2)
ПОЛКОВІ (1)
ПОЛКОВІЙ (1)
ПОЛКОВНИК (29)
ПОЛКОВНИКА (16)
ПОЛКОВНИКАМ (1)
ПОЛКОВНИКАМИ (4)
ПОЛКОВНИКАХ (1)
ПОЛКОВНИКИ (11)
ПОЛКОВНИКІВ (9)
ПОЛКОВНИКОМ (2)
ПОЛКОВНИКУ (2)
ПОЛКОВНИЦЕ (1)
ПОЛКОВНИЦЕЮ (1)
ПОЛКОВНИЦІ (2)
ПОЛКОВНИЦЬКИЙ (1)
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ПОЛКОВНИЦЬКИМИ
(1)
ПОЛКОВНИЦЮ (1)
ПОЛКОВНИЦЯ (1)
ПОЛКОВНИЧИЙ (2)
ПОЛКОВНИЧОЇ (2)
ПОЛКОВНИЧОМУ (2)
ПОЛКОВУ (1)
ПОЛКОМ (12)
ПОЛКУ (5)
ПОЛЛЄТЬСЯ (8)
ПОЛЛЮ (1)
ПОЛЛЮТЬ (1)
ПОЛОВ (21)
ПОЛОВА (10)
ПОЛОВИ (7)
ПОЛОВИВ (2)
ПОЛОВИЛА (4)
ПОЛОВИЛИ (3)
ПОЛОВИНА (124)
ПОЛОВИНАХ (3)
ПОЛОВИНИ (44)
ПОЛОВИНІ (60)
ПОЛОВИНКА (2)
ПОЛОВИНКИ (8)
ПОЛОВИНКОЮ (1)
ПОЛОВИНКУ (2)
ПОЛОВИНОК (2)
ПОЛОВИНОЮ (15)
ПОЛОВИНУ (144)
ПОЛОВИНЦІ (1)
ПОЛОВИТИ (1)
ПОЛОВИТЬ (2)
ПОЛОВИХ (2)
ПОЛОВІ (1)
ПОЛОВІЛА (1)
ПОЛОВІТЬ (1)
ПОЛОВЛЮ (2)
ПОЛОВЛЯТЬ (2)
ПОЛОВНИК (1)
ПОЛОВОЮ (11)
ПОЛОВУ (5)
ПОЛОВЦІВ (4)

ПОЛОВ'ЯН (1)
ПОЛОВ'ЯНА (5)
ПОЛОГИМИ (1)
ПОЛОГИХ (4)
ПОЛОГІ (5)
ПОЛОГУ (1)
ПОЛОЖЕННІВ (1)
ПОЛОЖЕННЯ (2)
ПОЛОЖЕНО (1)
ПОЛОЖИ (1)
ПОЛОЖИВСЯ (2)
ПОЛОЖИЛА (2)
ПОЛОЖИЛИ (1)
ПОЛОЖУСЬ (2)
ПОЛОЗ (3)
ПОЛОЗИ (3)
ПОЛОЗКИ (1)
ПОЛОЗКІВ (1)
ПОЛОЛА (4)
ПОЛОЛИ (2)
ПОЛОМ (7)
ПОЛОН (24)
ПОЛОНИЛИ (2)
ПОЛОНИНА (1)
ПОЛОНІ (6)
ПОЛОНІЗАЦІЮ (2)
ПОЛОНІЗАЦІЯ (1)
ПОЛОНІЗМ (1)
ПОЛОНІЗМАМИ (1)
ПОЛОНІЗМИ (1)
ПОЛОНІЗМІВ (1)
ПОЛОННЕ (2)
ПОЛОННОГО (1)
ПОЛОННОМУ (2)
ПОЛОНОМ (1)
ПОЛОНУ (6)
ПОЛОНЯНКА (1)
ПОЛОСА (2)
ПОЛОСАМИ (1)
ПОЛОСАХ (2)
ПОЛОСИ (1)
ПОЛОСІ (1)
ПОЛОСКА (1)

ПОЛОСКАЛЬНИЦІ (1)
ПОЛОСКАТИ (4)
ПОЛОСКАТИСЬ (1)
ПОЛОСКАТЬСЯ (1)
ПОЛОСКИ (1)
ПОЛОСКОТАВ (1)
ПОЛОСКОЧІТЬ (1)
ПОЛОСКОЧУТЬ (1)
ПОЛОСОЮ (2)
ПОЛОТЕН (2)
ПОЛОТИ (1)
ПОЛОТНА (66)
ПОЛОТНАМИ (1)
ПОЛОТНИЩ (2)
ПОЛОТНИЩА (3)
ПОЛОТНИЩАМИ (3)
ПОЛОТНИЩЕ (10)
ПОЛОТНИЩЕМ (1)
ПОЛОТНИЩІ (4)
ПОЛОТНІ (11)
ПОЛОТНО (46)
ПОЛОТНОМ (8)
ПОЛОТНЯНИМ (1)
ПОЛОТНЯНИХ (3)
ПОЛОТНЯНІ (1)
ПОЛОТНЯНОГО (1)
ПОЛОТНЯНОЮ (1)
ПОЛОТНЯНУ (1)
ПОЛОТТЯ (3)
ПОЛОТТЯМ (1)
ПОЛОТЬ (2)
ПОЛОХАЄ (2)
ПОЛОХАЄШ (1)
ПОЛОХАЛА (2)
ПОЛОХАЛО (1)
ПОЛОХАТИ (2)
ПОЛОХАТЬ (1)
ПОЛОХАЮТЬ (2)
ПОЛОХЛИВА (5)
ПОЛОХЛИВИЙ (7)
ПОЛОХЛИВИХ (2)
ПОЛОХЛИВІСТЬ (1)
ПОЛОХЛИВІША (2)
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ПОЛОХЛИВО (1)
ПОЛОХЛИВОГО (1)
ПОЛОХЛИВОЇ (1)
ПОЛОЦЬКИХ (2)
ПОЛОЩЕ (1)
ПОЛОЩУТЬСЯ (3)
ПОЛОЮ (5)
ПОЛТАВЕЦЬ (7)
ПОЛТАВИ (7)
ПОЛТАВІ (17)
ПОЛТАВКА (7)
ПОЛТАВКИ (4)
ПОЛТАВКУ (1)
ПОЛТАВСКУЮ (2)
ПОЛТАВСЬКА (4)
ПОЛТАВСЬКЕ (1)
ПОЛТАВСЬКИЙ (4)
ПОЛТАВСЬКИМИ (2)
ПОЛТАВСЬКИХ (4)
ПОЛТАВСЬКІ (7)
ПОЛТАВСЬКІЙ (2)
ПОЛТАВСЬКОЇ (5)
ПОЛТАВСЬКУ (8)
ПОЛТАВУ (7)
ПОЛТАВЦЕВІ (2)
ПОЛТАВЦІ (3)
ПОЛТАВЦЯМИ (1)
ПОЛТАВЩИНИ (4)
ПОЛТАВЩИНІ (15)
ПОЛТАВЩИНУ (3)
ПОЛУ (58)
ПОЛУДА (4)
ПОЛУДЕННИЙ (1)
ПОЛУДЕННІ (1)
ПОЛУДЕННІЙ (5)
ПОЛУДЕННОЇ (2)
ПОЛУДЕННОМУ (1)
ПОЛУДЕННУ (1)
ПОЛУДЕНЬ (46)
ПОЛУДИ (1)
ПОЛУДНАЛИ (2)
ПОЛУДНАТИ (1)
ПОЛУДНАТЬ (1)

ПОЛУДНЕМ (3)
ПОЛУДНУВАВ (1)
ПОЛУДНУВАЛА (2)
ПОЛУДНУВАЛИ (8)
ПОЛУДНУВАТИ (10)
ПОЛУДНУВАТЬ (12)
ПОЛУДНУЄ (1)
ПОЛУДНУЄМО (2)
ПОЛУДНУЄТЕ (1)
ПОЛУДНУЙ (1)
ПОЛУДНУЙТЕ (1)
ПОЛУДНУЮТЬ (3)
ПОЛУДНУЮЧИ (1)
ПОЛУДНЮ (2)
ПОЛУДНЯ (20)
ПОЛУДРАБКА (5)
ПОЛУДРАБКАХ (1)
ПОЛУДРАБКИ (13)
ПОЛУДРАБКІВ (4)
ПОЛУДРАБКУ (6)
ПОЛУДРАБОК (9)
ПОЛУДУ (2)
ПОЛУКІПКИ (7)
ПОЛУКІПКІВ (4)
ПОЛУКІПОК (3)
ПОЛУМИСКА (2)
ПОЛУМИСКАМ (1)
ПОЛУМИСКАМИ (6)
ПОЛУМИСКАХ (1)
ПОЛУМИСКИ (18)
ПОЛУМИСКІВ (5)
ПОЛУМИСКОМ (2)
ПОЛУМИСКУ (5)
ПОЛУМИСОК (16)
ПОЛУМ'Ї (16)
ПОЛУМ'Я (111)
ПОЛУМ'ЯМ (31)
ПОЛУМ'ЯНЕ (1)
ПОЛУНИЦІ (2)
ПОЛУНИЦЬ (2)
ПОЛУНІНА (2)
ПОЛУПАНКИ (1)
ПОЛУПАНКІВ (1)
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ПОЛЬСЬКІ (92)
ПОЛУСКАЛАСЬ (1)
ПОЛЬСЬКІЙ (6)
ПОЛУСКАЛИСЬ (2)
ПОЛЬСЬКОГО (61)
ПОЛУСТАВІВ (2)
ПОЛЬСЬКОЇ (33)
ПОЛУУСТАВОМ (1)
ПОЛУФОНЕТИКОЮ (1) ПОЛЬСЬКОМУ (9)
ПОЛЬСЬКОПОЛУЧАЮ (6)
ШЛЯХЕТСЬКІ (1)
ПОЛУЧЕНА (2)
ПОЛЬСЬКОПОЛУЧИВ (2)
ШЛЯХЕТСЬКОГО (2)
ПОЛУЧЧАЛО (3)
ПОЛЬСЬКОЮ (17)
ПОЛУЧЧАННЯ (2)
ПОЛЬСЬКУ (24)
ПОЛЬЗУ (2)
ПОЛЬШИ (1)
ПОЛЬКА (31)
ПОЛЬЩА (35)
ПОЛЬКИ (16)
ПОЛЬЩЕЮ (7)
ПОЛЬКО (2)
ПОЛЬЩИЗНОЮ (1)
ПОЛЬКОЮ (1)
ПОЛЬЩИЗНУ (2)
ПОЛЬКУ (6)
ПОЛЬЩИНИ (2)
ПОЛЬНЕР (2)
ПОЛЬЩІ (154)
ПОЛЬНИЙ (7)
ПОЛЬЩУ (48)
ПОЛЬНИМ (1)
ПОЛЮ (7)
ПОЛЬНИХ (1)
ПОЛЮБИ (1)
ПОЛЬНІ (2)
ПОЛЮБИВ (25)
ПОЛЬНОМУ (2)
ПОЛЮБИЛА (39)
ПОЛЬОВА (3)
ПОЛЮБИЛАСЬ (1)
ПОЛЬОВИЙ (3)
ПОЛЮБИЛИ (2)
ПОЛЬОВИМ (2)
ПОЛЮБИТЕ (1)
ПОЛЬОВИМИ (3)
ПОЛЮБИТИ (3)
ПОЛЬОВИХ (7)
ПОЛЮБИТЬ (3)
ПОЛЬОВІ (2)
ПОЛЮБИШ (1)
ПОЛЬОВОГО (4)
ПОЛЮБІТЬ (1)
ПОЛЬОВОЇ (1)
ПОЛЮБЛЕНИЙ (2)
ПОЛЬОК (4)
ПОЛЮБЛЮ (3)
ПОЛЬСКЕ (1)
ПОЛЮБОВНИК (1)
ПОЛЬСКИЙ (1)
ПОЛЮБОВНИКА (1)
ПОЛЬСКИМИ (1)
ПОЛЮБОВНИКІВ (1)
ПОЛЬСКИХ (1)
ПОЛЮБОВНИЦЕ (1)
ПОЛЬСКОЕ (1)
ПОЛЮБОВНИЦЕЮ (1)
ПОЛЬСКОЙ (1)
ПОЛЮБОВНИЦЯ (1)
ПОЛЬСЬКА (21)
ПОЛЮБОВНИЦЯПОЛЬСЬКЕ (35)
КРАСУНЯ (2)
ПОЛЬСЬКИЙ (56)
ПОЛЮБОВНИЧЕ (1)
ПОЛЬСЬКИМ (23)
ПОЛЮВАННІ (1)
ПОЛЬСЬКИМИ (14)
ПОЛЮВАННЯ (3)
ПОЛЬСЬКИХ (85)

ПОЛЮВАТИ (2)
ПОЛЮВАТЬ (2)
ПО-ЛЮДСЬКІЙ (28)
ПО-ЛЮДСЬКОМУ (2)
ПОЛЮСОВІ (1)
ПОЛЯ (166)
ПОЛЯГАЛА (4)
ПОЛЯГАЛИ (39)
ПОЛЯГАЛО (1)
ПОЛЯГАТИ (1)
ПОЛЯГАЮТЬ (1)
ПОЛЯГЛА (10)
ПОЛЯГЛИ (10)
ПОЛЯГЛО (9)
ПО-ЛЯДАВ (1)
ПО-ЛЯДСЬКОМУ (2)
ПОЛЯЖЕ (16)
ПОЛЯЖУ (1)
ПОЛЯК (24)
ПОЛЯКА (6)
ПОЛЯКАЛИ (1)
ПОЛЯКАЛИСЬ (9)
ПОЛЯКАМ (9)
ПОЛЯКАМИ (26)
ПОЛЯКИ (76)
ПОЛЯКИ-ПАНИ (1)
ПОЛЯКИ-ПОВСТАНЦІ
(1)
ПОЛЯКІВ (46)
ПОЛЯКІВ-ГОСТЕЙ (1)
ПОЛЯКІВ-ДІДИЧІВ (1)
ПОЛЯКОВСЬКИЙ (1)
ПОЛЯКОМ (6)
ПОЛЯМ (2)
ПОЛЯМИ (4)
ПОЛЯНІВСЬКИЙ (1)
ПОЛЯНКА (2)
ПОЛЯПАСА (3)
ПОЛЯПАСАМИ (2)
ПОЛЯПАСИ (9)
ПОЛЯПАСІВ (3)
ПОЛЯРНИМ (2)
ПОЛЯТУРКИ (1)

ПОЛЯХ (18)
ПО-ЛЯХІВСЬКІЙ (1)
ПОМАГАВ (7)
ПОМАГАЄ (16)
ПОМАГАЄШ (1)
ПОМАГАЙ (7)
ПОМАГАЙБІ (1)
ПОМАГАЙ-БО (1)
ПОМАГАЙТЕ (1)
ПОМАГАЛА (10)
ПОМАГАЛИ (10)
ПОМАГАЛО (4)
ПОМАГАТИ (9)
ПОМАГАТЬ (3)
ПОМАГАЧ (1)
ПОМАГАЧА (2)
ПОМАГАЧАМИ (3)
ПОМАГАЧІ (1)
ПОМАГАЧІВ (7)
ПОМАГАЮ (2)
ПОМАГАЮТЬ (2)
ПОМАГАЮЧИ (1)
ПОМАДОЮ (4)
ПО-МАДЬЯРСЬКІЙ (2)
ПОМАЖ (1)
ПОМАЖЕ (3)
ПОМАЖУ (1)
ПОМАЗАВ (4)
ПОМАЗАЛА (3)
ПОМАЗАЛИ (2)
ПОМАЗАНА (1)
ПОМАЗАНИЙ (1)
ПОМАЗАНИМ (1)
ПОМАЗАНІ (3)
ПОМАЗУВАЛИ (1)
ПО-МАЗУРСЬКІЙ (1)
ПОМАЛЕНЬКУ (160)
ПО-МАЛЕНЬКУ (1)
ПОМАЛЕСЕНЬКУ (14)
ПОМАЛУ (17)
ПОМАЛЬОВАНА (9)
ПОМАЛЬОВАНЕ (4)
ПОМАЛЬОВАНИЙ (10)
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ПОМАЛЬОВАНИМ (2)
ПОМАЛЬОВАНИМИ (3)
ПОМАЛЬОВАНИХ (4)
ПОМАЛЬОВАНІ (20)
ПОМАЛЬОВАНІЙ (1)
ПОМАЛЬОВАНО (2)
ПОМАЛЬОВАНОМУ (2)
ПОМАЛЬОВАНУ (1)
ПОМАЛЮВАВ (3)
ПОМАЛЮВАЛА (1)
ПОМАЛЮВАТИ (1)
ПОМАЛЮВАТЬ (1)
ПОМАНДРУВАВ (5)
ПОМАНДРУВАВШИ (1)
ПОМАНДРУВАЛА (1)
ПОМАНДРУВАЛИ (3)
ПОМАНДРУВАЛО (1)
ПОМАНДРУВАТЬ (1)
ПОМАНДРУЄШ (1)
ПОМАНИЛА (2)
ПОМАНЮ (1)
ПОМАРИВШИ (1)
ПОМАРИТИ (1)
ПОМАРНІВ (2)
ПОМАРНІЛА (8)
ПОМАРНІЛЕ (1)
ПОМАРНІЛИ (8)
ПОМАРНІЛИЙ (1)
ПОМАРНІЛО (2)
ПОМАРНІЛОМУ (1)
ПО-МАТЕРИНОМУ (1)
ПОМАХАЛА (2)
ПОМАХАЛО (1)
ПОМАХОМ (2)
ПОМАЯТИ (1)
ПОМЕЖ (3)
ПОМЕЛО (2)
ПОМЕЛОМ (3)
ПОМЕНШАВ (2)
ПОМЕНШАЄ (1)
ПОМЕНШАЛА (1)
ПОМЕНШАЛИ (2)
ПОМЕНШАЛО (3)

ПОМЕР (58)
ПОМЕРАНЕЦ (1)
ПОМЕРАНЦІ (2)
ПОМЕРАНЦІВ (3)
ПОМЕРЕЖАНИЙ (1)
ПОМЕРЕЖАНІ (3)
ПОМЕРЕЖЕНА (2)
ПОМЕРЕЖИЛИ (1)
ПОМЕРЗЛИ (3)
ПОМЕРКЛИ (1)
ПОМЕРЛА (26)
ПОМЕРЛИ (12)
ПОМЕРЛО (4)
ПОМЕРШЕ (4)
ПОМЕРШИЙ (9)
ПОМЕРШИМ (8)
ПОМЕРШИМИ (2)
ПОМЕРШИХ (13)
ПОМЕРШІ (3)
ПОМЕРШОГО (5)
ПОМЕРШОЇ (3)
ПОМЕРШУ (2)
ПОМЕХА (2)
ПОМЕХОЮ (1)
ПОМЕШКАННЄ (4)
ПОМЕШКАННЮ (4)
ПОМЕЩАЛИСЬ (2)
ПОМЕЩЕН (1)
ПОМЕЩЕНА (2)
ПОМИВ (1)
ПОМИВШИ (2)
ПОМИЇ (6)
ПОМИЙ (6)
ПОМИЙНИЦЕЮ (1)
ПОМИЙНИЦІ (8)
ПОМИЙНИЦЮ (11)
ПОМИЙНИЦЯ (3)
ПОМИЛА (6)
ПОМИЛИ (6)
ПОМИЛИВСЬ (10)
ПОМИЛИВСЯ (24)
ПОМИЛИВШИСЬ (3)
ПОМИЛИЛАСЬ (29)

ПОМИЛИЛИСЬ (9)
ПОМИЛИЛОСЬ (2)
ПОМИЛИТЬСЯ (4)
ПОМИЛИШСЯ (1)
ПОМИЛКА (23)
ПОМИЛКАМИ (2)
ПОМИЛКИ (27)
ПОМИЛКОВІ (2)
ПОМИЛКУ (13)
ПОМИЛОК (15)
ПОМИЛУВАВ (2)
ПОМИЛУВАВСЯ (4)
ПОМИЛУВАННЯ (2)
ПОМИЛУЄ (4)
ПОМИЛУЙ (27)
ПОМИЛУЙТЕ (3)
ПОМИЛУЮ (1)
ПОМИЛУЮТЬ (3)
ПОМИЛЯВСЬ (2)
ПОМИЛЯВСЯ (4)
ПОМИЛЯЄМОСЬ (1)
ПОМИЛЯЄТЕСЬ (1)
ПОМИЛЯЄТЬСЯ (2)
ПОМИЛЯЄШСЯ (3)
ПОМИЛЯЙСЯ (1)
ПОМИЛЯЛАСЬ (2)
ПОМИЛЯЛИСЬ (3)
ПОМИЛЯЮСЬ (5)
ПОМИЛЯЮТЬСЯ (3)
ПОМИЛЯЮЧИСЬ (1)
ПОМИН (2)
ПОМИНАВ (9)
ПОМИНАЄ (2)
ПОМИНАЙ (1)
ПОМИНАЙТЕ (1)
ПОМИНАЛА (2)
ПОМИНАЛИ (7)
ПОМИНАЛЬНИЙ (1)
ПОМИНАЛЬНИКОВІ (1)
ПОМИНАЛЬНИКУ (2)
ПОМИНАЛЬНОЇ (1)
ПОМИНАТИ (3)
ПОМИНАТИМУ (1)
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ПОМИНАЮ (1)
ПОМИНАЮТЬ (1)
ПОМИНАЮЧИ (5)
ПОМИНЕ (2)
ПОМИНЕМО (1)
ПОМИНЕТЕ (1)
ПОМИНІТЬ (1)
ПОМИНКИ (7)
ПОМИНУВ (9)
ПОМИНУВШИ (3)
ПОМИНУЛА (7)
ПОМИНУЛИ (23)
ПОМИНУЛИЙ (2)
ПОМИНУЛО (1)
ПОМИНУТИ (7)
ПОМИНУТЬ (1)
ПОМИРАЄ (3)
ПОМИРАЛО (1)
ПОМИРАТИ (6)
ПОМИРАТЬ (5)
ПОМИРАЮТЬ (2)
ПОМИРАЮЧИ (2)
ПОМИРАЮЧОЇ (1)
ПОМИРАЮЧУ (1)
ПОМИРИВ (2)
ПОМИРИВСЬ (2)
ПОМИРИВСЯ (9)
ПОМИРИВШИСЬ (2)
ПОМИРИЛА (1)
ПОМИРИЛАСЬ (2)
ПОМИРИЛАСЯ (1)
ПОМИРИЛИ (1)
ПОМИРИЛИСЬ (15)
ПОМИРИЛИСЯ (1)
ПОМИРИМОСЬ (4)
ПОМИРИСЬ (1)
ПОМИРИСЯ (1)
ПОМИРИТЕСЬ (1)
ПОМИРИТИ (3)
ПОМИРИТИСЬ (10)
ПОМИРИТЬСЯ (3)
ПОМИРИШСЯ (1)
ПОМИРІТЬСЯ (3)

ПОМИРЛИВА (10)
ПОМИРЛИВИЙ (3)
ПОМИРЛИВИМ (2)
ПОМИРЛИВІ (1)
ПОМИРЛИВІСТЬ (1)
ПОМИРЛИВО (1)
ПОМИРЯТЬСЯ (4)
ПОМИРЯЮЧА (1)
ПОМИТИ (1)
ПОМИТІ (2)
ПОМИТЬ (2)
ПОМИЮ (3)
ПОМИЯМИ (2)
ПОМИЯХ (1)
ПОМІГ (16)
ПОМІДОРИ (2)
ПОМІЖ (156)
ПОМІНЯВСЯ (1)
ПОМІНЯВШИСЬ (1)
ПОМІНЯЄТЕСЬ (1)
ПОМІНЯЙМОСЬ (7)
ПОМІНЯЙСЯ (1)
ПОМІНЯЙТЕСЬ (1)
ПОМІНЯЛИСЬ (5)
ПОМІНЯТЬСЯ (2)
ПОМІР (2)
ПОМІРКОВАНА (12)
ПОМІРКОВАНИЙ (7)
ПОМІРКОВАНІЙ (1)
ПОМІРКОВАНІСТЬ (5)
ПОМІРКОВАНО (1)
ПОМІРКОВАНОМУ (1)
ПОМІРКУ (1)
ПОМІРКУВАВ (4)
ПОМІРКУВАВШИ (10)
ПОМІРКУВАЛА (2)
ПОМІРКУВАЛИ (1)
ПОМІРКУВАННЯ (1)
ПОМІРКУВАТИ (3)
ПОМІРКУВАТЬ (1)
ПОМІРКУЄМО (4)
ПОМІРКУЙ (1)
ПОМІРКУЙМО (1)

ПОМІРКУЙТЕ (2)
ПОМІРКУЮ (1)
ПОМІРНА (2)
ПОМІРНІСТЬ (1)
ПОМІРНІШЕ (2)
ПОМІРНО (2)
ПОМІРОК (7)
ПОМІРЯЄМОСЬ (2)
ПОМІРЯЛА (1)
ПОМІСИВ (1)
ПОМІСТ (43)
ПОМІСТИВ (4)
ПОМІСТИВСЬ (1)
ПОМІСТИЛА (1)
ПОМІСТИЛИ (3)
ПОМІСТИЛИСЬ (3)
ПОМІСТИЛОСЬ (1)
ПОМІСТИМОСЬ (1)
ПОМІСТИТИ (5)
ПОМІСТИТИСЯ (1)
ПОМІСТИТЬ (19)
ПОМІСТИТЬСЯ (4)
ПО-МІСЬКОМУ (5)
ПОМІСЯЧНО (1)
ПОМІЦНІШАВ (1)
ПОМІЦНІШАЛА (1)
ПОМІЧ (37)
ПОМІЧАЄМО (2)
ПОМІЧЕНІ (8)
ПОМІЧНА (1)
ПОМІЧНЕ (4)
ПОМІЧНИК (6)
ПОМІЧНИКА (3)
ПОМІЧНИКИ (2)
ПОМІЧНИКІВ (2)
ПОМІЧНИКОВІ (1)
ПОМІЧНИКОМ (1)
ПОМІЧНИМ (1)
ПОМІЧНИЦЮ (3)
ПОМІЧНИЦЯ (1)
ПОМІЧНІ (4)
ПОМІЧНОГО (2)
ПОМІЧЧЮ (10)
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ПОМІШАЄШ (1)
ПОМІШАЛОСЬ (1)
ПОМІШАНІ (4)
ПОМІШКИ (1)
ПОМІЩАЛИСЬ (2)
ПО-МІЩАНСЬКІЙ (5)
ПОМІЩАТЬ (4)
ПОМІЩАЮЧИ (1)
ПОМІЩЕНА (2)
ПОМІЩЕНИХ (2)
ПОМІЩЕНІ (6)
ПОМІЩЕНО (4)
ПОМІЩИК (5)
ПОМІЩИКА (5)
ПОМІЩИКАМИ (4)
ПОМІЩИКИ (5)
ПОМІЩИКІВ (2)
ПОМІЩИЦЬКІ (4)
ПОМІЩИЦЯ (2)
ПОМІЩУ (2)
ПОМЛІЛИ (6)
ПОМЛІЮТЬ (1)
ПОМНОЖЕННЯ (2)
ПОМОВЧАВ (6)
ПОМОВЧАВШИ (5)
ПОМОВЧАЛА (6)
ПОМОВЧАЛИ (3)
ПОМОВЧУВАЛИ (1)
ПОМОГАЙ (1)
ПОМОГЛА (8)
ПОМОГЛИ (7)
ПОМОГЛО (12)
ПОМОГТИ (6)
ПО-МОДНОМУ (3)
ПО-МОДНЬОМУ (3)
ПО-МОЄМУ (29)
ПОМОЖЕ (26)
ПОМОЖЕМО (1)
ПОМОЖЕТЕ (1)
ПОМОЖЕТЬСЯ (5)
ПОМОЖЕШ (4)
ПОМОЖИ (16)
ПОМОЖИ-БО (1)

ПОМОЖІТЬ (4)
ПОМОЖУ (6)
ПОМОЖУТЬ (6)
ПО-МОЛДАВАНСЬКІЙ
(1)
ПО-МОЛДАВСЬКІЙ (6)
ПОМОЛИВСЯ (6)
ПОМОЛИВШИСЬ (4)
ПОМОЛИЛА (1)
ПОМОЛИЛАСЬ (11)
ПОМОЛИЛАСЯ (1)
ПОМОЛИЛИСЬ (3)
ПОМОЛИМОСЬ (4)
ПОМОЛИСЬ (7)
ПОМОЛИТИСЬ (5)
ПОМОЛИТЬСЯ (3)
ПОМОЛІТЬСЯ (1)
ПО-МОЛОДЕЦЬКОМУ
(1)
ПО-МОЛОДЕЧОМУ (1)
ПОМОЛОДШАВ (1)
ПОМОЛОДШАЄМО (1)
ПОМОЛОДШАЄШ (2)
ПОМОЛОДШАЛА (9)
ПОМОЛОДШАЛИ (3)
ПОМОЛОДШАЛО (1)
ПОМОЛОДШАТИ (1)
ПОМОЛОДШАЮ (1)
ПОМОЛОТИВ (1)
ПОМОЛЮСЬ (3)
ПОМОЛЮСЯ (1)
ПОМОНАСТИРСЬКОМУ
(1)
ПО-МОНГОЛЬСЬКІЙ
(1)
ПОМОРГАВШИ (1)
ПОМОРДАСА (2)
ПОМОРДАСИ (3)
ПОМОРДУВАЛА (1)
ПОМОРДУВАЛАСЬ (1)
ПОМОРИТИ (1)
ПОМОРОЖЕНИХ (1)

ПОМОРОЧИВСЯ (2)
ПОМОРОЧИЛА (1)
ПОМОРХЛА (1)
ПОМОРХЛІ (3)
ПОМОРХЛО (1)
ПОМОРЩЕНА (1)
ПОМОРЩЕНЕ (5)
ПОМОРЩЕНИЙ (2)
ПОМОРЩЕНИМИ (1)
ПОМОРЩЕНИХ (1)
ПОМОРЩИВ (1)
ПОМОРЩИЛАСЬ (1)
ПОМОРЩИЛИСЬ (1)
ПОМОРЩИЛОСЬ (1)
ПОМОСКАЛЕНИХ (1)
ПО-МОСКОВСЬКИ (2)
ПО-МОСКОВСЬКІЙ (21)
ПО-МОСКОВСЬКОМУ
(2)
ПОМОСТА (1)
ПОМОСТИ (2)
ПОМОСТИВ (3)
ПОМОСТИЛА (3)
ПОМОСТИЛИ (1)
ПОМОСТИТИ (2)
ПОМОСТІ (38)
ПОМОСТОМ (9)
ПОМОСТУ (8)
ПОМОТАЮ (1)
ПОМОЧЕНУ (1)
ПОМОЧИВ (1)
ПОМОЧИВШИ (1)
ПОМОЧИЛА (6)
ПОМОЧИЛИ (1)
ПОМОЧИТИ (1)
ПОМОЧИТЬ (2)
ПОМОЧІ (62)
ПОМПАДУР (2)
ПОМПАДУРША (1)
ПОМПЕЇ (1)
ПОМРЕ (11)
ПОМРЕМО (13)
ПОМРЕШ (2)
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ПОМРУ (5)
ПОМРУТЬ (5)
ПОМСТА (6)
ПОМСТИ (18)
ПОМСТИВЦЕМ (2)
ПОМСТИЛАСЯ (1)
ПОМСТИЛИСЬ (1)
ПОМСТИМОСЬ (1)
ПОМСТИСЬ (1)
ПОМСТИТИСЬ (10)
ПОМСТИТЬСЯ (5)
ПОМСТОЮ (5)
ПО-МУЖИЦЬКІЙ (5)
ПО-МУЖИЦЬКОМУ (1)
ПОМУРХЛИ (1)
ПОМЩАНСЬКИЙ (1)
ПОМЩУСЬ (1)
ПОМЩУСЯ (4)
ПОМ'ЯВСЯ (2)
ПОМ'ЯКІШАВ (4)
ПОМ'ЯКІШАЄ (1)
ПОМ'ЯКІШАЛА (2)
ПОМ'ЯКІШАЛИ (1)
ПОМ'ЯКІШАЛО (4)
ПОМ'ЯКШАЛА (1)
ПОМ'ЯКШАЛО (3)
ПОМ'ЯЛА (1)
ПОМ'ЯЛИСЬ (1)
ПОМ'ЯНЕ (1)
ПОМ'ЯНЕМО (1)
ПОМ'ЯНИ (1)
ПОМ'ЯНІМО (1)
ПОМ'ЯНІТЬ (2)
ПОМ'ЯНУ (1)
ПОМ'ЯНУВШИ (1)
ПОМ'ЯНУТИ (3)
ПОМ'ЯНУТИХ (4)
ПОМ'ЯНУТІ (4)
ПОМ'ЯНУТЬ (1)
ПОМ'ЯТЕ (2)
ПОМ'ЯТИМИ (1)
ПОМ'ЯТИХ (1)
ПОМ'ЯТІ (1)

ПОМ'ЯТУ (1)
ПОМ'ЯШКУРЕНЕ (1)
ПОМ'ЯШКУРЕНИЙ (1)
ПОМ'ЯШКУРИТИ (1)
ПОНАБИВАВ (1)
ПОНАБИВАЄ (1)
ПОНАБИВАЛА (2)
ПОНАБИВАЛИ (3)
ПОНАБИВАТИ (1)
ПОНАБИВАЮ (1)
ПОНАБИРАВ (2)
ПОНАБИРАВСЯ (1)
ПОНАБИРАВШИ (1)
ПОНАБИРАЙТЕ (1)
ПОНАБИРАЛА (2)
ПОНАБИРАЛАСЬ (1)
ПОНАБИРАЛИ (9)
ПОНАБИРАЛИСЬ (4)
ПОНАБИРАЛОСЬ (1)
ПОНАБИРАТЬ (1)
ПОНАБІГАЛИ (3)
ПОНАБРІХУВАВ (2)
ПОНАБРІХУВАЛА (4)
ПОНАБРІХУВАЛИ (1)
ПОНАБРЯКАЛИ (5)
ПОНАБУДОВУВАЛИ
(2)
ПОНАВАРЮВАЛА (2)
ПОНАВАРЮВАЛИ (1)
ПОНАВАРЮВАНО (1)
ПОНАВИСАВ (4)
ПОНАВИСАЛИ (7)
ПОНАВИСАЛО (4)
ПОНАВІШУВАЛИСЬ
(3)
ПОНАВІШУВАЛОСЬ
(1)
ПОНАВІШУВАНІ (2)
ПОНАВОДЖУ (1)
ПОНАВОДИВ (1)
ПОНАВОДИЛА (1)
ПОНАВОДИЛИ (2)
ПОНАВОЗИВ (4)

ПОНАВОЗИЛА (2)
ПОНАВОЗИЛИ (9)
ПОНАГАНЯЛО (1)
ПОНАГИНАВШИ (1)
ПОНАД (309)
ПОНАДАВАЛА (1)
ПОНАДАВАЛИ (1)
ПОНАДИМАВШИСЬ (1)
ПОНАДИМАЄМОСЬ (1)
ПОНАДИМАЛИСЬ (10)
ПОНАДІВАВШИ (1)
ПОНАДІВАЙМО (1)
ПОНАДІВАЛА (3)
ПОНАДІВАЛИ (3)
ПОНАДПИСУВАВ (4)
ПОНАДПИСУВАЛИ (2)
ПОНАДПИСУЄТЕ (2)
ПОНАДУВАЛИСЬ (2)
ПОНАЗДИВИТЕСЬ (5)
ПОНАЗДИВИШСЯ (5)
ПОНАЗИВАВ (2)
ПОНАЗНАВАВ (1)
ПОНАЗНАВАВШИ (1)
ПОНАЗНАВАЛИ (2)
ПОНАЗНОСИЛИ (2)
ПОНАЇЖДЖАЛИ (3)
ПОНАЇЖДЖАТИ (1)
ПОНАЇЖДЖАЮТЬ (2)
ПОНАЇЗДИЛИ (2)
ПОНАЇЗДИЛО (2)
ПОНАЙМАВ (1)
ПОНАКИДАВ (3)
ПОНАКИДАВШИ (1)
ПОНАКИДАЛА (1)
ПОНАКИДАЛИ (2)
ПОНАКИДАЮТЬ (1)
ПОНАКЛАДАВ (1)
ПОНАКЛАДАЄ (1)
ПОНАКЛАДАЛА (3)
ПОНАКЛАДАЛИ (1)
ПОНАКРАДАВ (1)
ПОНАКРИВАЛИ (5)
ПОНАКРИВАНА (1)
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ПОНАКРИВАНИМИ (1)
ПОНАКРИВАНИХ (1)
ПОНАКРИВАНІ (4)
ПОНАКРУЧУВАВ (1)
ПОНАКРУЧУВАНО (1)
ПОНАКУПОВУВАВ (1)
ПОНАКУПОВУВАЛА
(1)
ПОНАКУПОВУВАЛИ
(3)
ПОНАЛАЗИЛИ (3)
ПОНАЛАЗИЛО (1)
ПОНАЛАЗЯТЬ (1)
ПОНАЛИВАВ (8)
ПОНАЛИВАЙ (1)
ПОНАЛИВАЛА (8)
ПОНАЛИВАЛИ (5)
ПОНАЛИВАЛИСЬ (1)
ПОНАЛИВАНИМ (1)
ПОНАЛИВАНІ (3)
ПОНАЛИВАНО (1)
ПОНАЛІТАЛИ (1)
ПОНАЛЯПУВАНО (1)
ПОНАМАЛЬОВУВАВ
(2)
ПОНАМАЛЬОВУВАНЕ
(1)
ПОНАМАЛЬОВУВАНИ
МИ (1)
ПОНАМАЛЬОВУВАНІ
(3)
ПОНАМАЛЬОВУВАНО
(1)
ПОНАНОСИЛИ (1)
ПОНАПИВАВШИСЬ (2)
ПОНАПИВАЛИСЬ (2)
ПОНАПИВАЛИСЯ (1)
ПОНАПИВАЮТЬСЯ (1)
ПОНАПИНАЛА (1)
ПОНАПИНАЛИ (4)
ПОНАПИНАЛИСЬ (1)
ПОНАПИНАНИХ (1)
ПОНАПИНАНІ (1)

ПОНАПИНАТИХ (1)
ПОНАПИНАТІ (1)
ПОНАПИСУВАВ (10)
ПОНАПИСУВАЛИ (6)
ПОНАПИСУВАНІ (1)
ПОНАПИСУВАНО (1)
ПОНАПИСУВАТЬ (1)
ПОНАПИСУЄМО (1)
ПОНАПИСУЮ (1)
ПОНАПИХАЛИ (1)
ПОНАПІКАЛА (2)
ПОНАПІКАЛИ (1)
ПОНАПЛІТАВ (4)
ПОНАПЛІТАТИ (1)
ПОНАПЛУТУВАЛИ (1)
ПОНАПОЗИЧАЛИСЬ (2)
ПОНАПУСКАВ (1)
ПОНАПУХАЛИ (1)
ПОНАРИВАЄМО (1)
ПОНАРІЗУВАЛИ (2)
ПО-НАРОДНОМУ (14)
ПОНАСИПАВ (4)
ПОНАСИПАТИ (1)
ПОНАСИПАТЬ (2)
ПОНАСМАЖУВАНО (1)
ПОНАСОВУВАЛИСЬ
(1)
ПОНАСТАВЛЕНІ (2)
ПОНАСТАВЛЮВАНІ
(1)
ПОНАСТАВЛЯВ (4)
ПОНАСТАВЛЯЛА (3)
ПОНАСТАВЛЯЛИ (7)
ПОНАСТАВЛЯТЬ (1)
ПОНАСТРОМЛЮВАВ
(1)
ПОНАСТРОМЛЮВАЛИ
(2)
ПОНАСТРОМЛЮВАТИ
(1)
ПОНАСТРОМЛЮЄМО
(1)

ПОНАСУПЛЮВАВШИС
Ь (1)
ПОНАСУПЛЮВАЛИСЬ
(1)
ПОНАСХОДИЛОСЬ (1)
ПОНАТИКАВ (4)
ПОНАТИКАЛА (1)
ПОНАТИКАЛИ (1)
ПОНАТИКАНІ (2)
ПОНАТИКУВАНИМИ
(1)
ПОНАТИРАЛА (1)
ПОНАТУЛЮВАЛА (1)
ПОНАТЯГАЛИ (3)
ПОНАУЧУЄТЕ (2)
ПОНАУЧУЮ (1)
ПОНАХИЛЯВШИ (3)
ПОНАХИЛЯВШИСЬ (2)
ПОНАХИЛЯЛА (3)
ПОНАХИЛЯЛИ (2)
ПОНАХИЛЯЛИСЬ (7)
ПОНАХОДИЛИ (2)
ПОНАЧИТУВАНИХ (1)
ПОНАЧІПЛЮВАВ (1)
ПОНАЧІПЛЮВАЛА (1)
ПОНАЧІПЛЮВАЛИ (4)
ПОНАЧІПЛЮВАЛИСЬ
(1)
ПОНАЧІПЛЮВАНИМИ
(1)
ПОНАЧІПЛЮВАНІ (7)
ПОНАЧІПЛЮВАТЬ (2)
ПОНАШИВАЄШ (1)
ПОНАШИВАЛА (2)
ПОНАШИВАЛИ (1)
ПО-НАШОМУ (24)
ПОНЕВАЖ (1)
ПОНЕВІРЯВСЬ (2)
ПОНЕВІРЯВСЯ (1)
ПОНЕВІРЯЄТЬСЯ (4)
ПОНЕВІРЯЛАСЬ (7)
ПОНЕВІРЯЛИСЬ (3)
ПОНЕВІРЯТИСЬ (5)
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ПОНЕВІРЯТИСЯ (1)
ПОНЕВІРЯТЬСЯ (3)
ПОНЕВОЛІ (7)
ПОНЕДІЛКОМ (2)
ПОНЕДІЛКУВАВ (1)
ПОНЕДІЛКУВАЛА (1)
ПОНЕДІЛКУВАННЯ (1)
ПОНЕДІЛКУЄ (1)
ПОНЕДІЛКУЄТЕ (1)
ПОНЕДІЛКУЮ (2)
ПОНЕДІЛОК (17)
ПОНЕДІЛОЧКУ (1)
ПОНЕЖЕ (1)
ПОНЕСЕ (2)
ПОНЕСЕТЕ (2)
ПОНЕСЕШ (5)
ПОНЕСИ (6)
ПОНЕСІТЬ (2)
ПОНЕСЛА (16)
ПОНЕСЛАСЬ (5)
ПОНЕСЛАСЯ (3)
ПОНЕСЛИ (22)
ПОНЕСЛИСЬ (2)
ПОНЕСЛО (2)
ПОНЕСЛОСЯ (1)
ПОНЕСТИ (1)
ПОНЕСУ (4)
ПОНЕСУТЬ (6)
ПОНИЖЧАЛИ (1)
ПОНИЗАВ (1)
ПОНИЗАНІ (2)
ПОНИКАЄШ (1)
ПОНИМАЮ (1)
ПОНИШПОРИВ (1)
ПОНИШПОРИВШИ (1)
ПОНИШПОРИТЬ (1)
ПОНІВЕЧИВ (1)
ПОНІВЕЧИЛИ (1)
ПОНІВЕЧИТЬ (1)
ПОНІМАЮ (1)
ПО-НІМЕЦЬКИ (2)
ПО-НІМЕЦЬКІЙ (5)
ПО-НІМЕЦЬКОМУ (1)

ПОНІМІЛИ (1)
ПОНІМІЮТЬ (1)
ПОНІС (28)
ПОНОВИВ (1)
ПОНОВИЛАСЬ (1)
ПОНОВИЛИ (2)
ПОНОВИТИ (4)
ПОНОВИТИСЬ (1)
ПОНОВИТЬ (4)
ПОНОВІТЬ (1)
ПОНОВКУ (1)
ПОНОВЛЕНА (2)
ПОНОВЛІННЯ (2)
ПОНОВЛЮ (3)
ПОНОВЛЮЄТЬСЯ (2)
ПОНОВЛЮЮТЬ (2)
ПОНОВЛЯВ (1)
ПОНОВЛЯЄТЬСЯ (4)
ПОНОВЛЯЛОСЬ (1)
ПОНОВЛЯТИ (2)
ПОНОВЛЯТИСЬ (1)
ПОНОВЛЯТЬ (4)
ПОНОВЛЯЮЧА (1)
ПО-НОВОМУ (2)
ПО-НОВОСВІТСЬКОМУ
(1)
ПОНОСИЛА (2)
ПОНОСИЛИ (4)
ПОНОСИТЕ (1)
ПОНОЧІ (67)
ПОНОЧІЄ (2)
ПОНОЧІЛО (26)
ПОНОЧІТИ (1)
ПОНОЧІТЬ (1)
ПОНОШУ (1)
ПОНСО ДЮ ТЕРАЙЛЛЯ
(1)
ПОНУДЬГУВАЛА (1)
ПОНУРА (2)
ПОНУРЕ (1)
ПОНУРИВСЯ (2)
ПОНУРИВШИ (2)
ПОНУРИЙ (9)

ПОНУРИЛИ (1)
ПОНУРИЛИСЬ (1)
ПОНУРИХ (1)
ПОНУРІ (1)
ПОНУРКУВАТО (1)
ПОНУРО (21)
ПОНУРОГО (2)
ПОНУРУ (1)
ПОНЮХАВ (7)
ПОНЮХАВШИ (2)
ПОНЮХАЄ (1)
ПОНЮХАЄМО (1)
ПОНЮХАЛА (7)
ПОНЮХАЛИ (2)
ПОНЮХАЛО (1)
ПОНЮХАТИ (1)
ПОНЮХАТЬ (2)
ПОНЮХАЮ (1)
ПОНЮХАЮТЬ (2)
ПОНЮХОМ (1)
ПОНЯВКАЛИ (2)
ПОНЯЛА (3)
ПОНЯТИМ (2)
ПОНЯТИЯ (2)
ПОНЯТНИМ (2)
ПОНЯТОВСЬКИЙ (1)
ПОНЯТОВСЬКИМ (2)
ПОНЯТЬ (2)
ПООББИВАВ (1)
ПООББИВАНЕ (1)
ПООББИВАНІ (1)
ПООБВАЛЮВАЛОСЬ
(1)
ПООБВИСАЛА (2)
ПООБВІШУВАЛА (1)
ПООБДИРАНЕ (1)
ПООБДИРАНІ (1)
ПООБЕРТАЛИСЬ (1)
ПООБІДАВ (11)
ПООБІДАВШИ (13)
ПООБІДАЄ (1)
ПООБІДАЄМО (2)
ПООБІДАЛА (10)
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ПООБІДАЛИ (22)
ПООБІДАТИ (3)
ПООБІДАТЬ (4)
ПООБІДЕНОГО (2)
ПООБ'ЇДАЛИСЬ (1)
ПООБКЛАДАВ (3)
ПООБКРУЧУВАЛИ (1)
ПООБЛАЗИЛИ (2)
ПООБЛІЗЛИ (2)
ПООБМАЗУВАЛИ (1)
ПООБМАЗУВАЛИСЬ (1)
ПООБМИВАЛИ (1)
ПООБМИВАТИ (1)
ПООБМОТУВАЛИ (1)
ПООБМОТУВАНІ (1)
ПООБНІМАВШИСЬ (1)
ПООБНІМАЛИСЬ (1)
ПООБПАДАЛА (1)
ПООБПИСУЙТЕ (2)
ПООБРИВАВ (1)
ПООБРИВАЛИСЬ (1)
ПООБСАДЖУВАНІ (1)
ПООБСИПАЛАСЬ (1)
ПООБСКУБУВАНЕ (1)
ПООБСМИКУВАЛА (1)
ПООБСМИКУВАТЬ (1)
ПООБТИКАЛА (1)
ПООБТИКАЛИ (2)
ПООБТИНАВ (2)
ПООБТИНАЙ (1)
ПООБТИНАНИХ (1)
ПООБТИНАНІ (1)
ПООБТИНАТИМИ (2)
ПООБТИНАТЬ (1)
ПООБТИНАЮ (1)
ПООБТИРАВ (1)
ПООБЧАХАЛА (1)
ПООБШИВАНА (1)
ПООБШИВАНУ (1)
ПООБШКРЯБУЙ (1)
ПООБШМУЛЬГУВАВ
(1)

ПООБШПИЛЮВАЛА
(1)
ПО-ОВЕЧОМУ (1)
ПООДБИВАНИМИ (1)
ПООДБИВАЮТЬ (2)
ПООДВИСАЛА (1)
ПООДВОЗИЛИ (1)
ПООДГАНЯЛА (1)
ПООДДАВАЙ (1)
ПООДДАВАЛА-ТАКИ
(1)
ПООДДАВАЛИ (2)
ПООДДАВАТИ (1)
ПООДЖИМАЛА (1)
ПООДИНОКИХ (4)
ПООДИНОКО (1)
ПООДИНЦІ (4)
ПООДИНЧИХ (5)
ПООДКИДАВ (3)
ПООДКИДАЛИ (3)
ПООДКОЧУВАЛИ (1)
ПООДКОЧУВАЛИСЬ
(1)
ПООДКРУЧУВАЛА (3)
ПООДМОРОЖУВАЛА
(2)
ПООДНІМАВ (1)
ПООДНІМАЄ (1)
ПООДНІМАЛА (2)
ПООДНІМАЛИ (7)
ПООДНІМАТИ (1)
ПООДНІМАЮТЬ (1)
ПООДНОСИВ (1)
ПООДНОСИЛА (1)
ПООДНОСИЛИ (1)
ПООДПАДАЮТЬ (1)
ПООДПОРЮВАЛА (1)
ПООДРІЗНЮВАЛОСЬ
(1)
ПООДРІЗУВАНІ (1)
ПООДРУБУЮ (1)
ПООДСКАКУВАЛИ (1)
ПООДСТАВАЛИ (1)

ПООДСТАВАЛО (1)
ПООДСТАВЛЯЛА (1)
ПООДТИКАВ (1)
ПООДТИНАТИ (1)
ПООДУЖУВАЛИ (1)
ПООДЧИНЕНИМИ (1)
ПООДЧИНЕНІ (8)
ПООДЧИНЯВ (1)
ПООДЧИНЯВШИ (1)
ПООДЧИНЯЙ (2)
ПООДЧИНЯЛА (2)
ПООДЧИНЯЛИ (7)
ПООДЧИНЯЛИСЬ (1)
ПООДЧИНЯНІ (1)
ПООДЧИНЯТИ (1)
ПООДЯГАЛИСЬ (1)
ПООЖИВАЛИ (1)
ПООЖИВАЮТЬ (1)
ПООПУСКАЛА (1)
ПООПУСКАЛИ (3)
ПООРАНА (1)
ПООРАНЕ (7)
ПООРАНОГО (1)
ПО-ОРАТОРСЬКОМУ
(2)
ПООРУДУЮТЬ (2)
ПООСІДАЛИ (1)
ПО-ОФІЦЕРСЬКІЙ (2)
ПО-ОФІЦЕРСЬКОМУ
(2)
ПООХОТИЛИ (1)
ПООХОТИЛИСЬ (2)
ПООХОТИТЬ (1)
ПООХОЧУВАВ (8)
ПООХОЧУВАЛИ (3)
ПООХОЧУВАТЬ (2)
ПООЩРЯТЬ (1)
ПОПА (42)
ПОПАВ (3)
ПОПАВСЬ (2)
ПОПАВСЯ (12)
ПОПАДАЄ (1)
ПОПАДАЄМО (1)
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ПОПАДАЙ (2)
ПОПАДАЙСЯ (2)
ПОПАДАЛИ (10)
ПОПАДАЛИСЬ (5)
ПОПАДАТИ (1)
ПОПАДАЮТЬ (3)
ПОПАДЕ (3)
ПОПАДЕЮ (4)
ПОПАДИНІ (1)
ПОПАДІ (12)
ПОПАДУ (1)
ПОПАДУТЬСЯ (1)
ПОПАДЬ (2)
ПОПАДЮ (2)
ПОПАДЯ (4)
ПОПАЛА (3)
ПОПАЛАСЬ (6)
ПОПАЛЕНІ (2)
ПОПАЛИ (1)
ПОПАЛИВ (3)
ПОПАЛИВШИ (2)
ПОПАЛИЛА (3)
ПОПАЛИЛИ (5)
ПОПАЛИЛО (1)
ПОПАЛИСЬ (12)
ПОПАЛИСЯ (1)
ПОПАЛО (4)
ПОПАЛОСЬ (3)
ПОПАМ (1)
ПОПАМИ (1)
ПО-ПАНИЧІВСЬКІЙ (6)
ПО-ПАНИЧІВСЬКОМУ
(3)
ПО-ПАНІБРАТСЬКІ (1)
ПО-ПАНСЬКИ (1)
ПО-ПАНСЬКІЙ (22)
ПО-ПАНСЬКОМУ (1)
ПО-ПАНЯНСЬКІЙ (3)
ПО-ПАНЯНСЬКОМУ (1)
ПОПАРИЛИ (1)
ПОПАРУ (4)
ПО-ПАРУБОЦЬКІЙ (3)

ПО-ПАРУБОЦЬКОМУ
(2)
ПОПАРУВАВШИСЬ (1)
ПОПАРУВАЛИСЬ (6)
ПОПАРЮ (1)
ПОПАС (3)
ПОПАСАВ (2)
ПОПАСАЄ (1)
ПОПАСАЛИ (1)
ПОПАСАЛИСЬ (1)
ПОПАСАТИ (2)
ПОПАСЕТЬСЯ (1)
ПОПАСКУДИТИ (1)
ПОПАСЛИ (1)
ПОПАСЛИСЬ (1)
ПОПАССЯ (1)
ПОПАСТИ (6)
ПОПАСТИСЬ (2)
ПОПАСШИ (1)
ПОПАТРІАРХАЛЬНОМУ
(1)
ПОПЕ (3)
ПОПЕКЛА (7)
ПОПЕКЛИ (2)
ПОПЕКЛО (1)
ПОПЕКЛЮВАВСЬ (1)
ПОПЕКЛЮЄТЬСЯ (1)
ПОПЕКЛЮЙТЕСЬ (1)
ПОПЕКТИ (2)
ПОПЕЛІ (4)
ПОПЕЛОМ (7)
ПОПЕЛУ (9)
ПОПЕЛЮХА (1)
ПОПЕЛЯСТЕ (2)
ПОПЕЛЯСТИЙ (2)
ПОПЕЛЯСТОГО (5)
ПОПЕЛЯСТУ (4)
ПОПЕР (3)
ПОПЕРЕБИВАЛА (1)
ПОПЕРЕБИВАЛИ (1)
ПОПЕРЕБИВАЮ (3)

ПОПЕРЕБИРАЙМОСЬ
(1)
ПОПЕРЕБИРАЛИСЬ (2)
ПОПЕРЕВЕРТАВ (1)
ПОПЕРЕВЕРТУВАЛИ
(1)
ПОПЕРЕВОДИВ (2)
ПОПЕРЕВОДИЛИ (2)
ПОПЕРЕВОДИТИ (1)
ПОПЕРЕВОДЯТЬ (1)
ПОПЕРЕД (101)
ПОПЕРЕДАВАЛА (1)
ПОПЕРЕДЖАЛА (1)
ПОПЕРЕДИВ (1)
ПОПЕРЕДИВШИХ (2)
ПОПЕРЕДИЛИ (1)
ПОПЕРЕДИТЬ (2)
ПОПЕРЕДНЄ (1)
ПОПЕРЕДНІ (4)
ПОПЕРЕДНІЙ (2)
ПОПЕРЕДНІМИ (2)
ПОПЕРЕДНІХ (4)
ПОПЕРЕДНЬОГО (8)
ПОПЕРЕДНЮ (4)
ПОПЕРЕДНЯ (2)
ПОПЕРЕДУ (113)
ПОПЕРЕК (3)
ПОПЕРЕКИДАВШИСЬ
(1)
ПОПЕРЕКИДАЛА (2)
ПОПЕРЕКИДАЛИ (1)
ПОПЕРЕКИДАЛИСЬ (4)
ПОПЕРЕКИДАНІ (1)
ПОПЕРЕКИДАЮТЬСЯ
(1)
ПОПЕРЕКЛАДАТИ (2)
ПОПЕРЕЛЯКУВАЛИСЬ
(1)
ПОПЕРЕЛЯКУВАНІ (2)
ПОПЕРЕЛЯКУЮТЬСЯ
(1)
ПОПЕРЕМИВАТИ (1)
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ПОПЕРЕМІШУВАЛИСЬ
(1)
ПОПЕРЕНОСИВ (2)
ПОПЕРЕНОСИЛА (1)
ПОПЕРЕНОСИЛИ (6)
ПОПЕРЕНОСИТЬ (1)
ПОПЕРЕНОСЬ (1)
ПОПЕРЕНОСЯТЬ (1)
ПОПЕРЕОДЯГАЛИСЬ
(1)
ПОПЕРЕПИСУВАТИ (4)
ПОПЕРЕПЛІТАВСЯ (1)
ПОПЕРЕПЛУТУВАЛИС
Ь (1)
ПОПЕРЕПЛУТУВАНІ
(1)
ПОПЕРЕПРАВЛЯЛИ (1)
ПОПЕРЕРІЗУВАНИЙ (1)
ПОПЕРЕРІЗУВАНІ (1)
ПОПЕРЕРОБЛЮВАВ (2)
ПОПЕРЕРОБЛЮЮ (2)
ПОПЕРЕСАДЖУВАТИ
(1)
ПОПЕРЕСТАВАЛИ (1)
ПОПЕРЕТИНАЛИ (1)
ПОПЕРЕХНЯБЛЮВАЛИ
СЬ (1)
ПОПЕРЕХОДИЛА (1)
ПОПЕРЕХОДИЛИ (1)
ПОПЕРЕХОПЛЮВАЛИС
Ь (1)
ПОПЕРЕЧИТУВАВ (3)
ПОПЕРЕЧИТУВАЛИ (2)
ПОПЕРЕЧИТУВАТИ (4)
ПОПЕРЕЧНА (1)
ПОПЕРЕЧНОЇ (2)
ПОПЕРЛА (6)
ПОПЕРЛИ (1)
ПОПЕРУ (1)
ПОПЕСТИЛА (1)
ПОПЕЧАТАВ (1)
ПОПЕЧАТАНЕ (1)
ПОПЕЧЕ (1)

ПОПЕЧЕНА (1)
ПОПЕЧЕНИМИ (1)
ПОПЕЧЕНИХ (2)
ПОПЕЧЕНІ (2)
ПОПЕЧЕНУ (2)
ПОПЕЧИТЕЛЬ (4)
ПОПЕЧИТЕЛЬКОЮ (1)
ПОПЕЧИТЕЛЯ (4)
ПОПЕЧІТЬ (1)
ПОПЕЧУ (2)
ПОПЕЧУСЬ (1)
ПОПЕЧУТЬСЯ (1)
ПОП'ЄМОСЯ (1)
ПОПИ (16)
ПОПИВАВ (1)
ПОПИВАЄ (1)
ПОПИВАЄМО (2)
ПОПИВАЛА (1)
ПОПИВАЛИ (1)
ПОПИВАТИ (1)
ПОПИВАЮЧИ (4)
ПОПИК (2)
ПОПИКЛЮВАВСЬ (1)
ПОПИКЛЮВАТИСЬ (1)
ПОПИКЛЮВАТЬСЯ (1)
ПОПИЛАСЬ (1)
ПОПИЛИ (1)
ПОПИЛИСЬ (4)
ПОПИЛИСЯ (1)
ПОПИСАВ (1)
ПОПИСАНА (1)
ПО-ПИСАНОМУ (1)
ПО-ПИСЬМЕННОМУ
(3)
ПОПИТАТИ (1)
ПОПИХАЧ (3)
ПОПИХАЧАМИ (1)
ПОПИХАЧЕМ (2)
ПОПИХАЧІ (1)
ПОПИХАЧІВ (1)
ПОПИЩЕ (1)
ПОПІВ (14)
ПОПІВНА (3)

ПОПІВНИ (1)
ПОПІВСЬКА (2)
ПОПІВСЬКИМИ (1)
ПОПІВСЬКИХ (1)
ПОПІВСЬКІЙ (1)
ПОПІВСЬКУ (1)
ПОПІД (366)
ПОПІДВОДИВ (1)
ПОПІДВОДИЛИ (1)
ПОПІДВЯЗУВАЛИ (2)
ПОПІДДУВАЛАСЬ (1)
ПОПІДКИДАВ (1)
ПОПІДКЛАДАВ (2)
ПОПІДКЛАДАЛА (1)
ПОПІДЛИВАВ (1)
ПОПІДМОЩУВАЛИ (1)
ПОПІДНІМАЛИ (5)
ПОПІДПЕРЕЗУВАНІ (2)
ПОПІДПИРАВШИ (2)
ПОПІДРОСТАЛИ (1)
ПОПІДТИНАТЬ (1)
ПОПІК (1)
ПОПІКЛУВАВСЯ (1)
ПОПІКЛУВАТИСЬ (1)
ПОПІКЛУВАТЬСЯ (1)
ПОПІКШИ (1)
ПОПІЛ (19)
ПОПІЛОМ (1)
ПОПІЛУ (1)
ПОПІЛЬНИЧКУ (1)
ПОПІЛЮ (2)
ПОПІЛЯСТА (1)
ПОПІЛЯСТІ (1)
ПОПІСНИКАВШИ (1)
ПОПІСНЮКАВШИ (1)
ПОПЛАВАЙТЕ (1)
ПОПЛАВАТЬ (4)
ПОПЛАВКИ (3)
ПОПЛАВЦІ (1)
ПОПЛАВЦЯМИ (1)
ПОПЛАКАЛА (3)
ПОПЛАКАЛИ (2)
ПОПЛАКАТИ (1)
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ПОПЛАЧ (1)
ПОПЛЕНТАВСЬ (1)
ПОПЛЕНТАВСЯ (4)
ПОПЛЕНТАЙСЯ (1)
ПОПЛЕНТАЛАСЬ (4)
ПОПЛЕНТАЛАСЯ (1)
ПОПЛЕНТАЛИСЬ (3)
ПОПЛЕСКАВ (1)
ПОПЛИВ (13)
ПОПЛИВЕ (1)
ПОПЛИВЕМ (1)
ПОПЛИВЕМО (2)
ПОПЛИВИ (1)
ПОПЛИВЛА (9)
ПОПЛИВЛИ (17)
ПОПЛИВЛО (1)
ПОПЛИВУ (1)
ПОПЛИЛА (5)
ПОПЛИЛИ (3)
ПОПЛИЛО (1)
ПОПЛІВСЯ (1)
ПОПЛІЧ (59)
ПОПЛУТАЛИ (1)
ПОПЛУТАЛИСЬ (1)
ПОПЛУТАНА (3)
ПОПЛУТАНЕ (1)
ПОПЛУТАНИЙ (5)
ПОПЛУТАНИМИ (1)
ПОПЛУТАНИХ (2)
ПОПЛУТАНІ (4)
ПОПЛУТАНОМУ (1)
ПОПЛУТАНОЮ (2)
ПОПЛЯМОВАНА (5)
ПОПЛЯМОВАНУ (1)
ПОПНЕШСЯ (1)
ПОПНУЛАСЬ (1)
ПОПОБИВ (3)
ПОПОБИВШИ (2)
ПОПОБИЛИ (1)
ПОПОБ'Ю (1)
ПОПОВА (10)
ПОПОВИХ (1)
ПОПОВИЧ (1)

ПОПОВИЧАМИ (1)
ПОПОВИЧІ (1)
ПОПОВІ (9)
ПОПОВНИЛА (2)
ПОПОВНІШАВ (1)
ПОПОВНІШАЛА (2)
ПОПОВНІШАЛИ (2)
ПОПОВНІШАЛО (1)
ПОПОВОГО (1)
ПОПОВОМУ (2)
ПОПОВОЮ (1)
ПОПОВУ (4)
ПОПОГАНШАВ (3)
ПОПОГАНШАЛА (7)
ПОПОДМУ (1)
ПОПОЖДАВ (1)
ПОПОЇВ (2)
ПОПОЇВШИ (4)
ПОПОЇЗДИШ (1)
ПОПОЇЛА (2)
ПОПОЇЛИ (2)
ПОПОЇМ (3)
ПОПОЇМО (1)
ПОПОЇСИ (1)
ПОПОЇСТИ (11)
ПОПОЇСТЬ (3)
ПОПОКРІВЦІВ (1)
ПОПОЛАМАВ (1)
ПОПОЛАЯВ (1)
ПОПОЛЕЖАВ (1)
ПОПОЛОВИНІ (53)
ПОПОЛОСКАТИ (1)
ПОПОЛОСКАТЬ (1)
ПОПОЛОТНІВ (2)
ПОПОЛОТНІЛА (7)
ПОПОЛОТНІЛИ (1)
ПО-ПОЛТАВСЬКІЙ (1)
ПОПОЛУДНАВ (1)
ПОПОЛУДНАВШИ (2)
ПОПОЛУДНАЛИ (2)
ПОПОЛУДНАЮ (1)
ПОПОЛУДНОВАЛИ (1)
ПОПОЛУДНУВАВ (6)

ПОПОЛУДНУВАЛА (1)
ПОПОЛУДНУВАЛИ (3)
ПОПОЛУДНУЄМО (1)
ПОПОЛУДНУЄТЕ (1)
ПОПОЛУДНУЄШ (1)
ПОПОЛУДНУЙ (2)
ПОПОЛУДНУЮ (1)
ПО-ПОЛЬСЬКІ (2)
ПО-ПОЛЬСЬКІЙ (38)
ПО-ПОЛЬСЬКОМУ (1)
ПОПОМ (11)
ПОПОМОРОЧИЛИСЬ
(1)
ПОПОМОРОЧИТЬ (1)
ПОПОМУЧИВШИСЬ (1)
ПОПОНИ (1)
ПОПОНОЧІЛО (4)
ПОПОПИТИ (1)
ПОПОПИТЬ (1)
ПОПОРАЛАСЬ (1)
ПОПОРАЛИСЬ (2)
ПОПОРОБИЛА (1)
ПОПОСМІЯВСЬ (1)
ПОПОСОВАЄ (1)
ПОПОТИЛИЧНИКА (1)
ПОПОТИЛИЧНИКІВ (1)
ПОПОТИЛИШНИКІВ
(1)
ПОПОХАРЧУВАЛАСЬ
(1)
ПОПОХОДИВ (1)
ПОПОХОДЯТЬ (1)
ПОПОШТУВАЛИ (1)
ПОПОШТУВАТЬ (1)
ПОПОШТУЙТЕ (1)
ПОПОШУКАЄ (2)
ПОПРАВДІ (1)
ПОПРАВИВ (7)
ПОПРАВИВСЯ (6)
ПОПРАВИЛА (14)
ПОПРАВИЛАСЬ (3)
ПОПРАВИЛИ (2)
ПОПРАВИТИ (4)
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ПОПРАВИТИСЬ (3)
ПОПРАВИТЬ (1)
ПОПРАВИТЬСЯ (4)
ПОПРАВИШ (1)
ПОПРАВИШСЯ (1)
ПОПРАВІШАВ (1)
ПОПРАВІШАЛИ (2)
ПОПРАВКАМИ (2)
ПОПРАВКИ (6)
ПОПРАВКУ (3)
ПОПРАВЛЯЄ (2)
ПОПРАВЛЯЄТЕ (4)
ПОПРАВЛЯЄТЕСЬ (1)
ПОПРАВЛЯЄТЬСЯ (2)
ПОПРАВЛЯЙТЕ (1)
ПОПРАВЛЯЛА (3)
ПОПРАВЛЯЛИ (2)
ПОПРАВЛЯТИ (2)
ПОПРАВЛЯТЬ (4)
ПОПРАВЛЯЮ (4)
ПОПРАВЛЯЮЧИ (9)
ПОПРАВОБЕРЕЖНОМУ
(2)
ПОПРАВТЕ (4)
ПО-ПРАЗНИКОВОМУ
(3)
ПОПРАЛА (1)
ПОПРАТИ (1)
ПОПРАЦЮВАЛИ (1)
ПОПРАЦЮВАТЬ (2)
ПОПРАЦЮЄ (1)
ПОПРАЦЮЄМО (1)
ПОПРЕ (3)
ПОПРИ (1)
ПОПРИБИВАВ (1)
ПОПРИБИВАЛА (1)
ПОПРИБИВАЛИ (1)
ПОПРИБИРАВ (1)
ПОПРИБИРАВШИ (2)
ПОПРИБИРАЙ (2)
ПОПРИБИРАЛА (10)
ПОПРИБИРАЛИ (4)

ПОПРИБИРАЛИСЬ (3)
ПОПРИБИРАНО (1)
ПОПРИБИРАТИ (1)
ПОПРИБИРАТЬ (4)
ПОПРИБІГАЛИ (5)
ПОПРИВОЗИВ (1)
ПОПРИВОЗИЛИ (3)
ПОПРИВ'ЯЗУВАЛИ (5)
ПОПРИВ'ЯЗУВАНИХ
(1)
ПОПРИВ'ЯЗУВАТЬ (1)
ПОПРИГАДУВАВ (1)
ПОПРИГАНЯЛИ (3)
ПОПРИЗНАЧУВАЛИ (1)
ПОПРИЇЖДЖАЛИ (7)
ПОПРИЇЖДЖАЮТЬ (1)
ПОПРИЙМАЙТЕ (1)
ПОПРИЙМАЛА (1)
ПОПРИЙМАЛИ (5)
ПОПРИЙМАТЬ (1)
ПОПРИКЛАДАВ (1)
ПОПРИКЛЕЮВАВ (1)
ПОПРИКЛЕЮВАНІ (1)
ПОПРИКРУЧУВАНІ (1)
ПОПРИЛИПАВ (2)
ПОПРИЛИПАЛИ (5)
ПОПРИЛИПАЛО (2)
ПОПРИЛІПЛЮВАВ (2)
ПОПРИМЕРЗАВ (2)
ПОПРИМІЧАВ (2)
ПОПРИМІЧАЛА (1)
ПОПРИМОЩУВАЛИСЬ
(6)
ПОПРИНОСИЛИ (4)
ПОПРИНОШУ (1)
ПОПРИПАДАЛИ (2)
ПОПРИПИСУВАВ (2)
ПОПРИПИСУЄ (2)
ПОПРИРОСТУВАЛИ (1)
ПОПРИСИЛАЛИ (1)
ПОПРИСИХАЛА (1)
ПОПРИСКАНИЙ (1)
ПОПРИСТАВАВ (1)

ПОПРИСТАВАЛИ (9)
ПОПРИСТАВАЛО (2)
ПОПРИСТАВАТЬ (1)
ПОПРИСТАВЛЮВАНІ
(2)
ПОПРИСТАВЛЯЛИ (2)
ПОПРИСТАВЛЯЮТЬ
(2)
ПОПРИСТАЮТЬ (1)
ПОПРИТАЮВАЛИ (1)
ПОПРИТАЮВАЛИСЬ
(1)
ПОПРИТУЛЮВАВШИС
Ь (1)
ПОПРИТУЛЮВАЛИ (1)
ПОПРИТУЛЮВАЛИСЬ
(2)
ПОПРИТУЛЮЄМОСЬ
(1)
ПОПРИХОДИЛИ (14)
ПОПРИХОДИЛО (2)
ПОПРИХОДЯТЬ (3)
ПОПРИЧИНЯЛИ (1)
ПОПРИЧИНЯТИ (1)
ПОПРИЧІПЛЮВАНІ (1)
ПОПРИЧІПЛЮЮТЬ (2)
ПОПРИШИВАЛА (1)
ПОПРИШПИЛЮВАЛА
(1)
ПОПРИШПИЛЮВАТИ
(1)
ПОПРОБУЙ (1)
ПОПРОБУЙТЕ (3)
ПОПРОБУЮ (1)
ПОПРОВАДИЛИ (2)
ПОПРОВОРНІШАЛА (1)
ПОПРОГАНЯВ (3)
ПОПРОГАНЯЙ (1)
ПОПРОГАНЯЙТЕ (1)
ПОПРОГАНЯЛА (2)
ПОПРОГАНЯТИ (1)
ПОПРОГАНЯЮ (1)
ПОПРОГОНИЛА (1)
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ПОПРОГОНЬ (1)
ПОПРОГОНЬТЕ (1)
ПОПРОДАВ (1)
ПОПРОДАЄ (2)
ПОПРОДАЄТЕ (1)
ПОПРОДАЛА (2)
ПОПРОДАМ (1)
ПОПРОДАТИ (1)
ПОПРОДАЮ (1)
ПОПРОКИДАЛИСЬ (4)
ПОПРОКИДАЮТЬСЯ
(1)
ПОПРОКУШУВАВ (1)
ПОПРОПИВАВ (1)
ПОПРОРИВАЛАСЬ (1)
ПОПРОРІЗУВАНІ (1)
ПОПРОРУБУВАВ (1)
ПОПРОРУБУВАНІ (1)
ПОПРОРУБУВАТЬ (1)
ПОПРОСЕ (2)
ПОПРОСИ (13)
ПОПРОСИВ (95)
ПОПРОСИВСЯ (8)
ПОПРОСИВШИ (5)
ПОПРОСИЛА (71)
ПОПРОСИЛАСЬ (1)
ПОПРОСИЛИ (21)
ПОПРОСИМО (10)
ПОПРОСИТЕ (1)
ПОПРОСИТИ (13)
ПОПРОСИТЬ (9)
ПОПРОСИШ (2)
ПОПРОСІМ (1)
ПОПРОСІТЬ (24)
ПО-ПРОСТАЦЬКІЙ (5)
ПО-ПРОСТАЦЬКОМУ
(5)
ПОПРОСТІШАВ (1)
ПОПРОСТУ (12)
ПОПРОСТУВАВ (18)
ПОПРОСТУВАЛА (26)
ПОПРОСТУВАЛИ (14)

ПОПРОСТУЖУВАЛИ
(1)
ПОПРОСТЯГАЛИ (3)
ПОПРОСТЯГАЛИСЬ (3)
ПОПРОСЮ (1)
ПОПРОСЯТЬ (1)
ПОПРОТИНАЛИ (1)
ПОПРОХАВ (4)
ПОПРОХАВШИ (1)
ПОПРОХАЛА (3)
ПО-ПРОХАЦЬКІЙ (1)
ПОПРОЧИТУВАЛИ (2)
ПОПРОЧИТУЮ (1)
ПОПРОЧИЩАЛИ (1)
ПОПРОШУ (23)
ПОПРОШУСЯ (1)
ПОПРОЩАВСЬ (9)
ПОПРОЩАВСЯ (32)
ПОПРОЩАВШИСЬ (11)
ПОПРОЩАЄТЬСЯ (3)
ПОПРОЩАЛАСЬ (25)
ПОПРОЩАЛАСЯ (3)
ПОПРОЩАЛИСЬ (18)
ПОПРОЩАЛОСЬ (1)
ПОПРОЩАТИСЬ (7)
ПОПРОЩАТИСЯ (1)
ПОПРОЩАТЬСЯ (4)
ПОПРОЩАЮТЬСЯ (5)
ПОПРУГА (1)
ПОПРУГАМИ (1)
ПОПРУГИ (6)
ПОПРУГОЮ (1)
ПОПРУГУ (1)
ПОПРЯДЕ (1)
ПОПРЯЛИ (1)
ПОПРЯМУВАВ (15)
ПОПРЯМУВАЛА (12)
ПОПРЯМУВАЛИ (8)
ПОПСОВАНА (9)
ПОПСОВАНИЙ (1)
ПОПСОВАНИМ (2)
ПОПСОВАНИХ (2)
ПОПСОВАНІ (3)

ПОПСОВАНІСТЬ (1)
ПОПСОВАННЯ (2)
ПОПСОВАНОГО (6)
ПОПСОВАНУ (5)
ПОПСУВАВ (5)
ПОПСУВАВСЯ (2)
ПОПСУВАЛ (2)
ПОПСУВАЛА (2)
ПОПСУВАЛИ (8)
ПОПСУВАЛО (4)
ПОПСУВАТИ (5)
ПОПСУЄ (1)
ПОПСУЄТЕ (2)
ПО-ПТАШИНОМУ (2)
ПОПУГАЇ (1)
ПОПУГАЯ (1)
ПОПУЛЯРИЗУВАТИ (2)
ПОПУЛЯРНИМИ (2)
ПОПУЛЯРНИХ (4)
ПОПУЛЯРНІ (4)
ПОПУЛЯРНІЙ (2)
ПОПУЛЯРНОГО (2)
ПОПУЛЯРНОЮ (2)
ПОПУЛЯРНУ (1)
ПОПУСКАВ (1)
ПОПУСКАЄ (3)
ПОПУСКАЄТЕ (2)
ПОПУСКАЛА (3)
ПОПУСКАТИ (1)
ПОПУСКАТЬ (1)
ПОПУСТ (3)
ПОПУСТЕ (1)
ПОПУСТИВ (1)
ПОПУСТИМ (1)
ПОПУСТИМО (5)
ПОПУСТУВАЛИ (1)
ПОПУТАЛИ (1)
ПОПУХЛИ (1)
ПОПУХЛО (2)
ПОПУХНЕМО (1)
ПОПУХНУТЬ (1)
ПОПУЩУ (9)
ПОПХНУВ (1)
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ПОПХНУЛА (1)
ПОП'ЮТЬСЯ (1)
ПОП'ЯНСТВУВАТИ (1)
ПОРА (9)
ПОРАВСЬ (1)
ПОРАВСЯ (14)
ПОРАДА (12)
ПОРАДЕ (1)
ПОРАДЖУСЬ (2)
ПОРАДЖУСЯ (1)
ПОРАДИ (45)
ПОРАДИВ (4)
ПОРАДИВСЯ (1)
ПОРАДИВШИСЬ (15)
ПОРАДИЛАСЬ (1)
ПОРАДИЛИСЬ (1)
ПОРАДИМОСЬ (4)
ПОРАДИТЕ (2)
ПОРАДИТИСЬ (10)
ПОРАДИТЬ (1)
ПОРАДИТЬСЯ (6)
ПОРАДІ (1)
ПОРАДНИЦЕЮ (1)
ПОРАДНИЦІ (1)
ПОРАДНИЦЯ (3)
ПОРАДОНЬКИ (2)
ПОРАДОЮ (18)
ПОРАДУ (64)
ПОРАДЬ (8)
ПОРАДЬСЯ (3)
ПОРАДЬТЕ (3)
ПОРАДЯТЬ (1)
ПОРАЄТЬСЯ (13)
ПОРАЙСЯ (2)
ПОРАЛАСЬ (45)
ПОРАЛАСЯ (5)
ПОРАЛИСЬ (15)
ПОРАЛИСЯ (2)
ПОРАЛОСЬ (1)
ПОРАНЕНА (1)
ПОРАНЕНИЙ (1)
ПОРАНЕНИХ (1)
ПОРАНИВ (3)

ПОРАНИЛИ (2)
ПОРАННЯ (1)
ПОРАТИСЬ (11)
ПОРАТИСЯ (1)
ПОРАТЬСЯ (4)
ПОРАЮСЬ (5)
ПОРАЮТЬСЯ (7)
ПОРАЮЧИСЬ (13)
ПОРВАВ (2)
ПОРВАВСЯ (5)
ПОРВАЛА (5)
ПОРВАЛАСЬ (2)
ПОРВАЛАСЯ (1)
ПОРВАЛИ (4)
ПОРВАЛИСЬ (9)
ПОРВАЛИСЯ (1)
ПОРВАЛОСЬ (2)
ПОРВАНІ (2)
ПОРВАНОГО (1)
ПОРВАТИ (4)
ПОРВЕ (3)
ПОРВЕТЕ (1)
ПОРВЕТЬСЯ (1)
ПОРВЕШ (2)
ПОРВУТЬ (2)
ПОРЕГОТАЛИСЬ (2)
ПОРЕГОТАТИСЬ (1)
ПОРЕГОТАТЬСЯ (1)
ПОРЕГОЧЕТЬСЯ (1)
ПОРЕГОЧЕШСЯ (1)
ПОРЕКОМЕНДУВАВ
(7)
ПОРЕКОМЕНДУВАВСЬ
(1)
ПОРЕКОМЕНДУВАВСЯ
(2)
ПОРЕКОМЕНДУВАЛА
(6)
ПОРЕКОМЕНДУВАЛАС
Ь (1)
ПОРЕКОМЕНДУВАТЬС
Я (1)
ПОРЕКОМЕНДУЮ (1)

ПОРЕНЧАТА (2)
ПОРЕНЧАТАМИ (3)
ПОРЕПАЛАСЬ (3)
ПОРЕПАЛИСЬ (1)
ПОРЕПАЛОСЬ (1)
ПОРЕПАНА (1)
ПОРЕПАНИМИ (1)
ПОРИ (5)
ПОРИВАВ (1)
ПОРИВАЄ (5)
ПОРИВАЛА (2)
ПОРИВАЛАСЬ (1)
ПОРИВАЛО (1)
ПОРИВАННЯ (6)
ПОРИВАННЯМ (2)
ПОРИВАННЯМИ (2)
ПОРИВАЮТЬ (1)
ПОРИВЧАСТО (1)
ПОРИВЧАСТУ (1)
ПОРИНАВ (1)
ПОРИНАЄ (1)
ПОРИНАЛИ (1)
ПОРИНАТЬ (1)
ПОРИНАЮТЬ (1)
ПОРИНУЛА (1)
ПОРІ (4)
ПОРІБРИНОЮ (1)
ПОРІБРИНУ (1)
ПОРІВНЮВАВ (2)
ПОРІВНЯВСЯ (5)
ПОРІВНЯВШИСЬ (2)
ПОРІВНЯЄМОСЬ (1)
ПОРІВНЯЛАСЬ (1)
ПОРІВНЯННІ (4)
ПОРІВНЯННІВ (2)
ПОРІВНЯННЯ (5)
ПОРІВНЯННЯХ (2)
ПОРІГ (103)
ПОРІДНАННЯ (2)
ПОРІДНИВСЯ (1)
ПОРІДНИТИСЬ (2)
ПОРІДШАЛО (2)
ПОРІЖЕ (1)
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ПОРІЖУ (1)
ПОРІЖУТЬ (1)
ПОРІЗАВ (3)
ПОРІЗАНИХ (1)
ПОРІЗАНІ (1)
ПОРІЗАНОГО (2)
ПОРІКІМІНДУЙТЕ (1)
ПОРНОГРАФІЄЮ (1)
ПОРНОГРАФІСТІВ (1)
ПОРНОГРАФІЧНІ (1)
ПОРОБИВ (1)
ПОРОБИВШИ (2)
ПОРОБИЛА (8)
ПОРОБИЛИ (11)
ПОРОБИМО (1)
ПОРОБИТИ (11)
ПОРОБИТЬ (4)
ПОРОБЛЕНИМИ (1)
ПОРОБЛЕНІ (11)
ПОРОБЛЕНО (6)
ПОРОБЛЮ (4)
ПОРОБЛЯЄ (2)
ПОРОБЛЯЄШ (1)
ПОРОБЛЯТЬ (1)
ПОРОБЛЯЮТЬ (3)
ПОРОВ (1)
ПОРОВЕСНИЦІ (1)
ПОРОГА (142)
ПОРОГАМИ (2)
ПОРОГАХ (15)
ПОРОГИ (42)
ПОРОГІВ (5)
ПОРОГОМ (6)
ПОРОД (1)
ПОРОДА (1)
ПОРОДАЛАСЬ (1)
ПОРОДАТЬСЯ (1)
ПОРОДИ (4)
ПОРОДИВ (4)
ПОРОДИВШИ (3)
ПОРОДИЛА (22)
ПОРОДИТИ (2)
ПОРОДІЛЛІ (1)

ПОРОДІЛЛЮ (3)
ПОРОДІЛЛЯ (3)
ПОРОДІЛЛЯМ (1)
ПОРОДІННЯ (1)
ПОРОЖНЕНЬКІ (2)
ПОРОЖНЕЧА (2)
ПОРОЖНЕЧУ (4)
ПОРОЖНЄ (12)
ПОРОЖНІ (39)
ПОРОЖНІЄ (1)
ПОРОЖНІЙ (37)
ПОРОЖНІМ (4)
ПОРОЖНІМИ (21)
ПОРОЖНІСІНЬКО (1)
ПОРОЖНІТИ (2)
ПОРОЖНІХ (9)
ПОРОЖНІШЕ (1)
ПОРОЖНІЮТЬ (1)
ПОРОЖНЬО (22)
ПОРОЖНЬОГО (9)
ПОРОЖНЬОЇ (3)
ПОРОЖНЬОМ (1)
ПОРОЖНЬОМУ (6)
ПОРОЖНЬОЮ (4)
ПОРОЖНЮ (17)
ПОРОЖНЯ (28)
ПОРОЗБИВАЛИ (1)
ПОРОЗБИВАНИХ (1)
ПОРОЗБИВАНІ (1)
ПОРОЗБИРАЛИСЬ (2)
ПОРОЗБІГАЛИСЬ (3)
ПОРОЗБІГАЮТЬСЯ (1)
ПОРОЗВІРЧУВАЛИ (1)
ПОРОЗВІШУВАЛА (1)
ПОРОЗВІШУВАЛИ (1)
ПОРОЗВІШУВАНІ (1)
ПОРОЗВОДИВ (1)
ПОРОЗВОДИЛИСЬ (1)
ПОРОЗВОЗИТИ (1)
ПОРОЗВОЗЯТЬ (1)
ПОРОЗВЯЗУВАВ (1)
ПОРОЗВЯЗУВАЛА (1)
ПОРОЗВЯЗУВАЛИ (2)

ПОРОЗГАНЯВ (3)
ПОРОЗГАНЯЄ (1)
ПОРОЗГАНЯЛА (2)
ПОРОЗГАНЯЛИ (3)
ПОРОЗГАНЯТЬ (1)
ПОРОЗГАНЯЮТЬ (2)
ПОРОЗГОНИВ (2)
ПОРОЗГОНИТЕ (1)
ПОРОЗГОРОДЖУВАВ
(1)
ПОРОЗГОРОДЖУЄ (1)
ПОРОЗГОРТУВАНІ (1)
ПОРОЗДАВАВ (2)
ПОРОЗДЯВЛЯЛИ (2)
ПОРОЗДЯГАЛИ (1)
ПОРОЗДЯГАЛИСЬ (7)
ПОРОЗДЯГАЛИСЯ (1)
ПОРОЗЗЯВЛЯВШИ (3)
ПОРОЗЗЯВЛЯЛА (1)
ПОРОЗЗЯВЛЯЛИ (17)
ПОРОЗІ (64)
ПОРОЗ'ЇЖДЖАЛИСЬ (2)
ПОРОЗ'ЇЗДИЛИСЬ (2)
ПОРОЗКАЗУЄТЕ (1)
ПОРОЗКАЗУЮТЬ (1)
ПОРОЗКИДАВ (2)
ПОРОЗКИДАВШИ (1)
ПОРОЗКИДАЛА (2)
ПОРОЗКИДАЛИ (3)
ПОРОЗКИДАНЕ (3)
ПОРОЗКИДАНИЙ (1)
ПОРОЗКИДАНІ (5)
ПОРОЗКЛАДАВ (1)
ПОРОЗКЛАДАВШИ (1)
ПОРОЗКЛАДАЙ (1)
ПОРОЗКЛАДАЛА (1)
ПОРОЗКЛАДАЛИ (1)
ПОРОЗКЛАДАНІ (1)
ПОРОЗКЛАДУВАЛА (1)
ПОРОЗКОЧУВАЛИСЬ
(1)
ПОРОЗКОЧУЄМОСЬ (1)
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ПОРОЗКУТУВАЛИСЬ
(1)
ПОРОЗЛАЗИЛОСЬ (1)
ПОРОЗЛИВАВ (1)
ПОРОЗЛІТАЛИСЬ (1)
ПОРОЗЛІТАЮТЬСЯ (1)
ПОРОЗМОТУВАЛА (1)
ПОРОЗМОТУВАЛИСЬ
(1)
ПОРОЗНОСИВ (1)
ПОРОЗНОСИЛА (1)
ПОРОЗНОСИЛИ (2)
ПОРОЗПАДАЛИСЬ (2)
ПОРОЗПАКОВУВАЛИ
(1)
ПОРОЗПИНАЛИ (1)
ПОРОЗПИРАЛИСЬ (1)
ПОРОЗПИСУВАВ (1)
ПОРОЗПИСУЮТЬСЯ (1)
ПОРОЗПРЯГАЛИ (1)
ПОРОЗПУКУВАНІ (1)
ПОРОЗПУСКАВ (1)
ПОРОЗПУСКАВШИ (1)
ПОРОЗПУСКАЛИ (3)
ПОРОЗРИВАЛИ (1)
ПОРОЗРОСТАЛИСЬ (2)
ПОРОЗРУБУВАЛИ (1)
ПОРОЗСИЛАЛА (1)
ПОРОЗСИЛАЛИ (1)
ПОРОЗСИЛАЮТЬ (1)
ПОРОЗСИПАЛИСЬ (3)
ПОРОЗСИХАЛОСЬ (1)
ПОРОЗСІДАЛИСЬ (1)
ПОРОЗСТАВЛЯВ (1)
ПОРОЗСТАВЛЯЛА (2)
ПОРОЗСТАВЛЯЛИ (1)
ПОРОЗСТЕЛЯВ (1)
ПОРОЗСТЕЛЯЛА (2)
ПОРОЗСТИЛАВ (1)
ПОРОЗСТІБАЛИ (1)
ПОРОЗТРУШУВАЛОСЬ
(1)
ПОРОЗТЯГАЛИ (2)

ПОРОЗТЯГУВАЛИСЬ
(1)
ПОРОЗТЯГУЮТЬСЯ (1)
ПОРОЗУМІВШИСЬ (2)
ПОРОЗУМНІШАЄШ (1)
ПОРОЗУМНІШАЛИ (1)
ПОРОЗХОДИВШИСЬ
(1)
ПОРОЗХОДИЛАСЬ (1)
ПОРОЗХОДИЛИСЬ (8)
ПОРОЗЦВІТАЛИСЬ (1)
ПОРОЗЧИНЯНИМИ (1)
ПОРОЗЧИНЯНІ (1)
ПОРОЗЧИНЯЮ (1)
ПОРОЛА (1)
ПОРОЛИ (2)
ПОРОМАНСУВАТИ (1)
ПОРОН (29)
ПОРОНА (20)
ПОРОНИ (2)
ПОРОНІ (12)
ПОРОНІВ (2)
ПОРОНОМ (2)
ПОРОНУ (2)
ПОРОНЩИК (2)
ПОРОНЩИКА (1)
ПОРОСИТЬСЯ (1)
ПОРОСІ (3)
ПО-РОСІЙСЬКИ (8)
ПО-РОСІЙСЬКІЙ (4)
ПО-РОСІЙСЬКОМУ (2)
ПОРОСЛА (7)
ПОРОСЛИ (12)
ПОРОСЛИХ (1)
ПОРОСЛІ (1)
ПОРОСЛО (3)
ПОРОСНІ (1)
ПОРОСНУЛИ (2)
ПОРОСНУЛО (3)
ПОРОССЯ (4)
ПОРОСТУТЬ (1)
ПОРОСЮКАМИ (1)
ПОРОСЯ (55)

ПОРОСЯМ (5)
ПОРОСЯТ (8)
ПОРОСЯТА (31)
ПОРОСЯТАМИ (2)
ПОРОСЯТИ (12)
ПОРОСЯТИНИ (8)
ПОРОСЯТИНОЮ (1)
ПОРОСЯТИНУ (6)
ПОРОСЯТКА (2)
ПОРОСЯТКО (2)
ПОРОСЯТНИК (1)
ПОРОСЯТНИКАХ (1)
ПОРОСЯТНИКИ (5)
ПОРОСЯТНИКІВ (1)
ПОРОСЯТОК (2)
ПОРОСЯЧОГО (1)
ПОРОТЬ (1)
ПОРОХ (31)
ПОРОХНЕЮ (1)
ПОРОХНІ (1)
ПОРОХНО (1)
ПОРОХНЯ (7)
ПОРОХОВА (2)
ПОРОХОВОГО (1)
ПОРОХОМ (19)
ПОРОХОН (1)
ПОРОХУ (17)
ПОРОШИВ (2)
ПОРОШИЛА (1)
ПОРОШИЛО (1)
ПОРОШИН (1)
ПОРОШИНИ (1)
ПОРОШИНКИ (3)
ПОРОШИНОЧКИ (1)
ПОРОШИНУ (1)
ПОРОШИТЬ (1)
ПОРОЩИВ (1)
ПОРОЩИТЬ (5)
ПОРПЛЯЄТЕСЬ (2)
ПОРПЛЯЄТЬСЯ (3)
ПОРПЛЯЛАСЬ (1)
ПОРПЛЯЛИСЬ (1)
ПОРПЛЯТЬСЯ (1)
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ПОРПЛЯЮЧИСЬ (2)
ПОРСКА (1)
ПОРСНУВ (1)
ПОРСНУЛА (1)
ПОРТАХ (3)
ПОРТВЕЙНУ (1)
ПОРТЕР (1)
ПОРТЕРОМ (1)
ПОРТЕРУ (1)
ПОРТИ (3)
ПОРТИК (2)
ПОРТИКА (1)
ПОРТИКАМИ (1)
ПОРТИКИ (2)
ПОРТИКОМ (2)
ПОРТМОНЕ (3)
ПОРТРЕТ (22)
ПОРТРЕТА (3)
ПОРТРЕТАМИ (5)
ПОРТРЕТИ (5)
ПОРТРЕТІВ (4)
ПОРТРЕТОМ (7)
ПОРТСИГАР (2)
ПОРТУ (1)
ПОРТФЕЛЬ (4)
ПОРТФЕЛЯ (1)
ПОРТЬЄР (1)
ПОРТЬЄРАХ (1)
ПОРТЬЄРИ (2)
ПОРУ (2)
ПОРУБАВ (2)
ПОРУБАЛИ (2)
ПОРУБАНИЙ (1)
ПОРУБАНІ (2)
ПОРУБАТИ (3)
ПОРУБАЮ (4)
ПОРУБЛЮ (1)
ПОРУДІЛА (1)
ПОРУДІЛИ (1)
ПОРУКУ (2)
ПОРУНОВСЬКИЙ (1)
ПО-РУСЬКІЙ (26)
ПО-РУСЬКОМУ (2)

ПОРУХ (2)
ПОРУХА (1)
ПОРУЧ (209)
ПОРУЧАТА (1)
ПОРУЧИК (1)
ПОРУЧИКІВПРОЙДИСВІТІВ (1)
ПОРУЧЧЯ (1)
ПОРУШАВ (1)
ПОРУШАТЬ (1)
ПОРУШЕНА (1)
ПОРУШЕНИЙ (2)
ПОРУШЕНІ (1)
ПОРУШЕННЯ (2)
ПОРУШЕНОЇ (1)
ПОРУШЕНОЮ (1)
ПОРУШИВ (2)
ПОРУШИВСЯ (2)
ПОРУШИВШИ (1)
ПОРУШИЛА (2)
ПОРУШИЛИ (3)
ПОРУШИЛИСЬ (1)
ПОРУШИТИ (2)
ПОРУШИТЬ (2)
ПОРУШУВАТИ (2)
ПОРУШУЮТЬ (2)
ПОРФИРІЄМ (3)
ПОРФИРІЙ (54)
ПОРФИРІЮ (2)
ПОРФИРІЯ (11)
ПОРФІРУ (1)
ПОРЦЕЛЯНОВІ (1)
ПОРЦІЇ (7)
ПОРЦІЮ (4)
ПОРЦІЯ (1)
ПОРЯДКАМИ (1)
ПОРЯДКАХ (1)
ПОРЯДКИ (9)
ПОРЯДКІВ (5)
ПОРЯДКОВІ (2)
ПОРЯДКОМ (1)
ПОРЯДКУ (8)
ПОРЯДКУВАВ (5)

ПОРЯДКУВАЛА (7)
ПОРЯДКУВАЛИ (1)
ПОРЯДКУВАННЯ (3)
ПОРЯДКУВАТИ (6)
ПОРЯДКУВАТЬ (2)
ПОРЯДКУЄ (6)
ПОРЯДКУЙ (1)
ПОРЯДКУЙТЕ (1)
ПОРЯДКУЮ (1)
ПОРЯДКУЮЧИ (1)
ПОРЯДНА (4)
ПОРЯДНЕ (2)
ПОРЯДНИЙ (5)
ПОРЯДНИМИ (1)
ПОРЯДНИХ (3)
ПОРЯДНІ (4)
ПОРЯДНІСТЬ (1)
ПОРЯДНОГО (3)
ПОРЯДОК (13)
ПОРЯТУНОК (1)
ПОСАД (10)
ПОСАДАЛИ (1)
ПОСАДАХ (1)
ПОСАДЕ (3)
ПОСАДЖАЛА (3)
ПОСАДЖАЛИ (2)
ПОСАДЖЕНА (5)
ПОСАДЖЕНИЙ (1)
ПОСАДЖЕНИХ (1)
ПОСАДЖЕНІ (6)
ПОСАДЖЕНОГО (1)
ПОСАДЖУ (5)
ПОСАДИ (7)
ПОСАДИВ (62)
ПОСАДИВШИ (4)
ПОСАДИЛА (30)
ПОСАДИЛИ (41)
ПОСАДИЛО (1)
ПОСАДИМО (3)
ПОСАДИТИ (10)
ПОСАДИТЬ (8)
ПОСАДИШ (2)
ПОСАДІ (10)
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ПОСАДІМ (2)
ПОСАДІТЬ (4)
ПОСАДНИЦЕЮ (2)
ПОСАДОВИВ (2)
ПОСАДОВИЛА (6)
ПОСАДОВИЛИ (4)
ПОСАДОВИТИ (2)
ПОСАДОВИТЬ (1)
ПОСАДОВЛЮ (1)
ПОСАДОВЛЯТЬ (4)
ПОСАДОМ (1)
ПОСАДСЬКИЙ (1)
ПОСАДСЬКИХ (1)
ПОСАДУ (7)
ПОСАДЯТЬ (4)
ПОСАЖЕНИЙ (1)
ПОСАЖЕНОГО (1)
ПОСАЖЕНОМУ (2)
ПОСАЖЕНУ (1)
ПОСАТАНІВ (11)
ПОСАТАНІВШИ (1)
ПОСАТАНІЛІ (1)
ПОСАТАНІЛО (1)
ПОСВАРИВСЬ (3)
ПОСВАРИВСЯ (9)
ПОСВАРИЛАСЬ (5)
ПОСВАРИЛАСЯ (1)
ПОСВАРИЛИСЬ (3)
ПОСВАРИТИ (3)
ПОСВАРИТИСЬ (2)
ПОСВАРИТЬСЯ (1)
ПОСВАРЯТЬСЯ (1)
ПОСВАТАВ (18)
ПОСВАТАВСЯ (2)
ПОСВАТАЄ (4)
ПОСВАТАЙ (1)
ПОСВАТАЛИ (2)
ПОСВАТАЛИСЬ (1)
ПОСВАТАНА (3)
ПОСВАТАТИ (5)
ПОСВАТАТЬ (1)
ПОСВАТАЮ (3)
ПОСВАТАЮТЬ (1)

ПОСВИСТУЮЧИ (1)
ПОСВІЖІШАЛА (5)
ПОСВІЖІШАЛИ (3)
ПОСВІЖІШАЛО (2)
ПОСВІТИВ (2)
ПОСВІТИЛА (3)
ПОСВІТИЛИ (8)
ПОСВІТИТЬ (1)
ПОСВІЧУ (1)
ПО-СВОЄМУ (31)
ПО-СВОЙОМУ (1)
ПОСВЯТИВ (1)
ПОСВЯТИЛИ (5)
ПОСВЯТИТИ (2)
ПОСВЯТИТЬ (1)
ПОСВЯЧЕНІ (2)
ПОСВЯЧЕННЯ (1)
ПОСВЯЧІННЯ (19)
ПОСЕЛЕНІЙ (2)
ПОСЕЛЕННЯ (2)
ПОСЕЛЯНСЬКІЙ (1)
ПОСЕМУ (2)
ПОСЕРДИВ (1)
ПОСЕРДИВШИСЬ (1)
ПОСЕРДИЛАСЬ (2)
ПОСЕРДИЛИСЬ (3)
ПОСЕРДЯТЬСЯ (1)
ПОСЕРЕД (7)
ПОСЕРЕДИНІ (45)
ПОСЕРЕДНИК (3)
ПОСЕРЕДНИКА (5)
ПОСЕРЕДНИКОВІ (2)
ПОСЕРЕДНИКОМ (1)
ПОСЕСІЇ (7)
ПОСЕСІЮ (19)
ПОСЕСІЯ (1)
ПОСЕСІЯХ (1)
ПОСЕСОР (26)
ПОСЕСОРА (17)
ПОСЕСОРА-ЖИДА (1)
ПОСЕСОРИ (1)
ПОСЕСОРІВ (2)
ПОСЕСОРОВА (2)

ПОСЕСОРОВЕ (1)
ПОСЕСОРОВИХ (1)
ПОСЕСОРОВІ (3)
ПОСЕСОРОМ (3)
ПОСЕСОРСЬКИЙ (1)
ПОСЕСОРСЬКИХ (1)
ПОСЕСОРША (2)
ПОСЕСОРШІ (2)
ПОСИВІВ (8)
ПОСИВІЄ (1)
ПОСИВІЄТЕ (1)
ПОСИВІЄШ (2)
ПОСИВІЛА (2)
ПОСИВІЛИ (3)
ПОСИВІЮ (1)
ПОСИВІЮТЬ (2)
ПОСИДЕНЬКИ (17)
ПОСИДЕНЬОК (1)
ПОСИДЖУ (3)
ПОСИДИМО (6)
ПОСИДИТЬ (2)
ПОСИДИШ (3)
ПОСИДІВ (10)
ПОСИДІВШИ (7)
ПОСИДІЛА (11)
ПОСИДІЛИ (7)
ПОСИДІННЯЧКО (1)
ПОСИДІТИ (6)
ПОСИДІТЬ (2)
ПОСИДЬ (2)
ПОСИДЬТЕ (3)
ПОСИДЬТЕ-БО (3)
ПОСИДЯТЬ (3)
ПОСИДЯЩУ (1)
ПОСИЛАВ (37)
ПОСИЛАЄ (11)
ПОСИЛАЄТЕ (1)
ПОСИЛАЄТЬСЯ (3)
ПОСИЛАЄШ (1)
ПОСИЛАЙ (6)
ПОСИЛАЙТЕ (14)
ПОСИЛАЛА (13)
ПОСИЛАЛИ (11)
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ПОСИЛАНА (1)
ПОСИЛАНИЙ (1)
ПОСИЛАНІ (1)
ПОСИЛАНІЙ (1)
ПОСИЛАТИ (19)
ПОСИЛАТИМЕ (1)
ПОСИЛАТИМЕТЕ (2)
ПОСИЛАТЬ (16)
ПОСИЛАЮ (59)
ПОСИЛАЮТЬ (5)
ПОСИЛАЮЧИ (4)
ПОСИЛКА (2)
ПОСИЛКОЮ (2)
ПОСИЛКУ (4)
ПОСИЛОК (2)
ПОСИЛЦІ (2)
ПОСИЛЬНОМУ (2)
ПОСИНИВ (1)
ПОСИНІВ (1)
ПОСИНІЛА (2)
ПОСИНІЛИ (2)
ПОСИНІЛО (3)
ПОСИНІШАЛО (1)
ПОСИП (1)
ПОСИПАВ (6)
ПОСИПАВСЯ (7)
ПОСИПАВШИ (1)
ПОСИПАЙ (1)
ПОСИПАЛ (1)
ПОСИПАЛА (8)
ПОСИПАЛАСЬ (17)
ПОСИПАЛАСЯ (1)
ПОСИПАЛИ (3)
ПОСИПАЛИСЬ (78)
ПОСИПАЛО (1)
ПОСИПАЛОСЬ (8)
ПОСИПАЛЬНИКАМИ
(1)
ПОСИПАЛЬНИКИ (1)
ПОСИПАНА (2)
ПОСИПАНЕ (1)
ПОСИПАНІ (4)
ПОСИПАНО (1)

ПОСИПАТИ (3)
ПОСИПАЮТЬ (1)
ПОСИПАЮЧИ (2)
ПОСИПЛЕ (1)
ПОСИПЛЮ (2)
ПОСИПЛЮТЬСЯ (2)
ПОСИПЛЯТЬСЯ (7)
ПОСИХАЄ (4)
ПОСИХАЛИ (1)
ПОСІВ (6)
ПОСІВИ (3)
ПОСІДАВШИ (5)
ПОСІДАЄМО (4)
ПОСІДАЙМО (4)
ПОСІДАЛА (3)
ПОСІДАЛИ (136)
ПОСІДАЮТЬ (2)
ПОСІЄ (1)
ПОСІЙ (1)
ПОСІЛА (3)
ПО-СІЛЬСЬКІЙ (19)
ПО-СІЛЬСЬКОМУ (3)
ПОСІЧЕНЕ (1)
ПОСІЧЕНИМИ (3)
ПОСІЧЕНІ (4)
ПОСІЧЕНОМУ (1)
ПОСІЮ (2)
ПОСІЯВ (3)
ПОСІЯВШИ (1)
ПОСІЯЛА (1)
ПОСІЯЛИ (1)
ПОСІЯНА (3)
ПОСІЯНЕ (1)
ПОСІЯНУ (1)
ПОСІЯТИ (1)
ПОСІЯТЬ (1)
ПОСКАКАВ (5)
ПОСКАКАВШИ (1)
ПОСКАКАЛА (2)
ПОСКАКАЛИ (3)
ПОСКАКАТИ (1)
ПОСКАЧЕ (1)
ПОСКАЧЕМО (1)

ПОСКИДАВ (2)
ПОСКИДАЛИ (16)
ПОСКИДАТИ (2)
ПОСКИДАТЬ (3)
ПОСКИДАЮ (2)
ПОСКИДАЮТЬ (1)
ПОСКІНЧУВАЛИ (1)
ПОСКЛАДАВ (6)
ПОСКЛАДАВШИ (2)
ПОСКЛАДАЙТЕ (1)
ПОСКЛАДАЛА (7)
ПОСКЛАДАЛИ (15)
ПОСКЛАДАТИ (3)
ПОСКЛАДАЮ (3)
ПОСКЛАДЕНИМИ (1)
ПОСКЛЕЮВАВ (1)
ПОСКЛИКАЙ (1)
ПОСКЛИКАЛА (2)
ПОСКЛИКАЮ (1)
ПОСКЛИКУВАНІ (1)
ПОСКОБЗАТИСЬ (1)
ПОСКОБЗНУВСЬ (2)
ПОСКОБЗНУВСЯ (1)
ПОСКОВЗНУВСЬ (1)
ПОСКОВЗНУВСЯ (1)
ПОСКОВЗНУВШИСЬ
(1)
ПОСКОВЗНУЛАСЬ (2)
ПОСКОВЗНУЛИСЬ (1)
ПОСКОЧУВАЛА (1)
ПОСКОЧУВАЛИ (1)
ПОСКОЧУВАЛИСЬ (1)
ПОСКРИВЛЯЛИСЬ (6)
ПОСКРУЧУВАЛА (1)
ПОСКРУЧУВАЛИСЬ (1)
ПОСКРУЧУВАНИХ (1)
ПОСКРУЧУЙТЕ (1)
ПОСКУБТИ (2)
ПОСКУБУ (1)
ПОСЛА (5)
ПОСЛАБЛИ (6)
ПОСЛАБНУТЬ (4)
ПОСЛАБШАЛА (1)
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ПОСЛАБШУЄ (1)
ПОСЛАВ (141)
ПОСЛАВСЯ (2)
ПОСЛАВШИ (2)
ПОСЛАЛА (37)
ПОСЛАЛАСЬ (1)
ПОСЛАЛАСЯ (3)
ПОСЛАЛИ (39)
ПОСЛАЛО (5)
ПОСЛАМ (2)
ПОСЛАМИ (2)
ПОСЛАНА (6)
ПОСЛАНЕЦЬ (10)
ПОСЛАНИЙ (9)
ПОСЛАНІ (10)
ПОСЛАНІЄ (1)
ПОСЛАННИЦТВА (1)
ПОСЛАННИЦТВО (1)
ПОСЛАННЯ (10)
ПОСЛАНО (4)
ПОСЛАНОГО (2)
ПОСЛАНОЇ (4)
ПОСЛАНЦЕВІ (2)
ПОСЛАНЦЕМ (5)
ПОСЛАНЦІ (7)
ПОСЛАНЦІВ (14)
ПОСЛАНЦЯ (6)
ПОСЛАНЦЯМ (3)
ПОСЛАНЦЯМИ (7)
ПОСЛАТИ (36)
ПОСЛАТЬ (4)
ПОСЛЕДНИЕ (4)
ПОСЛЕДНІЙ (2)
ПОСЛЕДОВАЛИ (2)
ПОСЛИ (4)
ПОСЛИНИВ (1)
ПОСЛИНИЛА (1)
ПОСЛІ (2)
ПОСЛІВ (8)
ПОСЛІД (6)
ПОСЛІДИ (2)
ПОСЛІДКИ (2)
ПОСЛІДКІВ (2)

ПОСЛІДНІЙ (2)
ПОСЛІДОК (1)
ПОСЛІДОМ (2)
ПОСЛОВИЦІ (2)
ПОСЛОМ (1)
ПОСЛУГА (2)
ПОСЛУГИ (2)
ПОСЛУГУ (16)
ПОСЛУЖИВШИ (1)
ПОСЛУЖИЛАСЬ (2)
ПОСЛУЖИТИ (3)
ПОСЛУЖИТЬ (3)
ПОСЛУЖИТЬСЯ (1)
ПОСЛУХАВ (14)
ПОСЛУХАВСЬ (1)
ПОСЛУХАВСЯ (3)
ПОСЛУХАВШИ (3)
ПОСЛУХАЄ (7)
ПОСЛУХАЄМО (5)
ПОСЛУХАЄШ (4)
ПОСЛУХАЙ (10)
ПОСЛУХАЙМО (1)
ПОСЛУХАЙТЕ (8)
ПОСЛУХАЛА (15)
ПОСЛУХАЛИ (8)
ПОСЛУХАЛИСЬ (1)
ПОСЛУХАННЯ (3)
ПОСЛУХАННЯМ (1)
ПОСЛУХАТИ (17)
ПОСЛУХАТИМЕМО (1)
ПОСЛУХАТИСЯ (2)
ПОСЛУХАТЬ (14)
ПОСЛУХАЮ (11)
ПОСЛУХАЮТЬ (4)
ПОСЛУШНИК (7)
ПОСЛУШНИКА (5)
ПОСЛУШНИКАМ (2)
ПОСЛУШНИКАМСЛИМАКАМ (1)
ПОСЛУШНИКИ (7)
ПОСЛУШНИКІВ (3)
ПОСЛУШНИКОМ (2)
ПОСЛУШНИЦІ (1)

ПОСЛУШНИЦЬКА (1)
ПОСЛУШНИЦЬКІ (1)
ПОСЛУШНИЦЬКУ (1)
ПОСЛУШНИЦЮ (1)
ПОСЛУШНИЦЯМИ (1)
ПОСМАЖЕНА (1)
ПОСМАЖИТИ (1)
ПОСМАЖИТЬ (1)
ПОСМАЛИЛА (1)
ПОСМАЧЕНУ (1)
ПОСМИРНІШАЛИ (1)
ПОСМІВ (2)
ПОСМІЄ (6)
ПОСМІЄШСЯ (1)
ПОСМІЙСЯ (1)
ПОСМІЛА (2)
ПОСМІЛИ (1)
ПОСМІТЮСІ (1)
ПОСМІТЮХ (7)
ПОСМІТЮХА (4)
ПОСМІТЮХАМ (1)
ПОСМІТЮХАМИ (1)
ПОСМІТЮХИ (6)
ПОСМІТЮХО (1)
ПОСМІТЮХОМ (2)
ПОСМІТЮХОЮ (3)
ПОСМІТЮХУ (1)
ПОСМІХОМ (1)
ПОСМІХУ (4)
ПОСМІЮТЬ (3)
ПОСМІЮТЬСЯ (1)
ПОСМІЯВШИСЬ (1)
ПОСМІЯЛАСЬ (3)
ПОСМІЯЛИСЯ (1)
ПОСМІЯТИСЬ (2)
ПОСМОКТАВ (1)
ПОСМОКТАТИ (2)
ПОСМОКТАТЬ (1)
ПОСМОКЧИ (1)
ПОСНЕ (2)
ПОСНЕМО (1)
ПОСНИЦЬ (1)
ПОСНІДАВ (2)
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ПОСНІДАВШИ (3)
ПОСНІДАЄМО (2)
ПОСНІДАЛА (1)
ПОСНІДАЛИ (5)
ПОСНІДАТЬ (2)
ПОСНІДАЮ (1)
ПОСНУЛИ (19)
ПОСНУЛО (7)
ПОСНУТЬ (2)
ПО-СОБАЧОМУ (1)
ПОСОБИ (1)
ПОСОБИЕ (2)
ПО-СОБІ (1)
ПОСОВОМ (1)
ПОСОВУВАВ (1)
ПОСОВУВАВСЬ (1)
ПОСОВУВАВСЯ (2)
ПОСОВУВАЛАСЬ (4)
ПОСОВУВАЛИСЬ (6)
ПОСОВУЄТЬСЯ (1)
ПОСОВУЮЧИ (1)
ПОСОВУЮЧИСЬ (2)
ПОСОЛ (10)
ПО-СОЛДАТСЬКІЙ (1)
ПО-СОЛДАТСЬКОМУ
(1)
ПОСОЛЕНИЙ (2)
ПОСОЛИ (1)
ПОСОЛИВ (2)
ПОСОЛИТИ (1)
ПОСОЛОВІЛИ (2)
ПОСОЛОВІЛИМИ (2)
ПО-СОЛОВ'ЇНОМУ (1)
ПОСОЛЬСТВОМ (2)
ПОСОЛЮ (2)
ПОСОРОМИВСЯ (1)
ПОСОРОМИЛАСЬ (2)
ПОСОРОМИТЬСЯ (1)
ПОСОХ (1)
ПОСОХЛА (1)
ПОСОХЛИ (1)
ПОСОХЛО (9)
ПОСОХЛОЮ (1)

ПОСПАДАЛИ (1)
ПОСПАЛИСЬ (1)
ПОСПАТЬ (1)
ПОСПЕЧЕНОМУ (1)
ПОСПЕШИЛ (1)
ПОСПЕШНО (1)
ПОСПИНАВШИСЬ (1)
ПОСПИНАЛИСЬ (4)
ПОСПИРАВШИСЬ (2)
ПОСПИРАЛИСЬ (2)
ПОСПИХАВ (1)
ПОСПИХАТЬ (1)
ПОСПИХАЮТЬ (1)
ПОСПІВ (2)
ПОСПІВАЄМО (1)
ПОСПІВАТИ (1)
ПОСПІВАТЬ (6)
ПОСПІВАЮ (1)
ПОСПІЄ (1)
ПОСПІЛА (2)
ПОСПІЛИ (3)
ПОСПІЛО (1)
ПОСПІЛЬ (18)
ПОСПІХ (16)
ПОСПІХОВІ (2)
ПОСПІХОМ (10)
ПОСПІХУ (14)
ПОСПІШАВ (6)
ПОСПІШАЄ (5)
ПОСПІШАЙ (2)
ПОСПІШАЙСЬ (1)
ПОСПІШАЙТЕ (6)
ПОСПІШАЛИ (7)
ПОСПІШАЛИСЯ (1)
ПОСПІШАТИ (10)
ПОСПІШАТИСЬ (1)
ПОСПІШАТЬ (8)
ПОСПІШАЮ (4)
ПОСПІШАЮЧИ (8)
ПОСПІШАЮЧИСЬ (2)
ПОСПІШИВ (1)
ПОСПІШИВСЬ (1)
ПОСПІШИЛИСЬ (1)

ПОСПІШІТЬ (2)
ПОСПЛІТАВШИ (1)
ПОСПЛІТАЛОСЬ (3)
ПОСПОЛИТА (1)
ПОСПОЛИТІЙ (2)
ПОСПОЛИТОЙ (2)
ПОСПОРОЖНЮВАТЬ
(1)
ПОСПОРОЖНЯВ (1)
ПОСПРАВЛЮВАНА (1)
ПОСПРАВЛЯВ (2)
ПОСПРАВЛЯЄШ (1)
ПОСПРАВЛЯЛА (4)
ПОСПРАВЛЯЛИ (4)
ПОСПРАВЛЯТЬ (2)
ПОСПРОДУВАВ (1)
ПОСПРОДУВАЛИ (2)
ПОСПУСКАЛИ (2)
ПОСТ (1)
ПОСТАВ (9)
ПОСТАВА (4)
ПОСТАВАВШИ (1)
ПОСТАВАЛИ (28)
ПОСТАВАТИ (2)
ПОСТАВЕ (1)
ПОСТАВЕЦЬ (1)
ПОСТАВИВ (146)
ПОСТАВИВ-ТАКИ (1)
ПОСТАВИВШИ (17)
ПОСТАВИЛА (146)
ПОСТАВИЛА-ТАКИ (2)
ПОСТАВИЛИ (105)
ПОСТАВИЛО (2)
ПОСТАВИМ (1)
ПОСТАВИМО (5)
ПОСТАВИТЕ (1)
ПОСТАВИТИ (39)
ПОСТАВИТЬ (23)
ПОСТАВИШ (1)
ПОСТАВІ (6)
ПОСТАВЛЕНА (9)
ПОСТАВЛЕНЕ (6)
ПОСТАВЛЕНИЙ (5)
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ПОСТАВЛЕНИМ (2)
ПОСТАВЛЕНИХ (3)
ПОСТАВЛЕНІ (28)
ПОСТАВЛЕНО (1)
ПОСТАВЛЕНОГО (1)
ПОСТАВЛЕНУ (3)
ПОСТАВЛЮ (23)
ПОСТАВЛЯЛИ (1)
ПОСТАВЛЯНІ (2)
ПОСТАВЛЯТЬ (3)
ПОСТАВМО (1)
ПОСТАВНА (17)
ПОСТАВНИЙ (40)
ПОСТАВНИМ (3)
ПОСТАВНИХ (1)
ПОСТАВНІ (1)
ПОСТАВНІЙ (1)
ПОСТАВНІША (1)
ПОСТАВНОГО (2)
ПОСТАВНОЇ (1)
ПОСТАВНОЮ (1)
ПОСТАВНУ (2)
ПОСТАВТЕ (15)
ПОСТАВУ (1)
ПОСТАЄ (1)
ПОСТАМИ (1)
ПОСТАНОВ (2)
ПОСТАНОВА (4)
ПОСТАНОВАМИ (2)
ПОСТАНОВАХ (1)
ПОСТАНОВИ (2)
ПОСТАНОВИВ (22)
ПОСТАНОВИЛА (11)
ПОСТАНОВИЛИ (43)
ПОСТАНОВИЛО (6)
ПОСТАНОВИМО (2)
ПОСТАНОВИТИ (5)
ПОСТАНОВИТЬ (3)
ПОСТАНОВІМ (1)
ПОСТАНОВЛЕНО (2)
ПОСТАНОВЛЕНУ (2)
ПОСТАНОВЛІННЯ (2)
ПОСТАНОВЛЯЮЧИ (1)

ПОСТАРАВСЬ (1)
ПОСТАРАВСЯ (1)
ПОСТАРАЮСЬ (2)
ПО-СТАРЕЧІЙ (1)
ПО-СТАРЕЧОМУ (2)
ПОСТАРІВСЯ (7)
ПОСТАРІЄТЬСЯ (4)
ПОСТАРІЄТЬСЯ (1)
ПОСТАРІЄШСЯ (2)
ПОСТАРІЙТЕСЬ (1)
ПОСТАРІЛА (2)
ПОСТАРІЛАСЬ (7)
ПОСТАРІЛИ (2)
ПОСТАРІЛИСЬ (2)
ПОСТАРІЛОСЬ (1)
ПО-СТАРОДАВНЬОМУ
(3)
ПО-СТАРОМУ (2)
ПО-СТАРОСВІТСЬКІЙ
(1)
ПОСТАРОСВІТСЬКОМУ
(5)
ПО-СТАРЦІВСЬКОМУ
(1)
ПОСТАТІ (69)
ПОСТАТІВ (5)
ПОСТАТТЮ (30)
ПОСТАТЬ (212)
ПОСТАТЯМ (1)
ПОСТАТЯХ (2)
ПОСТАЧАЄ (3)
ПОСТАЧАЙСЯ (1)
ПОСТАЧАЛА (3)
ПОСТАЧАТИ (2)
ПОСТАЧАТЬ (1)
ПОСТАЧЕ (1)
ПОСТАЧИЛА (1)
ПОСТАЧИТИ (1)
ПОСТАЧИТЬ (1)
ПОСТАЧУ (1)
ПОСТАЮТЬ (4)
ПОСТЕЛЕ (1)

ПОСТЕЛЕНА (1)
ПОСТЕЛЕНІЙ (1)
ПОСТЕЛИВ (1)
ПОСТЕЛИВСЯ (2)
ПОСТЕЛИЛА (3)
ПОСТЕЛИЛАСЬ (1)
ПОСТЕЛИЛИ (3)
ПОСТЕЛИТЬ (1)
ПОСТЕЛІ (64)
ПОСТЕЛІВ (3)
ПОСТЕЛІМ (1)
ПОСТЕЛЮ (2)
ПОСТЕЛЯХ (2)
ПОСТЕПЕННО (1)
ПОСТЕПЕННОМ (2)
ПОСТЕРЕГАВ (9)
ПОСТЕРЕГАЄШ (2)
ПОСТЕРЕГАЛА (5)
ПОСТЕРЕГАЛИ (5)
ПОСТЕРЕГАТИ (3)
ПОСТЕРЕГАЮ (5)
ПОСТЕРЕГАЮЧИ (4)
ПОСТЕРЕГАЮЧИ (1)
ПОСТЕРЕГЛА (53)
ПОСТЕРЕГЛИ (14)
ПОСТЕРЕГТИ (20)
ПОСТЕРЕЖЕ (3)
ПОСТЕРЕЖИ (1)
ПОСТЕРЕЖІТЬ (1)
ПОСТЕРЕЖУ (2)
ПОСТЕРІГ (40)
ПОСТЕРІГАВ (6)
ПОСТЕРІГАЄ (2)
ПОСТЕРІГАЛА (11)
ПОСТЕРІГАТИ (2)
ПОСТЕРІГАТЬ (1)
ПОСТЕРІГАЮ (7)
ПОСТЕРІГАЮЧИ (3)
ПОСТЕСУВАЛИ (1)
ПОСТИ (5)
ПОСТИВ (6)
ПОСТИГ (1)
ПОСТИГЛА (2)
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ПОСТИДАЛАСЯ (1)
ПОСТИЛА (3)
ПОСТИЛАСЬ (3)
ПОСТИНАВ (2)
ПОСТИНАЄ (1)
ПОСТИНАЛИ (1)
ПОСТИНАНИМ (2)
ПОСТИНАТИ (4)
ПОСТИНАТИМИ (1)
ПОСТИНАТІ (1)
ПОСТИНАЮ (1)
ПОСТИРАЛА (2)
ПОСТИРАЛИ (3)
ПОСТИРАЛОСЬ (1)
ПОСТИРАНІ (1)
ПОСТИТИ (1)
ПОСТИТЬ (4)
ПОСТІВ (2)
ПОСТІЙ (7)
ПОСТІЙНИМ (2)
ПОСТІКАЛА (1)
ПОСТІКАЛИ (1)
ПОСТІКАЛО (1)
ПОСТІЛЛЮ (1)
ПОСТІЛЬ (56)
ПОСТІЛЬКИ (1)
ПОСТІНЬ (2)
ПОСТЛАВСЯ (2)
ПОСТОГНАВ (1)
ПОСТОГНАЛИ (1)
ПОСТОЇТЬ (7)
ПОСТОЛАМИ (1)
ПОСТОЛАХ (5)
ПОСТОЛИ (6)
ПО-СТОЛИЧНОМУ (2)
ПОСТОЛІВ (2)
ПОСТОЛЬЦІ (1)
ПОСТОРОНКАМИ (1)
ПОСТОРОНКИ (2)
ПОСТОЯВ (18)
ПОСТОЯВШИ (3)
ПОСТОЯЛА (16)
ПОСТОЯЛИ (9)

ПОСТОЯТИ (5)
ПОСТОЯТЬ (2)
ПОСТРАЖДАВ (2)
ПОСТРЕЛЯНІ (2)
ПОСТРИБАЙТЕ (1)
ПОСТРИВАЙ (11)
ПОСТРИВАЙ-БО (1)
ПОСТРИВАЙТЕ (3)
ПОСТРИГ (3)
ПОСТРИГАЙСЯ (1)
ПОСТРИГАЛИСЬ (2)
ПОСТРИГАЛЬНІ (3)
ПОСТРИГАЛЬНЮ (2)
ПОСТРИГАЛЬНЯ (1)
ПОСТРИГАМ (1)
ПОСТРИГАТИСЬ (1)
ПОСТРИГАТЬСЯ (1)
ПОСТРИГАЧ (14)
ПОСТРИГАЧА (2)
ПОСТРИГЛАСЬ (5)
ПОСТРИГЛИСЬ (1)
ПОСТРИГСЯ (2)
ПОСТРИГТИ (1)
ПОСТРИГТИСЬ (2)
ПОСТРИГУ (2)
ПОСТРИЖЕНІ (1)
ПОСТРИЖЕТЬСЯ (1)
ПОСТРИЖІННЯ (1)
ПОСТРИЖУСЬ (1)
ПОСТРІЛЯЛИ (1)
ПОСТРІЛЯЮ (2)
ПОСТРІЧАЙ (1)
ПОСТРОЇВШИ (2)
ПОСТУ (9)
ПОСТУКАВ (12)
ПОСТУКАВШИ (1)
ПОСТУКАЄ (1)
ПОСТУКАЛА (4)
ПОСТУКАЛИ (1)
ПОСТУКАТЬ (1)
ПОСТУКАЮ (1)
ПОСТУП (2)
ПОСТУПАЄ (3)

ПОСТУПАЄТЬСЯ (1)
ПОСТУПАЛИСЬ (1)
ПОСТУПАЮТЬСЯ (2)
ПОСТУПИВ (2)
ПОСТУПИВСЯ (2)
ПОСТУПИЛ (1)
ПОСТУПИЛАСЬ (1)
ПОСТУПИЛИСЬ (1)
ПОСТУПИЛО (2)
ПОСТУПИТИСЬ (3)
ПОСТУПИШСЯ (1)
ПОСТУПІНЕВО (2)
ПОСТУПІНЕВОГО (2)
ПОСТУПІННО (2)
ПОСТУПЛЮ (1)
ПОСТУПЛЮСЬ (5)
ПОСТУПОВІ (2)
ПОСТУПОВОГО (2)
ПОСТУПОК (2)
ПОСТЯГАВ (3)
ПОСТЯГАЄ (1)
ПОСТЯГАЛА (1)
ПОСТЯГАЛИ (1)
ПОСТЯГУВАЛИ (1)
ПОСУВАЛАСЬ (1)
ПОСУВАЛИСЬ (2)
ПОСУВАЮЧИСЯ (2)
ПОСУД (65)
ПОСУДА (2)
ПОСУДИНИ (1)
ПОСУДИНІ (1)
ПОСУДИНУ (1)
ПОСУДІ (1)
ПОСУДІТЬ (1)
ПОСУДОВІ (1)
ПОСУДОМ (17)
ПОСУДОЮ (3)
ПОСУДУ (26)
ПОСУКУВАЛИ (1)
ПОСУКУЮЧИ (1)
ПОСУЛЛЯ (4)
ПО-СУЛТАНСЬКІЙ (1)
ПОСУНЕТЬСЯ (1)
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ПОСУНУВ (6)
ПОСУНУВСЬ (3)
ПОСУНУВСЯ (10)
ПОСУНУВШИ (1)
ПОСУНУВШИСЬ (2)
ПОСУНУЛА (12)
ПОСУНУЛАСЬ (18)
ПОСУНУЛИ (4)
ПОСУНУЛИСЬ (15)
ПОСУНУЛО (2)
ПОСУНУЛОСЬ (3)
ПОСУНУТИХ (2)
ПОСУНУТЬ (1)
ПОСУНУТЬСЯ (2)
ПОСУНЬ-БО (1)
ПОСУНЬСЯ (1)
ПО-СУСІДСЬКІЙ (2)
ПОСУШИЛА (1)
ПОСХВАЧУВАЛИСЬ (1)
ПОСХИЛЯВШИ (5)
ПОСХИЛЯЛИ (2)
ПОСХИЛЯЛИСЬ (3)
ПОСХИЛЯНЕ (1)
ПОСХИЛЯНІ (1)
ПОСХОДИЛА (1)
ПОСХОДИЛИ (1)
ПОСХОДИЛИСЬ (7)
ПОСХОДИЛО (1)
ПОСХОДИЛОСЬ (2)
ПОСХОДИМО (1)
ПОСХОДЯТЬСЯ (1)
ПОСХОПЛЮВАЛИСЬ
(6)
ПОСХОПЛЮВАТЬ (1)
ПОСЬКАЄМО (1)
ПО-СЬОГОЧАСНОМУ
(3)
ПОТАБЕНЬКА (1)
ПОТАЄМНА (3)
ПОТАЄМНЕ (1)
ПОТАЄМНИЙ (4)
ПОТАЄМНИМ (3)
ПОТАЄМНИМИ (1)

ПОТАЄМНИХ (5)
ПОТАЄМНІ (6)
ПОТАЄМНО (12)
ПОТАЄМНОГО (4)
ПОТАЄМНОМУ (2)
ПОТАЄМНОЮ (1)
ПОТАЄМНУ (3)
ПОТАЄМЦІ (1)
ПОТАЄНЦІ (80)
ПОТАЇЛАСЬ (1)
ПОТАЇЛИ (1)
ПОТАЇЛИСЬ (1)
ПОТАЇЛОСЬ (3)
ПОТАЇТИ (1)
ПОТАЇТЬСЯ (2)
ПОТАЇШ (2)
ПОТАЙ (33)
ПОТАЙНА (11)
ПОТАЙНЕ (7)
ПОТАЙНИЙ (6)
ПОТАЙНИМ (3)
ПОТАЙНИМИ (3)
ПОТАЙНИХ (6)
ПОТАЙНІ (5)
ПОТАЙНІША (1)
ПОТАЙНІШОЮ (1)
ПОТАЙНО (2)
ПОТАЙНОГО (4)
ПОТАЙНОМУ (2)
ПОТАЙНОЮ (2)
ПОТАЙНУ (5)
ПОТАКАВ (1)
ПОТАКУЮТЬ (1)
ПОТАЛАНИЛО (7)
ПОТАЛУ (5)
ПОТАНЦЮВАВШИ (1)
ПОТАНЦЮВАЛА (3)
ПОТАНЦЮВАЛИ (1)
ПОТАНЦЮВАТИ (9)
ПОТАНЦЮЄ (2)
ПОТАНЦЮЄМО (3)
ПОТАНЦЮЄТЕ (2)
ПОТАНЦЮЄШ (1)

ПОТАНЦЮЙ (3)
ПОТАНЦЮЙМО (1)
ПОТАНЦЮЙТЕ (2)
ПОТАНЦЮЮ (3)
ПОТАПЕНКА (2)
ПОТАСОВАНІ (2)
ПОТАШНІ (2)
ПОТАЮСЬ (1)
ПО-ТВОЄМУ (9)
ПО-ТЕАТРАЛЬНОМУ
(5)
ПОТЕКЛА (16)
ПОТЕКЛИ (4)
ПОТЕКТИ (1)
ПОТЕЛИЛИСЬ (1)
ПОТЕМНИТИ (2)
ПОТЕМНІЛО (3)
ПОТЕМНІННЯ (2)
ПОТЕМНІШАВ (2)
ПОТЕМНІШАЛИ (3)
ПОТЕМНІЮТЬ (1)
ПО-ТЕПЕРІШНЬОМУ
(1)
ПОТЕПЛІШАЄ (1)
ПОТЕПЛІШАЛО (4)
ПОТЕРЛА (1)
ПОТЕРЛАСЬ (1)
ПОТЕРПИТЬ (1)
ПОТЕРПІЛИ (2)
ПОТЕРПЛИ (2)
ПОТЕРСЯ (1)
ПОТЕРТЕ (1)
ПОТЕРТІ (1)
ПОТЕРТОГО (1)
ПОТЕРТЬ (6)
ПОТЕРЯЄШ (2)
ПОТЕЧЕ (1)
ПОТИ (20)
ПОТИЛИЦЕЮ (5)
ПОТИЛИЦІ (21)
ПОТИЛИЦЮ (49)
ПОТИЛИЦЯ (2)
ПОТИЛИЧНИКА (2)
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ПОТИЛИЧНИКАМИ (2)
ПОТИЛИЧНИКИ (3)
ПОТИЛИШНИКАМИ
(1)
ПОТИЛИШНИКИ (1)
ПОТИНЯВШИСЬ (1)
ПОТИРАЮЧИ (1)
ПОТИС (1)
ПОТИХЕНЬКУ (24)
ПОТИХЕСЕНЬКУ (3)
ПОТІ (5)
ПОТІК (23)
ПОТІМ (956)
ПОТІПАЛА (2)
ПОТІЧКОМ (1)
ПОТІЧКУ (1)
ПОТІЧОК (5)
ПОТІШАТИСЬ (2)
ПОТІШИТЕЛЬ (2)
ПОТКНУВСЯ (1)
ПОТКНУСЬ (1)
ПОТЛІЛИ (1)
ПОТОВКСЯ (1)
ПОТОВПИЛИСЬ (1)
ПОТОВПИЛОСЬ (2)
ПОТОВПИТЬСЯ (4)
ПОТОВПИШСЯ (3)
ПОТОВПЛЯТЬСЯ (2)
ПОТОВЧЕНО (1)
ПО-ТОДІШНЬОМУ (1)
ПОТОКАМИ (4)
ПОТОКИ (7)
ПОТОКОМ (6)
ПОТОКУ (21)
ПОТОЛИКУ (1)
ПОТОЛОЧЕНИЙ (1)
ПОТОЛОЧІТЬ (2)
ПОТОМ (13)
ПОТОМИЛИСЬ (26)
ПОТОМИЛИСЯ (1)
ПОТОМИЛОСЬ (2)
ПОТОМКА (1)
ПОТОМКИ (1)

ПОТОМКІВ (3)
ПОТОМЛЕНИМИ (1)
ПОТОМЛЕНИХ (3)
ПОТОМЛЕНІ (15)
ПОТОМОК (2)
ПОТОНАЄ (1)
ПОТОНАЮТЬ (1)
ПОТОНЕ (4)
ПОТОНЕШ (1)
ПОТОНУ (1)
ПОТОНУВ (8)
ПОТОНУВШИ (2)
ПОТОНУЛА (18)
ПОТОНУЛИ (13)
ПОТОНУЛО (13)
ПОТОНУТИ (1)
ПОТОП (3)
ПОТОПА (1)
ПОТОПАВ (1)
ПОТОПАЄ (3)
ПОТОПАЛА (3)
ПОТОПАЛИ (3)
ПОТОПАЛО (1)
ПОТОПАТИ (5)
ПОТОПАТИМЕ (1)
ПОТОПАТЬ (2)
ПОТОПАЮ (2)
ПОТОПАЮЧИ (3)
ПОТОПИВШИ (2)
ПОТОПИЛА (1)
ПОТОПИЛИ (1)
ПОТОПИЛИСЬ (2)
ПОТОПИЛОСЬ (1)
ПОТОПИМОСЬ (2)
ПОТОПИТИ (2)
ПОТОПИТЬ (1)
ПОТОПТАВ (1)
ПОТОПТАЛА (1)
ПОТОПТАЛИ (4)
ПОТОПТАНИЙ (1)
ПОТОПТАНИХ (1)
ПОТОПТАНІ (1)
ПОТОПТАНОЇ (1)

ПОТОПТАТИ (2)
ПОТОПУ (3)
ПОТОПЧЕ (2)
ПОТОПЧЕШ (1)
ПОТОПЧУТЬ (1)
ПОТОРГАНІ (1)
ПОТОРГУВАВСЬ (1)
ПОТОРГУВАВШИ (1)
ПОТОРГУВАВШИСЬ
(1)
ПОТОРГУВАТИ (1)
ПОТОРГУВАТИСЬ (2)
ПОТОРОЧА (6)
ПОТОРОЧІ (2)
ПОТОЦІ (2)
ПОТОЦЬКА (1)
ПОТОЦЬКИЙ (39)
ПОТОЦЬКИМ (1)
ПОТОЦЬКІ (6)
ПОТОЦЬКОГО (20)
ПОТОЦЬКОМУ (7)
ПОТОЧЕНА (1)
ПОТОЧЕНИХ (1)
ПОТОЧЕНІ (1)
ПОТОЧЕНУ (1)
ПОТОЧИЛИСЬ (1)
ПОТОЧКА (2)
ПОТОЧКАМИ (2)
ПОТОЧКОМ (1)
ПОТОЧОК (1)
ПОТОЧЧЕНКА (1)
ПОТОЧЧЕНКО (1)
ПОТРАВ (12)
ПОТРАВА (4)
ПОТРАВАМИ (9)
ПОТРАВАХ (1)
ПОТРАВИ (15)
ПОТРАВІ (2)
ПОТРАВОЮ (4)
ПОТРАВУ (13)
ПОТРАПЕ (3)
ПОТРАПИВ (40)
ПОТРАПИВШИ (1)
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ПОТРАПИЛА (31)
ПОТРАПИЛИ (12)
ПОТРАПИЛО (5)
ПОТРАПИМО (5)
ПОТРАПИТЕ (1)
ПОТРАПИТИ (1)
ПОТРАПИТЬ (13)
ПОТРАПИШ (10)
ПОТРАПЛЮ (9)
ПОТРАПЛЯВ (4)
ПОТРАПЛЯЄ (3)
ПОТРАПЛЯЄТЕ (1)
ПОТРАПЛЯЙ (2)
ПОТРАПЛЯЛА (4)
ПОТРАПЛЯЛИ (3)
ПОТРАПЛЯТИ (1)
ПОТРАПЛЯТЬ (9)
ПОТРАПЛЯЮТЬ (3)
ПОТРАТИЛА (2)
ПОТРАЧЕНИХ (2)
ПОТРАЧЕНІ (1)
ПОТРЕБ (1)
ПОТРЕБА (5)
ПОТРЕБИ (14)
ПОТРЕБИТЕЛЬСЬКІ (1)
ПОТРЕБЛЯТЬ (1)
ПОТРЕБОВАЛОСЬ (1)
ПОТРЕБУ (8)
ПОТРЕБУВАЛА (2)
ПОТРЕБУВАЛИ (1)
ПОТРЕБУЄ (8)
ПОТРЕБУЄТЬСЯ (4)
ПОТРЕБУЮ (1)
ПОТРИВАЙ (68)
ПОТРИВАЙ-БО (2)
ПОТРИВАЙТЕ (37)
ПОТРИВОЖЕНІ (1)
ПОТРИВОЖИТЬ (2)
ПОТРИВОЖУ (1)
ПОТРІБЕН (2)
ПОТРІБКИ (6)
ПОТРІБКОЮ (3)
ПОТРІБКУ (5)

ПОТРІБНА (22)
ПОТРІБНЕ (17)
ПОТРІБНИЙ (9)
ПОТРІБНИМИ (2)
ПОТРІБНИХ (1)
ПОТРІБНІ (28)
ПОТРІБНІЙ (1)
ПОТРІБНІША (1)
ПОТРІБНІШЕ (2)
ПОТРІБНІШИЙ (1)
ПОТРІБНО (35)
ПОТРІБНОГО (2)
ПОТРІБНОЇ (1)
ПОТРІБНОЮ (1)
ПОТРІБНУ (5)
ПОТРІБОК (1)
ПОТРІПАВ (1)
ПОТРІПУВАВ (1)
ПОТРІПУВАЛА (2)
ПОТРІПУВАЛИ (2)
ПОТРІПУВАТИ (1)
ПОТРІПУЄ (5)
ПОТРІПУЄТЕ (2)
ПОТРІПУЄШ (1)
ПОТРІПУЙТЕ (1)
ПОТРІПУЮТЬ (1)
ПОТРІПУЮЧИ (2)
ПОТРІСКАЛАСЬ (1)
ПОТРІСКАЛИ (1)
ПОТРІСКАЛИСЬ (2)
ПОТРІСКАНІ (1)
ПОТРІСКАЮТЬ (1)
ПОТРІТЬ (1)
ПОТРОХИ (8)
ПОТРОХУ (102)
ПОТРОШЕЧКУ (2)
ПОТРОШКУ (21)
ПОТРОЩЕНУ (1)
ПОТРОЩИ (1)
ПОТРОЩИВ (4)
ПОТРОЩИВСЯ (1)
ПОТРОЩИВШИ (1)
ПОТРОЩИЛА (7)

ПОТРОЩИЛИ (3)
ПОТРОЩИМО (1)
ПОТРОЩИТИ (3)
ПОТРОЩИТЬ (1)
ПОТРОЩІМ (1)
ПОТРОЩУ (4)
ПОТРУДИЛИСЬ (3)
ПОТРУДІТЕСЬ (2)
ПОТРУСИ (2)
ПОТРУСИВ (7)
ПОТРУСИВШИ (2)
ПОТРУСИЛА (4)
ПОТРУСИЛИ (2)
ПОТРУСИТЕ (1)
ПОТРУСИТИСЬ (1)
ПОТРУСИТЬ (3)
ПОТРУШЕНА (6)
ПОТРУШЕНИЙ (4)
ПОТРУШЕНИМ (1)
ПОТРУШЕНІ (7)
ПОТРУШЕНО (2)
ПОТРУШЕНОГО (2)
ПОТРУШЕНОЮ (1)
ПОТРЯС (1)
ПОТРЯСЛА (1)
ПОТРЯСТИ (2)
ПОТУ (11)
ПОТУЖНИЙ (1)
ПОТУМАНІЛО (1)
ПОТУПЦЯВ (1)
ПОТУРАВ (1)
ПОТУРАЄ (1)
ПОТУРАЄШ (1)
ПОТУРАЙ (7)
ПОТУРАЙТЕ (1)
ПОТУРАЛА (1)
ПОТУРАННЯ (1)
ПОТУРАТИ (1)
ПОТУРАТЬ (1)
ПОТУРБУВАВСЯ (1)
ПОТУРБУВАЛА (2)
ПОТУРБУВАЛИ (3)
ПОТУРБУВАЛИСЬ (2)
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ПОТУРБУВАТИСЬ (1)
ПОТУРБУВАТЬ (1)
ПО-ТУРЕЦЬКІЙ (4)
ПО-ТУРЕЦЬКОМУ (1)
ПОТУРЕЧИЛАСЬ (4)
ПОТУРЕЧИТИСЬ (2)
ПОТУРЛИЛИ (1)
ПОТУХ (1)
ПОТУХАЄ (1)
ПОТУХАЮЧИМ (1)
ПОТУХЛИ (1)
ПОТЬОКАМИ (7)
ПОТЬОКИ (6)
ПОТЬОМКІНА (1)
ПОТЬОПАЛИСЬ (1)
ПОТЮПАВ (1)
ПОТЮПАЛА (2)
ПОТЮПАЛИ (1)
ПОТЯГ (110)
ПОТЯГАВ (2)
ПОТЯГАЄ (2)
ПОТЯГАЄТЬСЯ (1)
ПОТЯГАЛА (1)
ПОТЯГАЛАСЬ (2)
ПОТЯГАЛИСЬ (1)
ПОТЯГАЛО (2)
ПОТЯГАМИ (1)
ПОТЯГАХ (4)
ПОТЯГАЮСЬ (1)
ПОТЯГАЮЧИСЬ (4)
ПОТЯГИ (8)
ПОТЯГЛА (35)
ПОТЯГЛАСЬ (3)
ПОТЯГЛАСЯ (10)
ПОТЯГЛА-ТАКИ (1)
ПОТЯГЛИ (18)
ПОТЯГЛИСЬ (10)
ПОТЯГЛИСЯ (16)
ПОТЯГЛО (27)
ПОТЯГЛОСЬ (1)
ПОТЯГЛОСЯ (3)
ПОТЯГНЕ (9)
ПОТЯГНЕМО (2)

ПОТЯГНЕТЬСЯ (2)
ПОТЯГНЕШ (4)
ПОТЯГНИ (2)
ПОТЯГНУ (6)
ПОТЯГНУВ (1)
ПОТЯГНУВСЯ (1)
ПОТЯГНУВШИ (3)
ПОТЯГНУСЯ (1)
ПОТЯГНУТИ (1)
ПОТЯГНУТЬ (3)
ПОТЯГОВІ (1)
ПОТЯГОМ (15)
ПОТЯГСЯ (14)
ПОТЯГ-ТАКИ (1)
ПОТЯГТИ (8)
ПОТЯГТИСЯ (1)
ПОТЯГУ (26)
ПОТЯГУВАВ (1)
ПОТЯГУВАЛИСЬ (2)
ПОТЯГУВАЛО (1)
ПОТЯГУВАТИСЬ (1)
ПОТЯГУЄ (4)
ПОТЯГУЄТЬСЯ (6)
ПОТЯГШИ (2)
ПОТЯЗІ (3)
ПОУЖЧАЛА (1)
ПОУКРАЇНЕНІ (2)
ПОУКРАЇНИЛИСЬ (1)
ПО-УКРАЇНСЬКИ (5)
ПО-УКРАЇНСЬКІЙ (62)
ПО-УКРАЇНСЬКОМУ
(4)
ПОУСЯКОВЛЕНИЙ (1)
ПОФАНТАЗІРОВАЛА
(1)
ПОФАРБОВАНИМ (1)
ПОФАРБОВАНІ (3)
ПОФАРБОВАНОГО (1)
ПОФАРБОВАНОЇ (1)
ПОФАРБОВКУ (1)
ПОФІЛОСОФСТВУВАВ
ШИ (1)

ПО-ФІЛОСОФСЬКОМУ
(1)
ПОФРАНЦУЗИТИ (1)
ПО-ФРАНЦУЗЬКИ (1)
ПО-ФРАНЦУЗЬКІЙ (13)
ПО-ФРАНЦУЗЬКОМУ
(1)
ПОХАЗЯЙНУВАТИ (2)
ПО-ХАЗЯЙСЬКІЙ (4)
ПОХАПАВ (1)
ПОХАПАЄ (2)
ПОХАПАЄШ (1)
ПОХАПАЛА (1)
ПОХАПАТИ (2)
ПОХАПКОМ (11)
ПОХАПЦЕМ (83)
ПОХВАЛЕ (1)
ПОХВАЛИ (1)
ПОХВАЛИВ (4)
ПОХВАЛИВСЯ (5)
ПОХВАЛИВШИСЬ (3)
ПОХВАЛИЛА (1)
ПОХВАЛИЛИ (1)
ПОХВАЛИТЕ (2)
ПОХВАЛИТИ (2)
ПОХВАЛИТИСЬ (7)
ПОХВАЛИТЬ (2)
ПОХВАЛИТЬСЯ (2)
ПОХВАЛЬБІ (1)
ПОХВАЛЬНІ (1)
ПОХВАЛЮСЬ (1)
ПОХВАЛЯВ (1)
ПОХВАЛЯТИСЬ (1)
ПОХВАЛЯТЬ (1)
ПОХИЛЕ (3)
ПОХИЛЕНА (1)
ПОХИЛЕНИХ (1)
ПОХИЛЕНІ (1)
ПОХИЛЕНОМУ (1)
ПОХИЛЕНОЮ (1)
ПОХИЛИВ (31)
ПОХИЛИВСЯ (2)
ПОХИЛИВШИ (56)
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ПОХИЛИВШИСЬ (2)
ПОХИЛИЛА (40)
ПОХИЛИЛАСЬ (8)
ПОХИЛИЛИСЬ (5)
ПОХИЛИТИ (2)
ПОХИЛИТИСЬ (1)
ПОХИЛИТЬ (2)
ПОХИЛІ (1)
ПОХИТАВ (1)
ПОХИТАЛА (4)
ПОХІД (6)
ПОХІТНОСТІ (1)
ПОХЛОПОТАЛИ (1)
ПОХЛОПОЧІТЬ (2)
ПО-ХЛОПСЬКІЙ (1)
ПО-ХЛОП'ЯЧИ (1)
ПО-ХЛОП'ЯЧІЙ (1)
ПОХМЕЛИТИСЬ (3)
ПОХМЕЛЯЛИСЬ (2)
ПОХМЕЛЯТИСЬ (4)
ПОХМЕЛЯТИСЯ (1)
ПОХМЕЛЯТЬСЯ (1)
ПОХМІЛЛІ (2)
ПОХМІЛЛЯ (8)
ПОХМУРЕ (1)
ПОХМУРІ (1)
ПОХНЮПИВ (3)
ПОХНЮПИВСЬ (4)
ПОХНЮПИВСЯ (2)
ПОХНЮПИВШИ (11)
ПОХНЮПИВШИСЬ (13)
ПОХНЮПИЛА (3)
ПОХНЮПИЛАСЬ (6)
ПОХНЮПИЛИ (3)
ПОХНЮПИЛИСЬ (2)
ПОХНЮПЛЕНІ (1)
ПОХНЮПЛЕНУ (1)
ПОХОВАВ (7)
ПОХОВАВШИ (5)
ПОХОВАВШИСЬ (3)
ПОХОВАЄ (4)
ПОХОВАЙ (1)
ПОХОВАЙМО (1)

ПОХОВАЙТЕ (2)
ПОХОВАЛА (12)
ПОХОВАЛАСЬ (1)
ПОХОВАЛИ (29)
ПОХОВАЛИСЬ (26)
ПОХОВАНА (3)
ПОХОВАНИЙ (2)
ПОХОВАНИХ (2)
ПОХОВАНІ (18)
ПОХОВАНОГО (1)
ПОХОВАНУ (2)
ПОХОВАТИ (5)
ПОХОВАТИСЬ (2)
ПОХОВАТЬ (5)
ПОХОВАЮ (1)
ПОХОВАЮТЬ (3)
ПОХОВАЮТЬСЯ (1)
ПОХОД (6)
ПОХОДАХ (4)
ПОХОДЕНЬКИ (10)
ПОХОДЖАВ (5)
ПОХОДЖАЄ (5)
ПОХОДЖАЄШ (1)
ПОХОДЖАЙ (2)
ПОХОДЖАЛА (27)
ПОХОДЖАЛИ (6)
ПОХОДЖАТИ (6)
ПОХОДЖАЮ (1)
ПОХОДЖАЮТЬ (2)
ПОХОДЖАЮЧИ (4)
ПОХОДЖЕННЯ (1)
ПОХОДИ (1)
ПОХОДИВ (8)
ПОХОДИВШИ (1)
ПОХОДИЛА (3)
ПОХОДИЛИ (2)
ПОХОДИМО (6)
ПОХОДИНКАХ (1)
ПОХОДИТИ (3)
ПОХОДИТЬ (3)
ПОХОДИШ (1)
ПОХОДІ (7)
ПОХОДІВ (5)

ПОХОДІНКАМИ (1)
ПОХОДІНКИ (3)
ПОХОДУ (4)
ПОХОДЯ (3)
ПОХОДЯТЬ (1)
ПОХОДЯЧИ (1)
ПОХОЖА (16)
ПОХОЖЕ (9)
ПОХОЖИЙ (15)
ПОХОЖИМ (3)
ПОХОЖИМИ (2)
ПОХОЖІ (6)
ПОХОЖО (2)
ПОХОЖОЇ (2)
ПОХОЖУ (2)
ПОХОЛОДНІШАЄ (1)
ПОХОЛОДНІШАЛО (1)
ПОХОЛОЛИ (1)
ПОХОЛОЛО (30)
ПОХОЛОНЕ (2)
ПОХОПИВСЬ (3)
ПОХОПИВСЯ (4)
ПОХОПИВШИСЬ (1)
ПОХОПИЛАСЬ (6)
ПОХОПИЛИСЬ (1)
ПОХОПИТИСЬ (1)
ПОХОПИТЬСЯ (3)
ПОХОПИШСЯ (4)
ПОХОПЛИВА (1)
ПОХОРОН (40)
ПОХОРОНА (1)
ПОХОРОНАХ (3)
ПОХОРОНИ (2)
ПОХОРОНІ (7)
ПОХОРОННИМ (1)
ПОХОРОННІ (3)
ПОХОРОНОМ (1)
ПОХОРОНУ (14)
ПОХРЕСТИН (1)
ПОХРЕСТИНИ (6)
ПОХРЕСТЯТЬ (1)
ПОХРИПЛИ (3)
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ПО-ХРИСТИЯНСЬКИ
(1)
ПО-ХРИСТИЯНСЬКІЙ
(2)
ПО-ЦАРСЬКІЙ (1)
ПОЦЕЛУЯ (1)
ПО-ЦЕРКОВНОМУ (1)
ПОЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬ
КОМУ (2)
ПОЦІКАВИВСЬ (2)
ПОЦІКАВИЛИСЬ (1)
ПОЦІЛУВАВ (75)
ПОЦІЛУВАВСЬ (2)
ПОЦІЛУВАВСЯ (19)
ПОЦІЛУВАВШИ (5)
ПОЦІЛУВАВШИСЬ (2)
ПОЦІЛУВАЛА (45)
ПОЦІЛУВАЛАСЬ (5)
ПОЦІЛУВАЛАСЯ (1)
ПОЦІЛУВАЛЕ (1)
ПОЦІЛУВАЛИ (13)
ПОЦІЛУВАЛИСЬ (5)
ПОЦІЛУВАТИ (9)
ПОЦІЛУВАТИСЬ (1)
ПОЦІЛУВАТЬ (3)
ПОЦІЛУВАТЬСЯ (1)
ПОЦІЛУЄ (4)
ПОЦІЛУЄШ (1)
ПОЦІЛУЄШСЯ (2)
ПОЦІЛУЙ (13)
ПОЦІЛУЙМОСЬ (5)
ПОЦІЛУЙСЯ (4)
ПОЦІЛУНКА (2)
ПОЦІЛУНКАМИ (7)
ПОЦІЛУНКИ (6)
ПОЦІЛУНКІВ (2)
ПОЦІЛУНКОМ (1)
ПОЦІЛУНКУ (1)
ПОЦІЛУНОК (10)
ПОЦІЛУЮ (13)
ПОЦІЛУЮСЬ (1)
ПОЦОКАЛИ (1)

ПОЦУПИВ (5)
ПОЦУПИЛА (2)
ПОЦУПИЛИ (7)
ПОЦУПИТЬ (3)
ПОЦУПЛЯТЬ (1)
ПОЦУПРИКУВАВ (1)
ПОЦУПРИКУВАЛА (1)
ПОЦУПРИКУЮ (1)
ПОЦУРАЄТЬСЯ (1)
ПОЦУРАЛИСЬ (2)
ПОЦУРАТЬСЯ (1)
ПОЦЮКАЮТЬ (2)
ПОЦЯЦЬКОВАНА (6)
ПОЦЯЦЬКОВАНЕ (4)
ПОЦЯЦЬКОВАНИЙ (7)
ПОЦЯЦЬКОВАНИМ (1)
ПОЦЯЦЬКОВАНИХ (3)
ПОЦЯЦЬКОВАНІ (13)
ПОЦЯЦЬКОВАНІЙ (1)
ПОЦЯЦЬКОВАНО (1)
ПОЦЯЦЬКОВАНОГО
(1)
ПОЦЯЦЬКОВАНОЇ (1)
ПОЦЯЦЬКОВАНУ (2)
ПОЦЯЦЬКУВАЛА (2)
ПОЧАВ (782)
ПОЧАВСЬ (3)
ПОЧАВСЯ (26)
ПОЧАВШИ (7)
ПОЧАДІЮТЬ (1)
ПОЧАЄВА (4)
ПОЧАЄВІ (1)
ПОЧАЄВОМ (1)
ПОЧАЇВ (1)
ПОЧАЇВСЬКОЇ (2)
ПОЧАЇВСЬКОЮ (2)
ПОЧАЇВСЬКУ (3)
ПОЧАЙНА (3)
ПОЧАЙНИ (3)
ПОЧАЙНІ (1)
ПОЧАЙНОЮ (1)
ПОЧАЙНУ (1)
ПОЧАЛА (663)

ПОЧАЛАСЬ (47)
ПОЧАЛАСЯ (28)
ПОЧАЛИ (626)
ПОЧАЛИСЬ (19)
ПОЧАЛИСЯ (18)
ПОЧАЛО (121)
ПОЧАЛОСЬ (24)
ПОЧАЛОСЯ (14)
ПОЧАСТКОВИЙ (1)
ПОЧАСТУВАВ (31)
ПОЧАСТУВАВШИ (1)
ПОЧАСТУВАЛА (11)
ПОЧАСТУВАЛИ (3)
ПОЧАСТУВАТИ (1)
ПОЧАСТУВАТЬ (4)
ПОЧАСТУЄ (1)
ПОЧАСТУЄМО (1)
ПОЧАСТУЄТЕ (1)
ПОЧАСТУЙ (2)
ПОЧАСТУЙТЕ (2)
ПОЧАСТУЮ (5)
ПОЧАТЕ (1)
ПОЧАТИ (34)
ПОЧАТИСЬ (1)
ПОЧАТІ (1)
ПОЧАТКИ (1)
ПОЧАТКОВА (4)
ПОЧАТКОВЕ (4)
ПОЧАТКОВИМИ (7)
ПОЧАТКОВІ (1)
ПОЧАТКОВО (1)
ПОЧАТКОВОГО (2)
ПОЧАТКОВОМУ (2)
ПОЧАТКОВОЮ (2)
ПОЧАТКОМ (3)
ПОЧАТКУ (57)
ПОЧАТОК (27)
ПОЧАТУ (4)
ПОЧАТЬ (10)
ПОЧАЮВАТИ (1)
ПОЧВАЛАВ (13)
ПОЧВАЛАЛА (3)
ПОЧВАЛАЛИ (2)
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ПОЧВАНИВШИСЬ (1)
ПОЧВАНИТИСЬ (11)
ПОЧВАНИТЬСЯ (8)
ПОЧЕКАЙ (4)
ПОЧЕКАЙТЕ (6)
ПОЧЕМУ (1)
ПОЧЕПИ (1)
ПОЧЕПИВ (19)
ПОЧЕПИВСЬ (1)
ПОЧЕПИВСЯ (1)
ПОЧЕПИЛА (26)
ПОЧЕПИЛАСЬ (2)
ПОЧЕПИЛАСЯ (1)
ПОЧЕПИЛИ (13)
ПОЧЕПИЛИСЬ (1)
ПОЧЕПИМО (2)
ПОЧЕПИТИ (3)
ПОЧЕПИТЬ (3)
ПОЧЕПИШ (1)
ПОЧЕПІМ (1)
ПОЧЕПІТЬ (2)
ПОЧЕПКУ (1)
ПОЧЕПЛЕНА (2)
ПОЧЕПЛЕНИЙ (6)
ПОЧЕПЛЕНИМ (1)
ПОЧЕПЛЕНИМИ (2)
ПОЧЕПЛЕНИХ (1)
ПОЧЕПЛЕНІ (14)
ПОЧЕПЛЕНУ (2)
ПОЧЕПЛЮ (2)
ПОЧЕПЛЯВШИ (1)
ПОЧЕПЛЯЄМО (1)
ПОЧЕПЛЯЛА (6)
ПОЧЕПЛЯЛИ (6)
ПОЧЕПЛЯТЬ (1)
ПОЧЕПЛЯЮТЬ (1)
ПОЧЕРВОНІВ (39)
ПОЧЕРВОНІВШИ (5)
ПОЧЕРВОНІЄ (1)
ПОЧЕРВОНІЄШ (2)
ПОЧЕРВОНІЛА (89)
ПОЧЕРВОНІЛИ (22)
ПОЧЕРВОНІЛИЙ (1)

ПОЧЕРВОНІЛИМИ (1)
ПОЧЕРВОНІЛО (9)
ПОЧЕРВОНІШАЛИ (1)
ПОЧЕРЕВИНИ (2)
ПОЧЕРЕВИНОЮ (1)
ПОЧЕРКАЛИ (1)
ПОЧЕРКОМ (2)
ПОЧЕРКУ (2)
ПОЧЕРНЕНІ (1)
ПО-ЧЕРНІГІВСЬКІЙ (2)
ПОЧЕСНЕ (1)
ПОЧЕСНОМУ (1)
ПОЧЕСТИВИЙ (1)
ПОЧЕСТИВОМУ (2)
ПОЧЕТ (2)
ПОЧЕТОМ (1)
ПОЧИВАЮТЬ (2)
ПОЧИМЧИКУВАВ (16)
ПОЧИМЧИКУВАЛА
(19)
ПОЧИМЧИКУВАЛИ (4)
ПОЧИН (1)
ПОЧИНАВ (20)
ПОЧИНАВСЯ (10)
ПОЧИНАЄ (91)
ПОЧИНАЄТЕ (2)
ПОЧИНАЄТЬСЯ (45)
ПОЧИНАЄШ (2)
ПОЧИНАЙ (6)
ПОЧИНАЙ-БО (3)
ПОЧИНАЙМО (2)
ПОЧИНАЙТЕ (4)
ПОЧИНАЛА (25)
ПОЧИНАЛАСЬ (11)
ПОЧИНАЛАСЯ (2)
ПОЧИНАЛИ (20)
ПОЧИНАЛИСЬ (2)
ПОЧИНАЛО (8)
ПОЧИНАЛОСЬ (9)
ПОЧИНАЛОСЯ (1)
ПОЧИНАЛЬНИКОМ (1)
ПОЧИНАННЯ (2)
ПОЧИНАТИ (7)

ПОЧИНАТЬ (3)
ПОЧИНАЮ (10)
ПОЧИНАЮТЬ (18)
ПОЧИНАЮТЬСЯ (7)
ПОЧИНАЮЧИ (30)
ПОЧИНАЮЧИХ (2)
ПОЧИНКАМИ (1)
ПОЧИНКИ (7)
ПОЧИНКІВ (2)
ПОЧИНОК (4)
ПОЧИСТІШАЛО (1)
ПОЧИТАТИ (2)
ПОЧІМ (3)
ПОЧІПЛЯВ (1)
ПОЧІПЛЯВСЯ (1)
ПОЧІПЛЯЙМО (1)
ПОЧІПЛЯЛА (7)
ПОЧІПЛЯЛИ (1)
ПОЧІПЛЯЛИСЬ (1)
ПОЧІПЛЯЛОСЬ (3)
ПОЧІПЛЯТИ (2)
ПОЧІПЛЯТЬ (1)
ПОЧІПЛЯЮ (2)
ПОЧНЕ (35)
ПОЧНЕМО (3)
ПОЧНЕТЕ (3)
ПОЧНЕТЬСЯ (12)
ПОЧНЕШ (1)
ПОЧНИ (2)
ПОЧНІМО (1)
ПОЧНУ (18)
ПОЧНУТЬ (24)
ПОЧОЛОМКАВСЯ (4)
ПОЧОМУ (6)
ПОЧОРНЕНІ (2)
ПОЧОРНИВ (1)
ПОЧОРНИЛА (1)
ПОЧОРНИТИ (1)
ПОЧОРНИТЬ (1)
ПОЧОРНІВ (2)
ПОЧОРНІЄТЕ (1)
ПОЧОРНІЙШАЛО (2)
ПОЧОРНІЛА (2)
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ПОЧОРНІЛИ (1)
ПОЧОРНІЛО (10)
ПОЧОРНІЛУ (1)
ПОЧТЕНИЕМ (2)
ПОЧТИ (2)
ПОЧУВ (83)
ПОЧУВАВ (99)
ПОЧУВАВСЯ (1)
ПОЧУВАВША (2)
ПОЧУВАВШИХ (2)
ПОЧУВАЄ (26)
ПОЧУВАЄМО (2)
ПОЧУВАЄТЕ (1)
ПОЧУВАЄТЬСЯ (4)
ПОЧУВАЄШ (3)
ПОЧУВАЛА (167)
ПОЧУВАЛИ (19)
ПОЧУВАЛОСЬ (2)
ПОЧУВАННІ (2)
ПОЧУВАННІВ (10)
ПОЧУВАННЮ (1)
ПОЧУВАННЯ (147)
ПОЧУВАННЯМ (20)
ПОЧУВАННЯХ (5)
ПОЧУВАТИ (6)
ПОЧУВАТИМЕМО (2)
ПОЧУВАТИМУ (2)
ПОЧУВАТИСЬ (2)
ПОЧУВАТЬ (3)
ПОЧУВАЮ (63)
ПОЧУВАЮТЬ (6)
ПОЧУВАЮЧИ (16)
ПОЧУВЛИВА (2)
ПОЧУВЛИВИЙ (2)
ПОЧУВЛИВИМ (2)
ПОЧУВЛИВІ (2)
ПОЧУВЛИВУ (1)
ПОЧУВСЬ (1)
ПОЧУВСЯ (40)
ПОЧУВШИ (45)
ПОЧУЄ (17)
ПОЧУЄТЕ (5)
ПОЧУЄТЬСЯ (1)

ПОЧУЄШ (7)
ПОЧУЛА (86)
ПОЧУЛАСЬ (12)
ПОЧУЛАСЯ (1)
ПОЧУЛИ (18)
ПОЧУЛИСЬ (5)
ПОЧУЛИСЯ (3)
ПОЧУЛОСЬ (7)
ПОЧУЛОСЯ (1)
ПОЧУТЕ (2)
ПОЧУТИ (16)
ПОЧУТИВ (65)
ПОЧУТИВШИ (5)
ПОЧУТИЛА (78)
ПОЧУТИЛИ (8)
ПОЧУТИЛО (1)
ПОЧУТИМО (2)
ПОЧУТИТЬ (1)
ПОЧУТИХ (1)
ПОЧУТИШ (1)
ПОЧУТКИЙ (5)
ПОЧУТКИМ (1)
ПОЧУТЛИВА (4)
ПОЧУТЛИВЕ (5)
ПОЧУТЛИВИЙ (6)
ПОЧУТЛИВІ (5)
ПОЧУТЛИВІСТЬ (1)
ПОЧУТЛИВІШЕ (1)
ПОЧУТЛИВІШИХ (2)
ПОЧУТЛИВОЇ (3)
ПОЧУТЛИВУ (1)
ПОЧУТНИЙ (2)
ПОЧУТТЄ (3)
ПОЧУТТЯ (9)
ПОЧУТЬ (3)
ПОЧУХАВ (10)
ПОЧУХАВСЬ (1)
ПОЧУХАВСЯ (1)
ПОЧУХАЄ (1)
ПОЧУХАЛА (1)
ПОЧУХАЛИ (1)
ПОЧУХАТИ (1)
ПОЧУХАЮТЬ (1)

ПОЧУЮ (8)
ПОЧУЮТЬ (6)
ПОШАНА (3)
ПОШАНДРА (1)
ПОШАНИ (9)
ПОШАНОВАНИМ (2)
ПОШАНОВНЕ (1)
ПОШАНОВНИХ (1)
ПОШАНОЮ (11)
ПОШАНУ (9)
ПОШАНУВАВ (5)
ПОШАНУВАННЯ (7)
ПОШАНУВАННЯМ (23)
ПОШАНУВАТЬ (1)
ПОШАНУЄ (1)
ПОШАРИЛА (1)
ПОШАРПАЛО (1)
ПОШАТКУВАТИ (1)
ПОШВЕНДЯТИ (1)
ПОШВЕНДЯТЬ (3)
ПОШЕВКИ (1)
ПОШЕЛЕСТИТЬ (1)
ПОШЕПКИ (29)
ПОШЕПОТІВ (1)
ПОШЕПТАЛА (2)
ПОШЕПТОМ (10)
ПОШЕРХЛИ (1)
ПОШЕСНА (5)
ПОШЕСНИМ (2)
ПОШЕСТІ (4)
ПОШЕСТЬ (17)
ПОШЕСТЮ (4)
ПОШИВ (3)
ПОШИВСЬ (1)
ПОШИВСЯ (6)
ПОШИЄМО (1)
ПОШИЄМОСЬ (1)
ПОШИЄТЕ (1)
ПОШИЄТЬСЯ (1)
ПОШИЄШ (2)
ПОШИЛА (4)
ПОШИЛАСЬ (7)
ПОШИЛИ (2)
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ПОШИЛИСЬ (8)
ПОШИЛОСЬ (4)
ПОШИРИТЬ (1)
ПОШИРШАВ (1)
ПОШИРШАЛА (1)
ПОШИРШАЛИ (1)
ПОШИРЮВАТИ (1)
ПОШИТА (2)
ПОШИТИ (4)
ПОШИТИСЬ (2)
ПОШИТИСЯ (1)
ПОШИТІ (1)
ПОШИТЬ (1)
ПОШИЮ (4)
ПОШКАНДИБАВ (1)
ПОШКОДЖУ (1)
ПОШКОДИВ (5)
ПОШКОДИЛА (1)
ПОШКОДИЛИ (6)
ПОШКОДИЛО (2)
ПОШКОДИТИ (4)
ПОШКОДИТЬ (6)
ПОШКОДУВАВ (3)
ПОШКОДУВАЛА (3)
ПОШКОДУЄ (2)
ПОШКОДУЄМО (1)
ПОШКОДУЄШ (1)
ПОШКОДЯТЬ (2)
ПО-ШКОЛЯРСЬКІЙ (2)
ПОШКРОМАДЬ (1)
ПОШКРЯБАВ (2)
ПОШЛА (1)
ПОШЛЕ (17)
ПОШЛЕМО (7)
ПОШЛЕШ (3)
ПОШЛИ (29)
ПОШЛІТЬ (17)
ПОШЛЮ (33)
ПОШЛЮТЬ (1)
ПО-ШЛЯХЕТСЬКІЙ (1)
ПО-ШЛЯХЕТСЬКОМУ
(2)
ПОШМАТКУВАВ (1)

ПОШМАТКУЮТЬ (1)
ПОШМАТОВАНІ (1)
ПОШМАТУВАВ (2)
ПОШМАТУВАЛА (1)
ПОШМАТУВАЛАСЬ (1)
ПОШМАТУВАЛИ (2)
ПОШМАТУВАТИ (1)
ПОШМАТУЄ (1)
ПОШМАТУЮ (3)
ПОШМУЛЬГАЛИ (1)
ПОШОЛЬ (1)
ПОШПАРОВАНА (2)
ПОШПАРОВАНІ (1)
ПОШПАРУВАЛА (1)
ПОШПУРИВ (1)
ПОШРАМОВАНИЙ (1)
ПОШТА (4)
ПОШТАЛІОНИ (1)
ПОШТАЛЬОН (1)
ПОШТАР (1)
ПОШТАРЯ (1)
ПОШТИ (43)
ПОШТІ (44)
ПОШТМЕЙСТЕР (3)
ПОШТМЕЙСТЕРА (1)
ПОШТОВА (1)
ПОШТОВИЙ (4)
ПОШТОВИМ (1)
ПОШТОВИХ (5)
ПОШТОВІ (5)
ПОШТОВІЙ (3)
ПОШТОВОГО (3)
ПОШТОВОМУ (1)
ПОШТОВОЮ (1)
ПОШТОВУ (7)
ПОШТОЮ (20)
ПОШТУ (23)
ПОШТУВАВ (1)
ПОШТУВАЛИ (1)
ПОШТУВАННЯ (1)
ПОШТУРХАЛА (1)
ПОШТУРХАЮ (1)
ПОШУКАЄМО (1)

ПОШУКАЙ (9)
ПОШУКАЙТЕ (3)
ПОШУКАТИ (2)
ПОШУКАТЬ (3)
ПОШУКАЮ (1)
ПОЩАДИВ (2)
ПОЩАСТИЛО (4)
ПОЩАСТИЛОСЯ (2)
ПОЩАСТИТЬ (1)
ПОЩЕБЕТАЛА (1)
ПОЩЕЗАЛИ (1)
ПОЩЕРБИЛИСЬ (2)
ПОЩЕРБЛЕНИМИ (1)
ПОЩИКАТУРЕНЕ (1)
ПОЯВИВСЯ (2)
ПОЯВИЛАСЬ (3)
ПОЯВИЛИСЬ (7)
ПОЯВИТЬ (2)
ПОЯВЛЯЙ (1)
ПОЯВЛЯЛА (1)
ПОЯВОК (1)
ПОЯВУ (1)
ПО-ЯКОМУ (3)
ПО-ЯКОМУСЬ (2)
ПОЯРМАРКУВАВШИ
(2)
ПОЯС (52)
ПОЯСА (45)
ПОЯСАМИ (4)
ПОЯСАХ (1)
ПОЯСИ (12)
ПОЯСІ (4)
ПОЯСІВ (3)
ПОЯСКА (1)
ПОЯСКАМИ (1)
ПОЯСКИ (1)
ПОЯСКОМ (1)
ПОЯСНЕННЯ (2)
ПОЯСНІШАВ (2)
ПОЯСНІШАЛА (1)
ПОЯСНІШАЛИ (1)
ПОЯСНІШАЛО (1)
ПОЯСНЮ (2)
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ПОЯСНЯЛИ (2)
ПОЯСОМ (40)
ПРАБАБА (1)
ПРАБАБИ (1)
ПРАБАБІ (1)
ПРАБАБУ (1)
ПРАВ (22)
ПРАВА (79)
ПРАВАМИ (4)
ПРАВАХ (2)
ПРАВДА (430)
ПРАВДЕ (4)
ПРАВДИ (91)
ПРАВДИВА (42)
ПРАВДИВЕ (14)
ПРАВДИВИЙ (26)
ПРАВДИВИМ (6)
ПРАВДИВИМИ (3)
ПРАВДИВИХ (4)
ПРАВДИВІ (22)
ПРАВДИВІЙ (3)
ПРАВДИВІМ (4)
ПРАВДИВІСТЬ (6)
ПРАВДИВІШЕ (6)
ПРАВДИВІШОГО (3)
ПРАВДИВО (26)
ПРАВДИВОГО (13)
ПРАВДИВОЇ (14)
ПРАВДИВОМУ (4)
ПРАВДИВОСТІ (1)
ПРАВДИВОЮ (3)
ПРАВДИВУ (10)
ПРАВДІ (142)
ПРАВДОЮ (1)
ПРАВДУ (259)
ПРАВЕ (5)
ПРАВЕДНА (1)
ПРАВЕДНИК (4)
ПРАВЕДНИКА (1)
ПРАВЕДНИМ (2)
ПРАВЕДНІСТЬ (1)
ПРАВЕДНОГО (5)
ПРАВЕДНУ (1)

ПРАВЕДНЫЙ (1)
ПРАВЖНЬОГО (2)
ПРАВИВ (5)
ПРАВИЙ (11)
ПРАВИЛ (8)
ПРАВИЛА (8)
ПРАВИЛАМ (1)
ПРАВИЛАМИ (1)
ПРАВИЛИ (8)
ПРАВИЛО (4)
ПРАВИЛОСЬ (1)
ПРАВИЛЬНІ (2)
ПРАВИМ (2)
ПРАВИМИ (1)
ПРАВИТЕЛЬСТВА (1)
ПРАВИТЕЛЬСТВО (1)
ПРАВИТИ (18)
ПРАВИТИМУТЬ (1)
ПРАВИТЬ (6)
ПРАВИХ (2)
ПРАВІ (9)
ПРАВІЙ (8)
ПРАВЛЕНІЄ (2)
ПРАВЛЕНІЇ (1)
ПРАВЛЕНІЯ (7)
ПРАВЛЕННЯ (2)
ПРАВЛЕНСТВА (1)
ПРАВЛЕНСТВОМ (1)
ПРАВЛЮ (1)
ПРАВЛЯТЬ (6)
ПРАВНЕ (1)
ПРАВНОЇ (1)
ПРАВНУ (2)
ПРАВНУКАХ (1)
ПРАВНУКИ (1)
ПРАВНУКІВ (2)
ПРАВО (163)
ПРАВОБЕРЕЖНА (4)
ПРАВОБЕРЕЖНИЙ (2)
ПРАВОБЕРЕЖНИМИ
(4)
ПРАВОБЕРЕЖНИХ (2)
ПРАВОБЕРЕЖНІЙ (11)

ПРАВОБЕРЕЖНОЇ (2)
ПРАВОБІЧНІЙ (1)
ПРАВОВИХ (2)
ПРАВОВІРНИМ (1)
ПРАВОГО (7)
ПРАВОЗДАТНІСТЬ (2)
ПРАВОЗДАТНОСТІ (1)
ПРАВОЇ (5)
ПРАВОМ (1)
ПРАВОМУ (11)
ПРАВОПИС (15)
ПРАВОПИСАНИЕ (3)
ПРАВОПИСАНИЕМ (3)
ПРАВОПИСАНИИ (1)
ПРАВОПИСАНИЯ (2)
ПРАВОПИСІ (5)
ПРАВОПИСОМ (7)
ПРАВОПИССЮ (9)
ПРАВОПИСУ (10)
ПРАВОПИСЬ (10)
ПРАВОРУЧ (3)
ПРАВОСЛАВИЕ (1)
ПРАВОСЛАВІЄ (5)
ПРАВОСЛАВІЄМ (1)
ПРАВОСЛАВІЇ (1)
ПРАВОСЛАВІЯ (3)
ПРАВОСЛАВНА (4)
ПРАВОСЛАВНЕ (1)
ПРАВОСЛАВНИЙ (3)
ПРАВОСЛАВНИМ (2)
ПРАВОСЛАВНИМИ (4)
ПРАВОСЛАВНИХ (13)
ПРАВОСЛАВНІ (12)
ПРАВОСЛАВНОГО (3)
ПРАВОСЛАВНОЇ (15)
ПРАВОСЛАВНУ (5)
ПРАВОЮ (5)
ПРАВУ (22)
ПРАВУВАВ (9)
ПРАВУВАЛА (6)
ПРАВУВАЛИ (5)
ПРАВУВАТИ (2)
ПРАВУВАТЬ (11)
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ПРАВУЄ (16)
ПРАВУЄШ (1)
ПРАВУЙ (2)
ПРАВУЙТЕ (1)
ПРАВУЧАТЬ (1)
ПРАВУЮ (4)
ПРАВУЮТЬ (4)
ПРАВУЮЧИ (1)
ПРАГА (1)
ПРАГИ (2)
ПРАГНЕ (2)
ПРАГНУТИ (2)
ПРАГУ (14)
ПРАДІД (4)
ПРАДІДА (8)
ПРАДІДИ (2)
ПРАДІДІВ (7)
ПРАДІДОМ (1)
ПРАЖСЬКЕ (1)
ПРАЖУ (1)
ПРАЗІ (4)
ПРАЗНИК (33)
ПРАЗНИКА (12)
ПРАЗНИКАМИ (3)
ПРАЗНИКАХ (1)
ПРАЗНИКИ (13)
ПРАЗНИКІВ (2)
ПРАЗНИКОВА (4)
ПРАЗНИКОВЕ (4)
ПРАЗНИКОВИЙ (2)
ПРАЗНИКОВИХ (1)
ПРАЗНИКОВІ (2)
ПРАЗНИКОВОГО (1)
ПРАЗНИКОВОМУ (1)
ПРАЗНИКОВУ (9)
ПРАЗНИКОМ (2)
ПРАЗНИКУ (3)
ПРАЗНИКУВАЛА (1)
ПРАЗНИКУВАЛИ (2)
ПРАЗНИКУВАННЯ (3)
ПРАЗНИКУВАТИ (1)
ПРАЗЬКИЙ (1)
ПРАЗЬКОГО (2)

ПРАИСХОДИТ (1)
ПРАКТИК (1)
ПРАКТИКА (1)
ПРАКТИКИ (6)
ПРАКТИКОЮ (1)
ПРАКТИКУ (1)
ПРАКТИКУВАВ (1)
ПРАКТИКУВАВСЯ (1)
ПРАКТИКУВАТЬ (1)
ПРАКТИЦІ (2)
ПРАКТИЧНА (14)
ПРАКТИЧНЕ (3)
ПРАКТИЧНИЙ (14)
ПРАКТИЧНИМ (2)
ПРАКТИЧНИМИ (2)
ПРАКТИЧНИХ (6)
ПРАКТИЧНІ (1)
ПРАКТИЧНІСТЬ (2)
ПРАКТИЧНІША (1)
ПРАКТИЧНО (2)
ПРАКТИЧНОГО (8)
ПРАКТИЧНОЇ (4)
ПРАКТИЧНОМУ (1)
ПРАКТИЧНОСТІ (1)
ПРАКТИЧНУ (2)
ПРАЛА (3)
ПРАЛИ (1)
ПРАМАТЕРІ (1)
ПРАМАТІРЮ (1)
ПРАНИЙ (1)
ПРАНИК (21)
ПРАНИКОМ (3)
ПРАННЯ (3)
ПРАННЯМ (2)
ПРАОТЕЦЬ (7)
ПРАОТЦЕВІ (1)
ПРАОТЦЯ (2)
ПРАПОР (1)
ПРАПОРАМИ (1)
ПРАПОРИ (1)
ПРАПОРОМ (1)
ПРАПРАДІД (1)
ПРАПРАДІДА (1)

ПРА-ПРАДІДА (1)
ПРАПРАДІДІВ (1)
ПРА-ПРАПРАДІДОМ
(1)
ПРА-ПРА-ПРАЩУРАЩУРА (1)
ПРА-ПРА-ПРАЩУРЩУР (1)
ПРАСТРАНСТВО (2)
ПРАСУЮЧИ (1)
ПРАТИ (15)
ПРАТЬ (3)
ПРАХ (2)
ПРАХВОСТ (1)
ПРАЦЕЮ (15)
ПРАЦІ (95)
ПРАЦЬОВИТА (1)
ПРАЦЬОВИТИЙ (3)
ПРАЦЬОВИТІ (2)
ПРАЦЬОВНИКІВ (2)
ПРАЦЮ (37)
ПРАЦЮВАВ (18)
ПРАЦЮВАЛА (9)
ПРАЦЮВАЛИ (16)
ПРАЦЮВАТИ (27)
ПРАЦЮВАТИМЕ (1)
ПРАЦЮВАТЬ (2)
ПРАЦЮЄ (9)
ПРАЦЮЄМО (1)
ПРАЦЮЄТЕ (1)
ПРАЦЮЄШ (2)
ПРАЦЮЙ (2)
ПРАЦЮЙТЕ (8)
ПРАЦЮЮ (9)
ПРАЦЮЮТЬ (10)
ПРАЦЮЮЧИ (3)
ПРАЦЯ (31)
ПРАЦЯХ (2)
ПРАЧКА (1)
ПРЕ (5)
ПРЕВЕЛЕБНИЙ (1)
ПРЕВЕЛЕБНІСТЬ (1)
ПРЕВЕЛИКА (1)
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ПРЕВЕЛИКЕ (2)
ПРЕВЕЛИКИЙ (7)
ПРЕВЕЛИКІЙ (1)
ПРЕВЕЛИКОГО (1)
ПРЕВЕЛИКУ (1)
ПРЕВЕСЕЛА (1)
ПРЕВЕСЕЛИЙ (2)
ПРЕВЕСЕЛІ (1)
ПРЕВИСОКИЙ (3)
ПРЕВИСОКІ (1)
ПРЕВИСОКО (1)
ПРЕВОСХОДИТ (1)
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВ
О (3)
ПРЕВРАЖІ (1)
ПРЕГАРНА (2)
ПРЕГАРНЕ (1)
ПРЕГАРНИЙ (2)
ПРЕГАРНИХ (1)
ПРЕГАРНІ (2)
ПРЕГАРНО (3)
ПРЕГАРНОЇ (1)
ПРЕГАРНОЮ (1)
ПРЕГОРДА (1)
ПРЕГРІШЕННЯ (1)
ПРЕГУСТИЙ (1)
ПРЕГУСТИХ (1)
ПРЕГУСТІ (1)
ПРЕГУСТІЙ (1)
ПРЕГУСТО (2)
ПРЕД (1)
ПРЕДАНИЕ (1)
ПРЕДИВО (4)
ПРЕДКАМИ (2)
ПРЕДКИ (9)
ПРЕДКІВ (14)
ПРЕДЛОГАХ (4)
ПРЕДЛОГОМ (2)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2)
ПРЕДЛОЖНИЙ (7)
ПРЕДЛОЖНИМИ (1)
ПРЕДЛОЖНИХ (1)
ПРЕДМЕТІВ (12)

ПРЕДМЕТНИМИ (2)
ПРЕДМЕТОВ (2)
ПРЕДМЕТОМ (1)
ПРЕДМІСТЯ (1)
ПРЕДОБРА (1)
ПРЕДОВГИЙ (1)
ПРЕДОВОЛЬНО (2)
ПРЕДОК (3)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
(2)
ПРЕДПРИНЯЛ (1)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (1)
ПРЕДСІДАТЕЛЕМ (4)
ПРЕДСІДАТЕЛЬ (5)
ПРЕДСІДАТЕЛЯ (4)
ПРЕДСМЕРТНОЙ (2)
ПРЕДСТАВИЛА (2)
ПРЕДСТАВИТИ (2)
ПРЕДСТАВЛЕННЯ (2)
ПРЕДСТАВЛЕНЮ (2)
ПРЕДСТАВЛЯТИ (2)
ПРЕЗДОРОВА (4)
ПРЕЗДОРОВЕ (5)
ПРЕЗДОРОВИЙ (7)
ПРЕЗДОРОВИМИ (1)
ПРЕЗДОРОВИХ (1)
ПРЕЗДОРОВІ (9)
ПРЕЗДОРОВОГО (3)
ПРЕЗДОРОВУ (5)
ПРЕЗЕНТ (12)
ПРЕЗЕНТИ (3)
ПРЕЗЕНТИК (1)
ПРЕЗЕНТИКИ (2)
ПРЕЗЕНТІВ (2)
ПРЕЗИДЕНТІВ (1)
ПРЕЗИРСТВА (2)
ПРЕЗИРСТВОМ (2)
ПРЕЗЛЮЩА (1)
ПРЕІСПОДНЮ (1)
ПРЕКВІТНИЙ (1)
ПРЕКРАСНА (3)
ПРЕКРАСНЕ (2)
ПРЕКРАСНИЙ (7)

ПРЕКРАСНІ (1)
ПРЕКРАСНІЙ (2)
ПРЕКРАСНОГО (7)
ПРЕКРАСНОЙ (1)
ПРЕКРАСНЫЙ (1)
ПРЕЛИХИЙ (1)
ПРЕЛЮБЕЗНИЙ (1)
ПРЕЛЮДІЮ (3)
ПРЕЛЮДІЯ (2)
ПРЕЛЮТОЙ (1)
ПРЕМІЄЮ (2)
ПРЕМІЙ (1)
ПРЕМІЮ (4)
ПРЕМУДРА (2)
ПРЕМУДРИЙ (1)
ПРЕМУДРИМ (1)
ПРЕМУДРИМИ (2)
ПРЕМУДРІЙ (1)
ПРЕМУДРІСТЬ (2)
ПРЕМУДРОГО (5)
ПРЕМУДРОСТІ (12)
ПРЕНУДНИХ (2)
ПРЕНУДНУ (2)
ПРЕНУМЕРАНТІВ (5)
ПРЕНУМЕРУВАВСЯ (1)
ПРЕНУМЕРУВАТИ (1)
ПРЕНУМЕРУЄ (2)
ПРЕОСВЯЩЕНСТВО
(3)
ПРЕПАСКУДНИЙ (1)
ПРЕПАСКУДНО (1)
ПРЕПАСКУДНОГО (1)
ПРЕПИШНА (5)
ПРЕПИШНИЙ (1)
ПРЕПИШНІ (1)
ПРЕПИШНО (1)
ПРЕПОГАНА (2)
ПРЕПОГАНИЙ (2)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСЬКИ
Й (1)
ПРЕПОДОБНА (1)
ПРЕПОДОБНИЙ (1)
ПРЕПОДОБНИКУ (1)
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ПРЕПОДОБНИМ (1)
ПРЕПОДОБНИМІ (1)
ПРЕПОДОБНИХ (1)
ПРЕПОДОБНИЦЕЮ (1)
ПРЕПОДОБНИЦЬ (1)
ПРЕПОДОБНИЦЮ (3)
ПРЕПОДОБНИЦЯ (3)
ПРЕПОДОБНІ (1)
ПРЕПРОТИВНУ (1)
ПРЕПСОВОГО (1)
ПРЕРІЇ (1)
ПРЕРІЙ (1)
ПРЕРІЯХ (2)
ПРЕСА (3)
ПРЕСАХ (1)
ПРЕСВІТЕРАМИ (1)
ПРЕСВІТЛИЙ (1)
ПРЕСВЯТА (1)
ПРЕСИ (3)
ПРЕСІ (2)
ПРЕСЛОВУТІ (1)
ПРЕСМАЧНА (1)
ПРЕСМАЧНІ (1)
ПРЕСМІШНА (1)
ПРЕСМІШНИЙ (1)
ПРЕСМІШНІ (1)
ПРЕСМІШНО (2)
ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ
(1)
ПРЕСОЮ (1)
ПРЕСТАРЕЗНА (1)
ПРЕСТАРЕЗНИЙ (3)
ПРЕСТАРЕЗНІ (1)
ПРЕСТИЖУ (2)
ПРЕСТОЛ (4)
ПРЕСТОЛА (2)
ПРЕСТОЛИ (1)
ПРЕСТОЛІ (7)
ПРЕСТОЛОМ (6)
ПРЕСТОЛУ (4)
ПРЕСТРАШНІ (1)
ПРЕТВОРИВ (1)
ПРЕТЕНЗІЄЮ (3)

ПРЕТЕНЗІЇ (2)
ПРЕТЕНЗІЮ (4)
ПРЕТЕНЗІЯМИ (2)
ПРЕТЕНСІЇ (1)
ПРЕТЕНЦІЇ (1)
ПРЕТОВСТА (2)
ПРЕТОВСТИХ (1)
ПРЕТОВСТІ (2)
ПРЕТОВСТОЇ (1)
ПРЕТОВСТУ (1)
ПРЕТЬСЯ (3)
ПРЕУКРАШЕННАЯ (1)
ПРЕУКРАШЕНОГО (1)
ПРЕФЕКТ (1)
ПРЕХИМЕРНО (2)
ПРЕХОРОША (2)
ПРЕХОРОШЕ (8)
ПРЕХОРОШИЙ (3)
ПРЕХОРОШИМИ (2)
ПРЕХОРОШІ (2)
ПРЕХОРОШІЙ (1)
ПРЕХОРОШОГО (1)
ПРЕХОРОШОМУ (1)
ПРЕХОРОШОЮ (1)
ПРЕХОРОШУ (2)
ПРЕЦІКАВА (2)
ПРЕЦІКАВИЙ (1)
ПРЕЧИСТА (6)
ПРЕЧИСТОЇ (12)
ПРЕЧИСТОЮ (2)
ПРЕЧИСТУ (5)
ПРЕЧИСТЯНСЬКІЙ (2)
ПРЕЧИСТЯНСЬКОЇ (1)
ПРЕЧИСТЯНСЬКОЮ (1)
ПРЕЧИСТЯНСЬКУ (1)
ПРЕЧУДНУ (2)
ПРЕЧУДОВА (3)
ПРЕЧУДОВИЙ (5)
ПРЕЧУДОВІ (1)
ПРЕЧУДОВО (6)
ПРЕЧУДОВОГО (1)
ПРЕЧУДОВУ (4)
ПРИ (594)

ПРИБАВЛЕНИЯ (1)
ПРИБЕРЕ (1)
ПРИБЕРЕМО (1)
ПРИБЕРЕТЕСЬ (1)
ПРИБЕРЕТЬСЯ (2)
ПРИБЕРЕШСЯ (1)
ПРИБЕРИ (1)
ПРИБЕРИСЬ (1)
ПРИБЕРИСЯ (1)
ПРИБЕРІТЬСЯ (1)
ПРИБЕРУ (3)
ПРИБЕРУСЬ (1)
ПРИБЕРУСЯ (5)
ПРИБ'Є (2)
ПРИБИВ (2)
ПРИБИВАЄ (2)
ПРИБИВАЛА (1)
ПРИБИВАЛИ (1)
ПРИБИЙ (1)
ПРИБИЛА (4)
ПРИБИЛИ (5)
ПРИБИЛИСЬ (2)
ПРИБИЛІ (1)
ПРИБИЛЛЮ (1)
ПРИБИЛЬСЬКИЙ (2)
ПРИБИРАВ (2)
ПРИБИРАВСЯ (1)
ПРИБИРАЄ (2)
ПРИБИРАЄТЬСЯ (3)
ПРИБИРАЄШСЯ (2)
ПРИБИРАЙ (1)
ПРИБИРАЙСЬ (1)
ПРИБИРАЙСЯ (1)
ПРИБИРАЛА (9)
ПРИБИРАЛАСЬ (7)
ПРИБИРАЛИ (7)
ПРИБИРАЛИСЬ (1)
ПРИБИРАННЯ (1)
ПРИБИРАННЯМ (2)
ПРИБИРАННЯЧКА (2)
ПРИБИРАТИ (4)
ПРИБИРАТИСЬ (7)
ПРИБИРАТЬ (4)
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ПРИБИРАТЬСЯ (4)
ПРИБИРАЮ (1)
ПРИБИРАЮТЬ (1)
ПРИБИРАЮЧИ (3)
ПРИБИРАЮЧИСЬ (2)
ПРИБИРЕМОСЬ (1)
ПРИБИТА (11)
ПРИБИТИЙ (11)
ПРИБИТИМ (2)
ПРИБИТИМИ (1)
ПРИБИТИХ (1)
ПРИБИТІ (10)
ПРИБИТО (2)
ПРИБИТОГО (1)
ПРИБИТОЇ (3)
ПРИБИТОЮ (1)
ПРИБИТУ (1)
ПРИБІГ (37)
ПРИБІГАВ (4)
ПРИБІГАЄ (3)
ПРИБІГАЛА (4)
ПРИБІГАЛИ (1)
ПРИБІГАТИМУ (1)
ПРИБІГАТЬ (1)
ПРИБІГЛА (71)
ПРИБІГЛИ (13)
ПРИБІГЛО (3)
ПРИБІГТИ (1)
ПРИБІЖАТЬ (3)
ПРИБІЖИМО (1)
ПРИБІЖИТЬ (10)
ПРИБІЖИШ (1)
ПРИБІЖУ (1)
ПРИБІЛЬШЕНЕ (2)
ПРИБІЛЬШИВ (1)
ПРИБІЛЬШИЛА (1)
ПРИБІЛЬШИЛИ (2)
ПРИБІЛЬШИТИ (1)
ПРИБІЛЬШУВАВ (1)
ПРИБІЛЬШУВАВСЬ (1)
ПРИБІЛЬШУВАЛОСЬ
(1)

ПРИБІЛЬШУВАННЯМ
(1)
ПРИБІЛЬШУВАНО (2)
ПРИБІЛЬШУЄТЬСЯ (2)
ПРИБЛУД (2)
ПРИБЛУДА (10)
ПРИБЛУДИ (4)
ПРИБЛУДИВСЯ (3)
ПРИБЛУДИЛАСЬ (4)
ПРИБЛУДИЛИСЬ (2)
ПРИБЛУДИТЬСЯ (1)
ПРИБЛУДО (1)
ПРИБЛУДОЮ (1)
ПРИБЛУКАВ (2)
ПРИБЛУКАВСЬ (1)
ПРИБЛУКАЛИ (1)
ПРИБЛУКАЛИСЬ (1)
ПРИБОРАМИ (1)
ПРИБОРИ (1)
ПРИБОРКАВ (1)
ПРИБОРКАВШИ (1)
ПРИБОРКАЄ (1)
ПРИБОРКАЄТЕ (1)
ПРИБОРКАЄШ (1)
ПРИБОРКАЙТЕ (3)
ПРИБОРКАЛА (3)
ПРИБОРКАЛИ (1)
ПРИБОРКАЛО (1)
ПРИБОРКАНА (1)
ПРИБОРКАНИЙ (2)
ПРИБОРКАНИМИ (1)
ПРИБОРКАЮ (1)
ПРИБОРКАЮТЬ (1)
ПРИБРАВ (4)
ПРИБРАВСЯ (10)
ПРИБРАВШИ (2)
ПРИБРАВШИСЬ (5)
ПРИБРАЛА (8)
ПРИБРАЛАСЬ (13)
ПРИБРАЛАСЯ (5)
ПРИБРАЛИ (5)
ПРИБРАЛИСЬ (6)
ПРИБРАНА (10)

ПРИБРАНЕ (3)
ПРИБРАНИЙ (12)
ПРИБРАНИХ (1)
ПРИБРАНІ (9)
ПРИБРАНО (6)
ПРИБРАНОГО (2)
ПРИБРАНУ (9)
ПРИБРАТИ (6)
ПРИБРАТИЙ (1)
ПРИБРАТИСЬ (2)
ПРИБРАТИСЯ (1)
ПРИБРАТІ (1)
ПРИБРАТЬ (1)
ПРИБРАТЬСЯ (1)
ПРИБРЕХАВШИ (1)
ПРИБРЕХАЛА (1)
ПРИБРІХУВАВ (2)
ПРИБРІХУВАТИ (1)
ПРИБУВ (64)
ПРИБУВАВ (1)
ПРИБУВАЄ (5)
ПРИБУВАЙ (5)
ПРИБУВАЙТЕ (9)
ПРИБУВАЛА (1)
ПРИБУВАЛИ (9)
ПРИБУВАТИ (3)
ПРИБУВАТЬ (3)
ПРИБУВАЮЧИ (1)
ПРИБУВШИ (4)
ПРИБУВШИЙ (1)
ПРИБУВШИМИ (2)
ПРИБУВШИХ (2)
ПРИБУВШІ (3)
ПРИБУДЕ (22)
ПРИБУДЕМО (3)
ПРИБУДЕШ (3)
ПРИБУДУ (14)
ПРИБУДУТЬ (4)
ПРИБУЛА (24)
ПРИБУЛИ (28)
ПРИБУЛО (3)
ПРИБУТИ (6)
ПРИБУТКОМ (1)
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ПРИБУТНА (2)
ПРИБУТОК (1)
ПРИБУТТЯ (1)
ПРИБУТЬ (2)
ПРИВАРОК (2)
ПРИВАТНИЙ (2)
ПРИВАТНИМИ (1)
ПРИВАТНИХ (10)
ПРИВАТНІЙ (1)
ПРИВАТНОГО (2)
ПРИВАТНОМУ (1)
ПРИВАТНОЮ (1)
ПРИВАТНУ (6)
ПРИВЕДЕ (5)
ПРИВЕДЕНА (2)
ПРИВЕДЕТЕ (1)
ПРИВЕДЕШ (3)
ПРИВЕДИ (3)
ПРИВЕДИ-БО (1)
ПРИВЕДІТЬ (6)
ПРИВЕДУ (6)
ПРИВЕЗЕ (17)
ПРИВЕЗЕМО (1)
ПРИВЕЗЕНА (6)
ПРИВЕЗЕНИЙ (1)
ПРИВЕЗЕНИМИ (2)
ПРИВЕЗЕНИХ (1)
ПРИВЕЗЕНІ (9)
ПРИВЕЗЕНУ (3)
ПРИВЕЗЕТЕ (3)
ПРИВЕЗЕШ (2)
ПРИВЕЗИ (1)
ПРИВЕЗІТЬ (6)
ПРИВЕЗЛА (28)
ПРИВЕЗЛА-ТАКИ (1)
ПРИВЕЗЛИ (38)
ПРИВЕЗЛО (1)
ПРИВЕЗТИ (21)
ПРИВЕЗУ (15)
ПРИВЕЗУТЬ (3)
ПРИВЕЛА (20)
ПРИВЕЛИ (19)
ПРИВЕРЗЛОСЬ (1)

ПРИВЕРЗЛОСЯ (2)
ПРИВЕРНЕТЬСЯ (4)
ПРИВЕРНУ (2)
ПРИВЕРНУВ (1)
ПРИВЕРНУЛАСЬ (1)
ПРИВЕРНУЛИСЬ (1)
ПРИВЕРНУТИ (2)
ПРИВЕРНУТИСЬ (1)
ПРИВЕРНУТЬСЯ (1)
ПРИВЕРТАЛО (1)
ПРИВЕСТИ (8)
ПРИВИДДЯ (3)
ПРИВИДЖУВАВСЯ (4)
ПРИВИДЖУВАЛАСЬ
(5)
ПРИВИДЖУВАЛИСЬ
(4)
ПРИВИДЖУВАЛОСЬ
(11)
ПРИВИДЖУВАТИСЯ
(1)
ПРИВИДЖУЄТЬСЯ (10)
ПРИВИДЖУЮТЬСЯ (2)
ПРИВИДИ (4)
ПРИВИДІВ (2)
ПРИВИДІЛАСЬ (1)
ПРИВИДІЛОСЬ (3)
ПРИВИКАЙ (1)
ПРИВИКАЙТЕ (1)
ПРИВИКАТИ (2)
ПРИВИКАТЬ (1)
ПРИВИКАЮ (2)
ПРИВИКЛА (3)
ПРИВИКЛИ (1)
ПРИВІВ (33)
ПРИВІГАВСЯ (1)
ПРИВІД (19)
ПРИВІДНИЦЯ (1)
ПРИВІДЦІ (3)
ПРИВІДЦЯ (1)
ПРИВІДЦЯМИ (1)
ПРИВІЗ (73)
ПРИВІЗШИ (1)

ПРИВІЛЕГІЮ (1)
ПРИВІЛЕЇ (5)
ПРИВІЛЕЇВ (1)
ПРИВІЛЕЙНІ (1)
ПРИВІЛЕЯХ (2)
ПРИВІТ (3)
ПРИВІТАВ (12)
ПРИВІТАВСЬ (8)
ПРИВІТАВСЯ (62)
ПРИВІТАВШИСЬ (16)
ПРИВІТАЄ (3)
ПРИВІТАЙ (1)
ПРИВІТАЙСЯ (1)
ПРИВІТАЙТЕ (1)
ПРИВІТАЛА (6)
ПРИВІТАЛАСЬ (28)
ПРИВІТАЛИ (8)
ПРИВІТАЛИСЬ (21)
ПРИВІТАННЯ (16)
ПРИВІТАТИ (6)
ПРИВІТАТИСЬ (2)
ПРИВІТАТЬ (4)
ПРИВІТАТЬСЯ (1)
ПРИВІТАЮТЬ (3)
ПРИВІТНА (18)
ПРИВІТНЕ (2)
ПРИВІТНЕНЬКО (2)
ПРИВІТНИЙ (4)
ПРИВІТНИМ (2)
ПРИВІТНИМИ (1)
ПРИВІТНИХ (1)
ПРИВІТНІ (3)
ПРИВІТНІСТЬ (3)
ПРИВІТНІША (4)
ПРИВІТНІШЕ (1)
ПРИВІТНІШІ (1)
ПРИВІТНО (43)
ПРИВІТНОСТІ (1)
ПРИВІТНОЮ (2)
ПРИВІТНУ (1)
ПРИВІТОМ (3)
ПРИВІТУ (2)
ПРИВОДЕ (1)
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ПРИВОДЕЦЬ (3)
ПРИВОДИВ (1)
ПРИВОДИЛА (1)
ПРИВОДИЛИ (2)
ПРИВОДИТЬ (3)
ПРИВОДНИЦТВО (8)
ПРИВОДНІ (1)
ПРИВОДОМ (5)
ПРИВОДУ (2)
ПРИВОДЦЕМ (4)
ПРИВОДЦІ (9)
ПРИВОДЦІВ (10)
ПРИВОДЦЯ (3)
ПРИВОДЦЯМ (2)
ПРИВОДЦЯМИ (1)
ПРИВОДЯТЬ (3)
ПРИВОЗИВ (12)
ПРИВОЗИЛА (1)
ПРИВОЗИЛИ (4)
ПРИВОЗИТЬ (1)
ПРИВОЗЬТЕ (1)
ПРИВОЗЯТЬ (5)
ПРИВОЛЗЬКИЙ (1)
ПРИВОЛІК (4)
ПРИВОЛОКЛА (1)
ПРИВОЛОКЛИ (1)
ПРИВОЛОКТИ (1)
ПРИВОРОЖИВ (1)
ПРИВОРОЖИЛА (1)
ПРИВОРОЖУЄ (2)
ПРИВЧЕНИЙ (1)
ПРИВЧЕНІ (2)
ПРИВЧИВ (1)
ПРИВЧИВСЯ (1)
ПРИВЧИЛАСЬ (1)
ПРИВЧИМО (1)
ПРИВЧИСЬ (1)
ПРИВЧИТИ (2)
ПРИВЧИТИСЬ (2)
ПРИВЧИТЬСЯ (1)
ПРИВ'ЯВ (1)
ПРИВ'ЯЖИ (2)
ПРИВ'ЯЖІТЬ (2)

ПРИВ'ЯЖУ (2)
ПРИВ'ЯЗАВ (9)
ПРИВ'ЯЗАВШИ (1)
ПРИВ'ЯЗАЛА (2)
ПРИВ'ЯЗАЛИ (10)
ПРИВ'ЯЗАНА (3)
ПРИВ'ЯЗАНЕ (1)
ПРИВ'ЯЗАНИЙ (6)
ПРИВ'ЯЗАНИМИ (1)
ПРИВ'ЯЗАНІ (7)
ПРИВ'ЯЗАНОЇ (1)
ПРИВ'ЯЗАНОЮ (1)
ПРИВ'ЯЗАТИ (1)
ПРИВ'ЯЗАТЬ (2)
ПРИВ'ЯЗІ (2)
ПРИВ'ЯЗУВАТИ (3)
ПРИВ'ЯЗУВАТЬ (2)
ПРИВ'ЯЗУЙ (1)
ПРИВ'ЯЛЕ (3)
ПРИВ'ЯЛЕНА (1)
ПРИВ'ЯЛЕНІ (1)
ПРИВ'ЯЛИ (2)
ПРИВ'ЯЛІ (1)
ПРИВ'ЯЛОЇ (1)
ПРИГАДАВ (34)
ПРИГАДАВСЯ (1)
ПРИГАДАВ-ТАКИ (1)
ПРИГАДАВШИ (4)
ПРИГАДАЄ (2)
ПРИГАДАЄТЕ (1)
ПРИГАДАЄШ (6)
ПРИГАДАЙ-БО (1)
ПРИГАДАЙМО (2)
ПРИГАДАЛА (40)
ПРИГАДАЛАСЬ (2)
ПРИГАДАЛИ (5)
ПРИГАДАЛИСЬ (9)
ПРИГАДАЛО (1)
ПРИГАДАЛОСЬ (2)
ПРИГАДАТИ (7)
ПРИГАДАТЬ (3)
ПРИГАДАЮ (17)
ПРИГАДУВАВ (10)

ПРИГАДУВАЛА (18)
ПРИГАДУВАЛИ (3)
ПРИГАДУВАЛО (3)
ПРИГАДУВАТИ (8)
ПРИГАДУЄ (6)
ПРИГАДУЄТЕ (1)
ПРИГАДУЄТЬСЯ (1)
ПРИГАДУЄШ (1)
ПРИГАДУЮ (15)
ПРИГАДУЮТЬ (1)
ПРИГАДУЮЧИ (19)
ПРИГАНЯВ (1)
ПРИГАНЯЄ (1)
ПРИГАНЯЛИ (2)
ПРИГАНЯТИ (1)
ПРИГАНЯТЬ (3)
ПРИГАС (7)
ПРИГАСАЛО (1)
ПРИГАСАЮТЬ (2)
ПРИГАСИЛА (1)
ПРИГАСЛИ (11)
ПРИГАСЛИМ (1)
ПРИГАСЛИМИ (1)
ПРИГАСЛИХ (1)
ПРИГАСЛІ (1)
ПРИГАСНЕ (1)
ПРИГИНАЄ (1)
ПРИГИНАЮЧИ (1)
ПРИГІДНОГО (1)
ПРИГІНЧІ (1)
ПРИГІНЧОГО (4)
ПРИГЛАДЖЕНИЙ (1)
ПРИГЛАДЖЕНО (1)
ПРИГЛАДЖУВАВ (1)
ПРИГЛАДЖУВАЛА (2)
ПРИГЛАДЖУВАТЬ (1)
ПРИГЛАДЖУЄ (1)
ПРИГЛАДЖУЮЧИ (4)
ПРИГЛАДИВ (5)
ПРИГЛАДИЛА (4)
ПРИГЛАДИТЬ (1)
ПРИГЛУШЕНА (1)
ПРИГЛУШИВ (1)
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ПРИГЛЯДАВСЬ (2)
ПРИГЛЯДАВСЯ (2)
ПРИГЛЯДАЛАСЬ (1)
ПРИГЛЯДАТИСЬ (2)
ПРИГЛЯДАЮЧИСЬ (2)
ПРИГНАВ (2)
ПРИГНАВСЯ (2)
ПРИГНАЛА (7)
ПРИГНАЛИ (5)
ПРИГНАНИХ (1)
ПРИГНАНІ (1)
ПРИГНЕМОСЬ (1)
ПРИГНЕТЕНІ (2)
ПРИГНІТИМО (1)
ПРИГНІЧЕНА (1)
ПРИГНІЧЕНИХ (1)
ПРИГНІЧЕНІЙ (1)
ПРИГНІЧЕНУ (1)
ПРИГНІЧУЄ (5)
ПРИГНІЧУЮТЬ (3)
ПРИГНОБИТЬ (1)
ПРИГНОБЛЕНА (3)
ПРИГНОБЛЕНЕ (1)
ПРИГНОБЛЕНИМ (4)
ПРИГНОБЛЕНИХ (4)
ПРИГНОБЛЕНІ (2)
ПРИГНОБЛЕНІЙ (1)
ПРИГНОБЛЕНІСТЬ (2)
ПРИГНОБЛЕННЯ (3)
ПРИГНОБЛЕНОГО (1)
ПРИГНОБЛЕНОЇ (2)
ПРИГНОБЛЕНОМУ (1)
ПРИГНОБЛЕНУ (4)
ПРИГНОБЛЮВАННЯ
(2)
ПРИГНОБЛЮЄ (1)
ПРИГНОБЛЮЮТЬ (1)
ПРИГОВОРИТЬ (1)
ПРИГОД (5)
ПРИГОДА (21)
ПРИГОДАХ (2)
ПРИГОДИ (22)
ПРИГОДИЛАСЬ (2)

ПРИГОДИЛИСЬ (2)
ПРИГОДИТЬСЯ (5)
ПРИГОДІ (22)
ПРИГОДНЕ (2)
ПРИГОДНІ (2)
ПРИГОДУ (11)
ПРИГОЖИЙ (1)
ПРИГОЛОМШЕНА (1)
ПРИГОЛОМШЕНЕ (1)
ПРИГОЛОМШЕНИЙ (1)
ПРИГОЛОМШИЛА (1)
ПРИГОЛОМШИТИ (2)
ПРИГОЛОМШИТЬ (1)
ПРИГОЛОМШУВАВ (1)
ПРИГОЛУБИЛА (4)
ПРИГОЛУБИТЬ (2)
ПРИГОЛУБИТЬСЯ (1)
ПРИГОНИЧ (2)
ПРИГОНИЧА (5)
ПРИГОНИЧІ (2)
ПРИГОНИЧІВ (3)
ПРИГОРКА (22)
ПРИГОРКАХ (6)
ПРИГОРКИ (15)
ПРИГОРКОМ (1)
ПРИГОРКУ (26)
ПРИГОРНЕ (3)
ПРИГОРНИСЬ (1)
ПРИГОРНУ (2)
ПРИГОРНУВ (22)
ПРИГОРНУВСЯ (1)
ПРИГОРНУВШИСЬ (3)
ПРИГОРНУЛА (9)
ПРИГОРНУЛАСЬ (8)
ПРИГОРНУЛИСЬ (3)
ПРИГОРНУТИ (5)
ПРИГОРНУТЬ (2)
ПРИГОРНУТЬСЯ (2)
ПРИГОРОК (10)
ПРИГОРТАВ (3)
ПРИГОРТАЄ (5)
ПРИГОРТАЄТЬСЯ (3)
ПРИГОРТАЛА (3)

ПРИГОРТАЛОСЬ (1)
ПРИГОРТАТИСЬ (2)
ПРИГОРТАЮЧИ (2)
ПРИГОРЩ (4)
ПРИГОРЩАМИ (4)
ПРИГОРЩІ (7)
ПРИГОТОВИВ (2)
ПРИГОТОВЛЕНА (1)
ПРИГРАВАВ (7)
ПРИГРАВАЙ (1)
ПРИГРАВАЛИ (3)
ПРИГРАВАЛО (1)
ПРИГРАВАТИ (3)
ПРИГРАВАЮЧИ (3)
ПРИГРАЄ (1)
ПРИГРЕБИЦЕЮ (2)
ПРИГРЕБИЦІ (2)
ПРИГРЕБИЦЮ (2)
ПРИГРІВ (1)
ПРИГРІЛА (1)
ПРИГРІЛИ (1)
ПРИГУБ (1)
ПРИГУБИВ (1)
ПРИГУБИВШИ (1)
ПРИГУБИЛА (3)
ПРИГУБИТЕ (1)
ПРИГУБЛЮВАВ (1)
ПРИДАВАЙТЕ (2)
ПРИДАВАЛИ (2)
ПРИДАВИ (1)
ПРИДАВИВ (1)
ПРИДАВИЛА (1)
ПРИДАВИТИ (3)
ПРИДАВІТЬ (1)
ПРИДАВЛЕНА (2)
ПРИДАВЛЕНЕ (1)
ПРИДАВЛЕНИЙ (3)
ПРИДАВЛЕНО (1)
ПРИДАВЛЮВАЛА (1)
ПРИДАЛА (1)
ПРИДАНЕ (21)
ПРИДАНИМ (4)
ПРИДАНКАМИ (1)
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ПРИДАНКИ (8)
ПРИДАНОГО (10)
ПРИДАНОК (2)
ПРИДАНОМУ (1)
ПРИДАТКОМ (1)
ПРИДАТНА (5)
ПРИДАТНЕ (1)
ПРИДАТНИЙ (6)
ПРИДАТНИМИ (1)
ПРИДАТНІ (1)
ПРИДАТНОГО (2)
ПРИДАТНОЮ (1)
ПРИДАТОК (2)
ПРИДАЧУ (2)
ПРИДАЮТЬ (2)
ПРИДАЮЧИ (3)
ПРИДБАВ (1)
ПРИДБАВШИ (1)
ПРИДБАВШИХ (2)
ПРИДБАЄШ (3)
ПРИДБАЙЛО (1)
ПРИДБАЙТЕ (1)
ПРИДБАЛА (10)
ПРИДБАЛИ (4)
ПРИДБАНИХ (1)
ПРИДБАНІ (2)
ПРИДБАТИ (8)
ПРИДБАТЬ (1)
ПРИДБАЮ (2)
ПРИДЕРЖ (1)
ПРИДЕРЖАВ (3)
ПРИДЕРЖАЛА (4)
ПРИДЕРЖУВАВ (4)
ПРИДЕРЖУВАЛИ (1)
ПРИДЕРЖУВАТИ (1)
ПРИДЕРЖУЄ (1)
ПРИДЕРЖУЙ-БО (1)
ПРИДЕРЖУЮТЬ (2)
ПРИДЕРЖУЮЧИ (4)
ПРИДЕРЖУЮЧИСЬ (1)
ПРИДИБАВ (6)
ПРИДИВИВСЬ (7)
ПРИДИВИВСЯ (19)

ПРИДИВИВШИСЬ (3)
ПРИДИВИЛАСЬ (22)
ПРИДИВИЛИСЬ (5)
ПРИДИВИСЬ (9)
ПРИДИВИТИСЬ (4)
ПРИДИВИТЬСЯ (8)
ПРИДИВИШСЯ (3)
ПРИДИВІТЬСЯ (8)
ПРИДИВЛЮСЬ (2)
ПРИДИВЛЮСЯ (1)
ПРИДИВЛЯВСЬ (6)
ПРИДИВЛЯВСЯ (25)
ПРИДИВЛЯЄТЕСЬ (1)
ПРИДИВЛЯЄТЬСЯ (13)
ПРИДИВЛЯЄШСЯ (2)
ПРИДИВЛЯЙТЕСЬ (3)
ПРИДИВЛЯЛАСЬ (15)
ПРИДИВЛЯЛИСЬ (2)
ПРИДИВЛЯТИСЬ (7)
ПРИДИВЛЯТИСЯ (1)
ПРИДИВЛЯТЬСЯ (6)
ПРИДИВЛЯЮСЬ (7)
ПРИДИВЛЯЮСЯ (1)
ПРИДИВЛЯЮТЬСЯ (3)
ПРИДИВЛЯЮЧИСЬ (19)
ПРИДНІПРЯНСЬКИХ
(1)
ПРИДОКЛАДАВ (1)
ПРИДОМАШНЕНИХ (1)
ПРИДОМАШНИВ (1)
ПРИДОМАШНЮВАТИ
(1)
ПРИДУМАВ (4)
ПРИДУМАТЬ (2)
ПРИДУМУВАЛИ (1)
ПРИДУРКОВАТА (1)
ПРИДУРКУВАТИЙ (4)
ПРИДУРКУВАТИХ (1)
ПРИДУРКУВАТОГО (4)
ПРИДУШЕНИМ (1)
ПРИДУШИВ (1)
ПРИДУШИВШИ (1)
ПРИДУШИТЬ (1)

ПРИДУШУВАТИ (1)
ПРИЕЗЖАЙТЕ (2)
ПРИЄМНА (19)
ПРИЄМНЕ (27)
ПРИЄМНИЙ (24)
ПРИЄМНИМ (5)
ПРИЄМНИМИ (2)
ПРИЄМНИХ (2)
ПРИЄМНІ (15)
ПРИЄМНІЙ (1)
ПРИЄМНІСТЬ (11)
ПРИЄМНІСТЮ (16)
ПРИЄМНІША (1)
ПРИЄМНІШЕ (10)
ПРИЄМНІШИЙ (1)
ПРИЄМНІШИМИ (1)
ПРИЄМНІШІ (1)
ПРИЄМНІШУ (1)
ПРИЄМНО (50)
ПРИЄМНОГО (8)
ПРИЄМНОЇ (1)
ПРИЄМНОМУ (2)
ПРИЄМНОСТІ (2)
ПРИЄМНОЮ (1)
ПРИЄМНУ (5)
ПРИЖЕНЕ (2)
ПРИЖМУРИВ (3)
ПРИЖМУРИВШИ (1)
ПРИЖМУРИЛА (10)
ПРИЖМУРЮВАЛА (2)
ПРИЖМУРЮЮЧИ (3)
ПРИЗ (3)
ПРИЗВИЧАЄНА (1)
ПРИЗВИЧАЄНІ (1)
ПРИЗВИЧАЇЛАСЬ (5)
ПРИЗВИЧАЇЛИСЬ (3)
ПРИЗВИЧАЇТИСЬ (2)
ПРИЗВИЧАЇТЬСЯ (4)
ПРИЗВИЧАЇШСЯ (1)
ПРИЗВИЧАЮВАТИСЬ
(1)
ПРИЗВИЧАЮВАТЬСЯ
(1)
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ПРИЗВОЛЯЙТЕСЬ (1)
ПРИЗВОЛЯЙТЕСЯ (1)
ПРИЗМУ (1)
ПРИЗНАВАВСЬ (1)
ПРИЗНАВАЙСЬ (1)
ПРИЗНАВАЙСЯ (6)
ПРИЗНАВАЙСЯ-БО (2)
ПРИЗНАВАЙТЕСЬ (3)
ПРИЗНАВАЙТЕСЬ-БО
(1)
ПРИЗНАВАЛАСЬ (4)
ПРИЗНАВАЛИСЬ (1)
ПРИЗНАВАТИСЬ (2)
ПРИЗНАВСЬ (6)
ПРИЗНАВСЯ (10)
ПРИЗНАЄ (2)
ПРИЗНАЄМОСЬ (2)
ПРИЗНАЄТЕСЬ (1)
ПРИЗНАЄТЬСЯ (7)
ПРИЗНАЄШСЯ (1)
ПРИЗНАЙСЬ (1)
ПРИЗНАЙСЯ (8)
ПРИЗНАЙТЕСЬ (1)
ПРИЗНАКА (4)
ПРИЗНАКИ (7)
ПРИЗНАКУ (1)
ПРИЗНАЛАСЬ (16)
ПРИЗНАЛАСЯ (2)
ПРИЗНАЛИСЬ (3)
ПРИЗНАНИХ (2)
ПРИЗНАННЯ (1)
ПРИЗНАТИСЬ (36)
ПРИЗНАТЬСЯ (6)
ПРИЗНАЧАТИ (4)
ПРИЗНАЧЕНА (8)
ПРИЗНАЧЕНЕ (3)
ПРИЗНАЧЕНИЙ (9)
ПРИЗНАЧЕНИХ (3)
ПРИЗНАЧЕНІ (2)
ПРИЗНАЧЕННЯ (7)
ПРИЗНАЧЕНО (1)
ПРИЗНАЧЕНОГО (1)
ПРИЗНАЧЕНОЇ (1)

ПРИЗНАЧИВ (10)
ПРИЗНАЧИЛА (4)
ПРИЗНАЧИЛИ (1)
ПРИЗНАЧИЛО (1)
ПРИЗНАЧИТЕ (1)
ПРИЗНАЧИТИ (2)
ПРИЗНАЧИТЬ (2)
ПРИЗНАЧІННЯ (4)
ПРИЗНАЧУВАЛАСЬ (2)
ПРИЗНАЮСЬ (11)
ПРИЗНАЮСЯ (2)
ПРИЗНАЮТЬСЯ (4)
ПРИЗНАЮЧИ (2)
ПРИЗЬБА (1)
ПРИЗЬБАХ (2)
ПРИЗЬБИ (21)
ПРИЗЬБІ (64)
ПРИЗЬБОЮ (3)
ПРИЗЬБУ (13)
ПРИЇДЕ (63)
ПРИЇДЕМО (7)
ПРИЇДЕТЕ (2)
ПРИЇДЕШ (6)
ПРИЇДУ (15)
ПРИЇДУТЬ (19)
ПРИЇДЬТЕ (4)
ПРИЇЖДЖАВ (12)
ПРИЇЖДЖАЄ (8)
ПРИЇЖДЖАЄМО (1)
ПРИЇЖДЖАЙ (1)
ПРИЇЖДЖАЙТЕ (7)
ПРИЇЖДЖАЛА (3)
ПРИЇЖДЖАЛИ (23)
ПРИЇЖДЖАЛО (1)
ПРИЇЖДЖАТИ (4)
ПРИЇЖДЖАЮ (3)
ПРИЇЖДЖАЮТЬ (3)
ПРИЇЖДЖАЮЧИ (5)
ПРИЇЖДЖЕ (1)
ПРИЇЖДЖИМ (1)
ПРИЇЖДЖИМИ (1)
ПРИЇЖДЖИХ (6)
ПРИЇЖДЖІ (6)

ПРИЇЖДЖОГО (1)
ПРИЇЖДЖУ (1)
ПРИЇЗД (10)
ПРИЇЗДА (1)
ПРИЇЗДИВ (20)
ПРИЇЗДИЛА (2)
ПРИЇЗДИЛИ (4)
ПРИЇЗДИТИ (1)
ПРИЇЗДИТЬ (7)
ПРИЇЗДІ (1)
ПРИЇЗДОВІ (1)
ПРИЇЗДОМ (5)
ПРИЇЗДУ (18)
ПРИЇЗЖИМ (2)
ПРИЇХАВ (211)
ПРИЇХАВ-ТАКИ (1)
ПРИЇХАВШИ (20)
ПРИЇХАВШИХ (1)
ПРИЇХАВШІ (1)
ПРИЇХАЛА (70)
ПРИЇХАЛИ (100)
ПРИЇХАЛО (10)
ПРИЇХАТИ (9)
ПРИЇХАТЬ (5)
ПРИЙДЕ (131)
ПРИЙДЕМО (15)
ПРИЙДЕТЕ (5)
ПРИЙДЕТЬСЯ (26)
ПРИЙДЕШ (10)
ПРИЙДЕШНІЙ (1)
ПРИЙДЕШНІМ (1)
ПРИЙДЕШНІСТЬ (4)
ПРИЙДЕШНЬОГО (4)
ПРИЙДЕШНЮ (3)
ПРИЙДЕШНЯ (1)
ПРИЙДИ (9)
ПРИЙДІМО (1)
ПРИЙДІТЬ (6)
ПРИЙДІШНЯ (1)
ПРИЙДУ (42)
ПРИЙДУТЬ (23)
ПРИЙМАВ (12)
ПРИЙМАЄ (19)
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ПРИЙМАЄМО (1)
ПРИЙМАЄТЕ (6)
ПРИЙМАЄТЬСЯ (1)
ПРИЙМАЄШ (6)
ПРИЙМАЙ (3)
ПРИЙМАЙТЕ (2)
ПРИЙМАК (5)
ПРИЙМАКА (1)
ПРИЙМАКОВЕ (1)
ПРИЙМАКОВІ (1)
ПРИЙМАЛА (15)
ПРИЙМАЛИ (22)
ПРИЙМАЛО (3)
ПРИЙМАТИ (29)
ПРИЙМАТИМУ (1)
ПРИЙМАТИМУТЬ (1)
ПРИЙМАТЬ (6)
ПРИЙМАХ (2)
ПРИЙМАЧКА (1)
ПРИЙМАЧКУ (3)
ПРИЙМАЮ (4)
ПРИЙМАЮТЬ (9)
ПРИЙМАЮЧИ (7)
ПРИЙМЕ (15)
ПРИЙМЕМО (4)
ПРИЙМЕТЕ (5)
ПРИЙМЕТЬСЯ (5)
ПРИЙМИ (12)
ПРИЙМИТА (1)
ПРИЙМІТЬ (16)
ПРИЙМУ (11)
ПРИЙМУТЬ (13)
ПРИЙНЯВ (37)
ПРИЙНЯВСЯ (1)
ПРИЙНЯВШИ (1)
ПРИЙНЯЛА (19)
ПРИЙНЯЛИ (22)
ПРИЙНЯЛИСЬ (3)
ПРИЙНЯЛИСЯ (2)
ПРИЙНЯЛОСЯ (1)
ПРИЙНЯТИ (29)
ПРИЙНЯТИЙ (1)
ПРИЙНЯТИСЬ (1)

ПРИЙНЯТИХ (2)
ПРИЙНЯТЛИВІ (1)
ПРИЙНЯТО (2)
ПРИЙНЯТТЯ (1)
ПРИЙНЯТЬ (11)
ПРИЙОМНА (1)
ПРИЙОМНУ (1)
ПРИЙОМУ (3)
ПРИЙТИ (9)
ПРИЙШЛА (233)
ПРИЙШЛАСЯ (2)
ПРИЙШЛИ (133)
ПРИЙШЛИСЬ (1)
ПРИЙШЛО (16)
ПРИЙШЛОСЬ (23)
ПРИЙШЛОСЯ (11)
ПРИЙШОВ (267)
ПРИЙШОВШИ (7)
ПРИКАЖЕ (2)
ПРИКАЖЧИК (6)
ПРИКАЖЧИКА (4)
ПРИКАЖЧИКИ (2)
ПРИКАЖЧИКІВ (2)
ПРИКАЗ (27)
ПРИКАЗА (1)
ПРИКАЗАВ (3)
ПРИКАЗАЛА (2)
ПРИКАЗАЛИ (1)
ПРИКАЗАНО (2)
ПРИКАЗАТИ (3)
ПРИКАЗАТЬ (1)
ПРИКАЗИ (1)
ПРИКАЗКА (17)
ПРИКАЗКАМИ (6)
ПРИКАЗКИ (15)
ПРИКАЗКОЮ (3)
ПРИКАЗКУ (6)
ПРИКАЗОК (1)
ПРИКАЗУ (5)
ПРИКАЗУВАВ (8)
ПРИКАЗУВАЛА (6)
ПРИКАЗУВАЛИ (4)
ПРИКАЗУВАТИ (1)

ПРИКАЗУВАТЬ (3)
ПРИКАЗУЄ (12)
ПРИКАЗУЮТЬ (26)
ПРИКАЗУЮЧИ (5)
ПРИКАЗУЮЧИЙ (1)
ПРИКАЗУЮЧИМИ (1)
ПРИКАЗЦІ (38)
ПРИКАТАВ (12)
ПРИКАТАВШИ (1)
ПРИКАТАЄ (1)
ПРИКАТАЛА (4)
ПРИКАТАЛИ (8)
ПРИКАТАЮ (1)
ПРИКАШЛЮЄ (1)
ПРИКАЯННОЇ (1)
ПРИКИДАВ (2)
ПРИКИДАЄ (1)
ПРИКИДАЄТЬСЯ (2)
ПРИКИДАЛА (1)
ПРИКИДАЛАСЬ (2)
ПРИКИДАЛИ (1)
ПРИКИДАЛИСЬ (1)
ПРИКИДАЮЧИ (1)
ПРИКИНЕ (2)
ПРИКИНУ (2)
ПРИКИНУВ (10)
ПРИКИНУВСЯ (1)
ПРИКИНУВШИ (1)
ПРИКИНУВШИСЬ (1)
ПРИКИНУЛА (8)
ПРИКИНУЛАСЬ (2)
ПРИКИНУСЬ (2)
ПРИКИНУТИ (2)
ПРИКИНУТИСЬ (1)
ПРИКИНУТО (1)
ПРИКИНУТЬ (1)
ПРИКИНЬ (1)
ПРИКИНЬТЕ (5)
ПРИКИПІВ (2)
ПРИКІНЦІ (2)
ПРИКЛАВ (6)
ПРИКЛАВСЯ (1)
ПРИКЛАВШИ (2)
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ПРИКЛАД (20)
ПРИКЛАДАВСЬ (1)
ПРИКЛАДАВСЯ (1)
ПРИКЛАДАЄ (5)
ПРИКЛАДАЙТЕСЬ (1)
ПРИКЛАДАЛА (1)
ПРИКЛАДАЛИ (1)
ПРИКЛАДАННІ (2)
ПРИКЛАДАТИ (3)
ПРИКЛАДАТЬ (1)
ПРИКЛАДАЮ (4)
ПРИКЛАДАЮТЬСЯ (2)
ПРИКЛАДАЮЧИ (3)
ПРИКЛАДЕНИЙ (1)
ПРИКЛАДІ (2)
ПРИКЛАДНУ (1)
ПРИКЛАДОМ (30)
ПРИКЛАДУ (9)
ПРИКЛАДУТЬ (5)
ПРИКЛАЛА (2)
ПРИКЛАЛИ (2)
ПРИКЛАСТИ (17)
ПРИКЛЕЇТЬ (2)
ПРИКЛИКАЛА (1)
ПРИКЛИКАТИ (1)
ПРИКЛИКУЮЧИ (1)
ПРИКЛЮЧИВСЯ (2)
ПРИКМЕТ (3)
ПРИКМЕТА (15)
ПРИКМЕТАМИ (6)
ПРИКМЕТАХ (4)
ПРИКМЕТИ (17)
ПРИКМЕТІ (1)
ПРИКМЕТНІСТЬ (2)
ПРИКМЕТОЮ (2)
ПРИКМЕТУ (2)
ПРИКМІТИВ (12)
ПРИКМІТИЛА (13)
ПРИКМІТИЛИ (1)
ПРИКМІТИЛО (1)
ПРИКМІТИТЬ (1)
ПРИКМІЧАВ (3)
ПРИКМІЧАЙ (1)

ПРИКМІЧАЛА (3)
ПРИКМІЧАТИ (3)
ПРИКМІЧАТЬ (2)
ПРИКМІЧАЮ (4)
ПРИКМІЧАЮТЬ (2)
ПРИКОВАНА (1)
ПРИКОВАНИЙ (3)
ПРИКОВАНИХ (2)
ПРИКОВАНІ (5)
ПРИКОТИВ (2)
ПРИКОТИВСЬ (1)
ПРИКОТИЛА (1)
ПРИКОТИЛИ (4)
ПРИКОТИСЬ (1)
ПРИКОТЯТЬ (1)
ПРИКОЧУ (1)
ПРИКОЧУВАВ (1)
ПРИКРАС (2)
ПРИКРАСА (1)
ПРИКРАСАМИ (8)
ПРИКРАСАХ (3)
ПРИКРАСИ (13)
ПРИКРАСИЛИ (1)
ПРИКРАСИТЬ (1)
ПРИКРАСИТЬСЯ (1)
ПРИКРАСІ (1)
ПРИКРАСОЮ (2)
ПРИКРАСУ (1)
ПРИКРАШЕНА (2)
ПРИКРАШЕНІ (3)
ПРИКРАШУВАВ (2)
ПРИКРАШУВАННЯ (2)
ПРИКРАШУВАТИ (3)
ПРИКРАШУЄ (1)
ПРИКРЕ (1)
ПРИКРИВ (8)
ПРИКРИВАВ (3)
ПРИКРИВАЄ (2)
ПРИКРИВАЄТЬСЯ (1)
ПРИКРИВАЛА (5)
ПРИКРИВАЛИ (4)
ПРИКРИВАЛО (1)
ПРИКРИВАТИ (1)

ПРИКРИВАЮТЬ (1)
ПРИКРИВАЮЧИ (2)
ПРИКРИВШИ (7)
ПРИКРИВШИСЬ (3)
ПРИКРИЙМО (1)
ПРИКРИЛА (15)
ПРИКРИЛАСЬ (1)
ПРИКРИЛИ (4)
ПРИКРИТА (10)
ПРИКРИТЕ (6)
ПРИКРИТИ (2)
ПРИКРИТИЙ (3)
ПРИКРИТИХ (6)
ПРИКРИТІ (17)
ПРИКРИТОГО (3)
ПРИКРИТОЇ (1)
ПРИКРИТОЮ (1)
ПРИКРИЮ (1)
ПРИКРИЮТЬ (2)
ПРИКРІ (1)
ПРИКРО (1)
ПРИКУВАТЬ (2)
ПРИКУПИВ (5)
ПРИКУПИТЬ (2)
ПРИКУПЛЮ (1)
ПРИКУСИ (1)
ПРИКУСИВ (11)
ПРИКУСИВШИ (3)
ПРИКУСИЛА (14)
ПРИКУСИЛИ (1)
ПРИКУСЮЮЧИ (1)
ПРИЛАВКА (5)
ПРИЛАВКАМИ (1)
ПРИЛАВКАХ (1)
ПРИЛАВКИ-МИСНИКИ
(1)
ПРИЛАВКОМ (4)
ПРИЛАВКУ (5)
ПРИЛАВОК (6)
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (1)
ПРИЛАДДЯ (1)
ПРИЛАДЖЕНИЙ (2)
ПРИЛАДЖУВАВ (2)
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ПРИЛАДЖУВАТЬСЯ (1)
ПРИЛАДЖУЮЧИ (2)
ПРИЛАДИ (1)
ПРИЛАДОК (2)
ПРИЛЕТИТЬ (1)
ПРИЛЕТІВ (9)
ПРИЛЕТІЛА (4)
ПРИЛЕТІЛИ (6)
ПРИЛЕТІЛО (1)
ПРИЛЕТЯТЬ (1)
ПРИЛИВАЄ (3)
ПРИЛИВАЛИ (1)
ПРИЛИВАЮЧОГО (1)
ПРИЛИЗАЛА (1)
ПРИЛИЗАНА (1)
ПРИЛИЗАНИЙ (4)
ПРИЛИЗАНІ (1)
ПРИЛИЗАНО (1)
ПРИЛИЗАНУ (2)
ПРИЛИЗУВАВ (1)
ПРИЛИЗУЄТЬСЯ (3)
ПРИЛИЛА (1)
ПРИЛИНЕ (2)
ПРИЛИНЕШ (1)
ПРИЛИНУВ (2)
ПРИЛИНУЛА (4)
ПРИЛИНУТЬ (1)
ПРИЛИП (6)
ПРИЛИПАЄ (2)
ПРИЛИПАЛИ (3)
ПРИЛИПАЮТЬ (1)
ПРИЛИПЛА (8)
ПРИЛИПЛИ (1)
ПРИЛИПЛО (1)
ПРИЛИПНЕ (3)
ПРИЛИПНЕШ (1)
ПРИЛИЧКОВАНЕ (1)
ПРИЛІГ (3)
ПРИЛІПИВ (2)
ПРИЛІПИЛА (2)
ПРИЛІПИЛАСЬ (1)
ПРИЛІПИЛИ (1)
ПРИЛІПЛЕНИЙ (1)

ПРИЛІПЛЕНИМИ (1)
ПРИЛІПЛЕНИХ (2)
ПРИЛІПЛЮВАЛИСЬ (1)
ПРИЛІСКИ (1)
ПРИЛІСКОМ (1)
ПРИЛІТАВ (2)
ПРИЛІТАЄ (1)
ПРИЛІТАЛА (1)
ПРИЛІТАЛИ (1)
ПРИЛІТАЮ (1)
ПРИЛІЧЕНІ (1)
ПРИЛІЧИТИ (1)
ПРИЛІЧУВАТИ (1)
ПРИЛОЖЕНА (2)
ПРИЛОЖЕНІ (2)
ПРИЛОЖИВ (1)
ПРИЛОЖИВСЯ (1)
ПРИЛОЖИТИСЬ (1)
ПРИЛУК (1)
ПРИЛУКАМИ (6)
ПРИЛУКАХ (2)
ПРИЛУКИ (2)
ПРИЛУКУ (2)
ПРИЛУЦЬКИЙ (2)
ПРИЛУЦЬКОГО (2)
ПРИЛУЦЬКОМУ (4)
ПРИЛУЧАЛА (1)
ПРИЛУЧАЮЧИ (2)
ПРИЛУЧИВ (4)
ПРИЛУЧИВСЯ (2)
ПРИЛУЧИВШИ (2)
ПРИЛУЧИЛА (5)
ПРИЛУЧИТИ (4)
ПРИЛЮБИВ (1)
ПРИЛЮБИВСЯ (1)
ПРИЛЮБИЛА (1)
ПРИЛЮБИТЬ (1)
ПРИЛЮБЛЮ (1)
ПРИЛЮБЛЮЮТЬ (1)
ПРИЛЮБНИЙ (1)
ПРИЛЮБНИХ (1)
ПРИЛЮБНІСТЬ (10)
ПРИЛЮБНОСТІ (2)

ПРИЛЮДНО (12)
ПРИЛЯГАВ (4)
ПРИЛЯГАЛИ (1)
ПРИЛЯГАТЬ (1)
ПРИЛЯГАЮЧИ (2)
ПРИЛЯГЛА (3)
ПРИЛЯГТИ (1)
ПРИЛЯЖЕ (2)
ПРИЛЯЖУ (1)
ПРИМ (11)
ПРИМАДОНН (1)
ПРИМАДОННИ (1)
ПРИМАДОННІ (1)
ПРИМАЗАНЕ (1)
ПРИМАЗАНІ (2)
ПРИМАЗУВАЛАСЬ (1)
ПРИМАЛЬОВУЮЧИ (1)
ПРИМАНИВ (1)
ПРИМАНИЛА (2)
ПРИМАНЮВАВ (1)
ПРИМАНЮВАЛА (2)
ПРИМАНЮВАЛО (1)
ПРИМАНЮЄ (3)
ПРИМАС (1)
ПРИМЕРНО (1)
ПРИМЕТИКОВАНИЙ
(2)
ПРИМЕТИКОВАНІ (2)
ПРИМЕТИКУВАЛА (1)
ПРИМЕТИКУВАЛИ (1)
ПРИ-МЕТИКУВАТИСЯ
(1)
ПРИМЕТИКУВАТЬ (2)
ПРИМИ (1)
ПРИМИДИКУВАТИ (2)
ПРИМИДИКУВАТЬ (2)
ПРИМИРИЛАСЬ (1)
ПРИМИТИКУВАВ (1)
ПРИМИТИКУЮТЬСЯ
(1)
ПРИМІГ (2)
ПРИМІГЛА (1)
ПРИМІЛА (1)
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ПРИМІРНИК (26)
ПРИМІРНИКА (2)
ПРИМІРНИКИ (2)
ПРИМІРНИКІВ (12)
ПРИМІРНИКОВІ (1)
ПРИМІРНИКУ (1)
ПРИМІРОМ (41)
ПРИМІРЮВАЛА (1)
ПРИМІРЯЄ (1)
ПРИМІРЯЛИ (2)
ПРИМІРЯТЬ (1)
ПРИМІРЯЮ (1)
ПРИМІРЯЮЧИ (1)
ПРИМІТИВ (90)
ПРИМІТИВНИХ (2)
ПРИМІТИВНОЇ (1)
ПРИМІТИВШИ (8)
ПРИМІТИЛА (100)
ПРИМІТИЛИ (32)
ПРИМІТИЛО (1)
ПРИМІТИТИ (2)
ПРИМІТИТЬ (8)
ПРИМІТІ (11)
ПРИМІТКА (1)
ПРИМІТКАМИ (1)
ПРИМІТКИ (4)
ПРИМІТКУ (1)
ПРИМІТНА (12)
ПРИМІТНЕ (7)
ПРИМІТНИЙ (13)
ПРИМІТНИМ (5)
ПРИМІТНИМИ (5)
ПРИМІТНИХ (2)
ПРИМІТНІ (14)
ПРИМІТНО (25)
ПРИМІТНОГО (3)
ПРИМІТНОМУ (3)
ПРИМІТНОЮ (1)
ПРИМІТНУ (5)
ПРИМІТОК (2)
ПРИМІЧАВ (7)
ПРИМІЧАЄ (10)
ПРИМІЧАЄМО (9)

ПРИМІЧАЄТЕ (2)
ПРИМІЧАЄТЬСЯ (2)
ПРИМІЧАЄШ (8)
ПРИМІЧАЙ (1)
ПРИМІЧАЙТЕ (2)
ПРИМІЧАЛА (13)
ПРИМІЧАЛИ (7)
ПРИМІЧАТИ (4)
ПРИМІЧАТЬ (5)
ПРИМІЧАЮ (19)
ПРИМІЧАЮТЬ (4)
ПРИМІЧАЮЧИ (7)
ПРИМІЧЕНА (1)
ПРИМІШАНИЙ (3)
ПРИМІШКА (1)
ПРИМІШУВАВ (1)
ПРИМІШУВАТИ (1)
ПРИМІШУЮТЬ (2)
ПРИМКНУВ (4)
ПРИМОВЛЯЛИ (1)
ПРИМОВЛЯТИ (1)
ПРИМОВЛЯТЬ (1)
ПРИМОВЦІ (1)
ПРИМОГЛА (3)
ПРИМОРОЗКИ (1)
ПРИМОСТИВ (4)
ПРИМОСТИВСЬ (5)
ПРИМОСТИВСЯ (7)
ПРИМОСТИВШИСЬ (4)
ПРИМОСТИЛА (1)
ПРИМОСТИЛАСЬ (13)
ПРИМОСТИЛАСЯ (1)
ПРИМОСТИЛИ (4)
ПРИМОСТИЛИСЬ (2)
ПРИМОСТИЛИСЯ (1)
ПРИМОСТИМО (3)
ПРИМОСТИТЕ (2)
ПРИМОСТИТИ (12)
ПРИМОСТИТИСЬ (1)
ПРИМОСТИТЬ (3)
ПРИМОСТИТЬСЯ (2)
ПРИМОЩУВАВСЬ (1)
ПРИМОЩУВАЛИ (2)

ПРИМОЩУВАЛИСЬ (1)
ПРИМОЩУЮСЬ (1)
ПРИМУСОВИЙ (2)
ПРИМХА (1)
ПРИМХАМ (2)
ПРИМХАМИ (2)
ПРИМХИ (21)
ПРИМХІВ (7)
ПРИМ'ЯТА (1)
ПРИМ'ЯТИЙ (1)
ПРИНАДА (2)
ПРИНАДЖЕНА (1)
ПРИНАДЖУВАВ (2)
ПРИНАДЖУВАЛА (1)
ПРИНАДЖУВАЛИ (2)
ПРИНАДЖУЄ (2)
ПРИНАДЖУЮТЬ (1)
ПРИНАДИ (3)
ПРИНАДИЛА (1)
ПРИНАДИЛИ (1)
ПРИНАДКИ (2)
ПРИНАДНА (2)
ПРИНАДНЕ (5)
ПРИНАДНИЙ (1)
ПРИНАДНИМ (4)
ПРИНАДНИМИ (1)
ПРИНАДНІ (3)
ПРИНАДНІСТЬ (1)
ПРИНАДНО (1)
ПРИНАДНОГО (1)
ПРИНАДНОЇ (1)
ПРИНАДУ (4)
ПРИНАЙМІ (1)
ПРИНАЙМНІ (105)
ПРИНДИТЬСЯ (1)
ПРИНЕСЕ (17)
ПРИНЕСЕМО (2)
ПРИНЕСЕНИЙ (2)
ПРИНЕСЕНІ (4)
ПРИНЕСЕНОГО (1)
ПРИНЕСЕНОМУ (1)
ПРИНЕСЕШ (2)
ПРИНЕСИ (14)
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ПРИНЕСІТЬ (8)
ПРИНЕСЛА (92)
ПРИНЕСЛИ (75)
ПРИНЕСЛО (9)
ПРИНЕСТИ (33)
ПРИНЕСУ (23)
ПРИНЕСУТЬ (6)
ПРИНИЖЕНИХ (1)
ПРИНИЖЕННЯ (1)
ПРИНИЖУ (1)
ПРИНИЖУВАТИСЬ (2)
ПРИНИЖУЄТЕ (1)
ПРИНИЖУЙТЕ (1)
ПРИНИЗИВ (2)
ПРИНІС (109)
ПРИНОСЕ (5)
ПРИНОСИВ (9)
ПРИНОСИЛА (4)
ПРИНОСИЛИ (10)
ПРИНОСИН (6)
ПРИНОСИНАМИ (1)
ПРИНОСИНИ (12)
ПРИНОСИТИ (1)
ПРИНОСИТИМЕ (1)
ПРИНОСИТИМУ (1)
ПРИНОСИТЬ (17)
ПРИНОСИШ (1)
ПРИНОСУ (1)
ПРИНОСЬ (1)
ПРИНОСЬТЕ (4)
ПРИНОСЯТЬ (10)
ПРИНОСЯЧИ (1)
ПРИНОШУ (1)
ПРИНУКА (1)
ПРИНУКУ (1)
ПРИНУКУВАТИ (2)
ПРИНЦА (3)
«ПРИНЦЕСА МІЛЕНА»
(1)
ПРИНЦЕСИ (1)
ПРИНЦИ (1)
ПРИНЦИП (22)
ПРИНЦИПАЛА (1)

ПРИНЦИПАМИ (5)
ПРИНЦИПАХ (12)
ПРИНЦИПИ (50)
ПРИНЦИПІ (1)
ПРИНЦИПІАЛЬНОЇ (1)
ПРИНЦИПІВ (19)
ПРИНЦИПОМ (1)
ПРИНЦИПУ (9)
ПРИНЯТОЕ (1)
ПРИОЗДОБЛЕНОГО (1)
ПРИПАВ (44)
ПРИПАВШИ (6)
ПРИПАВШІ (2)
ПРИПАДАВ (12)
ПРИПАДАЄ (21)
ПРИПАДАЄМО (2)
ПРИПАДАЄТЕ (1)
ПРИПАДАЛА (19)
ПРИПАДАЛИ (15)
ПРИПАДАЛО (12)
ПРИПАДАТЬ (1)
ПРИПАДАЮТЬ (12)
ПРИПАДАЮЧА (1)
ПРИПАДАЮЧИ (2)
ПРИПАДЕ (16)
ПРИПАДКУ (1)
ПРИПАДОК (1)
ПРИПАЛ (2)
ПРИПАЛА (50)
ПРИПАЛЕ (2)
ПРИПАЛИ (33)
ПРИПАЛИЙ (3)
ПРИПАЛІ (4)
ПРИПАЛО (29)
ПРИПАЛУ (1)
ПРИПАРЮВАТИ (1)
ПРИПАСИ (2)
ПРИПАСІВ (1)
ПРИПЕКЛО (1)
ПРИПЕР (3)
ПРИПЕРЛА (1)
ПРИПЕРЛИ (2)
ПРИПЕРСЯ (1)

ПРИПЕРТИ (1)
ПРИПЕЧЕ (1)
ПРИПЕЧЕНА (1)
ПРИПИНАЙТЕ (1)
ПРИПИНАЛИ (2)
ПРИПИНАЧКА (2)
ПРИПИНАЧКИ (1)
ПРИПИНАЧКОЮ (4)
ПРИПИНАЧКУ (5)
ПРИПИНИ (1)
ПРИПИНИВ (1)
ПРИПИНИТИ (1)
ПРИПИНИТЬ (3)
ПРИПИНЯТЬ (1)
ПРИПИС (1)
ПРИПИСАВ (2)
ПРИПИСАЛА (1)
ПРИПИСАНІ (1)
ПРИПИСАНО (3)
ПРИПИСАТИ (2)
ПРИПИСАТЬСЯ (1)
ПРИПИСКОЮ (3)
ПРИПИСУВАВСЬ (1)
ПРИПИСУВАТИ (2)
ПРИПИСУВАТИСЬ (1)
ПРИПИСУЄ (2)
ПРИПИШЕ (1)
ПРИПИШЕМО (1)
ПРИПИШІТЬ (6)
ПРИПІКАЄ (3)
ПРИПІКАЛО (3)
ПРИПІКАТЬ (1)
ПРИПІЛ (10)
ПРИПІЧКА (13)
ПРИПІЧКИ (1)
ПРИПІЧКУ (15)
ПРИПІЧОК (19)
ПРИПЛАКУВАТИ (1)
ПРИПЛЕЛОСЬ (2)
ПРИПЛЕНТАЄТЬСЯ (2)
ПРИПЛИВ (4)
ПРИПЛИВАЄ (1)
ПРИПЛИВАЮТЬ (1)
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ПРИПЛИВЛА (1)
ПРИПЛИВЛИ (2)
ПРИПЛИЛА (1)
ПРИПЛИСТИ (1)
ПРИПЛІСКУВАТЬ (1)
ПРИПЛІСКУЮЧИ (1)
ПРИПНУВ (1)
ПРИПНУТА (1)
ПРИПНУТИХ (1)
ПРИПНУТЬ (1)
ПРИПОЛАМИ (1)
ПРИПОЛАХ (1)
ПРИПОЛИ (6)
ПРИПОЛИЧКОЮ (1)
ПРИПОЛІ (1)
ПРИПОНІ (7)
ПРИПОТЕНЬ (1)
ПРИПРАВЛЕНИХ (1)
ПРИПРАВЛЕНІ (1)
ПРИПРІГ (1)
ПРИПРОХУВАВ (2)
ПРИПРОХУВАЛА (4)
ПРИПРОШУВАВ (4)
ПРИПРОШУВАЛА (8)
ПРИПРОШУВАТИ (2)
ПРИПРОШУЄ (2)
ПРИПРОШУЮЧИ (1)
ПРИПРУТЬ (1)
ПРИПРЯЖЕ (1)
ПРИПУСТИ (1)
ПРИПУСТИЛА (1)
ПРИПЯВШИ (1)
ПРИП'ЯЛИ (1)
ПРИП'ЯТІ (1)
ПРИП'ЯТТЮ (1)
ПРИРІВНЯВ (2)
ПРИРІВНЯННЯ (1)
ПРИРІВНЯТИСЬ (1)
ПРИРІС (1)
ПРИРОБИЛИ (1)
ПРИРОБЛЮ (2)
ПРИРОДА (34)
ПРИРОДЖЕНА (14)

ПРИРОДЖЕНЕ (2)
ПРИРОДЖЕНИЙ (14)
ПРИРОДЖЕНИХ (2)
ПРИРОДЖЕНІ (2)
ПРИРОДЖЕНІЙ (4)
ПРИРОДЖЕНОГО (4)
ПРИРОДЖЕНОЇ (2)
ПРИРОДЖЕНОМУ (1)
ПРИРОДЖЕНУ (8)
ПРИРОДИ (51)
ПРИРОДІ (16)
ПРИРОДНЕ (4)
ПРИРОДНИЙ (3)
ПРИРОДНИКОМ (1)
ПРИРОДНИМ (5)
ПРИРОДНИХ (4)
ПРИРОДНИЧІ (1)
ПРИРОДНІ (4)
ПРИРОДНІЙ (1)
ПРИРОДНО (4)
ПРИРОДНОГО (3)
ПРИРОДНОЇ (1)
ПРИРОДНОЮ (2)
ПРИРОДНУ (1)
ПРИРОДНЬО (1)
ПРИРОДНЬОМУ (1)
ПРИРОДНЮ (1)
ПРИРОДНЯ (1)
ПРИРОДО-МАТИ (1)
ПРИРОДОЮ (1)
ПРИРОДУ (9)
ПРИРОДЫ (1)
ПРИРОЖДЕННУ (1)
ПРИРОСЛА (5)
ПРИРОСЛИ (2)
ПРИРОСЛО (1)
ПРИРОСТАТЬ (1)
ПРИРОСТЕ (1)
ПРИРЯДДЯ (1)
ПРИСАДИЛА (1)
ПРИСАДКУВАТА (7)
ПРИСАДКУВАТИЙ (9)
ПРИСАДКУВАТІ (2)

ПРИСАДКУВАТОГО (2)
ПРИСВАТАВСЯ (1)
ПРИСВАТАТИСЬ (1)
ПРИСВАТУВАВСЬ (1)
ПРИСВАТУВАВСЯ (1)
ПРИСВАТУВАЛОСЬ (2)
ПРИСВАТУВАТИСЬ (1)
ПРИСВАТУЄТЬСЯ (4)
ПРИСВАТУЙТЕСЬ (1)
ПРИСВАТУЮТЬСЯ (1)
ПРИСВИСТУВАВ (1)
ПРИСВИСТУВАЛИ (1)
ПРИСВИСТУЮТЬ (1)
ПРИСВІТИВ (1)
ПРИСВІЧУВАВ (1)
ПРИСВІЧУВАЛА (1)
ПРИСВІЧУЄ (1)
ПРИСВОЇВ (2)
ПРИСВОЇЛА (2)
ПРИСВОЮЄ (1)
ПРИСВЯТИВ (1)
ПРИСВЯТИВСЬ (1)
ПРИСВЯТИВСЯ (3)
ПРИСВЯТИЛА (1)
ПРИСВЯТИЛАСЬ (4)
ПРИСВЯТИЛАСЯ (1)
ПРИСВЯТИЛИ (2)
ПРИСВЯТИЛИСЬ (1)
ПРИСВЯТИТЕСЬ (1)
ПРИСВЯТИТИ (2)
ПРИСВЯТИТИСЬ (2)
ПРИСВЯТИТЬ (2)
ПРИСВЯЧЕНА (1)
ПРИСВЯЧУ (1)
ПРИСВЯЧУВАТЬСЯ (1)
ПРИСВЯЧУСЯ (1)
ПРИСИЛАЄ (1)
ПРИСИЛАЙ (4)
ПРИСИЛАЙТЕ (7)
ПРИСИЛАЛА (1)
ПРИСИЛАЛИ (4)
ПРИСИЛАТИМЕ (1)
ПРИСИЛАЮТЬ (5)
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ПРИСИЛУВАВ (10)
ПРИСИЛУВАЛА (6)
ПРИСИЛУВАЛИ (2)
ПРИСИЛУВАЛО (1)
ПРИСИЛУВАНИЙ (2)
ПРИСИЛУВАННЯ (1)
ПРИСИЛУВАННЯМ (2)
ПРИСИЛУВАНО (1)
ПРИСИЛУВАТИ (1)
ПРИСИЛУВАТЬ (5)
ПРИСИЛУЄ (5)
ПРИСИЛУЮ (3)
ПРИСИЛУЮТЬ (2)
ПРИСИПАВ (1)
ПРИСИПАЛА (5)
ПРИСИПАЛИ (1)
ПРИСИПАНА (3)
ПРИСИПАНЕ (2)
ПРИСИПАНИЙ (2)
ПРИСИПАНІ (2)
ПРИСИПАНІЙ (1)
ПРИСИПАНОМУ (1)
ПРИСИПАЮТЬ (1)
ПРИСІВ (13)
ПРИСІВШИ (3)
ПРИСІДАВ (2)
ПРИСІДАЄ (6)
ПРИСІДАЙ (1)
ПРИСІДАЛА (1)
ПРИСІДАЛИ (2)
ПРИСІДАТЬ (1)
ПРИСІДАЮТЬ (1)
ПРИСІДАЮЧИ (3)
ПРИСІДОМ (3)
ПРИСІКАВСЯ (2)
ПРИСІКАЙМОСЬ (1)
ПРИСІКАЙСЯ (1)
ПРИСІКАЙТЕСЬ (1)
ПРИСІКАЛАСЬ (5)
ПРИСІКАЛИСЬ (3)
ПРИСІКАТЬСЯ (1)
ПРИСІКУВАЛАСЬ (1)
ПРИСІКУВАЛИСЬ (1)

ПРИСІКУВАТИСЬ (1)
ПРИСІКУЄТЬСЯ (2)
ПРИСІКУЮЧИСЬ (1)
ПРИСІЛА (23)
ПРИСІЛИ (2)
ПРИСІЛКА (4)
ПРИСІЛКИ (2)
ПРИСІЛКУ (1)
ПРИСІЛОК (3)
ПРИСІЛОЧОК (1)
ПРИСІНЕЧКАХ (1)
ПРИСІНОК (2)
ПРИСІСТИ (2)
ПРИСІУПИВ (1)
ПРИСКАВ (4)
ПРИСКАЄ (3)
ПРИСКАЄШ (1)
ПРИСКАКАВ (9)
ПРИСКАКУВАВ (2)
ПРИСКАКУВАЛИ (1)
ПРИСКАКУЄ (1)
ПРИСКАЛА (1)
ПРИСКАТИ (1)
ПРИСКАТЬ (1)
ПРИСКОМ (11)
ПРИСКОРБНА (1)
ПРИСКОЧАТЬ (1)
ПРИСКОЧИВ (6)
ПРИСКОЧИЛА (1)
ПРИСКОЧИЛО (1)
ПРИСКРЕГОЧУВАЛИ
(1)
ПРИСКУ (3)
ПРИСЛАВ (27)
ПРИСЛАЛА (9)
ПРИСЛАЛИ (33)
ПРИСЛАНА (1)
ПРИСЛАНИЙ (7)
ПРИСЛАНИМИ (2)
ПРИСЛАНІ (10)
ПРИСЛАНІЙ (1)
ПРИСЛАНО (1)
ПРИСЛАНОГО (4)

ПРИСЛАНУ (2)
ПРИСЛАТИ (6)
ПРИСЛАТЬ (6)
ПРИСЛІВ'Я (1)
ПРИСЛІВ'ЯМИ (3)
ПРИСЛОНЕНЕ (1)
ПРИСЛУГА (3)
ПРИСЛУГИ (2)
ПРИСЛУГОВУВАЛИ (1)
ПРИСЛУГОВУВАТИ (2)
ПРИСЛУГОВУЮТЬ (1)
ПРИСЛУГОВУЮЧІ (1)
ПРИСЛУГОЮ (1)
ПРИСЛУГУ (2)
ПРИСЛУЖИВСЯ (3)
ПРИСЛУЖИЛАСЬ (2)
ПРИСЛУЖИЛОСЯ (1)
ПРИСЛУЖИТЬСЯ (3)
ПРИСЛУЖНИКАМ (1)
ПРИСЛУЖНИКАМИ (1)
ПРИСЛУЖНИКИ (2)
ПРИСЛУЖНИКІВ (1)
ПРИСЛУЖНИЦІ (5)
ПРИСЛУЖНИЦЬ (1)
ПРИСЛУЖУВАТЬ (1)
ПРИСЛУЖУСЯ (1)
ПРИСЛУХАВСЬ (2)
ПРИСЛУХАВСЯ (7)
ПРИСЛУХАВШИСЬ (3)
ПРИСЛУХАЄТЬСЯ (4)
ПРИСЛУХАЛАСЬ (17)
ПРИСЛУХАЛИСЬ (3)
ПРИСЛУХАТИСЬ (10)
ПРИСЛУХАТЬСЯ (6)
ПРИСЛУХАЮСЬ (8)
ПРИСЛУХАЮСЯ (2)
ПРИСЛУХАЮЧИСЬ (3)
ПРИСЛУХУВАВСЯ (1)
ПРИСЛУХУВАЛАСЬ (3)
ПРИСЛУХУВАЛАСЯ (1)
ПРИСЛУХУВАТИСЬ (1)
ПРИСМАГЛИ (1)
ПРИСМАГЛІ (1)
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ПРИСМАЖЕНІ (2)
ПРИСМАЖИТЬ (2)
ПРИСМАКИ (3)
ПРИСМАКОМ (1)
ПРИСМАКУ (1)
ПРИСМАЛИТЬ (1)
ПРИСМІШКУ (1)
ПРИСНЕ (5)
ПРИСНИВСЯ (7)
ПРИСНИЛАСЬ (2)
ПРИСНИЛИСЬ (2)
ПРИСНИЛОСЬ (8)
ПРИСНИЛОСЯ (2)
ПРИСНИТЬСЯ (4)
ПРИСНИШСЯ (1)
ПРИСНО (1)
ПРИСНУВ (4)
ПРИСНУЛА (6)
ПРИСНУТИ (1)
ПРИСНУТЬ (1)
ПРИСНЯТЬСЯ (2)
ПРИСОВУВАВСЯ (1)
ПРИСОВУВАЛА (4)
ПРИСОВУЙТЕСЬ (1)
ПРИСОВУЮТЬСЯ (1)
ПРИСОВУЮЧИ (4)
ПРИСОВУЮЧИСЬ (3)
ПРИСОК (11)
ПРИСОХЛО (1)
ПРИСПАТИ (2)
ПРИСПІВКИ (2)
ПРИСПІВКОЮ (2)
ПРИСПІВУВАВ (4)
ПРИСПІВУВАЛА (3)
ПРИСПІВУВАЛИ (2)
ПРИСПІВУВАННЯМ (1)
ПРИСПІВУВАТИ (2)
ПРИСПІВУВАТЬ (1)
ПРИСПІВУЄ (17)
ПРИСПІВУЮТЬ (5)
ПРИСПІВУЮЧИ (7)
ПРИСПІЛА (2)
ПРИСПІЛО (3)

ПРИСПІШИВ (1)
ПРИСПІШИЛА (1)
ПРИСПІШИЛОСЬ (1)
ПРИСПІШИТИ (4)
ПРИСПІШИТЬ (1)
ПРИСПОСОБИТЬ (2)
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (2)
ПРИСПОСОБЛЯВСЯ (1)
ПРИСПОСОБЛЯТИСЬ
(4)
ПРИСПОСОБЛЯЮЧИСЬ
(1)
ПРИСТАВ (70)
ПРИСТАВА (5)
ПРИСТАВАВ (18)
ПРИСТАВАЙ (2)
ПРИСТАВАЙТЕ (2)
ПРИСТАВАЛА (11)
ПРИСТАВАЛИ (26)
ПРИСТАВАЛО (7)
ПРИСТАВАННЯ (3)
ПРИСТАВАТИ (9)
ПРИСТАВИ (3)
ПРИСТАВИВ (19)
ПРИСТАВИВСЬ (1)
ПРИСТАВИВШИ (1)
ПРИСТАВИЛА (18)
ПРИСТАВИЛИ (4)
ПРИСТАВИЛОСЬ (2)
ПРИСТАВИТИ (2)
ПРИСТАВИТЬ (7)
ПРИСТАВИШ (2)
ПРИСТАВІВ (1)
ПРИСТАВКА (2)
ПРИСТАВКИ (3)
ПРИСТАВКОЮ (6)
ПРИСТАВКУ (1)
ПРИСТАВЛЕНА (4)
ПРИСТАВЛЕНИЙ (3)
ПРИСТАВЛЕНІ (3)
ПРИСТАВЛЕНО (1)
ПРИСТАВЛЕНУ (1)
ПРИСТАВЛЮ (6)

ПРИСТАВЛЯВ (3)
ПРИСТАВЛЯВСЬ (1)
ПРИСТАВЛЯВСЯ (3)
ПРИСТАВЛЯЄ (3)
ПРИСТАВЛЯЄТЕ (1)
ПРИСТАВЛЯЄТЕСЬ (1)
ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ (1)
ПРИСТАВЛЯЙ (2)
ПРИСТАВЛЯЙТЕ (2)
ПРИСТАВЛЯЛА (2)
ПРИСТАВЛЯЛАСЬ (2)
ПРИСТАВЛЯЛИ (7)
ПРИСТАВЛЯТИ (10)
ПРИСТАВЛЯТИСЬ (2)
ПРИСТАВЛЯТЬ (9)
ПРИСТАВЛЯЮ (1)
ПРИСТАВЛЯЮТЬСЯ (1)
ПРИСТАВЛЯЮЧИ (2)
ПРИСТАВНИКА (1)
ПРИСТАВОМ (1)
ПРИСТАВТЕ (1)
ПРИСТАВШИ (2)
ПРИСТАЄ (26)
ПРИСТАЄТЕ (3)
ПРИСТАЄШ (2)
ПРИСТАЛА (30)
ПРИСТАЛИ (38)
ПРИСТАЛО (10)
ПРИСТАНЕ (10)
ПРИСТАНЕМО (2)
ПРИСТАНЕТЕ (2)
ПРИСТАНЕШ (2)
ПРИСТАНІ (6)
ПРИСТАНІВ (2)
ПРИСТАННЮ (1)
ПРИСТАНОВИЩ (1)
ПРИСТАНОВИЩА (8)
ПРИСТАНОВИЩЕ (23)
ПРИСТАНОВИЩІ (4)
ПРИСТАНУ (10)
ПРИСТАНУТЬ (1)
ПРИСТАНЬ (5)
ПРИСТАНЬТЕ (1)
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ПРИСТАРКУВАТА (7)
ПРИСТАРКУВАТИЙ
(10)
ПРИСТАРКУВАТИХ (1)
ПРИСТАРКУВАТІ (1)
ПРИСТАРКУВАТОГО
(2)
ПРИСТАРКУВАТОЇ (1)
ПРИСТАРКУВАТУ (1)
ПРИСТАТИ (18)
ПРИСТАТЬ (10)
ПРИСТАЮ (7)
ПРИСТАЮТЬ (11)
ПРИСТАЮЧИХ (1)
ПРИСТОЙНИЙ (1)
ПРИСТРАСТИЕ (1)
ПРИСТРІТ (2)
ПРИСТРІТУ (7)
ПРИСТРОЇТИ (2)
ПРИСТУП (4)
ПРИСТУПАВ (2)
ПРИСТУПАЄ (34)
ПРИСТУПАЄТЕ (1)
ПРИСТУПАЄШ (1)
ПРИСТУПАЙ (1)
ПРИСТУПАЙ-БО (1)
ПРИСТУПАЙТЕ (2)
ПРИСТУПАЛА (2)
ПРИСТУПАЛИ (4)
ПРИСТУПАТИ (3)
ПРИСТУПАТЬ (5)
ПРИСТУПАЮТЬ (9)
ПРИСТУПАЮЧИ (3)
ПРИСТУПИ (5)
ПРИСТУПИ-БО (1)
ПРИСТУПИВ (43)
ПРИСТУПИВШИ (4)
ПРИСТУПИЛА (14)
ПРИСТУПИЛИ (13)
ПРИСТУПИЛО (4)
ПРИСТУПИТИ (10)
ПРИСТУПИТЬ (9)
ПРИСТУПІМ (1)

ПРИСТУПЛЮ (2)
ПРИСТУПЛЯТЬ (1)
ПРИСТУПНА (1)
ПРИСТУПОМ (1)
ПРИСТУПУ (4)
ПРИСТЯЖКУ (1)
ПРИСУД (7)
ПРИСУДЖЕНИМ (1)
ПРИСУДИВ (6)
ПРИСУДИЛА (3)
ПРИСУДИЛИ (5)
ПРИСУДИЛО (1)
ПРИСУДИТЕ (2)
ПРИСУДОВІ (2)
ПРИСУДОМ (2)
ПРИСУДУ (2)
ПРИСУНУВ (4)
ПРИСУНУВСЬ (4)
ПРИСУНУВСЯ (3)
ПРИСУНУВШИ (1)
ПРИСУНУВШИСЬ (1)
ПРИСУНУЛА (3)
ПРИСУНУЛАСЬ (5)
ПРИСУНУЛИСЬ (1)
ПРИСУНЬ (1)
ПРИСУНЬСЯ (5)
ПРИСУРГАНИВСЬ (1)
ПРИСУРГАНИЛАСЬ (2)
ПРИСУРГАНИЛАСЬТАКИ (1)
ПРИСУРГАНИЛИСЬ (2)
ПРИСУРГАНИМОСЬ (1)
ПРИСУРГАНИТЬСЯ (2)
ПРИСУРГАНЯТЬСЯ (1)
ПРИСУТНІЮТЬ (1)
ПРИСУТНЮЮТЬ (1)
ПРИСУТСТВУЮТ (1)
ПРИСЯГАВСЬ (2)
ПРИСЯГАВСЯ (7)
ПРИСЯГАЙ-БОГУ (1)
ПРИСЯГАЙСЯ (3)
ПРИСЯГАЛАСЬ (5)
ПРИСЯГАТИ (1)

ПРИСЯГАТИСЬ (1)
ПРИСЯГАЮСЬ (12)
ПРИСЯГАЮСЯ (1)
ПРИСЯГИ (1)
ПРИСЯГНИ (1)
ПРИСЯГНУВ (1)
ПРИСЯГУ (1)
ПРИСЯДЕ (3)
ПРИСЯДЬ (1)
ПРИСЯЙ-БОГУ (6)
ПРИТАЇВСЯ (5)
ПРИТАЇВШИ (2)
ПРИТАЇВШИСЬ (5)
ПРИТАЇЛА (2)
ПРИТАЇЛАСЬ (7)
ПРИТАЇЛАСЯ (2)
ПРИТАЇЛИ (1)
ПРИТАЇЛИСЬ (11)
ПРИТАЇЛИСЯ (1)
ПРИТАЇЛОСЬ (6)
ПРИТАЇМОСЬ (1)
ПРИТАКНУЛА (1)
ПРИТАКУВАВ (1)
ПРИТАКУВАТЬ (1)
ПРИТАКУЄ (1)
ПРИТАКУЮЧИ (1)
ПРИТАНЦЬОВУВАВ (1)
ПРИТАНЦЬОВУВАЛА
(2)
ПРИТАНЦЬОВУВАЛИ
(1)
ПРИТАНЦЬОВУВАТИ
(1)
ПРИТАНЦЬОВУВАТЬ
(1)
ПРИТАНЦЬОВУЄ (4)
ПРИТАНЦЬОВУЮТЬ
(1)
ПРИТАНЦЬОВУЮЧИ
(1)
ПРИТАРАБАНИВСЯ (2)
ПРИТАРАБАНИЛАСЬ
(5)
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ПРИТАРАБАНИЛИСЬ
(2)
ПРИТАРАБАНИМОСЬ
(1)
ПРИТАРАБАНИТИСЬ
(1)
ПРИТАСКАЛИСЬ (1)
ПРИТАЯНІ (1)
ПРИТВІР (1)
ПРИТВОР (5)
ПРИТВОРА (3)
ПРИТВОРАМИ (2)
ПРИТВОРІ (8)
ПРИТВОРІВ (1)
ПРИТВОРУ (1)
ПРИТВОРЧИК (1)
ПРИТЕРЕБИЛАСЬ (2)
ПРИТЕРЕБИЛИСЬ (1)
ПРИТЕРТІЙ (1)
ПРИТИКА (2)
ПРИТИКИ (2)
ПРИТИС (1)
ПРИТИСКИ (2)
ПРИТИСКОГО (1)
ПРИТИСКОМ (7)
ПРИТИСНЕ (1)
ПРИТИСНУВ (3)
ПРИТИСНУЛА (1)
ПРИТИСНУЛИ (1)
ПРИТИХ (7)
ПРИТИХАВ (1)
ПРИТИХЛА (4)
ПРИТИХЛИ (6)
ПРИТИЧИН (11)
ПРИТИЧИНА (29)
ПРИТИЧИНИ (11)
ПРИТИЧИНОЮ (7)
ПРИТИЧИНУ (8)
ПРИТІК (2)
ПРИТКНЕТЕ (1)
ПРИТОМЛЕНЕ (1)
ПРИТОМЛЕНИХ (1)
ПРИТОМЛЕНІ (2)

ПРИТОМЛЮВАЛИСЬ
(1)
ПРИТОМУ (4)
ПРИТОЧИЛИ (2)
ПРИТОЧУЄ (2)
ПРИТРУСИВ (3)
ПРИТРУСИЛИ (1)
ПРИТРУШЕНІ (2)
ПРИТРУШЕНО (2)
ПРИТРУШЕНОГО (2)
ПРИТРУШУ (1)
ПРИТУЖИЛА (2)
ПРИТУЖИТЬ (1)
ПРИТУЖУВАТЬ (1)
ПРИТУЖУЮТЬ (1)
ПРИТУЛЕНА (6)
ПРИТУЛЕНЕ (1)
ПРИТУЛЕНИЙ (4)
ПРИТУЛЕНИМ (2)
ПРИТУЛЕНІ (4)
ПРИТУЛЕНУ (1)
ПРИТУЛИ (1)
ПРИТУЛИВ (8)
ПРИТУЛИВСЬ (3)
ПРИТУЛИВСЯ (8)
ПРИТУЛИВШИ (7)
ПРИТУЛИВШИСЬ (4)
ПРИТУЛИЛА (21)
ПРИТУЛИЛАСЬ (21)
ПРИТУЛИЛИ (2)
ПРИТУЛИЛИСЬ (5)
ПРИТУЛИЛОСЬ (2)
ПРИТУЛИТЕСЬ (1)
ПРИТУЛИТИ (1)
ПРИТУЛИТИСЬ (6)
ПРИТУЛИТЬ (5)
ПРИТУЛИТЬСЯ (3)
ПРИТУЛИШ (1)
ПРИТУЛКУ (2)
ПРИТУЛОК (10)
ПРИТУЛЮ (6)
ПРИТУЛЮВАЛА (1)
ПРИТУЛЮЄ (2)

ПРИТУЛЮСЬ (1)
ПРИТУЛЮСЯ (1)
ПРИТУПУВАЛА (1)
ПРИТУПУВАЛИ (1)
ПРИТУХАВ (1)
ПРИТУХЛИ (3)
ПРИТЮПАЛИ (1)
ПРИТЯГ (1)
ПРИТЯГАЄ (1)
ПРИТЯГАЛА (1)
ПРИТЯГЛА (5)
ПРИТЯГЛИ (4)
ПРИТЯГЛО (2)
ПРИТЯГНУ (1)
ПРИТЯГТИ (2)
ПРИТЯГУВАВ (3)
ПРИТЯГУВАЛА (1)
ПРИТЯГУВАЛИ (4)
ПРИТЯГУЄ (3)
ПРИТЯГУЮТЬ (3)
ПРИХАПКОМ (1)
ПРИХВОСНЕМ (2)
ПРИХВОСНІ (2)
ПРИХВОСНЯМИ (2)
ПРИХИЛЕНІ (1)
ПРИХИЛИ (1)
ПРИХИЛИВ (2)
ПРИХИЛИВСЬ (1)
ПРИХИЛИВШИ (1)
ПРИХИЛИЛА (1)
ПРИХИЛИЛАСЬ (4)
ПРИХИЛИЛАСЯ (1)
ПРИХИЛИЛИСЬ (2)
ПРИХИЛИЛОСЬ (1)
ПРИХИЛИМОСЬ (3)
ПРИХИЛИТИ (8)
ПРИХИЛИТИСЬ (4)
ПРИХИЛИТИСЯ (1)
ПРИХИЛИТЬ (1)
ПРИХИЛИТЬСЯ (2)
ПРИХИЛЬНА (12)
ПРИХИЛЬНИЙ (35)
ПРИХИЛЬНИК (6)
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ПРИХИЛЬНИКИ (9)
ПРИХИЛЬНИКІВ (8)
ПРИХИЛЬНИМИ (1)
ПРИХИЛЬНИХ (6)
ПРИХИЛЬНИЦІ (1)
ПРИХИЛЬНІ (2)
ПРИХИЛЬНІЙ (1)
ПРИХИЛЬНІСТЬ (19)
ПРИХИЛЬНІСТЮ (12)
ПРИХИЛЬНІША (1)
ПРИХИЛЬНІШЕ (4)
ПРИХИЛЬНІШИЙ (3)
ПРИХИЛЬНІШІ (1)
ПРИХИЛЬНО (5)
ПРИХИЛЬНОЇ (1)
ПРИХИЛЬНОСТІ (6)
ПРИХИЛЬНОЮ (1)
ПРИХИЛЬЦЯМ (1)
ПРИХИЛЮ (2)
ПРИХИЛЮСЯ (2)
ПРИХИЛЯЮТЬСЯ (5)
ПРИХИЛЯЮЧИСЬ (3)
ПРИХИСТИВСЬ (1)
ПРИХИСТИЛИ (1)
ПРИХИСТИТИ (1)
ПРИХИСТИТЬ (2)
ПРИХІД (5)
ПРИХКАВ (3)
ПРИХКАЄ (1)
ПРИХКАЛИ (1)
ПРИХНУВ (2)
ПРИХОВАВ (1)
ПРИХОВАЛАСЬ (1)
ПРИХОВАЛИСЬ (1)
ПРИХОВАНЕ (4)
ПРИХОВУВАВ (1)
ПРИХОВУЄТЬСЯ (2)
ПРИХОДЕ (7)
ПРИХОДЖАТИ (1)
ПРИХОДЖУ (12)
ПРИХОДИВ (47)
ПРИХОДИЛА (31)
ПРИХОДИЛАСЬ (3)

ПРИХОДИЛИ (43)
ПРИХОДИЛО (9)
ПРИХОДИЛОСЬ (1)
ПРИХОДИМО (3)
ПРИХОДИТЕ (1)
ПРИХОДИТИ (4)
ПРИХОДИТИМЕШ (1)
ПРИХОДИТИМУ (1)
ПРИХОДИТЬ (20)
ПРИХОДИТЬСЯ (7)
ПРИХОДИШ (1)
ПРИХОДІ (3)
ПРИХОДО-РОСХІДНІ
(1)
ПРИХОДСКАЯ (2)
ПРИХОДСКОЙ (1)
ПРИХОДУ (3)
ПРИХОДЬ (22)
ПРИХОДЬКАМИ (1)
ПРИХОДЬКИ (4)
ПРИХОДЬКО (2)
ПРИХОДЬТЕ (19)
ПРИХОДЮ (1)
ПРИХОДЯТЬ (6)
ПРИХОЖА (7)
ПРИХОЖІ (1)
ПРИХОЖІЙ (40)
ПРИХОЖОЇ (15)
ПРИХОЖУ (64)
ПРИХОЛОДИЛО (1)
ПРИХОПИ (1)
ПРИХОПИВШИ (2)
ПРИХОПИТИ (1)
ПРИХОПИТЬ (1)
ПРИЦМАКУЮТЬ (2)
ПРИЦМАКУЮЧИ (4)
ПРИЦМОКУВАЛИ (1)
ПРИЦМОКУЄ (1)
ПРИЦМОКУЮЧИ (3)
ПРИЦУЦУВАТА (1)
ПРИЦУЦУВАТИЙ (2)
ПРИЦУЦУВАТОЇ (1)
ПРИЦУЦУВАТОЮ (1)

ПРИЧАВИВ (1)
ПРИЧАВЛЮ (1)
ПРИЧАЛ (1)
ПРИЧАЛАХ (1)
ПРИЧАЛИВ (5)
ПРИЧАЛИЛИ (1)
ПРИЧАЛИТЬ (2)
ПРИЧАЛИЩЕ (1)
ПРИЧАЛУ (2)
ПРИЧАЛЯТЬ (1)
ПРИЧАНДАЛАМИ (8)
ПРИЧАНДАЛИ (15)
ПРИЧАРОВАНА (2)
ПРИЧАРОВУВАЛО (1)
ПРИЧАРОВУВАТЬ (1)
ПРИЧАРУВАВ (8)
ПРИЧАРУВАЛА (21)
ПРИЧАРУВАЛИ (4)
ПРИЧАРУВАЛО (3)
ПРИЧАРУВАТИ (6)
ПРИЧАРУВАТЬ (3)
ПРИЧАРУЄТЕ (1)
ПРИЧАРУЄШ (1)
ПРИЧАРУЮ (3)
ПРИЧАСТЯ (25)
ПРИЧАСТЯМ (1)
ПРИЧАЩАВ (2)
ПРИЧАЩАВСЯ (1)
ПРИЧАЩАЄШСЯ (1)
ПРИЧАЩАЛАСЬ (2)
ПРИЧАЩАЛАСЯ (1)
ПРИЧАЩАТИ (1)
ПРИЧАЩАТИСЬ (1)
ПРИЧАЩАТЬСЯ (4)
ПРИЧАЩАЮТЬСЯ (2)
ПРИЧВАЛАВ (2)
ПРИЧЕПА (34)
ПРИЧЕПЕ (1)
ПРИЧЕПИ (8)
ПРИЧЕПИВ (4)
ПРИЧЕПИВСЬ (3)
ПРИЧЕПИВСЯ (16)
ПРИЧЕПИЛА (3)
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ПРИЧЕПИЛАСЬ (36)
ПРИЧЕПИЛАСЯ (3)
ПРИЧЕПИЛИ (2)
ПРИЧЕПИЛИСЬ (14)
ПРИЧЕПИЛОСЬ (1)
ПРИЧЕПИМОСЬ (2)
ПРИЧЕПИСЬ (6)
ПРИЧЕПИТИ (2)
ПРИЧЕПИТИСЬ (3)
ПРИЧЕПИТЬСЯ (9)
ПРИЧЕПІ (4)
ПРИЧЕПІТЬ (1)
ПРИЧЕПІТЬСЯ (1)
ПРИЧЕПКИ (1)
ПРИЧЕПЛЕНА (4)
ПРИЧЕПЛЕНИЙ (1)
ПРИЧЕПЛЕНИМИ (4)
ПРИЧЕПЛЕНИХ (2)
ПРИЧЕПЛЕНІ (7)
ПРИЧЕПЛЕНІЙ (1)
ПРИЧЕПЛЕНО (1)
ПРИЧЕПЛЕНОЇ (1)
ПРИЧЕПЛЕНОЮ (1)
ПРИЧЕПЛИВА (3)
ПРИЧЕПЛИВЕ (1)
ПРИЧЕПЛИВИЙ (3)
ПРИЧЕПЛИВИХ (1)
ПРИЧЕПЛИВІСТЬ (1)
ПРИЧЕПЛИВІСТЮ (1)
ПРИЧЕПЛИВО (4)
ПРИЧЕПЛИВОЇ (2)
ПРИЧЕПЛИВОСТІ (1)
ПРИЧЕПЛИВУ (1)
ПРИЧЕПЛЮВАВ (1)
ПРИЧЕПЛЮВАВСЯ (1)
ПРИЧЕПЛЮВАЛИ (1)
ПРИЧЕПЛЮСЬ (3)
ПРИЧЕПЛЮСЯ (1)
ПРИЧЕПЛЮЮТЬСЯ (1)
ПРИЧЕПЛЯТЬ (5)
ПРИЧЕПОЮ (6)
ПРИЧЕПУ (18)
ПРИЧЕПУРЕНИЙ (1)

ПРИЧЕПУРЕНІ (1)
ПРИЧЕПУРИ (1)
ПРИЧЕПУРИВ (1)
ПРИЧЕПУРИВСЬ (5)
ПРИЧЕПУРИВСЯ (9)
ПРИЧЕПУРИВШИ (1)
ПРИЧЕПУРИВШИСЬ (8)
ПРИЧЕПУРИЛА (8)
ПРИЧЕПУРИЛАСЬ (14)
ПРИЧЕПУРИЛИ (1)
ПРИЧЕПУРИЛИСЬ (2)
ПРИЧЕПУРИМО (1)
ПРИЧЕПУРИСЬ (7)
ПРИЧЕПУРИТИСЬ (2)
ПРИЧЕПУРИТЬ (3)
ПРИЧЕПУРИТЬСЯ (4)
ПРИЧЕПУРІТЬ (1)
ПРИЧЕПУРІТЬСЯ (1)
ПРИЧЕПУРЮ (2)
ПРИЧЕПУРЮВАЛАСЬ
(1)
ПРИЧЕПУРЮСЬ (3)
ПРИЧЕПУРЮСЯ (1)
ПРИЧЕСАВ (1)
ПРИЧЕСАВСЯ (1)
ПРИЧЕСАВШИСЬ (1)
ПРИЧЕСАЛА (3)
ПРИЧЕСАЛАСЬ (3)
ПРИЧЕСАНА (3)
ПРИЧЕСАНИЙ (6)
ПРИЧЕСАНИМИ (1)
ПРИЧЕСАНІ (2)
ПРИЧЕСАНУ (1)
ПРИЧЕСАТИСЬ (1)
ПРИЧЕТ (3)
ПРИЧИН (2)
ПРИЧИНА (21)
ПРИЧИНАМ (1)
ПРИЧИНЕНИМИ (1)
ПРИЧИНЕНІ (2)
ПРИЧИНИ (107)
ПРИЧИНИВ (15)
ПРИЧИНИВШИ (1)

ПРИЧИНИЛА (12)
ПРИЧИНИЛИ (1)
ПРИЧИНИЛОСЯ (2)
ПРИЧИНИТИ (1)
ПРИЧИНИТЬ (2)
«ПРИЧИННА» (4)
ПРИЧИННОЮ (1)
ПРИЧИНОЮ (14)
ПРИЧИНУ (18)
ПРИЧИНУВАТА (3)
ПРИЧИНУВАТИЙ (1)
ПРИЧИНУВАТОЮ (1)
ПРИЧИНЯЙ-БО (1)
ПРИЧИНЯЮТЬСЯ (1)
ПРИЧІЛКА (11)
ПРИЧІЛКАХ (1)
ПРИЧІЛКОВА (1)
ПРИЧІЛКОВЕ (4)
ПРИЧІЛКОВОГО (2)
ПРИЧІЛКОМ (7)
ПРИЧІЛКУ (25)
ПРИЧІЛОК (17)
ПРИЧІЛОЧКУ (1)
ПРИЧІПКИ (2)
ПРИЧІПКУ (2)
ПРИЧІСУВАЛА (1)
ПРИЧІСУВАЛИСЬ (1)
ПРИЧІСУВАТИСЬ (1)
ПРИЧІСУЄТЬСЯ (1)
ПРИЧОМУ (1)
ПРИЧТА (6)
ПРИЧТОМ (2)
ПРИЧТУ (1)
ПРИШАМКУВАВ (1)
ПРИШЕЛЕПАВСЬ (1)
ПРИШЕЛЕПАЄТЬСЯ (1)
ПРИШЕЛЕПАЛАСЬ (3)
ПРИШЕЛЕПУВАТА (1)
ПРИШЕЛЕПУВАТИЙ
(9)
ПРИШЕЛЕПУВАТИХ
(2)
ПРИШЕЛЕПУВАТІЙ (2)
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ПРИШЕЛЕПУВАТОГО
(1)
ПРИШЕЛЕПУВАТУ (2)
ПРИШИБ (9)
ПРИШИБИТЬКА (1)
ПРИШИБИТЬКАМИ (1)
ПРИШИБИТЬКО (1)
ПРИШИБЛА (1)
ПРИШИБЛЕНА (3)
ПРИШИБЛЕНИЙ (5)
ПРИШИБЛЕНИМ (1)
ПРИШИБЛЕНИХ (1)
ПРИШИБЛЕНІ (3)
ПРИШИБУ (1)
ПРИШИВАЄ (1)
ПРИШИВАЛА (1)
ПРИШИТІ (1)
ПРИШИТО (2)
ПРИШИТОГО (1)
ПРИШИЮ (2)
ПРИШКВАРИМО (1)
ПРИШЛА (1)
ПРИШЛЕ (3)
ПРИШЛЕМО (4)
ПРИШЛИ (1)
ПРИШЛІТЬ (33)
ПРИШЛЮ (25)
ПРИШЛЮТЬ (6)
ПРИШПИЛЕНА (3)
ПРИШПИЛЕНИЙ (1)
ПРИШПИЛЕНІ (4)
ПРИШПИЛИЛА (2)
ПРИШПИЛИЛИ (1)
ПРИШПИЛИМО (1)
ПРИШПИЛИТИ (1)
ПРИШПИЛИТЬ (2)
ПРИШПИЛЮ (1)
ПРИШПИЛЮЄ (1)
ПРИШПИЛЯНА (1)
ПРИШТА (1)
ПРИШТУ (2)
ПРИЩАХ (1)
ПРИЩЕПИВ (3)

ПРИЩЕПИЛА (1)
ПРИЩЕПИТЬСЯ (2)
ПРИЩИК (1)
ПРИЩИКНУВ (2)
ПРИЩИКНУЛА (1)
ПРИЩИКНУЛИ (1)
ПРИЩУВАТОГО (1)
ПРИЩУЛИВ (1)
ПРИЩУЛИВСЯ (1)
ПРИЮТАХ (1)
ПРИЮТІ (2)
ПРИЯЄ (1)
ПРИЯЗНЕНЬКИЙ (1)
ПРИЯЗНІ (1)
ПРИЯЗНО (4)
ПРИЯЗНЬ (3)
ПРИЯЛА (1)
ПРИЯЛЕЧА (6)
ПРИЯЛИ (1)
ПРИЯЛИЧАЄ (8)
ПРИЯЛИЧАЛО (1)
ПРИЯЛИЧУВАВ (1)
ПРИЯЛИЧУВАЛА (2)
ПРИЯЛО (1)
ПРИЯТЕЛЕВІ (3)
ПРИЯТЕЛЕМ (7)
ПРИЯТЕЛІ (23)
ПРИЯТЕЛІВ (21)
ПРИЯТЕЛЬ (23)
ПРИЯТЕЛЬКА (9)
ПРИЯТЕЛЬКАМ (2)
ПРИЯТЕЛЬКАМИ (10)
ПРИЯТЕЛЬКИ (25)
ПРИЯТЕЛЬКО (1)
ПРИЯТЕЛЬКОЮ (2)
ПРИЯТЕЛЬКУ (4)
ПРИЯТЕЛЬНІША (1)
ПРИЯТЕЛЬОК (11)
ПРИЯТЕЛЬОК-ГОСТЕЙ
(1)
ПРИЯТЕЛЬСТВА (3)
ПРИЯТЕЛЬСТВІ (2)
ПРИЯТЕЛЬСТВО (5)

ПРИЯТЕЛЬЦІ (2)
ПРИЯТЕЛЮ (1)
ПРИЯТЕЛЮВАВ (4)
ПРИЯТЕЛЮВАЛА (3)
ПРИЯТЕЛЮВАЛИ (3)
ПРИЯТЕЛЮВАТИ (1)
ПРИЯТЕЛЮВАТЬ (1)
ПРИЯТЕЛЮЄ (2)
ПРИЯТЕЛЮЮ (1)
ПРИЯТЕЛЯ (18)
ПРИЯТЕЛЯ-БАТЮШКИ
(1)
ПРИЯТЕЛЯМ (2)
ПРИЯТЕЛЯМИ (8)
ПРІВІТАВСЯ (1)
ПРІЗВИЩ (12)
ПРІЗВИЩА (31)
ПРІЗВИЩАМИ (12)
ПРІЗВИЩЕ (49)
ПРІЗВИЩЕМ (1)
ПРІМУ (1)
ПРІРВИ (1)
ПРІРВУ (2)
ПРІСНИМИ (2)
ПРІСЦІ (1)
ПРІСЬКИ (1)
ПРІСЬКУ (2)
ПРІШЛІ (1)
ПРО (2913)
ПРОБАЛАКАЛИ (1)
ПРОБАЛАКАЮТЬ (1)
ПРОБАЧАЄ (1)
ПРОБАЧАЙТЕ (2)
ПРОБАЧЕННЯ (4)
ПРОБ'Є (1)
ПРОБИ (5)
ПРОБИВ (1)
ПРОБИВАВСЯ (3)
ПРОБИВАЄТЬСЯ (1)
ПРОБИВАЛИСЬ (1)
ПРОБИВАТИСЬ (2)
ПРОБИВСЯ (1)
ПРОБИЛА (2)
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ПРОБИЛИСЬ (1)
ПРОБИТЕ (1)
ПРОБИТИЙ (2)
ПРОБІГАВСЬ (1)
ПРОБІГАВШИСЬ (1)
ПРОБІГАЙМОСЬ (2)
ПРОБІГАЛА (1)
ПРОБІГАЛИ (1)
ПРОБІГАЛО (1)
ПРОБІГАТИСЬ (4)
ПРОБІГЛАСЬ (1)
ПРОБКИ (1)
ПРОБЛЕМА (1)
ПРОБЛИСКУЄ (2)
ПРОБОЇ (1)
ПРОБРАВ (1)
ПРОБРАВСЬ (1)
ПРОБРЕШЕШСЯ (1)
ПРОБУ (1)
ПРОБУВ (13)
ПРОБУВАВ (28)
ПРОБУВАЄ (10)
ПРОБУВАЄМ (1)
ПРОБУВАЄМО (2)
ПРОБУВАЄТЕ (2)
ПРОБУВАЄШ (2)
ПРОБУВАЙ (1)
ПРОБУВАЛА (8)
ПРОБУВАЛИ (9)
ПРОБУВАННЯ (3)
ПРОБУВАТИ (5)
ПРОБУВАТИМЕ (1)
ПРОБУВАТИМЕТЕ (1)
ПРОБУВАТИМЕШ (1)
ПРОБУВАТЬ (4)
ПРОБУВАЮ (5)
ПРОБУВАЮТЬ (2)
ПРОБУВАЮЧИ (17)
ПРОБУВШИ (9)
ПРОБУДЕМО (1)
ПРОБУДЕТЕ (2)
ПРОБУДЖУВАЛИ (2)
ПРОБУДИЛСЯ (2)

ПРОБУЄ (2)
ПРОБУЄМО (1)
ПРОБУЙТЕ (5)
ПРОБУЛА (6)
ПРОБУЛИ (1)
ПРОБУРКАВ (1)
ПРОБУРКАЛИСЬ (1)
ПРОБУТИ (2)
ПРОБ'ЮТЬ (1)
ПРОВАДИВ (2)
ПРОВАДИЛА (3)
ПРОВАДИЛАСЬ (1)
ПРОВАДИЛИ (4)
ПРОВАДИЛИСЬ (2)
ПРОВАДИТИ (9)
ПРОВАДИТЬ (7)
ПРОВАДИТЬСЯ (2)
ПРОВАДИШ (1)
ПРОВАДЯТЬ (4)
ПРОВАДЯЧИ (1)
ПРОВАЛИВСЬ (1)
ПРОВАЛИВСЯ (6)
ПРОВАЛИЛА (2)
ПРОВАЛИЛАСЬ (4)
ПРОВАЛИЛИСЬ (3)
ПРОВАЛИН (1)
ПРОВАЛИНИ (1)
ПРОВАЛИНУ (1)
ПРОВАЛИТЬСЯ (1)
ПРОВАЛЛЄ (4)
ПРОВАЛЛІ (3)
ПРОВАЛЛІВ (2)
ПРОВАЛЛЯ (15)
ПРОВАЛЛЯМ (4)
ПРОВАЛЮ (5)
ПРОВАЛЮЄТЬСЯ (1)
ПРОВАЛЮСЬ (1)
ПРОВАНСА (1)
ПРОВАНСАЛЕЦЬ (1)
ПРОВАНСАЛИ (1)
ПРОВАНСАЛЬСЬКИЙ
(2)

ПРОВАНСАЛЬСЬКОЮ
(2)
ПРОВАНСАЛЬСЬКУ (1)
ПРОВАНСІ (6)
ПРОВЕДЕ (2)
ПРОВЕДЕМО (1)
ПРОВЕДЕНА (4)
ПРОВЕДЕНИЙ (2)
ПРОВЕДЕНИХ (1)
ПРОВЕДЕНО (2)
ПРОВЕДЕТЕ (1)
ПРОВЕДЕШ (1)
ПРОВЕДИ (4)
ПРОВЕДІННЯ (2)
ПРОВЕДУ (6)
ПРОВЕЗЛИ (1)
ПРОВЕЗТИ (1)
ПРОВЕЛА (9)
ПРОВЕЛИ (15)
ПРОВЕСТИ (10)
ПРОВИН (2)
ПРОВИНА (7)
ПРОВИНИ (12)
ПРОВИНИЛАСЬ (1)
ПРОВИННИКИ (1)
ПРОВИННИКІВ (9)
ПРОВИНУ (35)
ПРОВІАНТ (1)
ПРОВІВ (21)
ПРОВІВШИ (2)
ПРОВІД (7)
ПРОВІДЦІ (1)
ПРОВІДЦІВ (1)
ПРОВІЗ (1)
ПРОВІЗІЄЮ (1)
ПРОВІЗІЇ (1)
ПРОВІЗІЮ (4)
ПРОВІНЦІАЛАМ (1)
ПРОВІНЦІАЛАМИ (2)
ПРОВІНЦІАЛИ (1)
ПРОВІНЦІАЛІЗМИ (2)
ПРОВІНЦІАЛКАМИ (1)
ПРОВІНЦІАЛКОЮ (1)
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ПРОВІНЦІАЛОК (1)
ПРОВІНЦІАЛЬНА (2)
ПРОВІНЦІАЛЬНИЙ (1)
ПРОВІНЦІАЛЬНИМ (2)
ПРОВІНЦІАЛЬНИХ (3)
ПРОВІНЦІАЛЬНІ (7)
ПРОВІНЦІАЛЬНУ (2)
ПРОВІНЦІЇ (7)
ПРОВІНЦІЮ (3)
ПРОВІНЦІЯ (1)
ПРОВІНЦІЯЛЬНЕ (1)
ПРОВІНЦІЯЛЬНІ (1)
ПРОВІНЦІЯЛЬНОГО (1)
ПРОВІНЦІЯМИ (1)
ПРОВІТРИВСЯ (1)
ПРОВІТРИЛАСЬ (1)
ПРОВІТРИЛИ (1)
ПРОВІТРИТЕСЬ (1)
ПРОВІТРИТИ (1)
ПРОВІТРИТЬ (2)
ПРОВІТРИТЬСЯ (2)
ПРОВОДЕ (6)
ПРОВОДЖУВАЛИ (1)
ПРОВОДЖУВАТИ (1)
ПРОВОДИ (9)
ПРОВОДИВ (11)
ПРОВОДИЛА (7)
ПРОВОДИЛИ (12)
ПРОВОДИЛО (1)
ПРОВОДИНИ (1)
ПРОВОДИРІ (2)
ПРОВОДИРІВ (1)
ПРОВОДИРЯ (2)
ПРОВОДИРЯМИ (2)
ПРОВОДИТЕ (1)
ПРОВОДИТИ (2)
ПРОВОДИТЬ (7)
ПРОВОДОМ (4)
ПРОВОДЬТЕ (1)
ПРОВОДЯТЬ (1)
ПРОВОДЯТЬСЯ (1)
ПРОВОДЯЧИ (3)
ПРОВОЗГЛАСИВ (1)

ПРОВОРНА (55)
ПРОВОРНЕНЬКА (1)
ПРОВОРНЕНЬКІ (1)
ПРОВОРНЕНЬКО (10)
ПРОВОРНЕНЬКОГО (1)
ПРОВОРНЕНЬКОЮ (1)
ПРОВОРНИЙ (26)
ПРОВОРНИМИ (1)
ПРОВОРНИХ (6)
ПРОВОРНІ (14)
ПРОВОРНІСТЬ (3)
ПРОВОРНІША (4)
ПРОВОРНІШЕ (3)
ПРОВОРНІШІ (3)
ПРОВОРНО (24)
ПРОВОРНОГО (2)
ПРОВОРНОЇ (5)
ПРОВОРНОЮ (1)
ПРОВОРНУ (2)
ПРОВЧИ (1)
ПРОВЧИЛА (1)
ПРОВЧИМО (2)
ПРОВЧИТИ (1)
ПРОГАВРОНИЛИ (2)
ПРОГАЙНОВАНА (1)
ПРОГАЙНУВАВ (4)
ПРОГАЙНУВАВШИ (3)
ПРОГАЙНУВАЛА (6)
ПРОГАЙНУВАЛИ (4)
ПРОГАЙНУВАТЬ (1)
ПРОГАЙНУЄ (3)
ПРОГАЙНУЄТЕ (1)
ПРОГАЙНУЄШ (1)
ПРОГАЙНУЮТЬ (1)
ПРОГАЛИНА (7)
ПРОГАЛИНИ (8)
ПРОГАЛИНІ (6)
ПРОГАЛИНУ (8)
ПРОГАНЯ (1)
ПРОГАНЯВ (2)
ПРОГАНЯЄ (3)
ПРОГАНЯЄТЕ (1)
ПРОГАНЯЄШ (1)

ПРОГАНЯЙ (1)
ПРОГАНЯЛА (3)
ПРОГАНЯЛИ (2)
ПРОГАНЯТИ (1)
ПРОГАНЯТЬ (1)
ПРОГАНЯЮ (4)
ПРОГАНЯЮТЬ (2)
ПРОГІМНАЗІЇ (4)
ПРОГІМНАЗІЮ (1)
ПРОГІМНАЗІЯ (1)
ПРОГЛИНЕ (2)
ПРОГЛИНУТИ (1)
ПРОГЛЯДАВ (2)
ПРОГЛЯДАЄ (2)
ПРОГЛЯДАЛА (2)
ПРОГЛЯДАЛИ (1)
ПРОГЛЯДАЮТЬ (1)
ПРОГЛЯНУ (1)
ПРОГЛЯНУВ (1)
ПРОГЛЯНУЛО (1)
ПРОГНАВ (13)
ПРОГНАВШИ (1)
ПРОГНАЛА (5)
ПРОГНАЛИ (8)
ПРОГНАТИ (5)
ПРОГНАТЬ (3)
ПРОГНІВАВ (1)
ПРОГНІВАЙТЕСЬ (1)
ПРОГНІВИВ (1)
ПРОГНІВИЛА (1)
ПРОГНІВИТИ (1)
ПРОГОВОРИВСЯ (2)
ПРОГОВОРИЛАСЬ (1)
ПРОГОВОРЮЙТЕСЬ (2)
ПРОГРАВ (10)
ПРОГРАВАВ (1)
ПРОГРАВАЙ (1)
ПРОГРАВАЛА (1)
ПРОГРАВАЛИ (1)
ПРОГРАВСЯ (2)
ПРОГРАЄ (2)
ПРОГРАЄТЕ (1)
ПРОГРАЄШ (2)
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ПРОГРАЛА (5)
ПРОГРАЛИ (3)
ПРОГРАМА (3)
ПРОГРАМИ (17)
ПРОГРАМІ (4)
ПРОГРАМОВИЙ (2)
ПРОГРАМУ (5)
ПРОГРАНІ (1)
ПРОГРАТИ (3)
ПРОГРАТЬ (2)
ПРОГРЕС (3)
ПРОГРЕСИВНА (2)
ПРОГРЕСИВНЕ (2)
ПРОГРЕСИВНИЙ (1)
ПРОГРЕСИВНИХ (1)
ПРОГРЕСИВНІ (3)
ПРОГРЕСИВНІШІ (1)
ПРОГРЕСИВНОГО (2)
ПРОГРЕСИСТ (1)
ПРОГРЕСОМ (1)
ПРОГРЕСУ (4)
ПРОГРЕСУЄ (2)
ПРОГУЛА (1)
ПРОГУЛО (2)
ПРОГУЛЯВ (2)
ПРОГУЛЯВШИ (1)
ПРОГУЛЯЄМОСЬ (3)
ПРОГУЛЯЙСЯ (1)
ПРОГУЛЯЛА (2)
ПРОГУЛЯЛИ (3)
ПРОГУЛЯНИЙ (1)
ПРОГУЛЯНКИ (2)
ПРОГУЛЯНКУ (1)
ПРОГУЛЯННІ (1)
ПРОГУЛЯННЯ (48)
ПРОГУЛЯННЯМ (1)
ПРОГУЛЯННЯЧКА (1)
ПРОГУЛЯТИСЬ (1)
ПРОГУЛЯТЬСЯ (2)
ПРОДАВ (33)
ПРОДАВАВ (14)
ПРОДАВАЙ (8)
ПРОДАВАЙТЕ (2)

ПРОДАВАЛА (9)
ПРОДАВАЛИ (8)
ПРОДАВАТИ (21)
ПРОДАВАТЬ (6)
ПРОДАВСЬ (1)
ПРОДАВШИ (1)
ПРОДАДУТЬ (7)
ПРОДАЄ (5)
ПРОДАЄТЕ (2)
ПРОДАЄТЬСЯ (5)
ПРОДАЖ (56)
ПРОДАЖА (1)
ПРОДАЖНУ (2)
ПРОДАЖУ (3)
ПРОДАЙ (15)
ПРОДАЙМО (1)
ПРОДАЛА (23)
ПРОДАЛИ (8)
ПРОДАМ (19)
ПРОДАМО (9)
ПРОДАНИЙ (2)
ПРОДАНИМИ (1)
ПРОДАНІ (6)
ПРОДАНОГО (1)
ПРОДАНУ (3)
ПРОДАСИ (4)
ПРОДАСИСЬ (1)
ПРОДАСТЕ (2)
ПРОДАСТЬ (2)
ПРОДАТИ (21)
ПРОДАТЬ (11)
ПРОДАЮ (2)
ПРОДАЮТЬ (10)
ПРОДАЮТЬСЯ (4)
ПРОДЕР (4)
ПРОДЕРЕМО (1)
ПРОДЕРЛАСЬ (2)
ПРОДЕРСЯ (4)
ПРОДЕРТОЮ (2)
ПРОДЕРШИ (1)
ПРОДЕРШИСЬ (1)
ПРОДЗВОНИВ (3)
ПРОДЗВОНИЛИ (1)

ПРОДЗВОНИЛО (1)
ПРОДЗВОНИТЬ (1)
ПРОДЗИЖЧАЛА (1)
ПРОДИВО (4)
ПРОДИРАЛАСЬ (1)
ПРОДІЛИВ (1)
ПРОДІЛИТИ (1)
ПРОДІЛЛЯ (1)
ПРОДІЛОМ (1)
ПРОДІЛЬ (5)
ПРОДІЛЯ (3)
ПРОДОВБАНІ (1)
ПРОДОВЖ (4)
ПРОДОВЖАСТЕ (1)
ПРОДОВЖИВ (1)
ПРОДОВЖИЛАСЬ (1)
ПРОДОВЖИЛИ (1)
ПРОДОВЖИТИ (1)
ПРОДОВЖИТЬ (1)
ПРОДОВЖУВАЛИ (2)
ПРОДОВОЛЬЧЕ (2)
ПРОДРАВШИСЬ (1)
ПРОДРАЖИНЛИ (1)
ПРОДРАЖНЕ (1)
ПРОДРАЖНЕНО (1)
ПРОДРАЖНИВ (11)
ПРОДРАЖНИЛА (1)
ПРОДРАЖНИЛИ (28)
ПРОДРАЖНЯТЬ (1)
ПРОДРІМАЛА (1)
ПРОДУВ (1)
ПРОДУХВИНА (3)
ПРОДУХВИНАМИ (1)
ПРОДУХВИНИ (6)
ПРОДУХВИНІ (1)
ПРОДУХВИНУ (2)
ПРОЕКТ (4)
ПРОЕКТОВАНОЮ (2)
ПРОЕКТОВАНУ (2)
ПРОЕКТУЄТЕ (2)
ПРОЖЕНЕ (7)
ПРОЖЕНЕМО (1)
ПРОЖЕНЕТЕ (3)
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ПРОЖЕНЕШ (3)
ПРОЖЕНИ (3)
ПРОЖЕНІМО (1)
ПРОЖЕНІТЬ (2)
ПРОЖЕНУ (1)
ПРОЖЕНУТЬ (1)
ПРОЖЕРІ (1)
ПРОЖИВ (12)
ПРОЖИВАВ (8)
ПРОЖИВАЄ (3)
ПРОЖИВАЄТЕ (1)
ПРОЖИВАЛА (2)
ПРОЖИВАЛИ (3)
ПРОЖИВАННЯ (2)
ПРОЖИВАТИ (3)
ПРОЖИВАТИМЕ (1)
ПРОЖИВАЮ (2)
ПРОЖИВАЮЧИ (6)
ПРОЖИВЕ (1)
ПРОЖИВЕМО (1)
ПРОЖИВЕШ (1)
ПРОЖИВУ (1)
ПРОЖИВШИ (1)
ПРОЖИЛА (13)
ПРОЖИЛИ (6)
ПРОЖИР (1)
ПРОЖИТИ (9)
ПРОЖИТОК (14)
ПРОЖИТТЯ (12)
ПРОЖОГОМ (87)
ПРОЗ (102)
ПРОЗА (9)
ПРОЗАЇК (1)
ПРОЗАЇКІВ (1)
ПРОЗАЇЧНА (4)
ПРОЗАЇЧНЕ (1)
ПРОЗАЇЧНИЙ (3)
ПРОЗАЇЧНИМ (1)
ПРОЗАЇЧНИМИ (2)
ПРОЗАЇЧНИХ (2)
ПРОЗАЇЧНІ (4)
ПРОЗАЇЧНІШІ (1)
ПРОЗАЇЧНОЇ (1)

ПРОЗАЇЧНОЮ (3)
ПРОЗАЇЧНУ (2)
ПРОЗВАЛИ (2)
ПРОЗВИЩЕ (1)
ПРОЗДРАЧНО (2)
ПРОЗЕРПІНА (1)
ПРОЗЕРПІНИ (1)
ПРОЗИ (3)
ПРОЗИВАЄТЬСЯ (1)
ПРОЗИВАЛАСЬ (1)
ПРОЗИВАЮТЬ (8)
ПРОЗИРАЄ (1)
ПРОЗІ (16)
ПРОЗІРНИЙ (3)
ПРОЗІРНІЙ (1)
ПРОЗІРНО (1)
ПРОЗІРНОГО (1)
ПРОЗІРНОЮ (1)
ПРОЗОРА (11)
ПРОЗОРЕ (14)
ПРОЗОРИЙ (13)
ПРОЗОРИМ (13)
ПРОЗОРИМИ (5)
ПРОЗОРИХ (6)
ПРОЗОРІ (13)
ПРОЗОРІЙ (14)
ПРОЗОРІМ (1)
ПРОЗОРОГО (5)
ПРОЗОРОЇ (5)
ПРОЗОРОМУ (14)
ПРОЗОРОЮ (8)
ПРОЗОРУ (7)
ПРОЗОРЧАСТИМ (1)
ПРОЗОРЧАСТОЮ (1)
ПРОЗОРЧАСТУ (1)
ПРОЗОЮ (10)
ПРОЗУ (8)
ПРОИЗВЕДЕНИЕ (2)
ПРОИЗВЕДЕНИЕМ (1)
ПРОИЗВЕДЕНИЙ (1)
ПРОЇДАЮЧИ (1)
ПРОЇЖДЖАТИСЬ (2)
ПРОЇЖДЖАТЬ (3)

ПРОЇЖДЖАЧІ (1)
ПРОЇЖДЖАЮЧИ (2)
ПРОЇЖДЖИЙ (2)
ПРОЇЖДЖИХ (2)
ПРОЇЖДЖІ (1)
ПРОЇЖДЖУСЬ (1)
ПРОЇЗД (2)
ПРОЇЗДА (2)
ПРОЇЗДАХ (2)
ПРОЇЗДИВСЬ (1)
ПРОЇЗДИЛАСЬ (2)
ПРОЇЗДИТИСЬ (1)
ПРОЇЗДИТЬСЯ (1)
ПРОЇЗДІ (3)
ПРОЇЗДКИ (1)
ПРОЇЗДКУ (1)
ПРОЇЗДУ (1)
ПРОЇЛА (1)
ПРОЇЛИ (1)
ПРОЇЛИСЬ (2)
ПРОЇХАВ (7)
ПРОЇХАЛА (1)
ПРОЇХАЛИ (1)
ПРОЇХАТИ (3)
ПРОЙДЕ (9)
ПРОЙДЕТЬСЯ (1)
ПРОЙДЕШ (3)
ПРОЙДИСВІТ (13)
ПРОЙДИСВІТА (3)
ПРОЙДИСВІТИ (6)
ПРОЙДИСВІТІВ (5)
ПРОЙДИСВІТОВІ (1)
ПРОЙДИСВІТОМ (1)
ПРОЙДУТЬ (6)
ПРОЙМАВ (2)
ПРОЙМАЄ (5)
ПРОЙМАЛА (1)
ПРОЙМАЛИ (4)
ПРОЙМАЛО (1)
ПРОЙМАТИ (1)
ПРОЙМЕ (1)
ПРОЙНЯВ (7)
ПРОЙНЯЛА (1)
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ПРОЙНЯЛИ (2)
ПРОЙНЯЛО (1)
ПРОЙТИ (10)
ПРОЙТИСЬ (2)
ПРОЙШЛА (41)
ПРОЙШЛАСЬ (2)
ПРОЙШЛИ (9)
ПРОЙШЛО (6)
ПРОЙШОВ (16)
ПРОЙШОВСЯ (1)
ПРОКАЗАВ (1)
ПРОКАЗУВАВ (2)
ПРОКАТУВАТИ (1)
ПРОКАТУВАТИСЬ (2)
ПРОКАТУЄТЬСЯ (2)
ПРОКВИЛИ (1)
ПРОКИДАВСЯ (1)
ПРОКИДАЄТЬСЯ (12)
ПРОКИДАЛАСЬ (4)
ПРОКИДАЛИСЬ (4)
ПРОКИДАЛОСЬ (2)
ПРОКИДАЮСЬ (2)
ПРОКИДАЮТЬСЯ (1)
ПРОКИДАЮЧИСЬ (3)
ПРОКИНЕТЬСЯ (4)
ПРОКИНЕШСЯ (1)
ПРОКИНУВСЬ (15)
ПРОКИНУВСЯ (31)
ПРОКИНУВШИСЬ (10)
ПРОКИНУЛАСЬ (66)
ПРОКИНУЛАСЯ (2)
ПРОКИНУЛИСЬ (13)
ПРОКИНУЛОСЬ (15)
ПРОКИНУСЬ (3)
ПРОКИНУСЯ (1)
ПРОКИНУТИСЬ (1)
ПРОКИНУТЬСЯ (1)
ПРОКІП (36)
ПРОКЛАДАЄ (1)
ПРОКЛАДЕНИЙ (1)
ПРОКЛАМАЦІЙ (1)
ПРОКЛАСТИ (4)
ПРОКЛИНАВ (1)

ПРОКЛИНАЄ (2)
ПРОКЛИНАЙ (2)
ПРОКЛИНАЙТЕ (1)
ПРОКЛИНАЛА (4)
ПРОКЛИНАТИ (1)
ПРОКЛИНАЮЧИ (2)
ПРОКЛИНАЮЧОГО (2)
ПРОКЛІН (5)
ПРОКЛЬОНИ (1)
ПРОКЛЯВ (3)
ПРОКЛЯЛА (4)
ПРОКЛЯНУ (1)
ПРОКЛЯТ (2)
ПРОКЛЯТА (18)
ПРОКЛЯТЕ (2)
ПРОКЛЯТИЙ (26)
ПРОКЛЯТИМ (1)
ПРОКЛЯТИХ (3)
ПРОКЛЯТІ (15)
ПРОКЛЯТОГО (4)
ПРОКЛЯТОЇ (1)
ПРОКЛЯТОЮ (1)
ПРОКЛЯТТЯМ (1)
ПРОКЛЯТУ (2)
ПРОКЛЯТУЩА (2)
ПРОКЛЯТУЩИЙ (1)
ПРОКЛЯТУЩИХ (2)
ПРОКОВТНЕМО (1)
ПРОКОВТНЕШ (2)
ПРОКОВТНУ (2)
ПРОКОВТНУВ (3)
ПРОКОВТНУЛА (5)
ПРОКОВТНУТИ (1)
ПРОКОВТНУТЬ (5)
ПРОКОЛИ (1)
ПРОКОПА (8)
ПРОКОПАЛИ (2)
ПРОКОПАНИЙ (1)
ПРОКОПАНІ (2)
ПРОКОПАНОЮ (1)
ПРОКОПЕ (3)
ПРОКОПО (1)
ПРОКОПОВИЧ (69)

ПРОКОПОВИЧА (7)
ПРОКОПОВИЧЕВІ (2)
ПРОКОПОВИЧЕМ (3)
ПРОКОПОВИЧІ (6)
ПРОКОПОВИЧІВ (1)
ПРОКОПОВИЧІВНА (2)
ПРОКОПОВИЧІВНИ (2)
ПРОКОПОВИЧІВНУ (1)
ПРОКОПОВИЧКА (60)
ПРОКОПОВИЧКИ (1)
ПРОКОПОВИЧКУ (1)
ПРОКОПОВИЧУ (2)
ПРОКОПОВИЧЦІ (2)
ПРОКОТИВСЬ (1)
ПРОКОТИТИСЬ (1)
ПРОКРИЧУ (2)
ПРОКРУЧЕНЕ (1)
ПРОКУКУРІКАВ (1)
ПРОКУРОРА (1)
ПРОКУСИВ (1)
ПРОЛАЗИВ (1)
ПРОЛАЗИТЕ (1)
ПРОЛАЗИТЬ (2)
ПРОЛАЗЬТЕ (1)
ПРОЛЕЖАВ (5)
ПРОЛЕЖАЛА (6)
ПРОЛЕЖАТЬ (1)
ПРОЛЕТАРІЇВ (1)
ПРОЛЕТАРІЯ-ОФІЦЕРА
(1)
ПРОЛЕТИТЬ (1)
ПРОЛЕТІВ (3)
ПРОЛЕТІЛА (3)
ПРОЛЕТІЛО (1)
ПРОЛЕЧУ (1)
ПРОЛИВ (4)
ПРОЛИВАВ (1)
ПРОЛИВАЄМО (3)
ПРОЛИВАЛА (1)
ПРОЛИВАЛИ (1)
ПРОЛИВАЛОСЯ (1)
ПРОЛИВАННЯ (4)
ПРОЛИВАТИ (2)
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ПРОЛИЗАЛА (1)
ПРОЛИЗИНУ (2)
ПРОЛИЛА (2)
ПРОЛИЛИ (4)
ПРОЛИЛОСЬ (1)
ПРОЛИЛОСЯ (1)
ПРОЛИНУВ (1)
ПРОЛИСКУВАЛОСЬ (1)
ПРОЛИТА (1)
ПРОЛИТІ (1)
ПРОЛИТО (2)
ПРОЛИТОЇ (3)
ПРОЛИТОЮ (1)
ПРОЛІЗ (2)
ПРОЛІЗЕ (1)
ПРОЛІЗЕМО (1)
ПРОЛІЗЕТЕ (1)
ПРОЛІЗЛИ (1)
ПРОЛІЗТИ (3)
ПРОЛІЗУ (2)
ПРОЛІТАЛИ (2)
ПРОЛІТАЛО (1)
ПРОЛЛЄШ (1)
ПРОЛЛЮ (2)
ПРОЛОЖЕНИМ (1)
ПРОЛОЖЕНИХ (1)
ПРОЛОМИВ (1)
ПРОЛОМИЛА (1)
ПРОЛОМИЛОСЬ (1)
ПРОЛОМИТЬ (1)
ПРОЛОМУ (1)
ПРОЛЯГАВ (1)
ПРОМАЙНУВ (9)
ПРОМАЙНУВАВ (1)
ПРОМАЙНУЛА (11)
ПРОМАЙНУЛИ (17)
ПРОМАЙНУЛО (2)
ПРОМАНТАЧИЛИ (1)
ПРОМАРНУВАЛА (1)
ПРОМАРНУВАЛИ (1)
ПРОМАРНУЄ (1)
ПРОМАХ (2)
ПРОМАХНУТИСЬ (2)

ПРОМАХУ (1)
ПРОМАШКА (3)
ПРОМАШКИ (1)
ПРОМАШКУ (3)
ПРОМЕНИСТІ (1)
ПРОМЕНІ (1)
ПРОМЕНІВ (2)
ПРОМЕНЯ (2)
ПРОМЕНЯСТЕ (1)
ПРОМЕНЯСТИЙ (1)
ПРОМЕНЯСТИМИ (1)
ПРОМЕНЯСТИХ (1)
ПРОМЕНЯСТІ (3)
ПРОМЕНЯСТОГО (1)
ПРОМЕНЯХ (1)
ПРОМЕТЕЯ (1)
ПРОМИКАВСЯ (1)
ПРОМИКНУТИСЬ (2)
ПРОМИКУВАВ (1)
ПРОМИКУВАВСЬ (4)
ПРОМИКУВАВСЯ (3)
ПРОМИКУВАЛАСЬ (1)
ПРОМИКУВАЛИСЬ (2)
ПРОМИКУВАЛЬНИЙ
(1)
ПРОМИКУВАТЬСЯ (2)
ПРОМИКУЄ (2)
ПРОМИКУЄТЬСЯ (4)
ПРОМИНАВСЯ (1)
ПРОМИНАЛИСЬ (1)
ПРОМИНУТА (1)
ПРОМИНУТИЙ (1)
ПРОМИНУТІ (2)
ПРОМИСЛІВСТВА (3)
ПРОМИСЛІВСТВО (10)
ПРОМИСЛІВСТВОМ (1)
ПРОМИТЕ (1)
ПРОМИТУ (1)
ПРОМИШЛЯЛИ (1)
ПРОМІЖ (6)
ПРОМІНЕМ (1)
ПРОМІННІ (8)
ПРОМІННІВ (1)

ПРОМІННЯ (106)
ПРОМІННЯМ (81)
ПРОМІННЯМИ (2)
ПРОМІННЯХ (5)
ПРОМІНЬ (60)
ПРОМІНЯВ (4)
ПРОМКНЕТЬСЯ (1)
ПРОМКНУВ (1)
ПРОМКНУВСЯ (2)
ПРОМКНУВШИЙСЯ (1)
ПРОМКНУВШИСЬ (1)
ПРОМКНУВШОГО (2)
ПРОМКНУЛАСЬ (6)
ПРОМКНУЛИСЬ (1)
ПРОМКНУЛОСЬ (4)
ПРОМКНУТА (1)
ПРОМКНУТЕ (1)
ПРОМКНУТИЙ (4)
ПРОМКНУТІ (5)
ПРОМКНУТО (2)
ПРОМКНУТОЇ (2)
ПРОМКНУТЬСЯ (1)
ПРОМОВ (3)
ПРОМОВА (11)
ПРОМОВЕЦЬ (2)
ПРОМОВИ (11)
ПРОМОВИВ (709)
ПРОМОВИВШИ (11)
ПРОМОВИЛА (529)
ПРОМОВИЛИ (15)
ПРОМОВИТИ (23)
ПРОМОВИТЬ (20)
ПРОМОВИШ (3)
ПРОМОВІ (1)
ПРОМОВКА (5)
ПРОМОВЛЕНЕ (2)
ПРОМОВЛЕНО (3)
ПРОМОВЛЮ (1)
ПРОМОВЛЯВ (24)
ПРОМОВЛЯЄ (16)
ПРОМОВЛЯЄШ (1)
ПРОМОВЛЯЛА (24)
ПРОМОВЛЯЛИ (7)
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ПРОМОВЛЯЛОСЬ (1)
ПРОМОВЛЯННЯ (2)
ПРОМОВЛЯТИ (12)
ПРОМОВЛЯТЬ (4)
ПРОМОВЛЯЮТЬ (9)
ПРОМОВЛЯЮЧИ (3)
ПРОМОВОЮ (4)
ПРОМОВТЕ (1)
ПРОМОВУ (22)
ПРОМОВЧАЛА (1)
ПРОМОВЧАЛИ (2)
ПРОМОЧЕНА (1)
ПРОМОЧИЛО (1)
ПРОМОЧИТЬ (1)
ПРОМОЧУВАТИ (1)
ПРОМЯТИ (1)
ПРОНЕСЕТЬСЯ (1)
ПРОНИЗАВ (4)
ПРОНИЗАЛО (6)
ПРОНИЗАНА (1)
ПРОНИЗАНИЙ (2)
ПРОНИЗАНИХ (1)
ПРОНИЗАНІ (3)
ПРОНИЗАНОГО (1)
ПРОНИЗУВАВ (6)
ПРОНИЗУВАЛИ (4)
ПРОНИЗУВАЛО (12)
ПРОНИЗУВАЛЬНИЙ (1)
ПРОНИЗУВАТА (1)
ПРОНИЗУВАТЕ (1)
ПРОНИЗУВАТИЙ (6)
ПРОНИЗУВАТИМ (4)
ПРОНИЗУВАТИМИ (3)
ПРОНИЗУВАТІ (2)
ПРОНИЗУЄ (5)
ПРОНИЗУЮТЬ (4)
ПРОНИЗУЮЧА (2)
ПРОНИЗУЮЧИ (1)
ПРОНИЗУЮЧИМ (1)
ПРОНИКАВ (1)
ПРОНИКАЄТЬСЯ (2)
ПРОНІССЯ (1)
ПРОНОЗА (5)

ПРОНОЗУ (1)
ПРОНОЗУВАТИЙ (3)
ПРОНОСИЛИСЬ (2)
ПРОНОСИТЬСЯ (1)
ПРОНЯВКАВ (1)
ПРОПАВ (39)
ПРОПАВШИЙ (1)
ПРОПАГАНДИ (5)
ПРОПАГАНДОЮ (1)
ПРОПАГАНДУ (2)
ПРОПАГАНДУЮТЬ (2)
ПРОПАДАВ (2)
ПРОПАДАЄ (5)
ПРОПАДАЛА (1)
ПРОПАДАЛИ (1)
ПРОПАДАТИ (6)
ПРОПАДАТИМУ (1)
ПРОПАДАТЬ (2)
ПРОПАДАЮ (2)
ПРОПАДАЮТЬ (2)
ПРОПАДЕ (23)
ПРОПАДЕМО (1)
ПРОПАДЕШ (3)
ПРОПАДУ (11)
ПРОПАДУТЬ (3)
ПРОПАЛА (30)
ПРОПАЛИ (20)
ПРОПАЛО (22)
ПРОПАЛЮЄ (2)
ПРОПАСНИЦІ (24)
ПРОПАСНИЦЮ (4)
ПРОПАСНИЦЯ (16)
ПРОПАСТИ (10)
ПРОПАХАВСЯ (3)
ПРОПАХАВШИСЬ (1)
ПРОПАХАЛАСЬ (5)
ПРОПАХАЛИСЬ (2)
ПРОПАХАЛОСЬ (1)
ПРОПАХАНИЙ (2)
ПРОПАХАНИМ (1)
ПРОПАХАНІ (2)
ПРОПАХЛОСЬ (1)
ПРОПАЩА (19)

ПРОПАЩЕ (3)
ПРОПАЩИЙ (4)
ПРОПАЩИХ (3)
ПРОПАЩІ (18)
ПРОПАЩУ (1)
ПРОПЕЧАТАЙТЕ (1)
ПРОП'Є (1)
ПРОП'ЄМО (1)
ПРОП'ЄШ (2)
ПРОПИВ (11)
ПРОПИВАВ (2)
ПРОПИВАЄТЕ (1)
ПРОПИВАТИ (1)
ПРОПИВАТЬ (1)
ПРОПИВАЮТЬ (1)
ПРОПИЛА (4)
ПРОПИЛИ (6)
ПРОПИСАВ (1)
ПРОПИСАНО (1)
ПРОПИТИ (2)
ПРОПИТЬ (2)
ПРОПИЩАВ (2)
ПРОПОВІДЕЙ (2)
ПРОПОВІДІ (13)
ПРОПОВІДІВ (1)
ПРОПОВІДНИКІВ (1)
ПРОПОВІДНИЦЯ (1)
ПРОПОВІДНИЦЯШТУНДКА (1)
ПРОПОВІДУВАВ (8)
ПРОПОВІДУВАЛИ (2)
ПРОПОВІДУВАЛИСЬ
(1)
ПРОПОВІДУВАННЯ (1)
ПРОПОВІДУВАТИ (2)
ПРОПОВІДУВАТЬ (5)
ПРОПОВІДУЄ (3)
ПРОПОВІДУЄТЕ (1)
ПРОПОВІДУЄШ (2)
ПРОПОВІДУЙ (1)
ПРОПОВІДУЮТЬ (3)
ПРОПОВІДЬ (12)
ПРОПОВІДЯМИ (4)
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ПРОПОВІДЯХ (3)
ПРОПОЗИВАТЬ (1)
ПРОПОЗИЦІЄЮ (1)
ПРОПОЗИЦІЮ (2)
ПРОПОЛОСКАТИ (1)
ПРОПОРЦІЇ (2)
ПРОПУСКАВ (10)
ПРОПУСКАЄ (2)
ПРОПУСКАЙТЕ (1)
ПРОПУСКАЛА (9)
ПРОПУСКАТИ (4)
ПРОПУСКАТЬ (3)
ПРОПУСКАЮТЬ (3)
ПРОПУСКИ (1)
ПРОПУСТ (1)
ПРОПУСТЕ (1)
ПРОПУСТИ (4)
ПРОПУСТИВ (13)
ПРОПУСТИЛА (13)
ПРОПУСТИЛИ (7)
ПРОПУСТИЛО (3)
ПРОПУСТИТИ (2)
ПРОПУСТИТЬ (7)
ПРОПУСТІВ (1)
ПРОПУСТЯТЬ (5)
ПРОПУЩЕН (2)
ПРОПУЩЕНА (4)
ПРОПУЩЕНИЙ (3)
ПРОПУЩЕНІ (4)
ПРОПУЩЕНО (10)
ПРОПУЩУ (1)
ПРОПХАВСЯ (3)
ПРОПХАТИСЬ (3)
ПРОП'Ю (3)
ПРОП'ЮТЬ (2)
ПРОРВАВ (2)
ПРОРВАВСЯ (1)
ПРОРВАВШИСЬ (1)
ПРОРВАЛА (2)
ПРОРВАЛАСЬ (2)
ПРОРВАЛИСЬ (1)
ПРОРВАЛО (2)
ПРОРВАЛОСЬ (1)

ПРОРВАНА (1)
ПРОРВЕТЬСЯ (1)
ПРОРИВАВ (1)
ПРОРИВАВСЯ (1)
ПРОРИВАЄ (1)
ПРОРИВАЄТЬСЯ (1)
ПРОРИВАЛАСЬ (1)
ПРОРИВАЛИСЬ (5)
ПРОРИВАЛИСЯ (2)
ПРОРИВАТИСЬ (2)
ПРОРИВАЮТЬСЯ (2)
ПРОРИВАЮЧИСЬ (2)
ПРОРІЗ (1)
ПРОРІЗАНЕ (1)
ПРОРІЗАНИМИ (2)
ПРОРІЗОМ (1)
ПРОРІЗУВАЛА (1)
ПРОРІКАТИ (1)
ПРОРІХИ (1)
ПРОРОБИВ (1)
ПРОРОК (5)
ПРОРОКА (13)
ПРОРОКА-ПОЛІТИКА
(1)
ПРОРОКІВ (5)
ПРОРОК-ПОЛІТИК (1)
ПРОРОКУЄ (2)
ПРОРОКЧУДОТВОРЕЦЬ (1)
ПРОРОЧЕСТВА (1)
ПРОРОЧИЙ (1)
ПРОРОЧИЦЯ (2)
ПРОРОЧІ (1)
ПРОРУБАВ (1)
ПРОРУБАНІ (1)
ПРОРУБАНУ (1)
ПРОСА (23)
ПРОСАМИ (3)
ПРОСАХ (1)
ПРОСВЕЩАТЬ (2)
ПРОСВЕЩЕНИЯ (2)
ПРОСВИСТІЛА (1)
ПРОСВІТА (19)

ПРОСВІТИ (67)
ПРОСВІТИВ (1)
ПРОСВІТИЛАСЬ (1)
ПРОСВІТИТИ (1)
ПРОСВІТИТИСЬ (1)
ПРОСВІТИТЬ (3)
ПРОСВІТІ (7)
ПРОСВІТКУ (5)
ПРОСВІТНЄ (3)
ПРОСВІТНИКА (2)
ПРОСВІТНІ (8)
ПРОСВІТНІМИ (2)
ПРОСВІТНІСТЬ (18)
ПРОСВІТНІСТЮ (2)
ПРОСВІТНІХ (5)
ПРОСВІТНІШУ (1)
ПРОСВІТНОМУ (1)
ПРОСВІТНОСТІ (7)
ПРОСВІТНУ (3)
ПРОСВІТНЬОГО (2)
ПРОСВІТНЬОЇ (3)
ПРОСВІТНЬОМУ (1)
ПРОСВІТНЮ (2)
ПРОСВІТНЯ (3)
ПРОСВІТОЮ (17)
ПРОСВІТУ (31)
ПРОСВІЧЕНА (9)
ПРОСВІЧЕНИЙ (2)
ПРОСВІЧЕНИМ (6)
ПРОСВІЧЕНИМИ (3)
ПРОСВІЧЕНИХ (8)
ПРОСВІЧЕНІ (12)
ПРОСВІЧЕНІЙ (1)
ПРОСВІЧЕНІСТЬ (1)
ПРОСВІЧЕНІША (1)
ПРОСВІЧЕНІШИХ (1)
ПРОСВІЧЕНІШОГО (1)
ПРОСВІЧЕНОЇ (2)
ПРОСВІЧЕНОЮ (4)
ПРОСВІЧЕНУ (2)
ПРОСВІЧУВАЛОСЬ (1)
ПРОСВІЧУВАТЬ (2)
ПРОСВІЧУЄ (1)
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ПРОСВІЧУЄТЬСЯ (1)
ПРОСВІЧУЮТЬСЯ (1)
ПРОСВІЩЕНІЮ (1)
ПРОСЕ (18)
ПРОСИ (11)
ПРОСИВ (154)
ПРОСИВСЯ (7)
ПРОСИДІВ (1)
ПРОСИДІЛА (3)
ПРОСИДІЛИ (6)
ПРОСИЛА (117)
ПРОСИЛАСЬ (6)
ПРОСИЛАСЯ (3)
ПРОСИЛИ (78)
ПРОСИЛИСЬ (1)
ПРОСИЛО (7)
ПРОСИЛЬНУ (1)
ПРОСИМ (1)
ПРОСИМО (38)
ПРОСИСАЛАСЬ (1)
ПРОСИСЬ (1)
ПРОСИТЕ (3)
ПРОСИТИ (82)
ПРОСИТИМЕТЕ (1)
ПРОСИТИМУ (10)
ПРОСИТИМУТЬ (1)
ПРОСИТИСЬ (4)
ПРОСИТЬ (72)
ПРОСИТЬСЯ (9)
ПРОСИЧАВ (1)
ПРОСИШ (5)
ПРОСІВАЄТЬСЯ (1)
ПРОСІЛ (1)
ПРОСІЛЬНИМ (2)
ПРОСІМОСЯ (1)
ПРОСІТЬ (13)
ПРОСІЯЛО (1)
ПРОСКАКАЛИ (1)
ПРОСКЛОНЯТИ (1)
ПРОСКОЧИВ (1)
ПРОСКОЧИЛА (5)
ПРОСКОЧИЛИ (1)
ПРОСКОЧИТЬ (5)

ПРОСКУР (4)
ПРОСКУРАМИ (1)
ПРОСКУРИ (19)
ПРОСКУРИНИ (1)
ПРОСКУРКАМИ (1)
ПРОСКУРНИЦІ (9)
ПРОСКУРНИЦЬКУ (1)
ПРОСКУРНИЦЮ (1)
ПРОСКУРНИЦЯ (17)
ПРОСКУРНИЧИНА (1)
ПРОСКУРОЮ (3)
ПРОСКУРУ (2)
ПРОСЛАВЛЕНОМУ (1)
ПРОСЛАВЛЯЙСЯ (1)
ПРОСЛАВЛЯЮТЬ (2)
ПРОСЛАВСЯ (1)
ПРОСЛАВТЕ (1)
ПРОСЛИЗНЕ (1)
ПРОСЛУЖИВ (1)
ПРОСЛУЖИВШИ (2)
ПРОСМИКУВАЛИСЬ
(1)
ПРОСНЕТСЯ (1)
ПРОСО (25)
ПРОСОВУВАЛАСЬ (1)
ПРОСОВУЙСЯ (1)
ПРОСОМ (4)
ПРОСОЧУЄТЬСЯ (1)
ПРОСПАВ (4)
ПРОСПАВСЯ (3)
ПРОСПАВШИ (1)
ПРОСПАЛА (1)
ПРОСПАЛИСЬ (1)
ПРОСПЕКТУ (2)
ПРОСПІВАВ (1)
ПРОСПІВАЛА (1)
ПРОСПІВАЛИ (8)
ПРОСТА (59)
ПРОСТАК (4)
ПРОСТАКА (1)
ПРОСТАКАМИ (1)
ПРОСТАК-КОЗАК (1)
ПРОСТАКОВІ (1)

ПРОСТАЦЬКИЙ (3)
ПРОСТАЦЬКИМ (2)
ПРОСТАЦЬКИХ (1)
ПРОСТАЦЬКІ (1)
ПРОСТАЦЬКОГО (1)
ПРОСТАЦЬКОМУ (1)
ПРОСТЕ (10)
ПРОСТЕЛЕНА (1)
ПРОСТЕЛЕНЕ (1)
ПРОСТЕЛЕНИЙ (5)
ПРОСТЕЛЕНИХ (1)
ПРОСТЕЛЕНІ (2)
ПРОСТЕЛЕНІЙ (1)
ПРОСТЕЛЕНОГО (1)
ПРОСТЕЛЕНОМУ (2)
ПРОСТЕЛИ-БО (1)
ПРОСТЕЛИВ (5)
ПРОСТЕЛИЛА (7)
ПРОСТЕЛИЛАСЬ (1)
ПРОСТЕЛИТЬ (1)
ПРОСТЕЛЮВАЛАСЬ
(1)
ПРОСТЕЛЯЛА (1)
ПРОСТЕНЬКА (8)
ПРОСТЕНЬКИЙ (1)
ПРОСТЕНЬКИХ (2)
ПРОСТЕНЬКІ (3)
ПРОСТЕНЬКІЙ (2)
ПРОСТЕНЬКО (5)
ПРОСТЕНЬКОГО (1)
ПРОСТЕНЬКОЇ (1)
ПРОСТЕНЬКОМУ (1)
ПРОСТЕНЬКОЮ (3)
ПРОСТЕНЬКУ (8)
ПРОСТЕЦЬ (1)
ПРОСТИ (18)
ПРОСТИБІ (5)
ПРОСТИ-БІ (1)
ПРОСТИВ (10)
ПРОСТИГАВ (1)
ПРОСТИГАЛА (1)
ПРОСТИГЛИ (1)
ПРОСТИГЛИЙ (2)
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ПРОСТИГЛО (1)
ПРОСТИГНЕ (1)
ПРОСТИЙ (58)
ПРОСТИЛА (3)
ПРОСТИЛИ (1)
ПРОСТИМ (18)
ПРОСТИМИ (22)
ПРОСТИНЯ (2)
ПРОСТИРАДЕЛ (1)
ПРОСТИРАДЛА (4)
ПРОСТИРАДЛАМИ (2)
ПРОСТИРАДЛО (1)
ПРОСТИРАДЛОМ (3)
ПРОСТИРЯДЛА (3)
ПРОСТИРЯДЛІ (2)
ПРОСТИРЯДЛО (12)
ПРОСТИРЯДЛОМ (4)
ПРОСТИТЕ (1)
ПРОСТИТЕЛЬНА (1)
ПРОСТИТИ (1)
ПРОСТИТЬ (13)
ПРОСТИХ (57)
ПРОСТИШ (1)
ПРОСТІ (55)
ПРОСТІЙ (5)
ПРОСТІМО (1)
ПРОСТІР (49)
ПРОСТІРНА (1)
ПРОСТІСІНЬКО (4)
ПРОСТІТЬ (7)
ПРОСТІША (3)
ПРОСТІШЕ (8)
ПРОСТІШИЙ (3)
ПРОСТІШИМ (1)
ПРОСТІШИХ (4)
ПРОСТІШІ (10)
ПРОСТІШОЇ (2)
ПРОСТІШОМУ (1)
ПРОСТІШОЮ (2)
ПРОСТІШУ (3)
ПРОСТО (410)
ПРОСТОВОЛОСА (5)
ПРОСТОВОЛОСІ (1)

ПРОСТОВОЛОСУ (1)
ПРОСТОГНАВ (2)
ПРОСТОГНАЛА (1)
ПРОСТОГО (39)
ПРОСТОЇ (27)
ПРОСТОМУ (5)
ПРОСТОНАРОДНІ (2)
ПРОСТОР (2)
ПРОСТОРИХ (2)
ПРОСТОРІ (31)
ПРОСТОРІЙ (2)
ПРОСТОРНА (30)
ПРОСТОРНЕ (5)
ПРОСТОРНЕНЬКІ (1)
ПРОСТОРНИЙ (12)
ПРОСТОРНИМИ (2)
ПРОСТОРНИХ (10)
ПРОСТОРНІ (17)
ПРОСТОРНІЙ (22)
ПРОСТОРНІШЕ (3)
ПРОСТОРНІШИЙ (2)
ПРОСТОРНІШІЙ (1)
ПРОСТОРНІШУ (1)
ПРОСТОРНО (2)
ПРОСТОРНОГО (2)
ПРОСТОРНОЇ (4)
ПРОСТОРНОМУ (2)
ПРОСТОРНОЮ (1)
ПРОСТОРНУ (15)
ПРОСТОРОМ (2)
ПРОСТОРУ (18)
ПРОСТОТА (5)
ПРОСТО-ТАКИ (48)
ПРОСТОТИ (4)
ПРОСТОТІ (3)
ПРОСТОТО (2)
ПРОСТОТОЮ (3)
ПРОСТОТУ (7)
ПРОСТОЮ (20)
ПРОСТОЯВ (2)
ПРОСТОЯЛА (3)
ПРОСТОЯЛИ (1)
ПРОСТРЕЛЕНА (2)

ПРОСТРОМИВ (1)
ПРОСТРОМИТЬ (1)
ПРОСТРУГАЛИ (1)
ПРОСТУ (23)
ПРОСТУВАВ (7)
ПРОСТУВАЛА (1)
ПРОСТУВАЛИ (8)
ПРОСТУВАЛО (2)
ПРОСТУВАННЯ (1)
ПРОСТУВАТИ (2)
ПРОСТУВАТЬ (1)
ПРОСТУДИВСЯ (2)
ПРОСТУЄ (11)
ПРОСТУПАВ (1)
ПРОСТУПИВСЯ (1)
ПРОСТУПИМОСЬ (1)
ПРОСТУПКИ (1)
ПРОСТУПСТВА (2)
ПРОСТУПСТВАХ (1)
ПРОСТУПСТВІ (1)
ПРОСТУПСТВО (10)
ПРОСТУПСТВОМ (2)
ПРОСТУПЦЯ (1)
ПРОСТУЮ (2)
ПРОСТУЮТЬ (2)
ПРОСТУЮЧИ (10)
ПРОСТЯГ (31)
ПРОСТЯГАВ (4)
ПРОСТЯГАВСЯ (2)
ПРОСТЯГАВШИМИ (2)
ПРОСТЯГАЄ (8)
ПРОСТЯГАЛА (1)
ПРОСТЯГАЛИ (4)
ПРОСТЯГАЛИСЬ (2)
ПРОСТЯГАТИ (7)
ПРОСТЯГАТЬ (1)
ПРОСТЯГАЮТЬ (2)
ПРОСТЯГАЮЧИ (4)
ПРОСТЯГАЮЧИСЬ (2)
ПРОСТЯГЛА (32)
ПРОСТЯГЛАСЬ (9)
ПРОСТЯГЛАСЯ (13)
ПРОСТЯГЛЕ (1)
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ПРОСТЯГЛИ (2)
ПРОСТЯГЛИСЬ (2)
ПРОСТЯГЛИСЯ (4)
ПРОСТЯГЛОСЯ (3)
ПРОСТЯГНЕМО (1)
ПРОСТЯГНЕТЬСЯ (1)
ПРОСТЯГНІМО (1)
ПРОСТЯГНУВ (2)
ПРОСТЯГНУВША (1)
ПРОСТЯГНУВШИ (5)
ПРОСТЯГНУВШИСЬ (1)
ПРОСТЯГНУТІ (2)
ПРОСТЯГНУТУ (1)
ПРОСТЯГСЯ (13)
ПРОСТЯГТИ (3)
ПРОСТЯГТИСЬ (2)
ПРОСТЯГТИСЯ (1)
ПРОСТЯГШИ (1)
ПРОСУНЕ (1)
ПРОСУНУВ (1)
ПРОСУНУВСЯ (1)
ПРОСУНУЛА (1)
ПРОСУНУЛАСЬ (1)
ПРОСУНУЛИСЬ (2)
ПРОСУНУТА (1)
ПРОСЬБ (1)
ПРОСЬБИ (1)
ПРОСЮ (2)
ПРОСЯНКИ (7)
ПРОСЯНКОЮ (2)
ПРОСЯНКУ (4)
ПРОСЯТЬ (25)
ПРОСЯТЬСЯ (1)
ПРОСЯЧИ (5)
ПРОТАНЦЬОВУЮТЬ
(1)
ПРОТАНЦЮВАТЬ (1)
ПРОТВЕРЕЗИВ (2)
ПРОТВЕРЕЗИВСЬ (1)
ПРОТВЕРЕЗИЛА (2)
ПРОТВЕРЕЗИЛАСЬ (1)
ПРОТВЕРЕЗИЛИСЬ (2)
ПРОТЕ (6)

ПРОТЕКЦІЇ (1)
ПРОТЕКЦІЮ (2)
ПРОТЕКЦІЯ (2)
ПРОТЕР (6)
ПРОТЕРЛА (1)
ПРОТЕРСЯ (1)
ПРОТЕРТИ (1)
ПРОТЕРТОЮ (1)
ПРОТЕСТ (6)
ПРОТЕСТАНСТВА (1)
ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ
(1)
ПРОТЕСТАНТСЬКІ (1)
ПРОТЕСТАНТСЬКІЙ (1)
ПРОТЕСТАНТСЬКОМУ
(1)
ПРОТЕСТИ (1)
ПРОТЕСТОМ (2)
ПРОТЕСТУ (4)
ПРОТЕСТУЄМО (1)
ПРОТЕСТУЮЧОЇ (1)
ПРОТЕСТУЮЧУ (1)
ПРОТИ (639)
ПРОТИВ (5)
ПРОТИВИТЬ (1)
ПРОТИВИТЬСЯ (4)
ПРОТИВЛЯТЬСЯ (1)
ПРОТИВНА (6)
ПРОТИВНЕ (4)
ПРОТИВНИЙ (17)
ПРОТИВНИХ (2)
ПРОТИВНІ (7)
ПРОТИВНІЙ (9)
ПРОТИВНІМ (1)
ПРОТИВНО (3)
ПРОТИВНОГО (2)
ПРОТИВНОЇ (6)
ПРОТИВНОМУ (1)
ПРОТИВНУ (8)
ПРОТИВОПОЛОЖНІСТ
Ь (1)
ПРОТИРАВ (3)
ПРОТИРАЄ (5)

ПРОТИРАЛИ (1)
ПРОТИРАТИ (1)
ПРОТИРАЮ (1)
ПРОТИРАЮЧИ (6)
ПРОТИСКУ (2)
ПРОТИСЛИСЬ (2)
ПРОТИСНУТИСЬ (1)
ПРОТИССЯ (3)
ПРОТІКАВ (1)
ПРОТІКАЄ (3)
ПРОТІКАЛА (1)
ПРОТІКАЮЧИ (2)
ПРОТКНУТІ (1)
ПРОТОВПИВСЯ (5)
ПРОТОВПИЛАСЬ (2)
ПРОТОВПИТИСЬ (7)
ПРОТОВПИТЬСЯ (3)
ПРОТОВПЛЮВАТИСЬ
(1)
ПРОТОВПЛЮСЬ (1)
ПРОТОВПЛЮЮСЬ (2)
ПРОТОВПОМ (12)
ПРОТОДИЯКОНИ (1)
ПРОТОДИЯКОНІВ (1)
ПРОТОДИЯКОНОВІ (1)
ПРОТОДИЯКОНОМ (1)
ПРОТОЄРЕЄМ (1)
ПРОТОЄРЕЇ (2)
ПРОТОЄРЕЇВ (3)
ПРОТОЄРЕЇВНИ (1)
ПРОТОЄРЕЇВНІ (3)
ПРОТОЄРЕЙ (1)
ПРОТОЄРЕЙ (20)
ПРОТОЄРЕЙСЬКОГО
(1)
ПРОТОЄРЕЙСЬКУ (1)
ПРОТОЄРЕЙША (1)
ПРОТОЄРЕЯ (8)
ПРОТОЄРЄЇВНУ (1)
ПРОТОІЄРЕЙ (2)
ПРОТОПОП (21)
ПРОТОПОПА (10)
ПРОТОПОПАМИ (1)
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ПРОТОПОПИ (2)
ПРОТОПОПІВ (2)
ПРОТОПОПОМ (4)
ПРОТОПОПСТВОМ (1)
ПРОТОПОПСЬКА (1)
ПРОТОПОПСЬКОГО (1)
ПРОТОПОПСЬКУ (1)
ПРОТОПОПШ (2)
ПРОТОПОПША (12)
ПРОТОПОПШЕЮ (4)
ПРОТОПОПШІ (4)
ПРОТОПОПШУ (3)
ПРОТОПРЕСВИТЕР (1)
ПРОТОПРЕСВІТЕР (9)
ПРОТОПРЕСВІТЕРА (2)
ПРОТОПРЕСВІТЕРОМ
(1)
ПРОТОПРЕСВІТЕРСЬК
ИХ (1)
ПРОТОПТАВ (1)
ПРОТОПТАЛА (3)
ПРОТОПТАНА (3)
ПРОТОПТАНЕ (2)
ПРОТОПТАНОЮ (2)
ПРОТОПТАТИ (1)
ПРОТОПТАТЬ (1)
ПРОТОЧЕНІ (1)
ПРОТОЧИНАХ (2)
ПРОТОЧИНИ (3)
ПРОТРИ (4)
ПРОТРИНЬКАВ (2)
ПРОТРУСИТЬСЯ (4)
ПРОТРЯСТИСЬ (1)
ПРОТРЯХАЛИ (1)
ПРОТРЯХЛА (1)
ПРОТРЯХЛИ (3)
ПРОТРЯХНЕ (1)
ПРОТЯГ (1)
ПРОТЯГЛА (1)
ПРОТЯГНЕТЬСЯ (2)
ПРОТЯГОМ (8)
ПРОТЯГСЯ (1)
ПРОТЯГТИ (5)

ПРОТЯГУВАВ (1)
ПРОТЯГУВАЛА (2)
ПРОТЯГУЄТЬСЯ (3)
ПРОТЯГУЮТЬСЯ (1)
ПРОТЯГУЮЧИ (1)
ПРОТЯЖНІ (1)
ПРОТЯЗІ (2)
ПРОУЛОК (1)
ПРОФАНА (1)
ПРОФЕСІЇ (1)
ПРОФЕСІЙ (1)
ПРОФЕСОР (24)
ПРОФЕСОРА (13)
ПРОФЕСОРАМ (1)
ПРОФЕСОРАМИ (6)
ПРОФЕСОРИ (29)
ПРОФЕСОРИ-ЧЕНЦІ (1)
ПРОФЕСОРІ (2)
ПРОФЕСОРІВ (15)
ПРОФЕСОРІВНИ (1)
ПРОФЕСОРОВІ (1)
ПРОФЕСОРОМ (3)
ПРОФЕСОРСТВА (1)
ПРОФЕСОРСТВО (1)
ПРОФЕСОРСЬКОЇ (1)
ПРОФЕСОРСЬКОЮ (1)
ПРОФЕСОРСЬКУ (3)
ПРОФЕСОРУ (3)
ПРОФЕСОРУВАТИ (1)
ПРОФЕСОРШІ (1)
ПРОФЕССОР (2)
ПРОФЕССОРА (1)
ПРОФЕССОРУ (1)
ПРОФІЛЕМ (1)
ПРОФІЛЬ (12)
ПРОХАВ (6)
ПРОХАЄ (2)
ПРОХАЗЯЙНУВАВ (1)
ПРОХАЛА (5)
ПРОХАЛИ (2)
ПРОХАЛО (1)
ПРОХАНА (2)
ПРОХАНИХ (1)

ПРОХАНІ (4)
ПРОХАННЮ (2)
ПРОХАННЯ (26)
ПРОХАННЯМ (4)
ПРОХАРЧОВНЕ (1)
ПРОХАРЧУВАВ (1)
ПРОХАРЧУВАЛАСЬ (1)
ПРОХАРЧУВАЛЬНЕ (1)
ПРОХАРЧУВАННЯ (4)
ПРОХАРЧУВАТЬСЯ (2)
ПРОХАРЧУЄ (1)
ПРОХАРЧУЄМОСЬ (1)
ПРОХАРЧУЮ (2)
ПРОХАТИ (9)
ПРОХАТИМУ (1)
ПРОХАТЬ (4)
ПРОХАЦТВА (2)
ПРОХАЦТВІ (1)
ПРОХАЦТВО (4)
ПРОХАЦЬКА (2)
ПРОХАЦЬКИЙ (2)
ПРОХАЦЬКИМ (2)
ПРОХАЦЬКИХ (1)
ПРОХАЦЬКІ (2)
ПРОХАЦЬКОЇ (1)
ПРОХАЦЬКОМУ (1)
ПРОХАЦЬКОЮ (1)
ПРОХАЦЬКУ (2)
ПРОХАЧ (7)
ПРОХАЧА (2)
ПРОХАЧАМИ (5)
ПРОХАЧА-СТАРЦЯ (1)
ПРОХАЧАХ (1)
ПРОХАЧ-БО (1)
ПРОХАЧЕМ (1)
ПРОХАЧ-ЗЛОДЮГА (1)
ПРОХАЧІ (13)
ПРОХАЧІВ (11)
ПРОХАЧІ-ОФІЦЕРИ (1)
ПРОХАЧКА (4)
ПРОХАЧКАМИ (2)
ПРОХАЧКАХ (1)
ПРОХАЧКИ (3)
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ПРОХАЧКОЮ (4)
ПРОХАЧОК (2)
ПРОХАЧ-СТАРЕЦЬ (1)
ПРОХАЧЦІ (1)
ПРОХАЮ (2)
ПРОХАЮЧА (1)
ПРОХАЮЧИ (4)
ПРОХАЮЧИЙ (1)
ПРОХІР (2)
ПРОХОД (1)
ПРОХОДАХ (1)
ПРОХОДЖУ (2)
ПРОХОДЖУВАТИСЬ
(1)
ПРОХОДЖУЄТЬСЯ (1)
ПРОХОДИВ (1)
ПРОХОДИЛИ (2)
ПРОХОДИЛО (1)
ПРОХОДИМОСЬ (1)
ПРОХОДИСЬ (1)
ПРОХОДИТИ (1)
ПРОХОДИТИСЬ (2)
ПРОХОДИТЬСЯ (4)
ПРОХОДЯЧИ (5)
ПРОХОДЯЧІ (1)
ПРОХОЖИЙ (1)
ПРОХОЖИХ (6)
ПРОХОЖІ (8)
ПРОХОЖОГО (1)
ПРОХОЛОВ (15)
ПРОХОЛОВШИЙ (1)
ПРОХОЛОДА (4)
ПРОХОЛОДЖУВАВ (2)
ПРОХОЛОДЖУВАЛИ
(2)
ПРОХОЛОДЖУВАЛО
(1)
ПРОХОЛОДЖУЄ (2)
ПРОХОЛОДИ (2)
ПРОХОЛОДИВ (4)
ПРОХОЛОДИЛА (3)
ПРОХОЛОДИЛО (1)
ПРОХОЛОДИТЕСЬ (1)

ПРОХОЛОДИТЬ (2)
ПРОХОЛОДІ (1)
ПРОХОЛОДОЮ (12)
ПРОХОЛОДУ (1)
ПРОХОЛОЛА (6)
ПРОХОЛОЛИ (4)
ПРОХОЛОЛО (3)
ПРОХОЛОНЕ (13)
ПРОХОЛОНУ (1)
ПРОХОЛОНУТЬ (2)
ПРОХОПИВСЬ (5)
ПРОХОПИВСЯ (10)
ПРОХОПИЛАСЬ (14)
ПРОХОПИЛОСЬ (2)
ПРОХОПИТЬСЯ (4)
ПРОХОПЛЮВАЛАСЬ
(1)
ПРОХОПЛЮЄТЬСЯ (2)
ПРОХОРЕНКО (1)
ПРОХОРЕНКОВІ (1)
ПРОХОРІВКА (1)
ПРОХОРІВНА (3)
ПРОХОРІВНИ (1)
ПРОХОРІВСЬКОЮ (1)
ПРОХОРОВИЧ (2)
ПРОХОРОВОЇ (1)
ПРОХОРУВАВ (4)
ПРОХРИПІВ (1)
ПРОЦВИНДРИЛИ (1)
ПРОЦВІТАВ (1)
ПРОЦВІТАЄ (8)
ПРОЦВІТАННЯ (2)
ПРОЦВІТАЮ (1)
ПРОЦВІТАЮТЬ (3)
ПРОЦЕДУРА (2)
ПРОЦЕНТ (8)
ПРОЦЕНТАМИ (3)
ПРОЦЕНТИ (29)
ПРОЦЕНТІВ (6)
ПРОЦЕНТОМ (2)
ПРОЦЕНТУ (2)
ПРОЦЕНТЩИК (1)
ПРОЦЕНТЩИКАМИ (1)

ПРОЦЕНТЩИКИ (1)
ПРОЦЕС (2)
ПРОЦЕСИ (1)
ПРОЦЕСІ (2)
ПРОЦЕСІЄЮ (8)
ПРОЦЕСІЇ (9)
ПРОЦЕСІЮ (2)
ПРОЦЕСІЯ (10)
ПРОЦЕСІЯХ (1)
ПРОЦИНДРИЛА (1)
ПРОЦІДИЛА (1)
ПРОЧАН (34)
ПРОЧАНАМ (3)
ПРОЧАНАМИ (5)
ПРОЧАНИ (33)
ПРОЧАНКИ (1)
ПРОЧАННІ (1)
ПРОЧАНОК (1)
ПРОЧАХНЕ (2)
ПРОЧАХНУТЬ (2)
ПРОЧИСТИТИ (2)
ПРОЧИТАВ (112)
ПРОЧИТАВШИ (20)
ПРОЧИТАЄ (9)
ПРОЧИТАЄШ (3)
ПРОЧИТАЙ (10)
ПРОЧИТАЙТЕ (2)
ПРОЧИТАЛА (26)
ПРОЧИТАЛИ (19)
ПРОЧИТАНА (2)
ПРОЧИТАНИЙ (1)
ПРОЧИТАНИХ (2)
ПРОЧИТАНІ (1)
ПРОЧИТАННЫЕ (1)
ПРОЧИТАННЯ (1)
ПРОЧИТАНОГО (1)
ПРОЧИТАНОЇ (1)
ПРОЧИТАНУ (2)
ПРОЧИТАТИ (13)
ПРОЧИТАТЬ (11)
ПРОЧИТАЮ (7)
ПРОЧИТАЮТЬ (2)
ПРОЧИТАЮТЬСЯ (2)
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ПРОЧИЩЕНІ (1)
ПРОЧУВ (8)
ПРОЧУВШИ (3)
ПРОЧУЄ (1)
ПРОЧУЛА (7)
ПРОЧУЛИ (2)
ПРОЧУМАВСЬ (4)
ПРОЧУМАВСЯ (6)
ПРОЧУМАВШИСЬ (5)
ПРОЧУМАЄТЬСЯ (1)
ПРОЧУМАЄШСЯ (2)
ПРОЧУМАЛИСЬ (2)
ПРОЧУМАТЬСЯ (1)
ПРОЧУМАЮСЬ (1)
ПРОЧУМУЮТЬСЯ (1)
ПРОЧУНЯЙСЯ (1)
ПРОЧУХАНКИ (13)
ПРОШЕ (2)
ПРОШЕЛСЯ (1)
ПРОШЕНИЕ (6)
ПРОШЕНИЮ (2)
ПРОШЕНИЯ (3)
ПРОШЕНИЯМ (1)
ПРОШЕНІЕ (1)
ПРОШЕНІЄ (6)
ПРОШЕНІЄМ (1)
ПРОШЕННІ (2)
ПРОШЕННІВ (1)
ПРОШЕННЯ (48)
ПРОШЕННЯМ (7)
ПРОШЕПІВ (1)
ПРОШЕПОТІВ (3)
ПРОШЕПОТІЛА (3)
ПРОШЛЫЙ (1)
ПРОШМИГНУВ (1)
ПРОШПЕТИВСЯ (1)
ПРОШПЕТИЛАСЬ (1)
ПРОШТРИКНУ (1)
ПРОШТРИКНУВ (1)
ПРОШТУДІРУВАВ (1)
ПРОШУ (162)
ПРОШУСЬ (1)
ПРОЩА (1)

ПРОЩАВ (1)
ПРОЩАВАЙТЕ (13)
ПРОЩАВСЯ (2)
ПРОЩАЄ (1)
ПРОЩАЄТЬСЯ (4)
ПРОЩАЙ (74)
ПРОЩАЙТЕ (59)
ПРОЩАЛАСЬ (3)
ПРОЩАЛАСЯ (1)
ПРОЩАЛИСЬ (3)
ПРОЩАЛЬНЕ (2)
ПРОЩАННІ (45)
ПРОЩАННЯ (25)
ПРОЩАТИСЬ (28)
ПРОЩАТИСЯ (4)
ПРОЩАТЬСЯ (23)
ПРОЩАЮ (3)
ПРОЩАЮСЬ (2)
ПРОЩАЮСЯ (1)
ПРОЩАЮТЬ (1)
ПРОЩАЮЧИСЬ (10)
ПРОЩАЮЧИСЯ (1)
ПРОЩЕННЯ (3)
ПРОЩЕННЯМ (1)
ПРОЩІ (2)
ПРОЩУ (34)
ПРОЯВА (30)
ПРОЯВИВСЯ (3)
ПРОЯВИЛАСЬ (7)
ПРОЯВИЛИСЬ (1)
ПРОЯВКАХ (1)
ПРОЯВКИ (2)
ПРОЯВКІВ (2)
ПРОЯВКОМ (1)
ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ (2)
ПРОЯВЛЯЛАСЬ (1)
ПРОЯВОК (5)
ПРОЯВОЮ (2)
ПРОЯВУ (5)
ПРОЯСНИЛА (1)
ПРОЯСНИЛИСЬ (2)
ПРОЯСНИЛОСЬ (3)
ПРОЯСНІЛА (1)
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ПРОЯСНЮВАЛОСЬ (1) ПРУССАКИ (5)
ПРУССАКІВ (6)
ПРУГ (4)
ПРУССІЇ (5)
ПРУД (1)
ПРУССІЮ (3)
ПРУДИВУС (3)
ПРУССЬКИЙ (1)
ПРУДИВУСА (1)
ПРУССЬКІ (2)
ПРУДИВУСИПРУССЬКІЙ (2)
ГУЛЬТІПАКИ (1)
ПРУССЬКУ (2)
ПРУДИВУСОМ (1)
ПРУТЦ (3)
ПРУДИУС (1)
ПРУТЬ (2)
ПРУДІВ (2)
ПРУТЬСЯ (3)
ПРУДКА (22)
ПРУЧАВСЯ (3)
ПРУДКИЙ (10)
ПРУЧАЄТЬСЯ (4)
ПРУДКИМ (1)
ПРУЧАЄШСЯ (1)
ПРУДКИМИ (2)
ПРУЧАЙСЬ (1)
ПРУДКИХ (2)
ПРУЧАЙСЯ (1)
ПРУДКІ (17)
ПРУЧАЛАСЬ (5)
ПРУДКІЙ (1)
ПРУЧАЛАСЯ (1)
ПРУДКІСТЬ (1)
ПРУЧАЛИСЬ (1)
ПРУДКІШІ (1)
ПРУЧАТИСЬ (3)
ПРУДКО (17)
ПРУЧАЮТЬСЯ (1)
ПРУДКОГО (2)
ПРУШИНСЬКИЙ (26)
ПРУДКОЇ (1)
ПРУШИНСЬКОГО (7)
ПРУДКОМУ (1)
ПРЬІЖОВА (1)
ПРУДКОНОГА (1)
ПРЯГЛА (1)
ПРУДКОНОГИЙ (1)
ПРЯГТИ (4)
ПРУДКОСТІ (1)
ПРЯДЕ (2)
ПРУДКУ (3)
ПРЯДИ (2)
ПРУДОНА (1)
ПРЯДИВА (5)
ПРУДЧА (1)
ПРЯДИВО (6)
ПРУЖЕЧКИ (1)
ПРЯДИВОМ (1)
ПРУЖИН (1)
ПРЯДКОЮ (1)
ПРУЖИНАМИ (2)
ПРЯДУ (1)
ПРУЖИНАХ (5)
ПРЯДУТЬ (2)
ПРУЖИНИ (7)
ПРЯЖЕНОЇ (1)
ПРУЖКА (1)
ПРЯЖЕНЮ (5)
ПРУЖКАМИ (13)
ПРЯЖЕЮ (2)
ПРУЖКАХ (1)
ПРЯЖИ (1)
ПРУЖКИ (10)
ПРЯЖІ (1)
ПРУЖКІВ (2)
ПРЯЖУ (6)
ПРУЖКОМ (2)
ПРЯЛА (10)
ПРУЖКУ (1)
ПРЯЛИ (6)
ПРУЖОК (6)
ПРЯМИЙ (3)
ПРУЗІ (31)

ПРЯМИМ (1)
ПРЯМІ (4)
ПРЯМІСІНЬКО (2)
ПРЯМІШІ (2)
ПРЯМО (60)
ПРЯМОЮ (1)
ПРЯМУ (1)
ПРЯМУВАВ (6)
ПРЯМУВАЛА (11)
ПРЯМУВАЛИ (8)
ПРЯМУВАЛО (2)
ПРЯМУВАННІ (5)
ПРЯМУВАННЯ (55)
ПРЯМУВАННЯМ (13)
ПРЯМУВАННЯМИ (2)
ПРЯМУВАТИ (4)
ПРЯМУЄ (17)
ПРЯМУЄТЕ (1)
ПРЯМУЄШ (1)
ПРЯМУЮ (1)
ПРЯМУЮТЬ (1)
ПРЯМУЮЧИ (15)
ПРЯСТИ (23)
ПРЯСТИМУ (1)
ПРЯХАМИ (1)
ПРЯШЕВСЬКОГО (5)
ПРЯШЕВСЬКОЇ (1)
ПСА (1)
ПСАЛМА (2)
ПСАЛМИ (8)
ПСАЛМИСТИ (1)
ПСАЛМІВ (5)
ПСАЛОМ (12)
ПСАЛОМЩИК (26)
ПСАЛОМЩИКА (18)
ПСАЛОМЩИКІВ (6)
ПСАЛОМЩИКОВА (6)
ПСАЛОМЩИКОВЕ (1)
ПСАЛОМЩИКОВІ (4)
ПСАЛОМЩИКОВІЙ (3)
ПСАЛОМЩИКОВОГО
(1)
ПСАЛОМЩИКОВОЇ (2)

ПСАЛОМЩИКОВОМУ
(2)
ПСАЛОМЩИКОВУ (4)
ПСАЛОМЩИЦІ (1)
ПСАЛОМЩИЦЯ (12)
ПСАЛТИР (33)
ПСАЛТИРЕМ (2)
ПСАЛТИРІ (8)
ПСАЛТИРКОЮ (1)
ПСАЛТИРКУ (2)
ПСАЛТИРНИКИ (1)
ПСАЛТИРНИКІВ (1)
ПСАЛТИРНИЦІ (1)
ПСАЛТИРНИЦЬ (1)
ПСАЛТИРЯ (4)
ПСАМИ (1)
ПСАРІ (3)
ПСАРНІ (5)
ПСЕВДОВЧЕНІ (1)
ПСЕВДОКЛАСИКИ (1)
ПСЕВДОКЛАСИЦИЗМ
(1)
ПСЕВДОЛІБЕРАЛКА (1)
ПСЕВДОНІМА (2)
ПСЕВДОНІМОМ (2)
ПСЕВДОПАТРІОТІВ (1)
ПСИ (3)
ПСИХІАТРИЧНІ (2)
ПСИХІКИ (2)
ПСИХІЦІ (2)
ПСИХІЧНА (7)
ПСИХІЧНЕ (2)
ПСИХІЧНИЙ (4)
ПСИХІЧНИМ (2)
ПСИХІЧНИМИ (4)
ПСИХІЧНИХ (4)
ПСИХІЧНІ (12)
ПСИХІЧНО (4)
ПСИХІЧНОГО (5)
ПСИХІЧНОІСТОРИЧНИЙ (1)
ПСИХІЧНОЇ (8)
ПСИХІЧНУ (4)
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ПСИХОЛОГИИ (1)
ПСИХОЛОГІЧНА (1)
ПСИХОЛОГІЧНІ (1)
ПСИХОЛОГІЧНОГО (1)
ПСИХОЛОГІЧНОЮ (1)
ПСИХОЛОГІЯ (1)
ПСИХОПАТА (1)
ПСИХОПАТИЧНА (1)
ПСИХОПАТИЧНОГО
(1)
ПСИХОПАТКА (2)
ПСИХОПАТКИ (1)
ПСИХОПАТОМ (1)
ПСІВ (3)
ПСІХЕЇ (1)
ПСОМ (2)
ПСУВАЛА (3)
ПСУВАЛИ (1)
ПСУВАЛИСЬ (1)
ПСУВАТИ (4)
ПСУВАТИМУТЬ (2)
ПСУВАТЬ (2)
ПСУЄ (6)
ПСУЄШ (3)
ПСУЮТЬ (6)
ПСЯВІРО (1)
ПСЯРНІ (3)
ПСЯРНЮ (1)
ПСЯРНЯ (2)
ПСЯЮСІ (1)
ПСЯЮХ (1)
ПСЯЮХА (10)
ПСЯЮХАМ (1)
ПСЯЮХИ (1)
ПСЯЮХО (1)
ПТАСТВА (9)
ПТАСТВО (7)
ПТАСТВОМ (2)
ПТАХА (11)
ПТАХИ (7)
ПТАХОЮ (1)
ПТАХУ (3)
ПТАШЕЧКА (1)

ПТАШЕЧКАМ (1)
ПТАШЕЧКИ (1)
ПТАШИНА (1)
ПТАШИНЕ (9)
ПТАШИНИЙ (4)
ПТАШИНИМ (2)
ПТАШИНИМИ (2)
ПТАШИНИХ (3)
ПТАШИНІ (2)
ПТАШИНОГО (6)
ПТАШИНОМУ (1)
ПТАШИНУ (1)
ПТАШКА (46)
ПТАШКАМИ (3)
ПТАШКИ (51)
ПТАШКОЮ (9)
ПТАШКУ (5)
ПТАШОК (25)
ПТАШЦІ (1)
ПТИЦЕЮ (8)
ПТИЦІ (53)
ПТИЦЬ (9)
ПТИЦЮ (21)
ПТИЦЯ (71)
ПТИЦЯМИ (4)
ПТИЧИМ (1)
ПТИЧИХ (4)
ПТИЧКИ (1)
ПТИЧКОЮ (1)
ПТИЧКУ (4)
ПТИЧНИК (1)
ПТИЧНИКА (1)
ПТИЧНИКИ (1)
ПТИЧНИЦЕЮ (1)
ПТИЧНИЦЮ (2)
ПТИЧОГО (4)
ПТОЛЕМЕЄВИХ (1)
ПТОЛЕМЕЙ (1)
ПУБЛІКА (50)
ПУБЛІКИ (24)
ПУБЛІКОЮ (4)
ПУБЛІКУ (15)
ПУБЛІКУЄ (2)

ПУБЛІЦИСТ (2)
ПУБЛІЦИСТА (1)
ПУБЛІЦИСТИ (1)
ПУБЛІЦИСТИКИ (1)
ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ (1)
ПУБЛІЦИСТИЧНІ (1)
ПУБЛІЦІ (4)
ПУБЛІЧНИЙ (1)
ПУБЛІЧНІ (1)
ПУБЛІЧНІСТЬ (11)
ПУБЛІЧНІСТЮ (1)
ПУБЛІЧНО (2)
ПУБЛІЧНОЇ (1)
ПУБЛІЧНОМУ (1)
ПУБЛІЧНОСТИ (1)
ПУБЛІЧНОСТІ (6)
ПУБЛІЧНУ (1)
ПУГАР (3)
ПУГАРАМИ (1)
ПУГАРЕВІ (1)
ПУГАРІ (6)
ПУГАРІВ (1)
ПУГАРЯМИ (1)
ПУГАРЯХ (1)
ПУГАЧ (3)
ПУГАЧА (1)
ПУГАЧІ (1)
ПУГАЧІВ (1)
ПУГОЛОВКИ (2)
ПУД (5)
ПУДА (1)
ПУДИЛО (1)
ПУДІВ (6)
ПУДРА (2)
ПУДРОЮ (13)
ПУДРУ (2)
ПУЖАЛНА (1)
ПУЖАЛНОМ (5)
ПУЖИНА (1)
ПУЗАНЕМ (1)
ПУЗАНЧИКАМИ (1)
ПУЗАНЬ (4)
ПУЗАНЯ (2)
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ПУЗАТЕ (1)
ПУЗАТИЙ (4)
ПУЗАТІ (1)
ПУЗИРЕВСЬКОГО (1)
ПУЗІ (2)
ПУЗО (3)
ПУКИ (2)
ПУЛКОВНІКУ (2)
ПУЛЬС (5)
ПУЛЬСІВ (1)
ПУЛЬСОМ (3)
ПУЛЬСУВАЛО (1)
ПУЛЮЄВІ (9)
ПУЛЮЄВОГО (1)
ПУЛЮЄВОЮ (1)
ПУЛЮЄМ (3)
ПУЛЮЇВ (1)
ПУЛЮЙ (30)
ПУЛЮЮ (1)
ПУЛЮЯ (24)
ПУНДИКАМИ (2)
ПУНДИКАХ (1)
ПУНДИКИ (6)
ПУНДИКІВ (2)
ПУНКТ (17)
ПУНКТАМИ (2)
ПУНКТАХ (6)
ПУНКТИ (7)
ПУНКТІ (2)
ПУНКТІВ (2)
ПУНКТУ (3)
ПУНСОВИЙ (1)
ПУНСОВИМ (1)
ПУНСОВИМИ (1)
ПУНСОВИХ (1)
ПУНСОВІ (2)
ПУНСОВОГО (1)
ПУНСОВУ (1)
ПУНЦОВИМИ (1)
ПУНЦОВОМУ (1)
ПУНШ (8)
ПУНШАМИ (2)
ПУНШЕВІ (2)

ПУНШЕМ (1)
ПУНШІ (11)
ПУНШІВ (1)
ПУНШУ (5)
ПУПА (2)
ПУПОМ (1)
ПУП'ЯНКА (1)
ПУП'ЯНКАМИ (2)
ПУП'ЯНКИ (5)
ПУП'ЯНКІВ (1)
ПУП'ЯНОК (2)
ПУП'ЯНОЧКИ (1)
ПУРВЕРСЕ (22)
ПУРПУР (1)
ПУРПУРОВИХ (1)
ПУРХ (2)
ПУРХАВ (1)
ПУРХАЄ (5)
ПУРХАЄШ (1)
ПУРХАЛА (8)
ПУРХАЛИ (6)
ПУРХАННЯМ (1)
ПУРХАТИ (1)
ПУРХАЮТЬ (1)
ПУРХАЮЧИ (1)
ПУРХНЕ (1)
ПУРХНЕШ (1)
ПУРХНУВ (3)
ПУРХНУЛА (17)
ПУРХНУЛИ (2)
ПУРХНУЛО (2)
ПУРХНУТИ (1)
ПУСКАВ (35)
ПУСКАВСЬ (3)
ПУСКАЄ (28)
ПУСКАЄМО (1)
ПУСКАЄТЕ (2)
ПУСКАЄШ (6)
ПУСКАЙ (6)
ПУСКАЙМО (1)
ПУСКАЙТЕ (9)
ПУСКАЛА (16)
ПУСКАЛИ (16)

ПУСКАЛО (1)
ПУСКАТИ (24)
ПУСКАТИМУТЬ (1)
ПУСКАТИСЬ (5)
ПУСКАТЬ (17)
ПУСКАЮ (1)
ПУСКАЮТЬ (24)
ПУСКАЮЧИ (10)
ПУСТА (11)
ПУСТЕ (5)
ПУСТЕЛЬНИКІВ (2)
ПУСТЕЛЬНИКОМ (1)
ПУСТЕНЬКА (1)
ПУСТЕНЬКІ (1)
ПУСТЕНЬКУ (1)
ПУСТИ (13)
ПУСТИ-БО (1)
ПУСТИВ (52)
ПУСТИВСЯ (6)
ПУСТИЙ (1)
ПУСТИЛА (45)
ПУСТИЛАСЬ (5)
ПУСТИЛАСЯ (1)
ПУСТИЛИ (32)
ПУСТИЛИСЬ (1)
ПУСТИЛИСЯ (1)
ПУСТИЛО (2)
ПУСТИМ (3)
ПУСТИМИ (5)
ПУСТИМО (12)
ПУСТИНЕ (1)
ПУСТИНІ (8)
ПУСТИНЯ (7)
ПУСТИТЕ (1)
ПУСТИТИ (15)
ПУСТИТЬ (27)
ПУСТИТЬСЯ (1)
ПУСТИХ (3)
ПУСТИШ (7)
ПУСТІ (8)
ПУСТІЄ (3)
ПУСТІТЬ (17)
ПУСТКА (2)
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ПУСТКАМИ (2)
ПУСТКАХ (1)
ПУСТКИ (1)
ПУСТКОЮ (8)
ПУСТКУ (1)
ПУСТКУ-ХАТИНУ (1)
ПУСТО (5)
ПУСТОВИТІВСЬКІ (1)
ПУСТОВІТІВСЬКІ (2)
ПУСТОГО (1)
ПУСТОЕ (1)
ПУСТОЇ (3)
ПУСТОПОРОЖНІЙ (2)
ПУСТОТЛИВА (2)
ПУСТОТЛИВИЙ (1)
ПУСТОТЛИВОГО (1)
ПУСТОЩАМИ (1)
ПУСТОЩІ (1)
ПУСТОЩІВ (1)
ПУСТОЮ (2)
ПУСТУ (2)
ПУСТУВАВ (10)
ПУСТУВАЛА (8)
ПУСТУВАЛИ (11)
ПУСТУВАННЯ (3)
ПУСТУВАТИ (3)
ПУСТУВАТЬ (9)
ПУСТУЄ (10)
ПУСТУЄТЕ (3)
ПУСТУЄШ (4)
ПУСТУЙ (2)
ПУСТУЙТЕ (4)
ПУСТУН (1)
ПУСТУНА (1)
ПУСТУНИ (1)
ПУСТУНІВ (1)
ПУСТУЮ (1)
ПУСТУЮТЬ (7)
ПУСТУЮЧИ (7)
ПУСТЦІ (1)
ПУСТЯТЬ (12)
ПУТА (1)
ПУТЕШЕСТВІЯ (2)

ПУТИВЛЬ (5)
ПУТИВЛЬСЬКОГО (1)
ПУТИВЛЯ (2)
ПУТИЛІВЩИНУ (1)
ПУТІ (1)
ПУТНЄ (8)
ПУТНІЙ (1)
ПУТНІМ (1)
ПУТНІХ (2)
ПУТНІШЕ (3)
ПУТНІШОГО (2)
ПУТНЬОГО (12)
ПУТНЬОЮ (1)
ПУТНЯ (5)
ПУТО (1)
ПУТОМ (1)
ПУТТЯ (44)
ПУТЬ (16)
ПУТЯМ (1)
ПУТЯХ (1)
ПУТЯЩА (1)
ПУТЯЩЕ (4)
ПУТЯЩИМИ (1)
ПУТЯЩИХ (1)
ПУТЯЩОГО (5)
ПУХ (19)
ПУХИР (1)
ПУХИРІ (2)
ПУХКА (4)
ПУХКЕ (1)
ПУХКЕНЬКИХ (1)
ПУХКИЙ (4)
ПУХКИМ (1)
ПУХКИМИ (5)
ПУХКИХ (1)
ПУХКІ (15)
ПУХКІЙ (6)
ПУХКІМ (1)
ПУХКОГО (1)
ПУХКОЇ (5)
ПУХКОЮ (1)
ПУХКУ (10)
ПУХЛЕ (1)

ПУХЛИ (4)
ПУХЛИЙ (1)
ПУХЛИМ (1)
ПУХЛЯТИНИ (2)
ПУХЛЯТИНУ (1)
ПУХНЕМО (1)
ПУХОВИКАМИ (1)
ПУХОВИМИ (2)
ПУХОВИХ (3)
ПУХОВІ (4)
ПУХОВУ (2)
ПУХОМ (11)
ПУХУ (5)
ПУЦЬ (3)
ПУЧ (1)
ПУЧЕЧКАМИ (3)
ПУЧЕЧКИ (5)
ПУЧЕЧКУ (1)
ПУЧЕЧОК (2)
ПУЧКА (2)
ПУЧКАМИ (28)
ПУЧКАХ (3)
ПУЧКИ (37)
ПУЧКІВ (2)
ПУЧКОМ (5)
ПУЧКОЮ (3)
ПУЧКУ (7)
ПУЧОК (37)
ПУЧЦІ (1)
ПУШКАР (4)
ПУШКИНСКАЯ (28)
ПУШКІН (12)
ПУШКІНА (18)
ПУШКІНИМ (2)
ПУШКІНОВИХ (1)
ПУШКІНОВІ (1)
ПУШКІНОВІЙ (2)
ПУШКІНСЬКА (4)
ПУШКІНСЬКІЙ (1)
ПУШКІНСЬКУ (1)
ПУШКОМ (1)
ПУШОК (2)
ПУШТА (1)
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ПУЩА (1)
ПУЩАМИ (1)
ПУЩАННЄ (1)
ПУЩАХ (25)
ПУЩЕНИЙ (3)
ПУЩЕНІ (1)
ПУЩЕННЯ (6)
ПУЩЕННЯМ (4)
ПУЩІ (21)
ПУЩІВ (4)
ПУЩУ (48)
ПХАВ (2)
ПХАВСЯ (1)
ПХАЄ (2)
ПХАЄМОСЬ (1)
ПХАЄТЕСЬ (1)
ПХАЄШ (1)
ПХАЄШСЯ (1)
ПХАЙЛА (1)
ПХАЙСЯ (1)
ПХАЙСЯ-БО (2)
ПХАЛА (2)
ПХАЛАСЬ (1)
ПХАЛИ (1)
ПХАЛИСЬ (1)
ПХАТИ (1)
ПХАТИСЬ (3)
ПХАТИСЯ (1)
ПХАТЬСЯ (1)
ПХАЮТЬ (2)
ПХАЮТЬСЯ (1)
ПХЕ (41)
ПХЕКАЛА (1)
ПХИКАЄ (1)
ПХИКАЛА (3)
ПХИКАННЯ (1)
ПХИКАТЬ (2)
ПХИКАЮТЬ (1)
ПХИКНУЛА (1)
ПХИЦЬ (3)
ПХНЕ (5)
ПХНИ (1)
ПХНУ (3)

ПХНУВ (13)
ПХНУЛА (11)
ПХНУЛИ (1)
ПХНУТИ (2)
ПХУ (36)
ПХУ-ПХУ-ПХУ (2)
ПЧЕЛКА (1)
ПЧІЛ (2)
ПЧІЛКА (2)
ПШЕНИЦЕЮ (9)
ПШЕНИЦІ (54)
ПШЕНИЦІ-АРНАУТКИ
(1)
ПШЕНИЦІВ (4)
ПШЕНИЦЮ (51)
ПШЕНИЦЯ (36)
ПШЕНИЦЯМИ (1)
ПШЕНИЦЯХ (2)
ПШЕНИЧЕНЬКУ (2)
ПШЕНИЧКА (2)
ПШЕНИЧКОЮ (1)
ПШЕНИЧНЕ (2)
ПШЕНИЧНІ (2)
ПШЕНИЧНОГО (3)
ПШЕПШИНСТВО (1)
ПШЕПШИНСЬКИЙ (17)
ПШЕПШИНСЬКИХ (2)
ПШЕПШИНСЬКІ (3)
ПШЕПШИНСЬКІВНА
(3)
ПШЕПШИНСЬКОГО (5)
ПШЕПШИНСЬКУ (1)
ПШИБИШЕВСЬКИЙ (4)
ПШИБЛЕНДА (2)
ПШІНКА (1)
ПШІНКИ (1)
ПШІНКОЮ (1)
ПШІНКУ (2)
ПШІНЦІ (1)
ПШІНЦЯ (2)
ПШОНА (5)
ПШОНО (9)
ПШОНОМ (5)

ПШОНЯНУ (1)
П'Ю (19)
ПЮПІТРИ (1)
П'ЮТЬ (70)
П'ЮЧИ (3)
П'ЯВКА (6)
П'ЯВКАМИ (7)
П'ЯВКИ (5)
П'ЯВКОЮ (5)
П'ЯДЬ (5)
П'ЯЛЕЦЬ (1)
П'ЯЛЬЦІ (1)
П'ЯЛЬЦІВ (4)
П'ЯЛЬЦЯ (2)
П'ЯЛЬЦЯМИ (2)
П'ЯЛЬЦЯХ (2)
П'ЯНА (26)
П'ЯНЕ (3)
П'ЯНЕНЬКА (1)
П'ЯНЕНЬКИЙ (10)
П'ЯНЕНЬКИХ (1)
П'ЯНЕНЬКІ (4)
П'ЯНЕНЬКОГО (2)
П'ЯНИЙ (53)
П'ЯНИМ (2)
П'ЯНИМИ (3)
П'ЯНИТЬ (1)
П'ЯНИХ (4)
П'ЯНИЦЕ (5)
П'ЯНИЦЕЮ (1)
П'ЯНИЦІ (13)
П'ЯНИЦЬ (5)
П'ЯНИЦЮ (3)
П'ЯНИЦЯ (16)
П'ЯНИЦЯМИ (6)
П'ЯНИЧКИ (1)
П'ЯНИЧКУ-МОСКАЛЯ
(1)
П'ЯНІ (35)
П'ЯНІВ (2)
П'ЯНІНА (10)
П'ЯНІНІ (5)
П'ЯНІНО (23)
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П'ЯНІНОМ (1)
П'ЯНОГО (4)
П'ЯНОЇ (1)
П'ЯНОМУ (2)
П'ЯНСТВА (4)
П'ЯНСТВО (4)
П'ЯНСТВОМ (3)
П'ЯНСТВУВАЛА (2)
П'ЯНСТВУВАТИ (1)
П'ЯНСТВУВАТЬ (1)
П'ЯНСТВУЄ (2)
П'ЯНСТВУЙТЕ (1)
П'ЯНСТВУЮ (1)
П'ЯНУ (1)
П'ЯНЮГ (4)
П'ЯНЮГА (1)
П'ЯНЮГИ (2)
П'ЯНЮГОЮ (1)
П'ЯНЮГУ (3)
П'ЯТА (2)
П'ЯТАК (3)
П'ЯТАКА (10)
П'ЯТАКАМИ (1)
П'ЯТАКИ (8)
П'ЯТАКІВ (2)
П'ЯТАКОМ (3)
П'ЯТАКУ (1)
П'ЯТАМИ (7)
П'ЯТАХ (1)
П'ЯТДЕСЯТ (16)
П'ЯТДЕСЯТИ (2)
П'ЯТЕ (10)
П'ЯТЕДЕСЯТ (1)
П'ЯТЕРО (9)
П'ЯТИ (19)
П'ЯТИГОРСЬКА (2)
П'ЯТИЗЛОТНИК (2)
П'ЯТИЙ (3)
П'ЯТИРАЛЬНИКИ (1)
П'ЯТІ (5)
П'ЯТІЙ (4)
П'ЯТІМ (1)
П'ЯТІНКА (1)

П'ЯТІНКО-МАТІНКО
(1)
П'ЯТІРНЕЮ (3)
П'ЯТКАМИ (1)
П'ЯТКИ (1)
П'ЯТНАДЦЯТИ (3)
П'ЯТНАДЦЯТІМ (2)
П'ЯТНАДЦЯТОГО (1)
П'ЯТНАДЦЯТЬ (25)
П'ЯТНАДЦЯТЬМА (3)
П'ЯТНИЦІ (13)
П'ЯТНИЦЬ (7)
П'ЯТНИЦЮ (27)
П'ЯТНИЦЯ (11)
П'ЯТОГО (5)
П'ЯТОМУ (4)
П'ЯТОЮ (4)
П'ЯТСОТ (2)
П'ЯТУ (2)
П'ЯТЬ (169)
П'ЯТЬМА (13)
П'ЯТЬОХ (4)
РАБ (2)
РАБА (13)
РАБИ (2)
РАБИН (1)
РАБИНЕНКА (2)
РАБИНЕНКО (6)
РАБИНЕЮ (1)
РАБИНІ (7)
РАБИНЯ (2)
РАБІВ (1)
РАБЛЕ (4)
РАБОТУ (2)
РАБСТВА (2)
РАБУ (2)
РАБУВАТИ (2)
РАВИНА (8)
РАГІ-МУЇНУ (3)
РАД (1)
РАДА (132)
РАДАМИ (1)
РАДАХ (1)

РАДЕ (1)
РАДЕНЬКА (2)
РАДЕНЬКИЙ (3)
РАДЕНЬКІ (2)
РАДЖА (2)
РАДЖЕЮ (4)
РАДЖИНІ (1)
РАДЖИХА (11)
РАДЖИХОЮ (1)
РАДЖИХУ (1)
РАДЖІ (5)
РАДЖІВ (2)
РАДЖО (3)
РАДЖУ (13)
РАДЗИВІЛОВОГО (1)
РАДЗИВІЛОВОМ (1)
РАДЗІВІЛЛ (1)
РАДЗІЄВСЬКОГО (2)
РАДИ (137)
РАДИВ (18)
РАДИВИЛОВСЬКИЙ
(12)
РАДИВСЯ (3)
РАДИЙ (99)
РАДИКАЛИ (1)
РАДИКАЛІЗМ (1)
РАДИКАЛОМ (1)
РАДИКАЛЬНА (2)
РАДИКАЛЬНІШОЇ (1)
РАДИЛА (10)
РАДИЛАСЬ (1)
РАДИЛИ (6)
РАДИЛИСЬ (8)
РАДИМИ (1)
РАДИМИЧІВ (1)
РАДИМО (1)
РАДИТЕ (5)
РАДИТИ (2)
РАДИТИМУ (1)
РАДИТИСЬ (2)
РАДИТЬ (5)
РАДИТЬСЯ (4)
РАДИШ (9)
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РАДІ (59)
РАДІВ (6)
РАДІЄ (8)
РАДІЄВА (1)
РАДІЙ (1)
РАДІЙТЕ (1)
РАДІЛА (7)
РАДІЛИ (1)
РАДІЛО (2)
РАДІСНА (7)
РАДІСНЕ (9)
РАДІСНИЙ (8)
РАДІСНИМ (3)
РАДІСНИМИ (2)
РАДІСНІ (7)
РАДІСНІЙ (1)
РАДІСНІШ (1)
РАДІСНО (35)
РАДІСНОГО (2)
РАДІСНОЇ (1)
РАДІСНОЮ (1)
РАДІСНУ (5)
РАДІСТЬ (74)
РАДІСТЮ (6)
РАДІТИ (2)
РАДІТЬ (4)
РАДІЮЧИ (3)
РАДНИМИ (2)
РАДНІСІНЬКА (1)
РАДНІША (7)
РАДНІШИЙ (7)
РАДНІШІ (1)
РАДО (8)
РАДОМИСЛЬСЬКОГО
(1)
РАДОСТІ (11)
РАДОСТЬ (1)
РАДОЩАМИ (6)
РАДОЩАХ (55)
РАДОЩІ (12)
РАДОЩІВ (19)
РАДОЮ (4)
РАДУ (51)

РАДУЙСЯ (3)
РАДУЙТЕСЬ (1)
РАДУНИЦЬІ (2)
РАДЧИХИ (1)
РАДЧИХОЮ (1)
РАДЬТЕ (1)
РАДЫ (4)
РАДЮК (578)
РАДЮКА (145)
РАДЮКАМ (1)
РАДЮКІВ (8)
РАДЮКІВНА (1)
РАДЮКІВНИ (1)
РАДЮКОВА (3)
РАДЮКОВЕ (3)
РАДЮКОВИХ (1)
РАДЮКОВІ (37)
РАДЮКОВОМУ (1)
РАДЮКОВУ (3)
РАДЮКОМ (17)
РАДЮЧКА (13)
РАДЮЧКИ (2)
РАДЮЧКУ (1)
РАДЮЧЦІ (1)
РАДЯТЬ (3)
РАДЯТЬСЯ (1)
РАЄМ (6)
РАЄТЬСЯ (1)
РАЗ (970)
РАЗВЕ (2)
РАЗВИТИИ (1)
РАЗВИТИЮ (1)
РАЗГОВОР (1)
РАЗ-ДРУГИЙ (2)
РАЗИ (16)
РАЗИЛИ (1)
РАЗІ (16)
РАЗІВ (20)
РАЗКА (2)
РАЗКАМИ (13)
РАЗКАХ (1)
РАЗКИ (24)
РАЗКІВ (10)

РАЗКОМ (3)
РАЗКУ (1)
РАЗЛЯГЛАСЬ (1)
РАЗНО (2)
РАЗНОЄ (1)
РАЗОК (10)
РАЗОМ (386)
РАЗОЧКИ (2)
РАЗОЧОК (1)
РАЗПОРОЛИ (1)
РАЗ-РАЗОМ (1)
РАЗРЯЖАЕТСЯ (1)
РАЗРЯЖАТЬСЯ (1)
РАЗУ (44)
РАЗУМЕЙТЕ (1)
РАЗУМОВСЬКОГО (1)
РАЗУРАЗНА (1)
РАЗУРАЗНИЙ (1)
РАЗУРАЗНИХ (1)
РАЗУРАЗНІ (4)
РАЗУРАЗНІЙ (1)
РАЗУРАЗНЯ (3)
РАЇ (21)
РАЇНА (5)
РАЇНИ (3)
РАЇСА (21)
РАЇСИ (2)
РАЇСИНІ (1)
РАЇСО (7)
РАЇСУ (2)
РАЙ (109)
РАЙ-ДЕРЕВА (3)
РАЙОК (1)
РАЙОН (3)
РАЙОНОМ (1)
РАЙСЬКА (5)
РАЙСЬКЕ (1)
РАЙСЬКИЙ (6)
РАЙСЬКИМИ (4)
РАЙСЬКИХ (3)
РАЙСЬКІ (5)
РАЙСЬКОЇ (1)
РАЙСЬКОЮ (1)
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РАЙСЬКУ (3)
РАК (8)
РАКА (3)
РАКАМ (1)
РАКАМИ (2)
РАКЕТ (1)
РАКЕТА (3)
РАКЕТИ (1)
РАКЕТУ (1)
РАКИ (38)
РАКІВ (7)
РАКОМ (2)
РАКОТИЦІ (1)
РАКОТИЦЬ (2)
РАКОТИЦЯМИ (4)
РАКОЧІЄМ (1)
РАКОЧІЯ (1)
РАЛА (6)
РАЛАМИ (3)
РАЛИТИ (1)
РАЛО (2)
РАЛОМ (1)
РАМ (13)
РАМАМИ (8)
РАМАХ (26)
РАМЕНА (1)
РАМЗАН (4)
РАМЗАНА (1)
РАМИ (27)
РАМІ (3)
РАМКАХ (2)
РАМКИ (1)
РАМКОВИХ (2)
РАМКОВІ (2)
РАМКУ (1)
РАМОК (3)
РАМОЮ (2)
РАМЦЯ (3)
РАМЧАТИЙ (1)
РАМЧАТІ (1)
РАН (4)
РАНА (3)
РАНАМИ (1)

РАНГ (1)
РАНЕНЬКО (23)
РАНЕСЕНЬКО (1)
РАНЕЦЬ (2)
РАНЖИР (2)
РАНИ (6)
РАНІ (2)
РАНІШЕ (11)
РАНІШІ (2)
РАНКОВИЙ (1)
РАНКОВИМ (1)
РАНКОМ (15)
РАНКУ (81)
РАННЄ (2)
РАННІ (8)
РАННІЙ (13)
РАННІМ (8)
РАННІМИ (1)
РАННІХ (5)
РАННЬОГО (12)
РАННЬОЇ (4)
РАННЬОМУ (2)
РАННЬОЮ (4)
РАННЮ (6)
РАННЯ (19)
РАНО (76)
РАНО-ВРАНЦІ (1)
РАНОК (58)
РАНУ (1)
РАНШЕ (2)
РАПСОДІВ (1)
РАПТОВИЙ (1)
РАПТОВИМ (1)
РАПТОВНО (2)
РАПТОВО (12)
РАПТОМ (116)
РАС (1)
РАСА (1)
РАСАВА (1)
РАСАВИ (2)
РАСИ (6)
РАСКОЛА (1)
РАСПИВОЧНО (1)

РАСПОРЯЖЕНИЯ (1)
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
(1)
РАССЄЮ (1)
РАССМОТРЕЛ (1)
РАССУЛЬ (3)
РАСТАВИЦЕЮ (5)
РАСТАВИЦІ (17)
РАСТАВИЦЮ (3)
РАСТАВИЦЯ (8)
РАСУ (2)
РАСШИБУ (1)
РАТМИРОВА (1)
РАУТИ (1)
РАФАЕЛЬ (1)
РАФАЛЬСЬКИМ (1)
РАФАЛЬСЬКОГО (1)
РАФАЛЬСЬКОМУ (1)
РАФИНАДІ (1)
РАФІНАД (1)
РАФІНАДУ (1)
РАХУВАЛА (1)
РАХУНКИ (1)
РАХУНКІВ (2)
РАХУНОК (2)
РАЦІОНАЛІЗМ (3)
РАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ
(2)
РАЦІЮ (1)
РАЧКИ (12)
РАЧКИНДИ (6)
РАЧКИНДИ-ДИНДИ (3)
РАЧКУВАВ (2)
РАЧКУВАЛИ (1)
РАЧКУЄ (1)
РАЧОК (1)
РАЮ (32)
РАЮВАВ (3)
РАЮВАЛА (4)
РАЮВАЛИ (4)
РАЮВАННЯ (6)
РАЮЄ (1)
РАЮЙ (2)
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РАЮЮ (1)
РАЯВ (4)
РАЯЛА (4)
РАЯЛИ (5)
РАЯТЬ (4)
РВАВ (3)
РВАВСЯ (3)
РВАЛА (8)
РВАЛАСЬ (3)
РВАЛАСЯ (2)
РВАЛИ (3)
РВАЛИСЬ (3)
РВАНА (1)
РВАТИ (10)
РВАТИМУ (1)
РВАТИСЬ (1)
РВАТЬ (5)
РВАЧКА (1)
РВАЧКІ (1)
РВЕ (9)
РВЕТЕ (1)
РВЕТЕСЬ (1)
РВЕТЬСЯ (3)
РВИ (2)
РВІТЬ (3)
РВОНУВ (2)
РВОНУВСЯ (2)
РВОНУЛА (2)
РВОНУЛАСЬ (1)
РВОНУЛИСЬ (1)
РВОНУЛО (1)
РВУ (5)
РВУТЬ (3)
РВУТЬСЯ (5)
РВУЧА (1)
РВУЧКИЙ (1)
РВУЧКИМ (1)
РВУЧКІ (1)
РЕАЛІЗМ (1)
РЕАЛІЗМОМ (2)
РЕАЛІЗМУ (1)
РЕАЛІСТИЧНА (2)
РЕАЛІСТИЧНЕ (1)

РЕАЛІСТИЧНИЙ (3)
РЕАЛІСТИЧНИХ (3)
РЕАЛІСТИЧНІ (3)
РЕАЛІСТИЧНІСТЬ (1)
РЕАЛІСТИЧНО (1)
РЕАЛІСТИЧНОГО (3)
РЕАЛІСТИЧНОЖИТТЄВОЮ (1)
РЕАЛІСТИЧНОЇ (2)
РЕАЛІСТИЧНОМУ (3)
РЕАЛІСТИЧНОХУДОЖНІЙ (2)
РЕАЛІСТИЧНОЮ (4)
РЕАЛІСТИЧНУ (2)
РЕАЛЬНА (3)
РЕАЛЬНЕ (2)
РЕАЛЬНИЙ (7)
РЕАЛЬНИМ (1)
РЕАЛЬНИХ (5)
РЕАЛЬНІ (4)
РЕАЛЬНІЙ (3)
РЕАЛЬНІШЕ (1)
РЕАЛЬНО (2)
РЕАЛЬНОГО (6)
РЕАЛЬНОЇ (2)
РЕАЛЬНОМУ (8)
РЕАЛЬНУ (2)
РЕБЕР (3)
РЕБРА (23)
РЕБРАМИ (1)
РЕБРАХ (5)
РЕБРО (2)
РЕБУСАМИ (2)
РЕБУСИ (2)
РЕБУСІВ (2)
РЕВАКОВИЧ (1)
РЕВЕ (15)
РЕВЕРАНС (2)
РЕВЕШ (1)
РЕВИ (3)
РЕВИЩІ (2)
РЕВІВ (3)
РЕВІВСЬКОГО (1)

РЕВІЗІЮ (2)
РЕВІЗІЯ (1)
РЕВІЗОРІВ (1)
РЕВІЗУВАВ (1)
РЕВІННЯ (3)
РЕВЛА (13)
РЕВЛИ (11)
РЕВМАТИЗМ (1)
РЕВМАТИЗМЕ (1)
РЕВМАТИЧНА (1)
РЕВНЕ (2)
РЕВНИВА (3)
РЕВНИВЕ (1)
РЕВНИВИЙ (5)
РЕВНИВІСТЬ (7)
РЕВНИВОЇ (1)
РЕВНИВОСТІ (7)
РЕВНИЙ (2)
РЕВНІ (2)
РЕВНІСТЬ (3)
РЕВНОСТНИЙ (1)
РЕВОЛЬВЕРА (1)
РЕВОЛЮЦІЄЮ (3)
РЕВОЛЮЦІЇ (4)
РЕВОЛЮЦІЙНА (1)
РЕВОЛЮЦІЙНИЙ (2)
РЕВОЛЮЦІЙНОГО (1)
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ (1)
РЕВОЛЮЦІОНЕР (2)
РЕВОЛЮЦІОНЕРА (1)
РЕВОЛЮЦІЮ (4)
РЕВОЛЮЦІЯ (3)
РЕВТИ (5)
РЕВТИМУТЬ (1)
РЕВУТЬ (5)
РЕВУЧИМ (1)
РЕВУЧОЇ (1)
РЕВЯКІН (81)
РЕВЯКІНА (12)
РЕВЯКІНИМ (2)
РЕВЯКІНОВІ (2)
РЕГАЛІ (1)
РЕГЕНТ (14)
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РЕГЕНТА (3)
РЕГЕНТІВ (4)
РЕГЕНТОВІ (1)
РЕГЕНТОМ (1)
РЕГЕНТУЄ (2)
РЕГІСТРАТОР (2)
РЕГІСТРАТОРАМ (1)
РЕГІСТРАТОРИ (1)
РЕГІТ (85)
РЕГОТАВ (1)
РЕГОТАВСЬ (21)
РЕГОТАВСЯ (16)
РЕГОТАЛАСЬ (35)
РЕГОТАЛАСЯ (2)
РЕГОТАЛИСЬ (45)
РЕГОТАЛИСЯ (2)
РЕГОТАТИ (1)
РЕГОТАТИМЕТЬСЯ (1)
РЕГОТАТИСЬ (11)
РЕГОТАТЬСЯ (12)
РЕГОТИТЬ (5)
РЕГОТІ (2)
РЕГОТОМ (20)
РЕГОТУ (21)
РЕГОТУН (2)
РЕГОТУНА (2)
РЕГОТУНОВІ (1)
РЕГОТУНОМ (2)
РЕГОТЯТЬ (3)
РЕГОЧЕ (4)
РЕГОЧЕМОСЬ (2)
РЕГОЧЕТЕСЬ (1)
РЕГОЧЕТЬСЯ (41)
РЕГОЧЕШСЯ (4)
РЕГОЧИСЬ (2)
РЕГОЧУСЬ (5)
РЕГОЧУТЬ (1)
РЕГОЧУТЬСЯ (29)
РЕГОЧУЧИСЬ (9)
РЕГУЛЯРНІ (1)
РЕДАКТОР (9)
РЕДАКТОРА (5)
РЕДАКТОРАМИ (1)

РЕДАКТОРИ (3)
РЕДАКТОРІВ (3)
РЕДАКТОРОМ (1)
РЕДАКТОРСТВА (1)
РЕДАКТОРША (1)
РЕДАКЦІЄЮ (3)
РЕДАКЦІЇ (24)
РЕДАКЦІЮ (27)
РЕДАКЦІЯ (14)
РЕДЬКА (1)
РЕДЬКИ (5)
РЕДЬКІВНА (3)
РЕДЬКІВНИ (3)
РЕДЬКІВНУ (2)
РЕДЬКУ (2)
РЕДЬЧИН (1)
РЕЄСТРОВИЙ (2)
РЕЄСТРОВИМ (1)
РЕЄСТРОВИМИ (1)
РЕЄСТРОВИХ (2)
РЕЄСТРОВІ (6)
РЕЖИСЕР (5)
РЕЗЕДА (8)
РЕЗЕДИ (10)
РЕЗЕДОЮ (2)
РЕЗЕДУ (8)
РЕЗИДЕНЦІЮ (1)
РЕЗИНА (1)
РЕЗИНОВА (3)
РЕЗИНОВИЙ (1)
РЕЗИНОВИХ (1)
РЕЗИНОЮ (2)
РЕЗОЛЮЦІЯ (1)
РЕЗОН (1)
РЕЗОНАНС (1)
РЕЗУЛЬТАТ (2)
РЕЗУЛЬТАТИ (3)
РЕЗУЛЬТАТІ (1)
РЕЗУЛЬТАТОМ (2)
РЕЙН (3)
РЕЙНІ (4)
РЕЙНОМ (2)
РЕЙНУ (1)

РЕЙТАРСКОЙ (1)
РЕЙТУЗАХ (1)
РЕЙХСРАТ (1)
РЕКЛЮ (2)
РЕКОМЕНДАЦІЄЮ (1)
РЕКОМЕНДАЦІЇ (2)
РЕКОМЕНДАЦІЮ (2)
РЕКОМЕНДОВАНА (2)
РЕКОМЕНДУВАВ (4)
РЕКОМЕНДУВАЛА (2)
РЕКОМЕНДУВАЛИ (3)
РЕКОМЕНДУВАЛИСЬ
(1)
РЕКОМЕНДУВАТИСЬ
(1)
РЕКОМЕНДУВАТЬСЯ
(2)
РЕКОМЕНДУЄ (3)
РЕКОМЕНДУЮ (3)
РЕКОМЕНДУЮТЬ (2)
РЕКОМЕНДУЮЧИ (2)
РЕКОМЕНДУЮЧИСЬ
(1)
РЕКРЕАЦІЇ (3)
РЕКРУТА (4)
РЕКРУТІВ (2)
РЕКТОР (30)
РЕКТОРА (11)
РЕКТОРАХ (1)
РЕКТОРІ (1)
РЕКТОРІВ (1)
РЕКТОРОВІ (4)
РЕКТОРОВОГО (1)
РЕКТОРСЬКЕ (1)
РЕКТОРСЬКИЙ (1)
РЕКТОРСЬКІ (1)
РЕКТОРСЬКІМ (1)
РЕКТОРСЬКУ (1)
РЕЛИГИИ (1)
РЕЛІГІЇ (8)
РЕЛІГІЙНА (2)
РЕЛІГІЙНИЙ (2)
РЕЛІГІЙНИХ (4)
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РЕЛІГІЙНІ (2)
РЕЛІГІЙНОГО (6)
РЕЛІГІОЗНА (1)
РЕЛІГІОЗНЕ (1)
РЕЛІГІЮ (1)
РЕЛІГІЯ (4)
РЕЛІГІЯХ (1)
РЕЛЬСІВ (1)
РЕМБРАНДТА (3)
РЕМБРАНДТОВИМ (1)
РЕМЕЗОВОМУ (1)
РЕМЕНІ (1)
РЕМЕНЯКАМИ (1)
РЕМЕСЛА (1)
РЕМЕСТВА (5)
РЕМЕСТВО (7)
РЕМЕСТВОМ (1)
РЕМИГАЛИ (2)
РЕМИГАЮЧИ (1)
РЕМИНСТРАТОРША
(1)
РЕМІНІ (1)
РЕМІННИХ (1)
РЕМІННІ (5)
РЕМІННОГО (1)
РЕМІНЦЕМ (2)
РЕМІНЦІ (2)
РЕМІНЦІВ (2)
РЕМІНЦЯ (1)
РЕМІНЦЯМИ (4)
РЕМІНЬ (1)
РЕМІНЯКАХ (1)
РЕМІСНИК (2)
РЕМОНТ (2)
РЕМОНТОВАНО (1)
РЕМОНТУ (1)
РЕМСТВУВАЛА (2)
РЕМСТВУВАЛИ (1)
РЕМСТВУВАННЯ (1)
РЕМСТВУВАТИ (2)
РЕМСТВУВАТЬ (1)
РЕМСТВУЄ (1)
РЕМСТВУЙ (1)

РЕМСТВУЮТЬ (2)
РЕНАН (2)
РЕНАНА (1)
РЕНАТА (1)
РЕНАТИ (3)
РЕНАТОЮ (1)
РЕНАТУ (1)
РЕНТИ (1)
РЕОМЮРА (1)
РЕПАНИЙ (1)
РЕПАНИХ (1)
РЕПАНІ (1)
РЕПАНОГО (1)
РЕПЕРТУАР (3)
РЕПЕТИЦІЇ (5)
РЕПЕТИЦІЮ (2)
РЕПЕТИЦІЯ (3)
РЕПЕТІ (1)
РЕПЕТУВАВ (31)
РЕПЕТУВАЛА (43)
РЕПЕТУВАЛИ (11)
РЕПЕТУВАЛО (1)
РЕПЕТУВАННЯ (2)
РЕПЕТУВАТИ (4)
РЕПЕТУВАТЬ (1)
РЕПЕТУЄ (14)
РЕПЕТУЄТЕ (1)
РЕПЕТУЄШ (2)
РЕПЕТУЮ (1)
РЕПЕТУЮТЬ (9)
РЕПЕТЬ (1)
РЕПЕТЮ (3)
РЕПЕТЯ (4)
РЕПЕТЯМИ (1)
РЕПНЕ (1)
РЕПНУЛА (2)
РЕПРЕСАЛІЇ (1)
РЕПУТАЦІЄЮ (1)
РЕПУТАЦІЇ (1)
РЕПУТАЦІЮ (10)
РЕПУТАЦІЯ (5)
РЕП'ЯХ (6)
РЕП'ЯХАМИ (2)

РЕП'ЯХАХ (1)
РЕП'ЯХИ (5)
РЕП'ЯХІВ (7)
РЕП'ЯХОМ (7)
РЕП'ЯШКИ (2)
РЕСОРАХ (3)
РЕСОРИ (1)
РЕСОРНИХ (2)
РЕСПУБЛІКА (1)
РЕСПУБЛІКАНСЬКА (1)
РЕСПУБЛІКИ (1)
РЕСПУБЛІКУ (1)
РЕСТАВРАЦІЇ (1)
РЕСТОРАН (5)
РЕСТОРАНА (1)
РЕСТОРАНАМ (1)
РЕСТОРАНАХ (7)
РЕСТОРАНИ (2)
РЕСТОРАНІ (7)
РЕСТОРАНІВ (1)
РЕСТОРАНОМ (1)
РЕСТОРАНУ (2)
РЕТИРУВАЛАСЬ (1)
РЕТРОГРАДНИМИ (1)
РЕТРОГРАДНОЮ (1)
РЕТРОГРАДНУ (2)
РЕТУШОВАНІ (1)
РЕФОРМ (6)
РЕФОРМА (2)
РЕФОРМИ (1)
РЕФОРМОВАНУ (3)
РЕЦЕНЗЕНТ (5)
РЕЦЕНЗЕНТА (1)
РЕЦЕНЗЕНТИ (2)
РЕЦЕНЗЕНТІВ (2)
РЕЦЕНЗИИ (1)
РЕЦЕНЗИЯ (2)
РЕЦЕНЗІЇ (4)
РЕЦЕНЗІЙ (1)
РЕЦЕНЗІЮ (4)
РЕЦЕНЗІЯ (6)
РЕЦЕНЗІЯМИ (1)
РЕЧАМИ (3)
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РЕЧАХ (1)
РЕЧЕЙ (3)
РЕЧЕННЯ (1)
РЕЧЕННЯМИ (1)
РЕЧЕННЯХ (1)
РЕЧИ (2)
РЕЧИНЦІВ (2)
РЕЧІ (60)
РЕШЕТ (2)
РЕШЕТА (10)
РЕШЕТНИКОВ (2)
РЕШЕТНИКОВА (1)
РЕШЕТО (21)
РЕШЕТОМ (5)
РЕШІТКИ (1)
РЕШІТКОЮ (1)
РЕШОТКАХ (2)
РЕШТА (38)
РЕШТАНТСЬКІ (1)
РЕШТИ (36)
РЕШТІ (7)
РЕШТОЮ (6)
РЕШТУ (28)
РЖЕЧИ (2)
РЖЕЧІ (1)
РЖЕШІВ (1)
РЖОНД (1)
РЖОНДЗА (2)
РЖОНДЗИ (1)
РЖОНДУ (1)
РИБА (34)
РИБА-КИТ (1)
РИБАЛКА (25)
РИБАЛКАМ (1)
РИБАЛКАМИ (2)
РИБАЛКИ (67)
РИБАЛКОЮ (3)
РИБАЛКУ (17)
РИБАЛОК (14)
РИБАЛОЧКИ (1)
РИБАЛЧИВ (1)
РИБАЛЧИНОЇ (1)
РИБАЛЬСЬКА (4)

РИБАЛЬСЬКИХ (1)
РИБАЛЬСЬКІ (5)
РИБАЛЬСЬКІЙ (4)
РИБАЛЬСЬКОЮ (1)
РИБАЛЬСЬКУ (2)
РИБАЛЬЦІ (3)
РИБАЧКОВА (1)
РИБАЧКОВИМ (1)
РИБАЧКОВОЇ (2)
РИБИ (29)
РИБИНИ (1)
РИБИНУ (1)
РИБІ (1)
РИБКА (13)
РИБКАМ (1)
РИБКИ (8)
РИБКО (4)
РИБКУ (4)
РИБНЕ (1)
РИБНИКОВ (1)
РИБОНЬКО (4)
РИБОЮ (6)
РИБУ (56)
РИБЧИНО (2)
РИБ'ЯЧИЙ (1)
РИБ'ЯЧІ (2)
РИБ'ЯЧОЮ (3)
РИВКА (1)
РИВКУ (1)
РИГИ (1)
РИГОРИСТ (1)
РИГУ (1)
РИДАВ (1)
РИДАЄ (5)
РИДАЄШ (1)
РИДАЛА (6)
РИДАЮЧИ (3)
РИДВАН (1)
РИДВАНАМИ (1)
РИДВАНИ (7)
РИДВАНІ (1)
РИДИКУЛІ (1)
РИДИКУЛЬ (1)

РИЄ (1)
РИЖОМ (2)
РИЖУ (1)
РИЗ (1)
РИЗА (1)
РИЗАМИ (1)
РИЗАХ (7)
РИЗИ (23)
РИЗІ (1)
РИЗНИЦІ (1)
РИЗНИЦЮ (2)
РИЗУ (3)
РИКАВ (1)
РИЛА (3)
РИЛАМИ (1)
РИЛИ (1)
РИЛО (5)
РИЛОМ (2)
РИЛЬСЬК (1)
РИЛЬСЬКИЙ (1)
РИЛЬСЬКОГО (1)
РИМ (12)
РИМА (1)
РИМІ (16)
РИМЛЯН (2)
РИМЛЯНИ (3)
РИМЛЯНКИ (1)
РИМСЬКИЙ (5)
РИМСЬКИМ (2)
РИМСЬКИМИ (2)
РИМСЬКИХ (2)
РИМСЬКІ (4)
РИМСЬКОГО (3)
РИМСЬКОЇ (1)
РИМСЬКУ (1)
РИМУ (3)
РИНВОЮ (1)
РИНЕ (2)
РИНКА (3)
РИНКАХ (1)
РИНКИ (1)
РИНКУ (6)
РИНОЧКАХ (1)
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РИНОЧКОЮ (1)
РИНОЧКУ (5)
РИНОЧЦІ (1)
РИНСЬКИХ (2)
РИНУЛИ (2)
РИНЦІ (2)
РИП (5)
РИПАВСЬ (1)
РИПАЄТЬСЯ (2)
РИПАЙСЯ (4)
РИПАЙТЕСЬ (2)
РИПАЛАСЬ (1)
РИПАЛИ (1)
РИПАЛИСЬ (1)
РИПАЛО (1)
РИПАТИМЕТЬСЯ (1)
РИПАТИСЬ (2)
РИПАТЬСЯ (1)
РИПАЮТЬ (1)
РИПАЮТЬСЯ (1)
РИПАЮЧИ (1)
РИПАЮЧИСЬ (1)
РИПИТЬ (2)
РИПИЦІ (2)
РИПИЦЯ (3)
РИПІВ (1)
РИПІЛА (1)
РИПІННЯ (1)
РИПІТЬ (1)
РИПЛЯТЬ (2)
РИПНЕ (1)
РИПНУВ (6)
РИПНУВШИ (1)
РИПНУЛА (2)
РИПНУЛИ (58)
РИПНУЛО (3)
РИПНУТЬ (2)
РИПУЧИМ (1)
РИСАМ (1)
РИСАМИ (1)
РИСИ (2)
РИСКИ (1)
РИСОЧКИ (1)

РИССЮ (2)
РИСТЮ (3)
РИСУВАЛА (1)
РИСЬ (1)
РИТМАМИ (2)
РИТОР (2)
РИТОРИКА (2)
РИТОРИКИ (3)
РИТОРИКОЮ (2)
РИТОРИКУ (1)
РИТОРИЦІ (1)
РИТОРСТВА (2)
РИТЬ (1)
РИФМА (3)
РИФМИ (9)
РИФМОВАНА (2)
РИФМОВАНИМИ (2)
РИФМОЮ (2)
РИЦАРІ (2)
РИЦАРСЬКИХ (2)
РИЦАРСЬКОМУ (1)
РИЧАВ (1)
РИШКАНІВКА (1)
РИШКАНІВКУ (3)
РИШКАНІВЦІ (5)
РИШТОВАННЯ (2)
РИЮТЬ (1)
РИЮТЬСЯ (1)
РІВ (10)
РІВ'ЄРІ (1)
РІВНА (54)
РІВНЕ (5)
РІВНЕНЬКИЙ (1)
РІВНЕНЬКІ (1)
РІВНЕНЬКО (1)
РІВНЕСЕНЬКО (1)
РІВНЕЮ (4)
РІВНИЙ (75)
РІВНИЙ-РІВНИЙ (1)
РІВНИМ (19)
РІВНИМИ (20)
РІВНИН (1)
РІВНИНА (14)

РІВНИНАХ (3)
РІВНИНИ (3)
РІВНИНІ (8)
РІВНИНОЮ (1)
РІВНИНУ (11)
РІВНИХ (6)
РІВНІ (63)
РІВНІЙ (3)
РІВНІСТЬ (3)
РІВНІСТЮ (1)
РІВНІША (1)
РІВНІШЕ (2)
РІВНІШИЙ (1)
РІВНІШИХ (1)
РІВНО (26)
РІВНОВАЖЕННЯ (1)
РІВНОГО (10)
РІВНОЇ (3)
РІВНОМУ (10)
РІВНОПРАВНЕ (1)
РІВНОПРАВСТВА (3)
РІВНОСТІ (2)
РІВНОЮ (15)
РІВНУ (12)
РІВНЮ (6)
РІВНЯ (33)
РІВНЯВ (2)
РІВНЯЄТЬСЯ (2)
РІВНЯЛАСЬ (1)
РІВНЯЛО (1)
РІВНЯТИ (6)
РІВНЯТИСЬ (1)
РІВНЯТЬСЯ (1)
РІВНЯЮТЬ (2)
РІВНЯЮТЬСЯ (1)
РІВНЯЮЧИ (1)
РІВЧАК (7)
РІВЧАКИ (3)
РІВЧАКУ (3)
РІВЧАЧОК (1)
РІГ (5)
РІГІ (3)
РІГОЛЕТТО (1)
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РІД (74)
РІДЕНЬКА (1)
РІДЕНЬКІ (4)
РІДЕНЬКО (1)
РІДЕНЬКОГО (1)
РІДЕНЬКОЮ (1)
РІДЕНЬКУ (1)
РІДЕСЕНЬКОЮ (1)
РІДКА (2)
РІДКЕ (4)
РІДКЕНЬКУ (2)
РІДКИЙ (4)
РІДКИМ (4)
РІДКИМИ (9)
РІДКІ (9)
РІДКО (59)
РІДКОМУ (1)
РІДКОЮ (2)
РІДКУ (1)
РІДНА (45)
РІДНАЯ (3)
РІДНЕ (5)
РІДНЕНЬКА (1)
РІДНЕНЬКАЯ (1)
РІДНЕНЬКІ (2)
РІДНЕЮ (6)
РІДНИЙ (57)
РІДНИЛАСЬ (1)
РІДНИЛИСЯ (2)
РІДНИМ (11)
РІДНИМИ (4)
РІДНИТИСЬ (1)
РІДНИХ (12)
РІДНІ (49)
РІДНІЙ (8)
РІДНІША (1)
РІДНІШИМ (2)
РІДНІШІ (3)
РІДНОГО (88)
РІДНОЇ (24)
РІДНОМУ (11)
РІДНОЮ (9)
РІДНУ (20)

РІДНЮ (14)
РІДНЯ (25)
РІДШАТЬ (1)
РІДШЕ (5)
РІЖ (4)
РІЖЕ (8)
РІЖКА (2)
РІЖКАМИ (7)
РІЖКАХ (1)
РІЖКИ (13)
РІЖКІВ (3)
РІЖКОМ (3)
РІЖКУ (2)
РІЖНИХ (2)
РІЖНІ (2)
РІЖОК (7)
РІЖТЕ (2)
РІЖУТЬ (14)
РІЖУЧЕ (1)
РІЖУЧІ (1)
РІЗА (5)
РІЗАВ (6)
РІЗАЛА (8)
РІЗАЛИ (7)
РІЗАЛИСЯ (2)
РІЗАЛО (3)
РІЗАНЕ (1)
РІЗАНИЙ (6)
РІЗАНИМИ (1)
РІЗАНИНА (1)
РІЗАНИНИ (3)
РІЗАНИНОЮ (1)
РІЗАНИНУ (2)
РІЗАНІ (2)
РІЗАНІЙ (1)
РІЗАНОГО (3)
РІЗАНОЇ (1)
РІЗАНОМУ (2)
РІЗАТИ (8)
РІЗАТИМУТЬ (1)
РІЗАТИСЬ (1)
РІЗАТЬ (6)
РІЗДВА (27)

РІЗДВО (26)
РІЗДВОМ (16)
РІЗДВУ (3)
РІЗДВЯНА (6)
РІЗДВЯНИМИ (4)
РІЗДВЯНИХ (1)
РІЗДВЯНІ (7)
РІЗДВЯНОЇ (2)
РІЗДВЯНУ (2)
РІЗИ (11)
РІЗИНОВА (1)
РІЗІ (3)
РІЗКА (5)
РІЗКАМИ (30)
РІЗКЕ (3)
РІЗКИ (7)
РІЗКИЙ (25)
РІЗКИМ (18)
РІЗКИМИ (20)
РІЗКИХ (6)
РІЗКІ (13)
РІЗКІСТЬ (1)
РІЗКІШЕ (2)
РІЗКІШИЙ (2)
РІЗКІШІ (1)
РІЗКО (17)
РІЗКОГО (2)
РІЗКОМУ (3)
РІЗКОЮ (12)
РІЗКУ (12)
РІЗНАЦІЇ (1)
РІЗНАЦІЮ (2)
РІЗНАЦІЯ (7)
РІЗНАЦІЯХ (2)
РІЗНЕ (2)
РІЗНИК (3)
РІЗНИКИ (3)
РІЗНИЛИ (4)
РІЗНИЛО (1)
РІЗНИМ (2)
РІЗНИМИ (4)
РІЗНИХ (10)
РІЗНИЦІ (9)

599

РІЗНИЦЬ (7)
РІЗНИЦЮ (4)
РІЗНИЦЯМИ (2)
РІЗНИЦЯХ (2)
РІЗНІ (7)
РІЗНІННЯ (1)
РІЗНОМАНІТНИЙ (2)
РІЗНОТОННИЙ (1)
РІЗНУВ (1)
РІЗНУЛИ (3)
РІЗНУЛО (2)
РІЗОК (16)
РІЗУ (5)
РІЗУНІВ (2)
РІЗЦЕМ (1)
РІЗЬБА (2)
РІЙ (23)
РІК (250)
РІКА (4)
РІКАМИ (5)
РІКАХ (1)
РІКИ (19)
РІЛЛЕЮ (4)
РІЛЛІ (11)
РІЛЛЮ (2)
РІЛЛЯ (4)
РІПА (1)
РІПАК (2)
РІПАКУ (1)
РІС (21)
РІСКИ (2)
РІСОЧКИ (12)
РІТТІХ (1)
РІЦІ (2)
РІЧ (235)
РІЧАНА (3)
РІЧАНЕ (1)
РІЧАНИХ (1)
РІЧАНІ (1)
РІЧАНІЙ (2)
РІЧАНОЇ (1)
РІЧАНУ (3)
РІЧАХ (2)

РІЧЕЧКА (13)
РІЧЕЧКАМИ (4)
РІЧЕЧКИ (9)
РІЧЕЧКОЮ (7)
РІЧЕЧКУ (4)
РІЧИЦЬКИЙ (1)
РІЧИЦЬКОМУ (1)
РІЧИЦЮ (2)
РІЧІ (3)
РІЧКА (44)
РІЧКАМИ (4)
РІЧКАХ (3)
РІЧКИ (95)
РІЧКОЮ (87)
РІЧКУ (65)
РІЧНО (1)
РІЧНУ (1)
РІЧОК (1)
РІЧЦІ (22)
РІШАТИМУ (2)
РІШЕНЕЦЬ (1)
РІШИЛИ (2)
РІШИМО (1)
РОБЕ (41)
РОБЕР (1)
РОБЕРТ ПРУТЦ (4)
РОБИ (38)
РОБИВ (58)
РОБИВСЯ (2)
РОБИЛА (43)
РОБИЛИ (64)
РОБИЛО (6)
РОБИЛОСЬ (10)
РОБИЛОСЯ (1)
РОБИМО (4)
РОБИССЯ (2)
РОБИТЕ (22)
РОБИТИ (195)
РОБИТИМЕ (3)
РОБИТИМЕМО (5)
РОБИТИМЕТЕ (3)
РОБИТИМЕШ (1)
РОБИТИМУ (9)

РОБИТИМУТЬ (3)
РОБИТИСЬ (2)
РОБИТИСЯ (2)
РОБИТЬ (181)
РОБИТЬСЯ (19)
РОБИШ (36)
РОБІТНИК (4)
РОБІТНИКА (7)
РОБІТНИКАМ (4)
РОБІТНИКАМИ (6)
РОБІТНИКИ (17)
РОБІТНИКІВ (43)
РОБІТНИКОМ (3)
РОБІТНИЦІ (1)
РОБІТНИЦЬ (4)
РОБІТНИЦЬКИЙ (1)
РОБІТНИЦЬКИМ (1)
РОБІТНИЦЬКИХ (2)
РОБІТНИЦЬКІ (1)
РОБІТНИЦЮ (1)
РОБІТНИЦЯ (2)
РОБІТНИЦЯМИ (4)
РОБІТНІ (2)
РОБІТНІЙ (1)
РОБІТНІХ (1)
РОБІТНЮ (2)
РОБІТЬ (24)
РОБЛЕНА (4)
РОБЛЕНЕ (1)
РОБЛЕНИЙ (6)
РОБЛЕНИМ (2)
РОБЛЕНИХ (2)
РОБЛЕНІ (9)
РОБЛЕНО (12)
РОБЛЮ (42)
РОБЛЯТЬ (71)
РОБЛЯТЬСЯ (4)
РОБЛЯЧИ (10)
РОБОМ (2)
РОБОТА (122)
РОБОТАХ (3)
РОБОТИ (334)
РОБОТІ (39)
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РОБОТОЮ (61)
РОБОТУ (234)
РОБОТЯЩА (3)
РОБОТЯЩИЙ (2)
РОБОТЯЩУ (1)
РОБОЧА (28)
РОБОЧЕ (1)
РОБОЧИЙ (19)
РОБОЧИХ (21)
РОБОЧІ (6)
РОБОЧОГО (3)
РОБОЧОЇ (1)
РОБОЧУ (3)
РОВАМИ (4)
РОВАХ (4)
РОВИ (3)
РОВІ (1)
РОВІВ (1)
РОВОМ (11)
РОВУ (5)
РОГАМИ (29)
РОГАТА (1)
РОГАТИЙ (3)
РОГАТИМИ (2)
РОГАТИХ (1)
РОГАТІ (11)
РОГАТОГО (1)
РОГАТУ (2)
РОГАХ (3)
РОГАЧА (4)
РОГАЧАМИ (1)
РОГАЧЕ (1)
РОГАЧЕМ (7)
РОГАЧІ (3)
РОГАЧІВСЬКОМУ (1)
РОГИ (33)
РОГІВ (3)
РОГІЗ (4)
РОГОВЕ (2)
РОГОВИМИ (1)
РОГОВОЮ (1)
РОГОЗА (2)
РОГОЗИ (1)

РОГОЗОЮ (2)
РОГОЗУ (4)
РОГОМ (1)
РОДАЄТЕСЬ (1)
РОДАЄТЬСЯ (3)
РОДАЄШСЯ (1)
РОДАЛАСЬ (4)
РОДАЛИСЬ (1)
РОДАТИСЬ (1)
РОДАТИСЯ (2)
РОДАЮСЬ (1)
РОДЕ (1)
РОДЖЕНА (1)
РОДЖЕНІЙ (1)
РОДЗИНКАМИ (3)
РОДЗИНКАХ (1)
РОДЗИНКИ (1)
РОДИ (1)
РОДИВ (1)
РОДИВА (4)
РОДИВО (15)
РОДИВОМ (1)
РОДИВСЬ (9)
РОДИВСЯ (34)
РОДИВШИХСЯ (1)
РОДИЛА (14)
РОДИЛАСЬ (17)
РОДИЛАСЯ (1)
РОДИЛИ (1)
РОДИЛИСЬ (7)
РОДИЛОСЬ (1)
РОДИЛСЯ (1)
РОДИМА (3)
РОДИН (3)
РОДИНА (4)
РОДИНАХ (1)
РОДИНИ (15)
РОДИНМ (2)
РОДИНОНЬКА (2)
РОДИНОЮ (2)
РОДИНУ (9)
РОДИТЕЛІВ (4)
РОДИТИСЬ (1)

РОДИТЬ (1)
РОДИТЬСЯ (1)
РОДИЧ (8)
РОДИЧА (13)
РОДИЧАМ (4)
РОДИЧАМИ (5)
РОДИЧЕВІ (1)
РОДИЧЕМ (3)
РОДИЧІ (24)
РОДИЧІВ (29)
РОДИЧІЙ (1)
РОДИЧКА (9)
РОДИЧКАМИ (2)
РОДИЧКИ (12)
РОДИЧКОЮ (6)
РОДИЧКОЮКРАСУНЕЮ (1)
РОДИЧКУ (3)
РОДИЧОК (2)
РОДИЧЦІ (2)
РОДІ (2)
РОДНОГО (1)
РОДНОЕ (4)
РОДОВИЙ (3)
РОДОВІ (5)
РОДОВІД (1)
РОДОВІДНОГО (1)
РОДОВОМУ (2)
РОДОМ (77)
РОДОМ-РОДИНОЮ (1)
РОДОСЬКИЙ (1)
РОДУ (106)
РОДЮЧА (4)
РОДЮЧЕ (2)
РОДЮЧИЙ (1)
РОДЮЧИМ (2)
РОДЮЧІ (5)
РОДЮЧІСТЬ (3)
РОДЮЧОЇ (1)
РОДЯТЬСЯ (6)
РОЄМ (36)
РОЖ (36)
РОЖА (35)
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РОЖАМИ (30)
РОЖАХ (6)
РОЖДЕНА (1)
РОЖДЕНИКІВ (3)
РОЖДЕНИЦІ (3)
РОЖДЕНИЦЬ (1)
РОЖДЕНИЦЮ (1)
РОЖДЕСТВОМ (2)
РОЖЕ (4)
РОЖЕВА (12)
РОЖЕВАТИМ (1)
РОЖЕВЕ (9)
РОЖЕВИЙ (24)
РОЖЕВИМ (29)
РОЖЕВИМИ (31)
РОЖЕВИХ (27)
РОЖЕВІ (61)
РОЖЕВІЙ (4)
РОЖЕВОГО (11)
РОЖЕВОЇ (3)
РОЖЕВОМУ (9)
РОЖЕВО-РЯБЕНЬКІ (1)
РОЖЕВОЮ (6)
РОЖЕВУ (7)
РОЖЕПЕРСТА (1)
РОЖЕЮ (1)
РОЖИ (1)
РОЖІ (52)
РОЖУ (4)
РОЖУ-КРАСУ (2)
РОЖ-ЦЕНТИФОЛІЙ (1)
РОЗБАВИВСЯ (1)
РОЗБАГАТІЛИ (2)
РОЗБАЛАКАВСЬ (6)
РОЗБАЛАКАВСЯ (9)
РОЗБАЛАКАЙТЕСЬ (1)
РОЗБАЛАКАЛАСЬ (7)
РОЗБАЛАКАЛИСЬ (12)
РОЗБАЛАКАТИСЬ (1)
РОЗБАСУЮСЯ (1)
РОЗБЕРЕ (12)
РОЗБЕРЕМО (1)
РОЗБЕРЕТЕ (2)

РОЗБЕРЕШ (11)
РОЗБЕРІТЬ (2)
РОЗБЕРУ (11)
РОЗБЕРУТЬ (6)
РОЗБИВ (23)
РОЗБИВАВ (1)
РОЗБИВАВСЬ (1)
РОЗБИВАЄ (2)
РОЗБИВАЄТЕ (1)
РОЗБИВАЙ (1)
РОЗБИВАЙТЕ (2)
РОЗБИВАЛА (1)
РОЗБИВАЛО (1)
РОЗБИВАТИ (2)
РОЗБИВАТЬ (1)
РОЗБИВАЮТЬ (1)
РОЗБИВАЮЧИ (1)
РОЗБИВСЯ (7)
РОЗБИВШИСЬ (2)
РОЗБИЙ (1)
РОЗБИЛА (7)
РОЗБИЛАСЬ (2)
РОЗБИЛИ (12)
РОЗБИЛИСЬ (3)
РОЗБИЛО (1)
РОЗБИЛОСЬ (1)
РОЗБИРАВ (6)
РОЗБИРАВСЯ (2)
РОЗБИРАЄ (3)
РОЗБИРАЄТЬСЯ (2)
РОЗБИРАЛА (4)
РОЗБИРАЛИ (3)
РОЗБИРАЛИСЬ (1)
РОЗБИРАЛОСЯ (2)
РОЗБИРАТИ (5)
РОЗБИРАТЬ (7)
РОЗБИРАЮ (3)
РОЗБИРАЮТЬ (7)
РОЗБИРАЮЧИ (14)
РОЗБИТА (4)
РОЗБИТЕ (6)
РОЗБИТИ (2)
РОЗБИТИЙ (10)

РОЗБИТИМ (4)
РОЗБИТИХ (1)
РОЗБИТІ (4)
РОЗБИТІЙ (2)
РОЗБИТОГО (9)
РОЗБИТОЇ (1)
РОЗБИТОЮ (1)
РОЗБИТЬСЯ (1)
РОЗБИШАК (12)
РОЗБИШАКА (4)
РОЗБИШАКАМИ (1)
РОЗБИШАКИ (15)
РОЗБИШАКУ (2)
РОЗБИШАЦТВО (1)
РОЗБИШАЦЬКЕ (1)
РОЗБИШАЦЬКІ (2)
РОЗБІГАВСЯ (1)
РОЗБІГАЄТЬСЯ (1)
РОЗБІГАЛАСЬ (3)
РОЗБІГАЛИСЬ (4)
РОЗБІГАТИСЬ (1)
РОЗБІГЛАСЬ (3)
РОЗБІГЛИСЬ (8)
РОЗБІГЛИСЯ (3)
РОЗБІЙНИК (2)
РОЗБІЙНИКАМИ (2)
РОЗБІЙНИКАХ (2)
РОЗБІЙНИКИ (7)
РОЗБІЙНИКІВ (3)
РОЗБІЙНИЦЬКІ (1)
РОЗБІЙНИЦЬКОЛИЦАРСЬКИЙ (1)
РОЗБІЙНИЦЬКУ (1)
РОЗБОРОНИВ (1)
РОЗБОРОНИЛА (1)
РОЗБОРОНИЛИ (1)
РОЗБОРОНИТИ (1)
РОЗБОРОНЮ (1)
РОЗБОРОНЯЛИ (1)
РОЗБОРОНЯТЬ (2)
РОЗБРЕЛАСЬ (1)
РОЗБРЕЛИСЬ (1)
РОЗБРЕЛИСЯ (1)
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РОЗБРЕХАВ (1)
РОЗБРЕХАЛА (2)
РОЗБРЕШЕ (2)
РОЗБУДЖЕНА (1)
РОЗБУДЖЕНІ (1)
РОЗБУДЖУ (1)
РОЗБУДЖУВАЛИ (2)
РОЗБУДЖУВАЛО (1)
РОЗБУДЖУЄ (1)
РОЗБУДЖУЮТЬ (1)
РОЗБУДИВ (5)
РОЗБУДИЛА (3)
РОЗБУДИЛИ (2)
РОЗБУДИМО (1)
РОЗБУДИТИ (2)
РОЗБУДИТЬ (2)
РОЗБУРКАВ (6)
РОЗБУРКАЛА (1)
РОЗБУРКАЛАСЬ (1)
РОЗБУРКАЛИ (9)
РОЗБУРКАЛО (2)
РОЗБУРКАНА (2)
РОЗБУРКАНИМ (2)
РОЗБУРКАТИ (3)
РОЗБУРКАТЬ (1)
РОЗБУРКУВАЛА (2)
РОЗВАГА (6)
РОЗВАГИ (27)
РОЗВАГУ (7)
РОЗВАЖАВ (10)
РОЗВАЖАЄ (3)
РОЗВАЖАЄМО (1)
РОЗВАЖАЄШ (1)
РОЗВАЖАЙ (4)
РОЗВАЖАЛА (10)
РОЗВАЖАЛИ (7)
РОЗВАЖАЛО (4)
РОЗВАЖАТИ (4)
РОЗВАЖАТИМЕМО (1)
РОЗВАЖАТЬ (9)
РОЗВАЖАТЬСЯ (2)
РОЗВАЖАЮ (1)
РОЗВАЖАЮТЬ (2)

РОЗВАЖАЮЧИ (1)
РОЗВАЖЕ (3)
РОЗВАЖЕНА (1)
РОЗВАЖИВШИ (1)
РОЗВАЖИЛА (4)
РОЗВАЖИЛИ (3)
РОЗВАЖИЛО (2)
РОЗВАЖИМО (5)
РОЗВАЖИТЕ (1)
РОЗВАЖИТИ (11)
РОЗВАЖИТЬ (27)
РОЗВАЖИТЬСЯ (2)
РОЗВАЖИШ (1)
РОЗВАЖУ (3)
РОЗВАЗІ (6)
РОЗВАЛЕНА (1)
РОЗВАЛЕНИЙ (1)
РОЗВАЛЕНУ (1)
РОЗВАЛИВСЯ (1)
РОЗВАЛИЛАСЯ (1)
РОЗВАЛИЛИ (1)
РОЗВАЛИТЬСЯ (2)
РОЗВАЛЮВАЛИСЬ (2)
РОЗВАЛЮЄ (1)
РОЗВАЛЮЮТЬСЯ (1)
РОЗВАЛЯВШИ (1)
РОЗВАЛЯЄМО (2)
РОЗВАЛЯЛА (2)
РОЗВАЛЯЛИ (1)
РОЗВАЛЯТИ (2)
РОЗВАЛЯЮ (2)
РОЗВАНТАЖУВАТЬ (1)
РОЗВЕДЕМО (1)
РОЗВЕДЕНА (2)
РОЗВЕДЕНУ (1)
РОЗВЕДИСЬ (1)
РОЗВЕДУ (2)
РОЗВЕЛА (13)
РОЗВЕЛАСЬ (1)
РОЗВЕЛАСЯ (1)
РОЗВЕЛИ (6)
РОЗВЕЛОСЬ (1)

РОЗВЕРЕДУВАЛАСЬ
(1)
РОЗВЕРЗЛИСЬ (1)
РОЗВЕРНУЛАСЬ (1)
РОЗВЕРНУЛОСЬ (3)
РОЗВЕРНУТИ (1)
РОЗВЕРНУТИСЬ (1)
РОЗВЕСЕЛИВ (2)
РОЗВЕСЕЛИВСЬ (2)
РОЗВЕСЕЛИВСЯ (1)
РОЗВЕСЕЛИВШИСЬ (2)
РОЗВЕСЕЛИЛА (5)
РОЗВЕСЕЛИЛАСЬ (7)
РОЗВЕСЕЛИЛИ (2)
РОЗВЕСЕЛИЛИСЬ (3)
РОЗВЕСЕЛИЛО (3)
РОЗВЕСЕЛИМО (1)
РОЗВЕСЕЛИСЬ (2)
РОЗВЕСЕЛИТИ (2)
РОЗВЕСЕЛИТЬ (2)
РОЗВЕСЕЛИТЬСЯ (1)
РОЗВЕСЕЛІТЬСЯ (2)
РОЗВЕСЕЛЯВ (1)
РОЗВЕСЕЛЯЛА (2)
РОЗВЕСЕЛЯЛИ (1)
РОЗВЕСТИ (14)
РОЗВЕСТИСЬ (6)
РОЗВИВ (2)
РОЗВИВАВ (4)
РОЗВИВАВСЯ (1)
РОЗВИВАЄ (3)
РОЗВИВАЄТЬСЯ (7)
РОЗВИВАЙСЯ (2)
РОЗВИВАЛАСЬ (4)
РОЗВИВАЛИ (1)
РОЗВИВАЛИСЬ (1)
РОЗВИВАЛИСЯ (1)
РОЗВИВАЛОСЬ (1)
РОЗВИВАТИ (14)
РОЗВИВАТИСЬ (4)
РОЗВИВАТИСЯ (2)
РОЗВИВАТЬ (1)
РОЗВИВАТЬСЯ (5)
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РОЗВИВАЮЧУ (1)
РОЗВИВСЬ (1)
РОЗВИВСЯ (3)
РОЗВИДНИЛОСЬ (1)
РОЗВИДНИТЬСЯ (2)
РОЗВИДНІЛОСЬ (7)
РОЗВИДНЮВАЛОСЬ
(10)
РОЗВИДНЮВАТИСЬ (9)
РОЗВИДНЮВАТЬСЯ (5)
РОЗВИДНЯЄТЬСЯ (1)
РОЗВИДНЯТИСЬ (1)
РОЗВИЛА (2)
РОЗВИЛАСЬ (7)
РОЗВИЛАСЯ (2)
РОЗВИЛИСЬ (3)
РОЗВИЛИСЯ (2)
РОЗВИЛОСЬ (2)
РОЗВИЛОСЯ (1)
РОЗВИНУЛАСЬ (1)
РОЗВИНУЛИСЬ (1)
РОЗВИНУТИ (2)
РОЗВИТА (4)
РОЗВИТЕ (1)
РОЗВИТИ (5)
РОЗВИТИЙ (1)
РОЗВИТИМ (1)
РОЗВИТИХ (5)
РОЗВИТІ (4)
РОЗВИТІШИМ (2)
РОЗВИТКОВІ (4)
РОЗВИТКОМ (11)
РОЗВИТКУ (47)
РОЗВИТОГО (1)
РОЗВИТОК (33)
РОЗВИТТЯ (12)
РОЗВИТТЯМ (1)
РОЗВІВ (8)
РОЗВІВАВ (2)
РОЗВІВАЮЧИ (1)
РОЗВІВСЯ (4)
РОЗВІД (5)
РОЗВІДАВ (1)

РОЗВІДАЛА (2)
РОЗВІДАТИ (2)
РОЗВІДАТЬ (1)
РОЗВІДИНИ (3)
РОЗВІДКИ (3)
РОЗВІДЧИКИ (1)
РОЗВІЄ (2)
РОЗВІЄТЬСЯ (1)
РОЗВІЙ (16)
РОЗВІРЧУВАЛАСЬ (1)
РОЗВІРЧУВАТЬ (1)
РОЗВІРЧУЄ (1)
РОЗВІШАЛА (2)
РОЗВІШАНІ (5)
РОЗВІШУВАВ (1)
РОЗВІШУВАТИ (2)
РОЗВІШУЮЧИ (1)
РОЗВІЮВАЛИСЬ (1)
РОЗВІЯВ (7)
РОЗВІЯВСЬ (1)
РОЗВІЯВСЯ (2)
РОЗВІЯЛА (5)
РОЗВІЯЛИСЬ (1)
РОЗВІЯЛО (2)
РОЗВІЯЛОСЬ (1)
РОЗВІЯНИЙ (1)
РОЗВІЯНИМИ (1)
РОЗВІЯТИ (1)
РОЗВІЯТЬ (2)
РОЗВОДЖУ (1)
РОЗВОДИВ (5)
РОЗВОДИВСЯ (1)
РОЗВОДИЛАСЬ (2)
РОЗВОДИТИ (1)
РОЗВОДИТИСЬ (6)
РОЗВОДИТЬ (7)
РОЗВОДИТЬСЯ (6)
РОЗВОДУ (1)
РОЗВОДЬТЕ (1)
РОЗВОДЯТЬ (1)
РОЗВОДЯЧИ (1)
РОЗВОЗИВ (1)
РОЗВОЗИТИ (1)

РОЗВОРУШАТЬСЯ (1)
РОЗВОРУШИ (1)
РОЗВОРУШИВ (8)
РОЗВОРУШИВСЬ (1)
РОЗВОРУШИВСЯ (2)
РОЗВОРУШИЛА (11)
РОЗВОРУШИЛАСЬ (1)
РОЗВОРУШИЛИ (9)
РОЗВОРУШИЛИСЬ (5)
РОЗВОРУШИЛО (4)
РОЗВОРУШИМО (1)
РОЗВОРУШИТИ (3)
РОЗВОРУШИТЬ (4)
РОЗВОРУШИШ (1)
РОЗВОРУШУВАЛА (1)
РОЗВОРУШУВАЛАСЬ
(1)
РОЗВОРУШУВАЛО (3)
РОЗВОРУШУЄ (1)
РОЗВОРУШУЮТЬ (1)
РОЗВ'ЯЖЕТЬСЯ (2)
РОЗВ'ЯЖЕШ (1)
РОЗВ'ЯЖИ (1)
РОЗВ'ЯЖУ (2)
РОЗВ'ЯЖУТЬСЯ (1)
РОЗВ'ЯЗАВ (8)
РОЗВ'ЯЗАВСЯ (3)
РОЗВ'ЯЗАВШИ (1)
РОЗВ'ЯЗАЛА (8)
РОЗВ'ЯЗАЛИ (1)
РОЗВ'ЯЗАЛИСЬ (1)
РОЗВ'ЯЗАНИХ (1)
РОЗВ'ЯЗАННЯ (4)
РОЗВ'ЯЗАТИ (3)
РОЗВ'ЯЗКА (2)
РОЗВ'ЯЗУВАЛА (1)
РОЗВ'ЯЗУВАЛАСЬ (1)
РОЗВ'ЯЗУВАЛИ (1)
РОЗВ'ЯЗУВАЛОСЬ (1)
РОЗВ'ЯЗУВАТИ (1)
РОЗВ'ЯЗУВАТЬ (2)
РОЗВ'ЯЗУЄ (3)
РОЗВ'ЯЗУЙ (1)
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РОЗВ'ЯЗУЮ (1)
РОЗВ'ЯЗУЮТЬ (1)
РОЗВ'ЯЗУЮЧА (2)
РОЗВ'ЯЗУЮЧИ (1)
РОЗВ'ЯЗЬ (2)
РОЗГАВКАЄТЬСЯ (1)
РОЗГАД (1)
РОЗГАНЯВ (2)
РОЗГАНЯВСЯ (1)
РОЗГАНЯЄ (1)
РОЗГАНЯЄТЬСЯ (2)
РОЗГАНЯЛИ (1)
РОЗГАНЯТИ (3)
РОЗГАНЯТИМУТЬ (1)
РОЗГАНЯЮТЬ (1)
РОЗГАРДІЯШУ (1)
РОЗГИНАЄТЬСЯ (1)
РОЗГЛАДЖУВАВ (1)
РОЗГЛАДЖУВАЛАСЬ
(1)
РОЗГЛАДЖУЮЧИ (1)
РОЗГЛАДИВ (1)
РОЗГЛАДИЛОСЬ (1)
РОЗГЛЯГАЛИСЬ (1)
РОЗГЛЯД (1)
РОЗГЛЯДАВ (5)
РОЗГЛЯДАЄ (1)
РОЗГЛЯДАЙ (1)
РОЗГЛЯДАЛИ (3)
РОЗГЛЯДАТИ (4)
РОЗГЛЯДАЮЧИ (5)
РОЗГЛЯДИНАХ (1)
РОЗГЛЯДИНИ (6)
РОЗГЛЯДІЛИ (1)
РОЗГНІВАВСЯ (5)
РОЗГНІВАВШИСЬ (1)
РОЗГНІВАЄТЬСЯ (2)
РОЗГНІВАЛА (1)
РОЗГНІВАЛАСЬ (5)
РОЗГНІВАЛАСЯ (1)
РОЗГНІВАЛИСЬ (4)
РОЗГНІВАНА (1)
РОЗГНІВАНУ (1)

РОЗГНІВАТИ (2)
РОЗГНУЗДАВ (1)
РОЗГНУЗДУВАВ (1)
РОЗГОВІЄШСЯ (1)
РОЗГОВІЙТЕСЬ (1)
РОЗГОВІЛАСЯ (1)
РОЗГОВІЛИСЬ (2)
РОЗГОВІТИСЬ (1)
РОЗГОВЛЯЄТЬСЯ (1)
РОЗГОВОРИВСЬ (3)
РОЗГОВОРИВСЯ (9)
РОЗГОВОРИВШИСЬ (1)
РОЗГОВОРИЛАСЬ (6)
РОЗГОВОРИЛАСЯ (2)
РОЗГОВОРИЛИСЬ (10)
РОЗГОВОРИМОСЬ (1)
РОЗГОВОРИТИСЬ (2)
РОЗГОНЕ (1)
РОЗГОНИМО (1)
РОЗГОНИСТИМ (2)
РОЗГОНИТЬ (3)
РОЗГОНІ (1)
РОЗГОНОМ (2)
РОЗГОНУ (4)
РОЗГОРИТЬСЯ (5)
РОЗГОРІВСЯ (3)
РОЗГОРІЛАСЬ (4)
РОЗГОРІЛАСЯ (1)
РОЗГОРІЛИСЬ (8)
РОЗГОРІЛИСЯ (1)
РОЗГОРІЛОСЬ (6)
РОЗГОРНЕ (2)
РОЗГОРНИ (2)
РОЗГОРНУ (1)
РОЗГОРНУВ (29)
РОЗГОРНУВСЯ (1)
РОЗГОРНУВШИ (2)
РОЗГОРНУЛА (28)
РОЗГОРНУЛАСЬ (9)
РОЗГОРНУЛИ (3)
РОЗГОРНУЛИСЬ (1)
РОЗГОРНУЛОСЬ (3)
РОЗГОРНУТА (3)

РОЗГОРНУТИ (2)
РОЗГОРНУТИЙ (1)
РОЗГОРНУТИСЬ (1)
РОЗГОРНУТИХ (1)
РОЗГОРНУТІ (3)
РОЗГОРНУТІЙ (1)
РОЗГОРНУТОЮ (1)
РОЗГОРНУТУ (4)
РОЗГОРНУТЬ (1)
РОЗГОРТАВ (8)
РОЗГОРТАЄ (2)
РОЗГОРТАЄТЕ (1)
РОЗГОРТАЄТЬСЯ (1)
РОЗГОРТАЛА (3)
РОЗГОРТАЛАСЬ (2)
РОЗГОРТАЛО (1)
РОЗГОРТАТЬ (1)
РОЗГОРТАЮЧИ (1)
РОЗГОРТУВАВ (3)
РОЗГОРТУВАЛА (2)
РОЗГОРТУВАЛАСЬ (1)
РОЗГОРТУВАЛИ (1)
РОЗГОРТУВАЛИСЬ (1)
РОЗГОРТУВАТИ (1)
РОЗГОРТУВАТЬ (2)
РОЗГОРТУЮТЬ (1)
РОЗГОРТУЮЧИ (1)
РОЗГОРЮВАВСЬ (1)
РОЗГОРЮВАВСЯ (4)
РОЗГОРЮВАЛАСЬ (5)
РОЗГОРЮВАЛИСЬ (1)
РОЗГОРЮВАЛОСЬ (4)
РОЗГОРЮЄТЬСЯ (6)
РОЗГОРЮЮТЬСЯ (2)
РОЗГОРЯТЬСЯ (1)
РОЗГОРЯЮТЬСЯ (2)
РОЗГРЕБЕНОМУ (2)
РОЗГРЕБЕШ (1)
РОЗГРІБ (1)
РОЗГРІБАТИ (1)
РОЗГУБИ (1)
РОЗГУБИВ (1)
РОЗГУБИЛА (2)
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РОЗГУБИЛИ (1)
РОЗГУБИЛИСЬ (3)
РОЗГУБИЛОСЬ (1)
РОЗГУБИТЕ (1)
РОЗГУБЛЕНИХ (1)
РОЗГУЛЯВСЯ (1)
РОЗГУЛЯЛАСЬ (1)
РОЗГУЛЯЛИСЬ (2)
РОЗГУЛЯТИСЬ (1)
РОЗДАВ (7)
РОЗДАВАВ (5)
РОЗДАВАЛА (3)
РОЗДАВАЛИ (1)
РОЗДАВАТИ (4)
РОЗДАВИТЬ (1)
РОЗДАВЛЕНА (1)
РОЗДАДУТЬ (1)
РОЗДАЄ (3)
РОЗДАЄТЕ (1)
РОЗДАЙ (2)
РОЗДАЛА (6)
РОЗДАЛИ (1)
РОЗДАНА (2)
РОЗДАРКУВАВСЯ (1)
РОЗДАСТЬСЯ (1)
РОЗДАТЬ (1)
РОЗДАЮ (1)
РОЗДАЮТЬ (1)
РОЗДВОЮВАЛИСЬ (1)
РОЗДЕР (6)
РОЗДЕРЕШ (1)
РОЗДЕРЛА (6)
РОЗДЕРЛИСЬ (1)
РОЗДЕРСЯ (1)
РОЗДЕРТИ (3)
РОЗДЕРТУ (1)
РОЗДЕРУ (1)
РОЗДЕРШИ (1)
РОЗДИВИВСЬ (1)
РОЗДИВИВСЯ (2)
РОЗДИВИВШИСЬ (1)
РОЗДИВИЛАСЬ (1)
РОЗДИВИМОСЬ (2)

РОЗДИВИССЯ (3)
РОЗДИВИТИСЬ (4)
РОЗДИВИТИСЯ (2)
РОЗДИВИТЬСЯ (2)
РОЗДИВИШСЯ (4)
РОЗДИВІТЬСЯ (1)
РОЗДИВЛЯВСЬ (2)
РОЗДИВЛЯВСЯ (8)
РОЗДИВЛЯЄТЬСЯ (1)
РОЗДИВЛЯЛАСЬ (17)
РОЗДИВЛЯЛИСЬ (10)
РОЗДИВЛЯТИСЬ (8)
РОЗДИВЛЯТЬСЯ (3)
РОЗДИВЛЯЮСЬ (2)
РОЗДИВЛЯЮСЯ (1)
РОЗДИВЛЯЮЧИСЬ (10)
РОЗДИМАВ (1)
РОЗДИМАЙ (1)
РОЗДИМАЛА (2)
РОЗДИМАЛИ (1)
РОЗДИРАВ (2)
РОЗДИРАЄ (2)
РОЗДИРАЄМО (1)
РОЗДИРАЛИ (1)
РОЗДИРАТИ (1)
РОЗДИРАТЬ (1)
РОЗДИРАЮЧИ (3)
РОЗДИРУ (1)
РОЗДІЛ (4)
РОЗДІЛЕНЕ (1)
РОЗДІЛЕНИЙ (1)
РОЗДІЛЕНІ (3)
РОЗДІЛИ (2)
РОЗДІЛИВ (1)
РОЗДІЛИВШИ (1)
РОЗДІЛИВШИСЬ (2)
РОЗДІЛИЛА (1)
РОЗДІЛИЛИ (4)
РОЗДІЛИЛИСЬ (1)
РОЗДІЛИМ (1)
РОЗДІЛИМО (1)
РОЗДІЛИТИ (8)
РОЗДІЛИТЬ (2)

РОЗДІЛИТЬСЯ (2)
РОЗДІЛІ (1)
РОЗДІЛІТЬСЯ (1)
РОЗДІЛУ (4)
РОЗДІЛЮ (1)
РОЗДІЛЮЄТЬСЯ (1)
РОЗДІЛЯЄ (3)
РОЗДІЛЯЛА (1)
РОЗДІЛЯЛАСЯ (1)
РОЗДІЛЯЛИ (1)
РОЗДІЛЯТЬ (2)
РОЗДМУХАЛА (2)
РОЗДМУХАЛИ (1)
РОЗДМУХАТИ (1)
РОЗДМУХУВАВ (1)
РОЗДОБУДЕ (2)
РОЗДОБУДЕМО (1)
РОЗДОБУДУ (1)
РОЗДОБУДЬТЕ (2)
РОЗДОБУТЬ (1)
РОЗДОЛІ (3)
РОЗДОЛЛІ (2)
РОЗДРАЖНЕНИЙ (2)
РОЗДРАЖНЕНИМ (1)
РОЗДРАЖНЕНІ (1)
РОЗДРАЖНЕНУ (1)
РОЗДРАЖНИВ (2)
РОЗДРАЖНИВШИ (2)
РОЗДРАЖНИЛИ (1)
РОЗДРАЖНЮВАЛО (3)
РОЗДРАЖНЮЄТЬСЯ (1)
РОЗДРАЖНЮЮТЬ (2)
РОЗДРАЖНЮЮЧІМ (1)
РОЗДРАЖНЯЛИ (2)
РОЗДРАТОВАНА (16)
РОЗДРАТОВАНЕ (1)
РОЗДРАТОВАНИЙ (14)
РОЗДРАТОВАНИМ (1)
РОЗДРАТОВАНИХ (1)
РОЗДРАТОВАНІ (14)
РОЗДРАТОВАНІСТЬ (2)
РОЗДРАТОВАНО (1)
РОЗДРАТОВАНОГО (2)
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РОЗДРАТОВАНОСТІ (1)
РОЗДРАТУВАВ (5)
РОЗДРАТУВАЛА (5)
РОЗДРАТУВАЛИ (3)
РОЗДРАТУВАЛИСЯ (1)
РОЗДРАТУВАЛО (6)
РОЗДРАТУВАННЯ (4)
РОЗДРАТУВАННЯМ (1)
РОЗДРАТУВАТИ (1)
РОЗДРАТУЄТЕ (1)
РОЗДРАТУЮТЬ (2)
РОЗДРАТУЮТЬСЯ (1)
РОЗДРІБ (1)
РОЗДУВ (1)
РОЗДУВАТИ (1)
РОЗДУЛО (1)
РОЗДУМУВАВ (1)
РОЗДУМУЮЧИ (1)
РОЗДУРІВСЯ (1)
РОЗДУТІ (1)
РОЗДЯВИВ (2)
РОЗДЯВИЛА (1)
РОЗДЯВИЛИ (1)
РОЗДЯВИТЬ (4)
РОЗДЯВЛЯЮЧИ (1)
РОЗДЯГАЄ (2)
РОЗДЯГАЄТЬСЯ (1)
РОЗДЯГАЄШСЯ (2)
РОЗДЯГАЙТЕ (2)
РОЗДЯГАЙТЕСЬ (5)
РОЗДЯГАЙТЕСЯ (1)
РОЗДЯГАЛАСЬ (6)
РОЗДЯГАЛИСЬ (2)
РОЗДЯГАННЯ (1)
РОЗДЯГАТИ (3)
РОЗДЯГАТИСЬ (5)
РОЗДЯГАТЬСЯ (1)
РОЗДЯГАЮТЬСЯ (1)
РОЗДЯГАЮЧИСЬ (10)
РОЗДЯГЛАСЬ (8)
РОЗДЯГЛАСЯ (4)
РОЗДЯГЛИ (1)
РОЗДЯГЛИСЯ (1)

РОЗДЯГЛОСЯ (1)
РОЗДЯГНЕТЬСЯ (2)
РОЗДЯГНИСЯ (1)
РОЗДЯГНУВШИСЬ (3)
РОЗДЯГНУСЬ (1)
РОЗДЯГНУТА (2)
РОЗДЯГНУТІ (1)
РОЗДЯГСЯ (12)
РОЗДЯГТИ (1)
РОЗДЯГТИСЯ (1)
РОЗЕТКАМИ (2)
РОЗЕТКАХ (1)
РОЗ'ЄДНАЄТЬСЯ (1)
РОЗ'ЄДНАТЬ (1)
РОЗ'ЄДНАТЬСЯ (3)
РОЗЖАЛОБИЛАСЬ (1)
РОЗЖАЛОБИЛИ (3)
РОЗЖАЛОБИЛИСЬ (2)
РОЗЖАЛОБИЛО (1)
РОЗЖАРТУВАВСЯ (1)
РОЗЖАРТУВАЛАСЬ (1)
РОЗЖЕВРІЄТЬСЯ (1)
РОЗЖЕВРІЛИСЬ (1)
РОЗЖЕВРІЛОСЬ (1)
РОЗЖЕВРЮЄТЬСЯ (1)
РОЗЖЕНЕ (5)
РОЗЖЕНЕМОСЬ (1)
РОЗЖЕНЕТЕ (1)
РОЗЖЕНИ (1)
РОЗЖЕНУСЯ (1)
РОЗЖЕНУТЬ (2)
РОЗЖИЛАСЯ (1)
РОЗЖИЛИСЯ (1)
РОЗЖОВАНА (2)
РОЗЗУВАТЬ (1)
РОЗЗУВСЯ (1)
РОЗЗУВШИ (1)
РОЗЗЯВА (2)
РОЗЗЯВИ (4)
РОЗЗЯВИВ (11)
РОЗЗЯВИВШИ (4)
РОЗЗЯВИЛА (9)
РОЗЗЯВИЛИ (1)

РОЗЗЯВИРШИ (1)
РОЗЗЯВИТЬ (5)
РОЗЗЯВИШ (1)
РОЗЗЯВЛЕНИМ (2)
РОЗЗЯВЛЯВ (1)
РОЗЗЯВЛЯЄ (4)
РОЗЗЯВЛЯЛА (2)
РОЗЗЯВЛЯЛИ (3)
РОЗЗЯВЛЯЛО (4)
РОЗЗЯВЛЯЮЧИ (2)
РОЗЗЯВО (1)
РОЗЗЯВОЮ (1)
РОЗІ (1)
РОЗІБ'Є (2)
РОЗІБ'ЄМ (4)
РОЗІБ'ЄТЬСЯ (1)
РОЗІБ'ЄШ (2)
РОЗІБРАВ (13)
РОЗІБРАВСЯ (2)
РОЗІБРАВШИ (6)
РОЗІБРАЛА (4)
РОЗІБРАЛАСЬ (4)
РОЗІБРАЛИ (10)
РОЗІБРАЛО (1)
РОЗІБРАТИ (10)
РОЗІБРАТЬ (5)
РОЗІБ'Ю (3)
РОЗІБ'ЮСЯ (1)
РОЗІВ'ЄТЬСЯ (2)
РОЗІВ'ЄШСЯ (1)
РОЗІВ'Ю (2)
РОЗІВ'ЮТЬСЯ (2)
РОЗІГНАВ (12)
РОЗІГНАВСЯ (2)
РОЗІГНАЛА (2)
РОЗІГНАЛИ (5)
РОЗІГНАЛО (1)
РОЗІГНАНІ (1)
РОЗІГНАТИ (4)
РОЗІГНАТЬ (3)
РОЗІГНАТЬСЯ (1)
РОЗІГНЕ (1)
РОЗІГНУВСЯ (1)
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РОЗІГНУСЯ (1)
РОЗІГРІВАТЬ (1)
РОЗІДРАЛАСЬ (1)
РОЗІДРАНА (1)
РОЗІДРАНО (1)
РОЗІЗЛИЛИ (1)
РОЗІЗЛИТИ (2)
РОЗІЙДЕМОСЬ (1)
РОЗІЙДЕТЬСЯ (4)
РОЗІЙДУТЬСЯ (4)
РОЗІЙТИСЬ (10)
РОЗІЙШЛАСЬ (6)
РОЗІЙШЛАСЯ (5)
РОЗІЙШЛИСЬ (33)
РОЗІЙШЛИСЯ (30)
РОЗІЙШЛОСЬ (4)
РОЗІЙШЛОСЯ (1)
РОЗІЙШОВСЬ (2)
РОЗІЙШОВСЯ (10)
РОЗІЙШОВШИСЬ (1)
РОЗІКЛАВ (2)
РОЗІКЛАЛА (2)
РОЗІКЛАЛИ (4)
РОЗІЛЛЄТЬСЯ (1)
РОЗІЛЛЮ (1)
РОЗІЛЛЮСЯ (2)
РОЗІЛЛЮТЬСЯ (1)
РОЗІМЛІВ (3)
РОЗІМЛІВАЄ (1)
РОЗІМЛІВАЛИ (1)
РОЗІМЛІЛА (2)
РОЗІМЛІЛО (1)
РОЗІМНЕМО (1)
РОЗІМ'ЯТИСЬ (1)
РОЗІМ'ЯТЬ (1)
РОЗІП'ЄТЬСЯ (1)
РОЗІПНУВШИ (1)
РОЗІПНУТЕ (1)
РОЗІПНУТІ (2)
РОЗІПРЕТЕСЬ (1)
РОЗІПХАВ (1)
РОЗІП'ЯВ (1)
РОЗІП'ЯВШИ (1)

РОЗІП'ЯЛА (1)
РОЗІП'ЯЛИ (1)
РОЗІРВАВ (2)
РОЗІРВАВСЯ (1)
РОЗІРВАЛА (1)
РОЗІРВАЛИ (4)
РОЗІРВАЛИСЬ (1)
РОЗІРВАНИМИ (1)
РОЗІРВАТИ (2)
РОЗІРВАТИСЯ (1)
РОЗІРВЕТЬСЯ (1)
РОЗІСЛАВ (8)
РОЗІСЛАВСЯ (6)
РОЗІСЛАВШИ (3)
РОЗІСЛАЛА (7)
РОЗІСЛАЛАСЬ (3)
РОЗІСЛАЛИ (4)
РОЗІСЛАЛИСЬ (1)
РОЗІСЛАНІ (3)
РОЗІСЛАТИ (1)
РОЗІСТЛАЛОСЯ (1)
РОЗІШЛЕ (1)
РОЗ'ЇДЕМОСЬ (1)
РОЗ'ЇЖДЖАТИСЬ (1)
РОЗ'ЇЖДЖАТЬСЯ (1)
РОЗ'ЇЖДЖАЮТЬСЯ (1)
РОЗ'ЇЗДИТИСЬ (1)
РОЗ'ЇСТЬ (2)
РОЗ'ЇХАВСЯ (1)
РОЗ'ЇХАЛАСЬ (2)
РОЗ'ЇХАЛИСЬ (12)
РОЗКАЖЕ (12)
РОЗКАЖЕМО (2)
РОЗКАЖЕТЕ (6)
РОЗКАЖЕШ (5)
РОЗКАЖИ (16)
РОЗКАЖІМ (1)
РОЗКАЖІТЬ (5)
РОЗКАЖУ (33)
РОЗКАЖУТЬ (2)
РОЗКАЗАВ (65)
РОЗКАЗАВШИ (2)
РОЗКАЗАЛА (74)

РОЗКАЗАЛИ (19)
РОЗКАЗАНИХ (1)
РОЗКАЗАТИ (22)
РОЗКАЗАТЬ (8)
РОЗКАЗУВАВ (84)
РОЗКАЗУВАЛА (43)
РОЗКАЗУВАЛИ (24)
РОЗКАЗУВАТИ (43)
РОЗКАЗУВАТИМЕ (1)
РОЗКАЗУВАТЬ (29)
РОЗКАЗУЄ (31)
РОЗКАЗУЄТЕ (4)
РОЗКАЗУЄШ (1)
РОЗКАЗУЗАВ (1)
РОЗКАЗУЙ (5)
РОЗКАЗУЙ-БО (1)
РОЗКАЗУЙТЕ (6)
РОЗКАЗУЮ (8)
РОЗКАЗУЮТЬ (27)
РОЗКАЗУЮЧИ (7)
РОЗКАРЯКУВАТИХ (1)
РОЗКАЧУВАЛИ (1)
РОЗКВАСИВ (2)
РОЗКВАСИТЬ (1)
РОЗКВАШЕНИХ (1)
РОЗКИДАВ (5)
РОЗКИДАВСЯ (1)
РОЗКИДАВШИ (7)
РОЗКИДАВШИСЬ (1)
РОЗКИДАЄ (3)
РОЗКИДАЙ (1)
РОЗКИДАЛА (12)
РОЗКИДАЛАСЬ (5)
РОЗКИДАЛИ (13)
РОЗКИДАЛО (1)
РОЗКИДАНА (6)
РОЗКИДАНЕ (10)
РОЗКИДАНИЙ (6)
РОЗКИДАНИМИ (4)
РОЗКИДАНИХ (13)
РОЗКИДАНІ (77)
РОЗКИДАНО (3)
РОЗКИДАНОГО (1)
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РОЗКИДАТИ (5)
РОЗКИДАТЬ (4)
РОЗКИДАЮТЬ (3)
РОЗКИДАЮЧИ (5)
РОЗКИДЧАСТИМ (1)
РОЗКИДЧАСТІ (1)
РОЗКИНУ (1)
РОЗКИНУВ (2)
РОЗКИНУВСЬ (2)
РОЗКИНУВСЯ (8)
РОЗКИНУВШИ (2)
РОЗКИНУЛА (1)
РОЗКИНУЛАСЬ (3)
РОЗКИНУЛАСЯ (1)
РОЗКИНУЛИ (1)
РОЗКИНУЛИСЬ (4)
РОЗКИНУЛО (1)
РОЗКИНУЛОСЬ (5)
РОЗКИНУТА (2)
РОЗКИНУТИЙ (7)
РОЗКИНУТОГО (1)
РОЗКИНУТОМУ (1)
РОЗКИПИТЬ (1)
РОЗКИСНЕШ (1)
РОЗКІШ (48)
РОЗКІШНА (12)
РОЗКІШНЕ (10)
РОЗКІШНИЙ (47)
РОЗКІШНИМ (13)
РОЗКІШНИМИ (24)
РОЗКІШНИХ (19)
РОЗКІШНИЦІ (1)
РОЗКІШНІ (60)
РОЗКІШНІЙ (6)
РОЗКІШНІША (2)
РОЗКІШНО (15)
РОЗКІШНОГО (14)
РОЗКІШНОЇ (14)
РОЗКІШНОМУ (6)
РОЗКІШНОЮ (4)
РОЗКІШНУ (10)
РОЗКІШШЮ (5)
РОЗКЛАВ (2)

РОЗКЛАВШИ (1)
РОЗКЛАД (4)
РОЗКЛАДАВ (1)
РОЗКЛАДАЄ (2)
РОЗКЛАДАЙ (1)
РОЗКЛАДАЙТЕ (1)
РОЗКЛАДАЛА (3)
РОЗКЛАДАЛИ (5)
РОЗКЛАДАТИ (2)
РОЗКЛАДАТЬ (3)
РОЗКЛАДАЮТЬ (2)
РОЗКЛАДАЮЧИ (5)
РОЗКЛАДЕНІ (1)
РОЗКЛАДИ (1)
РОЗКЛАДІ (2)
РОЗКЛАЛА (5)
РОЗКЛАЛИ (3)
РОЗКЛАСТИ (1)
РОЗКОВАНІ (1)
РОЗКОЛИН (2)
РОЗКОЛИНА (2)
РОЗКОЛИНАМИ (2)
РОЗКОЛИНИ (6)
РОЗКОЛИНІ (1)
РОЗКОЛИНОЮ (2)
РОЗКОЛИНУ (3)
РОЗКОЛОВСЯ (2)
РОЗКОЛОТА (1)
РОЗКОЛЮВАВ (2)
РОЗКОПАЄ (1)
РОЗКОПАЄТЕ (1)
РОЗКОПАЛИ (5)
РОЗКОПАНЕ (1)
РОЗКОПАНИЙ (1)
РОЗКОПАНУ (2)
РОЗКОПАТИ (1)
РОЗКОПАТЬ (3)
РОЗКОПУВАВ (2)
РОЗКОПУВАТЬ (1)
РОЗКОПУЮТЬ (1)
РОЗКОРЕНИВСЯ (1)
РОЗКОРЕНИЛАСЬ (2)
РОЗКОРЕНИЛАСЯ (2)

РОЗКОРЕНИЛИСЬ (1)
РОЗКОРІНЮЄМОСЬ (2)
РОЗКОРІНЮЄТЬСЯ (1)
РОЗКОТИВСЯ (2)
РОЗКОТИЛИСЬ (3)
РОЗКОТЯТЬСЯ (2)
РОЗКОХАВ (1)
РОЗКОЧУВАЛИСЬ (1)
РОЗКОЧУЮТЬСЯ (2)
РОЗКОШАХ (8)
РОЗКОШІ (44)
РОЗКОШІВ (1)
РОЗКОШОЮ (1)
РОЗКОШУВАВ (1)
РОЗКОШУВАЛА (1)
РОЗКОШУВАЛИ (2)
РОЗКОШУВАЛО (1)
РОЗКОШУВАТИ (1)
РОЗКОШУВАТЬ (1)
РОЗКОШУЄШ (1)
РОЗКОШУЮ (1)
РОЗКОШУЮЧИ (1)
РОЗКРАДАЛИ (1)
РОЗКРИВСЬ (1)
РОЗКРИЛА (1)
РОЗКРИТА (1)
РОЗКРИТИЙ (1)
РОЗКРИТИКУВАВСЬ
(1)
РОЗКРИТІ (1)
РОЗКРИЧАВСЯ (2)
РОЗКРИЧАЛАСЬ (1)
РОЗКРИЧАЛАСЯ (1)
РОЗКРИЧИТЬСЯ (1)
РОЗКРИЧУСЬ (1)
РОЗКРИЮТЬСЯ (1)
РОЗКРУТИЛАСЬ (1)
РОЗКРУТИТЬ (2)
РОЗКРУЧУВАЛИ (2)
РОЗКРУЧУВАТИСЬ (1)
РОЗКРУЧУЄ (1)
РОЗКУДЛАЛА (1)
РОЗКУДЛАНА (1)
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РОЗКУДЛАНЕ (3)
РОЗКУДЛАНИЙ (2)
РОЗКУДЛАНИМ (1)
РОЗКУДЛАНІ (2)
РОЗКУДЛУЮЧИ (1)
РОЗКУЙОВДЖЕНОЮ
(1)
РОЗКУПЛЕНІ (2)
РОЗКУПОВУЮТЬ (1)
РОЗКУСИВ (1)
РОЗКУСИЛА (2)
РОЗКУТАВ (1)
РОЗКУТАЛА (3)
РОЗКУТУВАТЬ (1)
РОЗКУТУЮЧИСЬ (1)
РОЗКУШЕНУ (1)
РОЗКУШТУВАВШИ (1)
РОЗКУШТУВАЛА (1)
РОЗКУШТУВАЛИ (1)
РОЗЛАЗИТЬСЯ (1)
РОЗЛАЗИШСЯ (1)
РОЗЛАМАВ (1)
РОЗЛАМАЛИ (2)
РОЗЛАМАНІ (1)
РОЗЛАМАЮТЬ (1)
РОЗЛАСУВАВСЬ (1)
РОЗЛАСУВАЛАСЬ (1)
РОЗЛАСУВАЛИСЬ (1)
РОЗЛАЩИВСЯ (1)
РОЗЛЕДАЩІВ (15)
РОЗЛЕДАЩІЛА (3)
РОЗЛЕДАЩІЛИ (1)
РОЗЛЕДАЩІЮ (1)
РОЗЛЕТІВСЯ (4)
РОЗЛЕТІЛАСЬ (3)
РОЗЛЕТІЛИСЬ (3)
РОЗЛЕТЯТЬСЯ (3)
РОЗЛИВАВ (3)
РОЗЛИВАВСЬ (2)
РОЗЛИВАВСЯ (10)
РОЗЛИВАЄ (5)
РОЗЛИВАЄТЬСЯ (4)
РОЗЛИВАЄШ (1)

РОЗЛИВАЛА (7)
РОЗЛИВАЛАСЬ (1)
РОЗЛИВАЛИ (5)
РОЗЛИВАЛИСЬ (5)
РОЗЛИВАЛО (3)
РОЗЛИВАЛОСЬ (2)
РОЗЛИВАТЬСЯ (1)
РОЗЛИВАЮТЬСЯ (2)
РОЗЛИВАЮЧИ (1)
РОЗЛИВСЬ (1)
РОЗЛИВСЯ (25)
РОЗЛИВЧАСТІ (1)
РОЗЛИГАЮСЬ (1)
РОЗЛИЙ-ВОДИ (1)
РОЗЛИЛА (6)
РОЗЛИЛАСЬ (6)
РОЗЛИЛАСЯ (5)
РОЗЛИЛИ (3)
РОЗЛИЛИСЬ (2)
РОЗЛИЛИСЯ (1)
РОЗЛИЛО (1)
РОЗЛИТА (11)
РОЗЛИТЕ (10)
РОЗЛИТИЙ (9)
РОЗЛИТИМ (1)
РОЗЛИТИСЬ (2)
РОЗЛИТИХ (1)
РОЗЛИТОГО (2)
РОЗЛИТОЇ (1)
РОЗЛИТУ (4)
РОЗЛІГСЯ (7)
РОЗЛІЗЕМОСЬ (1)
РОЗЛІЗЛАСЬ (1)
РОЗЛІЗЛИСЬ (4)
РОЗЛІЗЛОСЯ (1)
РОЗЛІЗСЯ (1)
РОЗЛІЗТИСЬ (1)
РОЗЛІТАВСЯ (2)
РОЗЛІТАЛИСЬ (1)
РОЗЛОГИХ (2)
РОЗЛОГІ (3)
РОЗЛОГІЙ (4)
РОЗЛОЖИСТИХ (2)

РОЗЛОЖИСТІ (5)
РОЗЛОЖИСТІЙ (2)
РОЗЛОЖИСТОМУ (1)
РОЗЛОЖИСТУ (2)
РОЗЛОМИВ (1)
РОЗЛОМИВСЯ (1)
РОЗЛОМИВШИ (1)
РОЗЛУКА (1)
РОЗЛУКИ (1)
РОЗЛУКО (1)
РОЗЛУКУ (2)
РОЗЛУЧАЄ (1)
РОЗЛУЧАЄТЕСЬ (1)
РОЗЛУЧАЛИ (1)
РОЗЛУЧАТИСЬ (1)
РОЗЛУЧАТЬ (1)
РОЗЛУЧАТЬСЯ (1)
РОЗЛУЧАЮТЬ (1)
РОЗЛУЧИВ (1)
РОЗЛУЧИЛА (1)
РОЗЛУЧИЛИ (1)
РОЗЛУЧИМОСЬ (1)
РОЗЛУЧИТИ (2)
РОЗЛУЧИТЬ (6)
РОЗЛУЧУСЬ (1)
РОЗЛЮТОВАНА (2)
РОЗЛЮТОВАНИЙ (6)
РОЗЛЮТОВАНИХ (2)
РОЗЛЮТОВАНІ (3)
РОЗЛЮТОВАНОГО (1)
РОЗЛЮТУВАВ (2)
РОЗЛЮТУВАВСЬ (6)
РОЗЛЮТУВАВСЯ (6)
РОЗЛЮТУВАВШИСЬ
(2)
РОЗЛЮТУВАЛА (1)
РОЗЛЮТУВАЛАСЬ (4)
РОЗЛЮТУВАЛИСЬ (3)
РОЗЛЮТУЄТЬСЯ (2)
РОЗЛЯГАВСЬ (5)
РОЗЛЯГАВСЯ (13)
РОЗЛЯГАЄТЬСЯ (9)
РОЗЛЯГАЛАСЬ (1)
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РОЗЛЯГАЛИСЬ (10)
РОЗЛЯГАТЬСЯ (1)
РОЗЛЯГАЮТЬСЯ (2)
РОЗЛЯГЛАСЬ (2)
РОЗЛЯГЛАСЯ (9)
РОЗЛЯГЛИСЬ (2)
РОЗЛЯГЛИСЯ (4)
РОЗЛЯГЛОСЬ (2)
РОЗЛЯГЛОСЯ (2)
РОЗЛЯГСЯ (1)
РОЗМАЗАВШИ (1)
РОЗМАЗАЛА (1)
РОЗМАЗАНИЙ (2)
РОЗМАЗАНІ (1)
РОЗМАЙ (1)
РОЗМАЛЬОВАНА (1)
РОЗМАЛЬОВАНЕ (1)
РОЗМАЛЬОВАНИЙ (1)
РОЗМАЛЬОВАНІ (1)
РОЗМАЛЬОВАНОГО (1)
РОЗМАЛЬОВАНОМУ
(1)
РОЗМАЛЬОВУВАЛА (1)
РОЗМАЛЬОВУВАТИ (1)
РОЗМАЛЮВАЛА (2)
РОЗМАХАВШИСЬ (1)
РОЗМАХАЛАСЯ (1)
РОЗМАХОМ (1)
РОЗМАХУВАВ (1)
РОЗМАХУВАЛА (1)
РОЗМАХУВАТИ (1)
РОЗМАХУЮТЬ (1)
РОЗМАХУЮЧИ (5)
РОЗМАЮ (1)
РОЗМИНАЄ (1)
РОЗМИНАТИСЬ (1)
РОЗМИНУЛАСЬ (1)
РОЗМИНУЛИСЬ (1)
РОЗМИНУТИСЬ (2)
РОЗМІЖЧИЛИ (1)
РОЗМІЗЧЕНА (1)
РОЗМІЗЧИВ (1)
РОЗМІЗЧИЛИ (1)

РОЗМІЗЧИТЬ (1)
РОЗМІЗЧУ (2)
РОЗМІНЕНІ (1)
РОЗМІННИМИ (1)
РОЗМІНЯВ (2)
РОЗМІНЯЄ (2)
РОЗМІНЯТИ (2)
РОЗМІНЯЮ (1)
РОЗМІР (2)
РОЗМІРКОВАНИЙ (1)
РОЗМІРКОВУВАЛА (1)
РОЗМІРКОВУЮЧИ (1)
РОЗМІРКУВАВ (1)
РОЗМІРКУВАЛА (1)
РОЗМІРКУВАТЬ (1)
РОЗМІРУ (2)
РОЗМІСИТИ (1)
РОЗМІСТИЛАСЬ (1)
РОЗМІСТИЛИ (1)
РОЗМІСТИЛИСЬ (2)
РОЗМІСТИТИ (1)
РОЗМІЩИТЬ (1)
РОЗМЛІВАЛО (1)
РОЗМОВ (3)
РОЗМОВА (207)
РОЗМОВАМИ (2)
РОЗМОВАХ (7)
РОЗМОВИ (113)
РОЗМОВІ (74)
РОЗМОВЛЯВ (35)
РОЗМОВЛЯЄ (22)
РОЗМОВЛЯЄМО (2)
РОЗМОВЛЯЄТЕ (1)
РОЗМОВЛЯЄШ (1)
РОЗМОВЛЯЙ (2)
РОЗМОВЛЯЛА (37)
РОЗМОВЛЯЛИ (64)
РОЗМОВЛЯЛО (1)
РОЗМОВЛЯТИ (40)
РОЗМОВЛЯТИМЕШ (1)
РОЗМОВЛЯТИМУ (1)
РОЗМОВЛЯТЬ (52)
РОЗМОВЛЯЮТЬ (12)

РОЗМОВЛЯЮЧИ (17)
РОЗМОВНОЮ (2)
РОЗМОВНУ (1)
РОЗМОВОЮ (31)
РОЗМОВУ (242)
РОЗМОТУВАЛА (1)
РОЗМОТУВАЛИ (1)
РОЗМОТУЄ (1)
РОЗМ'ЯКИНИВСЬ (2)
РОЗМ'ЯКИНИЛИСЬ (1)
РОЗНЕСЕ (6)
РОЗНЕСЕМО (2)
РОЗНЕСИ (1)
РОЗНЕСЛА (6)
РОЗНЕСЛАСЬ (1)
РОЗНЕСЛАСЯ (2)
РОЗНЕСЛИ (10)
РОЗНЕСЛИСЬ (2)
РОЗНЕСЛО (1)
РОЗНЕСЛОСЬ (1)
РОЗНЕСЛОСЯ (1)
РОЗНЕСУ (3)
РОЗНЕСУТЬ (5)
РОЗНІС (3)
РОЗНІССЯ (4)
РОЗНОСИВ (5)
РОЗНОСИВСЯ (3)
РОЗНОСИЛА (1)
РОЗНОСИЛАСЬ (1)
РОЗНОСИЛАСЯ (2)
РОЗНОСИЛИ (8)
РОЗНОСИЛИСЬ (5)
РОЗНОСИЛО (2)
РОЗНОСИЛОСЬ (1)
РОЗНОСИЛОСЯ (1)
РОЗНОСИТЕ (1)
РОЗНОСИТИ (2)
РОЗНОСИТИСЬ (1)
РОЗНОСИТЬ (7)
РОЗНОСЯТЬ (2)
РОЗНОСЯЧИСЬ (1)
РОЗНЮХАВ (2)
РОЗНЯВ (1)
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РОЗНЯЛА (1)
РОЗОБЛАЧАЛИ (1)
РОЗОПСОТИВ (1)
РОЗОПСОТИЛАСЬ (2)
РОЗОРА (1)
РОЗОХОТИВ (1)
РОЗОХОТИВСЬ (1)
РОЗОХОТИВСЯ (2)
РОЗОХОТИЛАСЬ (1)
РОЗОХОЧЕНА (1)
РОЗПАДАЛИСЬ (1)
РОЗПАДЕТЬСЯ (4)
РОЗПАДУТЬСЯ (2)
РОЗПАКОВУВАТИ (1)
РОЗПАКУВАЛИ (2)
РОЗПАЛАСЬ (4)
РОЗПАЛЕНІ (1)
РОЗПАЛИВ (3)
РОЗПАЛИВСЯ (1)
РОЗПАЛИЛА (4)
РОЗПАЛИЛАСЬ (2)
РОЗПАЛИСЬ (1)
РОЗПАЛИСЯ (1)
РОЗПАЛЮВАВ (1)
РОЗПАЛЮВАЛИ (1)
РОЗПАЛЮВАЛО (1)
РОЗПАЛЮВАТЬ (1)
РОЗПАНАХАВШИ (1)
РОЗПАНАХАЙ (2)
РОЗПАНАХАЮ (2)
РОЗПАНАХАЮТЬ (2)
РОЗПАСКУДИВСЬ (1)
РОЗПАСКУДИВШИСЬ
(1)
РОЗПАСКУДИЛА (2)
РОЗПАСКУДИЛАСЬ (2)
РОЗПАСТИСЬ (2)
РОЗПАТЛАЛОСЬ (1)
РОЗПАТЛАНЕ (3)
РОЗПАТЛАНИЙ (2)
РОЗПАТЛАНІ (2)
РОЗПАТЛАНОЮ (1)
РОЗПАТЛАНУ (1)

РОЗПАЧ (2)
РОЗПАЧУ (1)
РОЗПЕКЛА (1)
РОЗПЕКЛАСЬ (2)
РОЗПЕРЕЖЕТЬСЯ (1)
РОЗПЕРЕЖИСЬ (2)
РОЗПЕРЕЗАВСЯ (1)
РОЗПЕРЕЗАВШИ (1)
РОЗПЕРЕЗАЛАСЬ (2)
РОЗПЕРЕЗУВАЛАСЬ (1)
РОЗПЕРЛАСЬ (1)
РОЗПЕРЛО (1)
РОЗПЕСТИВ (1)
РОЗПЕСТИЛИ (1)
РОЗПЕЧАТАВ (2)
РОЗПЕЧАТАЛА (2)
РОЗПЕЧАТАЛИ (2)
РОЗПЕЧАТАЮТЬ (1)
РОЗПЕЧАТУЮ (2)
РОЗПЕЧАТУЮТЬ (1)
РОЗПЕЧЕНА (7)
РОЗПЕЧЕНЕ (11)
РОЗПЕЧЕНИЙ (1)
РОЗПЕЧЕНИМ (3)
РОЗПЕЧЕНИМИ (3)
РОЗПЕЧЕНИХ (5)
РОЗПЕЧЕНІ (11)
РОЗПЕЧЕНОГО (3)
РОЗПЕЧЕНОМУ (1)
РОЗПЕЧЕНОЮ (1)
РОЗПЕЧЕНУ (1)
РОЗПЕЧУТЬСЯ (1)
РОЗПЕЩЕНИЙ (1)
РОЗПИВСЬ (2)
РОЗПИВСЯ (5)
РОЗПИЛАСЬ (3)
РОЗПИЛАСЯ (1)
РОЗПИЛИСЬ (1)
РОЗПИЛІТЬ (1)
РОЗПИЛЮВАВ (1)
РОЗПИЛЮВАТИ (1)
РОЗПИЛЯЛИ (1)
РОЗПИНАЄТЬСЯ (2)

РОЗПИНАЛИ (1)
РОЗПИНДЮЧИЛАСЬ
(1)
РОЗПИРАЄ (1)
РОЗПИРАТОР (1)
РОЗПИРАЮТЬ (1)
РОЗПИСАЛИ (2)
РОЗПИСКУ (13)
РОЗПИСЦІ (1)
РОЗПИТАВ (12)
РОЗПИТАВШИ (4)
РОЗПИТАВШИСЬ (4)
РОЗПИТАЄ (1)
РОЗПИТАЄМО (1)
РОЗПИТАЙ (2)
РОЗПИТАЙТЕ (6)
РОЗПИТАЛА (7)
РОЗПИТАЛАСЬ (1)
РОЗПИТАЛИ (3)
РОЗПИТАТИ (6)
РОЗПИТАТЬ (16)
РОЗПИТАЮ (8)
РОЗПИТАЮТЬСЯ (1)
РОЗПИТКИ (2)
РОЗПИТУВАВ (14)
РОЗПИТУВАЛА (23)
РОЗПИТУВАЛИ (14)
РОЗПИТУВАТИ (8)
РОЗПИТУВАТЬ (16)
РОЗПИТУЄ (6)
РОЗПИТУЙТЕ (2)
РОЗПИТУЮ (1)
РОЗПИТУЮТЬ (4)
РОЗПИТУЮЧИ (1)
РОЗПИХАЙ (1)
РОЗПИХАЮЧИ (2)
РОЗПИШЕТЬСЯ (1)
РОЗПИШНИВСЬ (1)
РОЗПИШНИЛАСЬ (2)
РОЗПИШНІЛАСЬ (1)
РОЗПИШУТЬСЯ (1)
РОЗПІРКИ (1)
РОЗПІРКУ (2)
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РОЗПІРОК (1)
РОЗПЛАКАЛАСЬ (3)
РОЗПЛАНУВАВ (1)
РОЗПЛАТИ (1)
РОЗПЛАТИВСЯ (1)
РОЗПЛАТИТИСЬ (1)
РОЗПЛАТКА (1)
РОЗПЛАТКУ (4)
РОЗПЛАЧЕТЬСЯ (1)
РОЗПЛАЧУВАТИСЬ (3)
РОЗПЛЕТЕНОЮ (1)
РОЗПЛЕТЕНУ (1)
РОЗПЛИВАЄТЬСЯ (1)
РОЗПЛИВАЛИСЬ (1)
РОЗПЛИВАЛОСЬ (1)
РОЗПЛИВАТЬСЯ (1)
РОЗПЛИВАЮТЬСЯ (1)
РОЗПЛИВЧАСТИМИ (1)
РОЗПЛИЛАСЬ (1)
РОЗПЛИЛОСЯ (1)
РОЗПЛІД (2)
РОЗПЛІСКУВАЛИ (1)
РОЗПЛІТА (1)
РОЗПЛІТАЄ (1)
РОЗПЛІТАЛИ (1)
РОЗПЛІТАТИ (1)
РОЗПЛІТАТЬ (2)
РОЗПЛІТАЮТЬ (1)
РОЗПЛОДЖУВАВ (1)
РОЗПЛОДИЛАСЬ (3)
РОЗПЛОДИЛИСЬ (3)
РОЗПЛОДИЛОСЬ (2)
РОЗПЛОДИЛОСЯ (2)
РОЗПЛОДИМО (1)
РОЗПЛОДЯТЬСЯ (1)
РОЗПЛУТАЛИ (1)
РОЗПЛУТАТЬ (1)
РОЗПЛУТУВАВ (1)
РОЗПЛУТУВАТИ (1)
РОЗПЛЮЩ (1)
РОЗПЛЮЩЕНИМИ (2)
РОЗПЛЮЩЕНІ (2)
РОЗПЛЮЩИВ (8)

РОЗПЛЮЩИВШИ (3)
РОЗПЛЮЩИЛА (5)
РОЗПЛЮЩИЛИСЬ (3)
РОЗПЛЮЩУВАЛА (1)
РОЗПЛЮЩУВАТЬ (1)
РОЗПЛЮЩУЄ (2)
РОЗПЛЮЩУЮЧИ (4)
РОЗПОВІДАЛА (1)
РОЗПОВІДАЮЧИ (1)
РОЗПОВСЮДЖЕНЕ (1)
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
(1)
РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ
(1)
РОЗПОВСЮДЖУВАЛИ
(1)
РОЗПОВСЮДЖУВАТИ
(2)
РОЗПОВСЮДИТЬ (4)
РОЗПОВСЮДНЕНА (4)
РОЗПОВСЮДНИТИ (1)
РОЗПОВСЮДНИТИСЬ
(2)
РОЗПОВСЮДНИТЬ (1)
РОЗПОВСЮДНЮВАТЬ
(1)
РОЗПОВСЮДНЮЮТЬС
Я (2)
РОЗПОВСЮДЮВАТЬ
(1)
РОЗПОРОЛА (1)
РОЗПОРОЛИ (1)
РОЗПОРЮВАВ (1)
РОЗПОРЮВАЛИ (1)
РОЗПОРЯДЖАВСЯ (1)
РОЗПОРЯДЖАЙСЯ (1)
РОЗПОРЯДЖАЛАСЬ (2)
РОЗПОРЯДЖАТИСЬ (4)
РОЗПОРЯДЖАЮЧИЙ
(1)
РОЗПОРЯДИВСЯ (1)
РОЗПОРЯДИВШИСЬ (1)
РОЗПОРЯДИЛАСЬ (1)

РОЗПОРЯДИЛИСЬ (1)
РОЗПОРЯДИСЬ (2)
РОЗПОРЯДИТЕСЬ (1)
РОЗПОРЯДИТИСЬ (1)
РОЗПОРЯДКУВАТИ (1)
РОЗПОЧАВ (31)
РОЗПОЧАВСЯ (2)
РОЗПОЧАВШИ (1)
РОЗПОЧАЛА (10)
РОЗПОЧАЛАСЬ (6)
РОЗПОЧАЛАСЯ (6)
РОЗПОЧАЛИ (36)
РОЗПОЧАЛИСЬ (1)
РОЗПОЧАЛИСЯ (5)
РОЗПОЧАЛОСЬ (1)
РОЗПОЧАЛОСЯ (1)
РОЗПОЧАТА (2)
РОЗПОЧАТИ (12)
РОЗПОЧАТИЙ (1)
РОЗПОЧАТІЙ (2)
РОЗПОЧАТО (2)
РОЗПОЧАТУ (1)
РОЗПОЧАТЬ (4)
РОЗПОЧИНАВСЯ (1)
РОЗПОЧИНАЄ (3)
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ (6)
РОЗПОЧИНАЙ (2)
РОЗПОЧИНАЙМО (2)
РОЗПОЧИНАЛАСЬ (2)
РОЗПОЧИНАЛИ (2)
РОЗПОЧИНАТИ (5)
РОЗПОЧИНАТЬ (5)
РОЗПОЧИНАЮТЬ (4)
РОЗПОЧНЕ (2)
РОЗПОЧНЕМО (1)
РОЗПОЧНЕТЬСЯ (1)
РОЗПОЧНУ (6)
РОЗПРАВИ (4)
РОЗПРАВИВШИ (1)
РОЗПРАВЛЯ (1)
РОЗПРАВЛЯВ (1)
РОЗПРАВЛЯЛА (1)
РОЗПРАВЛЯЮЧИ (1)
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РОЗПРАВУ (4)
РОЗПРИНДИЛАСЬ (3)
РОЗПРИНДИТЬСЯ (1)
РОЗПРІГ (3)
РОЗПРОДУВАЛА (1)
РОЗПРОДУВАННЯ (1)
РОЗПРОСТЕРШИ (1)
РОЗПРОСТОРЮВАННЯ
(2)
РОЗПРОЩАВСЬ (2)
РОЗПРОЩАВСЯ (16)
РОЗПРОЩАВШИСЬ (3)
РОЗПРОЩАЙСЯ (1)
РОЗПРОЩАЛАСЬ (8)
РОЗПРОЩАЛИСЬ (20)
РОЗПРОЩАННІ (1)
РОЗПРОЩАТИСЬ (3)
РОЗПРОЩАТЬСЯ (1)
РОЗПРОЩУВАЛАСЯ
(1)
РОЗПРОЩУВАЛИСЯ
(1)
РОЗПРОЩУЄТЬСЯ (1)
РОЗПРЯГАНІ (1)
РОЗПРЯГАТЬ (1)
РОЗПРЯГАЮЧИ (1)
РОЗПУДЖЕНА (1)
РОЗПУДЖЕНІ (1)
РОЗПУДИВ (5)
РОЗПУДИЛА (1)
РОЗПУДИЛИ (1)
РОЗПУЖЕНІ (1)
РОЗПУКАЛИСЬ (1)
РОЗПУКУВАЛАСЬ (1)
РОЗПУКУВАЛАСЯ (1)
РОЗПУКУВАЛИСЬ (3)
РОЗПУКУЄТЬСЯ (1)
РОЗПУСКАВ (3)
РОЗПУСКАЄ (2)
РОЗПУСКАЛА (3)
РОЗПУСКАЛИ (2)
РОЗПУСКАЛИСЬ (1)
РОЗПУСКАТИ (1)

РОЗПУСКАТЬ (1)
РОЗПУСКУ (1)
РОЗПУСНИЙ (2)
РОЗПУСНИКИ (2)
РОЗПУСНИМИ (2)
РОЗПУСНІЙ (1)
РОЗПУСНІСТЬ (1)
РОЗПУСНОГО (6)
РОЗПУСТА (2)
РОЗПУСТИ (3)
РОЗПУСТИВ (21)
РОЗПУСТИВСЯ (1)
РОЗПУСТИВШИ (9)
РОЗПУСТИЛА (21)
РОЗПУСТИЛАСЬ (7)
РОЗПУСТИЛИ (6)
РОЗПУСТИТИ (2)
РОЗПУСТИТЬ (4)
РОЗПУСТОЮ (1)
РОЗПУТНИЦТВО (2)
РОЗПУТНИЦТВУ (1)
РОЗПУТТІ (1)
РОЗПУХЛА (1)
РОЗПУЩЕНИМ (1)
РОЗПУЩЕНИМИ (6)
РОЗПУЩЕНИХ (1)
РОЗПУЩЕНІ (7)
РОЗПУЩУ (1)
РОЗП'ЯЛА (2)
РОЗП'ЯЛИ (1)
РОЗП'ЯНСТВУВАЛАСЬ
(1)
РОЗП'ЯТИ (1)
РОЗП'ЯТИЙ (1)
РОЗП'ЯТИМ (1)
РОЗП'ЯТІ (1)
РОЗП'ЯТОГО (3)
РОЗРАЯВ (1)
РОЗРАЯЛИ (3)
РОЗРАЯЛО (1)
РОЗРАЯТИ (1)
РОЗРЕВЛАСЬ (1)
РОЗРЕГОЧЕТЬСЯ (1)

РОЗРЕПЕТУВАВСЯ (1)
РОЗРИВАЄ (1)
РОЗРИВАЄ-СЬ (1)
РОЗРИВАЄТЬСЯ (2)
РОЗРИВАЙ (1)
РОЗРИВАЙТЕ (2)
РОЗРИВАЛА (1)
РОЗРИВАЛИ (1)
РОЗРИВАТИ (2)
РОЗРИВАЮСЬ (2)
РОЗРИВАЮТЬ (2)
РОЗРИВОК (2)
РОЗРИДАЛАСЬ (3)
РОЗРІЗАВ (2)
РОЗРІЗАЛА (1)
РОЗРІЗАНИЙ (2)
РОЗРІЗАНОГО (1)
РОЗРІЗНИТЬ (1)
РОЗРІЗУВАЛА (1)
РОЗРІССЯ (15)
РОЗРІШАЙТЕ-БО (1)
РОЗРІШАТЬ (2)
РОЗРІШАЮТЬ (1)
РОЗРІШАЮЧИ (1)
РОЗРІШЕНА (2)
РОЗРІШЕНІЄ (1)
РОЗРІШЕНУ (1)
РОЗРІШИВ (10)
РОЗРІШИЛА (2)
РОЗРІШИЛИ (2)
РОЗРІШИТИ (1)
РОЗРОСЛАСЬ (5)
РОЗРОСЛАСЯ (3)
РОЗРОСЛИСЬ (6)
РОЗРОСЛИСЯ (2)
РОЗРОСЛОСЬ (2)
РОЗРОСТАЄТЬСЯ (1)
РОЗРОСТАЛИСЬ (2)
РОЗРОСТИСЬ (1)
РОЗРОСТУВАЛАСЬ (1)
РОЗРУБАЛИ (1)
РОЗРУБАНИМИ (1)
РОЗРУБАТИ (2)
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РОЗРУБУВАВ (1)
РОЗРУХІВ (1)
РОЗРЯДІ (1)
РОЗРЯДУ (2)
РОЗСАДЖУВАЛАСЬ (1)
РОЗСАДУ (3)
РОЗСЕРДЖЕНИЙ (2)
РОЗСЕРДЖУСЬ (2)
РОЗСЕРДИВ (1)
РОЗСЕРДИВСЬ (2)
РОЗСЕРДИВСЯ (22)
РОЗСЕРДИВШИСЬ (7)
РОЗСЕРДИЛА (3)
РОЗСЕРДИЛАСЬ (27)
РОЗСЕРДИЛИСЬ (4)
РОЗСЕРДИТИ (1)
РОЗСЕРДИТИСЬ (2)
РОЗСЕРДИТЬ (2)
РОЗСЕРДИТЬСЯ (10)
РОЗСЕРДЮСЬ (1)
РОЗСЕРДЯТЬСЯ (1)
РОЗСИЛАВ (1)
РОЗСИЛАЛА (2)
РОЗСИЛАТИ (4)
РОЗСИЛЬНОГО (1)
РОЗСИЛЬЩИКА (2)
РОЗСИПАВ (8)
РОЗСИПАВСЯ (11)
РОЗСИПАВШИСЬ (3)
РОЗСИПАЄ (3)
РОЗСИПАЄТЬСЯ (3)
РОЗСИПАЛА (8)
РОЗСИПАЛАСЬ (18)
РОЗСИПАЛИ (3)
РОЗСИПАЛИСЬ (42)
РОЗСИПАЛИСЯ (1)
РОЗСИПАЛО (2)
РОЗСИПАЛОСЬ (6)
РОЗСИПАНЕ (1)
РОЗСИПАНИЙ (1)
РОЗСИПАНІ (10)
РОЗСИПАННЯ (1)
РОЗСИПАНО (1)

РОЗСИПАНОГО (1)
РОЗСИПАТИ (3)
РОЗСИПАТИМЕМОСЬ
(1)
РОЗСИПАЮТЬСЯ (1)
РОЗСИПАЮЧИ (1)
РОЗСИПАЮЧИСЬ (1)
РОЗСИПЛЕМО (1)
РОЗСИПЛЕТЬСЯ (3)
РОЗСИПЛЕШСЯ (1)
РОЗСИПЛЮСЯ (2)
РОЗСИПЧАСТІ (1)
РОЗСИПЧАСТОМУ (1)
РОЗСІВАВ (1)
РОЗСІВАЄ (1)
РОЗСІВСЯ (1)
РОЗСІШКАМИ (1)
РОЗСІЯВСЯ (1)
РОЗСІЯЛО (1)
РОЗСІЯНІ (1)
РОЗСКОЧИВСЯ (2)
РОЗСКОЧИЛИСЬ (1)
РОЗСКУБУВАТЬ (1)
РОЗСМАКУВАЛА (2)
РОЗСМАКУВАЛО (1)
РОЗСМІШИВ (3)
РОЗСМІШИЛО (1)
РОЗСОХЛАСЬ (1)
РОЗСПІВАВСЬ (1)
РОЗСПІВАЄТЬСЯ (1)
РОЗСПІВАЛАСЬ (2)
РОЗСПІВАЛИСЬ (2)
РОЗСПІВАЮТЬСЯ (1)
РОЗСПІВУЮТЬСЯ (1)
РОЗСТАВАЛИ (1)
РОЗСТАВАННІ (10)
РОЗСТАВАННЯ (1)
РОЗСТАВИВ (8)
РОЗСТАВИВШИ (4)
РОЗСТАВИЛА (5)
РОЗСТАВИЛИ (4)
РОЗСТАВИТЬ (2)
РОЗСТАВЛЕНА (2)

РОЗСТАВЛЕНИМИ (1)
РОЗСТАВЛЕНО (2)
РОЗСТАВЛЯВ (1)
РОЗСТАВЛЯЄ (4)
РОЗСТАВЛЯЙ (1)
РОЗСТАВЛЯЛА (2)
РОЗСТАВЛЯЛИ (3)
РОЗСТАВЛЯННЯ (1)
РОЗСТАВЛЯТИ (1)
РОЗСТАВЛЯЮТЬ (1)
РОЗСТАННЯ (3)
РОЗСТАРАВШИСЬ (1)
РОЗСТАРАЄМОСЬ (4)
РОЗСТАРАЄТЬСЯ (4)
РОЗСТАРАЄШСЯ (2)
РОЗСТАРАТЬСЯ (1)
РОЗСТАРАЮСЬ (4)
РОЗСТАТИСЬ (3)
РОЗСТЕБНУВ (2)
РОЗСТЕБНУВСЯ (1)
РОЗСТЕБНУВШИ (1)
РОЗСТЕБНУЛАСЬ (1)
РОЗСТЕБНУТИЙ (1)
РОЗСТЕБНУТОЮ (1)
РОЗСТЕЛЕНА (2)
РОЗСТЕЛЕНЕ (3)
РОЗСТЕЛЕНИЙ (5)
РОЗСТЕЛЕНІ (10)
РОЗСТЕЛЕНІЙ (1)
РОЗСТЕЛЕНО (1)
РОЗСТЕЛЕНОГО (1)
РОЗСТЕЛЕНОМУ (1)
РОЗСТЕЛИВ (1)
РОЗСТЕЛИВСЯ (2)
РОЗСТЕЛИВШИ (1)
РОЗСТЕЛИЛА (2)
РОЗСТЕЛИЛАСЬ (2)
РОЗСТЕЛИЛИ (3)
РОЗСТЕЛЮ (1)
РОЗСТЕЛЮВАЛИСЬ (1)
РОЗСТЕЛЮЮ (1)
РОЗСТЕЛЯВСЬ (2)
РОЗСТЕЛЯВСЯ (5)
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РОЗСТЕЛЯЄТЬСЯ (8)
РОЗСТЕЛЯЙТЕ (1)
РОЗСТЕЛЯЛА (1)
РОЗСТЕЛЯЛАСЬ (5)
РОЗСТЕЛЯЛАСЯ (3)
РОЗСТЕЛЯЛИСЬ (6)
РОЗСТЕЛЯЛО (1)
РОЗСТЕЛЯЛОСЬ (7)
РОЗСТЕЛЯЛОСЯ (1)
РОЗСТЕЛЯТИ (1)
РОЗСТЕЛЯТЬСЯ (1)
РОЗСТЕЛЯЮТЬ (2)
РОЗСТИЛАТИСЬ (1)
РОЗСТИЛАЮТЬСЯ (1)
РОЗСТІБАТИ (1)
РОЗСТРИНЬКАЛА (1)
РОЗСТРІЛЮВАТИ (1)
РОЗСТУПАЄТЬСЯ (1)
РОЗСТУПАЛИСЬ (4)
РОЗСТУПАЮТЬСЯ (4)
РОЗСТУПИЛАСЬ (5)
РОЗСТУПИЛИСЬ (10)
РОЗСТУПИЛОСЬ (1)
РОЗСТУПІТЬСЯ (2)
РОЗСТУПЛЯТЬСЯ (1)
РОЗСУДИЛИ (1)
РОЗСУДИТЬ (2)
РОЗСУДЛИВА (5)
РОЗСУДЛИВИЙ (3)
РОЗСУДЛИВІ (1)
РОЗСУДЛИВІСТЬ (4)
РОЗСУДЛИВІСТЮ (2)
РОЗСУДЛИВІШИЙ (1)
РОЗСУДЛИВІШІ (1)
РОЗСУДЛИВО (1)
РОЗСУДЛИВОМУ (1)
РОЗСУДЛИВОСТІ (1)
РОЗСУНУЛАСЬ (1)
РОЗСУНУЛИ (2)
РОЗСУНУЛИСЬ (1)
РОЗТАВ (3)
РОЗТАВАЛА (2)
РОЗТАВАЛО (1)

РОЗТАЄ (2)
РОЗТАЛИ (2)
РОЗТАНЕ (1)
РОЗТАНУТЬ (3)
РОЗТАНЦЮВАВШИСЬ
(1)
РОЗТАНЦЮВАЛИСЬ (1)
РОЗТАТЬ (1)
РОЗТАШОВУВАЛИСЬ
(4)
РОЗТАШУВАВСЬ (1)
РОЗТАШУВАВСЯ (2)
РОЗТАШУВАВШИСЬ
(1)
РОЗТАШУВАЛАСЬ (2)
РОЗТАШУВАЛИСЬ (2)
РОЗТАШУВАТЬСЯ (2)
РОЗТЕР (3)
РОЗТИКАВ (1)
РОЗТИКАЮ (1)
РОЗТИНАТЬ (1)
РОЗТИРАВ (1)
РОЗТІПАНІЙ (1)
РОЗТОВМАЧАТЬ (1)
РОЗТОВМАЧИВ (3)
РОЗТОВМАЧИЛА (1)
РОЗТОВМАЧИМО (2)
РОЗТОВМАЧИТЬ (4)
РОЗТОВМАЧИШ (1)
РОЗТОПИВ (1)
РОЗТОПИВСЯ (1)
РОЗТОПИЛА (1)
РОЗТОПИЛАСЬ (1)
РОЗТОПИЛИ (1)
РОЗТОПИЛО (1)
РОЗТОПЛЕНА (1)
РОЗТОПЛЕНЕ (8)
РОЗТОПЛЕНИЙ (1)
РОЗТОПЛЕНИМ (1)
РОЗТОПЛЕНОГО (1)
РОЗТОПЛЕНОЇ (1)
РОЗТОПЛЕНОМУ (1)
РОЗТОПЛЕНОЮ (1)

РОЗТОПЛЮВАВСЬ (1)
РОЗТОПЛЮВАТЬ (1)
РОЗТОПЛЮЙ (1)
РОЗТОПЛЮЙТЕ (1)
РОЗТОРГАЛИСЬ (1)
РОЗТОРГАННЯ (2)
РОЗТОРГАЮТЬ (1)
РОЗТОРОПНА (1)
РОЗТОРОПНИЙ (1)
РОЗТОРСАВ (1)
РОЗТОРСАЛА (1)
РОЗТОРСАЛИСЬ (2)
РОЗТОРСАЛИСЯ (1)
РОЗТОРСАЛО (1)
РОЗТОРСАНИЙ (1)
РОЗТОРСАНІ (2)
РОЗТОРСАНОГО (2)
РОЗТОЧАТЬСЯ (1)
РОЗТРАТЛИВА (1)
РОЗТРАТЛИВИЙ (1)
РОЗТРАТЛИВІСТЬ (2)
РОЗТРИВОЖЕНА (2)
РОЗТРИВОЖЕНИМИ
(1)
РОЗТРИВОЖЕНІ (3)
РОЗТРИВОЖИВ (1)
РОЗТРИВОЖИЛА (1)
РОЗТРИВОЖИЛАСЬ (2)
РОЗТРИВОЖИЛИ (2)
РОЗТРИВОЖИЛИСЬ (1)
РОЗТРИНЬКАВ (1)
РОЗТРИНЬКАЄТЕ (1)
РОЗТРИНЬКАЛА (1)
РОЗТРИНЬКАЛИ (3)
РОЗТРИНЬКАТЬ (1)
РОЗТРИЮДЖЕНЕ (1)
РОЗТРИЮДЬ (1)
РОЗТРІПАНЕ (1)
РОЗТРІПАНИМ (1)
РОЗТРІПАНІ (1)
РОЗТРІПАНОЮ (1)
РОЗТРОЩИЛИ (3)
РОЗТРУСИЛА (1)
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РОЗТРУСИЛО (1)
РОЗТРЯСЛИ (1)
РОЗТУЛЕНИЙ (1)
РОЗТУЛЕНІ (4)
РОЗТУЛИЛИСЬ (1)
РОЗТУЛИТИ (1)
РОЗТУЛИТЬ (1)
РОЗТУЛЮВАЛИ (1)
РОЗТУЛЮВАЛИСЬ (1)
РОЗТУЛЯЄ (1)
РОЗТУЛЯЛА (1)
РОЗТУЛЯТИ (1)
РОЗТУШУВАТИСЬ (1)
РОЗТЯГ (4)
РОЗТЯГАВ (2)
РОЗТЯГАЛИСЬ (1)
РОЗТЯГАЮТЬСЯ (2)
РОЗТЯГЛА (3)
РОЗТЯГЛАСЬ (1)
РОЗТЯГЛАСЯ (3)
РОЗТЯГЛИ (2)
РОЗТЯГЛИСЬ (1)
РОЗТЯГЛИСЯ (5)
РОЗТЯГЛО (1)
РОЗТЯГЛОСЬ (1)
РОЗТЯГНУ (1)
РОЗТЯГНУВШИ (4)
РОЗТЯГНУВШИСЬ (1)
РОЗТЯГНУТА (2)
РОЗТЯГНУТИЙ (3)
РОЗТЯГНУТИСЬ (1)
РОЗТЯГНУТИХ (1)
РОЗТЯГНУТІ (2)
РОЗТЯГНУТІСТЬ (1)
РОЗТЯГНУТОГО (1)
РОЗТЯГОМ (1)
РОЗТЯГСЯ (2)
РОЗТЯГУВАВ (5)
РОЗТЯГУВАВСЯ (1)
РОЗТЯГУВАЛА (1)
РОЗТЯГУЄ (2)
РОЗТЯГУЄТЬСЯ (1)
РОЗТЯГУЮТЬ (1)

РОЗТЯГУЮЧИ (4)
РОЗУМ (115)
РОЗУМИ (3)
РОЗУМІ (1)
РОЗУМІВ (19)
РОЗУМІЄ (19)
РОЗУМІЄТЕ (5)
РОЗУМІЄТЬСЯ (4)
РОЗУМІЄШ (5)
РОЗУМІЙ (6)
РОЗУМІЛА (23)
РОЗУМІЛИ (13)
РОЗУМІННЯ (10)
РОЗУМІННЯМ (6)
РОЗУМІТИ (8)
РОЗУМІТИМЕ (2)
РОЗУМІТЬ (5)
РОЗУМІЮ (22)
РОЗУМІЮТЬ (18)
РОЗУМІЮЧИ (9)
РОЗУМІЮЧИЙ (2)
РОЗУМНА (60)
РОЗУМНЕ (5)
РОЗУМНИЙ (45)
РОЗУМНИЙРОЗУМНИЙ (1)
РОЗУМНИМ (9)
РОЗУМНИМИ (6)
РОЗУМНИХ (13)
РОЗУМНІ (32)
РОЗУМНІСТЬ (1)
РОЗУМНІША (5)
РОЗУМНІШЕ (3)
РОЗУМНІШИЙ (3)
РОЗУМНІШИМ (4)
РОЗУМНІШИХ (1)
РОЗУМНІШІ (10)
РОЗУМНІШОГО (3)
РОЗУМНІШОЇ (2)
РОЗУМНО (17)
РОЗУМНОГО (14)
РОЗУМНОЇ (2)
РОЗУМНОСТІ (2)

РОЗУМНОЮ (6)
РОЗУМНУ (8)
РОЗУМОВЕ (2)
РОЗУМОВИЙ (4)
РОЗУМОВІ (5)
РОЗУМОВІЙ (1)
РОЗУМОВОГО (7)
РОЗУМОВОЇ (3)
РОЗУМОВСЬКОГО (1)
РОЗУМОВУ (2)
РОЗУМОК (1)
РОЗУМОМ (70)
РОЗУМУ (96)
РОЗФАНТАЗУВАВСЯ
(2)
РОЗХАЗЯЙНУВАЛАСЬ
(1)
РОЗХАПАЛИ (3)
РОЗХАПАЛИСЬ (1)
РОЗХВАЛИВ (1)
РОЗХИЛИВ (1)
РОЗХИЛИЛАСЬ (1)
РОЗХИЛИЛИСЬ (1)
РОЗХИЛЯЄТЬСЯ (1)
РОЗХИЛЯЛАСЬ (1)
РОЗХИЛЯЛИСЬ (1)
РОЗХИЛЯЮЧИСЬ (2)
РОЗХІД (2)
РОЗХЛЮПАНУ (1)
РОЗХЛЯБАНИЙ (1)
РОЗХОДЖУВАЛАСЬ (1)
РОЗХОДЖУЄТЬСЯ (2)
РОЗХОДЖУЮТЬСЯ (1)
РОЗХОДИВСЬ (2)
РОЗХОДИВСЯ (15)
РОЗХОДИЛАСЬ (11)
РОЗХОДИЛИС (2)
РОЗХОДИЛИСЬ (12)
РОЗХОДИЛИСЯ (1)
РОЗХОДИЛОСЬ (1)
РОЗХОДИЛОСЯ (1)
РОЗХОДИТИСЬ (8)
РОЗХОДИТЬСЯ (4)
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РОЗХОДЯТЬСЯ (9)
РОЗХОДЯЧИСЬ (2)
РОЗХРИСТАВСЯ (1)
РОЗХРИСТАНИЙ (1)
РОЗХРИСТАНИХ (3)
РОЗХРИСТАНІ (1)
РОЗХРИСТАНОЮ (1)
РОЗЦВІЛА (2)
РОЗЦВІЛАСЬ (1)
РОЗЦВІЛАСЯ (2)
РОЗЦВІЛИСЯ (1)
РОЗЦВІТАЄ (1)
РОЗЦВІТАЄТЬСЯ (2)
РОЗЦВІТАЛАСЯ (1)
РОЗЦВІТАЛИСЬ (1)
РОЗЦВІТАЛО (1)
РОЗЦВІТАТИ (1)
РОЗЦВІТЕ (1)
РОЗЧАВИТЬ (1)
РОЗЧАХНУЛИСЬ (1)
РОЗЧЕПІРЕНИМИ (2)
РОЗЧЕПІРЕНІ (3)
РОЗЧЕПІРИВ (2)
РОЗЧЕПІРИВШИ (5)
РОЗЧЕПІРИЛА (4)
РОЗЧЕПІРИЛИ (1)
РОЗЧЕПІРИТЬ (2)
РОЗЧЕПІРЮЄ (1)
РОЗЧЕРВОНІВСЬ (1)
РОЗЧЕРВОНІВСЯ (5)
РОЗЧЕРВОНІВШИСЬ
(1)
РОЗЧЕРВОНІЛАСЬ (12)
РОЗЧЕРВОНІЛИСЬ (5)
РОЗЧЕРВОНІЛОСЬ (1)
РОЗЧЕРВОНІЛОСЯ (1)
РОЗЧЕСАВ (2)
РОЗЧЕСАНІ (2)
РОЗЧЕСАНОЮ (1)
РОЗЧЕСАНУ (1)
РОЗЧИНЯТИ (1)
РОЗЧІПЧЕНА (1)
РОЗЧІПЧИВ (1)

РОЗЧІПЧИЛА (1)
РОЗЧІСУВАЛА (1)
РОЗЧІСУВАТЬ (1)
РОЗЧІСУЄ (1)
РОЗЧОВПАЛА (1)
РОЗЧОВПЕ (1)
РОЗЧОВПЛИ (1)
РОЗШАРПАЮТЬ (1)
РОЗШИРЕННЯ (2)
РОЗШИРИЛИ (2)
РОЗШИРИТИ (2)
РОЗШИРЮВАЛАСЬ (1)
РОЗШИРЯВ (1)
РОЗШМАТУВАЛА (1)
РОЗШМАТУВАЛИ (1)
РОЗШМОРГНУВ (5)
РОЗШМОРГНУЛА (1)
РОЗШМОРГУВАВ (1)
РОЗШМОРГУЙТЕ (1)
РОЗШНУРУВАТИ (1)
РОЗШОЛОПАВ (2)
РОЗШОЛОПАВШИ (4)
РОЗШОЛОПАЄ (1)
РОЗШОЛОПАЛИ (1)
РОЗШУКУВАТИ (1)
РОЗЩЕБЕТАЛАСЬ (1)
РОЗЩЕДРИВСЯ (1)
РОЗЩЕДРЮВАЛАСЬ
(1)
РОЗЩИТАЮ (1)
РОЗ'ЮШЕНИХ (1)
РОЗ'ЮШЕНІ (1)
РОЗ'ЯРИВСЯ (6)
РОЗ'ЯТРЕНА (1)
РОЗ'ЯТРИ (1)
РОЗ'ЯТРИЛА (1)
РОЇ (8)
РОЇВ (3)
РОЇТИМУТЬСЯ (1)
РОЇТИСЬ (1)
РОЇТЬ (2)
РОКАХ (21)
РОКИ (70)

РОКИТНІ (5)
РОКІВ (179)
РОКІТ (2)
РОКОВИЙ (10)
РОКОВИН (1)
РОКОВИНАХ (1)
РОКОВИНИ (4)
РОКОВІ (3)
РОКОВОГО (1)
РОКОВОЇ (3)
РОКОМ (24)
РОКОТАЛИ (2)
РОКУ (496)
РОЛІ (29)
РОЛЬ (39)
РОЛЮ (5)
РОЛЯ (2)
РОЛЯХ (12)
РОМ (10)
РОМАН (419)
РОМАНА (131)
РОМАНАМИ (5)
РОМАНАХ (2)
РОМАНДИНА (2)
РОМАНЕ (33)
РОМАНИ (19)
РОМАНІ (8)
РОМАНІВ (19)
РОМАНІСТ (1)
РОМАНІСТИ (1)
РОМАНІЧНИХ (1)
РОМАНОВ (2)
РОМАНОВА (3)
РОМАНОВЕ (2)
РОМАНОВИМИ (1)
РОМАНОВИХ (2)
РОМАНОВІ (24)
РОМАНОВІЙ (3)
РОМАНОВОГО (2)
РОМАНОВОЇ (6)
РОМАНОВОЮ (1)
РОМАНОВУ (5)
РОМАНОМ (22)
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РОМАНС (23)
РОМАНСА (1)
РОМАНСАМИ (1)
РОМАНСИ (7)
РОМАНСІ (1)
РОМАНСІВ (5)
РОМАНСУ (4)
РОМАНСУВАВ (1)
РОМАНСУВАТИ (1)
РОМАНСЬКІ (1)
РОМАНТИЗМ (4)
РОМАНТИЗМОВІ (1)
РОМАНТИЗМУ (8)
РОМАНТИЗУВАЛИ (1)
РОМАНТИК (3)
РОМАНТИКА (1)
РОМАНТИКАМИ (1)
РОМАНТИКИ (3)
РОМАНТИКІВ (1)
РОМАНТИКОМ (1)
РОМАНТИЧНА (9)
РОМАНТИЧНЕ (2)
РОМАНТИЧНИЙ (1)
РОМАНТИЧНИМ (1)
РОМАНТИЧНИМИ (4)
РОМАНТИЧНИХ (7)
РОМАНТИЧНІ (6)
РОМАНТИЧНІМ (1)
РОМАНТИЧНІСТЬ (2)
РОМАНТИЧНОГО (2)
РОМАНТИЧНОЇ (4)
РОМАНТИЧНОМУ (2)
РОМАНТИЧНОСТІ (2)
РОМАНТИЧНОЮ (1)
РОМАНТИЧНУ (1)
РОМАНУ (6)
РОМАНЧУК (2)
РОМАНЧУКОВІ (2)
РОМАШКИ (3)
РОМАШОК (3)
РОМЕНСЬКОЇ (1)
РОМЕНСЬКУ (1)
РОМЕО (4)

РОМЕРОВІ (1)
РОМНА (1)
РОМНАМИ (1)
РОМНАХ (1)
РОМНИ (9)
РОМНІВ (1)
РОМОМ (12)
РОМУ (33)
РОНДЗА (2)
РОНДЗИ (2)
РОНДЗУ (1)
РОНДО (2)
РОПІ (1)
РОПТАННЯ (2)
РОСА (42)
РОСИ (11)
РОСИНКАМИ (1)
РОСИНКАХ (1)
РОСИНКИ (1)
РОСІ (185)
РОСІЄЮ (2)
РОСІЇ (117)
РОСІЙСЬКА (13)
РОСІЙСЬКЕ (7)
РОСІЙСЬКИЙ (14)
РОСІЙСЬКИМ (4)
РОСІЙСЬКИМИ (5)
РОСІЙСЬКИХ (6)
РОСІЙСЬКІ (15)
РОСІЙСЬКІЙ (12)
РОСІЙСЬКІМ (1)
РОСІЙСЬКОГО (14)
РОСІЙСЬКОЇ (26)
РОСІЙСЬКОМУ (4)
РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКИЙ (1)
РОСІЙСЬКОЮ (17)
РОСІЙСЬКУ (18)
РОСІЛ (2)
РОСІЮ (22)
РОСІЯ (9)
РОСІЯН (1)
РОСІЯНАМИ (1)

РОСЛА (30)
РОСЛИ (78)
РОСЛИЙ (2)
РОСЛИН (5)
РОСЛИНИ (7)
РОСЛИНУ (1)
РОСЛІ (1)
РОСЛО (14)
РОСОЮ (35)
РОСПИСКЕ (4)
РОССА (4)
РОССЄЇ (1)
РОССИИ (8)
РОССІНІ (1)
РОССОЛОВЕЦЬ (1)
РОССЮ (138)
РОСТЕ (26)
РОСТИ (10)
РОСТИМЕ (1)
РОСТИСЛАВА (2)
РОСТОВСЬКИЙ (1)
РОСТОВСЬКОГО (1)
РОСТУ (3)
РОСТУТЬ (27)
РОСТЮЧА (1)
РОСУ (5)
РОСЬ (105)
РОСЬОВОЇ (2)
РОСЯНИЙ (2)
РОСЯНІЙ (1)
РОСЯНУ (1)
РОТ (147)
РОТА (159)
РОТАМИ (1)
РОТАТІ (1)
РОТАХ (1)
РОТИ (35)
РОТИКАХ (1)
РОТИЩА (1)
РОТІ (55)
РОТІВ (8)
РОТОК (5)
РОТОМ (25)
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РОТОНДУ (1)
РОХИ (1)
РОХКАЄ (1)
РОХКАЛО (1)
РОХКАННЯ (1)
РОЦІ (53)
РОШФОРА (1)
РОЩИЦЕ (1)
РОЮ (4)
РОЯ (8)
РОЯЛЕМ (2)
РОЯЛІ (6)
РОЯЛЬ (25)
РОЯЛЮ (4)
РОЯЛЯ (14)
РОЯТЬ (2)
РУБАВ (8)
РУБАЄ (3)
РУБАЙ (4)
РУБАЛА (1)
РУБАЛИ (2)
РУБАТИ (5)
РУБАТЬ (1)
РУБАЮТЬ (2)
РУБЕЛЬ (4)
РУБЕЦЬ (1)
РУБИЛА (1)
РУБІН (1)
РУБІНАМИ (2)
РУБІНІВ (2)
РУБІНШТЕЙНА (2)
РУБЛЕМ (4)
РУБЛЕНА (3)
РУБЛЕНІ (1)
РУБЛЕНУ (1)
РУБЛІ (3)
РУБЛІВ (23)
РУБЛЯ (2)
РУБЛЯМИ (4)
РУБНУЛА (1)
РУБОМ (1)
РУБРИКОЮ (2)
РУБЦІ (1)

РУБЧИКИ (1)
РУДА (7)
РУДАНСЬКОГО (8)
РУДЕНКА (2)
РУДЕНКО (1)
РУДЕНЬКА (1)
РУДЕНЬКИХ (1)
РУДИЙ (8)
РУДИМИ (3)
РУДІ (4)
РУДІШИЙ (1)
РУДНИЦЬКА (3)
РУДОБРОВА (1)
РУДОВОЛОСУ (1)
РУДОГО (4)
РУДОЇ (1)
РУДОМУ (1)
РУДОЮ (7)
РУДУ (5)
РУДУВАТЕ (1)
РУДУВАТИЙ (1)
РУДУВАТІ (1)
РУДЧЕНКА (6)
РУДЧЕНКОВІ (2)
РУЗЕЮ (3)
РУЗІ (2)
РУЗЮ (7)
РУЗЯ (35)
РУЇН (3)
РУЇНА (12)
РУЇНАМИ (4)
РУЇНАХ (23)
РУЇНИ (33)
РУЇНОЮ (4)
РУЇНУ (9)
РУЙНУВАВ (1)
РУЙНУВАЛИ (8)
РУЙНУВАЛОСЬ (1)
РУЙНУВАННЯ (1)
РУЙНУВАТИ (7)
РУЙНУВАТЬ (1)
РУЙНУЄ (5)
РУЙНУЙ (2)

РУЙНУЙТЕ (2)
РУЙНУЮТЬ (5)
РУЙНУЮЧА (2)
РУЙНУЮЧОГО (1)
РУК (231)
РУКА (89)
РУКАВ (37)
РУКАВА (19)
РУКАВАМИ (23)
РУКАВАХ (7)
РУКАВЕЦЬ (1)
РУКАВИ (42)
РУКАВИЦІ (7)
РУКАВИЦЯМИ (1)
РУКАВИЧКАМИ (2)
РУКАВИЧКАХ (14)
РУКАВИЧКИ (19)
РУКАВИЧКУ (3)
РУКАВИЧОК (6)
РУКАВІВ (9)
РУКАВОМ (49)
РУКАВЦЯМИ (2)
РУКАВЧИКІВ (1)
РУКАМ (1)
РУКАМИ (399)
РУКАХ (407)
РУКЕ (1)
РУКИ (1205)
РУКОВОДЯЧОЇ (1)
РУКОПИС (14)
РУКОПИСА (1)
РУКОПИСАМИ (4)
РУКОПИСАХ (3)
РУКОПИСИ (29)
РУКОПИСІ (9)
РУКОПИСІВ (10)
РУКОПИСНА (1)
РУКОПИСОМ (1)
РУКОПИСУ (8)
РУКОПИСЬ (21)
РУКОШМА (4)
РУКОЮ (327)
РУКУ (674)
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РУЛАДИ (1)
РУЛАДУ (1)
РУЛЕТЦІ (1)
РУЛКА (3)
РУЛКАМИ (1)
РУМСАЄ (1)
РУМСАЛА (1)
РУМСАТИ (2)
РУМ'ЯНА (15)
РУМ'ЯНАМИ (1)
РУМ'ЯНЕ (21)
РУМ'ЯНЕЦЬ (43)
РУМ'ЯНИЙ (12)
РУМ'ЯНИМ (5)
РУМ'ЯНИМИ (7)
РУМ'ЯНИХ (5)
РУМ'ЯНІ (32)
РУМ'ЯНІШІ (1)
РУМ'ЯНОГО (5)
РУМ'ЯНОЇ (2)
РУМ'ЯНОМУ (1)
РУМ'ЯНЦЕМ (12)
РУМ'ЯНЦІ (30)
РУМ'ЯНЦІВ (2)
РУМ'ЯНЦЮ (4)
РУМ'ЯНЦЯ (2)
РУМ'ЯНЦЯМИ (9)
РУМ'ЯНЦЯХ (4)
РУНА (17)
РУНАМИ (2)
РУНАХ (3)
РУНДУКАХ (3)
РУНДУКИ (2)
РУНДУКІВ (2)
РУНО (17)
РУНОМ (3)
РУСА (1)
РУСАЛКА (14)
РУСАЛКА-ВОРОЖКА
(2)
РУСАЛКА-ДІВЧИНА (2)
РУСАЛКАМ (3)
РУСАЛКАМИ (3)

РУСАЛКИ (33)
РУСАЛКИ-ДІВЧАТА (2)
РУСАЛКОЮ (7)
РУСАЛКУ (2)
РУСАЛОК (11)
РУСАЛЧИНЕ (1)
РУСАЛЬЧИНОМУ (1)
РУСАЯ (1)
РУСЕ (1)
РУСИ (1)
РУСИМИ (2)
РУСИН (8)
РУСИНА (3)
РУСИНАМ (1)
РУСИНАМИ (1)
РУСИНАМИУКРАЇНЦЯМИ (1)
РУСИНИ (7)
РУСИНІВ (6)
РУСИНОК (1)
РУСИНОМ (3)
РУСИНСЬКЕ (1)
РУСИНСЬКИЙ (1)
РУСИНСЬКИХ (2)
РУСИНСЬКІ (2)
РУСИНСЬКОГО (1)
РУСИФІКАЦІЇ (1)
РУСИХ (2)
РУСІ (34)
РУСІ-УКРАЇНИ (4)
РУСКА (2)
РУСКОЇ (2)
РУСНАКАМИ (1)
РУСОВ (3)
РУСОВА (1)
РУСОВУ (1)
РУСОГО (2)
РУСОЇ (3)
РУССКИЕ (1)
РУССКИЙ (5)
«РУССКИЙ ВЕСТНИК»
(назва журналу) (5)
РУССКИМ (2)

РУССКИМИ (1)
РУССКОГО (4)
«РУССКОГО
ВЕСТНИКА» (1)
«РУССКОЕ СЛОВО»
(назва журналу) (1)
РУССКОЙ (4)
«РУССКОМ
ВЕСТНИКЕ» (4)
«РУССКОМ СЛОВЕ» (1)
РУССО (2)
РУСУ (6)
РУСЬ (6)
РУСЬКА (3)
РУСЬКЕ (9)
РУСЬКИЙ (27)
РУСЬКИМ (7)
РУСЬКИМИ (4)
РУСЬКИХ (14)
РУСЬКІ (9)
РУСЬКІЙ (3)
РУСЬКІМ (1)
РУСЬКОГО (10)
РУСЬКОЇ (6)
РУСЬКО-УКРАЇНСЬКА
(6)
РУСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ
(1)
РУСЬКОУКРАЇНСЬКИЙ (1)
РУСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ
(2)
РУСЬКОУКРАЇНСЬКОГО (1)
РУСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ
(5)
РУСЬКОЮ (2)
РУСЬКУ (5)
РУСЬ-УКРАЇНА (1)
РУСЯВА (11)
РУСЯВЕ (1)
РУСЯВИЙ (16)
РУСЯВИМИ (8)
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РУСЯВИХ (4)
РУСЯВІ (22)
РУСЯВІЙ (1)
РУСЯВОГО (1)
РУСЯВОЇ (1)
РУСЯВОЮ (2)
РУСЯВУ (5)
РУТА (12)
РУТА-М'ЯТА (1)
РУТИ (13)
РУТИ-М'ЯТИ (1)
РУТИНОЮ (1)
РУТО (3)
РУТОЮ (3)
РУТЯНИЙ (1)
РУТЯНОМУ (2)
РУФЬ (3)
РУХ (19)
РУХАМИ (3)
РУХАНИНИ (1)
РУХАХ (3)
РУХАЮЧИ (1)
РУХЛЕ (1)
РУХЛІ (2)
РУХЛЮ (1)
РУХЛЯ (3)
РУХЛЯДЬ (2)
РУХОМ (10)
РУХОМЕ (1)
РУХОМІ (2)
РУХОМОГО (1)
РУХОМУ (1)
РУХУ (13)
РУЦІ (92)
РУЧАНИЙ (1)
РУЧАНОГО (1)
РУЧЕНЬКИ (5)
РУЧЕНЬКУ (1)
РУЧЕНЯТАМИ (9)
РУЧЕЧКИ (1)
РУЧИСЬКА (1)
РУЧИТИСЬ (1)
РУЧИТЬСЯ (1)

РУЧИЩ (2)
РУЧИЩА (1)
РУЧКА (4)
РУЧКАМИ (7)
РУЧКИ (21)
РУЧКО (1)
РУЧКОЮ (6)
РУЧКУ (13)
РУЧОК (4)
РУЧУСЯ (1)
РУЧЦІ (1)
РУЧЬИ (1)
РУШАВ (1)
РУШАЄ (2)
РУШАЙ (4)
РУШАЙМО (10)
РУШАЙТЕ (2)
РУШАТИ (4)
РУШАТЬ (6)
РУШАЮТЬ (4)
РУШАЮТЬСЯ (1)
РУШАЮЧИ (2)
РУШЕННІ (1)
РУШЕННІВ (2)
РУШЕННЯ (24)
РУШЕННЯМ (7)
РУШЕННЯМИ (1)
РУШЕННЯХ (5)
РУШИВ (53)
РУШИВСЯ (1)
РУШИЛА (27)
РУШИЛАСЬ (7)
РУШИЛИ (85)
РУШИЛИСЬ (1)
РУШИЛИСЯ (1)
РУШИЛО (4)
РУШИМО (1)
РУШИТИ (9)
РУШИТИСЬ (1)
РУШИТЬ (7)
РУШІННЯ (7)
РУШІННЯМ (4)
РУШІННЯХ (1)

РУШЛИВИЙ (2)
РУШЛИВІСТЮ (1)
РУШНИК (23)
РУШНИКА (4)
РУШНИКАМИ (17)
РУШНИКАХ (1)
РУШНИКИ (77)
РУШНИКІВ (6)
РУШНИКОМ (22)
РУШНИКУ (3)
РУШНИЦЕЮ (5)
РУШНИЦІ (40)
РУШНИЦЬ (17)
РУШНИЦЮ (19)
РУШНИЦЯ (10)
РУШНИЦЯМИ (14)
РУШНИЦЯХ (1)
РУШНИЧКА (2)
РУШНИЧКИ (4)
РУШНИЧКОМ (4)
РУШНИЧКОЮ (1)
РУШНИЧКУ (4)
РУШНИЧОК (4)
РУШУ (3)
РЬІБАЛКЕ (1)
РЮККЕРТ (2)
РЮМСАВ (1)
РЮМСАЄ (1)
РЮМСАТИ (1)
РЯБА (16)
РЯБА-РЯБА (1)
РЯБЕ (2)
РЯБЕНЬКА (4)
РЯБЕНЬКЕ (1)
РЯБЕНЬКИХ (1)
РЯБЕНЬКІ (1)
РЯБЕНЬКІЙ (1)
РЯБЕНЬКОГО (2)
РЯБЕНЬКОМУ (1)
РЯБЕНЬКОЮ (1)
РЯБЕНЬКУ (4)
РЯБЕСЕНЬКА (1)
РЯБИЙ (7)
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РЯБИХ (2)
РЯБІ (5)
РЯБІЛА (1)
РЯБІЛИ (1)
РЯБІЛО (1)
РЯБІЮТЬ (3)
РЯБКА (14)
РЯБКИ (1)
РЯБКО (22)
РЯБКОВА (5)
РЯБКОВЕ (1)
РЯБКОВІ (1)
РЯБКОМ (2)
РЯБО (3)
РЯБОГО (2)
РЯБОЄ (1)
РЯБОЇ (1)
РЯБОМУ (1)
РЯБОТИННЯ (1)
РЯБОШАПКА (2)
РЯБОЮ (4)
РЯБУ (7)
РЯД (49)
РЯДАМИ (25)
РЯДАХ (3)
РЯДЕН (3)
РЯДЕНЦЕ (2)
РЯДИ (35)
РЯДКА (10)
РЯДКАМИ (133)
РЯДКАХ (10)
РЯДКИ (84)
РЯДКІВ (5)
РЯДКОВІ (1)
РЯДКОМ (53)
РЯДКУ (11)
РЯДНА (11)
РЯДНАМИ (4)
РЯДНАХ (4)
РЯДНИНІ (2)
РЯДНИНОЮ (5)
РЯДНІ (7)
РЯДНО (31)

РЯДНОМ (21)
РЯДОК (77)
РЯДОМ (74)
РЯДОПРАВЛЕНСТВА
(2)
РЯДОПРАВЛЕНСЬКІЙ
(1)
РЯДОЧКАМИ (7)
РЯДОЧКИ (4)
РЯДОЧКОМ (43)
РЯДУ (13)
РЯДЮГОЮ (1)
РЯЗАНЕЦЬ (2)
РЯМАХ (2)
РЯМИ (1)
РЯМЦЯ (2)
РЯМЦЯМИ (1)
РЯСА (7)
РЯСАХ (3)
РЯСИ (13)
РЯСІ (4)
РЯСКИ (2)
РЯСКОЮ (2)
РЯСКУ (1)
РЯСНА (2)
РЯСНЕ (2)
РЯСНЕНЬКО (3)
РЯСНЕНЬКУ (1)
РЯСНИЙ (3)
РЯСНИМ (1)
РЯСНИМИ (4)
РЯСНИХ (1)
РЯСНІ (6)
РЯСНІЙ (2)
РЯСНІШАЛИ (1)
РЯСНІШЕ (1)
РЯСНО (30)
РЯСНО-ПРЕРЯСНО (1)
РЯСОФОРНУ (2)
РЯСОЮ (4)
РЯСТ (13)
РЯСТУ (1)
РЯСУ (31)

РЯСЦІ (1)
РЯТУВАЛА (1)
РЯТУВАННЯ (2)
РЯТУВАТИ (6)
РЯТУВАТЬ (7)
РЯТУЄ (2)
РЯТУЄМО (1)
РЯТУЄТЕ (1)
РЯТУЙ (20)
РЯТУЙМО (1)
РЯТУЙТЕ (47)
РЯТУНКУ (1)
САВА (23)
САВАОФ (1)
САВЕЛІЙ (6)
САВЕЛІЯ (2)
САВИ (8)
САВИЦЬКА (1)
САВИЧА (2)
САВКОЮ (1)
САВО (2)
САВСЬКА (1)
САВСЬКИХ (1)
САВСЬКОЇ (3)
САВСЬКУ (1)
САВУ (2)
САГАЙДАК (1)
САГАЙДАКОМ (1)
САГАЙДАЧНИЙ (3)
САГАЙДАЧНИХ (1)
САГАЙДАЧНОГО (6)
САГИ (1)
САГОЮ (2)
САД (78)
САДАМИ (4)
САДАХ (11)
САДЖАВ (1)
САДЖАЛА (1)
САДЖАЛИ (3)
САДЖЕНА (1)
САДЖУ (1)
САДИ (33)
САДИБА (3)
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САДИБАХ (1)
САДИБИ (11)
САДИБІ (10)
САДИБОЮ (2)
САДИБУ (6)
САДИВ (10)
САДИЛА (4)
САДИЛИ (7)
САДИТИ (6)
САДИТИСЬ (1)
САДИТЬ (5)
САДИТЬСЯ (1)
САДИШ (1)
САДІВ (4)
САДКА (128)
САДКАМИ (46)
САДКАХ (94)
САДКИ (102)
САДКІВ (31)
САДКОМ (41)
САДКУ (326)
САДОВА (1)
САДОВЕ (2)
САДОВИ (2)
САДОВИВ (1)
САДОВИЙ (2)
САДОВИЛА (1)
САДОВИЛИ (3)
САДОВИМ (1)
САДОВИНА (3)
САДОВИНІ (1)
САДОВИНУ (1)
САДОВИТЕ (1)
САДОВИТИ (4)
САДОВИТИСЬ (2)
САДОВИТЬ (8)
САДОВИТЬСЯ (2)
САДОВИХ (1)
САДОВЛЯТЬ (5)
САДОВНИК (1)
САДОВНИКА (5)
САДОВНИКАМ (1)
САДОВНИКИ (2)

САДОВНИК-НІМЕЦЬ
(1)
САДОВНИКОВІ (1)
САДОВНИЧИЙ (1)
САДОВНИЧОГО (1)
САДОВОГО (2)
САДОВСЬКИЙ (3)
САДОВСЬКОГО (17)
САДОК (480)
САДОМ (10)
САДОЧКА (3)
САДОЧКАМИ (4)
САДОЧКАХ (4)
САДОЧКИ (5)
САДОЧКОМ (2)
САДОЧКУ (42)
САДОЧКУХОЛОДОЧКУ (1)
САДОЧОК (21)
САДУ (67)
САДУКЕЇ (1)
САДУКЕЯМИ (1)
САДЯТЬ (1)
САЄТАМИ (1)
САЄТИ (2)
САЖ (1)
САЖА (4)
САЖАВКА (1)
САЖАВКУ (2)
САЖАЙ (2)
САЖАТЬ (1)
САЖАЮТЬ (2)
САЖЕНІВ (1)
САЖЕНЬ (10)
САЖЕЮ (12)
САЖІ (3)
САЖНЕМ (1)
САЖНІ (11)
САЖНІВ (9)
САЖНЯМИ (2)
САЖОТРУС (1)
САЖОТРУСА (3)
САЖУ (4)

САІБ (95)
САІБА (25)
САІБЕ (2)
САІБІВ (2)
САІБОВЕ (4)
САІБОВІ (6)
САІБОВОГО (2)
САІБОВУ (2)
САІБОМ (7)
САЙКА (2)
САКВОЯЖ (1)
САКВОЯЖИК (11)
САКВОЯЖИКА (6)
САКВОЯЖИКОМ (1)
САКВОЯЖИКУ (1)
САКВОЯЖІ (2)
САКСАГАНСЬКИЙ (3)
САКСОНІЯ (2)
САКСОНСЬКОМУ (2)
САКСОНСЬКУ (4)
САЛА (51)
САЛАМ (4)
САЛАМАХА (2)
САЛАТА (1)
САЛАТУ (1)
САЛГАН (1)
САЛГАНА (1)
САЛГАНІВ (2)
САЛГАНОМ (2)
САЛДАТ (1)
САЛДАТИ (2)
САЛДАЦЬКИЙ (2)
САЛЕРА (1)
САЛИВОНА (2)
САЛІ (6)
САЛЛЕ (4)
САЛО (59)
САЛОГУБ (1)
САЛОМ (29)
САЛОН (11)
САЛОНАХ (16)
САЛОНИ (3)
САЛОНІ (14)
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САМІМ (20)
САЛОНІВ (1)
САМІСІНЬКЕ (23)
САЛОННИМИ (1)
САМІСІНЬКИЙ (18)
САЛОННІ (2)
САМІСІНЬКИМ (33)
САЛОННОГО (1)
САМІСІНЬКИМИ (8)
САЛОННУ (1)
САМІСІНЬКИХ (17)
САЛОНОВА (1)
САМІСІНЬКІ (31)
САЛОНОВИЙ (2)
САМІСІНЬКІЙ (5)
САЛОНОВИМ (1)
САМІСІНЬКІМ (1)
САЛОНОВИМИ (1)
САМІСІНЬКОГО (34)
САЛОНОВИХ (1)
САЛОНОВОЇ (1)
САМІСІНЬКОЇ (12)
САЛОНУ (4)
САМІСІНЬКОМУ (11)
САЛТИКОВ (4)
САМІСІНЬКОЮ (14)
САЛФЕТКИ (4)
САМІСІНЬКУ (28)
САЛФЕТКУ (2)
САМІТНОСТІ (1)
САЛФЕТОЧКИ (2)
САМІТНЬОГО (1)
САЛФЕТОЧКОЮ (1)
САМО (531)
САЛФЕТОЧКУ (2)
САМОБУТНІЙ (2)
САЛЯТИРКУ (1)
САМОВАР (177)
САМ (1062)
САМОВАРА (45)
САМА (1036)
САМОВАРИ (7)
САМА-ОДНА (1)
САМОВАРІ (2)
САМА-ОДНІСІНЬКА (1) САМОВАРІВ (1)
САМАРИ (1)
САМОВАРОВІ (1)
САМАРИТЯНИ (1)
САМОВАРОМ (12)
САМАРЦЕВ (2)
САМОВБІЙНИЦТВОМ
САМАРЦІВ (2)
(2)
САМАРЯНКОЮ (1)
САМОВИДЕЦЬ (1)
САМБОРСЬКИЙ (1)
САМОВИДЦЯ (4)
САМЕ (563)
САМОВІЛКА (4)
САМИЙ (194)
САМОВІЛКАМИ (3)
САМИМ (139)
САМОВІЛКАМИСАМИМИ (43)
ТЕЧІЯМИ (1)
САМИМ-ТАКИ (2)
САМОВІЛКИ (4)
САМИХ (133)
САМОВІЛКОЮ (1)
САМИХ-ТАКИ (4)
САМОВІЛКУ (2)
САМІ (584)
САМОВІЛЬНІСТЬ (1)
САМІЙ (111)
САМОВОЛИТИ (2)
САМІЙЛА (3)
САМОВОЛЮ (1)
САМІЙЛЕ (1)
САМОГО (496)
САМІЙЛЕНКА (12)
САМОГРАЙ (2)
САМІЙЛЕНКО (2)
САМОГРАНАХ (1)
САМІЙЛО (12)
САМОДЕРЖАВІЄ (4)

САМОДЕРЖАВІЄМ (2)
САМОДУР (1)
САМОЖЕРТВИ (7)
САМОЗВАНЩИНИ (1)
САМОЇ (198)
САМОКРИТИКУ (1)
САМОЛЮБНА (6)
САМОЛЮБНИЙ (5)
САМОЛЮБНОГО (1)
САМОЛЮБСТВА (4)
САМОЛЮБСТВО (7)
САМОМУ (181)
САМОНАДІЄЮ (2)
САМООСОБІСТЬ (2)
САМООСОБОСТІ (2)
САМОПАЛИ (1)
САМОПОХВАЛИ (2)
САМОПРАВСТВА (4)
САМОПРАВСТВО (2)
САМОПРОСВІТНІСТЬ
(1)
САМОРІДНЯ (2)
САМОРОБНИЙ (1)
САМОРОБНИМИ (1)
САМОРОБНІ (1)
САМОРОБНОГО (1)
САМОРОБНУ (2)
САМОРОДНИЙ (1)
САМОРЯД (2)
САМОРЯДОМ (1)
САМОСВІДОМОСТІ (4)
САМОСІЙНИЙ (1)
САМОСТІЙНА (5)
САМОСТІЙНЕ (1)
САМОСТІЙНИЙ (13)
САМОСТІЙНИМ (5)
САМОСТІЙНИХ (2)
САМОСТІЙНІ (2)
САМОСТІЙНІСТЬ (6)
САМОСТІЙНІША (2)
САМОСТІЙНО (3)
САМОСТІЙНОГО (6)
САМОСТІЙНОЇ (1)
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САМОСТІЙНОСТІ (9)
САМОСТІЙНУ (7)
САМОТИНА (2)
САМОТИНІ (35)
САМОТИНУ (2)
САМОТІ (40)
САМОТНІЙ (1)
САМОТНІСТЬ (5)
САМОТНОСТІ (1)
САМОТНЬОГО (1)
САМОТУЖКИ (1)
САМОУЧКА (2)
САМОХВАЛЬСТВОМ
(1)
САМОХІТЬ (12)
САМОЮ (102)
САМСОН (1)
САМ-ТАКИ (1)
САМУ (134)
САМУЇЛА (6)
САМУСІВНА (1)
САМУСЬ (5)
САН (1)
САНГУШКІВ (1)
САНД (1)
САНДУЛ (1)
САНДУЛА (1)
САНДУЛИКИ (1)
САНДУЛИКІВ (1)
САНЕЮ (9)
САНЖАРІВКИ (2)
САНИН (3)
САНИНА (4)
САНИНЕ (4)
САНИНИМИ (1)
САНИНИХ (2)
САНИНІ (5)
САНИНІЙ (1)
САНИНОГО (2)
САНИНОЇ (1)
САНІ (85)
САНІН (1)
САНІНА (1)

САНІНІ (2)
САНКАМИ (3)
САНКАХ (11)
САНКИ (28)
САНКТПЕТЕРБУРГСКИЕ (1)
САНКТПЕТЕРБУРГСКИХ (1)
САНКЦІОНІРОВАНОГО
(2)
САННА (4)
САННІЙ (1)
САНОВНИКІВ (2)
САНОК (12)
САНОЧКАХ (5)
САНОЧКИ (2)
САНОЧОК (1)
САНСКРИТСЬКИХ (1)
САНСКРИТСЬКІ (2)
САНЧА (3)
САНЧІ (1)
САНЬКА (5)
САНЬКО (48)
САНЬКОВІ (2)
САНЬКОМ (2)
САНЬКУ (2)
САНЬМИ (1)
САНЮ (76)
САНЯ (424)
САНЯХ (3)
САПАЛИ (3)
САПАМИ (1)
САПИ (1)
САПОГІВСЬКОГО (1)
САПОЮ (1)
САПУ (4)
САПФІРІВ (2)
САП'ЯН (2)
САП'ЯНЕЦЬ (1)
САП'ЯНОМ (5)
САП'ЯНУ (1)
САП'ЯНЦІ (21)
САП'ЯНЦІВ (2)

САП'ЯНЦЯМ (1)
САП'ЯНЦЯМИ (2)
САП'ЯНЦЯХ (5)
САРАНА (5)
САРАНДАРУ (1)
САРАНИ (4)
САРАНО (1)
САРАНОЮ (1)
САРАТОВСЬКОЇ (2)
САРДИНОК (1)
САРДОНІЧНИЙ (2)
САРКАСТИЧНИМИ (2)
САРКАСТИЧНО (2)
САРМАТ (1)
САРМАТИ (2)
САРРА (1)
САТАН (1)
САТАНА (61)
САТАНАМИ (2)
САТАНИ (18)
САТАНІ (8)
САТАНІЛА (1)
САТАНІСТИ (2)
САТАНО (23)
САТАНОЮ (2)
САТАНУ (14)
САТАНЯЧА (2)
САТАНЯЧОГО (1)
САТИРА (5)
САТИРИ (7)
САТИРИК (2)
САТИРИЧНИЙ (2)
САТИРИЧНИМ (1)
САТИРИЧНИХ (2)
САТИРИЧНІ (10)
САТИРИЧНОГО (1)
САТИРИЧНОЇ (2)
САТИРИЧНОМУ (1)
САТИРИЧНУ (2)
САТИРІВ (1)
САТИРКИ (2)
САТИРОЮ (1)
САТИРУ (4)
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САТУРНАЛІЇ (1)
САХАР (7)
САХАРЕНЬ (11)
САХАРИ (1)
САХАРІ (3)
САХАРНЕЮ (3)
САХАРНИЙ (1)
САХАРНИМ (2)
САХАРНИХ (1)
САХАРНИЦІ (1)
САХАРНИЦЮ (1)
САХАРНИЦЯ (1)
САХАРНІ (75)
САХАРНЮ (19)
САХАРНЯ (5)
САХАРНЯХ (14)
САХАРОВАРИ (2)
САХАРОВАРІВ (1)
САХАРОМ (7)
САХАРСЬКИМИ (2)
САХАРСЬКИХ (1)
САХАРУ (23)
САХАРЦЮ (1)
СБОРКИКЕ (2)
СБОРНИК (2)
СБОРНИКЕ (2)
СБОРНИКУ (2)
СВАВІЛКА (4)
СВАВІЛЬНО (1)
СВАВОЛЕЦЬ (2)
СВАВОЛІ (1)
СВАВОЛЬНА (1)
СВАВОЛЬНІ (1)
СВАВОЛЬНОЇ (1)
СВАВОЛЬНОЮ (1)
СВАВОЛЮ (1)
СВАНЕЧКИ (2)
СВАРИВСЬ (2)
СВАРИВСЯ (3)
СВАРИЛАСЬ (3)
СВАРИЛИСЬ (2)
СВАРИТЕСЬ (1)
СВАРИТИСЬ (7)

СВАРИТИСЯ (1)
СВАРИТЬСЯ (13)
СВАРИШСЯ (3)
СВАРІТЬСЯ (1)
СВАРКА (12)
СВАРКИ (17)
СВАРКОЮ (1)
СВАРКУ (6)
СВАРОК (1)
СВАРЯТЬСЯ (3)
СВАСІ (1)
СВАТ (13)
СВАТА (15)
СВАТАВ (21)
СВАТАВСЯ (2)
СВАТАЄ (19)
СВАТАЄТЕ (1)
СВАТАЄТЬСЯ (2)
СВАТАЄШ (1)
СВАТАЙ (9)
СВАТАЙТЕ (3)
СВАТАЛИ (9)
СВАТАМ (1)
СВАТАМИ (6)
СВАТАННІ (3)
СВАТАННЯ (32)
СВАТАННЯМ (3)
СВАТАТИ (43)
СВАТАТИМЕ (5)
СВАТАТИМУ (1)
СВАТАТИМУТЬ (1)
СВАТАТИСЬ (6)
СВАТАТЬ (37)
СВАТАТЬСЯ (6)
СВАТАЮ (1)
СВАТАЮТЬ (4)
СВАТАЮТЬСЯ (1)
СВАТЕ (1)
СВАТИ (11)
СВАТІВ (16)
СВАТКАМИ (1)
СВАТКІВСЬКА (1)
СВАТКІВСЬКОГО (1)

СВАТКОВСЬКА (2)
СВАТКОВСЬКОЇ (4)
СВАТКОВСЬКУ (2)
СВАТОВІ (5)
СВАТОМ (9)
СВАТОНЬКО (1)
СВАТОНЬКУ (1)
СВАТУ (9)
СВАТУНЮ (1)
СВАХА (24)
СВАХИ (3)
СВАХО (16)
СВАХОЮ (5)
СВАХУ (5)
СВАШЕЧКИ (2)
СВАШКА (4)
СВАШКАМИ (3)
СВАШКИ (14)
СВАШКИЧОРНОБРИВКИ (1)
СВАШКО (2)
СВАШКУ (1)
СВАШОК (6)
СВАШЦІ (1)
СВАЯ (1)
СВЕКОР (3)
СВЕКОРКА (1)
СВЕКОРКО (1)
СВЕКРА (11)
СВЕКРІВ (1)
СВЕКРОВІ (3)
СВЕКРОВІЙ (1)
СВЕКРОВОГО (1)
СВЕКРОВУ (1)
СВЕКРОМ (1)
СВЕКРУСІ (15)
СВЕКРУХА (58)
СВЕКРУХИ (24)
СВЕКРУХО (2)
СВЕКРУХОЮ (13)
СВЕКРУХУ (18)
СВЕКРУШИН (2)
СВЕКРУШИНИХ (1)
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СВЕКРУШИНІ (1)
СВЕКРУШИНІЙ (1)
СВЕКРУШИНОГО (1)
СВЕКРУШИНУ (2)
СВЕКРУШИЩЕ (2)
СВЕРБИГУЗ (1)
СВЕРБИТЬ (4)
СВЕРБІВ (1)
СВЕРБЛЯТЬ (5)
СВЕРДЛА (5)
СВЕРДЛАМИ (2)
СВЕРДЛИЛИ (2)
СВЕРДЛОМ (1)
СВЕРДЛОМЛОПАТНЕМ (1)
«СВЕТ» (назва газети,
рос.) (3)
«СВЕТА» (1)
СВИДЗІНСЬКОГО (1)
СВИДНИЦЬКОГО (1)
СВИН (1)
СВИНЕЙ (23)
СВИНЕЮ (1)
СВИНІ (66)
СВИНКИ (4)
СВИНОЇДИ (1)
СВИНОПАСЕ (1)
СВИНОПАСИ (1)
СВИНОПАСОМ (1)
СВИНОТА (1)
СВИНСТВО (1)
СВИНЬМИ (4)
СВИНЮ (14)
СВИНЮШНИК (2)
СВИНЮШНИКАХ (4)
СВИНЮШНИКИ (3)
СВИНЮШНИКІВ (1)
СВИНЯ (32)
СВИНЯКУ (1)
СВИНЯМ (4)
СВИНЯХ (2)
СВИНЯЦІ (1)
СВИНЯЧА (2)

СВИНЯЧЕ (2)
СВИНЯЧИЙ (1)
СВИНЯЧИМ (3)
СВИНЯЧИХ (8)
СВИНЯЧІ (1)
СВИНЯЧІЙ (1)
СВИНЯЧОГО (2)
СВИНЯЧОЇ (1)
СВИНЯЧОЮ (2)
СВИНЯЧУ (1)
СВИРИД (29)
СВИРИДА (8)
СВИРИДЕ (24)
СВИРИДОВИЧ (129)
СВИРИДОВИЧА (3)
СВИРИДОВИЧЕМ (1)
СВИРИДОВИЧУ (12)
СВИРИДОВІ (3)
СВИРИДОМ (1)
СВИСНЕ (2)
СВИСНИ (1)
СВИСНУ (4)
СВИСНУВ (21)
СВИСНУЛА (10)
СВИСНУЛИ (1)
СВИСТ (6)
СВИСТАТЬ (1)
СВИСТИТЬ (8)
СВИСТІВ (12)
СВИСТІЛА (5)
СВИСТІЛИ (3)
СВИСТІЛКА (2)
СВИСТІЛО (3)
СВИСТІННЯ (1)
СВИСТІННЯМ (1)
СВИСТІТИМУТЬ (1)
СВИСТОК (1)
СВИСТОМ (5)
СВИСТУ (2)
СВИСТЯТЬ (1)
СВИСЬ (3)
СВИТА (16)
СВИТАМИ (2)

СВИТАХ (8)
СВИТИ (27)
СВИТИНА (1)
СВИТИНІ (3)
СВИТИНОЮ (1)
СВИТИНУ (4)
СВИТІ (18)
СВИТКАМИ (3)
СВИТКАХ (7)
СВИТКИ (15)
СВИТКУ (4)
СВИТОК (4)
СВИТОЮ (10)
СВИТУ (75)
СВИТЦІ (1)
СВИЩЕ (1)
СВІДКА (5)
СВІДКАМИ (2)
СВІДКАХ (3)
СВІДКИ (2)
СВІДКІВ (4)
СВІДКОВИЙ (2)
СВІДКОВІ (1)
СВІДКОМ (4)
СВІДОК (4)
СВІДОМА (1)
СВІДОМІСТЬ (7)
СВІДОМІШЕ (2)
СВІДОМІШІ (2)
СВІДОМО (2)
СВІДОМОСТІ (16)
СВІДЧАТЬ (2)
СВІДЧИТЬ (2)
СВІЖА (22)
СВІЖЕ (59)
СВІЖЕНЬКІ (1)
СВІЖЕНЬКУ (3)
СВІЖИЙ (54)
СВІЖИМ (22)
СВІЖИМИ (13)
СВІЖИНИ (1)
СВІЖИНОЮ (1)
СВІЖИНУ (1)
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СВІЖИХ (13)
СВІЖІ (44)
СВІЖІЙ (3)
СВІЖІСІНЬКОМУ (1)
СВІЖІСТЬ (14)
СВІЖІСТЮ (1)
СВІЖІШАТЬ (1)
СВІЖІШЕ (5)
СВІЖІШИЙ (1)
СВІЖІШИМ (1)
СВІЖІШИХ (2)
СВІЖІШІ (1)
СВІЖІШУ (1)
СВІЖО (1)
СВІЖОГО (27)
СВІЖОЇ (20)
СВІЖОМУ (10)
СВІЖОСТІ (5)
СВІЖОЮ (19)
СВІЖУ (10)
СВІЙ (582)
СВІЙСЬКА (1)
СВІЙСЬКИМИ (1)
СВІЙСЬКІ (1)
СВІЙСЬКУ (1)
СВІКЛІЦЬКА (3)
СВІКЛІЦЬКИЙ (20)
СВІКЛІЦЬКОГО (7)
СВІНЕ (4)
СВІНУЛО (8)
СВІСТЬ (2)
СВІТ (520)
СВІТА (30)
СВІТАВ (2)
СВІТАЄ (6)
СВІТАЙЛА (3)
СВІТАЙЛИХО (4)
СВІТАЙЛІВНА (1)
СВІТАЙЛІВНУ (1)
СВІТАЙЛО (2)
СВІТАЙЛОВА (1)
СВІТАЛО (7)
СВІТАННЯМ (1)

СВІТА-СОНЦЯ (2)
СВІТАТИ (2)
СВІТАТИМЕ (2)
СВІТАТЬ (1)
СВІТАХ (7)
СВІТЕ (18)
СВІТ-ЗА-ОЧІ (1)
СВІТИ (22)
СВІТИВ (16)
СВІТИВСЯ (25)
СВІТИЛА (9)
СВІТИЛАСЬ (29)
СВІТИЛАСЯ (6)
СВІТИЛИ (5)
СВІТИЛИСЬ (43)
СВІТИЛИСЯ (5)
СВІТИЛКА (11)
СВІТИЛКАМИ (3)
СВІТИЛКИ (14)
СВІТИЛКУ (4)
СВІТИЛО (25)
СВІТИЛОК (4)
СВІТИЛОСЬ (21)
СВІТИЛОСЯ (12)
СВІТИЛОЧКИ (1)
СВІТИЛОЧКО (1)
СВІТИПСЯ (1)
СВІТИТИ (3)
СВІТИТИМЕ (4)
СВІТИТИМЕШ (4)
СВІТИТИМУТЬ (2)
СВІТИТЬ (26)
СВІТИТЬСЯ (20)
СВІТИШ (5)
СВІТИШСЯ (1)
СВІТІ (562)
СВІТІТЬ (5)
СВІТЛА (51)
СВІТЛИЙ (9)
СВІТЛИМИ (5)
СВІТЛИНІ (5)
СВІТЛИХ (3)
СВІТЛИЦЕЮ (7)

СВІТЛИЦІ (370)
СВІТЛИЦЬ (4)
СВІТЛИЦЮ (260)
СВІТЛИЦЯ (71)
СВІТЛИЦЯМИ (1)
СВІТЛИЦЯХ (24)
СВІТЛИЧКА (4)
СВІТЛИЧКИ (2)
СВІТЛИЧКУ (8)
СВІТЛИЧЦІ (1)
СВІТЛІ (36)
СВІТЛІЙ (1)
СВІТЛІША (2)
СВІТЛІШЕ (1)
СВІТЛО (148)
СВІТЛОГО (6)
СВІТЛОМ (27)
СВІТЛО-СИНЬОЮ (1)
СВІТЛУ (8)
СВІТОВА (8)
СВІТОВЕ (2)
СВІТОВИЙ (2)
СВІТОВИМ (2)
СВІТОВІ (4)
СВІТОВІЙ (2)
СВІТОВОГО (5)
СВІТОВОЇ (8)
СВІТОВОМУ (2)
СВІТОВУ (2)
СВІТОГЛЯД (26)
СВІТОГЛЯДІ (2)
СВІТОГЛЯДОМ (2)
СВІТОГЛЯДУ (5)
СВІТОМ (219)
СВІТОЧКУ (1)
СВІТСЬКА (3)
СВІТСЬКИМ (2)
СВІТСЬКИХ (3)
СВІТСЬКІ (8)
СВІТСЬКІЙ (2)
СВІТСЬКОГО (5)
СВІТСЬКОЇ (2)
СВІТСЬКУ (4)
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СВОЛОКАХ (1)
СВІТУ (200)
СВОЛОКИ (3)
СВІТЯТЬ (4)
СВОЛОКІВ (1)
СВІТЯТЬСЯ (12)
СВОЛОКОВІ (1)
СВІЧАМИ (1)
СВОЛОЦІ (3)
СВІЧЕЧКАМИ (1)
СВОМУ (2)
СВІЧЕЧКИ (3)
СВОЮ (1369)
СВІЧІ (5)
СВОЯ (40)
СВІЧКА (20)
СВЯТ (33)
СВІЧКАМИ (20)
СВЯТА (75)
СВІЧКАРНІ (1)
СВЯТАМИ (3)
СВІЧКАХ (4)
СВІЧКИ (60)
СВЯТАХ (1)
СВІЧКИ-СТАВНИКИ (1) СВЯТАЯ (3)
СВІЧКОЮ (7)
СВЯТЕ (31)
СВІЧКУ (35)
СВЯТЕЙШЕМ (2)
СВІЧНИКАМИ (1)
СВЯТЕЙШИЙ (2)
СВІЧОК (19)
СВЯТЕННИКАМИ (2)
СВІЧУ (1)
СВЯТЕННИКОМ (1)
СВІЧУСЬ (1)
СВЯТИВ (3)
СВОБОДА (3)
СВЯТИЙ (104)
СВОБОДИ (5)
СВЯТИЙ-СВЯТИЙ (2)
СВОБОДОНЬКА (1)
СВЯТИЛИ (2)
СВОБОДУ (10)
СВЯТИМ (9)
СВОГО (1089)
СВЯ-ТИМ (2)
СВОГО-ТАКИ (1)
СВЯТИМИ (1)
СВОЕГО (1)
СВЯТИНЮ (2)
СВОЄ (543)
СВЯТИТЕ (1)
СВОЄЇ (565)
СВЯТИТЕЛІВ (3)
СВОЄМУ (373)
СВЯТИТЕЛЬКА (3)
СВОЄЮ (327)
СВЯТИТЕЛЬКИ (2)
СВОИХ (1)
СВЯТИТЕЛЬКОЇ (1)
СВОІХ (1)
СВЯТИТЕЛЯ (2)
СВОЇ (963)
СВЯТИТИМУТЬ (2)
СВОЇЙ (381)
СВЯТИТЬ (6)
СВОЇМ (536)
СВЯТИХ (62)
СВОЇМИ (446)
СВЯТИЦЯ (1)
СВОЇХ (721)
СВЯТИЯ (1)
СВОЇХ-ТАКИ (3)
СВЯТІ (42)
СВОЙОГО (2)
СВЯТІЙ (9)
СВОЙОМУ (4)
СВЯТІЙШЕЄ (1)
СВОЛОК (13)
СВЯТІЙШЕСТВУ (1)
СВОЛОКА (2)
СВЯТІЙШОГО (2)
СВОЛОКАМИ (4)
СВЯТІТЬ (3)

СВЯТІША (1)
СВЯТКАМИ (27)
СВЯТКАХ (14)
СВЯТКИ (38)
СВЯТКОВА (4)
СВЯТКОВОГО (1)
СВЯТКУВАННІ (4)
СВЯТКУВАННЯ (6)
СВЯТКУВАТИ (1)
СВЯТО (47)
СВЯТОБЛИВИЙ (2)
СВЯТОГО (55)
СВЯТОЇ (30)
СВЯТОК (6)
СВЯТОМУ (17)
СВЯТОПОЛКМИХАЙЛІВСЬКОГО (1)
СВЯТОПОЛКМИХАЙЛІВСЬКОМУ
(1)
СВЯТОСЛАВ (2)
СВЯТОСЛАВА (1)
СВЯТОСТІ (2)
СВЯТОЧНОМУ (2)
СВЯТОШІ (1)
СВЯТОЩАМИ (2)
СВЯТОЩІ (5)
СВЯТОЩІВ (1)
СВЯТОЮ (7)
СВЯТ-СВЯТ-СВЯТ (1)
СВЯТУ (27)
СВЯТЦЯХ (2)
СВЯТЫЙ (1)
СВЯТЯТЬ (4)
СВЯЧЕНА (2)
СВЯЧЕНЕ (6)
СВЯЧЕНИЙ (1)
СВЯЧЕНИМ (2)
СВЯЧЕНИХ (4)
СВЯЧЕНІ (2)
СВЯЧЕНОГО (5)
СВЯЧЕНОЇ (13)
СВЯЧЕНОЮ (11)
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СВЯЧЕНУ (3)
СВЯЩЕНИК (69)
СВЯЩЕНИКА (106)
СВЯЩЕНИКАКРАСУНЯ (2)
СВЯЩЕНИКАМ (7)
СВЯЩЕНИКАМИ (7)
СВЯЩЕНИКАХ (1)
СВЯЩЕНИКИ (32)
СВЯЩЕНИКІВ (38)
СВЯЩЕНИКІВАРИСТОКРАТІВ (1)
СВЯЩЕНИКОВІ (5)
СВЯЩЕНИКОМ (39)
СВЯЩЕННА (1)
СВЯЩЕННИЙ (2)
СВЯЩЕННИКА (2)
СВЯЩЕННИКАМИ (2)
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕ
ЛЕЙ (2)
СВЯЩЕННУЮ (2)
СВЯЩЕНОСЛУЖИТЕЛІ
В (4)
СВЯЩЕНСТВО (1)
СДЕЛАЮ (2)
СЕ (172)
СЕБЕ (1777)
СЕБТО (42)
СЕВАСТОПОЛЬ (1)
СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЮ
(1)
СЕВЕРНАЯ (9)
СЕВІЛЬСЬКОГО (2)
СЕГЕДИНЕЦЬ (3)
СЕГЕДИНСЬКІ (1)
СЕГЕДИНЦІ (14)
СЕГЕДИНЦЯМ (1)
СЕГЕДИНЦЯМИ (1)
СЕГЕДИНЦЯХ (3)
СЕГЕТ (2)
СЕГЕТА (7)
СЕДЛЕЦ (4)
СЕДЛЕЦЕМ (2)

СЕДЛЕЦІ (4)
СЕДЛЕЦКОЙ (2)
СЕДЛЕЦЬ (10)
СЕДЛЕЦЬКА (2)
СЕДЛЕЦЬКІЙ (2)
СЕДЛЕЦЬКОЇ (2)
СЕДЛЕЦЯ (2)
СЕДЛЄЦЬКУ (2)
СЕДЛЬЦЕМ (1)
СЕДЛЬЦІ (4)
СЕДЛЬЦЯ (1)
СЕЄ (1)
СЕЗОН (4)
СЕЇ (2)
СЕЙ (98)
СЕЙМ (19)
СЕЙМА (1)
СЕЙМАМИ (2)
СЕЙМИ (3)
СЕЙМИК (6)
СЕЙМИКАХ (1)
СЕЙМИКИ (1)
СЕЙМІ (11)
СЕЙМІВ (2)
СЕЙМОВИЙ (1)
СЕЙМОВИКІВ (2)
СЕЙМОВИМ (1)
СЕЙМОВИХ (1)
СЕЙМОВІ (1)
СЕЙМОВОМУ (1)
СЕЙМОВУ (1)
СЕЙМОМ (1)
СЕЙМУ (4)
СЕКЛЕТА (8)
СЕКЛЕТИ (2)
СЕКЛЕТИНА (1)
СЕКЛЕТУ (2)
СЕКРЕТ (7)
СЕКРЕТАР (1)
СЕКРЕТАРЕВІ (2)
СЕКРЕТАРЕМ (2)
СЕКРЕТАРЮ (1)
СЕКРЕТАРЯ (2)

СЕКРЕТИ (6)
СЕКРЕТИ-ПОТАЙ (1)
СЕКРЕТІВ (3)
СЕКРЕТНО (2)
СЕКРЕТУ (4)
СЕКТАНТИ (2)
СЕКУНДИ (1)
СЕКУНДУ (1)
СЕЛА (329)
СЕЛАБРАС (2)
СЕЛАБРОС (246)
СЕЛАБРОСА (45)
СЕЛАБРОСЕ (1)
СЕЛАБРОСІВ (2)
СЕЛАБРОСОВА (2)
СЕЛАБРОСОВЕ (1)
СЕЛАБРОСОВІ (11)
СЕЛАБРОСОВУ (2)
СЕЛАБРОСОМ (5)
СЕЛАМ (2)
СЕЛАМИ (7)
СЕЛАХ (183)
СЕЛЕЗЕНЬ (2)
СЕЛЕЗНІ (1)
СЕЛЕНІ (1)
СЕЛЕХ (2)
СЕЛИВСЯ (1)
СЕЛИМА (2)
СЕЛИМУ (1)
СЕЛИТЬБИ (1)
СЕЛИЩІ (2)
СЕЛІ (536)
СЕЛІТРОЮ (1)
СЕЛІТЬБИ (3)
СЕЛО (354)
СЕЛОМ (42)
СЕЛУ (18)
СЕЛЬСКОГО (2)
СЕЛЬСЬКИЙ (1)
СЕЛЬЦЕ (6)
СЕЛЬЦЯ (6)
СЕЛЮК (1)
СЕЛЮКАМ (2)
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СЕЛЮКАМИ (4)
СЕЛЮКИ (4)
СЕЛЮКІВ (3)
СЕЛЮКІВ-БАТЬКІВ (1)
СЕЛЮКІВ-ХЛОПІВ (1)
СЕЛЮЧКА (2)
СЕЛЯН (158)
СЕЛЯНАМ (21)
СЕЛЯНАМИ (24)
СЕЛЯН-БАГАТИРІВ (1)
СЕЛЯНЕ (4)
СЕЛЯНИ (102)
СЕЛЯНИН (18)
СЕЛЯНИНА (17)
СЕЛЯНКА (6)
СЕЛЯНКАМИ (2)
СЕЛЯНКИ (7)
СЕЛЯНКОЮ (2)
СЕЛЯНКУ (1)
СЕЛЯНОК (6)
СЕЛЯНСЬКА (1)
СЕЛЯНСЬКЕ (4)
СЕЛЯНСЬКИЙ (2)
СЕЛЯНСЬКИМ (3)
СЕЛЯНСЬКИМИ (3)
СЕЛЯНСЬКИХ (8)
СЕЛЯНСЬКІ (5)
СЕЛЯНСЬКОГО (4)
СЕЛЯНСЬКОЇ (5)
СЕЛЯНСЬКОМУ (1)
СЕЛЯНСЬКУ (2)
СЕЛЯТИСЬ (2)
СЕМБРАТОВИЧ (2)
СЕМЕН (13)
СЕМЕНА (9)
СЕМЕНІВНА (8)
СЕМЕНІВНИ (2)
СЕМЕНІВНІ (1)
СЕМЕНІВНО (11)
СЕМЕНОВА (2)
СЕМЕНОВИЧ (352)
СЕМЕНОВИЧА (46)
СЕМЕНОВИЧЕМ (18)

СЕМЕНОВИЧІ (2)
СЕМЕНОВИЧУ (47)
СЕМЕНОМ (2)
СЕМЕРО (5)
СЕМИ (2)
СЕМИГОР (3)
СЕМИГОРАХ (16)
СЕМИГОРИ (16)
СЕМИГОРСЬКА (2)
СЕМИГОРСЬКИЙ (1)
СЕМИГОРСЬКИХ (2)
СЕМИГОРСЬКІ (2)
СЕМИГОРСЬКІЙ (1)
СЕМИГОРЦІ (3)
СЕМИГРАДІЇ (1)
СЕМИДЕСЯТИ (1)
СЕМИНАРИИ (2)
СЕМИНАРИЮ (2)
СЕМИПАЛАТИНСЬКІЙ
(2)
СЕМИРІЧЕНСЬКІЙ (4)
СЕМИРІЧЕНСЬКУ (2)
СЕМІНАРИСТ (14)
СЕМІНАРИСТА (2)
СЕМІНАРИСТАМ (1)
СЕМІНАРИСТАМИ (3)
СЕМІНАРИСТИ (13)
СЕМІНАРИСТІВ (4)
СЕМІНАРИСТОМ (1)
СЕМІНАРІЇ (58)
СЕМІНАРІЙ (8)
СЕМІНАРІЮ (22)
СЕМІНАРІЯХ (4)
СЕМІНАРСЬКИЙ (6)
СЕМІНАРСЬКИМИ (2)
СЕМІНАРСЬКІЙ (2)
СЕМІНАРСЬКІМ (1)
СЕМІНАРСЬКОМУ (1)
СЕМІНАРСЬКОЮ (2)
СЕМРЯЖКА (1)
СЕНАТ (3)
СЕНАТОР (4)
СЕНАТОРАМ (1)

СЕНАТОРАМИ (1)
СЕНАТОРИ (2)
СЕНАТОРІВ (2)
СЕНАТОРСЬКОГО (1)
СЕНАТСЬКА (1)
СЕНДОМИРСЬКИЙ (1)
СЕНКЕВИЧ (5)
СЕНКЕВИЧА (6)
СЕНКЕВИЧОВОГО (2)
СЕНТЕНЦІЇ (1)
СЕНТЕНЦІЯМИ (2)
СЕНТИМЕНТАЛІЗМ (1)
СЕНТИМЕНТАЛЬНА (1)
СЕНТИМЕНТАЛЬНИМИ
(3)
СЕНТИМЕНТАЛЬНО (1)
СЕНТЯБРІ (8)
СЕНТЯБРЯ (19)
СЕНЧІ (10)
СЕНЧУ (2)
СЕНЯВСЬКИЙ (2)
СЕНЯВСЬКОГО (1)
СЕПАРАТИЗМ (1)
СЕПАРАТИЗМОМ (2)
СЕРАЛІ ( назва гарему)
(1)
СЕРБ (9)
СЕРБА (4)
СЕРБАМ (1)
СЕРБАМИ (2)
СЕРБИ (8)
СЕРБИ-ЧЕНЦІ (1)
СЕРБІВ (11)
СЕРБІЇ (2)
СЕРБІЮ (1)
СЕРБОМ (1)
СЕРБСЬКЕ (4)
СЕРБСЬКІ (4)
СЕРБСЬКОГО (1)
СЕРБСЬКУ (1)
СЕРВЕТКАМИ (1)
СЕРВЕТКИ (2)
СЕРВЕТКУ (2)
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СЕРВІЗ (1)
СЕРВІЗОМ (1)
СЕРВІРОВАНИЙ (1)
СЕРГЕЕВИЧУ (2)
СЕРГІЄВА (1)
СЕРГІЙ (5)
СЕРГІЙОВИЧУ (42)
СЕРГІЮ (2)
СЕРГІЯ (4)
СЕРДАКИ (1)
СЕРДЕНЬКА (6)
СЕРДЕНЬКО (48)
СЕРДЕНЬКОМ (1)
СЕРДЕНЬКУ (3)
СЕРДЕНЯТКО (1)
СЕРДЕЧКО (1)
СЕРДЕЧНА (1)
СЕРДЕЧНО (5)
СЕРДЕЧНУ (2)
СЕРДЕШНИЙ (1)
СЕРДЖУСЬ (4)
СЕРДЖУСЯ (1)
СЕРДИВСЬ (2)
СЕРДИВСЯ (26)
СЕРДИЛА (1)
СЕРДИЛАСЬ (35)
СЕРДИЛАСЯ (1)
СЕРДИЛИ (3)
СЕРДИЛИСЬ (7)
СЕРДИЛО (2)
СЕРДИЛОСЬ (1)
СЕРДИТА (34)
СЕРДИТЕ (2)
СЕРДИТЕСЬ (3)
СЕРДИТИЙ (37)
СЕРДИТИМ (5)
СЕРДИТИМИ (13)
СЕРДИТИСЬ (25)
СЕРДИТИХ (1)
СЕРДИТІ (15)
СЕРДИТІША (1)
СЕРДИТІШЕ (2)
СЕРДИТО (169)

СЕРДИТОГО (3)
СЕРДИТОЮ (1)
СЕРДИТЬ (1)
СЕРДИТЬСЯ (42)
СЕРДИШСЯ (19)
СЕРДЦА (2)
СЕРДЦЕ (3)
СЕРДЬСЯ (25)
СЕРДЬТЕСЬ (8)
СЕРДЬТЕСЬ-БО (1)
СЕРДЯТЬСЯ (7)
СЕРДЯЧИСЬ (1)
СЕРЕБРА (2)
СЕРЕБРОМ (2)
СЕРЕБРЯНЫЙ (2)
СЕРЕД (767)
СЕРЕДА (14)
СЕРЕДЗЕМНОГО (2)
СЕРЕДИ (4)
СЕРЕДИНА (7)
СЕРЕДИНИ (20)
СЕРЕДИНІ (24)
СЕРЕДИНОЮ (7)
СЕРЕДИНСЬКА (1)
СЕРЕДИНСЬКИЙ (47)
СЕРЕДИНСЬКИМ (7)
СЕРЕДИНСЬКИМИ (1)
СЕРЕДИНСЬКИХ (23)
СЕРЕДИНСЬКІ (4)
СЕРЕДИНСЬКОГО (27)
СЕРЕДИНСЬКОМУ (6)
СЕРЕДИНУ (38)
СЕРЕДНІ (9)
СЕРЕДНІЙ (7)
СЕРЕДНІМ (3)
СЕРЕДНІМИ (1)
СЕРЕДНІХ (22)
СЕРЕДНЬОВІКОВА (4)
СЕРЕДНЬОВІКОВИМИ
(1)
СЕРЕДНЬОВІКОВИХ
(1)
СЕРЕДНЬОВІКОВІ (6)

СЕРЕДНЬОВІКОВОГО
(3)
СЕРЕДНЬОВІКОВОМУ
(1)
СЕРЕДНЬОВІКОВУ (2)
СЕРЕДНЬОГО (12)
СЕРЕДНЬОЄВРОПЕЙСЬ
КОЇ (2)
СЕРЕДНЬОЇ (9)
СЕРЕДНЬОМУ (4)
СЕРЕДНЮ (2)
СЕРЕДОПІСТІ (2)
СЕРЕДОХРЕСТЯ (1)
СЕРЕДОЮ (1)
СЕРЕДУ (12)
СЕРЕДУЩА (1)
СЕРЕДУЩИЙ (3)
СЕРЕЖКА (1)
СЕРЕЖКАХ (9)
СЕРЕЖКИ (26)
СЕРЕЖКУ (1)
СЕРЕЖОК (7)
СЕРЕНАДА (1)
СЕРЕНАДУ (8)
СЕРІЮ (2)
СЕРЙОЗНА (2)
СЕРЙОЗНИМ (1)
СЕРЙОЗНІ (2)
СЕРЙОЗНО (2)
СЕРЙОЗНОЇ (1)
СЕРН (3)
СЕРНА (4)
СЕРНАМИ (1)
СЕРНИ (4)
СЕРНОЮ (1)
СЕРНУ (7)
СЕРП (5)
СЕРПА (2)
СЕРПАМИ (4)
СЕРПАНКОМ (10)
СЕРПАНКУ (6)
СЕРПАНОК (11)
СЕРПЕНЬ (2)
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СЕРПИ (4)
СЕРПНІ (8)
СЕРПНЯ (31)
СЕРПОМ (5)
СЕРПУХОВА (1)
СЕРЦЕ (972)
СЕРЦЕМ (94)
СЕРЦЕ-ЧУМАЧЕ (2)
СЕРЦІ (271)
СЕРЦІВ (6)
СЕРЦЮ (17)
СЕРЦЯ (355)
СЕРЦЯМИ (6)
СЕСІЯ (2)
СЕСТЕР (56)
СЕСТЕР-ПОРАДНИЦЬ
(1)
СЕСТРА (128)
СЕСТРА-ЛЕПЕТУХА (1)
СЕСТРАМ (12)
СЕСТРАМИ (24)
СЕСТРАХ (1)
СЕСТРИ (136)
СЕСТРИН (2)
СЕСТРИНИХ (1)
СЕСТРИНІ (4)
СЕСТРИНУ (4)
СЕСТРИЦЕ (7)
СЕСТРИЦІ (7)
СЕСТРИЦЮ (3)
СЕСТРИЦЯ (3)
СЕСТРИЦЯМИ (2)
СЕСТРИЧКИ (2)
СЕСТРИЧКО (1)
СЕСТРИЧОК (1)
СЕСТРІ (14)
СЕСТРО (70)
СЕСТРОЮ (39)
СЕСТРУ (52)
СЕСТРУНЮ (2)
СЕТЕР (4)
СЕТЕРА (1)
СЕТЕРОВІ (1)

СИБІР (38)
СИБІРІ (2)
СИБІРНА (1)
СИБІРНИЙ (1)
СИБІРНОГО (1)
СИБІРОМ (1)
СИБІРУ (8)
СИБІРЮ (2)
СИВА (32)
СИВЕ (4)
СИВЕНЬКІ (1)
СИВЕСЕНЬКІ (1)
СИВИЙ (33)
СИВИМ (5)
СИВИМИ (14)
СИВИНА (5)
СИВИНОЮ (5)
СИВИХ (8)
СИВІ (30)
СИВІЄ (1)
СИВІЄШ (1)
СИВІЙ (3)
СИВІТИ (1)
СИВІТЬ (3)
СИВІЮТЬ (1)
СИВОБОРОДИЙ (5)
СИВОБОРОДИМ (1)
СИВОБОРОДИМИ (1)
СИВОБОРОДИХ (1)
СИВОБОРОДІ (2)
СИВОВОЛОСИХ (1)
СИВОГО (10)
СИВОГОЛОВУ (1)
СИВОЇ (10)
СИВОРАКШ (2)
СИВОРАКША (1)
СИВОРАКШУ (7)
СИВОРАШКА (1)
СИВОУСИМ (1)
СИВОУСІ (2)
СИВОУСІВ (1)
СИВОЮ (14)
СИВУ (13)

СИВУВАТА (2)
СИВУВАТИЙ (7)
СИВУВАТИМИ (1)
СИВУВАТІ (1)
СИВУВАТОЮ (1)
СИВУВАТУ (2)
СИВУХИ (1)
СИГАР (3)
СИГАРАМИ (1)
СИГАРАХ (1)
СИГАРИ (5)
СИГАРКУ (1)
СИГАРОЮ (2)
СИГАРУ (5)
СИГІЗМУНД (4)
СИГНАЛ (3)
СИДЖУ (66)
СИДИ (16)
СИДИМО (26)
СИДИТЕ (15)
СИДИТЬ (234)
СИДИШ (18)
СИДІВ (343)
СИДІВШИМИ (1)
СИДІЛА (404)
СИДІЛИ (287)
СИДІЛО (14)
СИДІЛОСЬ (2)
СИДІЛЬЦЕМ (2)
СИДІННІ (1)
СИДІННЯ (5)
СИДІР (135)
СИДІТИ (84)
СИДІТИМЕ (1)
СИДІТИМЕМО (2)
СИДІТИМЕТЕ (1)
СИДІТИМЕШ (1)
СИДІТИМУ (10)
СИДІТИМУТЬ (1)
СИДІТЬ (40)
СИДІТЬ-БО (1)
СИДНІ (3)
СИДНЯ (1)
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СИДОРА (4)
СИДОРЕ (16)
СИДОРІВНА (81)
СИДОРІВНИ (5)
СИДОРІВНІ (2)
СИДОРІВНО (30)
СИДОРІВНОЮ (5)
СИДОРІВНУ (8)
СИДОРОВ (2)
СИДОРОВИЧУ (1)
СИДОРОВНА (5)
СИДОРОВНО (24)
СИДОРОВНОЮ (2)
СИДОРОМ (1)
СИДУХ (1)
СИДУХИ (6)
СИДЮ (2)
СИДЯТЬ (88)
СИДЯЧИ (121)
СИДЯЧИХ (1)
СИЗА (15)
СИЗЕ (5)
СИЗЕНЬКА (1)
СИЗИЙ (18)
СИЗИМ (7)
СИЗИМИ (4)
СИЗИХ (5)
СИЗІ (16)
СИЗІВ (2)
СИЗІЄ (1)
СИЗІЙ (16)
СИЗІЛА (3)
СИЗІЛИ (6)
СИЗІЮТЬ (3)
СИЗОГО (14)
СИЗО-ЗЕЛЕНИМИ (1)
СИЗОЇ (6)
СИЗОКРИЛИЙ (1)
СИЗОМУ (5)
СИЗОПЕРІ (1)
СИЗО-СИЗО-СІРЕ (1)
СИЗО-ЧОРНЕ (1)
СИЗОЮ (7)

СИЗУ (16)
СИЗЫЙ (1)
СИКАВКИ (1)
СИКИЙ (2)
СИКЛЕТА (70)
СИКЛЕТИ (10)
СИКЛЕТИН (6)
СИКЛЕТИНА (3)
СИКЛЕТИНИМ (1)
СИКЛЕТИНІ (1)
СИКЛЕТИНОГО (2)
СИКЛЕТІ (6)
СИКЛЕТО (3)
СИКЛЕТОЮ (3)
СИКЛЕТУ (13)
СИЛ (14)
СИЛА (324)
СИЛАВ (1)
СИЛАМИ (12)
СИЛАХ (4)
СИЛАЧІ (4)
СИЛАЮ (2)
СИЛЕМ (1)
СИЛЕННА (6)
СИЛЕННА-СИЛА (1)
СИЛЕННЕ (1)
СИЛЕННИЙ (1)
СИЛЕННИХ (1)
СИЛЕННІ (2)
СИЛЕННО (2)
СИЛЕННОЇ (1)
СИЛЕННУ (2)
СИЛИ (299)
СИЛІ (17)
СИЛКУ (1)
СИЛКУВАВСЬ (7)
СИЛКУВАВСЯ (18)
СИЛКУВАЛАСЬ (15)
СИЛКУВАЛИСЬ (8)
СИЛКУВАЛОСЬ (2)
СИЛКУВАЛОСЯ (1)
СИЛКУВАННЯ (6)
СИЛКУВАТИСЬ (1)

СИЛКУВАТЬСЯ (1)
СИЛКУЄТЕСЬ (1)
СИЛКУЄТЬСЯ (11)
СИЛКУЄШСЯ (1)
СИЛКУЮСЬ (1)
СИЛКУЮТЬСЯ (5)
СИЛКУЮЧИСЬ (1)
СИЛО (1)
СИЛОГІЗМ (2)
СИЛОМІЦЬ (12)
СИЛОЮ (74)
СИЛУ (217)
СИЛУВАВ (7)
СИЛУВАЛА (5)
СИЛУВАЛИ (12)
СИЛУВАЛО (1)
СИЛУВАНА (2)
СИЛУВАНЕ (1)
СИЛУВАНИЙ (2)
СИЛУВАНИМ (1)
СИЛУВАННЯ (5)
СИЛУВАННЯМ (2)
СИЛУВАНО (4)
СИЛУВАНОГО (5)
СИЛУВАНОЇ (1)
СИЛУВАНОМУ (1)
СИЛУВАНОСТІ (1)
СИЛУВАТИ (2)
СИЛУВАТИМЕ (1)
СИЛУВАТЬ (1)
СИЛУЕТ (1)
СИЛУЕТАМИ (3)
СИЛУЕТИ (11)
СИЛУЕТОМ (3)
СИЛУЄ (6)
СИЛУЄМО (3)
СИЛУЄТАМИОБВІДАМИ (1)
СИЛУЮ (2)
СИЛУЮТЬ (3)
СИЛУЮЧИ (3)
СИЛЬВЕСТРА (2)
СИЛЬНИЙ (1)
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СИЛЬНІ (1)
СИЛЬНУ (2)
СИЛЬЦЕ (1)
СИЛЬЦЯ (1)
СИМ (8)
СИМА (2)
СИМВОЛ (7)
СИМВОЛАМИ (2)
СИМВОЛАХ (2)
СИМВОЛИ (3)
СИМВОЛІЗМ (6)
СИМВОЛІЗМОМ (2)
СИМВОЛІСТИ (2)
СИМВОЛІСТИКИ (1)
СИМВОЛІСТИЧНА (4)
СИМВОЛІСТИЧНИЙ (4)
СИМВОЛІСТИЧНИХ (4)
СИМВОЛІСТИЧНІ (4)
СИМВОЛІСТИЧНО (1)
СИМВОЛІСТИЧНОГО
(2)
СИМВОЛІСТИЧНОЇ (1)
СИМВОЛІСТИЧНУ (3)
СИМВОЛІСТІВ (5)
СИМВОЛІЧНІ (2)
СИМВОЛУ (1)
СИМЕОН (2)
СИМЕОНА (5)
СИМЕОНІВ (1)
СИМЕТРИЧНО (3)
СИМИ (4)
СИМЇ (2)
СИМПАТИЗУЄ (2)
СИМПАТИЗУЮ (1)
СИМПАТИЧНА (5)
СИМПАТИЧНЕ (1)
СИМПАТИЧНИЙ (12)
СИМПАТИЧНІ (2)
СИМПАТИЧНІСТЬ (3)
СИМПАТИЧНО (3)
СИМПАТИЧНОГО (5)
СИМПАТІЄЮ (3)
СИМПАТІЇ (17)

СИМПАТІЙ (2)
СИМПАТІЮ (6)
СИМПАТІЯ (4)
СИМПАТІЯМИ (2)
СИН (406)
СИНА (327)
СИНАГОГИ (4)
СИНАГОГУ (2)
СИНАГОЗІ (2)
СИНАЇ (2)
СИНАЙСЬКИХ (4)
СИНАМ (6)
СИНАМИ (20)
СИНАШУ (2)
СИНЕ (8)
СИНЕНЬКИЙ (1)
СИНЄ (101)
СИНЄ-СИНЄ (4)
СИНИ (66)
СИНИЛОМ (1)
СИНИЧКИ (2)
СИНІ (87)
СИНІВ (50)
СИНІЄ (8)
СИНІЙ (61)
СИНІЛА (3)
СИНІЛИ (13)
СИНІЛО (19)
СИНІМ (32)
СИНІМИ (45)
СИНІ-СИИІ (2)
СИНІХ (36)
СИНІШЕ (3)
СИНІШИМ (1)
СИНІШІ (2)
СИНІЮТЬ (5)
СИНКА (15)
СИНКИ (3)
СИНКІВ (3)
СИНКОВІ (1)
СИНКОМ (1)
СИНКУ (8)
СИН-МОСКАЛЬ (1)

СИНОВА (1)
СИНОВЕ (5)
СИНОВИХ (1)
СИНОВІ (68)
СИНОВОГО (1)
СИНОВОЇ (1)
СИНОВУ (3)
СИНОД (31)
СИНОДА (2)
СИНОДАЛЬНИХ (1)
СИНОДАЛЬНОГО (2)
СИНОДАЛЬНОМУ (1)
СИНОДАМИ (1)
СИНОДЕ (2) (рос.)
СИНОДОМ (1)
СИНОДУ (2)
СИНОК (11)
СИНОМ (65)
СИНОМ-ДУРНЕМ (2)
СИНОНЬКУ (5)
СИНТАКСИС (14)
СИНТАКСИСА (2)
СИНТАКСИСІ (4)
СИНТАКСИСУ (6)
СИНТАКТИКА (2)
СИНТАКТИКАМИ (1)
СИНТАКТИКИ (10)
СИНТАКТИКІВ (3)
СИНУ (212)
СИНЧЕВСЬКОГО (1)
СИНЬКА (1)
СИНЬКОЮ (1)
СИНЬО (1)
СИНЬОГО (47)
СИНЬО-ЖОВТОМУ (1)
СИНЬОЇ (6)
СИНЬОМУ (62)
СИНЬО-РОЖЕВЕ (1)
СИНЬО-ФІОЛЕТОВИМИ
(1)
СИНЬО-ФІОЛЕТОВОМУ
(1)
СИНЬОЮ (5)
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СИНЮ (21)
СИНЮВАТИЙ (5)
СИНЮВАТИМ (3)
СИНЮВАТИМИ (2)
СИНЮВАТІ (3)
СИНЮВАТОГО (1)
СИНЯ (25)
СИНЯК (2)
СИНЯКАМИ (1)
СИНЯКАХ (1)
СИНЯКИ (14)
СИНЯКІВ (2)
СИНЯ-СИНЯ (1)
СИОНЕ (4)
СИП (10)
СИПАВ (9)
СИПАВСЬ (3)
СИПАВСЯ (13)
СИПАЛА (8)
СИПАЛАСЬ (8)
СИПАЛИ (9)
СИПАЛИСЬ (37)
СИПАЛО (5)
СИПАЛОСЬ (10)
СИПАНКИ (3)
СИПАНОК (1)
СИПАТИ (1)
СИПАТИСЬ (1)
СИПАТЬ (2)
СИПАТЬСЯ (2)
СИПКИЙ (2)
СИПКИМ (5)
СИПКИМИ (1)
СИПКІ (1)
СИПЛЕ (21)
СИПЛЕТЬСЯ (13)
СИПЛЮ (1)
СИПЛЮТЬ (3)
СИПЛЮТЬСЯ (8)
СИПЛЯТЬ (4)
СИПЛЯТЬСЯ (13)
СИПЛЯЧИЙ (1)
СИПНЕ (2)

СИПНЕШ (1)
СИПНУВ (9)
СИПНУЛА (5)
СИПНУЛИ (8)
СИПНУЛО (4)
СИР (12)
СИРА (6)
СИРАЯ (2)
СИРЕ (2)
СИРЕН (4)
СИРЕНИ (9)
СИРЕНО (3)
СИРЕНОЮ (1)
СИРИМ (1)
СИРИХ (3)
СИРИЦЕЮ (3)
СИРИЦІ (5)
СИРИЦЮ (1)
СИРИЦЯ (1)
СИРІ (11)
СИРІВЕЦЬ (1)
СИРІВЦЮ (1)
СИРІЙ (3)
СИРІСТЬ (2)
СИРІСТЮ (3)
СИРІТ (6)
СИРІТ-ДІВЧАТ (2)
СИРІТКА (1)
СИРІТСТВО (2)
СИРІТСЬКЕ (2)
СИРІТСЬКИХ (1)
СИРІТСЬКІЙ (1)
СИРІЧ (1)
СИРО (2)
СИРОВАТКА (1)
СИРОГО (7)
СИРОЇ (4)
СИРОМ (3)
СИРОПОМ (2)
СИРОСНИЙ (1)
СИРОТ (1)
СИРОТА (17)
СИРОТАМ (2)

СИРОТАМИ (10)
СИРОТАХ (1)
СИРОТИ (6)
СИРОТИНА (4)
СИРОТИНИ (2)
СИРОТИНІ (2)
СИРОТИНО (1)
СИРОТИНУ (2)
СИРОТІ (3)
СИРОТОЮ (16)
СИРОТУ (8)
СИРОЮ (1)
СИРТУКЕ (1)
СИРУ (22)
СИСТЕМА (9)
СИСТЕМАТИЗУВАТИ
(2)
СИСТЕМАТИЧНА (2)
СИСТЕМАТИЧНО (11)
СИСТЕМАТИЧНОЮ (1)
СИСТЕМАХ (2)
СИСТЕМИ (13)
СИСТЕМІ (6)
СИСТЕМУ (8)
СИТА (6)
СИТЕ (4)
СИТЕНЬКА (4)
СИТЕНЬКІ (1)
СИТЕНЬКОЇ (1)
СИТЕНЬКУ (3)
СИТЕСЬ (1)
СИТЕТСЬКІ (2)
СИТЕЦЬ (3)
СИТЕЧКОМ (1)
СИТИ (1)
СИТИЙ (7)
СИТИМ (1)
СИТИМИ (3)
СИТИХ (2)
СИТІ (23)
СИТІВ (4)
СИТІША (1)
СИТІШАТЬ (1)
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СИТНИКІВ (1)
СИТНИКУ (2)
СИТО (12)
СИТОГО (4)
СИТОЇ (3)
СИТОМ (1)
СИТОЮ (1)
СИТТЮ (1)
СИТУ (2)
СИТУАЦІЇ (8)
СИТУАЦІЙ (2)
СИТЦЕВА (1)
СИТЦЕВИМ (1)
СИТЦЕВИМИ (1)
СИТЦЕВИХ (1)
СИТЦЕВІ (1)
СИТЦЕВІЙ (2)
СИТЦЕМ (2)
СИТЬ (2)
СИХ (33)
СИЧ (6)
СИЧА (4)
СИЧАВ (3)
СИЧАЛА (5)
СИЧЕНЯТА (1)
СИЧИТЬ (9)
СИЧИШ (1)
СИЧІ (5)
СИЧІВ (1)
СИЧОК (1)
СІ (3)
СІВ (270)
СІВАЧ (1)
СІВАЧІ (1)
СІВАЧІВ (1)
СІВБІ (1)
СІВЕРС (2)
СІВШИ (18)
СІДАВ (18)
СІДАЄ (69)
СІДАЄМО (2)
СІДАЄШ (2)
СІДАЙ (38)

СІДАЙ-БО (2)
СІДАЙМО (12)
СІДАЙТЕ (74)
СІДАЙТЕ-БО (6)
СІДАЛА (25)
СІДАЛИ (33)
СІДАЛІ (8)
СІДАЛО (13)
СІДАТИ (42)
СІДАТИМЕМО (1)
СІДАТЬ (13)
СІДАЮ (4)
СІДАЮТЬ (15)
СІДАЮЧИ (34)
СІДЕЛЕЧКО (1)
СІДЕЛЬЦЯ (1)
СІДЛА (10)
СІДЛАЙ (2)
СІДЛАЙТЕ (1)
СІДЛАМИ (2)
СІДЛАТИ (1)
СІДЛАХ (2)
СІДЛІ (4)
СІДЛО (7)
СІДРА (1)
СІДУХ (1)
СІЄ (7)
СІЄЇ (7)
СІЄМО (1)
СІЄТЕ (1)
СІЄТЬСЯ (1)
СІЄШ (1)
СІЇ (2)
СІЙ (9)
СІЙБА (1)
СІЙМО (1)
СІЙТЕ (1)
СІЙЦЯХ (1)
СІК (6)
СІКАВСЯ (1)
СІКАЄТЬСЯ (4)
СІКАЛАСЬ (5)
СІКАЛИСЬ (1)

СІКАНИНИ (1)
СІКАТЬСЯ (1)
СІКЛА (2)
СІКЛИ (2)
СІКОРСЬКИЙ (4)
СІЛ (76)
СІЛА (394)
СІЛА-ВПАЛА (1)
СІЛИ (128)
СІЛЛЮ (25)
СІЛО (25)
СІЛЬ (40)
СІЛЬВЕСТЕР (1)
СІЛЬВЕСТР (2)
СІЛЬВЕСТРА (1)
СІЛЬНИЧКА (2)
СІЛЬНИЧКУ (3)
СІЛЬСЬКА (49)
СІЛЬСЬКЕ (24)
СІЛЬСЬКИЙ (25)
СІЛЬСЬКИМ (15)
СІЛЬСЬКИМИ (12)
СІЛЬСЬКИХ (73)
СІЛЬСЬКІ (63)
СІЛЬСЬКІЙ (12)
СІЛЬСЬКОГО (32)
СІЛЬСЬКОЇ (36)
СІЛЬСЬКОМУ (14)
СІЛЬСЬКОЮ (19)
СІЛЬСЬКУ (24)
СІЛЬЦЕ (1)
СІЛЬЦЯ (1)
СІМ (94)
СІМ-ВІСІМ (1)
СІМДЕСЯТ (2)
СІМДЕСЯТИ (1)
СІМЕЙ (5)
СІМЕЙНЕ (1)
СІМЕЙНІ (2)
СІМЕНА (1)
СІМЕНОМ (1)
СІМ'ЄВА (2)
СІМ'ЄВЕ (1)
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СІМ'ЄВИЙ (2)
СІМ'ЄВІ (2)
СІМ'ЄВОЇ (1)
СІМ'ЄЮ (13)
СІМ'Ї (129)
СІМ'ЇВ (17)
СІМЙОВІ (1)
СІМЙОВУ (1)
СІМНАДЦЯТЬ (1)
СІМСОТ (2)
СІМ'Ю (63)
СІМ'Я (89)
СІМ'ЯМИ (5)
СІМ'ЯНИСТ (1)
СІМ'ЯНИСТА (1)
СІМ'ЯНИСТИЙ (12)
СІМ'ЯНИСТІ (1)
СІМ'ЯНОГО (2)
СІМ'ЯНОЇ (2)
СІМ'ЯХ (5)
СІНА (46)
СІНЕЙ (50)
СІНЕМАТОГРАФ (2)
СІНЕМАТОГРАФА (3)
СІНЕМАТОГРАФАМИ
(1)
СІНЕМАТОГРАФІ (6)
СІНЕМАТОГРАФОМ (1)
СІНЕЧКИ (1)
СІНЕШНИМИ (1)
СІНЕШНИХ (2)
СІНЕШНІ (38)
СІНЕШНІЙ (5)
СІНЕШНІМ (1)
СІНЕШНІМИ (5)
СІНЕШНІХ (3)
СІНЕШНЬОГО (3)
СІНЕШНЬОМУ (4)
СІНИ (176)
СІНІ (11)
СІННИК (2)
СІННИКОМ (1)
СІНО (48)

СІНОЖАТЕЙ (2)
СІНОЖАТІ (20)
СІНОЖАТІВ (2)
СІНОЖАТЬ (9)
СІНОЖАТЯМИ (5)
СІНОЖАТЯХ (3)
СІНОЖАЦЬКОГО (2)
СІНОКІС (4)
СІНОКОС (1)
СІНОКОСАМИ (1)
СІНОКОСАХ (2)
СІНОКОСИ (2)
СІНОКОСІ (4)
СІНОКОСІВ (1)
СІНОКОСУ (2)
СІНОМ (10)
СІНЦЕ (1)
СІНЦІ (4)
СІНЦІВ (1)
СІНЦЯ (3)
СІНЦЯХ (1)
СІНЬМИ (3)
СІНЯХ (88)
СІПАВ (1)
СІПАКА (1)
СІПАЛА (2)
СІПАЛИ (3)
СІПАЛО (1)
СІПАТИ (1)
СІПАТЬ (1)
СІПАЮТЬ (1)
СІПАЮЧИ (1)
СІПНЕ (3)
СІПНУВ (6)
СІПНУВШИ (1)
СІПНУЛА (5)
СІПНУЛИ (1)
СІРА (10)
СІРАЧКОВИХ (2)
СІРАЧКОВІ (3)
СІРАЧКОВОЇ (1)
СІРАШЕНКА (6)
СІРЕ (6)

СІРЕНЬКА (2)
СІРЕНЬКЕ (1)
СІРЕНЬКИХ (1)
СІРЕНЬКІ (3)
СІРЕНЬКІЙ (3)
СІРЕНЬКОГО (1)
СІРЕНЬКОМУ (1)
СІРИЙ (17)
СІРИМ (1)
СІРИМИ (17)
СІРИХ (11)
СІРІ (34)
СІРІВ (1)
СІРІЄ (5)
СІРІЇ (1)
СІРІЙ (5)
СІРІЙСЬКОГО (1)
СІРІЛИ (6)
СІРІЛО (1)
СІРІТИ (1)
СІРІЮ (1)
СІРІЮТЬ (1)
СІРКИ (2)
СІРКО (2)
СІРНИК (1)
СІРНИКИ (5)
СІРНИКІВ (1)
СІРНИКОМ (1)
СІРНИЧКАМИ (1)
СІРНИЧКИ (3)
СІРНИЧКІВ (1)
СІРНИЧКОМ (3)
СІРНИЧОК (2)
СІРО (1)
СІРОГО (7)
СІРОЇ (5)
СІРОМА (2)
СІРОМАХА (1)
СІРОМАХИ (2)
СІРОМУ (3)
СІРООКИЙ (1)
СІРО-ПЕРЛОВА (1)
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СІРО-СМУГНАСТОМУ
(1)
СІРОЮ (1)
СІРТУК (15)
СІРТУКА (7)
СІРТУКАМИ (2)
СІРТУКАХ (3)
СІРТУКИ (5)
СІРТУКІВ (1)
СІРТУКУ (4)
СІРТУЦІ (5)
СІРТУЧИНА (1)
СІРТУЧИНІ (2)
СІРТУЧИНУ (2)
СІРТУЧКА (1)
СІРТУЧКАХ (1)
СІРТУЧКИ (2)
СІРТУЧКУ (1)
СІРТУЧОК (3)
СІРУ (7)
СІРУВАТІ (2)
СІРЧАНИХ (1)
СІРЯКАХ (1)
СІРЯЧКОВА (3)
СІРЯЧКОВИХ (2)
СІРЯЧКОВУ (1)
СІСТИ (103)
СІТКА (1)
СІТКАМИ (1)
СІТКИ (3)
СІТКОЮ (1)
СІТКУ (5)
СІТОЧКОЮ (1)
СІТЦІ (1)
СІТЬ (2)
СІУДЕНТИ (1)
СІЧ (28)
СІЧЕНА (3)
СІЧЕНАЯ (1)
СІЧЕНОЇ (1)
СІЧІ (20)
СІЧНЯ (70)
СІЧОВЕ (1)

СІЧОВИЙ (1)
СІЧОВУ (1)
СІЮ (1)
СІЮТЬ (2)
СІЮЧИХ (1)
СІЯВ (7)
СІЯЛА (5)
СІЯЛИ (2)
СІЯЛКИ (1)
СІЯНЕЦЬ (1)
СІЯНИМ (1)
СІЯТИ (16)
СІЯТИМЕМО (1)
СІЯТЬ (1)
СЇДЛІ (1)
СКАВИКИ (1)
СКАВИКУ (1)
СКАВИЧИХА (10)
СКАВИЧИХИ (2)
СКАВИЧИХУ (3)
СКАВИЧІВНА (1)
СКАВУЧАК (2)
СКАВУЧАКА (2)
СКАВУЧАЛИ (3)
СКАВУЧАТЬ (1)
СКАВУЧИТЬ (1)
СКАВЧИХА (1)
СКАЖЕ (98)
СКАЖЕМО (34)
СКАЖЕНА (17)
СКАЖЕНЕ (1)
СКАЖЕНИЙ (20)
СКАЖЕНИМ (1)
СКАЖЕНИМИ (1)
СКАЖЕНИХ (7)
СКАЖЕНІ (22)
СКАЖЕНІЄ (1)
СКАЖЕНІЙ (1)
СКАЖЕНІЛА (1)
СКАЖЕНІТЬ (1)
СКАЖЕНІЮ (2)
СКАЖЕНО (4)
СКАЖЕНОГО (3)

СКАЖЕНУ (2)
СКАЖЕТЕ (15)
СКАЖЕШ (47)
СКАЖИ (77)
СКАЖИ-БО (13)
СКАЖІТЬ (67)
СКАЖІТЬ-БО (9)
СКАЖУ (166)
СКАЖУТЬ (41)
СКАЗАВ (2501)
СКАЗАВШИ (32)
СКАЗАЛ (2)
СКАЗАЛА (2199)
СКАЗАЛИ (74)
СКАЗАЛО (1)
СКАЗАНЕ (1)
СКАЗАНО (12)
СКАЗАНОГО (1)
СКАЗАТИ (397)
СКАЗАТЬ (78)
СКАЗИВСЬ (3)
СКАЗИВСЯ (9)
СКАЗИЛАСЬ (5)
СКАЗИТЬСЯ (1)
СКАКАВ (5)
СКАКАЄ (3)
СКАКАЄТЕ (2)
СКАКАЄШ (1)
СКАКАЙ (2)
СКАКАЙТЕ (2)
СКАКАЛА (6)
СКАКАЛИ (8)
СКАКАЛО (1)
СКАКАТИ (8)
СКАКАТЬ (3)
СКАКАЮТЬ (6)
СКАКАЮЧИ (4)
СКАКНУЛА (1)
СКАКОВИЙ (1)
СКАКОВИЩЕМ (1)
СКАКОВИЩІ (7)
СКАКОВОМУ (3)
СКАКУНА (1)
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СКАКУНИ (1)
СКАКУНІВ (1)
СКАКУХИ-СТРИБУХИ
(2)
СКАЛАМУТИЛА (3)
СКАЛАМУТИЛОСЬ (1)
СКАЛЕЧКИ (1)
СКАЛИ (1)
СКАЛИВ (1)
СКАЛИТЬ (2)
СКАЛИШ (1)
СКАЛІЧЕНА (1)
СКАЛІЧИВ (1)
СКАЛІЧИЛА (1)
СКАЛІЧИЛИ (1)
СКАЛІЧИТЬ (1)
СКАЛІЧІЄ (1)
СКАЛКАМИ (3)
СКАЛКИ (9)
СКАЛКОЮ (1)
СКАЛКУ (2)
СКАЛОЧКИ (1)
СКАЛОЧОК (1)
СКАЛУ (2)
СКАМЕНІВ (1)
СКАМЕНІЛА (3)
СКАМЕНІЛИХ (2)
СКАМЕНІЛІСТЬ (3)
СКАМ'ЯНІВ (5)
СКАМ'ЯНІВШІ (1)
СКАМ'ЯНІЛА (4)
СКАМ'ЯНІЛЕ (1)
СКАМ'ЯНІЛИ (4)
СКАМ'ЯНІЛИЙ (1)
СКАМ'ЯНІЛО (1)
СКАНДАЛ (6)
СКАНДАЛИ (2)
СКАНДАЛУ (3)
СКАНДАЛЬНИМИ (2)
СКАПЛЕНИЯ (1)
СКАПЛЯЕТСЯ (1)
СКАПЦАНІВ (2)
СКАПЦАНІЛИ (1)

СКАРАВ (1)
СКАРАЄ (1)
СКАРАЙ (3)
СКАРБ (20)
СКАРБАМИ (3)
СКАРБАХ (1)
СКАРБИ (23)
СКАРБИКИ (1)
СКАРБІВ (5)
СКАРБІВНИЧОГО (2)
СКАРБНИЦІ (3)
СКАРБНИЦЬ (1)
СКАРБНИЦЬКІ (1)
СКАРБНИЦЮ (1)
СКАРБОВА (2)
СКАРБОВЕ (2)
СКАРБОВЕНЬ (1)
СКАРБОВИЙ (4)
СКАРБОВИМ (1)
СКАРБОВИХ (5)
СКАРБОВІ (10)
СКАРБОВІЙ (2)
СКАРБОВОГО (2)
СКАРБОВОЇ (4)
СКАРБОВОМУ (3)
СКАРБОВУ (11)
СКАРБОМ (4)
СКАРБУ (19)
СКАРЖИТИСЬ (1)
СКАРЛЮЧЕНУ (1)
СКАРЦЮБИВШИСЬ (1)
СКАРЦЮБИЛО (1)
СКАРЯТІН (2)
СКАСОВУВАТИМЕ (2)
СКАСУВАВ (5)
СКАСУВАЛИ (2)
СКАСУВАТИ (2)
СКАСУВАТЬ (1)
СКАТЕРКА (3)
СКАТЕРКАМИ (1)
СКАТЕРКАХ (1)
СКАТЕРКИ (5)
СКАТЕРКОЮ (21)

СКАТЕРКУ (7)
СКАТЕРТЕЮ (15)
СКАТЕРТИНІ (1)
СКАТЕРТИНОЮ (4)
СКАТЕРТИНУ (3)
СКАТЕРТІ (15)
СКАТЕРТІВ (2)
СКАТЕРТЬ (22)
СКАТЕРТЮ (17)
СКАТЕРТЯМИ (4)
СКАЦАПНІЛИ (1)
СКАЧЕ (14)
СКАЧЕТ (1)
СКАЧИ (3)
СКАЧИ-СТРИБАЙЛО
(1)
СКАЧКИ (1)
СКАЧУТЬ (9)
СКАЧУЧИ (1)
СКВЕР (4)
СКВЕРАХ (1)
СКВЕРИК (1)
СКВЕРИКА (1)
СКВЕРІ (7)
СКВЕРНОСЛОВІЄ (2)
СКВЕРУ (4)
СКВИРСЬКОГО (1)
СКВОРЦОВ (2)
СКЕЛЕ (1)
СКЕЛЕЮ (56)
СКЕЛИСТА (1)
СКЕЛИСТИЙ (8)
СКЕЛИСТИМ (8)
СКЕЛИСТИМИ (9)
СКЕЛИСТИХ (1)
СКЕЛИСТІ (14)
СКЕЛИСТІЙ (2)
СКЕЛИСТОГО (3)
СКЕЛИСТОЇ (1)
СКЕЛИСТОМУ (5)
СКЕЛИСТУ (1)
СКЕЛІ (218)
СКЕЛЬ (30)
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СКЕЛЮ (31)
СКЕЛЯ (25)
СКЕЛЯМ (1)
СКЕЛЯМИ (82)
СКЕЛЯСТИЙ (1)
СКЕЛЯСТІ (1)
СКЕЛЯХ (31)
СКИБКА (5)
СКИБКАМИ (6)
СКИБКИ (19)
СКИБКОЮ (1)
СКИБКУ (12)
СКИБОК (8)
СКИБОЧКАМИ (1)
СКИБОЧКУ (3)
СКИБОЧОК (1)
СКИБУ (3)
СКИБЦІ (1)
СКИГЛИВ (3)
СКИГЛИЛА (1)
СКИГЛИЛИ (3)
СКИГЛИТИ (2)
СКИГЛИТЬ (4)
СКИГЛЯТЬ (3)
СКИДАВ (3)
СКИДАВСЯ (9)
СКИДАЄ (8)
СКИДАЄТЕ (1)
СКИДАЄТЬСЯ (6)
СКИДАЄШ (1)
СКИДАЙ (13)
СКИДАЙТЕ (3)
СКИДАЙТЕ-БО (1)
СКИДАЛА (9)
СКИДАЛАСЬ (14)
СКИДАЛАСЯ (1)
СКИДАЛИ (4)
СКИДАЛИСЬ (8)
СКИДАЛОСЬ (2)
СКИДАНОГО (1)
СКИДАТИ (4)
СКИДАТЬ (5)
СКИДАЮ (1)

СКИДАЮТЬ (8)
СКИДАЮТЬСЯ (2)
СКИДАЮЧИ (8)
СКИНЕ (7)
СКИНЕМО (2)
СКИНЕТЬСЯ (3)
СКИНЕШ (1)
СКИНУ (6)
СКИНУВ (55)
СКИНУВСЬ (21)
СКИНУВСЯ (13)
СКИНУВШИ (7)
СКИНУЛА (32)
СКИНУЛАСЬ (31)
СКИНУЛАСЯ (1)
СКИНУЛИ (11)
СКИНУЛИСЬ (5)
СКИНУЛОСЬ (7)
СКИНУТИ (17)
СКИНУТІ (1)
СКИНУТЬ (21)
СКИНЬ (10)
СКИНЬ-БО (1)
СКИНЬМО (4)
СКИНЬТЕ (4)
СКИПЕТР (1)
СКИПИМ (2)
СКИПИТЬ (2)
СКИПІВ (3)
СКИПІЛА (3)
СКИПІЛО (1)
СКИРТ (4)
СКИРТАМИ (2)
СКИРТАХ (1)
СКИРТИ (7)
СКИРТОЮ (1)
СКИРТУ (1)
СКИТ (1)
СКИТАХ (3)
СКИТІ (1)
СКИФСЬКІ (1)
СКІК (4)
СКІКНУЛА (1)

СКІЛЬКИ (333)
СКІЛЬКИ-ТО (7)
СКІЛЬКОСТІ (6)
СКІЛЬКОСЬ (1)
СКІЛЬКОХ (2)
СКІНЧАТЬ (4)
СКІНЧЕНА (4)
СКІНЧЕНЕ (2)
СКІНЧЕНИХ (2)
СКІНЧЕННЯ (4)
СКІНЧЕНО (2)
СКІНЧЕНОЇ (1)
СКІНЧЕНУ (1)
СКІНЧИВ (65)
СКІНЧИВСЬ (1)
СКІНЧИВСЯ (8)
СКІНЧИВШИ (33)
СКІНЧИВШІ (4)
СКІНЧИЛА (26)
СКІНЧИЛАСЬ (29)
СКІНЧИЛАСЯ (2)
СКІНЧИЛИ (29)
СКІНЧИЛИСЬ (3)
СКІНЧИЛО (1)
СКІНЧИЛОСЬ (15)
СКІНЧИМО (2)
СКІНЧИТЕ (5)
СКІНЧИТИ (15)
СКІНЧИТЬ (14)
СКІНЧИТЬСЯ (3)
СКІНЧУ (10)
СКІНЧУЄ (3)
СКІПЕТРОМ (1)
СКІПКА (4)
СКІРНІ (1)
СКІФИ (3)
СКІЦЬ (4)
СКЛА (15)
СКЛАВ (11)
СКЛАВСЯ (2)
СКЛАВШИ (9)
СКЛАД (9)
СКЛАДА (1)

642

СКЛАДАВ (16)
СКЛАДАВСЯ (1)
СКЛАДАЄ (12)
СКЛАДАЄМО (1)
СКЛАДАЄТЕ (1)
СКЛАДАЄТЬСЯ (15)
СКЛАДАЛА (10)
СКЛАДАЛАСЬ (2)
СКЛАДАЛАСЯ (2)
СКЛАДАЛИ (18)
СКЛАДАЛИСЬ (11)
СКЛАДАЛОСЬ (1)
СКЛАДАЛОСЯ (1)
СКЛАДАМИ (2)
СКЛАДАНИЙ (1)
СКЛАДАННЯ (4)
СКЛАДАТИ (16)
СКЛАДАТИСЬ (4)
СКЛАДАТЬ (7)
СКЛАДАХ (5)
СКЛАДАЧІ (1)
СКЛАДАЮ (3)
СКЛАДАЮТЬ (9)
СКЛАДАЮТЬСЯ (4)
СКЛАДАЮЧИ (3)
СКЛАДЕ (1)
СКЛАДЕМО (3)
СКЛАДЕМОСЬ (1)
СКЛАДЕНА (5)
СКЛАДЕНИЙ (6)
СКЛАДЕНИХ (3)
СКЛАДЕНІ (15)
СКЛАДЕНІЙ (2)
СКЛАДЕНО (2)
СКЛАДЕНОГО (1)
СКЛАДЕНОЮ (1)
СКЛАДЕНУ (2)
СКЛАДЕТЬСЯ (4)
СКЛАДИ (8)
СКЛАДІ (3)
СКЛАДІВ (4)
СКЛАДКА (5)
СКЛАДКАМИ (2)

СКЛАДКИ (5)
СКЛАДКУ (3)
СКЛАДНА (2)
СКЛАДОВА (2)
СКЛАДОВИХ (4)
СКЛАДОВІ (2)
СКЛАДОК (1)
СКЛАДОЧКИ (3)
СКЛАДОЧОК (1)
СКЛАДУ (11)
СКЛАДУТЬ (2)
СКЛАДУТЬСЯ (1)
СКЛАДЦІ (2)
СКЛАДЧАСТИЙ (2)
СКЛАЛА (5)
СКЛАЛАСЯ (1)
СКЛАЛИ (16)
СКЛАЛИСЬ (6)
СКЛАЛИСЯ (1)
СКЛАЛОСЬ (2)
СКЛАЛОСЯ (3)
СКЛАСТИ (13)
СКЛАСТИСЬ (2)
СКЛАСТИСЯ (2)
СКЛЕЄНІ (2)
СКЛЕП (1)
СКЛЕПАХ (1)
СКЛЕПІННЯ (5)
СКЛЕПІННЯМ (3)
СКЛЕПІННЯМИ (1)
СКЛЕЮВАТИ (1)
СКЛИКАВ (11)
СКЛИКАЙТЕ (1)
СКЛИКАЛА (1)
СКЛИКАТИ (4)
СКЛИКАТЬ (2)
СКЛИКАЮТЬ (1)
СКЛИТЬ (1)
СКЛИЧЕМО (1)
СКЛІ (9)
СКЛО (32)
СКЛОМ (7)
СКЛОНИВСЯ (1)

СКЛОНИВШИСЬ (1)
СКЛОНИЛАСЬ (1)
СКЛОНЯТЬ (2)
СКЛЮЧИ-ЛА (2)
СКЛЯНА (9)
СКЛЯНЕ (1)
СКЛЯНИЙ (5)
СКЛЯНИМ (3)
СКЛЯНИМИ (4)
СКЛЯНИХ (3)
СКЛЯНІ (15)
СКЛЯНКА (2)
СКЛЯНКИ (5)
СКЛЯНКОЮ (1)
СКЛЯНКУ (1)
СКЛЯНОГО (2)
СКЛЯНОЇ (2)
СКЛЯНОМУ (2)
СКЛЯНОЮ (1)
СКЛЯНУ (3)
СКЛЯНЦІ (1)
СКЛЯРА (2)
СКНАРА (1)
СКНАРІ (1)
СКНЕРЯ (2)
СКОБЗАЛИСЬ (3)
СКОБЗАЛКУ (1)
СКОБЗАЛОСЬ (1)
СКОБЗАЛЦІ (2)
СКОБЗАЮЧИСЬ (1)
СКОБЗЬКИМИ (1)
СКОБКАХ (4)
СКОБЛІ (4)
СКОБЛЯМИ (2)
СКОВАНА (1)
СКОВАНІ (1)
СКОВЗАВСЯ (1)
СКОВЗАЛЦІ (1)
СКОВЗАТЬСЯ (4)
СКОВЗАЮТЬСЯ (3)
СКОВОРІДКАХ (1)
СКОВОРІДКУ (1)
СКОВОРОДА (3)
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СКОВОРОДАХ (2)
СКОВОРОДИ (6)
СКОВОРОДИНУ (1)
СКОВОРОДІ (14)
СКОВОРОДУ (2)
СКОЇВСЯ (1)
СКОЇЛАСЬ (8)
СКОЇЛОСЬ (37)
СКОЇЛОСЯ (2)
СКОЇТИСЬ (1)
СКОЇТЬСЯ (1)
СКОКАМИ (2)
СКОКАХ (1)
СКОКИ (2)
СКОКІВ (1)
СКОКОМ (12)
СКОКОМ-БОКОМ (2)
СКОКУ (6)
СКОЛУПАНИЙ (1)
СКОМАНДУВАВ (2)
СКОМАНДУЄ (1)
СКОМБІНОВАНОГО (2)
СКОМПОНУВАВ (1)
СКОМПОНУВАЛА (1)
СКОМПОНУВАТИ (2)
СКОМПРОМІТУВАЛА
(1)
СКОМПРОМІТУЄ (2)
СКОНАННЯ (3)
СКОНЧАННЯ (1)
СКОПАЛА (5)
СКОПАНИЙ (2)
СКОПАНИХ (1)
СКОПАНОГО (1)
СКОПАТЬ (1)
СКОПАЮТЬ (1)
СКОПИ (1)
СКОПІЮВАВ (5)
СКОПІЮЮТЬ (2)
СКОПО (2)
СКОРБИТ (1)
СКОРБОТА (3)
СКОРБОТИ (6)

СКОРБОТНІШИЙ (1)
СКОРБОТОЮ (3)
СКОРБОТУ (3)
СКОРБЬ (1)
СКОРИТИСЬ (1)
СКОРІЙ (2)
СКОРІШ (2)
СКОРІШЕ (4)
СКОРІШОГО (2)
СКОРО (8)
СКОРОДИВ (1)
СКОРОДИТИ (1)
СКОРОМНЕ (9)
СКОРОМНЕНЬКИМИ
(1)
СКОРОМНОГО (1)
СКОРОМУ (1)
СКОРОПОСТИЖНО (13)
СКОРЧЕНА (1)
СКОРЧИВСЯ (9)
СКОРЧИВШИСЬ (2)
СКОРЧИЛАСЬ (1)
СКОРЧИТЕСЬ (1)
СКОСА (202)
СКОСИВШИ (1)
СКОСИТИ (2)
СКОТ (3)
СКОТАРНА (1)
СКОТИВ (1)
СКОТИВСЯ (5)
СКОТИЛАСЬ (4)
СКОТИЛАСЯ (2)
СКОТИЛИ (1)
СКОТИЛИСЬ (2)
СКОТИЛИСЯ (1)
СКОТИЛОСЬ (5)
СКОТИЛОСЯ (3)
СКОТИМОСЬ (1)
СКОТИНА (1)
СКОТИНИ (1)
СКОТИТИСЬ (1)
СКОТИТЬСЯ (4)
СКОТТА (1)

СКОТУ (2)
СКОЦЮРБИВШИСЬ (1)
СКОЧИВ (75)
СКОЧИВШИ (7)
СКОЧИЛА (38)
СКОЧИЛИ (6)
СКОЧИТИ (2)
СКОЧИТЬ (10)
СКОЧМО (1)
СКОЧУ (4)
СКОЧУВАЛАСЬ (1)
СКОЧУВАЛИСЬ (1)
СКОЧУЄТЬСЯ (1)
СКОШЕНА (3)
СКОШЕНИЙ (1)
СКОШЕНОЇ (1)
СКОШЕНУ (1)
СКОШУВАВ (2)
СКРАЄЧКУ (3)
СКРАЙНЬОГО (2)
СКРАЙНЬОЇ (2)
СКРАКЛІ (2)
СКРАЮ (15)
СКРЕГІТ (1)
СКРЕГОТАЛА (2)
СКРЕГОТАЛИ (5)
СКРЕГОТАЛО (1)
СКРЕГОТУХИ (1)
СКРЕГОЧЕ (2)
СКРЕГОЧУТЬ (2)
СКРЕГОЧУЧИ (1)
СКРИВАТИ (2)
СКРИВАТЬ (2)
СКРИВДЖЕНА (1)
СКРИВДЖЕНИЙ (2)
СКРИВДЖЕНІ (8)
СКРИВДЖЕНОЇ (1)
СКРИВДЖЕНОМУ (1)
СКРИВДИВ (6)
СКРИВДИЛА (3)
СКРИВДИЛИ (3)
СКРИВДИЛО (1)
СКРИВДИТЕ (1)
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СКРИВДИТЬ (7)
СКРИВИВ (4)
СКРИВИВСЬ (4)
СКРИВИВСЯ (14)
СКРИВИВШИ (3)
СКРИВИВШИСЬ (7)
СКРИВИЛА (1)
СКРИВИЛАСЬ (16)
СКРИВИЛИСЬ (6)
СКРИВИЛО (1)
СКРИВИЛОСЬ (1)
СКРИВИТЬ (1)
СКРИВИТЬСЯ (1)
СКРИВЛЕНИЙ (1)
СКРИВЛЕНОГО (1)
СКРИВЛЯТЬСЯ (1)
СКРИЛИ (1)
СКРИНЕЮ (3)
СКРИНІ (119)
СКРИНЬ (1)
СКРИНЬКА (1)
СКРИНЬКАМИ (2)
СКРИНЬКАХ (1)
СКРИНЬКИ (9)
СКРИНЬКОЮ (1)
СКРИНЬКУ (13)
СКРИНЬОК (6)
СКРИНЬОЧКА (2)
СКРИНЬОЧКИ (1)
СКРИНЬОЧКУ (4)
СКРИНЬЦІ (4)
СКРИНЮ (135)
СКРИНЯ (21)
СКРИНЯМИ (4)
СКРИНЯХ (7)
СКРИПАЛИ (1)
СКРИПАХ (1)
СКРИПАЧІ (1)
СКРИПИ (4)
СКРИПИТЬ (6)
СКРИПІВ (4)
СКРИПІЛА (2)
СКРИПІЛИ (2)

СКРИПІЛО (2)
СКРИПІННЯ (2)
СКРИПІТЬ (1)
СКРИПКА (19)
СКРИПКАМИ (2)
СКРИПКАХ (4)
СКРИПКИ (21)
СКРИПКОЮ (6)
СКРИПКУ (21)
СКРИПЛЯТЬ (3)
СКРИПНИК (1)
СКРИПОМ (1)
СКРИПОЧКО (3)
СКРИПОЧКУ (2)
СКРИПУ (2)
СКРИПУЧИЙ (1)
СКРИПУЧИХ (1)
СКРИПЦІ (19)
СКРИПЧИНСЬКИЙ
(116)
СКРИПЧИНСЬКИМ (2)
СКРИПЧИНСЬКОГО (9)
СКРИПЧИНСЬКОМУ
(1)
СКРИПЧИНЦІ (1)
СКРИПЧИНЦІВ (2)
СКРИПЧИНЦЯХ (6)
СКРИЮТЬ (1)
СКРІЗЬ (600)
СКРІЗЬ-БО (1)
СКРІПИТИ (2)
СКРОМАДИТЬ (1)
СКРОМАДЯТЬ (1)
СКРОМНІЙ (2)
СКРУТ (2)
СКРУТИ (3)
СКРУТИВ (5)
СКРУТИВСЯ (2)
СКРУТИЛА (7)
СКРУТИЛАСЬ (3)
СКРУТИЛИ (4)
СКРУТИЛОСЬ (1)
СКРУТИМО (1)

СКРУТИТЕ (1)
СКРУТИТЬ (4)
СКРУТИТЬСЯ (2)
СКРУТІТЬ (1)
СКРУТНІ (2)
СКРУТНІШЕ (2)
СКРУТНО (2)
СКРУТУ (2)
СКРУТЯТЬ (2)
СКРУЧЕНА (3)
СКРУЧЕНИМИ (1)
СКРУЧЕНІ (1)
СКРУЧУ (7)
СКРУЧУВАЛИ (1)
СКРУЧУЮТЬ (3)
СКРЫВАЕТСЯ (1)
СКУБ (10)
СКУБЕ (1)
СКУБЕШ (1)
СКУБИ (1)
СКУБІТЬ (4)
СКУБЛА (3)
СКУБЛИ (6)
СКУБНУТИ (1)
СКУБТИ (6)
СКУБУТЬ (2)
СКУВАВ (1)
СКУДНІША (1)
СКУЙ (1)
СКУЙОВДИЛА (1)
СКУКІ (2)
СКУЛЬ (2)
СКУЛЬКИ (2)
СКУЛЬПТОРОМ (2)
СКУМБРІЯ (1)
СКУПА (6)
СКУПАВСЯ (4)
СКУПАВШИ (2)
СКУПАВШИСЬ (1)
СКУПАЄМО (2)
СКУПАЄМОСЬ (1)
СКУПАЛАСЬ (2)
СКУПАЛИ (3)
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СКУПАЛИСЬ (3)
СКУПАТИ (1)
СКУПАТИСЬ (2)
СКУПАТЬ (1)
СКУПАТЬСЯ (1)
СКУПЕ (1)
СКУПЕНЬКА (1)
СКУПЕНЬКИЙ (1)
СКУПЕНЬКУ (1)
СКУПЕРДЯГА (2)
СКУПИВШИ (5)
СКУПИВШИСЬ (1)
СКУПИЙ (3)
СКУПИЛИСЬ (12)
СКУПИЛОСЬ (1)
СКУПИМ (1)
СКУПИТИ (1)
СКУПИТЬСЯ (1)
СКУПИХ (6)
СКУПІ (9)
СКУПІШИЙ (2)
СКУПЛЕНЕ (2)
СКУПЛЕНИХ (1)
СКУПЛЕНІ (1)
СКУПЛЮЄТЬСЯ (2)
СКУПОВУВАВ (4)
СКУПОВУВАЛИ (2)
СКУПОВУВАТИ (1)
СКУПОВУВАТЬ (4)
СКУПОВУЄ (1)
СКУПОВУЄМО (1)
СКУПОВУЮ (1)
СКУПОВУЮТЬСЯ (1)
СКУПОВУЮЧИ (2)
СКУПЧЕНІ (3)
СКУПЧИВ (1)
СКУПЧИЛАСЬ (1)
СКУПЧИЛИСЬ (2)
СКУПЧУВАЛЬНОМУ
(6)
СКУПЧУЮТЬСЯ (3)
СКУПЩИКИ (2)
СКУПЯГО (1)

СКУСИТЕЛЯ (1)
СКУФІЇ (2)
СКУФІЙКА (1)
СКУФІЙКУ (1)
СКУФІЮ (3)
СКУЧАЛИ (1)
СКУЧАТИ (2)
СКУЧАЮ (1)
СКУЧАЮЧИ (1)
СКУЧИВ (1)
СКУЧИЛА (4)
СКУЧИЛИ (1)
СКУЧИМ (2)
СКУЧНА (2)
СКУЧНЕ (4)
СКУЧНИЙ (2)
СКУЧНИМИ (2)
СКУЧНІ (1)
СКУЧНО (12)
СКУЧНОЮ (2)
СКУШАВ (1)
СКУШАЄ (1)
СЛАБА (29)
СЛАБЕ (11)
СЛАБИЙ (20)
СЛАБИМ (2)
СЛАБИМИ (6)
СЛАБИХ (16)
СЛАБІ (10)
СЛАБІВ (2)
СЛАБІЄ (4)
СЛАБІЄТЕ (2)
СЛАБІЙ (3)
СЛАБІСТЬ (29)
СЛАБІТИ (2)
СЛАБІТЬ (2)
СЛАБІША (2)
СЛАБІШАЮТЬ (1)
СЛАБІШЕ (1)
СЛАБІШИЙ (1)
СЛАБІШИХ (2)
СЛАБІШІ (2)
СЛАБІШОЮ (2)

СЛАБІШУ (2)
СЛАБІЮ (6)
СЛАБІЮТЬ (2)
СЛАБКА (6)
СЛАБКЕНЬКІ (1)
СЛАБКИЙ (11)
СЛАБКИМИ (4)
СЛАБКИХ (2)
СЛАБКІ (9)
СЛАБКІША (3)
СЛАБКІШЕ (4)
СЛАБКІШИЙ (1)
СЛАБКІШІ (3)
СЛАБКО (3)
СЛАБКОНЕРВОВЕ (2)
СЛАБКУ (1)
СЛАБО (2)
СЛАБОВИТА (4)
СЛАБОВИТИЙ (1)
СЛАБОВИТОГО (1)
СЛАБОВИТУ (1)
СЛАБОГО (10)
СЛАБОЇ (15)
СЛАБОМУ (4)
СЛАБОСТІ (11)
СЛАБОСТІВ (2)
СЛАБОСТЯМИ (2)
СЛАБОЮ (4)
СЛАБУ (5)
СЛАБУВАВ (5)
СЛАБУВАЛА (4)
СЛАБУВАЛИ (2)
СЛАБУВАТИ (7)
СЛАБУВАТЬ (6)
СЛАБУЄ (10)
СЛАБУЄТЕ (1)
СЛАБУЮЧИ (1)
СЛАБШАЛИ (1)
СЛАБШАЮТЬ (6)
СЛАВ (6)
СЛАВА (121)
СЛАВЕН (13)
СЛАВИ (53)
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СЛАВИЛИ (1)
СЛАВИНЕЦЬКИХ (2)
СЛАВИТЬ (1)
СЛАВІ (2)
СЛАВЛЯТЬ (1)
СЛАВНА (4)
СЛАВНЕ (8)
СЛАВНИЙ (22)
СЛАВНИМ (6)
СЛАВНИМИ (1)
СЛАВНИХ (14)
СЛАВНІ (18)
СЛАВНІЙ (3)
СЛАВНО (1)
СЛАВНОГО (34)
СЛАВНОЇ (4)
СЛАВНОМУ (1)
СЛАВНУ (6)
СЛАВОЛЮБНА (1)
СЛАВОЛЮБНІСТЬ (2)
СЛАВОЮ (2)
СЛАВСЯ (9)
СЛАВУ (50)
СЛАВЯНЕ (1)
СЛАВЯНСКИЙ (2)
СЛАВЯНСКИХ (2)
СЛАВЯНСЬКИЙ (1)
СЛАДКИМ (1)
СЛАЛА (6)
СЛАЛАСЬ (3)
СЛАЛАСЯ (5)
СЛАЛИ (6)
СЛАЛИСЬ (5)
СЛАЛИСЯ (7)
СЛАЛОСЬ (1)
СЛАЛОСЯ (2)
СЛАНА (2)
СЛАТИ (33)
СЛАТИМЕ (1)
СЛАТЬ (6)
СЛАТЬСЯ (1)
СЛЕБЕЗУЮ (1)
СЛЕБИЗУВАВ (1)

СЛЕДУЕТ (2)
СЛЄПЦОВ (2)
СЛИБИЗУЮТЬ (1)
СЛИВ (5)
СЛИВА (1)
СЛИВАМИ (3)
СЛИВАХ (1)
СЛИВЕ (590)
СЛИВЕНЬ (4)
СЛИВИ (21)
СЛИВИНЬ (20)
СЛИВИ-УГОРКИ (1)
СЛИВКАМИ (1)
СЛИВОВИХ (1)
СЛИВОЮ (1)
СЛИВУ (1)
СЛИВ-УГОРОК (1)
СЛИВ-ЧЕРКУШ (1)
СЛИВ'ЯНКА (7)
СЛИВЯНКИ (5)
СЛИВ'ЯНКОЮ (3)
СЛИВ'ЯНКУ (1)
СЛИЗИЛА (4)
СЛИЗИТЬ (3)
СЛИЗІЛА (1)
СЛИЗОТА (1)
СЛИЗЬКА (1)
СЛИЗЬКИЙ (2)
СЛИЗЬКІ (2)
СЛИЗЬКОМУ (1)
СЛИЗЬКОЯЗИКОЇ (2)
СЛИЗЯТЬ (1)
СЛИМАК (5)
СЛИМАКА (1)
СЛИМАКАМ (1)
СЛИМАКИ (4)
СЛИМАКІВ (1)
СЛИМАКОМ (1)
СЛИНА (3)
СЛИНИ (2)
СЛИНИВ (1)
СЛИНИЛИ (1)
СЛИНКА (6)

СЛИНЯНИМИ (1)
СЛИТНИХ (2)
СЛИХАТИ (5)
СЛИХИ (8)
СЛИХОМ (5)
СЛІВ (231)
СЛІВЦЕ (26)
СЛІВЦЕМ (2)
СЛІВЦЯ (15)
СЛІВЦЯМИ (1)
СЛІД (77)
СЛІДАМИ (2)
СЛІДАХ (4)
СЛІДИ (24)
СЛІДИВ (1)
СЛІДИЛА (2)
СЛІДИТИ (1)
СЛІДІВ (5)
СЛІДКОМ (360)
СЛІДКУВАВ (10)
СЛІДКУВАЛА (15)
СЛІДКУВАЛИ (8)
СЛІДКУВАЛО (1)
СЛІДКУВАТИ (11)
СЛІДКУВАТЬ (5)
СЛІДКУЄ (2)
СЛІДКУЄМО (1)
СЛІДКУЄШ (2)
СЛІДКУЮ (3)
СЛІДКУЮТЬ (8)
СЛІДКУЮЧИ (10)
СЛІДКУЮЧОГО (1)
СЛІДНО (2)
СЛІДОВАТЕЛЬ (1)
СЛІДОК (1)
СЛІДОМ (19)
СЛІДОЧКАХ (1)
СЛІДОЧКИ (1)
СЛІДОЧОК (1)
СЛІДУ (61)
СЛІДУВАЛО (2)
СЛІДУЄ (5)
СЛІДЧИЙ (2)
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СЛІДЧОГО (2)
СЛІДЯЧИ (1)
СЛІЗ (62)
СЛІЗМИ (1)
СЛІЗНИЙ (1)
СЛІЗНУ (1)
СЛІЗОНЬКАМИ (1)
СЛІЗЬМИ (78)
СЛІПА (4)
СЛІПАЄ (1)
СЛІПАЛА (2)
СЛІПАТИ (1)
СЛІПАЮЧИ (2)
СЛІПЕ (6)
СЛІПЕЦЬ (3)
СЛІПИЙ (4)
СЛІПИМ (1)
СЛІПИМА (1)
СЛІПИМИ (3)
СЛІПИХ (2)
СЛІПІ (7)
СЛІПОГО (1)
СЛІПОТУ (1)
СЛІПЦЕМ (10)
СЛІПЦІ (7)
СЛІПЦІВ (1)
СЛІПЦЯ (3)
СЛІПЦЯМ (2)
СЛІПЧИХА (1)
СЛІПЧИХАМ (1)
СЛІПЧИХИ (3)
СЛОБІД (1)
СЛОБОДА (2)
СЛОБОДИ (5)
СЛОБОДОЮ (3)
СЛОБОДСЬКІЙ (2)
СЛОВ (5)
СЛОВА (576)
«СЛОВА О ПОЛКУ
ІГОРЕВІМ» (1)
СЛОВАК (1)
СЛОВАКИ (6)
СЛОВАМ (4)

СЛОВАМИ (148)
СЛОВАР (11)
СЛОВАРЕМ (1)
СЛОВАРЕЦЬ (1)
СЛОВАРІ (12)
СЛОВАРНІ (1)
СЛОВАРЦЯ (1)
СЛОВАРЧИК (1)
СЛОВАРЧИКА (1)
СЛОВАРЬ (2)
СЛОВАРЯ (5)
СЛОВАРЯХ (1)
СЛОВАХ (95)
СЛОВАЦЬКА (1)
СЛОВАЦЬКЕ (1)
СЛОВАЦЬКІ (6)
СЛОВАЦЬКОГО (4)
СЛОВАЦЬКУ (1)
СЛОВЕ (3)
СЛОВЕСНОСТИ (1)
СЛОВЕСНОСТІ (5)
СЛОВЕЦЬ (3)
СЛОВЕЧКА (31)
СЛОВЕЧКО (4)
СЛОВЕЧКОМ (6)
СЛОВІ (30)
СЛОВІНСЬКИХ (1)
СЛОВНИКА (1)
СЛОВО (329)
СЛОВОМ (116)
СЛОВУ (7)
СЛОВ'ЯН (37)
СЛОВ'ЯНАМ (8)
СЛОВ'ЯНАМИ (5)
СЛОВ'ЯНИ (21)
СЛОВ'ЯНИ-БРАТТЯ (1)
СЛОВ'ЯНИН (1)
СЛОВ'ЯН-КАТОЛИКІВ
(1)
СЛОВ'ЯН-ЛЕХИТІВ (1)
СЛОВ'ЯНОЇДСЬКА (3)
СЛОВ'ЯНОЇДСЬКИМ (1)

СЛОВ'ЯНОЇДСЬКОЮ
(1)
СЛОВ'ЯНОМАЛОРУСЬКА (1)
СЛОВ'ЯНО-РУСЬКИМ
(1)
СЛОВ'ЯНОФІЛ (1)
СЛОВ'ЯНОФІЛАМ (2)
СЛОВ'ЯНОФІЛАМИ (1)
СЛОВ'ЯНОФІЛИ (9)
СЛОВ'ЯНОФІЛІВ (1)
СЛОВ'ЯНОФІЛЬСТВА
(5)
СЛОВ'ЯНОФІЛЬСТВО
(3)
СЛОВ'ЯНОФІЛЬСЬКА
(5)
СЛОВ'ЯНОФІЛЬСЬКЕ
(1)
СЛОВ'ЯНОФІЛЬСЬКИЙ
(1)
СЛОВ'ЯНОФІЛЬСЬКИХ
(4)
СЛОВ'ЯНОФІЛЬСЬКІЙ
(1)
СЛОВ'ЯНОФІЛЬСЬКОЇ
(5)
СЛОВ'ЯНОФЛЬСЬКИХ
(1)
СЛОВ'ЯНСЬКИЙ (3)
СЛОВ'ЯНСЬКИМ (1)
СЛОВ'ЯНСЬКИМИ (2)
СЛОВ'ЯНСЬКИХ (11)
СЛОВ'ЯНСЬКІ (6)
СЛОВ'ЯНСЬКІЙ (3)
СЛОВ'ЯНСЬКОГО (2)
СЛОВ'ЯНСЬКОМУ (2)
СЛОВ'ЯНСЬКОУКРАЇНСЬКА (1)
СЛОВ'ЯНСЬКУ (2)
СЛОВ'ЯНЩИНА (3)
СЛОВ'ЯНЩИНИ (3)
СЛОВ'ЯНЩИНІ (8)
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СЛОВ'ЯНЩИНУ (3)
СЛОЖЕНИЕ (1)
СЛОЖИТЬ (1)
СЛОЇК (2)
СЛОЇКИ (2)
СЛОЇКІВ (1)
СЛОНАМИ (1)
СЛОНІМ (1)
СЛОНІМСЬКИЙ (1)
СЛОНОВА (1)
СЛОНОВОЇ (10)
СЛОНОВУ (1)
СЛУГ (41)
СЛУГА (13)
СЛУГАМ (11)
СЛУГАМИ (16)
СЛУГАХ (4)
СЛУГИ (78)
СЛУГОЮ (5)
СЛУГУ (5)
СЛУЖАТЬ (14)
СЛУЖАЧИ (2)
СЛУЖБА (36)
СЛУЖБАХ (1)
СЛУЖБЕНЕ (1)
СЛУЖБЕНОГО (1)
СЛУЖБЕНОМУ (1)
СЛУЖБИ (93)
СЛУЖБІ (66)
СЛУЖБОВИМИ (1)
СЛУЖБОВИХ (1)
СЛУЖБОВОГО (1)
СЛУЖБОВОЮ (2)
СЛУЖБОВУ (2)
СЛУЖБОЮ (6)
СЛУЖБУ (232)
СЛУЖЕ (11)
СЛУЖЕБНИМИ (1)
СЛУЖИ (3)
СЛУЖИВ (69)
СЛУЖИЛА (32)
СЛУЖИЛИ (23)
СЛУЖИЛО (2)

СЛУЖИМО (2)
СЛУЖИТЕ (2)
СЛУЖИТИ (37)
СЛУЖИТИМЕШ (1)
СЛУЖИТЬ (34)
СЛУЖИШ (8)
СЛУЖНИК (6)
СЛУЖНИКА (2)
СЛУЖНИКАМ (1)
СЛУЖНИКИ (14)
СЛУЖНИКІВ (4)
СЛУЖНИЦІ (2)
СЛУЖНИЦЬ (1)
СЛУЖНИЦЮ (3)
СЛУЖУ (16)
СЛУЗІ (1)
СЛУПАХ (1)
СЛУПИ (4)
СЛУХ (6)
СЛУХАВ (107)
СЛУХАВСЯ (1)
СЛУХАЄ (35)
СЛУХАЄТЕ (3)
СЛУХАЄШ (10)
СЛУХАЙ (25)
СЛУХАЙ-БО (1)
СЛУХАЙТЕ (9)
СЛУХАЙТЕ-БО (1)
СЛУХАЛА (104)
СЛУХАЛАСЬ (1)
СЛУХАЛИ (67)
СЛУХАЛИ-СЛУХАЛИ
(1)
СЛУХАЛИСЬ (1)
СЛУХАЛО (3)
СЛУХАЛЬНИКАМ (1)
СЛУХАЛЬНИКИ (4)
СЛУХАЛЬНИЦІ (1)
СЛУХАТИ (86)
СЛУХАТИМЕ (2)
СЛУХАТИМЕМО (1)
СЛУХАТИСЬ (2)
СЛУХАТЬ (35)

СЛУХАЧА (2)
СЛУХАЧАМИ (2)
СЛУХАЧЕМ (2)
СЛУХАЧІ (4)
СЛУХАЧІВ (12)
СЛУХАЧКОЮ (1)
СЛУХАЮ (34)
СЛУХАЮТЬ (24)
СЛУХАЮТЬСЯ (2)
СЛУХАЮЧИ (25)
СЛУХИ (7)
СЛУХНЯНА (4)
СЛУХНЯНИЙ (7)
СЛУХНЯНИМ (1)
СЛУХНЯНИХ (1)
СЛУХНЯНІ (2)
СЛУХНЯНІШІ (1)
СЛУХНЯНО (1)
СЛУХОВИХ (2)
СЛУХУ (2)
СЛУЦЬКА (1)
СЛУЧ (1)
СЛУЧАЕ (2)
СЛУЧАЇВНИ (1)
СЛУЧАЇХА (1)
СЛУЧІ (4)
СЛУЧЧЮ (1)
СЛУШАТЬ (2)
СЛУШНЕ (1)
СЛЬОЗА (23)
СЛЬОЗАМ (3)
СЛЬОЗАМИ (36)
СЛЬОЗАХ (3)
СЛЬОЗИ (354)
СЛЬОЗИНКИ (1)
СЛЬОЗІ (1)
СЛЬОЗОЮ (15)
СЛЬОЗУ (3)
СЛЬОТА (7)
СЛЬОТИ (5)
СЛЬОТІ (2)
СЛЬОТОЮ (1)
СЛЬОТУ (10)
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СЛЮСАРІВ (1)
СМАГА (6)
СМАГИ (1)
СМАГЛІ (1)
СМАГУ (1)
СМАЖАТЬ (2)
СМАЖЕНИХ (1)
СМАЖЕНІ (4)
СМАЖЕНОЇ (1)
СМАЖЕНОЮ (2)
СМАЖЕНУ (2)
СМАЖЕНЮ (1)
СМАЖИВ (3)
СМАЖИЛА (1)
СМАЖИЛИ (3)
СМАЖИТИ (4)
СМАЖИТЬ (5)
СМАЖІННЯ (1)
СМАЖНИМИ (1)
СМАЖНІ (4)
СМАК (43)
СМАКОВЕ (1)
СМАКОВІ (1)
СМАКОМ (14)
СМАКУ (29)
СМАКУВАВ (3)
СМАКУЙ (1)
СМАКУЮТЬ (1)
СМАКУЮЧИ (3)
СМАЛЕ (1)
СМАЛЕЦЬ (1)
СМАЛИВ (1)
СМАЛИЛИ (3)
СМАЛИТИСЬ (1)
СМАЛИТЬ (1)
СМАЛКІ (1)
СМАЛЬНУВ (1)
СМАЛЬНУЛА (1)
СМАЛЯТИНА (1)
СМАЛЯТИНОЮ (4)
СМАЛЯТИНУ (1)
СМАЛЯТЬ (1)
СМАЧНА (15)

СМАЧНЕ (12)
СМАЧНЕНЬКЕ (1)
СМАЧНИЙ (28)
СМАЧНИМ (1)
СМАЧНИМИ (6)
СМАЧНИХ (7)
СМАЧНІ (11)
СМАЧНІША (6)
СМАЧНІШЕ (3)
СМАЧНІШИМ (2)
СМАЧНІШІ (2)
СМАЧНІШОГО (4)
СМАЧНО (4)
СМАЧНОГО (5)
СМАЧНОЇ (2)
СМАЧНОЮ (1)
СМАЧНУ (7)
СМЕЛ (2)
СМЕРДИТ (1)
СМЕРДИТЬ (5)
СМЕРДІВ (10)
СМЕРДІЛО (2)
СМЕРДОТА (1)
СМЕРДЮЧА (1)
СМЕРДЮЧЕ (1)
СМЕРДЮЧИЙ (2)
СМЕРДЮЧИМ (2)
СМЕРДЮЧОГО (2)
СМЕРДЮЧОЇ (1)
СМЕРДЮЧОЮ (1)
СМЕРДЮЧУ (2)
СМЕРДЯТЬ (1)
СМЕРДЯЧЕ (1)
СМЕРДЯЧИЙ (4)
СМЕРДЯЧИМ (2)
СМЕРДЯЧИХ (2)
СМЕРДЯЧІ (3)
СМЕРДЯЧОГО (1)
СМЕРЕК (3)
СМЕРЕКОВИМИ (1)
СМЕРЕКОВОГО (1)
СМЕРЕК-ЯЛ (1)
СМЕРКАЄ (6)

СМЕРКАЛО (11)
СМЕРКАЛОСЬ (5)
СМЕРКАТИ (5)
СМЕРКАТИСЬ (7)
СМЕРКАТЬ (4)
СМЕРКЛО (19)
СМЕРКЛОСЬ (14)
СМЕРКЛОСЯ (1)
СМЕРКНЕ (8)
СМЕРКОВЕ (1)
СМЕРКОВИЙ (1)
СМЕРКОВІЙ (1)
СМЕРКОВОЇ (1)
СМЕРКОМ (64)
СМЕРКУ (11)
СМЕРТЕЛЬНИЙ (3)
СМЕРТЕЛЬНИМИ (2)
СМЕРТЕЛЬНИХ (8)
СМЕРТЕЛЬНІ (7)
СМЕРТЕЛЬНІМ (2)
СМЕРТЕЛЬНО (1)
СМЕРТЕЛЬНУ (2)
СМЕРТИ (2)
СМЕРТІ (171)
СМЕРТІЮ (2)
СМЕРТЬ (296)
СМЕРТЮ (55)
СМЕТАНА (1)
СМЕТАНИ (1)
СМЕТАНІ (5)
СМЕТАНКОЮ (1)
СМЕТАНОЮ (6)
СМЕТАНУ (11)
СМИК (2)
СМИКАВ (5)
СМИКАЄ (6)
СМИКАЙ (1)
СМИКАЙЛІВКИ (2)
СМИКАЛА (10)
СМИКАЛИ (8)
СМИКАЛО (4)
СМИКАТИ (3)
СМИКАТЬ (3)
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СМИКАЮТЬ (6)
СМИКАЮЧИ (4)
СМИКНЕМО (2)
СМИКНУ (1)
СМИКНУВ (13)
СМИКНУВШИ (3)
СМИКНУЛА (7)
СМИКНУЛИ (2)
СМИКНУТИ (1)
СМИКНУТЬ (1)
СМИРЕНІЄ (2)
СМИРЕННА (1)
СМИРЕННИЙ (1)
СМИРЕННИМ (1)
СМИРЕННІ (2)
СМИРЕННО (4)
СМИРЕННОГО (1)
СМИРЕННУ (1)
СМИРЕННЯ (1)
СМИРНА (7)
СМИРНЕНЬКИМ (1)
СМИРНИ (13)
СМИРНИЙ (11)
СМИРНИМ (2)
СМИРНИХ (1)
СМИРНІ (10)
СМИРНІЙ (1)
СМИРНІШІ (2)
СМИРНІШОГО (1)
СМИРНО (4)
СМИРНОВА (4)
СМИРНОГО (1)
СМИРНОЇ (2)
СМИРНОЮ (4)
СМИРНСЬКА (1)
СМИРНСЬКИХ (3)
СМИРНСЬКІ (2)
СМИРНУ (3)
СМИРЯЙТЕСЬ-БО (1)
СМИРЯЛИСЬ (1)
СМИЧКАМИ (1)
СМИЧКИ (1)
СМИЧКОМ (2)

СМИЧОК (3)
СМІВ (14)
СМІЄ (13)
СМІЄТЕ (2)
СМІЄТЕСЬ (6)
СМІЄТЬСЯ (79)
СМІЄШ (18)
СМІЄШСЯ (14)
СМІЙ (1)
СМІЙСЯ (15)
СМІЙТЕСЬ (19)
СМІЛА (13)
СМІЛИ (8)
СМІЛИВА (20)
СМІЛИВЕ (1)
СМІЛИВИЙ (29)
СМІЛИВИМ (4)
СМІЛИВИМИ (4)
СМІЛИВИХ (4)
СМІЛИВІ (10)
СМІЛИВІСТЬ (23)
СМІЛИВІСТЮ (8)
СМІЛИВІША (5)
СМІЛИВІШЕ (11)
СМІЛИВІШИЙ (3)
СМІЛИВІШИМ (2)
СМІЛИВІШИХ (3)
СМІЛИВІШІ (11)
СМІЛИВІШОЇ (1)
СМІЛИВО (163)
СМІЛИВОГО (2)
СМІЛИВОЇ (1)
СМІЛИВОСТИ (2)
СМІЛИВОСТІ (25)
СМІЛИВУ (5)
СМІЛІ (1)
СМІЛКА (3)
СМІЛКИ (3)
СМІЛКОЮ (3)
СМІЛОЮ (2)
СМІЛЯНСЬКИЙ (4)
СМІЛЯНСЬКОГО (1)
СМІТИНОЧКИ (1)

СМІТНИК (10)
СМІТНИКА (5)
СМІТНИКАХ (4)
СМІТНИКИ (1)
СМІТНИКУ (4)
СМІТТЯ (31)
СМІТТЯМ (4)
СМІХ (151)
СМІХИ (3)
СМІХОВИЩЕ (1)
СМІХОВИЩЕМ (6)
СМІХОМ (44)
СМІХОТВОРНІ (1)
СМІХУ (77)
СМІШАТЬ (2)
СМІШИВ (6)
СМІШИЛА (1)
СМІШИТИ (3)
СМІШИТЬ (5)
СМІШКАМИ (18)
СМІШКАХ (1)
СМІШКИ (67)
СМІШКИ-СМІШКАМИ
(2)
СМІШКІВ (11)
СМІШНА (7)
СМІШНЕ (16)
СМІШНИЙ (17)
СМІШНИМ (4)
СМІШНИМИ (9)
СМІШНИХ (9)
СМІШНІ (22)
СМІШНІЙ (1)
СМІШНІШЕ (1)
СМІШНО (28)
СМІШНОГО (2)
СМІШНОЇ (1)
СМІШНОМУ (6)
СМІШНОЮ (2)
СМІШНУ (7)
СМІЮ (9)
СМІЮСЬ (3)
СМІЮСЯ (4)

651

СМІЮТЬ (3)
СМІЮТЬСЯ (41)
СМІЮЧИ (1)
СМІЮЧИСЬ (50)
СМІЯВСЬ (20)
СМІЯВСЯ (61)
СМІЯЛАСЬ (56)
СМІЯЛАСЯ (5)
СМІЯЛИСЬ (80)
СМІЯЛИСЯ (9)
СМІЯЛИСЯ-ТАКИ (1)
СМІЯЛОСЬ (8)
СМІЯЛОСЯ (2)
СМІЯТИМУТЬСЯ (2)
СМІЯТИСЬ (48)
СМІЯТИСЯ (1)
СМІЯТЬСЯ (11)
СМОКТАВ (6)
СМОКТАЛИ (1)
СМОКТАТИ (2)
СМОКТАТЬ (2)
СМОКЧЕ (3)
СМОКЧЕШ (1)
СМОКЧУЧИ (1)
СМОЛА (14)
СМОЛЕНСЬКОГО (1)
СМОЛИ (2)
СМОЛІ (2)
СМОЛКІ (3)
СМОЛОЮ (11)
СМОЛЯНЕ (1)
СМОЛЯНИЙ (1)
СМОЛЯНІ (1)
СМОЛЯНКА (2)
СМОЛЯНКИ (5)
СМОЛЯНКІВСЬКА (1)
СМОРІД (7)
СМОРОДИНА (2)
СМОРОДИНИ (4)
СМОРОДИНОВКИ (1)
СМОРОДОМ (4)
СМОРОДУ (2)
СМОТРИТЕЛЕВІ (1)

СМОТРИТЕЛЕМ (3)
СМОТРИТЕЛЬ (10)
СМОТРИТЕЛЯ (1)
СМОТРИЦЬКИЙ (1)
СМОТРУ (1)
СМУГА (34)
СМУГАМИ (26)
СМУГАХ (1)
СМУГИ (47)
СМУГЛІ (1)
СМУГЛЯВА (12)
СМУГЛЯВЕ (8)
СМУГЛЯВИЙ (23)
СМУГЛЯВИМ (3)
СМУГЛЯВИМИ (1)
СМУГЛЯВИХ (5)
СМУГЛЯВІ (5)
СМУГЛЯВІШИЙ (1)
СМУГЛЯВОГО (7)
СМУГЛЯВУ (1)
СМУГНАСТА (4)
СМУГНАСТЕ (3)
СМУГНАСТИЙ (1)
СМУГНАСТИМИ (1)
СМУГНАСТІ (1)
СМУГНАСТІЙ (1)
СМУГНАСТОЇ (2)
СМУГНАСТОМУ (2)
СМУГНАСТОЮ (3)
СМУГНАСТУ (7)
СМУГОЮ (35)
СМУГУ (16)
СМУЖЕЧКА (1)
СМУЖЕЧКИ (1)
СМУЖКА (8)
СМУЖКАМИ (22)
СМУЖКИ (18)
СМУЖКОЮ (12)
СМУЖКУ (6)
СМУЖОК (2)
СМУЗІ (6)
СМУТИ (1)
СМУТКОМ (14)

СМУТКУ (23)
СМУТКУВАЛА (2)
СМУТКУВАТИ (1)
СМУТКУВАТЬ (2)
СМУТКУЄШ (1)
СМУТКУЙ (1)
СМУТНА (46)
СМУТНА-СМУТНА (2)
СМУТНЕ (5)
СМУТНИЙ (43)
СМУТНИМ (13)
СМУТНИМИ (9)
СМУТНИХ (13)
СМУТНІ (37)
СМУТНІЇ (1)
СМУТНІЙ (3)
СМУТНІША (6)
СМУТНІШЕ (2)
СМУТНІШІ (2)
СМУТНО (31)
СМУТНОГО (6)
СМУТНОЇ (2)
СМУТНОМУ (2)
СМУТНОЮ (1)
СМУТНУ (11)
СМУТОК (85)
СМУШЕВА (5)
СМУШЕВИМИ (2)
СМУШЕВИХ (7)
СМУШЕВІ (9)
СМУШЕВІЙ (1)
СМУШЕВУ (3)
СМУШКИ (1)
СМУШКОМ (1)
СМУШОК (1)
СМЬІШЛЕНОСТЬ (1)
СНАГА (1)
СНАГИ (3)
СНАДІЮТЬ (1)
СНАМ (3)
СНАМИ (4)
СНАСТІ (1)
СНАСТЬ (9)
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СНАХ (3)
СНИ (21)
СНИВСЬ (2)
СНИВСЯ (23)
СНИЛАСЬ (21)
СНИЛИСЬ (16)
СНИЛИСЯ (1)
СНИЛОСЬ (29)
СНИЛОСЯ (5)
СНИТИМУТЬСЯ (1)
СНИТИСЬ (1)
СНИТЬСЯ (35)
СНІ (59)
СНІВ (3)
СНІВНИЦІ (3)
СНІВНИЦЯ (3)
СНІГ (94)
СНІГАМИ (6)
СНІГИ (2)
СНІГІВ (2)
СНІГО-БІЛИМ (1)
СНІГОВА (1)
СНІГОВИЙ (1)
СНІГОВИМ (1)
СНІГОВИХ (1)
СНІГОВІ (3)
СНІГОМ (39)
СНІГУ (38)
СНІГУРІ (5)
СНІДАВ (2)
СНІДАВШИ (1)
СНІДАЛА (5)
СНІДАЛИ (7)
СНІДАНКІВ (1)
СНІДАНКУ (5)
СНІДАННЯ (54)
СНІДАННЯМ (1)
СНІДАНОК (11)
СНІДАТИ (3)
СНІДАТИМЕ (1)
СНІДАТЬ (6)
СНІДАЮТЬ (2)
СНІЖИНИ (2)

СНІЖИНКАМИ (1)
СНІЖКОМ (3)
СНІЖОК (3)
СНІП (20)
СНІПКАМИ (2)
СНІПОК (1)
СНІТИНЦІ (2)
СНІЧЕНІ (1)
СНОВИГАВ (2)
СНОВИГАЄ (3)
СНОВИГАЛА (4)
СНОВИГАЛИ (39)
СНОВИГАТИ (1)
СНОВИГАЮТЬ (10)
СНОЗАМИ (1)
СНОЗИ (2)
СНОЗІВ (1)
СНОМ (54)
СНОПА (5)
СНОПАМИ (10)
СНОПАХ (3)
СНОПИ (46)
СНОПІВ (9)
СНОПКИ (2)
СНОПКІВ (1)
СНОПОМ (1)
СНУ (26)
СНУВАВ (1)
СНУВАВСЯ (1)
СНУВАЛА (1)
СНУВАЛАСЬ (5)
СНУВАЛИСЬ (8)
СНУВАЛИСЯ (1)
СНУВАЛОСЬ (1)
СНУЄТЬСЯ (1)
СНУЮТЬ (1)
СНЯНЕ (1)
СНЯТЬСЯ (11)
СОБАК (53)
СОБАКА (88)
СОБАКАМ (5)
СОБАКАМИ (10)
СОБАКИ (120)

СОБАКО (5)
СОБАКОЮ (6)
СОБАКУ (27)
СОБАРНІ (2)
СОБАРНЯ (1)
СОБАЦІ (2)
СОБАЧА (3)
СОБАЧИМ (2)
СОБАЧІ (3)
СОБАЧКА (1)
СОБАЧКА-ДЗЯВКАЛО
(1)
СОБАЧКАМИ (2)
СОБАЧКИ (2)
СОБАЧКУ (2)
СОБАЧНЯ (1)
СОБАЧОГО (1)
СОБАЧОЇ (8)
СОБАЧОК (1)
СОБАЧОМУ (1)
СОБАЧУ (2)
СОБІ (2023)
СОБОЛЯМИ (1)
СОБОЛЯЧІ (2)
СОБОР (34)
СОБОРАХ (2)
СОБОРИ (5)
СОБОРІ (16)
СОБОРІВ (1)
СОБОРНИЙ (1)
СОБОРНИМ (1)
СОБОРНІ (1)
СОБОРОМ (1)
СОБОРУ (22)
СОБОРУВАННЯ (1)
СОБОРУВАТИСЬ (1)
СОБОЮ (363)
«СОБРАНИЕ
ИНОСТРАННЫХ
РОМАНОВ» (2)
СОБСТВЕННО (2)
СОВА (8)
СОВАВ (4)
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СОВАВСЯ (2)
СОВАЄ (1)
СОВАЄШ (1)
СОВАЙСЯ (1)
СОВАЛА (1)
СОВАЛАСЬ (3)
СОВАЛИ (3)
СОВАЛИСЬ (3)
СОВАЛО (2)
СОВАМ (1)
СОВАТИ (1)
СОВАТИСЬ (1)
СОВАЮ (2)
СОВАЮЧИ (8)
СОВАЮЧИСЬ (3)
СОВЕРШЕНСТВО (1)
СОВИ (6)
СОВИНА (1)
СОВИНИМ (1)
СОВИНИХ (1)
СОВІСНО (4)
СОВІСТИ (2)
СОВІСТИВСЯ (1)
СОВІСТЬ (5)
СОВІТНИКА (3)
«СОВРЕМЕННИК»
(назва журналу) (3)
«СОВРЕМЕННИКЕ» (2)
СОВРЕМЕННОЙ (1)
СОВСЕМ (1)
СОВУ (1)
СОГЛАСНИХ (1)
СОГРІШИВ (1)
СОГРІШИЛА (2)
СОГРІШИЛИ (1)
СОДОМ (3)
СОДОМІЯ (1)
СОДОМУ (1)
СОЗДАВ (6)
СОЗДАВШИ (2)
СОЗДАНИЙ (1)
СОЗДАТЕЛЮ (2)
СОКАМИ (1)

СОКИРА (3)
СОКИРАМИ (7)
СОКИРИ (7)
СОКИРНИЦЬКОЇ (1)
СОКИРО (2)
СОКИРОЮ (21)
СОКИРУ (23)
СОКІЛ (3)
СОКІЛЬСЬКА (2)
СОКІЛЬСЬКИМ (2)
СОКІЛЬСЬКОЇ (3)
СОКІЛЬСЬКОЮ (1)
СОКОВИТА (2)
СОКОВИТЕ (1)
СОКОВИТИЙ (2)
СОКОВИТИМ (1)
СОКОВИТИМИ (1)
СОКОВИТІ (6)
СОКОВИТІЙ (2)
СОКОВИТОЮ (1)
СОКОВИТУ (3)
СОКО-КО-КО (1)
СО-КО-КО-КО (1)
СОКОЛАМИ (1)
СОКОЛЕ (7)
СОКОЛИ (6)
СОКОЛИКУ (2)
СОКОЛИНІ (1)
СОКОЛИЦЕЮ (1)
СОКОЛИЦІ (9)
СОКОЛИЦЮ (1)
СОКОЛИЦЯ (3)
СОКОЛОВСЬКИЙ (4)
СОКОЛОМ (1)
СОКОЛОЧКУ (1)
СОКОЛЬСЬКОМУ (1)
СОКОМ (7)
СОКОРИН (3)
СОКОРИНАМИ (1)
СОКОРИНАХ (1)
СОКОТАВ (1)
СОКОЧЕ (3)
СОКРАТ (1)

СОКРАТОВА (1)
СОКРОВИЩАМИ (2)
СОКРОВИЩЕ (2)
СОКРУШИ (1)
СОЛДАТ (4)
СОЛДАТАМИ (7)
СОЛДАТИ (8)
СОЛДАТІВ (6)
СОЛДАТОВІ (1)
СОЛДАТСЬКА (6)
СОЛДАТСЬКИЙ (1)
СОЛДАТСЬКИХ (3)
СОЛДАТСЬКІ (5)
СОЛДАТСЬКОГО (5)
СОЛДАТСЬКОЇ (2)
СОЛДАТСЬКУ (2)
СОЛДАТЧИНИ (6)
СОЛДАТЮГА (1)
СОЛИ (4)
СОЛИЛИ (3)
СОЛІ (38)
СОЛІДНИЙ (4)
СОЛІДНИМ (1)
СОЛІДНІСТЬ (2)
СОЛІДНО (2)
СОЛІДНОЮ (1)
СОЛІЇ (1)
СОЛІСТ (1)
СОЛІСТИ (2)
СОЛІСТКИ (1)
СОЛО (2)
СОЛОВЕЙ (1)
СОЛОВЕЙКА (13)
СОЛОВЕЙКАМ (1)
СОЛОВЕЙКАМИ (3)
СОЛОВЕЙКИ (54)
СОЛОВЕЙКІВ (29)
СОЛОВЕЙКО (42)
СОЛОВЕЙКОВА (2)
СОЛОВЕЙКОВІ (3)
СОЛОВЕЙКОВОЇ (1)
СОЛОВЕЙКОМ (3)
СОЛОВЕЙКУ (2)
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СОЛОВЕЙЧУК (3)
СОЛОВ'ЇНЕ (1)
СОЛОВ'ЇНИЙ (1)
СОЛОВ'ЇНИМ (1)
СОЛОВ'ЇНІ (2)
СОЛОВ'ЇСІ (2)
СОЛОВ'ЇХА (29)
СОЛОВ'ЇХИ (4)
СОЛОВ'ЇХОЮ (1)
СОЛОВ'ЇХУ (4)
СОЛОВ'ЇШИНА (1)
СОЛОВ'ЇШИНОМУ (1)
СОЛОГУБ (5)
СОЛОГУБА (14)
СОЛОГУБОВ (3)
СОЛОГУБОВІ (1)
СОЛОГУБОМ (1)
СОЛОД (1)
СОЛОДЕНЬКЕ (4)
СОЛОДЕНЬКИМ (17)
СОЛОДЕНЬКИМИ (7)
СОЛОДЕНЬКІ (10)
СОЛОДЕНЬКО (7)
СОЛОДЕНЬКОЇ (3)
СОЛОДЕНЬКОМУ (1)
СОЛОДЕНЬКУ (2)
СОЛОДІСІНЬКІ (1)
СОЛОДКА (10)
СОЛОДКЕ (13)
СОЛОДКЕВИЧ (71)
СОЛОДКЕВИЧА (13)
СОЛОДКЕВИЧЕВІ (1)
СОЛОДКЕВИЧЕМ (2)
СОЛОДКЕВИЧУ (1)
СОЛОДКИЙ (21)
СОЛОДКИМ (20)
СОЛОДКИМИ (12)
СОЛОДКИХ (4)
СОЛОДКІ (18)
СОЛОДКО (7)
СОЛОДКОГО (3)
СОЛОДКОГОЛОСА (1)
СОЛОДКОГУЧНОЮ (1)

СОЛОДКОЇ (3)
СОЛОДКОМУ (1)
СОЛОДКОЮ (1)
СОЛОДКУ (5)
СОЛОДНЕЧА (4)
СОЛОДНЕЧЕЮ (2)
СОЛОДНЕЧІ (2)
СОЛОДОЩАМИ (1)
СОЛОДША (1)
СОЛОДШЕ (1)
СОЛОДШИМИ (1)
СОЛОДШІ (1)
СОЛОДШОГО (1)
СОЛОМА (7)
СОЛОМЕНКИ (4)
СОЛОМЕНКУ (1)
СОЛОМЕНСЬКИЙ (4)
СОЛОМЕНСЬКІМ (1)
СОЛОМЕНЦІ (2)
СОЛОМИ (34)
СОЛОМИН (1)
СОЛОМИНІ (1)
СОЛОМИРЕЦЬКА (4)
СОЛОМИРЕЦЬКИЙ
(123)
СОЛОМИРЕЦЬКИМ (2)
СОЛОМИРЕЦЬКИМИ
(2)
СОЛОМИРЕЦЬКИХ (7)
СОЛОМИРЕЦЬКІ (2)
СОЛОМИРЕЦЬКОГО
(11)
СОЛОМИРЕЦЬКОЇ (4)
СОЛОМИРЕЦЬКОМУ
(1)
СОЛОМИРЕЦЬКУ (6)
СОЛОМІ (26)
СОЛОМІЄ (26)
СОЛОМІЄЮ (19)
СОЛОМІЇ (90)
СОЛОМІЇН (10)
СОЛОМІЇНА (1)
СОЛОМІЇНЕ (3)

СОЛОМІЇНИМИ (1)
СОЛОМІЇНИХ (2)
СОЛОМІЇНІ (5)
СОЛОМІЇНОГО (2)
СОЛОМІЇНОМУ (1)
СОЛОМІЇНУ (6)
СОЛОМІЮ (58)
СОЛОМІЯ (363)
СОЛОМОН (3)
СОЛОМОНА (9)
СОЛОМОНІВ (1)
СОЛОМОНОВОЇ (2)
СОЛОМОНОВУ (1)
СОЛОМОНОМ (1)
СОЛОМОЮ (13)
СОЛОМУ (22)
СОЛОМ'ЯНА (3)
СОЛОМ'ЯНЕ (1)
СОЛОМ'ЯНИЙ (6)
СОЛОМ'ЯНИКИ (1)
СОЛОМ'ЯНИКІВ (1)
СОЛОМ'ЯНИМ (1)
СОЛОМ'ЯНИХ (4)
СОЛОМ'ЯНІ (4)
СОЛОМ'ЯНОГО (1)
СОЛОМ'ЯНОМУ (5)
СОЛОМ'ЯНОЮ (1)
СОЛОНА (1)
СОЛОНЕ (1)
СОЛОНЕЦЬ (1)
СОЛОНИЙ (1)
СОЛОНИМИ (3)
СОЛОНИХ (8)
СОЛОНІ (4)
СОЛОНО (1)
СОЛОНОГО (1)
СОЛОНУВАТЕ (1)
СОЛОНУВАТОМУ (1)
СОЛОНЦЕМ (1)
СОЛОПІЙ (1)
СОЛЯНИМ (1)
СОЛЯНКУ (1)
СОМ (2)
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СОМКИ (1)
СОМКО (1)
СОН (233)
СОНАТА (1)
СОНАТИ (4)
СОНАТУ (2)
СОНЕЧКА (3)
СОНЕЧКО (30)
СОНЕЧКОМ (2)
СОНЕЧКУ (2)
СОНЕЧОК (1)
СОНИНА (1)
СОНИНЕ (4)
СОНІ (9)
СОНЛИВИЙ (1)
СОННА (12)
СОННЕ (4)
СОННИЙ (11)
СОННИМ (1)
СОННИМИ (9)
СОННИХ (10)
СОННІ (15)
СОННІМ (1)
СОННОГО (6)
СОННОМУ (1)
СОННОСТІ (1)
СОННОТА (3)
СОННОТИ (1)
СОННОТОЮ (2)
СОННОТУ (7)
СОННУ (5)
СОНОМ (1)
СОНЦЕ (575)
СОНЦЕМ (52)
СОНЦІ (151)
СОНЦІВ (2)
СОНЦЮ (3)
СОНЦЯ (354)
СОНЦЯМИ (1)
СОНЮ (13)
СОНЯ (32)
СОНЯЧНЕ (4)
СОНЯЧНИЙ (14)

СОНЯЧНИМ (2)
СОНЯЧНИМИ (1)
СОНЯЧНІ (2)
СОНЯЧНО (1)
СОНЯЧНОГО (10)
СОНЯЧНОМУ (1)
СОНЯШНЕ (1)
СОНЯШНИЙ (2)
СОНЯШНИК (1)
СОНЯШНИКА (1)
СОНЯШНИКАМИ (7)
СОНЯШНИКАХ (3)
СОНЯШНИКИ (16)
СОНЯШНИКІВ (12)
СОНЯШНИКОВІ (1)
СОНЯШНИК-СТОЯН
(1)
СОНЯШНИЧКАМИ (1)
СОНЯШНИЧКИ (2)
СОНЯШНІ (1)
СОНЯШНО (1)
СООБРАЖЕНИЯ (2)
СООРУДИЛИ (1)
СОПЕ (12)
СОПИ (2)
СОПІВ (3)
СОПІЛКА (8)
СОПІЛКАХ (1)
СОПІЛКИ (3)
СОПІЛКОЮ (3)
СОПІЛКУ (3)
СОПІЛЦІ (3)
СОПІЛЧИХА (1)
СОПЛА (6)
СОПЛИ (3)
СОПРАНА (9)
СОПРАНАМИ (1)
СОПРАНО (5)
СОПРАНОМ (2)
СОПТИ (1)
СОПУ (1)
СОПУНКА (1)
СОПУНКИ (1)

СОПУТЬ (1)
СОПЦІ (1)
СОРОК (38)
СОРОКА (30)
СОРОКАЛІТНЄ (1)
СОРОКАЛІТНЯ (1)
СОРОКИ (17)
СОРОКІВ (2)
СОРОКОВИН (2)
СОРОКОВИНАХ (1)
СОРОКОВИНИ (4)
СОРОКОВИХ (8)
СОРОКОВІМ (1)
СОРОКОПУДИХА (1)
СОРОКОУСТ (4)
СОРОКОУСТИ (1)
СОРОКУ (1)
СОРОМ (135)
СОРОМА (7)
СОРОМИВСЯ (3)
СОРОМИЛА (1)
СОРОМИЛАСЬ (19)
СОРОМИЛИСЬ (4)
СОРОМИТЕ (1)
СОРОМИТЕСЬ (1)
СОРОМИТИСЬ (4)
СОРОМИТЬ (1)
СОРОМИТЬСЯ (4)
СОРОМИШСЯ (4)
СОРОМІТЧИНИ (6)
СОРОМІТЧИНИ (2)
СОРОМІТЧИНОЮ (4)
СОРОМІЦЬКА (1)
СОРОМІЦЬКЕ (4)
СОРОМІЦЬКИМИ (1)
СОРОМІЦЬКИХ (8)
СОРОМІЦЬКІ (3)
СОРОМІЦЬКОЇ (2)
СОРОМЛИВА (2)
СОРОМЛИВИЙ (4)
СОРОМЛИВИМ (2)
СОРОМЛИВИХ (2)
СОРОМЛИВІ (2)

656

СОРОМЛИВО (5)
СОРОМЛЮСЬ (3)
СОРОМЛЯТЬСЯ (1)
СОРОМЛЯЧИСЬ (3)
СОРОМНО (2)
СОРОМТЕСЬ (1)
СОРОМТЕСЬ-БО (2)
СОРОМУ (94)
СОРОЧЕНЯТА (1)
СОРОЧЕНЯТАХ (1)
СОРОЧЕЧКАХ (1)
СОРОЧЕЧКУ (5)
СОРОЧИМ (1)
СОРОЧИНІ (1)
СОРОЧИНУ (1)
СОРОЧИНЦІ (2)
СОРОЧИНЦЯХ (2)
СОРОЧКА (41)
СОРОЧКАМИ (7)
СОРОЧКАХ (24)
СОРОЧКИ (118)
СОРОЧКОЮ (6)
СОРОЧКУ (93)
СОРОЧОК (17)
СОРОЧЦІ (60)
СОРТІВ (1)
СОСЕН (2)
СОСЛОВИЕ (2)
СОСНАМИ (5)
СОСНАХ (1)
СОСНИ (7)
СОСНІ (2)
СОСНОВЕ (5)
СОСНОВИЙ (3)
СОСНОВИМ (1)
СОСНОВИМИ (3)
СОСНОВИХ (1)
СОСНОВІ (9)
СОСНОВОМУ (1)
СОСОНКИ (1)
СОСОНОК (1)
СОСОНЦІ (1)
СОСТАВ (1)

СОСТОЮ (2)
СОСТРАДАНИЯ (2)
СОСУДАХ (1)
СОСУДИ (1)
СОТАЛИСЬ (1)
СОТАЛОСЬ (1)
СОТАТИ (1)
СОТАЮТЬ (1)
СОТВОРЕНИЙ (1)
СОТВОРЕНІ (1)
СОТВОРИВ (6)
СОТВОРИЛА (1)
СОТВОРИТЕЛЮ (2)
СОТВОРИТИ (1)
СОТВОРІННЯ (13)
СОТЕН (1)
СОТЕНЬ (11)
СОТЕНЬКА (1)
СОТЕНЬКИ (1)
СОТЕНЬКУ (2)
СОТНЕЮ (6)
СОТНИК (15)
СОТНИКА (9)
СОТНИКИ (1)
СОТНИКОМ (2)
СОТНИКУ (21)
СОТНИЧИХА (1)
СОТНИЧИХО (4)
СОТНІ (47)
СОТНІ-ДРУГІЙ (2)
СОТНЮ (32)
СОТНЯ (13)
СОТНЯГИ (1)
СОТНЯГУ (1)
СОТНЯ-ДРУГА (1)
СОТНЯМИ (7)
СОТРУДНИЧАЄ (2)
СОТРУДОВНИКІВ (2)
СОУСОМ (1)
СОФА (14)
СОФАМИ (2)
СОФАХ (4)
СОФИ (10)

СОФІ (27)
СОФІЄ (14)
СОФІЄЮ (9)
СОФІЇ (62)
СОФІЇВСЬКА (1)
СОФІЇВСЬКИЙ (4)
СОФІЇВСЬКІЙ (1)
СОФІЇВСЬКОГО (6)
СОФІЇВСЬКОМУ (3)
СОФІЇНІ (2)
СОФІЙСЬКЕ (1)
СОФІЙСЬКИЙ (1)
СОФІЙСЬКОГО (3)
СОФІЙСЬКОМУ (3)
СОФІСТ (1)
СОФІСТИКИ (1)
СОФІЮ (39)
СОФІЯ (313)
СОФОКЛА (2)
СОФОЮ (2)
СОФРОНІЯ (1)
СОФУ (5)
СОХ (1)
СОХА (2)
СОХАНСЬКИХ (2)
СОХИ (5)
СОХЛА (2)
СОХЛИ (3)
СОХЛО (2)
СОХНЕ (9)
СОХНЕ-СОХНЕ (1)
СОХНУТЬ (3)
СОХРАНИТЬ (2)
СОЦИНІЯН (1)
СОЦИНІЯНСЬКОЇ (1)
СОЦІАЛЕКОНОМІЧНОГО (4)
СОЦІАЛІСТІВ (1)
СОЦІАЛІСТКА (1)
СОЦІАЛЬНА (8)
СОЦІАЛЬНЕ (9)
СОЦІАЛЬНИЙ (1)
СОЦІАЛЬНИМ (3)
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СОЦІАЛЬНИХ (3)
СОЦІАЛЬНІ (12)
СОЦІАЛЬНО (1)
СОЦІАЛЬНОГО (5)
СОЦІАЛЬНОЇ (7)
СОЦІАЛЬНОМУ (1)
СОЦІАЛЬНУ (1)
СОЦІЯЛЬНИЙ (2)
СОЦІЯЛЬНИМИ (2)
СОЦІЯЛЬНИХ (2)
СОЦІЯЛЬНІ (2)
СОЦЬКИМ (1)
СОЦЬКИХ (1)
СОЦЬКІ (1)
СОЧИНЕНИЯ (2)
СОЧИНЕНИЯХ (2)
СОШЕНКА (2)
СОШЕНКО (4)
СОШЕНКОМ (1)
СОЯШНИКАХ (2)
СОЯШНИКИ (1)
СОЯШНИЦІ (1)
СПАВ (82)
СПАДАВ (7)
СПАДАЄ (19)
СПАДАЛА (20)
СПАДАЛИ (21)
СПАДАЛО (9)
СПАДАТИ (2)
СПАДАТЬ (1)
СПАДАЮТЬ (5)
СПАДАЮЧИ (3)
СПАДАЮЧОЮ (1)
СПАДЕ (6)
СПАДИСТЕ (1)
СПАДИСТИЙ (3)
СПАДИСТИМ (2)
СПАДИСТИМИ (2)
СПАДИСТИХ (5)
СПАДИСТІ (7)
СПАДИСТІЙ (2)
СПАДИСТО (1)
СПАДИСТОГО (2)

СПАДИСТОЇ (2)
СПАДИСТОМУ (4)
СПАДИСТОЮ (6)
СПАДИСТУ (3)
СПАДКАМИ (2)
СПАДКИ (1)
СПАДКІВ (1)
СПАДКОВЕ (2)
СПАДКОВИЙ (1)
СПАДНА (2)
СПАДОК (6)
СПАДЩИНА (1)
СПАДЩИНИ (3)
СПАДЩИНУ (7)
СПАЗМИ (1)
СПАЛА (96)
СПАЛАХНЕ (1)
СПАЛАХНУВ (2)
СПАЛАХНУЛА (6)
СПАЛАХНУЛИ (3)
СПАЛАХНУЛО (4)
СПАЛАХНУТЬ (1)
СПАЛАХУВАЛИ (1)
СПАЛЕНЕ (1)
СПАЛЕНИХ (1)
СПАЛЕНІ (1)
СПАЛИ (62)
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СПАЛОСЬ (9)
СПАЛОСЯ (1)
СПАЛЬНІ (6)
СПАЛЬНІЙ (1)
СПАЛЬНЮ (5)
СПАЛЬНЯ (3)
СПАЛЮ (3)
СПАЛЯТЬ (4)
СПАНІВ (4)
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СПАНІЛЕ (1)
СПАНІЛИ (2)
СПАНІЛИЙ (5)
СПАНІЛИХ (1)
СПАНІЛІ (2)
СПАНІЛІЙ (1)
СПАНІЛО (1)
СПАНІЛОГО (3)
СПАНТЕЛИКУ (2)
СПАРЖА (1)
СПАРИТЬСЯ (1)
СПАРОВАНІ (1)
СПАРРО (4)
СПАР-РО (2)
СПАРТОЛИЛА (1)
СПАРУВАВСЯ (1)
СПАРУВАЛАСЬ (1)
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СПАСА (16)
СПАСАВСЯ (1)
СПАСАЙТЕСЯ (3)
СПАСАЛИ (2)
СПАСАТИ (4)
СПАСАТИМУСЬ (1)
СПАСАТИСЬ (2)
СПАСАТЬ (2)
СПАСАТЬСЯ (2)
СПАСАЮТЬСЯ (2)
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СПАСЕ (2)
СПАСЕНИКИПРОЧАНИ (1)
СПАСЕНИЦІ (1)
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СПАСЕННИКОМ (1)
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СПАСЕННИЦІ (3)
СПАСЕННИ-ЦІ (2)
СПАСЕННИЦЬ (2)
СПАСЕННИЦЯМ (1)
СПАСЕННИЦЯМИ (2)
СПАСЕННІ (1)
СПАСЕННУ (2)
СПАСЕННЯ (5)
СПАСЕТЬ (1)
СПАСЕТЬСЯ (1)
СПАСИ (21)
СПАСИБІ (307)
СПАСИ-БІГ (1)
СПАСИТЕЛЮ (1)
СПАСИТЕЛЯМИ (2)
СПАСІВКА (2)
СПАСІВКИ (1)
СПАСІВКУ (30)
СПАСІВСЬКА (1)
СПАСІВСЬКІ (2)
СПАСІВЧАНИЙ (2)
СПАСІВЧАНОЇ (1)
СПАСІВЧАНОМУ (1)
СПАСІННЯ (23)
СПАСЛА (1)
СПАСЛАСЬ (1)
СПАСЛИ (6)
СПАСЛИСЬ (3)
СПАСЛО (1)
СПАСОВИЧ (2)
СПАСОВИЧА (2)
СПАСОМ (2)
СПАССЯ (1)
СПАСТИ (5)
СПАСТИСЯ (4)
СПАСУ (2)
СПАСУВАВ (1)
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СПАТИ (225)
СПАТИМЕ (6)

СПАТИМЕТЕ (4)
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СПАТИМУ (9)
СПАТИМУТЬ (2)
СПАТКИ (2)
СПАТЬ (42)
СПАХ (3)
СПАХАВ (1)
СПАХАЛИ (1)
СПАХАЛО (1)
СПАХНЕ (5)
СПАХНУВ (33)
СПАХНУВШИ (2)
СПАХНУЛА (23)
СПАХНУЛИ (5)
СПАХНУЛО (18)
СПАХНУТИ (1)
СПАХНУТЬ (1)
СПАХУ (1)
СПАХУВАВ (1)
СПАХУВАЛА (1)
СПАХУВАЛИ (2)
СПАШ (4)
СПАШУ (8)
СПЕВНИВ (1)
СПЕКА (32)
СПЕКИ (16)
СПЕКЛА (9)
СПЕКЛИ (1)
СПЕКОТИ (1)
СПЕКОЮ (1)
СПЕКТАКЛІ (8)
СПЕКТАКЛІВ (6)
СПЕКТАКЛЬ (4)
СПЕКТАКЛЮ (4)
СПЕКТАКЛЯ (1)
СПЕКТАКЛЯХ (4)
СПЕКТИ (16)
СПЕКУ (26)
СПЕКУЛЯТИВНОЇ (2)
СПЕНСЕР (2)
СПЕНСЕРА (8)
СПЕР (1)
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СПЕРЕДУ (28)
СПЕРЕЛЯКУ (1)
СПЕРЕСЕРДЯ (32)
СПЕРЕСЕРДЯМ (1)
СПЕРЕЧАВСЬ (3)
СПЕРЕЧАВСЯ (4)
СПЕРЕЧАЄТЬСЯ (3)
СПЕРЕЧАЙСЯ (3)
СПЕРЕЧАЙТЕСЬ (1)
СПЕРЕЧАЛАСЬ (6)
СПЕРЕЧАЛИСЬ (5)
СПЕРЕЧАННЯ (3)
СПЕРЕЧАТИСЬ (2)
СПЕРЕЧАТИСЯ (1)
СПЕРЕЧАТЬСЯ (4)
СПЕРЕЧАЮТЬСЯ (1)
СПЕРЛАСЬ (20)
СПЕРЛИСЬ (1)
СПЕРСЯ (13)
СПЕРТИСЬ (1)
СПЕРТУ (1)
СПЕРШИ (1)
СПЕРШИСЬ (33)
СПЕРШУ (28)
СПЕСИВА (1)
СПЕСИВИМ (2)
СПЕЦІ (1)
СПЕЦІАЛІСТКА (4)
СПЕЦІАЛЬНИЙ (1)
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (2)
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (1)
СПЕЦІАЛЬНО (9)
СПЕЦІАЛЬНОСТІ (2)
СПЕЧЕ (1)
СПЕЧЕМО (4)
СПЕЧЕНИЙ (2)
СПЕЧЕНИМИ (2)
СПЕЧЕНУ (1)
СПЕЧЕТЬСЯ (2)
СПЕЧЕШ (1)
СПЕЧИ (2)
СПЕЧУ (1)
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СПЕЧУТЬ (1)
СПЕЩЕНА (1)
СПИ (8)
СПИВАЛИ (1)
СПИВСЯ (1)
СПИМО (1)
СПИН (1)
СПИНА (13)
СПИНАЛИСЬ (2)
СПИНАМИ (9)
СПИНАТИСЬ (1)
СПИНАХ (5)
СПИНАЮТЬСЯ (3)
СПИНИ (10)
СПИНИВ (25)
СПИНИВСЬ (13)
СПИНИВСЯ (23)
СПИНИВШИ (1)
СПИНИВШИСЬ (7)
СПИНИИСЬ (1)
СПИНИЛА (6)
СПИНИЛАСЬ (51)
СПИНИЛАСЯ (2)
СПИНИЛИ (8)
СПИНИЛИСЬ (29)
СПИНИЛИСЯ (1)
СПИНИЛОСЬ (3)
СПИНИЛОСЯ (2)
СПИНИМО (1)
СПИНИТИ (5)
СПИНИТИСЬ (5)
СПИНИТЬ (8)
СПИНИТЬСЯ (7)
СПИНІ (68)
СПИНІТЬ (1)
СПИНКА (1)
СПИНКАМИ (7)
СПИНКАХ (2)
СПИНКИ (2)
СПИНКОЮ (7)
СПИНКУ (13)
СПИНОЮ (32)
СПИНУ (89)

СПИНЦІ (3)
СПИНЮСЯ (1)
СПИНЯВ (1)
СПИНЯВСЯ (4)
СПИНЯЄ (7)
СПИНЯЄТЬСЯ (1)
СПИНЯЄШСЯ (2)
СПИНЯЙ (1)
СПИНЯЙТЕСЬ (1)
СПИНЯЛА (2)
СПИНЯЛИ (5)
СПИНЯЛИСЬ (8)
СПИНЯННЯ (2)
СПИНЯТИ (1)
СПИНЯТЬСЯ (1)
СПИНЯЮ (1)
СПИНЯЮСЬ (2)
СПИНЯЮТЬ (1)
СПИНЯЮТЬСЯ (3)
СПИНЯЮЧИ (1)
СПИНЯЮЧИСЬ (7)
СПИРАВСЯ (1)
СПИРАЄТЬСЯ (3)
СПИРАЮЧИСЬ (3)
СПИРТ (1)
СПИРТОВУ (1)
СПИРТОМ (2)
СПИРТУ (3)
СПИС (11)
СПИСАВ (7)
СПИСАВСЯ (2)
СПИСАЛА (1)
СПИСАМИ (8)
СПИСАНА (2)
СПИСАНЕ (2)
СПИСАНИЙ (6)
СПИСАНИХ (1)
СПИСАНІ (7)
СПИСАНО (15)
СПИСАТИ (4)
СПИСАТЬ (2)
СПИСАХ (6)
СПИСИ (10)
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СПИСКАХ (1)
СПИСОВІ (3)
СПИСОМ (10)
СПИСУ (2)
СПИСУВАВ (2)
СПИСУВАЛИ (8)
СПИСУЮТЬ (2)
СПИТАВ (804)
СПИТАВСЬ (2)
СПИТАВСЯ (15)
СПИТАВШИ (14)
СПИТАВШИСЬ (9)
СПИТАЄ (4)
СПИТАЄМО (2)
СПИТАЄТЕ (2)
СПИТАЄШСЯ (1)
СПИТАЙ (14)
СПИТАЙТЕ (15)
СПИТАЛА (623)
СПИТАЛАСЬ (12)
СПИТАЛАСЯ (1)
СПИТАЛИ (18)
СПИТАЛИСЬ (2)
СПИТАТИ (28)
СПИТАТИСЬ (1)
СПИТАТЬ (10)
СПИТАТЬСЯ (1)
СПИТАЮ (16)
СПИТАЮСЬ (1)
СПИТАЮТЬ (3)
СПИТЕ (6)
СПИТЬ (46)
СПИТЬСЯ (2)
СПИХАЄ (1)
СПИХАЛИ (3)
СПИХАЮТЬ (1)
СПИХАЮЧИ (2)
СПИШ (16)
СПИШЕМО (1)
СПИШІТЬ (4)
СПИШУ (4)
СПИШЬ (2)
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СПІВ (23)
СПІВА (3)
СПІВАВ (68)
СПІВАЄ (119)
СПІВАЄМО (9)
СПІВАЄТЕ (10)
СПІВАЄТЬСЯ (2)
СПІВАЄШ (8)
СПІВАЙ (20)
СПІВАЙ-БО (1)
СПІВАЙТЕ (7)
СПІВАК (2)
СПІВАКА (1)
СПІВАКИ (7)
СПІВАКІВ (6)
СПІВАЛА (102)
СПІВАЛАСЬ (3)
СПІВАЛИ (128)
СПІВАЛИСЬ (1)
СПІВАЛО (6)
СПІВАМ (1)
СПІВАМИ (11)
СПІВАННІ (2)
СПІВАННЯ (3)
СПІВАТИ (102)
СПІВАТИМЕ (3)
СПІВАТИМЕШ (1)
СПІВАТИМУ (1)
СПІВАТИМУТЬ (2)
СПІВАТЬ (85)
СПІВАХ (7)
СПІВАЦЬКОЇ (1)
СПІВАЦЬКУ (1)
СПІВАЧКА (1)
СПІВАЧКАМИ (2)
СПІВАЧКИ (4)
СПІВАЧКОЮ (2)
СПІВАЧКУ (1)
СПІВАЧОК (3)
СПІВАЮ (19)
СПІВАЮТЬ (146)
СПІВАЮЧИ (7)
СПІВИ (107)

СПІВІ (2)
СПІВІВ (27)
СПІВКАХ (1)
СПІВКИ (8)
СПІВКУ (2)
СПІВОВІ (1)
СПІВОВОГО (1)
СПІВОМ (2)
СПІВОМОВКИ (4)
СПІВРОБІТНИК (2)
СПІВУ (25)
СПІВУНИ (1)
СПІВУНІВ (1)
СПІВУХ-ПТАШОК (1)
СПІВУЧА (12)
СПІВУЧЕ (2)
СПІВУЧИЙ (3)
СПІВУЧИМ (2)
СПІВУЧИХ (5)
СПІВУЧІ (8)
СПІВУЧОГО (2)
СПІВУЧУ (4)
СПІВЦІ (6)
СПІВЦІВ (8)
СПІВЦЯМИ (1)
СПІВЧАСНІ (2)
СПІВЧУТЄ (1)
СПІВЧУТТЯ (2)
СПІД (2)
СПІДЛОБА (16)
СПІДНИЦЕ (2)
СПІДНИЦЕЮ (2)
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СПІДНИЦЬ (3)
СПІДНИЦЮ (67)
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СПІЗНАВСЯ (3)
СПІЗНАЛАСЬ (1)
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СПЛІТАЮТЬСЯ (3)
СПЛІТАЮЧИСЬ (2)
СПЛІЧИВСЯ (2)
СПЛІЧИТИСЬ (2)
СПЛОХА (10)
СПЛЬОВУЮЧИ (1)
СПЛЮ (18)
СПЛЮНДРУВАЛИ (1)
СПЛЮНУВ (4)
СПЛЮХА (1)
СПЛЮХУ (1)
СПЛЮЩУВАТЬСЯ (1)
СПЛЯТЬ (19)
СПОБОЛІННЯ (7)
СПОБОЛІННЯМ (3)
СПОБОЛЮВАЛА (2)
СПОБОЛЮВАТИ (1)
СПОВИВАТИ (3)
СПОВИВШИ (1)
СПОВИЛА (1)
СПОВИЛИ (1)
СПОВИТИЙ (1)
СПОВИТКУ (3)
СПОВИТУ (2)
СПОВІДАВ (2)
СПОВІДАВСЬ (2)
СПОВІДАВСЯ (2)
СПОВІДАЄШ (1)
СПОВІДАЙСЬ (1)
СПОВІДАЙСЯ (1)
СПОВІДАЛАСЬ (4)
СПОВІДАЛАСЯ (1)

СПОВІДАЛЬНІ (2)
СПОВІДАТИ (4)
СПОВІДАТИСЬ (7)
СПОВІДАТЬ (3)
СПОВІДАТЬСЯ (1)
СПОВІДАЮТЬ (1)
СПОВІДДЮ (1)
СПОВІДІ (3)
СПОВІДЬ (3)
СПОВІСТИВ (1)
СПОВІСТИЛИ (3)
СПОВІСТИТИ (2)
СПОВІСТІТЬ (1)
СПОВІЩУ (2)
СПОВНЕНИЙ (2)
СПОВНЕНІ (2)
СПОВНЕНІЙ (1)
СПОВНЕНОМУ (1)
СПОВНИВ (5)
СПОВНИВСЯ (2)
СПОВНИВШИ (3)
СПОВНИЛА (9)
СПОВНИЛАСЬ (7)
СПОВНИЛИ (7)
СПОВНИЛИСЬ (4)
СПОВНИЛО (1)
СПОВНИТИ (4)
СПОВНИТЬ (6)
СПОВНЮВАТИ (2)
СПОВНЮЄ (1)
СПОВНЮЮ (1)
СПОВНЯВ (2)
СПОВНЯЄ (1)
СПОВНЯЛАСЬ (1)
СПОВНЯЛИ (6)
СПОВНЯТИ (1)
СПОВНЯТИСЬ (1)
СПОВНЯТЬ (1)
СПОВНЯЮТЬ (2)
СПОВНЯЮЧИ (3)
СПОВПИЛИСЬ (1)
СПОГАНІЄ (1)
СПОГАНІЄШ (1)
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СПОГАНІЛА (2)
СПОДІ (2)
СПОДІВАВСЬ (26)
СПОДІВАВСЯ (26)
СПОДІВАЄМОСЬ (6)
СПОДІВАЄТЬСЯ (11)
СПОДІВАЄШСЯ (1)
СПОДІВАЙСЬ (1)
СПОДІВАЙСЯ (5)
СПОДІВАЙТЕСЬ (1)
СПОДІВАЛАСЬ (81)
СПОДІВАЛАСЯ (3)
СПОДІВАЛИСЬ (28)
СПОДІВАЛИСЯ (1)
СПОДІВАЛОСЬ (1)
СПОДІВАЛОСЯ (1)
СПОДІВАНИЙ (1)
СПОДІВАНКА (1)
СПОДІВАННЯ (5)
СПОДІВАННЯМ (3)
СПОДІВАТИМУСЬ (2)
СПОДІВАТИСЬ (16)
СПОДІВАТИСЯ (1)
СПОДІВАТЬСЯ (8)
СПОДІВАЮСЬ (19)
СПОДІВАЮСЯ (1)
СПОДІВАЮТЬСЯ (6)
СПОДІВАЮЧИСЬ (18)
СПОДОБАВСЬ (5)
СПОДОБАВСЯ (39)
СПОДОБАВ-ТАКИ (1)
СПОДОБАЄТЬСЯ (8)
СПОДОБАЛАСЬ (52)
СПОДОБАЛАСЯ (8)
СПОДОБАЛИСЬ (20)
СПОДОБАЛИСЯ (4)
СПОДОБАЛОСЬ (17)
СПОДОБАЛОСЯ (3)
СПОДОБАТИСЬ (1)
СПОДОБИВ (10)
СПОДОБИВСЯ (3)
СПОДОБИЛА (5)
СПОДОБИЛАСЬ (2)

СПОДОБИЛИ (7)
СПОДОБИЛИСЬ (1)
СПОДОБИТЕ (1)
СПОДОБИТЕСЬ (1)
СПОДОБИТЬ (5)
СПОДОБИШСЯ (1)
СПОДОБЛЯЄШ (1)
СПОДОБНА (3)
СПОДОБНИЙ (5)
СПОДОБНІ (7)
СПОДОБНІША (1)
СПОДОБНІШЕ (1)
СПОДОБНОГО (2)
СПОДУ (2)
СПОЖИВАЄТЕ (1)
СПОЖИВАЙ (1)
СПОЖИВАЛИ (1)
СПОЖИВАЛЬНИЦЬКЕ
(1)
СПОЖИВАЛЬНІ (2)
СПОЖИВАТИ (1)
СПОЖИВАТЬ (2)
СПОЖИВЕМО (2)
СПОЖИВУТЬ (3)
СПОЖИЛА (3)
СПОЖИЛИ (7)
СПОЖИТЬ (1)
СПОЗАРАНКУ (9)
СПОЗИРАННЯ (1)
СПОЗИРАТИ (1)
СПОКІЙ (60)
СПОКІЙНА (19)
СПОКІЙНЕ (7)
СПОКІЙНЕНЬКИМИ (1)
СПОКІЙНЕНЬКО (15)
СПОКІЙНИЙ (24)
СПОКІЙНИМ (14)
СПОКІЙНИМИ (3)
СПОКІЙНИХ (3)
СПОКІЙНІ (7)
СПОКІЙНІЙ (2)
СПОКІЙНІСТЬ (1)
СПОКІЙНІША (6)

СПОКІЙНІШЕ (7)
СПОКІЙНІШИЙ (6)
СПОКІЙНІШОЮ (1)
СПОКІЙНО (65)
СПОКІЙНОЇ (3)
СПОКІЙНОЮ (1)
СПОКІЙНУ (2)
СПОКОЄВІ (2)
СПОКОЄМ (11)
СПОКОЇ (7)
СПОКОНВІКУ (7)
СПОКОНВІЧНА (1)
СПОКОНВІЧНИЙ (1)
СПОКОНВІЧНІ (1)
СПОКОЮ (59)
СПОКУСА (19)
СПОКУСИ (7)
СПОКУСИВ (1)
СПОКУСИВСЯ (1)
СПОКУСИТЕЛЬКА (1)
СПОКУСИТЕЛЬКИ (1)
СПОКУСИТЕЛЬКУ (1)
СПОКУСИТИ (1)
СПОКУСІ (1)
СПОКУСЛИВА (1)
СПОКУСЛИВОЇ (1)
СПОКУСНИК (1)
СПОКУСНИКИ (1)
СПОКУСНИЦІ (1)
СПОКУСНИЦЯ (3)
СПОКУСОЮ (2)
СПОКУСУ (9)
СПОКУТУВАЛА (5)
СПОКУТУВАТИ (1)
СПОКУТУЄ (1)
СПОКУТУЮ (3)
СПОКУШАВ (2)
СПОКУШАЄ (9)
СПОКУШАЄТЕ (2)
СПОКУШАЙТЕ (2)
СПОКУШАЛО (1)
СПОКУШАТИ (1)
СПОКУШАТЬ (1)
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СПОКУШАЮТЬ (2)
СПОКУШУЄ (2)
СПОЛОНІЗОВАНІ (1)
СПОЛОХАВ (5)
СПОЛОХАВСЯ (2)
СПОЛОХАЄ (1)
СПОЛОХАЄТЕ (1)
СПОЛОХАЛА (5)
СПОЛОХАЛАСЬ (1)
СПОЛОХАЛИ (1)
СПОЛОХАЛИСЬ (1)
СПОЛОХАНА (10)
СПОЛОХАНЕ (1)
СПОЛОХАНИЙ (2)
СПОЛОХАНИХ (1)
СПОЛОХАНІ (9)
СПОЛОХАТИ (3)
СПОЛОХАТЬ (3)
СПОЛОХНУТЬ (1)
СПОЛУЧЕНИЙ (2)
СПОЛУЧЕНІ (2)
СПОЛУЧЕНО (2)
СПОЛЬЩЕНИЙ (1)
СПОЛЬЩЕНИХ (2)
СПОЛЬЩИВСЬ (1)
СПОЛЬЩИВСЯ (1)
СПОЛЬЩИЛАСЬ (1)
СПОЛЬЩИЛИСЬ (2)
СПОЛЬЩИТИ (1)
СПОЛЯЧЕНИЙ (3)
СПОЛЯЧЕНИМИ (1)
СПОЛЯЧЕНИХ (1)
СПОЛЯЧЕНІ (3)
СПОЛЯЧИВСЬ (1)
СПОЛЯЧИВСЯ (1)
СПОЛЯЧИЛАСЬ (1)
СПОЛЯЧУВАЛИСЬ (1)
СПОМИН (3)
СПОМИНАЄ (2)
СПОМИНАЛИ (3)
СПОМИНАННЮ (2)
СПОМИНАТИ (2)
СПОМИНАТЬ (2)

СПОМИНКА (1)
СПОМИНКИ (2)
СПОМИНОК (1)
СПОМЯНЕ (1)
СПОМЯНУВ (1)
СПОМЯНУЛИ (1)
СПОМЯНУТИ (1)
СПОПЕЛІВ (3)
СПОРАДИЧНО (2)
СПОРОЖНЕНА (1)
СПОРОЖНЕНИЙ (2)
СПОРОЖНЕНІ (3)
СПОРОЖНИ (2)
СПОРОЖНИВ (1)
СПОРОЖНИВСЬ (1)
СПОРОЖНИВСЯ (2)
СПОРОЖНИВШИ (1)
СПОРОЖНИЛАСЬ (7)
СПОРОЖНИЛАСЯ (1)
СПОРОЖНИЛИ (2)
СПОРОЖНИЛИСЬ (2)
СПОРОЖНИТЬ (2)
СПОРОЖНІВ (1)
СПОРОЖНІЛЕ (1)
СПОРОЖНІЛИМИ (1)
СПОРОЖНІЛОГО (1)
СПОРОЖНІЛОМУ (1)
СПОРОЖНЮВАЛИСЬ
(1)
СПОРОЖНЯЄТЬСЯ (1)
СПОРОЖНЯЛАСЬ (2)
СПОРОЖНЯЛИ (2)
СПОРОЖНЯЛИСЬ (1)
СПОРОЖНЯТЬ (2)
СПОРОХНЯВІЛА (3)
СПОРОХНЯВІЛИЙ (1)
СПОРСНУВ (2)
СПОРТ (4)
СПОРТІ (5)
СПОРТОМ (1)
СПОРТСМЕН (2)
СПОРТСМЕНА (2)
СПОРТСМЕНІВ (1)

СПОРТСМЕНСЬКІ (1)
СПОРТУ (3)
СПОРУДИЛИ (1)
СПОРЯДИВ (1)
СПОСІБ (60)
СПОСОБ (2)
СПОСОБАМИ (2)
СПОСОБИ (7)
СПОСОБНІСТЬ (2)
СПОСОБОМ (27)
СПОСОБСТВУЕТ (2)
СПОСОБСТВУЮЩУЮ
(2)
СПОСОБУ (13)
СПОСПІШАЙ (5)
СПОСТЕРІГ (1)
СПОСТЕРІГАЄ (2)
СПОСТИВСЯ (2)
СПОСТИЛАСЬ (2)
СПОСТИТЬ (1)
СПОСТІНЬ (1)
СПОСТРІЧАЙ (5)
СПОСУДИЛОСЬ (10)
СПОСУДИТЬСЯ (3)
СПОТАННЯ (11)
СПОТИКАВСЯ (3)
СПОТИКАЄТЬСЯ (1)
СПОТИКАЄШСЯ (1)
СПОТИКАЛАСЬ (1)
СПОТИКАННЯМ (2)
СПОТИКАТЬСЯ (1)
СПОТИКАЧЕМ (1)
СПОТИКАЮТЬСЯ (1)
СПОТИКАЮЧИСЯ (2)
СПОТИЧКА (8)
СПОТИЧКАХ (3)
СПОТИЧКИ (5)
СПОТИЧКУ (2)
СПОХВАТУ (30)
СПОЧАТКУ (62)
СПОЧИВ (1)
СПОЧИВАВ (3)
СПОЧИВАЄ (4)
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СПОЧИВАЙ (1)
СПОЧИВАЛА (7)
СПОЧИВАЛИ (8)
СПОЧИВАЛЬНІ (9)
СПОЧИВАЛЬНЮ (8)
СПОЧИВАТИ (5)
СПОЧИВАТЬ (2)
СПОЧИВАЮТЬ (1)
СПОЧИВАЮЧОЇ (1)
СПОЧИВШИ (2)
СПОЧИНКУ (8)
СПОЧИНОК (13)
СПОЧИНЬМО (1)
СПОЧИТИ (5)
СПОЧИТЬ (2)
СПОЧУВАВ (5)
СПОЧУВАЄ (4)
СПОЧУВАЄТЕ (3)
СПОЧУВАЄШ (1)
СПОЧУВАЛА (3)
СПОЧУВАЛИ (7)
СПОЧУВАННЯ (32)
СПОЧУВАННЯМ (6)
СПОЧУВАЮ (2)
СПОЧУВАЮТЬ (7)
СПОЧУВАЮЧЕ (1)
СПОЧУВАЮЧИ (5)
СПОЧУВАЮЧИХ (2)
СПРАВ (8)
СПРАВА (78)
СПРАВАМИ (4)
СПРАВАХ (13)
СПРАВДЕШНЄ (1)
СПРАВДЕШНІ (7)
СПРАВДЕШНІЙ (15)
СПРАВДЕШНІМ (4)
СПРАВДЕШНІХ (5)
СПРАВДЕШНЬОГО (2)
СПРАВДЕШНЬОЇ (4)
СПРАВДЕШНЬОЮ (1)
СПРАВДЕШНЮ (5)
СПРАВДЕШНЯ (8)
СПРАВДЖУЄТЬСЯ (1)

СПРАВДЖУЮТЬСЯ (1)
СПРАВДИВ (3)
СПРАВДИЛА (1)
СПРАВДИЛАСЬ (6)
СПРАВДИЛИСЬ (3)
СПРАВДИЛОСЬ (3)
СПРАВДИТИСЬ (1)
СПРАВДИТЬ (1)
СПРАВДИТЬСЯ (5)
СПРАВДИШНІЙ (1)
СПРАВДІ (802)
СПРАВДІ-ТАКИ (3)
СПРАВДІШНЄ (3)
СПРАВДІШНІ (2)
СПРАВДІШНІЙ (2)
СПРАВДІШНІМ (1)
СПРАВДІШНЬОГО (1)
СПРАВДІШНЬОЇ (1)
СПРАВДІШНЬОЮ (1)
СПРАВДІШНЮ (4)
СПРАВДІШНЯ (5)
СПРАВДОВУВАЛАСЬ
(4)
СПРАВДОВУВАННЯ (1)
СПРАВДОВУВАТИСЬ
(3)
СПРАВДОВУВАТЬСЯ
(5)
СПРАВДОВУЄТЬСЯ (1)
СПРАВДОВУЙСЯ (4)
СПРАВДОВУЮТЬСЯ
(2)
СПРАВДЯТЬСЯ (3)
СПРАВЕ (1)
СПРАВЕДЛИВА (1)
СПРАВЖНЄ (1)
СПРАВЖНІ (2)
СПРАВЖНІЙ (5)
СПРАВЖНІМ (3)
СПРАВЖНІМИ (2)
СПРАВЖНЬОГО (7)
СПРАВЖНЬОЇ (1)
СПРАВЖНЬОЮ (1)

СПРАВЖНЯ (12)
СПРАВИ (136)
СПРАВИВ (19)
СПРАВИВШИ (2)
СПРАВИВШИСЬ (1)
СПРАВИЛА (19)
СПРАВИЛИ (18)
СПРАВИЛОСЬ (1)
СПРАВИМО (3)
СПРАВИМОСЬ (1)
СПРАВИТЕ (1)
СПРАВИТИ (20)
СПРАВИТЬ (14)
СПРАВИТЬСЯ (2)
СПРАВИШ (3)
СПРАВІ (46)
СПРАВІКУ (1)
СПРАВІЧНИХ (1)
СПРАВІЧНОГО (1)
СПРАВКИ (4)
СПРАВКУ (4)
СПРАВЛЕНОГО (2)
СПРАВЛЮ (13)
СПРАВЛЯВ (28)
СПРАВЛЯВСЬ (1)
СПРАВЛЯВСЯ (1)
СПРАВЛЯЄ (22)
СПРАВЛЯЄМО (1)
СПРАВЛЯЄТЕ (5)
СПРАВЛЯЄТЬСЯ (2)
СПРАВЛЯЄШ (2)
СПРАВЛЯЙ (2)
СПРАВЛЯЙТЕ (2)
СПРАВЛЯЛА (12)
СПРАВЛЯЛАСЬ (1)
СПРАВЛЯЛИ (20)
СПРАВЛЯЛИСЬ (2)
СПРАВЛЯЛО (1)
СПРАВЛЯЛОСЬ (2)
СПРАВЛЯЛЬНИК (2)
СПРАВЛЯЛЬНИКА (4)
СПРАВЛЯЛЬНИКИ (2)
СПРАВ-ЛЯЛЬНИКИ (2)
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СПРАВЛЯЛЬНИКІВ (4)
СПРАВЛЯННЯ (2)
СПРАВЛЯННЯМ (4)
СПРАВЛЯТИ (50)
СПРАВЛЯТИМЕ (3)
СПРАВЛЯТИМЕМО (1)
СПРАВЛЯТИМУ (2)
СПРАВЛЯТИСЬ (3)
СПРАВЛЯТЬ (23)
СПРАВЛЯТЬСЯ (3)
СПРАВЛЯЮ (4)
СПРАВЛЯЮТЬ (17)
СПРАВЛЯЮЧИ (1)
СПРАВНА (1)
СПРАВНИЙ (2)
СПРАВНИК (1)
СПРАВНИКА (1)
СПРАВНИКОМ (1)
СПРАВНІ (2)
СПРАВНО (1)
СПРАВОК (1)
СПРАВОЮ (13)
СПРАВТЕ (2)
СПРАВУ (116)
СПРАВУВАЛАСЬ (1)
СПРАВУВАТИСЬ (2)
СПРАВУВАТЬСЯ (1)
СПРАВЩИКІВ (2)
СПРЕЖДЕ (1)
СПРИТНОСТІ (1)
СПРИЯВ (2)
СПРИЯЄ (9)
СПРИЯЄТЕ (2)
СПРИЯЄШ (2)
СПРИЯЛА (8)
СПРИЯЛИ (1)
СПРИЯЛО (1)
СПРИЯННЯ (1)
СПРИЯННЯМ (1)
СПРИЯТИ (1)
СПРИЯТИМЕ (3)
СПРИЯЮ (1)
СПРИЯЮЧЕ (1)

СПРИЯЮЧИЙ (2)
СПРИЯЮЧИМИ (1)
СПРИЯЮЧИХ (3)
СПРИЯЮЧОГО (1)
СПРИЯЮЧОМУ (1)
СПРИЯЮЧУ (1)
СПРОБУВАВ (7)
СПРОБУВАЛА (5)
СПРОБУВАЛИ (2)
СПРОБУВАТИ (2)
СПРОБУВАТЬ (1)
СПРОБУЄ (4)
СПРОБУЄМО (2)
СПРОБУЙ (9)
СПРОБУЙТЕ (5)
СПРОБУЙТЕ-БО (1)
СПРОБУЮ (7)
СПРОВАДЖУ (1)
СПРОДАВ (7)
СПРОДАВСЯ (2)
СПРОДАВШИ (1)
СПРОДАЄ (3)
СПРОДАЄМО (1)
СПРОДАЖУ (1)
СПРОДАЙ (2)
СПРОДАЛА (4)
СПРОДАЛИ (7)
СПРОДАТИ (1)
СПРОДАТЬ (5)
СПРОДАЮ (4)
СПРОДАЮТЬ (3)
СПРОДУВАВ (2)
СПРОДУВАТИ (2)
СПРОДУЄ (1)
СПРОДУЙ (1)
СПРОДУЙСЯ (3)
СПРОМІГСЯ (23)
СПРОМОГЛАСЬ (6)
СПРОМОГЛАСЯ (2)
СПРОМОГЛИСЬ (13)
СПРОМОГЛИСЯ (1)
СПРОМОГТИСЬ (1)
СПРОМОЖЕМОСЬ (1)

СПРОМОЖЕТЕСЬ (1)
СПРОМОЖЕТЬСЯ (10)
СПРОМОЖЕШСЯ (3)
СПРОМОЖНІСТЬ (15)
СПРОМОЖНОСТІ (11)
СПРОМОЖУСЬ (7)
СПРОМОЖУТЬСЯ (2)
СПРОСИЛ (2)
СПРОСИТЕ (2)
СПРОСОННЯ (41)
СПРОСТА (4)
СПРОСТИВ (1)
СПРОСТИВСЯ (1)
СПРОСТИЛАСЬ (5)
СПРОСТИЛИ (2)
СПРОСТИЛИСЬ (1)
СПРОСТИТИ (2)
СПРОСТИТЬСЯ (2)
СПРОТИВИВСЯ (5)
СПРОТИВИЛАСЬ (6)
СПРОТИВИЛИСЬ (6)
СПРОТИВИЛОСЬ (2)
СПРОТИВИТЕСЬ (2)
СПРОТИВИТЬСЯ (8)
СПРОТИВІЛО (1)
СПРОТИВЛЮВАЛИСЬ
(1)
СПРОТИВЛЮВАТИСЬ
(1)
СПРОТИВЛЮЄТЬСЯ (1)
СПРОТИВЛЮСЬ (1)
СПРОТИВЛЯТЬСЯ (6)
СПРОЩЕНИХ (1)
СПРОЩУЄТЬСЯ (1)
СПРОЩУЙТЕСЬ (1)
СПРЯГАВСЯ (1)
СПРЯГАЛИСЬ (1)
СПРЯГАТЬ (2)
СПРЯГАТЬСЯ (1)
СПРЯГЛАСЯ (1)
СПРЯГТИ (1)
СПРЯТУ (2)
СПУДЕЯ (1)
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СПУДОМ (2)
СПУДУ (1)
СПУСК (12)
СПУСКАВ (4)
СПУСКАВСЬ (1)
СПУСКАВСЯ (4)
СПУСКАЄ (4)
СПУСКАЄМО (1)
СПУСКАЄТЬСЯ (17)
СПУСКАЛА (10)
СПУСКАЛАСЬ (12)
СПУСКАЛАСЯ (2)
СПУСКАЛИ (5)
СПУСКАЛИСЬ (12)
СПУСКАЛОСЬ (10)
СПУСКАЛОСЯ (4)
СПУСКАТИСЬ (4)
СПУСКАТЬСЯ (2)
СПУСКАЮСЬ (2)
СПУСКАЮТЬ (3)
СПУСКАЮТЬСЯ (9)
СПУСКАЮЧИ (2)
СПУСКАЮЧИСЬ (5)
СПУСКИ (1)
СПУСКОВІ (1)
СПУСКОМ (9)
СПУСКУ (19)
СПУСТ (1)
СПУСТА (4)
СПУСТИВ (23)
СПУСТИВСЯ (13)
СПУСТИВШИ (37)
СПУСТИВШИСЬ (1)
СПУСТИЛА (60)
СПУСТИЛАСЬ (7)
СПУСТИЛАСЯ (2)
СПУСТИЛИ (8)
СПУСТИЛИСЬ (11)
СПУСТИЛОСЬ (10)
СПУСТИЛОСЯ (1)
СПУСТИТИ (2)
СПУСТИТИСЬ (1)
СПУСТИТИСЯ (1)

СПУСТИТЬ (11)
СПУСТИТЬСЯ (1)
СПУСТІ (9)
СПУСТІВ (1)
СПУСТІЄ (1)
СПУСТОМ (5)
СПУСТОШЕНА (1)
СПУСТОШЕНИЙ (1)
СПУСТОШЕНИХ (1)
СПУСТОШЕНІЙ (1)
СПУСТОШЕННЯ (3)
СПУСТОШИЛИ (2)
СПУСТОШИЛИСЬ (1)
СПУСТОШИТЕ (1)
СПУСТУ (1)
СПУТАНА (1)
СПУЩЕНИМ (1)
СПУЩЕНИМИ (3)
СПУЩЕНИХ (1)
СПУЩЕНІ (6)
СПУЩУ (5)
СП'ЯВСЯ (2)
СП'ЯВШИСЬ (3)
СП'ЯНІЛА (1)
СП'ЯСТИСЬ (2)
СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОЙ
(1)
СРЕДЬІ (2)
СРІБЛА (23)
СРІБЛА-ЗОЛОТА (1)
СРІБЛИСТИЙ (3)
СРІБЛИСТИМ (2)
СРІБЛИСТИХ (1)
СРІБЛИСТІ (1)
СРІБЛИСТОГО (1)
СРІБЛІ (6)
СРІБЛО (36)
СРІБЛО-ЗЛОТО (1)
СРІБЛОМ (35)
СРІБЛУ (1)
СРІБЛЯСТЕ (2)
СРІБЛЯСТИЙ (1)
СРІБЛЯСТИМ (2)

СРІБЛЯСТОГО (1)
СРІБЛЯСТОМУ (1)
СРІБНА (7)
СРІБНЕ (4)
СРІБНИЙ (27)
СРІБНИКІВ (1)
СРІБНИМ (23)
СРІБНИМИ (40)
СРІБНИХ (22)
СРІБНІ (57)
СРІБНІЙ (11)
СРІБНОГО (8)
СРІБНОЇ (3)
СРІБНОМУ (8)
СРІБНО-ПРОЗОРЕ (1)
СРІБНОТКАННАЯ (1)
СРІБНОЮ (10)
СРІБНУ (4)
СРІБНЯКИ (3)
СРІБНЯКІВ (2)
СРОЮ (1)
СРУЛЕВОМУ (1)
СРУЛІ (1)
СРУЛІВ (1)
СРУЛЬ (3)
ССАЛА (5)
ССАТЬ (1)
ССЕ (6)
ССУТЬ (1)
СТАВ (635)
СТАВАВ (35)
СТАВАЙ (23)
СТАВАЙМО (2)
СТАВАЙТЕ (11)
СТАВАЙТЕ-БО (1)
СТАВАЛА (24)
СТАВАЛИ (33)
СТАВАЛО (21)
СТАВАМИ (1)
СТАВАТИ (24)
СТАВАТЬ (9)
СТАВАЮЧИ (1)
СТАВЕ (4)
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СТАВОЧКИ (5)
СТАВИ (3)
СТАВОЧКОМ (6)
СТАВИВ (26)
СТАВОЧКУ (5)
СТАВИВСЯ (1)
СТАВОЧОК (18)
СТАВИЛА (18)
СТАВРОПІГІЙСЬКОЇ (2)
СТАВИЛИ (33)
СТАВРОПОЛЬ (2)
СТАВИЛИСЬ (1)
СТАВРОПОЛЯ (4)
СТАВИЛИСЯ (1)
СТАВСЯ (5)
СТАВИЛОСЬ (1)
СТАВТЕ (16)
СТАВИМО (5)
СТАВУ (12)
СТАВИТЕ (2)
СТАВШИ (26)
СТАВИТИ (31)
СТАВИТИМУ (2)
СТАВЩИНУ (2)
СТАВИТИМУТЬ (3)
СТАДАМИ (1)
СТАВИТИСЯ (1)
СТАДНИЦІ (1)
СТАВИТЬ (37)
СТАДНИЦЯ (1)
СТАВИШ (2)
СТАДО (7)
СТАВИЩАНСЬКИЙ (2) СТАДОМ (2)
СТАВИЩАХ (1)
СТАЄ (174)
СТАВКА (52)
СТАЄМО (3)
СТАВКАМИ (4)
СТАЄТЕ (1)
СТАВКАХ (2)
СТАЄТЬСЯ (1)
СТАВКИ (8)
СТАЄШ (3)
СТАВКІВ (3)
СТАЙКАМИ (3)
СТАВКОМ (43)
СТАЙКИ (3)
СТАВКУ (57)
СТАЙНЕЮ (1)
СТАВЛЮ (6)
СТАЙНІ (10)
СТАВЛЯЄ (1)
СТАЙНЮ (4)
СТАВЛЯЛА (1)
СТАЙНЯ (1)
СТАВЛЯТИ (1)
СТАЙНЯМИ (1)
СТАВЛЯТЬ (24)
СТАКАН (108)
СТАВЛЯЧИ (8)
СТАКАНА (13)
СТАВЛЯЮТЬ (9)
СТАКАНАМИ (9)
СТАВНА (2)
СТАКАНАХ (3)
СТАВНИК (3)
СТАКАНИ (69)
СТАВНИКИ (10)
СТАКАНІ (2)
СТАВНИКІВ (6)
СТАКАНІВ (4)
СТАВНИХ (1)
СТАКАНОВІ (4)
СТАВНІЙ (1)
СТАКАНОМ (14)
СТАВНОЮ (1)
СТАКАНУ (4)
СТАВОВА (1)
СТАКАНЧИК (3)
СТАВОК (67)
СТАЛА (575)
СТАВОМ (4)
СТАЛАСЬ (6)
СТАВОЧКА (6)
СТАЛАСЯ (6)

СТАЛЕВИХ (1)
СТАЛИ (400)
СТАЛИСЬ (1)
СТАЛИСЯ (3)
СТАЛИТЬ (2)
СТАЛКИ (1)
СТАЛО (629)
СТАЛОСЬ (30)
СТАЛОСЯ (62)
СТАЛЬ (8)
СТАЛЬОВИЙ (1)
СТАЛЬОВИМ (6)
СТАЛЬОВИМИ (2)
СТАЛЬОВІ (4)
СТАН (109)
СТАНАХ (2)
СТАНЕ (99)
СТАНЕМ (2)
СТАНЕМО (9)
СТАНЕТЕ (6)
СТАНЕТЬСЯ (8)
СТАНЕШ (33)
СТАНИ (5)
СТАНИЦІ (4)
СТАНИЦЯ (4)
СТАНІ (12)
СТАНІВ (4)
СТАНІВНА (1)
СТАНІСЛАВ (5)
СТАНІСЛАВА (6)
СТАНІСЛАВ-АВГУСТ
(2)
СТАНІСЛАВОВА (1)
СТАНІСЛАВОВИЧУ (1)
СТАНІСЛАВОВІ (1)
СТАНІСЛАВОМ
АВГУСТОМ (1)
СТАНОВА (1)
СТАНОВИЙ (61)
СТАНОВИЛИ (5)
СТАНОВИМ (4)
СТАНОВИТЬ (10)
СТАНОВИХ (3)
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СТАНОВИЩА (8)
СТАНОВИЩЕ (20)
СТАНОВИЩІ (4)
СТАНОВИЩУ (2)
СТАНОВІ (4)
СТАНОВЛЮ (1)
СТАНОВЛЯТЬ (4)
СТАНОВЛЯЧИСЬ (1)
СТАНОВНІ (2)
СТАНОВОГО (36)
СТАНОВОЇ (1)
СТАНОВОМУ (1)
СТАНОМ (81)
СТАНУ (101)
СТАНУТЬ (18)
СТАНЦІЄЮ (1)
СТАНЦІЇ (24)
СТАНЦІЮ (6)
СТАНЦІЯ (4)
СТАНЦІЯХ (1)
СТАНЬ (10)
СТАНЬМО (6)
СТАНЬТЕ (5)
СТАНЮ (7)
СТАНЯ (1)
СТАНЯМИ (1)
СТАНЯХ (1)
СТАРА (470)
СТАРАЄТЬСЯ (1)
СТАРАЛИСЬ (2)
СТАРАННО (4)
СТАРА-ПРЕСТАРА (4)
СТАРАТИСЬ (2)
СТАРЕ (60)
СТАРЕЗНИХ (2)
СТАРЕЗНОГО (1)
СТАРЕНЬКА (15)
СТАРЕНЬКИЙ (8)
СТАРЕНЬКИХ (1)
СТАРЕНЬКІЙ (1)
СТАРЕНЬКОМУ (1)
СТАРЕНЬКОЮ (1)
СТАРЕНЬКУ (7)

СТАРЕСЕНЬКА (1)
СТАРЕЦЬ (42)
СТАРЕЦЬ-ПРОХАЧ (1)
СТАРЕЧА (6)
СТАРЕЧЕ (1)
СТАРЕЧИЙ (1)
СТАРЕЧИМ (6)
СТАРЕЧІ (3)
СТАРЕЧІЙ (1)
СТАРЕЧОЇ (2)
СТАРЕЧОМУ (1)
СТАРЕЧОЮ (4)
СТАРЕЧУ (8)
СТАРИЙ (692)
СТАРИК (1)
СТАРИКА (1)
СТАРИМ (86)
СТАРИМИ (73)
СТАРИНИ (1)
СТАРИННА (2)
СТАРИННЕ (3)
СТАРИННИЙ (1)
СТАРИННІ (3)
СТАРИННОЇ (2)
СТАРИННОМУ (3)
СТАРИННУ (3)
СТАРИНУ (1)
СТАРИХ (203)
СТАРИЦЕЮ (8)
СТАРИЦІ (2)
СТАРИЦЬКИЙ (2)
СТАРИЦЬКИМ (3)
СТАРИЦЬКІ (1)
СТАРИЦЬКОГО (18)
СТАРИЦЬКОМУ (2)
СТАРИЦЮ (1)
СТАРИЦЯ (1)
СТАРІ (392)
СТАРІВСЯ (1)
СТАРІЄШСЯ (1)
СТАРІЙ (52)
СТАРІЛАСЬ (2)
СТАРІМ (2)

СТАРІ-ПРЕСТАРІ (1)
СТАРІСТЬ (70)
СТАРІСТЮ (2)
СТАРІТИСЬ (2)
СТАРІТЬ (1)
СТАРІТЬСЯ (1)
СТАРІША (2)
СТАРІШЕ (1)
СТАРІШИЙ (7)
СТАРІШИХ (2)
СТАРІШІ (10)
СТАРІЮСЬ (2)
СТАРОВИЗНИ (1)
СТАРОВИЗНУ (5)
СТАРОВИНА (4)
СТАРОВИНИ (4)
СТАРОВИННА (2)
СТАРОВИННИМ (2)
СТАРОВИННИХ (2)
СТАРОВИННІ (8)
СТАРОВИННОГО (1)
СТАРОВИННОЇ (2)
СТАРОВИННОЮ (4)
СТАРОВИННУ (2)
СТАРОВИНУ (11)
СТАРОВІРИ (5)
СТАРОВІРІВ (2)
СТАРОВІРСТВО (2)
СТАРОВІРСЬКІ (2)
СТАРОВОЛЬСЬКИЙ (2)
СТАРОГО (280)
СТАРОГОРОДСЬКА (1)
СТАРОГОРОДСЬКИЙ
(3)
СТАРОГОРОД-СЬКИМИ
(1)
СТАРОГОРОДСЬКИХ
(1)
СТАРОГОРОДСЬКІ (2)
СТАРОДАВНЄ (6)
СТАРОДАВНІ (27)
СТАРОДАВНІЙ (12)
СТАРОДАВНІМ (5)

669

СТАРОДАВНІМИ (8)
СТАРОДАВНІХ (28)
СТАРОДАВНЬОГО (11)
СТАРОДАВНЬОЇ (6)
СТАРОДАВНЬОМУ (5)
СТАРОДАВНЬОЮ (4)
СТАРОДАВНЮ (6)
СТАРОДАВНЯ (19)
СТАРОДРЕВНІ (1)
СТАРОЄВРЕЙСЬКІЙ (2)
СТАРОЗАВІТНИЙ (1)
СТАРОЇ (112)
СТАРОКОСТЯНТИНІВС
ЬКУ (1)
СТАРОМОДНА (5)
СТАРОМОДНЕ (6)
СТАРОМОДНИЙ (4)
СТАРОМОДНИМИ (1)
СТАРОМОДНИХ (3)
СТАРОМОДНІ (5)
СТАРОМОДНІЙ (5)
СТАРОМОДНОГО (2)
СТАРОМОДНОМУ (1)
СТАРОМОСКОВСЬКА
(1)
СТАРОМУ (100)
СТАРОМУ КОДАКУ (1)
СТАРОНАРОДНОЇ (1)
СТАРООБРЯДСТВА (1)
СТАРОПОЛЬСЬКИХ (1)
СТАРОРУСЬКІ (1)
СТАРОРУСЬКОЇ (1)
СТАРОСВІТСЬКА (5)
СТАРОСВІТСЬКЕ (2)
СТАРОСВІТСЬКИЙ (2)
СТАРОСВІТСЬКИМ (2)
СТАРОСВІТСЬКИМИ
(3)
СТАРОСВІТСЬКИХ (19)
СТАРОСВІТСЬКІ (15)
СТАРОСВІТСЬКІЙ (1)
СТАРОСВІТСЬКОГО (3)

СТАРОСВІТСЬКОМУ
(3)
СТАРОСВІТСЬКОЮ (2)
СТАРОСВІТСЬКУ (4)
СТАРОСЛОВЯНСЬКУ
(2)
СТАРОСТ (3)
СТАРОСТА (28)
СТАРОСТАМ (7)
СТАРОСТАМИ (22)
СТАРОСТВА (1)
СТАРОСТВАХ (1)
СТАРОСТВІ (1)
СТАРОСТИ (51)
СТАРОСТИХА (7)
СТАРОСТИХИ (1)
СТАРОСТИХОЮ (4)
СТАРОСТИХУ (2)
СТАРОСТІ (58)
СТАРОСТІВ (78)
СТАРОСТО (4)
СТАРОСТОЮ (2)
СТАРОСТУ (7)
СТАРОТТЯ (14)
СТАРОШЛЯХЕТСЬКОЇ
(1)
СТАРОЮ (45)
СТАРУ (89)
СТАРЦЕВА (1)
СТАРЦЕВІ (5)
СТАРЦЕМ (4)
СТАРЦЕМ-ПРОХАЧЕМ
(1)
СТАРЦІ (51)
СТАРЦІВ (50)
СТАРЦІВ-КАЛІК (2)
СТАРЦІВСТВО (1)
СТАРЦІВСЬКА (1)
СТАРЦІВСЬКИЙ (1)
СТАРЦІВСЬКІ (1)
СТАРЦІ-СЛІПЦІ (2)
СТАРЦЮВАЛИ (1)
СТАРЦЮВАННІ (1)

СТАРЦЮВАННЮ (1)
СТАРЦЮВАННЯ (1)
СТАРЦЮВАТИ (1)
СТАРЦЮВАТЬ (1)
СТАРЦЯ (22)
СТАРЦЯ-ЗАГНИБІДИ
(1)
СТАРЦЯМ (21)
СТАРЦЯМИ (7)
СТАРЦЯ-СУСІДА (1)
СТАРЧАЧИЙ (1)
СТАРЧЕ (3)
СТАРЧИК (3)
СТАРЧИКА (2)
СТАРЧИКОМ (1)
СТАРЧИХА (11)
СТАРЧИХИ (8)
СТАРЧИХОЮ (2)
СТАРЧИХУ (8)
СТАРША (49)
СТАРШАВ (2)
СТАРШЕ (5)
СТАРШИЙ (52)
СТАРШИМ (8)
СТАРШИМИ (11)
СТАРШИН (1)
СТАРШИНА (34)
СТАРШИНАМИ (1)
СТАРШИНИ (22)
СТАРШИНІ (11)
СТАРШИНОЮ (6)
СТАРШИНСЬКА (1)
СТАРШИНУ (10)
СТАРШИХ (38)
СТАРШІ (72)
СТАРШІЙ (3)
СТАРШОГО (19)
СТАРШОЇ (6)
СТАРШОМУ (2)
СТАРШОЮ (4)
СТАРШУ (15)
СТАСЕВА (1)
СТАСЕВОЇ (1)
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СТАСОВ (2)
СТАСУЮТЬСЯ (2)
СТАСЬ (19)
СТАСЮ (12)
СТАСЮЛЕВИЧ (4)
СТА-СЮЛЕВИЧА (2)
СТАСЮНЮ (2)
СТАСЯ (4)
СТАТЕЙОК (2)
СТАТИ (100)
СТАТИСТИЧНІ (2)
СТАТИСЬ (1)
СТАТІВ (2)
СТАТКОВИТА (7)
СТАТКОВИТИЙ (1)
СТАТКОВИТИХ (1)
СТАТКОВИТІ (3)
СТАТКОВИТІСТЬ (1)
СТАТКОВИТОЇ (1)
СТАТКОВИТОМУ (1)
СТАТКОВИТУ (1)
СТАТКУЄ (1)
СТАТКУЄШ (2)
СТАТСЬКОГО (1)
СТАТТЕЮ (4)
СТАТТІ (64)
СТАТТІВ (7)
СТАТТЮ (42)
СТАТТЯ (32)
СТАТТЯМИ (2)
СТАТТЯХ (10)
СТАТУЇ (15)
СТАТУЙ (2)
СТАТУЙКАМИ (1)
СТАТУЙКУ (1)
СТАТУТ (2)
СТАТУТУ (4)
СТАТУЮ (5)
СТАТУЯ (9)
СТАТУЯМИ (1)
СТАТЬ (32)
СТАТЬЕ (2)
СТАЦЮ (1)

СТАЮ (11)
СТАЮТЬ (36)
СТАЮЧИ (4)
СТВЕРДИЛО (1)
СТВЕРДІЛА (1)
СТВЕРДІЛИЙ (1)
СТВОРІННІВ (4)
СТВОРІННЯ (2)
СТВОРІННЯМИ (1)
СТЕАРИНОВИМИ (2)
СТЕАРИНОВИХ (1)
СТЕАРИНОВІ (1)
СТЕБЕЛЬСЬКИЙ (2)
СТЕБЛА (8)
СТЕБЛАМИ (2)
СТЕБЛЕВ (2)
СТЕБЛЕВА (46)
СТЕБЛЕ-ВА (2)
СТЕБЛЕВЕ (2)
СТЕБЛЕВІ (62)
СТЕБЛЕВОМ (1)
СТЕБЛИСТУ (1)
СТЕБЛІВ (25)
СТЕБЛІВСЬКА (12)
СТЕБЛІВСЬКИЙ (7)
СТЕБЛІВСЬКИХ (5)
СТЕБЛІВСЬКІ (12)
СТЕБЛІВСЬКІЙ (5)
СТЕБЛІВСЬКОГО (6)
СТЕБЛІВСЬКОЇ (5)
СТЕБЛІВСЬКОМУ (1)
СТЕБЛІВСЬКУ (4)
СТЕБЛІВЦІ (1)
СТЕБЛІВЦІВ (2)
СТЕБЛО (4)
СТЕБЛОМ (2)
СТЕБНИЦЬКОГО (13)
СТЕЖЕЧКА (12)
СТЕЖЕЧКАХ (2)
СТЕЖЕЧКИ (2)
СТЕЖЕЧКОЮ (15)
СТЕЖЕЧКУ (3)
СТЕЖЕЧОК (1)

СТЕЖЕЧЦІ (2)
СТЕЖКА (50)
СТЕЖКАМИ (9)
СТЕЖКАХ (11)
СТЕЖКИ (48)
СТЕЖКОЮ (89)
СТЕЖКУ (76)
СТЕЖОК (7)
СТЕЖЦІ (49)
СТЕКЛА (1)
СТЕКЛЯРУСОМ (1)
СТЕЛЕТЬСЯ (2)
СТЕЛЕЮ (32)
СТЕЛИЛА (1)
СТЕЛИЛАСЬ (2)
СТЕЛИЛИСЬ (1)
СТЕЛИЛИСЯ (1)
СТЕЛИСЯ (4)
СТЕЛИТИ (1)
СТЕЛИТЬ (1)
СТЕЛИТЬСЯ (4)
СТЕЛІ (74)
СТЕЛІННЯ (1)
СТЕЛЬ (1)
СТЕЛЬМАХ (1)
СТЕЛЬМАХА (1)
СТЕЛЮ (73)
СТЕЛЯ (30)
СТЕЛЯМИ (5)
СТЕЛЯТЬ (4)
СТЕЛЯТЬСЯ (7)
СТЕЛЯХ (2)
СТЕМЕННО (4)
СТЕМНІВ (1)
СТЕМНІЄ (1)
СТЕМНІЛИМИ (1)
СТЕМНІЛО (4)
СТЕНАХ (1)
СТЕНИ (1)
СТЕНОГРАФІВ (1)
СТЕП (80)
СТЕПАМИ (14)
СТЕПАН (42)
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СТЕПАНА (7)
СТЕПАНЕ (12)
СТЕПАНИДА (147)
СТЕПАНИДИ (5)
СТЕПАНИДИНОГО (1)
СТЕПАНИДІ (7)
СТЕПАНИДКА (1)
СТЕПАНИДО (1)
СТЕПАНИДОЮ (3)
СТЕПАНИДУ (6)
СТЕПАНІВНА (124)
СТЕПАНІВНИ (13)
СТЕПАНІВНІ (3)
СТЕПАНІВНО (45)
СТЕПАНІВНОЮ (3)
СТЕПАНІВНУ (14)
СТЕПАНОВИЧ (8)
СТЕПАНОВИЧА (2)
СТЕПАНОВИЧЕМ (2)
СТЕПАНОВИЧУ (3)
СТЕПАНОВІ (1)
СТЕПАХ (69)
СТЕПЕНЕЙ (1)
СТЕПЕНЬЮ (1)
СТЕПИ (92)
СТЕПІВ (14)
СТЕПКУ (1)
СТЕПЛІЛАСЬ (1)
СТЕПНА (1)
СТЕПОВА (10)
СТЕПОВЕ (4)
СТЕПОВИЙ (13)
СТЕПОВИКАМИ (1)
СТЕПОВИКИ (1)
СТЕПОВИМ (3)
СТЕПОВИМИ (3)
СТЕПОВИХ (15)
СТЕПОВІ (23)
СТЕПОВІЙ (1)
СТЕПОВОГО (11)
СТЕПОВОЇ (5)
СТЕПОВОМУ (1)
СТЕПОВОЮ (2)

СТЕПОВУ (1)
СТЕПОМ (17)
СТЕПУ (132)
СТЕРЕГЛА (12)
СТЕРЕГЛАСЯ (2)
СТЕРЕГЛИ (9)
СТЕРЕГЛИСЯ (1)
СТЕРЕГТИ (11)
СТЕРЕГТИМЕ (1)
СТЕРЕГТИСЬ (5)
СТЕРЕГТИСЯ (2)
СТЕРЕЖЕ (11)
СТЕРЕЖЕТЬСЯ (1)
СТЕРЕЖЕШСЯ (1)
СТЕРЕЖИ (3)
СТЕРЕЖИСЬ (12)
СТЕРЕЖИСЯ (4)
СТЕРЕЖІМСЯ (1)
СТЕРЕЖІТЬ (2)
СТЕРЕЖІТЬСЯ (8)
СТЕРЕЖУ (5)
СТЕРЕЖУТЬ (6)
СТЕРЕОТИПНУ (1)
СТЕРІГ (2)
СТЕРЛА (3)
СТЕРЛИ (2)
СТЕРНА (4)
СТЕРНЕЮ (2)
СТЕРНІ (5)
СТЕРНО (4)
СТЕРНОМ (2)
СТЕРНЮ (2)
СТЕРНЯ (2)
СТЕРПИМО (1)
СТЕРПИТЬ (4)
СТЕРПІВ (7)
СТЕРПІЛА (5)
СТЕРПІЛИ (1)
СТЕРПІТИ (2)
СТЕРПІТЬ (4)
СТЕРПЛЮ (8)
СТЕРПЛЮЄ (1)
СТЕРСЯ (1)

СТЕРТА (1)
СТЕРТІ (1)
СТЕРТОГО (1)
СТЕРЧАКИ (1)
СТЕРШИ (1)
СТЕСАНИМИ (1)
СТЕСІ (1)
СТЕТКЕВИЧ (3)
СТЕТКЕВИЧА (6)
СТЕТКЕВИЧЕВА (28)
СТЕТКЕВИЧЕВОЇ (1)
СТЕТКЕВИЧІВ (1)
СТЕТКЕВИЧІВНА (1)
СТЕТКЕВИЧІВНИ (1)
СТЕТКЕВИЧІВНУ (1)
СТЕФАН (1)
СТЕХИ (2)
СТЕХУ (2)
СТЕЦЬКА (3)
СТЕЦЬКО (1)
СТЕШЕНКА (2)
СТЄБЛІВ (2)
СТИГЛА (6)
СТИГЛЕ (1)
СТИГЛИЙ (3)
СТИГЛИХ (4)
СТИГЛІ (12)
СТИГЛОГО (1)
СТИГНУТИ (2)
СТИГНУТЬ (2)
СТИД (1)
СТИДА (1)
СТИДАЛА (1)
СТИДАЮЧИ (1)
СТИДКА (1)
СТИДКІ (1)
СТИДКО (2)
СТИДКУ (1)
СТИДНО (1)
СТИКАВСЯ (1)
СТИКАЄТЬСЯ (1)
СТИКАЄШСЯ (1)
СТИКАЛИСЬ (1)
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СТИКАЛИСЯ (1)
СТИКАТИСЬ (2)
СТИКАТЬСЯ (2)
СТИКАЮТЬСЯ (3)
СТИКНЕМОСЯ (1)
СТИКНЕТЬСЯ (2)
СТИКНУВСЯ (6)
СТИКНУВШИСЬ (1)
СТИКНУЛАСЬ (7)
СТИКНУЛАСЯ (1)
СТИКНУЛИСЬ (1)
СТИКНУЛИСЯ (1)
СТИКНУТИСЬ (2)
СТИКНУТЬСЯ (1)
СТИЛЕМ (9)
СТИЛІ (7)
СТИЛІСТ (1)
СТИЛЬ (13)
СТИЛЮ (18)
СТИНАТИ (1)
СТИНУТЬ (1)
СТИПЕНДІЙКУ (2)
СТИПЕНДІЮ (1)
СТИРАЙ (1)
СТИРАЛА (5)
СТИРАЛИ (1)
СТИРАТИ (1)
СТИРАТЬ (1)
СТИРЧАВ (8)
СТИРЧАКУ (1)
СТИРЧАЛА (4)
СТИРЧАЛИ (23)
СТИРЧАЛО (6)
СТИРЧАТЬ (10)
СТИРЧИТЬ (9)
СТИРЧКУ (1)
СТИС (2)
СТИСКАЄ (1)
СТИСКАЮЧИ (1)
СТИСКИ (1)
СТИСЛА (2)
СТИСЛО (5)
СТИСНЕНИМИ (1)

СТИСНЕНИХ (1)
СТИСНЕНІ (1)
СТИСНЕННЯ (2)
СТИСНУВ (6)
СТИСНУВШИ (1)
СТИСНУЛА (2)
СТИСНУЛИ (1)
СТИСНУЛО (1)
СТИСНУТА (1)
СТИСНУТІ (2)
СТИСНУТОГО (1)
СТИХ (14)
СТИХА (139)
СТИХАВ (5)
СТИХАЛА (2)
СТИХАЛИ (2)
СТИХАЛО (1)
СТИХАМИ (6)
СТИХАР (1)
СТИХАРІ (1)
СТИХАТИ (1)
СТИХАХ (2)
СТИХАЮЧИ (1)
СТИХИ (11)
СТИХІВ (2)
СТИХІЇ (2)
СТИХІЯ (1)
СТИХЛА (3)
СТИХЛО (3)
СТИХОТВОРИНОК (1)
СТИХУ (1)
СТИЧАЛИ (1)
СТИЧКИ (2)
СТИШИВСЬ (2)
СТИШИВСЯ (3)
СТИШИЛАСЬ (1)
СТИШИЛОСЬ (8)
СТИШИТЬСЯ (2)
СТИШУВАВ (1)
СТИШУВАВСЬ (1)
СТИШУВАТЬСЯ (1)
СТИШУЄТЬСЯ (1)
СТІГЛІ (1)

СТІЖКА (5)
СТІЖКАМИ (7)
СТІЖКАХ (2)
СТІЖКИ (10)
СТІЖКІВ (4)
СТІЖКУ (4)
СТІЖОК (10)
СТІЙ (2)
СТІЙКУ (1)
СТІЙЛІ (2)
СТІЙЛО (2)
СТІЙТЕ (3)
СТІЙЧИК (10)
СТІЙЧИКА (5)
СТІЙЧИКАМИ (1)
СТІЙЧИКИ (3)
СТІЙЧИКІВ (1)
СТІЙЧИКОВІ (3)
СТІЙЧИКОМ (2)
СТІКАВ (1)
СТІКАЄ (4)
СТІКАЛА (14)
СТІКАЛИСЬ (1)
СТІКАЛИСЯ (1)
СТІКАТЬ (3)
СТІКАЮТЬ (3)
СТІКАЮТЬСЯ (1)
СТІКАЮЧИ (1)
СТІКСІ (1)
СТІЛ (547)
СТІЛЕЦЬ (64)
СТІЛЬКИ (100)
СТІЛЬНИЦІ (1)
СТІЛЬНИЧКУ (1)
СТІЛЬЦЕМ (5)
СТІЛЬЦІ (158)
СТІЛЬЦІВ (14)
СТІЛЬЦЯ (113)
СТІЛЬЦЯМИ (12)
СТІЛЬЦЯХ (25)
СТІЛЬЧИК (6)
СТІЛЬЧИКА (7)
СТІЛЬЧИКАМИ (1)
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СТІЛЬЧИКИ (3)
СТІЛЬЧИКУ (6)
СТІН (30)
СТІНА (45)
СТІНАМИ (88)
СТІНАХ (110)
СТІНИ (257)
СТІНІ (101)
СТІНКАМИ (1)
СТІНКАХ (1)
СТІНКОЮ (2)
СТІНКУ (3)
СТІННИЙ (2)
СТІННОГО (1)
СТІНОК (1)
СТІНОЮ (61)
СТІНУ (50)
СТІСНЕНІ (3)
СТІСНЕНО (1)
СТІСНИЛИ (1)
СТІСНИЛИСЬ (2)
СТІСНИТИ (2)
СТІСНИТИСЬ (2)
СТІСНІННЯ (2)
СТІСНЯНІ (1)
СТЛАЛАСЬ (2)
СТЛАЛИСЬ (1)
СТЛАЛОСЬ (1)
СТЛІЛА (1)
СТЛІЛЕ (1)
СТЛІЛО (4)
СТО (75)
СТОВБИЧАТЬ (1)
СТОВБИЧЕ (3)
СТОВБИЧИВ (4)
СТОВБИЧИЛА (3)
СТОВБИЧИЛИ (4)
СТОВБИЧИТИ (1)
СТОВБИЧИТЬ (3)
СТОВБИЧІТЬ (1)
СТОВБОВАТА (2)
СТОВБОВАТІЙ (1)
СТОВБОВАТОЇ (1)

СТОВБОВАТУ (2)
СТОВБУВАТУ (1)
СТОВБУР (1)
СТОВБУРА (4)
СТОВБУРАМИ (5)
СТОВБУРАХ (3)
СТОВБУРИ (16)
СТОВБУРІ (2)
СТОВБУРІВ (4)
СТОВКЛА (2)
СТОВП (24)
СТОВПА (10)
СТОВПАМ (1)
СТОВПАМИ (20)
СТОВПАХ (11)
СТОВПЕЦЬ (3)
СТОВПИ (28)
СТОВПИВСЯ (3)
СТОВПИВШИСЬ (1)
СТОВПИЛАСЬ (3)
СТОВПИЛИСЬ (24)
СТОВПИЛОСЬ (2)
СТОВПИЛОСЯ (1)
СТОВПИТЬСЯ (1)
СТОВПИЩА (3)
СТОВПИЩАМИ (1)
СТОВПИЩАХ (1)
СТОВПИЩЕ (13)
СТОВПИЩЕМ (3)
СТОВПИЩІ (2)
СТОВПІ (3)
СТОВПІВ (12)
СТОВПІВ-ВОРІТНИЦЬ
(1)
СТОВПЛАСЬ (1)
СТОВПЛЕНИХ (1)
СТОВПНИКА (1)
СТОВПОМ (14)
СТОВПЦІ (1)
СТОВПЦЯМИ (2)
СТОВПЦЯХ (3)
СТОВПЧИК (2)
СТОВПЧИКА (4)

СТОВПЧИКАМИ (4)
СТОВПЧИКАХ (6)
СТОВПЧИКИ (5)
СТОВПЧИКІВ (2)
СТОВПЧИКУ (1)
СТОГІН (4)
СТОГНАВ (23)
СТОГНАЛА (22)
СТОГНАЛИ (5)
СТОГНАЛО (2)
СТОГНАННЯ (1)
СТОГНАТИ (8)
СТОГНАТЬ (2)
СТОГНЕ (23)
СТОГНЕТЕ (2)
СТОГНІЙКА (2)
СТОГНІННЯ (2)
СТОГНУ (1)
СТОГНУТЬ (8)
СТОГНУЧИ (1)
СТОГОНОМ (1)
СТОГОНУ (1)
СТОДОЛЮ (4)
СТОДОЛЯ (4)
СТОЇМО (12)
СТОЇТЕ (8)
СТОЇТЬ (413)
СТОЇХ (1)
СТОЇШ (11)
СТОЙКИЕ (2)
СТОКОЛОС (2)
СТОЛА (445)
СТОЛАМИ (28)
СТОЛАХ (38)
СТОЛЕ (1)
СТОЛИ (115)
СТОЛИК (17)
СТОЛИКА (21)
СТОЛИКАМИ (3)
СТОЛИКАХ (2)
СТОЛИКИ (3)
СТОЛИКІВ (4)
СТОЛИКОВІ (1)
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СТОЛИКОМ (13)
СТОЛИКУ (22)
СТОЛИКУКОСИНЧИКУ (1)
СТОЛИЦЕ (2)
СТОЛИЦЕЮ (4)
СТОЛИЦІ (28)
СТОЛИЦЮ (13)
СТОЛИЦЯ (9)
СТОЛИЦЯХ (7)
СТОЛИЧКАХ (1)
СТОЛИЧКИ (1)
СТОЛИЧКУ (2)
СТОЛИЧНА (12)
СТОЛИЧНИЙ (4)
СТОЛИЧНИХ (3)
СТОЛИЧНІ (5)
СТОЛИЧНІЙ (1)
СТОЛИЧНОГО (4)
СТОЛИЧНОЇ (1)
СТОЛИЧНОМУ (1)
СТОЛИЧНОЮ (1)
СТОЛИЧНУ (3)
СТОЛИЧОК (1)
СТОЛІ (300)
СТОЛІВ (37)
СТОЛІТНИКАМИ (1)
СТОЛІТНИКІВ (1)
СТОЛІТНІ (12)
СТОЛІТНІМИ (1)
СТОЛІТНІХ (6)
СТОЛІТНЬОЇ (1)
СТОЛІТТІ (4)
СТОЛІТТЮ (2)
СТОЛІТТЯ (1)
СТОЛКНОВЕНИЯХ (1)
СТОЛОВА (4)
СТОЛОВИМ (1)
СТОЛОВИМИ (1)
СТОЛОВИХ (1)
СТОЛОВІ (2)
СТОЛОВІЙ (31)
СТОЛОВНИКА (2)

СТОЛОВНИКАМИ (1)
СТОЛОВНИКІВ (1)
СТОЛОВОГО (2)
СТОЛОВОЇ (40)
СТОЛОВУ (60)
СТОЛОМ (201)
СТОЛОНАЧАЛЬНИК
(10)
СТОЛОНАЧАЛЬНИКА
(12)
СТОЛОНАЧАЛЬНИКАМ
(2)
СТОЛОНАЧАЛЬНИКАМ
И (1)
СТОЛОНАЧАЛЬНИКИ
(2)
СТОЛОНАЧАЛЬНИКІВ
(2)
СТОЛОНАЧАЛЬНИКОВ
І (1)
СТОЛОНАЧАЛЬНИКОМ
(1)
СТОЛУ (80)
СТОЛУВАТИСЬ (1)
СТОЛЯР (8)
СТОЛЯРА (7)
СТОЛЯРАМ (1)
СТОЛЯРАМИНІМЦЯМИ (1)
СТОЛЯРИ (3)
СТОЛЯРИ-НІМЦІ (1)
СТОЛЯРІВ (2)
СТОЛЯРОВІ (1)
СТОЛЯРОМ (2)
СТОЛЯРСЬКІ (1)
СТОЛЯРСЬКУ (1)
СТОЛЯРУВАТИ (1)
СТОМИВСЯ (2)
СТОН (1)
СТОНАДЦЯТЬ (1)
СТОНЕТ (2)
СТОПОЮ (1)
СТОПТАЛИ (1)

СТОПТАНА (1)
СТОПТАНІ (1)
СТОПТАННЯ (2)
СТОПУДОВОГО (1)
СТОРГУВАВСЬ (1)
СТОРГУВАВСЯ (3)
СТОРГУВАЛИ (2)
СТОРІН (1)
СТОРІНКАХ (6)
СТОРІНКУ (2)
СТОРІНОК (6)
СТОРІЧНА (1)
СТОРОЖ (25)
СТОРОЖА (16)
СТОРОЖЕВІ (2)
СТОРОЖЕВУ (1)
СТОРОЖЕНКА (16)
СТОРОЖИХА (1)
СТОРОЖИХУ (1)
СТОРОЖІ (11)
СТОРОЖІВ (4)
СТОРОЖКА (2)
СТОРОЖКИ (2)
СТОРОЖУ (4)
СТОРОЖУВАВ (1)
СТОРОЖЦІ (1)
СТОРОНА (4)
СТОРОНАХ (3)
СТОРОНИ (10)
СТОРОНІ (17)
СТОРОННІ (1)
СТОРОННІЙ (2)
СТОРОННІМИ (1)
СТОРОННІХ (4)
СТОРОННЬОГО (1)
СТОРОННЯ (1)
СТОРОНОНЬКУ (4)
СТОРОНОЮ (7)
СТОРОНУ (12)
СТОРУБЛЕВІ (1)
СТОРЧ (29)
СТОРЧАК (1)
СТОРЧАКА (14)
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СТОРЧАКАМИ (1)
СТОРЧОГЛЯД (1)
СТОРЧОГЛЯДА (1)
СТОСУВАВСЯ (2)
СТОСУВАЛАСЬ (5)
СТОСУВАЛАСЯ (1)
СТОСУВАЛИСЬ (1)
СТОСУВАЛОСЬ (12)
СТОСУВАЛОСЯ (4)
СТОСУЄТЬСЯ (52)
СТОСУНКАМИ (2)
СТОСУНКАХ (10)
СТОСУНКИ (9)
СТОСУНКІВ (2)
СТОСУЮТЬСЯ (8)
СТОСУЮЧИХСЯ (2)
СТОТА (1)
СТОЮ (42)
СТОЯВ (493)
СТОЯВШІ (1)
СТОЯЛА (574)
СТОЯЛИ (440)
СТОЯЛО (128)
СТОЯН (2)
СТОЯНИ (2)
СТОЯТИ (23)
СТОЯТИМЕ (2)
СТОЯТИМЕМ (1)
СТОЯТИМЕШ (1)
СТОЯТИМУ (1)
СТОЯТИМУТЬ (1)
СТОЯТЬ (186)
СТОЯЧИ (75)
СТОЯЧИЙ (1)
СТОЯЧИХ (1)
СТОЯЧІ (2)
СТРАВА (17)
СТРАВАМИ (1)
СТРАВИ (27)
СТРАВОЮ (3)
СТРАВУ (34)
СТРАЖДАЛА (1)
СТРАЖДАННЯ (7)

СТРАЖДАТИ (2)
СТРАЖДАЮ (1)
СТРАЖДЕНИКАМ (1)
СТРАЖДЕНИКІВ (2)
СТРАЖДЕННИКІВ (2)
СТРАЖДЕННИЦІ (2)
СТРАЖНИКАМ (1)
СТРАЖНИКАМИ (1)
СТРАЖНИКИ (1)
СТРАЙК (2)
СТРАМ (2)
СТРАМУ (1)
«СТРАННАЯ
ИСТОРИЯ» (1)
СТРАННИКИ (2)
СТРАННИКІВ (1)
СТРАННИЦІ (2)
СТРАННИЦІПРОХАЧКИ (1)
СТРАННИЦЮ (1)
СТРАСНИЙ (1)
СТРАСНІ (2)
СТРАСНУ (1)
СТРАСТІ (2)
СТРАСТНОМУ (1)
СТРАСТЬ (2)
СТРАСТЯМИ (2)
СТРАСТЯХ (1)
СТРАТИ (3)
СТРАТИВ (2)
СТРАТИВШИ (2)
СТРАТИЛА (4)
СТРАТИЛИ (1)
СТРАТИТИ (2)
СТРАТИТЬ (2)
СТРАТІ (1)
СТРАТУ (3)
СТРАТФОРДСЬКІЙ (2)
СТРАУСОВИМ (5)
СТРАУСОВИМИ (2)
СТРАУСОВИХ (1)
СТРАУСОВІ (2)
СТРАУСОВОГО (1)

СТРАХ (71)
СТРАХАВ (2)
СТРАХАВСЬ (2)
СТРАХАВСЯ (6)
СТРАХАЙСЯ (1)
СТРАХАЛА (1)
СТРАХАЛАСЬ (2)
СТРАХАЛИСЬ (7)
СТРАХАЛИСЯ (1)
СТРАХАТЬСЯ (1)
СТРАХАЮСЬ (1)
СТРАХАЮТЬ (1)
СТРАХАЮТЬСЯ (2)
СТРАХАЮЧИСЬ (1)
СТРАХИ (8)
СТРАХІТТЯ (8)
СТРАХІТТЯМ (1)
СТРАХОВ (3)
СТРАХОВИМ (1)
СТРАХОВИННЯ (1)
СТРАХОВИТА (1)
СТРАХОВИХ (1)
СТРАХОВИЩА (9)
СТРАХОВИЩЕ (6)
СТРАХОВИЩЕМ (1)
СТРАХОВОМУ (3)
СТРАХОЗ (2)
СТРАХОМ (2)
СТРАХОПОЛОХ (11)
СТРАХОПОЛОХИ (2)
СТРАХОПУДА (2)
СТРАХУ (39)
СТРАЧЕНИХ (1)
СТРАЧУ (2)
СТРАШЕННА (6)
СТРАШЕННЕ (1)
СТРАШЕННИЙ (3)
СТРАШЕННИМ (1)
СТРАШЕННИМИ (1)
СТРАШЕННІ (2)
СТРАШЕННІЙ (2)
СТРАШЕННО (50)
СТРАШЕННОГО (1)
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СТРАШЕННУ (10)
СТРАШНА (103)
СТРАШНАСТРАШЕННА (1)
СТРАШНЕ (54)
СТРАШНИЙ (128)
СТРАШНИМ (18)
СТРАШНИМИ (19)
СТРАШНИХ (17)
СТРАШНІ (96)
СТРАШНІЙ (4)
СТРАШНІША (2)
СТРАШНІШЕ (2)
СТРАШНІШИЙ (3)
СТРАШНІШИМИ (1)
СТРАШНІШІ (2)
СТРАШНО (136)
СТРАШНОГО (43)
СТРАШНОЇ (31)
СТРАШНОМУ (6)
СТРАШНОЮ (13)
СТРАШНУ (36)
СТРЕБУЄМО (2)
СТРЕБУЙТЕ (2)
СТРЕКОЗА (2)
СТРЕКОТАННЯ (1)
СТРЕЛЕЦКОЙ (1)
СТРЕЛЬНУЛА (3)
СТРЕЛЬНУЛО (1)
СТРЕЛЯТИМУТЬ (1)
СТРЕМЕНА (1)
СТРЕМИТЬ (2)
СТРЕМІЛИ (1)
СТРЕМКІ (2)
СТРЕМЛІННЯ (6)
СТРЕМЛЯТЬ (1)
СТРЕМЛЯЧУ (1)
СТРЕПЕНЕТЬСЯ (1)
СТРЕПЕНУВСЬ (2)
СТРЕПЕНУВСЯ (1)
СТРЕПЕНУЛАСЬ (6)
СТРЕПЕНУЛИСЬ (2)
СТРИБАВ (3)

СТРИБАЄ (6)
СТРИБАЙ (1)
СТРИБАЙТЕ (1)
СТРИБАЛИ (6)
СТРИБАННЯ (4)
СТРИБАТИ (3)
СТРИБАТЬ (6)
СТРИБАЮТЬ (10)
СТРИБКА (1)
СТРИБНЕ (1)
СТРИБНУВ (8)
СТРИБНУЛА (1)
СТРИБНУЛИ (1)
СТРИБНУТИ (3)
СТРИБНУТЬ (1)
СТРИБОНУВ (1)
СТРИБОНУЛА (1)
СТРИБУЛЬКУВАТА (1)
СТРИБУЛЬКУВАТУ (1)
СТРИБУНА (1)
СТРИБУХА (2)
СТРИБУЧА (1)
СТРИВАЙТЕ (2)
СТРИВОЖЕНА (8)
СТРИВОЖЕНЕ (5)
СТРИВОЖЕНИЙ (2)
СТРИВОЖЕНИМ (1)
СТРИВОЖЕНІ (5)
СТРИВОЖЕНОЇ (1)
СТРИВОЖЕНУ (1)
СТРИВОЖИВ (7)
СТРИВОЖИВСЬ (3)
СТРИВОЖИВСЯ (21)
СТРИВОЖИЛА (4)
СТРИВОЖИЛАСЬ (16)
СТРИВОЖИЛАСЯ (1)
СТРИВОЖИЛИ (1)
СТРИВОЖИЛИСЬ (6)
СТРИВОЖИЛОСЬ (2)
СТРИВОЖИТИ (2)
СТРИВОЖИТЬ (1)
СТРИВОЖИТЬСЯ (2)
СТРИЖЕ (1)

СТРИЖЕВСЬКИЙ (2)
СТРИЖЕНИМ (2)
СТРИЖЕНИХ (2)
СТРИЖЕНІ (7)
СТРИЖЕНОМУ (1)
СТРИЖЕНУ (2)
СТРИЖУТЬСЯ (1)
СТРИМИТЬ (29)
СТРИМІВ (27)
СТРИМІЛА (32)
СТРИМІЛИ (58)
СТРИМІЛО (11)
СТРИМКІ (1)
СТРИМЛЯТЬ (16)
СТРИНОЖИТИ (1)
СТРІБУЙ (4)
СТРІБУЙТЕ (4)
СТРІВ (17)
СТРІВСЯ (14)
СТРІВШИ (2)
СТРІВШИСЬ (3)
СТРІЛ (1)
СТРІЛА (33)
СТРІЛАМИ (10)
СТРІЛАСЬ (6)
СТРІЛАСЯ (2)
СТРІЛЕЦЬ (4)
СТРІЛИ (39)
СТРІЛИСЬ (5)
СТРІЛИСЯ (3)
СТРІЛИТИСЬ (1)
СТРІЛКА (1)
СТРІЛКАМИ (1)
СТРІЛКИ (3)
СТРІЛКОЮ (1)
СТРІЛКУ (1)
СТРІЛО (1)
СТРІЛОК (1)
СТРІЛОСЬ (1)
СТРІЛОЮ (6)
СТРІЛЬБА (1)
СТРІЛЬЦЕМ (3)
СТРІЛЬЦІ (3)
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СТРІЛЬЦЯ (5)
СТРІЛЯВ (5)
СТРІЛЯЄ (7)
СТРІЛЯЄТЕ (1)
СТРІЛЯЙ (6)
СТРІЛЯЙТЕ (1)
СТРІЛЯЙТЕСЬ (1)
СТРІЛЯЛА (1)
СТРІЛЯЛИ (3)
СТРІЛЯЛО (1)
СТРІЛЯННЯ (6)
СТРІЛЯТИ (6)
СТРІЛЯТИМЕ (1)
СТРІЛЯТИМЕШ (1)
СТРІЛЯТИСЬ (1)
СТРІЛЯТЬ (4)
СТРІЛЯЮТЬ (6)
СТРІМКА (3)
СТРІМКИЙ (1)
СТРІМКИМ (1)
СТРІМКИМИ (5)
СТРІМКИХ (2)
СТРІМКІ (10)
СТРІМКІЙ (2)
СТРІМКОГО (1)
СТРІМКОЇ (3)
СТРІМКОЮ (5)
СТРІМКУ (2)
СТРІНЕ (4)
СТРІНЕТЬСЯ (4)
СТРІНЕШСЯ (2)
СТРІНУ (5)
СТРІНУВСЯ (1)
СТРІНУСЬ (1)
СТРІНУТИ (8)
СТРІНУТИСЬ (10)
СТРІНУТЬ (7)
СТРІНУТЬСЯ (3)
СТРІНЬТЕ (1)
СТРІСІ (3)
СТРІСКАЛИ (3)
СТРІСКАЛО (1)
СТРІСКАЮТЬ (1)

СТРІТЕНСЬКА (1)
СТРІТЕНСЬКОЮ (1)
СТРІТЕНСЬКУ (1)
СТРІХ (5)
СТРІХА (2)
СТРІХАМИ (2)
СТРІХАХ (1)
СТРІХИ (12)
СТРІХОЮ (6)
СТРІХУ (5)
СТРІЧАВ (4)
СТРІЧАВСЬ (1)
СТРІЧАВСЯ (3)
СТРІЧАЄ (5)
СТРІЧАЙСЯ (1)
СТРІЧАЛА (1)
СТРІЧАЛАСЬ (4)
СТРІЧАЛАСЯ (1)
СТРІЧАЛИ (3)
СТРІЧАЛИСЬ (5)
СТРІЧАЛИСЯ (2)
СТРІЧАТИ (7)
СТРІЧАТИСЬ (1)
СТРІЧАТЬ (10)
СТРІЧАТЬСЯ (1)
СТРІЧАЮ (1)
СТРІЧАЮТЬ (2)
СТРІЧАЮТЬСЯ (4)
СТРІЧАЮЧИ (1)
СТРІЧАЮЧИСЬ (2)
СТРІЧЕЧКА (1)
СТРІЧЕЧКИ (2)
СТРІЧЕЧКУ (1)
СТРІЧЕЧОК (1)
СТРІЧІ (2)
СТРІЧКА (21)
СТРІЧКАМИ (30)
СТРІЧКАХ (28)
СТРІЧКИ (104)
СТРІЧКОЮ (12)
СТРІЧКУ (9)
СТРІЧОК (42)
СТРІЧУ (5)

СТРІЧЦІ (3)
СТРОГА (2)
СТРОЕНИЕ (1)
СТРОИШЬ (1)
СТРОЇТЬ (2)
СТРОК (18)
СТРОКАНЦІ (1)
СТРОКИ (1)
СТРОКІВ (2)
СТРОКОВИХ (2)
СТРОКОВІ (1)
СТРОКУ (3)
СТРОМЛЯВ (2)
СТРОМЛЯЙ (1)
СТРОМЛЯЛИ (1)
СТРОМЛЯЮТЬ (2)
СТРОМОВСЬКИЙ (2)
СТРОМОВСЬКОГО (2)
СТРОЩИВ (1)
СТРОЯТЬ (2)
СТРУГА (3)
СТРУГАВ (3)
СТРУГАННЯ (1)
СТРУГАТИ (3)
СТРУГАТЬ (1)
СТРУГНУ (1)
СТРУГНУВ (1)
СТРУГНУЛА (1)
СТРУГНУЛИ (1)
СТРУГНУТИ (1)
СТРУГОМ (5)
СТРУЖЕЧКАМИ (1)
СТРУЖКАМИ (1)
СТРУЖКИ (2)
СТРУЖУЧИ (1)
СТРУЛЕВА (1)
СТРУЛЕВИХ (1)
СТРУЛИСІ (1)
СТРУЛИХА (5)
СТРУЛИХИ (2)
СТРУЛИХУ (1)
СТРУЛІ (4)
СТРУЛІВ (2)
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СТРУЛІВНА (1)
СТРУЛІВНИ (1)
СТРУЛІВНУ (2)
СТРУЛІВСЬКИХ (1)
СТРУЛІВСЬКОГО (1)
СТРУЛЬ (1)
СТРУЛЯ (5)
СТРУЛЯМИ (1)
СТРУМЕНІВ (1)
СТРУМЕННЯ (2)
СТРУМЕННЯХ (2)
СТРУМЕНТ (2)
СТРУМЕНТА (1)
СТРУМЕН-ТАХ (1)
СТРУМЕНТИ (2)
СТРУМЕНТІВ (2)
СТРУ-МЕНТОМ (2)
СТРУМОЧКА (4)
СТРУМОЧКАХ (2)
СТРУМОЧОК (2)
СТРУН (3)
СТРУНА (17)
СТРУНАМИ (3)
СТРУНАХ (9)
СТРУНИ (53)
СТРУНІ (3)
СТРУНКА (5)
СТРУНКАХ (1)
СТРУНКИЙ (5)
СТРУНКІ (1)
СТРУНКОЇ (1)
СТРУНКОЮ (2)
СТРУНКУ (1)
СТРУНУ (7)
СТРУСАНИНА (1)
СТРУСИВ (2)
СТРУСИЛА (1)
СТРУСИТЬ (1)
СТРУСНУ (1)
СТРУСНУВ (1)
СТРУСНУЛА (1)
СТРУСНУТИ (1)
СТРУСНУТЬ (1)

СТРУХЛЯВІЛА (1)
СТРУХЛЯВІЛИЙ (1)
СТРУХЛЯВІЛІ (3)
СТРУХЛЯВІЛО (1)
СТРУЧЕНИЙ (2)
СТРУЧОК (2)
СТРУШУВАЛИ (1)
СТРЮЧКИ (1)
СТРЮЧКОВАТОГО (1)
СТРЮЧКОВАТОЇ (1)
СТРЮЧКУВАТИМ (1)
СТРЮЧОК (3)
СТРЯПАНИНА (3)
СТРЯПАНИНУ (2)
СТРЯС (1)
СТУГОНИТЬ (6)
СТУГОНІЛА (1)
СТУГОНІЛИ (1)
СТУГОНІЛО (1)
СТУГОНІННЯ (1)
СТУДЕНТ (50)
СТУДЕНТА (23)
СТУДЕНТАМ (9)
СТУДЕНТАМИ (20)
СТУДЕНТАХ (2)
СТУДЕНТИ (113)
СТУДЕНТИЕКСКУРСАНТИ (1)
СТУДЕНТІВ (76)
СТУДЕНТ-КРАСУНЬ (1)
СТУДЕНТОВ (4)
СТУДЕНТОВІ (2)
СТУДЕНТОМ (11)
СТУДЕНТСЬКА (1)
СТУДЕНТСЬКЕ (3)
СТУДЕНТСЬКИЙ (1)
СТУДЕНТСЬКИХ (2)
СТУДЕНТСЬКІ (1)
СТУДЕНТСЬКОГО (1)
СТУДЕНТСЬКОМУ (1)
СТУДИНСЬКОМУ (6)
СТУДИТЬ (1)
СТУДНЯ (4)

СТУК (5)
СТУКАВ (3)
СТУКАЄ (17)
СТУКАЄМО (1)
СТУКАЄТЕ (1)
СТУКАЄШ (1)
СТУКАЙ (3)
СТУКАЛА (5)
СТУКАЛИ (4)
СТУКАЛИСЬ (2)
СТУКАЛО (2)
СТУКАННЯ (2)
СТУКАННЯМ (1)
СТУКАТИ (3)
СТУКАТИМЕ (1)
СТУКАТЬ (1)
СТУКАЮ (4)
СТУКАЮТЬ (1)
СТУКАЮЧИ (1)
СТУКІТ (18)
СТУКНЕ (2)
СТУКНУВ (12)
СТУКНУВСЯ (1)
СТУКНУВШИ (2)
СТУКНУЛА (8)
СТУКНУЛИ (1)
СТУКНУЛИСЬ (1)
СТУКНУЛО (14)
СТУКНУТЬ (1)
СТУКНУТЬСЯ (1)
СТУКОТИТЬ (9)
СТУКОТІВ (8)
СТУКОТІЛА (2)
СТУКОТІЛИ (9)
СТУКОТІЛО (2)
СТУКОТІННЯ (2)
СТУКОТІТИ (1)
СТУКОТІТИМЕ (1)
СТУКОТІТЬ (3)
СТУКОТНЯ (1)
СТУКОТОМ (1)
СТУКОТУ (6)
СТУКОТЯТЬ (5)
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СТУК-СТУК (2)
СТУЛЕНИЙ (1)
СТУЛЕНИМИ (1)
СТУЛЕНІ (8)
СТУЛЕНІЙ (1)
СТУЛЕНОГО (2)
СТУЛИВ (9)
СТУЛИВШИ (3)
СТУЛИЛА (10)
СТУЛИЛИ (2)
СТУЛИЛИСЬ (1)
СТУЛИТИ (4)
СТУЛИТЬ (3)
СТУЛЬКИ (2)
СТУЛЮВАТИ (2)
СТУЛЯВ (1)
СТУЛЯВСЬ (1)
СТУЛЯЛА (2)
СТУЛЯЛИСЬ (2)
СТУЛЯТЬ (1)
СТУМАНИЛО (1)
СТУМАНІЛА (1)
СТУМАНІЛИЙ (1)
СТУМАНІЛІ (1)
СТУП (1)
СТУПА (6)
СТУПАВ (10)
СТУПАЄ (4)
СТУПАЄМО (1)
СТУПАЛА (7)
СТУПАЛИ (3)
СТУПАМИ (2)
СТУПАННІ (2)
СТУПАТИ (5)
СТУПАТЬ (2)
СТУПАЮ (2)
СТУПАЮТЬ (1)
СТУПАЮЧИ (23)
СТУПЕНЕМ (4)
СТУПЕНІ (12)
СТУПЕНІВ (25)
СТУПЕНЯМИ (1)
СТУПИ (6)

СТУПИВ (14)
СТУПИВШИ (6)
СТУПИЛА (17)
СТУПИЛИ (4)
СТУПИТИ (10)
СТУПИТЬ (25)
СТУПИШ (1)
СТУПІ (8)
СТУПІНЕМ (1)
СТУПІНІ (5)
СТУПІНЬ (28)
СТУПІНЯ (2)
СТУПІНЯМИ (2)
СТУПЛЮ (6)
СТУПНІ (3)
СТУПНЯ (2)
СТУПОЮ (9)
СТУПУ (7)
СТУРБОВАНА (8)
СТУРБОВАНИЙ (4)
СТУРБОВАНО (1)
СТУРБОВАНОЇ (1)
СТУРБУВАВСЬ (1)
СТУРБУВАВСЯ (2)
СТУРБУВАЛА (5)
СТУРБУВАЛАСЬ (9)
СТУРБУВАЛАСЯ (1)
СТУРБУВАЛИ (3)
СТУРБУВАЛИСЬ (2)
СТУРБУЄТЬСЯ (1)
СТУСАНА (4)
СТУСАНАМИ (3)
СТУСАНИ (11)
СТУСАНІВ (4)
СТУСОНУВ (3)
СТУХЛО (1)
СТЬОБАВ (1)
СТЬОБАЄ (1)
СТЬОЖЕЧКИ (2)
СТЬОЖЕЧКОЮ (1)
СТЬОЖЕЧОК (2)
СТЬОЖКА (11)
СТЬОЖКАМИ (5)

СТЬОЖКИ (12)
СТЬОЖКО (1)
СТЬОЖКОЮ (1)
СТЬОЖКУ (8)
СТЬОЖОК (6)
СТЬОЖЦІ (4)
СТЯБЛА (1)
СТЯБЛО (3)
СТЯВ (1)
СТЯГ (7)
СТЯГАЄ (2)
СТЯГАЄТЬСЯ (1)
СТЯГАЄШСЯ (1)
СТЯГАЛА (1)
СТЯГАЛИ (1)
СТЯГАЛИСЬ (1)
СТЯГАТИ (2)
СТЯГАТЬ (1)
СТЯГАЮЧИ (1)
СТЯГЕЛА (1)
СТЯГЕЛИ (1)
СТЯГЛА (4)
СТЯГЛИ (1)
СТЯГНЕМО (1)
СТЯГНУ (1)
СТЯГНУТА (1)
СТЯГНУТІ (2)
СТЯГНУТІЙ (1)
СТЯГТИ (2)
СТЯГУВАВ (1)
СТЯГУВАВСЯ (1)
СТЯГУВАЛАСЬ (1)
СТЯГУВАТЬ (2)
СТЯГУЄ (1)
СТЯГУЄТЬСЯ (3)
СТЯГУЄШ (1)
СТЯГУЄШСЯ (1)
СТЯЗІ (2)
СТЯЛИ (3)
СТЯМИВСЬ (1)
СТЯМИВСЯ (1)
СТЯМИЛАСЬ (7)
СТЯМИШСЯ (1)
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СТЯМКУ (1)
СТЯМКУВАВ (9)
СТЯМКУВАВШИ (2)
СТЯМКУВАЛА (2)
СТЯМКУВАТЬ (1)
СТЯТА (1)
СТЯТЕ (2)
СТЯТИ (3)
СТЯХИ (1)
СУБ'ЄКТИВНИЙ (1)
СУБ'ЄКТИВНИХ (1)
СУБ'ЄКТИВНІЙ (1)
СУБ'ЄКТИВНОСТІ (1)
СУБ'ЄКТІ (1)
СУБ'ЄКЦІЯ (1)
СУБІТОНЬКА (2)
СУБОРДИНАЦІЯ (1)
СУБОТА (11)
СУБОТАХ (2)
СУБОТИ (5)
СУБОТІВ (2)
СУБОТНИК (1)
СУБОТНИКІВ (2)
СУБОТНІ (1)
СУБОТОВІ (4)
СУБОТУ (38)
СУБСИДІЇ (1)
СУВАЛКИ (4)
СУВАЛКСКУЮ (2)
СУВІЙ (9)
СУВОЇ (7)
СУВОЙ (1)
СУВОРА (2)
СУВОРЕ (1)
СУВОРИЙ (4)
СУВОРИМ (4)
СУВОРИМИ (2)
СУВОРИХ (3)
СУВОРІ (6)
СУВОРО (8)
СУВОРОВ (2)
СУВОРОВА (2)
СУВОРОГО (2)

СУВОРОЇ (1)
СУВОРУ (1)
СУВОЯМИ (2)
СУВОЯХ (1)
СУГОЛОВКА (1)
СУГОЛОВКАМИ (3)
СУГОЛОВКОМ (1)
СУГОЛОВОК (1)
СУГОЛОСНІ (1)
СУГОРБ (2)
СУГОРБА (7)
СУГОРБАМИ (3)
СУГОРБАХ (5)
СУГОРБИ (4)
СУГОРБІ (11)
СУД (52)
СУДА (3)
СУДАКА (1)
СУДАКАМИ (1)
СУДАКИ (1)
СУДАКІВ (1)
СУДАКОМ (2)
СУДАХ (1)
СУДДЕЮ (2)
СУДДІ (4)
СУДДЯ (35)
СУДЕ (1)
СУДЕБНОЙ (1)
СУДЕНЦЕ (1)
СУДЕНЦІ (1)
СУДЖЕНА (2)
СУДИ (3)
СУДИВ (2)
СУДИЛА (19)
СУДИЛАСЬ (5)
СУДИЛАСЯ (2)
СУДИЛИ (18)
СУДИЛОСЬ (4)
СУДИЛОСЯ (6)
СУДИМО (1)
СУДИТЕ (3)
СУДИТИ (14)
СУДИТИМУТЬ (1)

СУДИТЬ (10)
СУДИШ (2)
СУДІ (13)
СУДІВ (4)
СУДІЙ (2)
СУДІТЬ (1)
СУДНА (2)
СУДНАХ (1)
СУДНИКА (2)
СУДНИЧОК (1)
СУДНІ (1)
СУДНО (5)
СУДОВА (1)
СУДОВИЙ (1)
СУДОВИК (1)
СУДОВИКАМИ (1)
СУДОВИКІВ (1)
СУДОВІЙ (2)
СУДОВОГО (2)
СУДОВУ (1)
СУДОМ (6)
СУДОМИЛО (2)
СУДОМИТИ (2)
СУДОМИТЬ (12)
СУДОМЛІННЯ (1)
СУДУ (26)
СУДЦЕМ (1)
СУДЦІ (4)
СУДЦІВ (2)
СУДЦЯ (1)
СУДЧИКИ (2)
СУДЯТЬ (11)
СУДЯЧИ (1)
СУЄТА (7)
СУЄТИ (1)
СУЄТСТВІЙ (1)
СУЄТУ (4)
СУЖДЕНИЯ (1)
СУКА (3)
СУКАЛИ (1)
СУКАТИ (1)
СУКНА (22)
СУКНЕЮ (8)
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СУКНІ (160)
СУКНО (12)
СУКНОМ (16)
СУКНЮ (142)
СУКНЯ (61)
СУКНЯМИ (8)
СУКНЯХ (15)
СУКО (3)
СУКОННА (2)
СУКОННИЙ (15)
СУКОННИМИ (1)
СУКОННИХ (5)
СУКОННІ (7)
СУКОННІЙ (5)
СУКОННОГО (2)
СУКОННОЇ (4)
СУКОННОМУ (5)
СУКОННУ (10)
СУКОНЬ (23)
СУКОНЬКА (1)
СУКОНЬКИ (2)
СУКОНЬКУ (3)
СУКУ (4)
СУКУВАТА (2)
СУКУВАТИЙ (1)
СУКУВАТИМИ (1)
СУКУВАТОЮ (2)
СУКУПНА (5)
СУКУПНЕ (4)
СУКУПНИЙ (4)
СУКУПНИМИ (2)
СУКУПНИХ (5)
СУКУПНІ (8)
СУКУПНІЙ (2)
СУКУПНІМ (1)
СУКУПНО (15)
СУКУПНОГО (4)
СУКУПНОМУ (3)
СУКУПНОСТІ (2)
СУЛА (3)
СУЛИ (4)
СУЛІ (6)
СУЛІЇ (1)

СУЛОЮ (27)
СУЛТАН (2)
СУЛТАНА (6)
СУЛТАНІВНА (4)
СУЛТАНІВНИ (2)
СУЛТАНІВНО (1)
СУЛТАНІВНУ (1)
СУЛТАНСЬКІЙ (1)
СУЛТАНСЬКОМУ (1)
СУЛУ (6)
СУМ (66)
СУМА (2)
СУМАРОКОВ (1)
СУМАРОКОВА (1)
СУМАСШЕДША (2)
СУМАСШЕДШЕГО (1)
СУМАШЕДША (2)
СУМЕЖНА (1)
СУМЕЖНИЙ (1)
СУМЕЖНІ (1)
СУМЕЖНОГО (2)
СУМЕЖНУ (2)
СУМЕРК (1)
СУМИ (1)
СУМЛІННЯ (9)
СУМНА (25)
СУМНЕ (5)
СУМНЕНЬКО (1)
СУМНИЙ (31)
СУМНИМ (5)
СУМНИМИ (10)
СУМНИХ (11)
СУМНІ (57)
СУМНІВАТИСЬ (4)
СУМНІЙ (2)
СУМНІША (2)
СУМНІШЕ (2)
СУМНІШИЙ (1)
СУМНІШІ (5)
СУМНІШОГО (1)
СУМНО (74)
СУМНОГО (4)
СУМНОЇ (5)

СУМНОМУ (3)
СУМНО-СУМНО (1)
СУМНОТА (2)
СУМНУ (14)
СУМНУ-СУМНУ (1)
СУМОВИТИЙ (1)
СУМОВИТІ (1)
СУМОВИТО (1)
СУМОМ (2)
СУМУ (7)
СУМУВАВ (4)
СУМУВАЛА (3)
СУМУВАЛИ (3)
СУМУВАТИ (3)
СУМУВАТЬ (3)
СУМУЄ (13)
СУМУЄТЕ (1)
СУМУЄШ (9)
СУМУЙ (1)
СУМУЙ-БО (1)
СУМУЙТЕ (1)
СУМУЮ (6)
СУМУЮТЬ (5)
СУМЦОВ (7)
СУМЦОВА (3)
СУНДУК (2)
СУНЕ (6)
СУНЕТЬСЯ (12)
СУНЕШ (1)
СУНЕШСЯ (1)
СУНИЦІ (1)
СУНИЦЬ (4)
СУНИЦЯМИ (1)
СУНУВ (7)
СУНУВСЯ (7)
СУНУЛА (5)
СУНУЛАСЬ (13)
СУНУЛИСЬ (14)
СУНУТЬСЯ (14)
СУНЬСЯ (1)
СУП (1)
СУПЕРЕЧИЛИ (2)
СУПЕРЕЧИТИ (1)
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СУПЕРЕЧИТЬ (2)
СУПЕРЕЧКАМИ (1)
СУПЕРЕЧКАХ (2)
СУПЕРЕЧКИ (4)
СУПЕРЕЧКУ (1)
СУПЕРЕЧНОСТІ (1)
СУПЕРЕЧОК (2)
СУПИВ (4)
СУПИВСЬ (1)
СУПИЛА (6)
СУПИЛАСЬ (1)
СУПИЛИ (1)
СУПИЛОСЬ (1)
СУПИНИ (1)
СУПИТИ (1)
СУПИТИСЬ (1)
СУПИТЬ (3)
СУПИТЬСЯ (2)
СУПЛІКУ (2)
СУПЛЯТЬСЯ (1)
СУПОСТАТ (1)
СУПОСТАТІ (1)
СУПОСТАТІВ (2)
СУПОСТАТЬ (9)
СУПРОВОДЯТЬ (1)
СУПРОТИ (1)
СУПРОТИВНИК (2)
СУПРОТИВНИКА (2)
СУПРОТИВНИКАМ (1)
СУПРОТИВНИКИ (5)
СУПРОТИВНИКІВ (8)
СУПРОТИВНІ (1)
СУПРОТИВНОСТІ (1)
СУПРОТИЛЕЖНЕ (2)
СУПРОТИЛЕЖНИЙ (6)
СУПРОТИЛЕЖНИМ (1)
СУПРОТИЛЕЖНИХ (3)
СУПРОТИЛЕЖНІ (5)
СУПРОТИЛЕЖНІСТЬ
(6)
СУПРОТИЛЕЖНОЇ (2)
СУПРОТИЛЕЖНУ (1)
СУПРУГ (1)

СУПРУГА (1)
СУПРУЖЕСЬКІ (2)
СУПРУЖНИЦЮ (3)
СУПРУЖНИЦЯ (3)
СУПРУЖННЦЯ (1)
СУПРУН (13)
СУПРУНА (1)
СУПРУНЕНКА (1)
СУПРУНЕНКАМИ (1)
СУПРУНЕНКО (1)
СУПРУНОВІ (1)
СУПРУНОМ (1)
СУПРЯГА (1)
СУПРЯГИ (1)
СУПРЯЖИЧ (1)
СУПРЯЖИЧА (1)
СУПРЯЖИЧАМИ (2)
СУПРЯЖИЧІ (1)
СУПРЯЖИЧІВ (2)
СУПРЯЗІ (4)
СУПЧИК (2)
СУРА (5)
СУРГАНИТЬСЯ (4)
СУРГАНЯТЬСЯ (1)
СУРГУЧЕМ (1)
СУРДУТ (1)
СУРДУТІ (2)
СУРДУТОВИЙ (1)
СУРІ (1)
СУРМИ (1)
СУРО (1)
СУРСЬКИЙ (1)
СУРУ (1)
СУСАЛЬНОЕ (1)
СУСАНА (125)
СУСАНИ (9)
СУСАНІ (5)
СУСАННУ (6)
СУСАНО (1)
СУСАНОЮ (2)
СУСАНУ (1)
СУСІД (94)
СУСІДА (88)

СУСІДА-БАТЮШКИ (1)
СУСІДАМ (11)
СУСІДАМИ (29)
СУСІДАМИВЛОВЧИМИ (1)
СУСІДАМИ-ДІДИЧАМИ
(1)
СУСІДАМИМОЛОДИЦЯМИ (1)
СУСІДА-ПРИЯТЕЛЯ (1)
СУСІДАХ (3)
СУСІД-БАТЮШОК (2)
СУСІД-ДІДИЧІВ (2)
СУСІДЕ (1)
СУСІДИ (112)
СУСІДИ-ДІДИЧИ (1)
СУСІДИ-ДІДИЧІ (1)
СУСІДИ-ПАНИ (1)
СУСІДІ (5)
СУСІДІВ (11)
СУСІДКА (3)
СУСІДКАМИ (1)
СУСІДКИ (3)
СУСІДКИ-ПОСМІТЮХИ
(2)
СУСІДКО (2)
СУСІДКОЮ (3)
СУСІДКУ (1)
СУСІДНЄ (1)
СУСІДНІ (8)
СУСІДНІЙ (1)
СУСІДНІМ (2)
СУСІДНІМИ (1)
СУСІДНІХ (21)
СУСІДНЬОГО (11)
СУСІДНЬОЇ (2)
СУСІДНЬОМУ (3)
СУСІДНЬОЮ (1)
СУСІДО (1)
СУСІДОВІ (1)
СУСІДОК (2)
СУСІДОМ (8)
СУСІДОЮ (6)
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СУСІД-ПОЖИЛЕЦЬ (1)
СУСІДСТВІ (1)
СУСІДСТВО (1)
СУСІДСЬКИХ (4)
СУСІДСЬКІ (2)
СУСІДСЬКОГО (1)
СУСІДУ (14)
СУСПІЛ (1)
СУСПІЛЬ (51)
СУСПІЛЬНИМ (1)
СУСПІЛЬНОГО (4)
СУСПІЛЬНОСТІ (2)
СУСПІЛЬСТВА (26)
СУСПІЛЬСТВІ (12)
СУСПІЛЬСТВО (13)
СУСПІЛЬСТВОМ (3)
СУСПІЛЬСЬКИМ (1)
СУСПІЛЬСЬКІЙ (1)
СУСПІЛЬСЬКОЮ (1)
СУСТАВІВ (1)
СУСУ (2)
СУТАНА (1)
СУТАНАХ (1)
СУТАНИ (2)
СУТАНІ (1)
СУТЕНІЛО (17)
СУТЕНІТИ (7)
СУТЕНІТЬ (3)
СУТІНІ (3)
СУТІНКАМИ (12)
СУТІНКАХ (13)
СУТІНКИ (12)
СУТІНКІВ (4)
СУТІНКОМ (14)
СУТІНКУ (11)
СУТІНОК (25)
СУТІНОЧКАХ (2)
СУТІНОЧОК (1)
СУТІНЬ (1)
СУТІНЯМИ (4)
СУТІНЯХ (1)
СУТНІЄ (10)
СУТНІННЯ (2)

СУТНІТИ (2)
СУТНІЮ (3)
СУТНІЮТЬ (2)
СУТНОСТІ (5)
СУТНОТА (14)
СУТНОТАМИ (1)
СУТНОТИ (5)
СУТНОТІ (1)
СУТНОТУ (4)
СУТОНИ (1)
СУТОЧКАХ (3)
СУТОЧКИ (1)
СУТОЮ (1)
СУТРУДОВНИК (1)
СУТРУДОВНИКОМ (1)
СУТРУДОВНИЦТВО (1)
СУТТІ (3)
СУТТЮ (2)
СУТТЯ (3)
СУТУЛУВАТИЙ (1)
СУТУЛУВАТОГО (1)
СУТЬ (8)
СУФІКСАМИ (1)
СУФІКСИ (1)
СУФІКСОМ (1)
СУФІТИ (1)
СУФІТІ (1)
СУФІТОМ (2)
СУФЩИНСЬКА (7)
СУФЩИНСЬКИЙ (10)
СУФЩИНСЬКИМИ (1)
СУФЩИНСЬКОГО (3)
СУФЩИНСЬКОЇ (3)
СУФЩИНСЬКОЮ (1)
СУХА (36)
СУХАР (4)
СУХАРЕЦЬ (2)
СУХАРИКАМИ (1)
СУХАРІ (8)
СУХАРІВ (5)
СУХАРЦІ (7)
СУХАРЦІВ (1)
СУХАРЦЯМИ (3)

СУХАРЧИКИ (1)
СУХАРЯ (1)
СУХАРЯМИ (4)
СУХЕ (20)
СУХЕНЬКИЙ (3)
СУХИЙ (42)
СУХИМ (21)
СУХИМИ (7)
СУХИНИ (2)
СУХИХ (18)
СУХІ (52)
СУХІЙ (2)
СУХІМ (1)
СУХІШЕ (2)
СУХІШИХ (2)
СУХО (6)
СУХОБРУС (97)
СУХОБРУСА (16)
СУХОБРУСИ (1)
СУХОБРУСІВ (5)
СУХОБРУСІВЕН (3)
СУХОБРУСІВНАМИ (1)
СУХОБРУСІВНИ (7)
СУХОБРУСІВНОЮ (1)
СУХОБРУСІВСЬКОЮ
(1)
СУХОБРУСОВИМ (2)
СУХОБРУСОВИХ (2)
СУХОБРУСОВІ (4)
СУХОБРУСОВОГО (1)
СУХОБРУСОВУ (1)
СУХОБРУСОМ (1)
СУХОГО (23)
СУХОДОЛЕЮ (1)
СУХОДОЛІ (2)
СУХОДОЛОМ (1)
СУХОДОЛУ (1)
СУХОДОЛЬСЬКИМ (8)
СУХОДОЛЬСЬКОГО (4)
СУХОДОЛЬСЬКОМУ
(1)
СУХОДОЛЮ (1)
СУХОДОЛЯ (1)
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СУХОЗЛІТКОЮ (3)
СУХОЇ (7)
СУХОЛІСИ (1)
СУХОЛІСЬКІ (1)
СУХОЛОЛЬСЬКИМ (1)
СУХОМУ (11)
СУХОПАРА (12)
СУХОПАРИ (6)
СУХОПАРИНА (2)
СУХОПАРУ (10)
СУХОПЕРКИ (2)
СУХОРЕБРА (6)
СУХОРЕБРИХ (2)
СУХОРЕБРІ (3)
СУХОРЕБРОГО (1)
СУХОРЕБРОЇ (2)
СУХОРЕБРОЮ (2)
СУХОРЛЯВА (11)
СУХОРЛЯВЕ (7)
СУХОРЛЯВЕНЬКА (1)
СУХОРЛЯВИЙ (32)
СУХОРЛЯВИМ (2)
СУХОРЛЯВИМИ (2)
СУХОРЛЯВИХ (3)
СУХОРЛЯВІ (8)
СУХОРЛЯВІЙ (3)
СУХОРЛЯВОГО (1)
СУХОРЛЯВОЇ (2)
СУХОРЛЯВОМУ (3)
СУХОРЛЯВОЮ (1)
СУХОРЛЯВУ (7)
СУХОТАМИ (2)
СУХОТИ (5)
СУХОЮ (6)
СУХУ (12)
СУХУВАТИЙ (2)
СУХУВАТО (2)
СУХУМ-КАЛЕ (1)
СУХУЮ (1)
СУЦІЛЬНА (9)
СУЦІЛЬНЕ (5)
СУЦІЛЬНИМ (2)
СУЦІЛЬНІ (10)

СУЦІЛЬНІСТЬ (2)
СУЦІЛЬНОГО (1)
СУЦІЛЬНОЇ (2)
СУЦІЛЬНОМУ (2)
СУЦІЛЬНОЮ (1)
СУЦІЛЬНУ (2)
СУЧА (1)
СУЧАСНА (3)
СУЧАСНЕ (3)
СУЧАСНИЙ (2)
СУЧАСНИКІВ (1)
СУЧАСНИМ (1)
СУЧАСНИМИ (3)
СУЧАСНИХ (5)
СУЧАСНІ (15)
СУЧАСНІЙ (2)
СУЧАСНОГО (4)
СУЧАСНОЇ (2)
СУЧАСНОМУ (1)
СУЧАСНОСТІ (2)
СУЧЕ (1)
СУЧИЙ (2)
СУЧИМ (1)
СУЧИШ (1)
СУЧКА (9)
СУЧКАМИ (2)
СУЧКАХ (4)
СУЧКИ (3)
СУЧКІВ (1)
СУЧКО (4)
СУЧКОЮ (1)
СУЧКУ (3)
СУЧКУВАТІ (4)
СУЧКУВАТОЮ (4)
СУЧОГО (1)
СУЧОК (3)
СУША (18)
СУШАТЬ (2)
СУШИ (2)
СУШИЛИ (1)
СУШИЛИСЬ (1)
СУШИЛОСЬ (1)
СУШИТИ (1)

СУШИТЬ (2)
СУШИТЬСЯ (1)
СУШІ (5)
СУШКЕВИЧ (2)
СУШКЕВИЧА (6)
СУШКЕВИЧЕВІ (2)
СУШУ (2)
СУЩА (1)
СУЩЕ (4)
СУЩЕЕ (1)
СУЩЕСТВ (1)
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО
(2)
СУЩЕСТВО (1)
СУЩЕСТВОВАТЬ (1)
СУЩЕСТВУЕМ (1)
СУЩЕСТВУЕТ (1)
СУЩІСТЬ (2)
СУЩНІСТЬ (1)
СУЩНОСТЬ (2)
СФЕРА (1)
СФЕРАХ (6)
СФЕРІ (3)
СФЕРОЮ (1)
СФЕРУ (5)
СФІНКС (1)
СФОРМОВАНІ (2)
СФОРМУВАЛИСЬ (2)
СФОРМУВАТИ (2)
СХАМЕНЕТЬСЯ (1)
СХАМЕНИСЬ (25)
СХАМЕНИСЯ (11)
СХАМЕНІТЬСЯ (5)
СХАМЕНУВСЬ (10)
СХАМЕНУВСЯ (10)
СХАМЕНУВШИСЬ (1)
СХАМЕНУЛАСЬ (22)
СХАМЕНУЛАСЯ (1)
СХАМЕНУЛИСЬ (6)
СХАМЕНУСЯ (1)
СХАМЕНУТИСЬ (2)
СХАМЕНУТЬСЯ (1)
СХАРАПУДЖЕНИЙ (1)
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СХАРАПУДИВСЯ (2)
СХАРАПУДИЛА (1)
СХАРАПУДИЛИСЬ (1)
СХВАЧУЄТЬСЯ (4)
СХВАЧУЙТЕСЬ (1)
СХВАЧУЮТЬСЯ (1)
СХЕМА (2)
СХИЗМА (2)
СХИЗМАТИКА (1)
СХИЗМАТИКАМ (1)
СХИЗМАТИКАМИ (1)
СХИЗМАТИКИ (5)
СХИЗМАТИКІВ (4)
СХИЗМАТИКОМ (1)
СХИЗМАТИЦЬКИМИ
(1)
СХИЗМАТИЦЬКИХ (2)
СХИЗМАТИЦЬКІ (2)
СХИЗМАТИЦЬКОЇ (1)
СХИЗМАТИЦЬКОМУ
(1)
СХИЗМАТИЦЬКУ (1)
СХИЗМАТИЧКАЧЕРНИЧКА (1)
СХИЗМИ (2)
СХИЛЕНА (1)
СХИЛИВ (11)
СХИЛИВСЬ (1)
СХИЛИВША (1)
СХИЛИВШИ (23)
СХИЛИВШИСЬ (1)
СХИЛИЛА (24)
СХИЛИЛАСЬ (7)
СХИЛИЛИСЬ (3)
СХИЛИТЬ (2)
СХИЛИТЬСЯ (1)
СХИЛЬНИЙ (1)
СХИЛЯВ (1)
СХИЛЯВСЯ (1)
СХИЛЯЄ (1)
СХИЛЯЄТЬСЯ (4)
СХИЛЯЛА (1)
СХИЛЯЛИСЬ (1)

СХИЛЯТЬСЯ (2)
СХИЛЯЮСЬ (1)
СХИЛЯЮТЬСЯ (1)
СХИЛЯЮЧИСЬ (1)
СХІД (40)
СХІДЕЦЬ (4)
СХІДКУ (1)
СХІДНА (7)
СХІДНЕ (5)
СХІДНИЙ (6)
СХІДНИМ (2)
СХІДНИХ (6)
СХІДНІ (8)
СХІДНІМИ (1)
СХІДНОГО (5)
СХІДНОЇ (9)
СХІДНОМУ (2)
СХІДНОЮ (1)
СХІДНУ (4)
СХІДНЯХ (1)
СХІДЦІ (13)
СХІДЦІВ (10)
СХІДЦЯ (1)
СХІДЦЯМИ (7)
СХІДЦЯХ (63)
СХКЛИЛА (1)
СХЛАМАЛА (2)
СХЛАМАЛИ (1)
СХЛАМАЮТЬ (1)
СХОВАВ (30)
СХОВАВСЬ (3)
СХОВАВСЯ (27)
СХОВАВШИ (2)
СХОВАВШИСЬ (5)
СХОВАЄ (3)
СХОВАЄМО (4)
СХОВАЄТЕ (1)
СХОВАЄТЬСЯ (9)
СХОВАЄШ (2)
СХОВАЄШСЯ (11)
СХОВАЙ (5)
СХОВАЙМО (2)
СХОВАЙМОСЬ (1)

СХОВАЙТЕ (5)
СХОВАЛА (31)
СХОВАЛАСЬ (40)
СХОВАЛАСЯ (1)
СХОВАЛИ (8)
СХОВАЛИСЬ (11)
СХОВАЛОСЬ (7)
СХОВАЛОСЯ (1)
СХОВАНА (3)
СХОВАНЕ (3)
СХОВАНІ (13)
СХОВАНКИ (9)
СХОВАНКУ (12)
СХОВАНО (3)
СХОВАНУ (2)
СХОВАНЦІ (12)
СХОВАТИ (9)
СХОВАТИСЬ (15)
СХОВАТИСЯ (1)
СХОВАТЬ (14)
СХОВАТЬСЯ (7)
СХОВАЮ (7)
СХОВАЮСЬ (6)
СХОВАЮТЬСЯ (2)
СХОВИЩІ (1)
СХОВУ (2)
СХОДАМИ (6)
СХОДАХ (73)
СХОДЕ (2)
СХОДИ (25)
СХОДИВ (17)
СХОДИВСЯ (3)
СХОДИЛА (7)
СХОДИЛАСЬ (2)
СХОДИЛАСЯ (1)
СХОДИЛИ (7)
СХОДИЛИСЬ (11)
СХОДИЛО (7)
СХОДИЛОСЬ (2)
СХОДИМОСЬ (1)
СХОДИТИ (1)
СХОДИТИСЬ (5)
СХОДИТЬ (22)
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СХОДІ (33)
СХОДІВ (16)
СХОДУ (19)
СХОДЦІ (1)
СХОДЬСЯ (1)
СХОДЬТЕ (1)
СХОДЯТЬ (6)
СХОДЯТЬСЯ (12)
СХОДЯЧЕ (1)
СХОДЯЧИ (2)
СХОДЯЧОГО (1)
СХОЖА (84)
СХОЖЕ (44)
СХОЖИЙ (92)
СХОЖИМ (7)
СХОЖИМИ (8)
СХОЖИХ (15)
СХОЖІ (83)
СХОЖІЙ (1)
СХОЖІСТЬ (5)
СХОЖІСТЮ (2)
СХОЖО (1)
СХОЖОГО (9)
СХОЖОЮ (5)
СХОЖУ (9)
СХОЛАСТИКА (3)
СХОЛАСТИЧНА (1)
СХОЛАСТИЧНИХ (1)
СХОЛАСТИЧНОЮ (2)
СХОПИВ (5)
СХОПИВСЬ (15)
СХОПИВСЯ (110)
СХОПИВШИ (2)
СХОПИВШИСЬ (19)
СХОПИЛА (4)
СХОПИЛАСЬ (72)
СХОПИЛАСЯ (19)
СХОПИЛИСЬ (13)
СХОПИЛИСЯ (2)
СХОПИЛОСЬ (6)
СХОПИЛОСЯ (2)
СХОПИТИ (1)
СХОПИТИСЬ (1)

СХОПИТИСЯ (1)
СХОПИТЬСЯ (11)
СХОПИШ (1)
СХОПИШСЯ (1)
СХОПЛЕНИХ (2)
СХОПЛЮ (1)
СХОПЛЮВАВСЯ (1)
СХОПЛЮВАЛАСЬ (2)
СХОПЛЮВАЛИСЬ (1)
СХОПЛЮЄТЬСЯ (11)
СХОПЛЮСЬ (1)
СХОПЛЮСЯ (1)
СХОПЛЮЮСЬ (3)
СХОПЛЯТЬ (1)
СХОПЛЯТЬСЯ (2)
СХОТІВ (28)
СХОТІЛА (25)
СХОТІЛИ (11)
СХОТІЛО (2)
СХОТІЛОСЬ (34)
СХОТІЛОСЯ (12)
СХОТЯТЬ (16)
СХОЧЕ (78)
СХОЧЕМО (1)
СХОЧЕТЕ (22)
СХОЧЕТЬСЯ (3)
СХОЧЕШ (12)
СХОЧУ (17)
СХУД (4)
СХУДЛА (8)
СХУДЛЕ (3)
СХУДЛИХ (1)
СХУДЛІ (2)
СХУДНУ (1)
СХУДНУТЬ (1)
СЦЕН (5)
СЦЕНА (31)
СЦЕНАХ (11)
СЦЕНИ (56)
СЦЕНІ (157)
СЦЕНІЧНИХ (2)
СЦЕНІЧНІ (1)
СЦЕНІЧНОГО (1)

СЦЕНІЧНОЇ (1)
СЦЕНКА (2)
СЦЕНКАМИ (2)
СЦЕНКИ (1)
СЦЕНОЮ (6)
СЦЕНУ (114)
СЦІПУРСЬКИЙ (2)
СЧЕЗЛИ (2)
СЧЕТ (6)
СЧЕТІ (2)
СЧЕТУ (2)
СЬОГО (59)
СЬОГОДНІ (315)
СЬОГОДНІ-ЗАВТРА (8)
СЬОГОДНІШНІМ (3)
СЬОГОДНІШНЬОГО (1)
СЬОГОДНЯ (25)
СЬОГОРІЧНІ (1)
СЬОГОРІЧНУ (1)
СЬОГОРІШНЬОГО (1)
СЬОГОСВІТНІ (1)
СЬОГОЧАСНА (12)
СЬОГОЧАСНИМИ (9)
СЬОГОЧАСНИХ (22)
СЬОГОЧАСНІ (21)
СЬОГОЧАСНІЙ (2)
СЬОГОЧАСНОГО (6)
СЬОГОЧАСНОЇ (6)
СЬОГОЧАСНОМУ (2)
СЬОГОЧАСНОСТІ (7)
СЬОГОЧАСНОЮ (1)
СЬОГОЧАСНУ (8)
СЬОМА (1)
СЬОМГИ (2)
СЬОМИЙ (2)
СЬОМІЙ (1)
СЬОМОГО (1)
СЬОМОМУ (9)
СЬОМУ (7)
СЬОРБАВ (5)
СЬОРБАЄ (2)
СЬОРБАЛА (2)
СЬОРБАЛИ (5)
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СЬОРБАННЯ (1)
СЬОРБАТИ (1)
СЬОРБАЮ (1)
СЬОРБАЮЧИ (5)
СЬОРБНУВ (1)
СЬОРБНУЛА (1)
СЬОРБНУЛИ (1)
СЫН (6)
СЮ (18)
СЮДА (3)
СЮДИ (280)
СЮДИІ (1)
СЮДИ-ТУДИ (3)
СЮДОЮ (6)
СЮЖЕТ (20)
СЮЖЕТАХ (2)
СЮЖЕТИ (26)
СЮЖЕТІВ (8)
СЮЖЕТОВІ (2)
СЮЖЕТОМ (3)
СЮЖЕТУ (7)
СЮРПРИЗ (3)
СЮРПРИЗА (1)
СЮРПРИЗИ (1)
СЮРТУК (3)
СЮРТУКА (1)
СЮРТУКАХ (1)
СЮРТУЦІ (2)
СЮРТУЧКИ (1)
СЯ (42)
СЯВ (12)
СЯГАВ (3)
СЯГАЄ (6)
СЯГАЛА (2)
СЯГАЛИ (2)
СЯГАЛО (9)
СЯГАЮ (1)
СЯГАЮЧИ (1)
СЯДЕ (35)
СЯДЕМО (13)
СЯДЕТЕ (1)
СЯДЕШ (4)
СЯДУ (29)

СЯДУТЬ (6)
СЯДЬ (24)
СЯДЬМО (13)
СЯДЬТЕ (6)
СЯЕВА (1)
СЯЄ (38)
СЯЄВА (7)
СЯЄВІ (21)
СЯЄВО (8)
СЯЄВОМ (10)
СЯЙВА (2)
СЯЙВІ (4)
СЯЙВО (3)
СЯЙВОМ (4)
СЯЙНІ (1)
СЯК (2)
СЯКА (4)
СЯКАЄ (4)
СЯКА-ТАКА (13)
СЯКАТЬ (2)
СЯКИЙ (1)
СЯКИЙ-ТАКИЙ (9)
СЯКИМ-ТАКИМ (2)
СЯКІ-ТАКІ (7)
СЯКОГО-ТАКОГО (3)
СЯКОЇ-ТАКОЇ (1)
СЯК-ТАК (16)
СЯКУ-ТАКУ (10)
СЯЛА (18)
СЯЛИ (23)
СЯЛО (19)
СЯН (1)
СЯНА (2)
СЯСТРА (2)
СЯЮТЬ (24)
СЯЮЧИЙ (1)
СЯЯВ (1)
СЯЯЛА (1)
СЯЯЛО (1)
СЯЯТИ (1)
ТА (21846)
ТА ЖЕ (3)
ТАБАКА (7)

ТАБАКИ (11)
ТАБАКИРКУ (2)
ТАБАКОЮ (14)
ТАБАКУ (5)
ТАБАТИРКИ (3)
ТАБАТИРКОЮ (2)
ТАБАТИРКУ (8)
ТАБАТИРЦІ (2)
ТАБІР (56)
ТАБЛИЦЯ (2)
ТАБЛИЧКОЮ (2)
ТАБЛИЧЦІ (1)
ТАБЛЬ-ДОТ (1)
ТАБОР (1)
ТАБОРАМИ (2)
ТАБОРИ (3)
ТАБОРІ (28)
ТАБОРІВ (1)
ТАБОРОВОГО (1)
ТАБОРОМ (10)
ТАБОРУ (59)
ТАБУН (3)
ТАБУНАМИ (1)
ТАБУНИ (6)
ТАБУНОМ (1)
ТАБУРЕТА (1)
ТАБУРЕТИ (1)
ТАВОЛГА (1)
ТАВОЛГИ (2)
ТАВРИЗЬКІЙ (1)
ТАВРИЧАНИ (1)
ТАВРИЧАНИНА (1)
ТАВРИЧАНИНІ (2)
ТАВРІЇ (1)
ТАВРІЙСЬКОЇ (1)
ТАГАН (3)
ТАГАНАМИ (1)
ТАГАНИ (2)
ТАГДА (1)
ТАЗ (4)
ТАЗИ (1)
ТАЇВСЯ (2)
ТАЇЛА (1)
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ТАЇЛАСЬ (3)
ТАЇЛИСЬ (1)
ТАЇСА (88)
ТАЇСИ (22)
ТАЇСИН (2)
ТАЇСИНА (4)
ТАЇСИНИ (1)
ТАЇСИНІ (2)
ТАЇСИНІЙ (1)
ТАЇСИНОМУ (1)
ТАЇСІ (3)
ТАЇСО (1)
ТАЇСОЮ (4)
ТАЇСУ (8)
ТАЇТИ (2)
ТАЇТИСЬ (7)
ТАЇТЬСЯ (1)
ТАЙН (1)
ТАЙНИ (6)
ТАЙНІ (3)
ТАЙНОЮ (1)
ТАЙНУ (5)
ТАЙТЕСЬ-БО (1)
ТАК (4480)
ТАКА (842)
ТАКА-ТО (1)
ТАКАЯ (1)
ТАК-БО (1)
ТАКЕ (582)
ТАКЖЕ (1)
ТАКИ (1126)
ТАКИЙ (661)
ТАКИЙ-ТО (4)
ТАКИМ (193)
ТАКИМИ (109)
ТАКИ-ТАК (1)
ТАКИХ (332)
ТАКИХ-ТО (1)
ТАКІ (750)
ТАКІВСЬКА (1)
ТАКІВСЬКИХ (21)
ТАКІВСЬКІ (2)
ТАКІВСЬКОГО (2)

ТАКІЇ (1)
ТАКІЙ (56)
ТАКІЙ-ТО (2)
ТАКІМ (11)
ТАКІ-ТО (2)
ТАК-О (2)
ТАКОГО (304)
ТАКОГОЇ (1)
ТАКОГО-ТО (5)
ТАКОЕ (1)
ТАКОЖ (11)
ТАКОЇ (229)
ТАКОМ (1)
ТАКОМУ (46)
ТАКОЮ (121)
ТАКТ (8)
ТАК-ТАК (3)
ТАК-ТАКИ (7)
ТАК-ТО (19)
ТАКУ (300)
ТАКУЮ (4)
ТАЛА (1)
ТАЛАЛАЙЦІ (1)
ТАЛАН (29)
ТАЛАНОВИТА (7)
ТАЛАНОВИТИЙ (10)
ТАЛАНОВИТИМ (4)
ТАЛАНОВИТИХ (2)
ТАЛАНОВИТІ (6)
ТАЛАНОВИТО (2)
ТАЛАНОВИТОГО (6)
ТАЛАНОВИТОЇ (1)
ТАЛАНОВІ (1)
ТАЛАНОМ (2)
ТАЛАНТ (68)
ТАЛАНТАМ (1)
ТАЛАНТАМИ (2)
ТАЛАНТАХ (1)
ТАЛАНТИ (6)
ТАЛАНТІ (2)
ТАЛАНТОМ (10)
ТАЛАНТУ (17)
ТАЛАНУ (15)

ТАЛІЄЮ (1)
ТАЛІЇ (13)
ТАЛІЮ (20)
ТАЛІЯ (7)
ТАЛМУДІ (2)
ТАЛЯРІВ (2)
ТАЛЯРОВІ (1)
ТАМ (1972)
ТАМ-БО (1)
ТАМБОВСЬКІ (1)
ТАМЕЧКИ (23)
ТАМОЖЕННОЮ (2)
ТАМОЖНІ (2)
ТАМОШНІ (1)
ТАМОШНІМИ (2)
ТАМОШНІХ (2)
ТАМ-ТАКИ (12)
ТАМТЕШНІМИ (1)
ТАМ-ТО (7)
ТАМУВАННЯ (2)
ТАНГОЙЗЕРА (1)
ТАНЕ (3)
ТАНЕЦЬ (77)
ТАНОК (1)
ТАНУВ (1)
ТАНЦЕВІ (1)
ТАНЦІ (61)
ТАНЦІВ (64)
ТАНЦІ-КОЗАЧКИ (1)
ТАНЦКЛАС (1)
ТАНЦЮ (5)
ТАНЦЮВАВ (11)
ТАНЦЮВАЛА (35)
ТАНЦЮВАЛИ (34)
ТАНЦЮВАЛО (1)
ТАНЦЮВАТИ (65)
ТАНЦЮВАТИМЕ (1)
ТАНЦЮВАТИМУ (2)
ТАНЦЮВАТИМУТЬ (2)
ТАНЦЮВАТЬ (18)
ТАНЦЮЄ (23)
ТАНЦЮЄВИТАНЦЬОВУЄ (1)
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ТАНЦЮЄМО (1)
ТАНЦЮЄШ (2)
ТАНЦЮЙ (7)
ТАНЦЮЙТЕ (3)
ТАНЦЮРИСТ (1)
ТАНЦЮРИСТА (3)
ТАНЦЮРИСТКИ (1)
ТАНЦЮРИСТОЇ (1)
ТАНЦЮРИСТОЮ (1)
ТАНЦЮЮ (1)
ТАНЦЮЮТЬ (27)
ТАНЦЮЮЧИ (2)
ТАНЦЯ (4)
ТАНЦЯМ (1)
ТАНЦЯМИ (19)
ТАНЦЯХ (20)
ТАНЯЧКЕВИЧ (1)
ТАПЧАН (1)
ТАПЧАНІ (8)
ТАПЧАНІ-КУШЕТЦІ (1)
ТАПЧАНЧИК (2)
ТАПЧАНЧИКУ (1)
ТАРАБАНИЛА (1)
ТАРАБАНИТИМЕ (1)
ТАРАБАНИТИСЬ (1)
ТАРАБАНИТЬ (2)
ТАРАБАНЯТЬ (1)
ТАРАБАНЯТЬСЯ (1)
ТАРАНЕЮ (3)
ТАРАНІ (3)
ТАРАНКУВАТА (1)
ТАРАНКУВАТИЙ (3)
ТАРАНОВСЬКИЙ (1)
ТАРАНЮ (2)
ТАРАНЯ (1)
ТАРАС (29)
ТАРАСА (19)
ТАРАСЕ (1)
ТАРАСІ (2)
ТАРАСІВ (3)
ТАРАСІВКИ (2)
ТАРАСІВНА (1)
ТАРАСІЄВІ (4)

ТАРАСІЄМ (1)
ТАРАСІЙ (62)
ТАРАСІЮ (3)
ТАРАСІЯ (15)
ТАРАСОВИЧУ (2)
ТАРАСОВІ (6)
ТАРАСОВСКАЯ (1)
ТАРАСОМ (2)
ТАРАСУ (6)
ТАРАХКОТІЛКУ (1)
ТАРАХНУ (1)
ТАРАХНУВ (3)
ТАРАХНУЛА (1)
ТАРАЩАНСЬКИЙ (4)
ТАРАЩАНСЬКОГО (2)
ТАРАЩАНСЬКОМУ (2)
ТАРАЩЕЮ (2)
ТАРАЩІ (16)
ТАРГАНИ (1)
ТАРІЛКА (16)
ТАРІЛКАМИ (10)
ТАРІЛКАХ (6)
ТАРІЛКИ (63)
ТАРІЛКОЮ (3)
ТАРІЛКУ (63)
ТАРІЛОК (13)
ТАРІЛОЧКАМИ (1)
ТАРІЛОЧКАХ (1)
ТАРІЛОЧКИ (5)
ТАРІЛОЧКУ (1)
ТАРІЛОЧОК (1)
ТАРІЛЦІ (34)
ТАРКАНІВ (1)
ТАРНОВА (1)
ТАРНОВІ (2)
ТАРНОВСЬКИЙ (8)
ТАРНОВСЬКИМ (2)
ТАРНОВСЬКОГО (19)
ТАРНОВСЬКОМУ (2)
ТАРТАК (1)
ТАРТАКА (1)
ТАРТАКОМ (1)
ТАРТАР (5)

ТАРТАРУ (2)
ТАРХАНАМИ (1)
ТАРХАНИ (1)
ТАСУЮТЬ (2)
ТАСУЮТЬСЯ (1)
ТАТА (28)
ТАТАР (57)
ТАТАРАМ (4)
ТАТАРАМИ (13)
ТАТАРВИ (7)
ТАТАРВОЮ (4)
ТАТАРИ (72)
ТАТАРИ-КОЗАКИ (2)
ТАТАРИН (10)
ТАТАРКАМ (2)
ТАТАРКАМИ (1)
ТАТАРОВЕ (1)
ТАТАРСЬКА (6)
ТАТАРСЬКЕ (3)
ТАТАРСЬКИЙ (1)
ТАТАРСЬКИМ (3)
ТАТАРСЬКИМИ (1)
ТАТАРСЬКИХ (5)
ТАТАРСЬКІ (7)
ТАТАРСЬКІЇ (1)
ТАТАРСЬКІЙ (3)
ТАТАРСЬКОГО (13)
ТАТАРСЬКОЇ (6)
ТАТАРСЬКОМУ (2)
ТАТАРСЬКУ (2)
ТАТЕЛЕ (6)
ТАТИЩЕВ (2)
ТАТІВ (1)
ТАТКА (5)
ТАТКО (4)
ТАТКОВІ (1)
ТАТКОМ (1)
ТАТО (70)
ТАТОВІ (11)
ТАТОМ (10)
ТАТОЧКУ (2)
ТАТР (2)
ТАТРИ (9)
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ТАТРІВ (3)
ТАТУ (171)
ТАТУНЬ (2)
ТАТУНЯ (6)
ТАТУСЕВА (1)
ТАТУСЕВІ (1)
ТАТУСЯ (3)
ТАХЛІ (8)
ТАХЛІВ (1)
ТАХЛЯ (4)
ТАХЛЯМИ (3)
ТАХОЛЬ (1)
ТАШЛИКА (1)
ТАЩИТЬ (1)
ТАЯ (5)
ТАЯТЬСЯ (1)
ТВАРДОВСЬКИЙ (1)
ТВАРЮКА (2)
ТВЕН (2)
ТВЕРДА (11)
ТВЕРДЕ (12)
ТВЕРДЕНЬКІ (1)
ТВЕРДЕНЬКО (1)
ТВЕРДИЙ (17)
ТВЕРДИЛА (1)
ТВЕРДИМ (12)
ТВЕРДИМИ (1)
ТВЕРДИНЕЮ (5)
ТВЕРДИНІ (22)
ТВЕРДИНЮ (11)
ТВЕРДИНЯ (8)
ТВЕРДИХ (3)
ТВЕРДІ (9)
ТВЕРДІЙ (3)
ТВЕРДІШЕ (2)
ТВЕРДІШИЙ (3)
ТВЕРДІШИМ (1)
ТВЕРДО (11)
ТВЕРДОГО (4)
ТВЕРДОЇ (1)
ТВЕРДОМУ (4)
ТВЕРДОЮ (1)
ТВЕРДУ (11)

ТВЕРДУВАТА (1)
ТВЕРЕЗА (6)
ТВЕРЕЗИЙ (11)
ТВЕРЕЗИМ (1)
ТВЕРЕЗИМИ (1)
ТВЕРЕЗИТЬ (1)
ТВЕРЕЗИХ (1)
ТВЕРЕЗІ (1)
ТВЕРЕЗІСІНЬКИЙ (1)
ТВЕРЕЗІСТЬ (1)
ТВЕРЕЗІШИЙ (2)
ТВЕРЕЗІШІ (1)
ТВЕРЕЗОГО (1)
ТВЕРЕЗОСТІ (1)
ТВЕРСЬКІ (1)
ТВІЙ (202)
ТВІР (7)
ТВОГО (88)
ТВОЕГО (1)
ТВОЄ (103)
ТВОЄЇ (53)
ТВОЄМУ (21)
ТВОЄЮ (20)
ТВОЇ (198)
ТВОЇЙ (35)
ТВОЇМ (28)
ТВОЇМИ (17)
ТВОЇХ (94)
ТВОРАМИ (12)
ТВОРАХ (22)
ТВОРИ (35)
ТВОРИТИ (2)
ТВОРИТЬСЯ (3)
ТВОРІВ (33)
ТВОРОМ (1)
ТВОРЦЯ (1)
ТВОРЧА (2)
ТВОРЧЕСТВА (2)
ТВОРЧІСТЬ (6)
ТВОРЧІСТЮ (2)
ТВОРЧОЇ (2)
ТВОРЧОСТІ (12)
ТВОРЯТЬСЯ (1)

ТВОЮ (70)
ТВОЯ (252)
ТЕ (1515)
ТЕАТЕР (1)
ТЕАТР (65)
ТЕАТРАЛЬНА (7)
ТЕАТРАЛЬНИХ (4)
ТЕАТРАЛЬНІ (3)
ТЕАТРАЛЬНІЙ (8)
ТЕАТРАЛЬНІМ (1)
ТЕАТРАЛЬНО (3)
ТЕАТРАЛЬНОГО (1)
ТЕАТРАЛЬНОЇ (3)
ТЕАТРАЛЬНОМУ (2)
ТЕАТРАЛЬНОЮ (2)
ТЕАТРАЛЬНУ (3)
ТЕАТРАМИ (1)
ТЕАТРАХ (15)
ТЕАТРИ (3)
ТЕАТРІ (67)
ТЕАТРОВІ (6)
ТЕАТРОМ (5)
ТЕАТРУ (38)
ТЕБЕ (1835)
ТЕБЯ (9)
ТЕЄ (20)
ТЕЄ-ТО (3)
ТЕЖ (116)
ТЕЗИСИ (2)
ТЕЗИСІВ (2)
ТЕЗИСУ (2)
ТЕЇ (1)
ТЕКЕЛІЙ (1)
ТЕКІНСЬКОМУ (1)
ТЕКІНЦІ (1)
ТЕКЛА (29)
ТЕКЛЕЮ (1)
ТЕКЛИ (13)
ТЕКЛІ (12)
ТЕКЛО (2)
ТЕКЛЮ (5)
ТЕКЛЯ (81)
ТЕКСТ (8)
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ТЕКСТИ (1)
ТЕКСТОМ (2)
ТЕКСТУ (8)
ТЕКТИ (1)
ТЕКТИМЕ (1)
ТЕКУЧЕ (2)
ТЕКУЧИЙ (2)
ТЕКУЧИМ (1)
ТЕКУЧІ (1)
ТЕКУЧОГО (5)
ТЕКУЧОЮ (3)
ТЕКУЩЕМ (1)
ТЕКУЩИЙ (4)
ТЕЛЕГРАМ (4)
ТЕЛЕГРАМА (7)
ТЕЛЕГРАМИ (11)
ТЕЛЕГРАМІ (1)
ТЕЛЕГРАМОЮ (1)
ТЕЛЕГРАМУ (23)
ТЕЛЕГРАФ (5)
ТЕЛЕГРАФА (4)
ТЕЛЕГРАФЕ (2)
ТЕЛЕГРАФІ (2)
ТЕЛЕГРАФІВ (3)
ТЕЛЕГРАФІСТІВ (2)
ТЕЛЕГРАФНІ (1)
ТЕЛЕГРАФУ (1)
ТЕЛЕПАЛАСЬ (1)
ТЕЛЕПНЕ (1)
ТЕЛЕПНУ (4)
ТЕЛЕПНУВ (9)
ТЕЛЕПНУТИ (1)
ТЕЛЕПНУТЬ (1)
ТЕЛЕСИКА (1)
ТЕЛЕФОН (3)
ТЕЛЕФОНІВ (1)
ТЕЛЕФОННА (1)
ТЕЛЄ (3)
ТЕЛИЦІ (5)
ТЕЛИЦЮ (10)
ТЕЛИЦЯ (5)
ТЕЛИЧКИ (2)
ТЕЛИЧКОЮ (1)

ТЕЛИЧКУ (1)
ТЕЛІПАВСЬ (5)
ТЕЛІПАВСЯ (15)
ТЕЛІПАЄТЬСЯ (14)
ТЕЛІПАЛАСЬ (15)
ТЕЛІПАЛАСЯ (1)
ТЕЛІПАЛИСЬ (35)
ТЕЛІПАЛИСЯ (1)
ТЕЛІПАЛОСЬ (3)
ТЕЛІПАТИСЬ (1)
ТЕЛІПАЮТЬСЯ (14)
ТЕЛЛІ (1)
ТЕЛЛЯ (1)
ТЕЛЬБУХИ (5)
ТЕЛЯ (15)
ТЕЛЯМ (6)
ТЕЛЯТ (3)
ТЕЛЯТА (18)
ТЕЛЯТАМИ (2)
ТЕЛЯТИ (2)
ТЕЛЯТИНОЮ (1)
ТЕЛЯТІ (3)
ТЕЛЯТКО (3)
ТЕМА (3)
ТЕМЗА (1)
ТЕМИ (8)
ТЕМНА (61)
ТЕМНЕ (22)
ТЕМНЕНЬКА (3)
ТЕМНЕНЬКОЇ (1)
ТЕМНЕНЬКУ (1)
ТЕМНИЙ (39)
ТЕМНИМ (24)
ТЕМНИМИ (57)
ТЕМНИХ (74)
ТЕМНИЦІ (3)
ТЕМНИЦЮ (2)
ТЕМНІ (143)
ТЕМНІЄ (2)
ТЕМНІЙ (27)
ТЕМНІЛА (2)
ТЕМНІЛИ (8)
ТЕМНІЛО (1)

ТЕМНІТИ (2)
ТЕМНІША (3)
ТЕМНІШАВ (1)
ТЕМНІШАЄ (4)
ТЕМНІШАЛА (1)
ТЕМНІШАЛИ (2)
ТЕМНІШАЛО (4)
ТЕМНІШАТИ (2)
ТЕМНІШЕ (5)
ТЕМНІШИЙ (3)
ТЕМНІШИМ (2)
ТЕМНІШИМИ (2)
ТЕМНІШІ (8)
ТЕМНІЮТЬ (3)
ТЕМНО (13)
ТЕМНО-БРОНЗОВОЇ (1)
ТЕМНО-БУЗКОВА (1)
ТЕМНОГО (30)
ТЕМНОЕ (1)
ТЕМНО-ЗЕЛЕНА (5)
ТЕМНО-ЗЕЛЕНЕ (1)
ТЕМНО-ЗЕЛЕНИЙ (3)
ТЕМНО-ЗЕЛЕНИМ (1)
ТЕМНО-ЗЕЛЕНИМИ (2)
ТЕМНО-ЗЕЛЕНИХ (2)
ТЕМНО-ЗЕЛЕНІ (6)
ТЕМНО-ЗЕЛЕНОГО (1)
ТЕМНО-ЗЕЛЕНОЇ (1)
ТЕМНО-ЗЕЛЕНОЮ (1)
ТЕМНОЇ (39)
ТЕМНО-КАРИМИ (1)
ТЕМНО-КАРІ (7)
ТЕМНО-КОРИЧНЕВА
(1)
ТЕМНОМУ (26)
ТЕМНО-ПУНСОВОЮ
(1)
ТЕМНО-РОЖЕВИЙ (1)
ТЕМНО-РУСИХ (1)
ТЕМНО-РУСІ (3)
ТЕМНО-РУСОЮ (1)
ТЕМНО-РУСЯВА (1)
ТЕМНО-РУСЯВЕ (1)

692

ТЕМНО-РУСЯВИЙ (1)
ТЕМНО-РУСЯВИМИ (1)
ТЕМНО-СИЗОГО (1)
ТЕМНО-СИНЄ (4)
ТЕМНО-СИНІЙ (3)
ТЕМНО-СИНІМ (2)
ТЕМНО-СИНЬОГО (5)
ТЕМНО-СИНЬОМУ (5)
ТЕМНО-СИНЬОЮ (2)
ТЕМНО-СИНЯ (2)
ТЕМНО-СІРИМИ (2)
ТЕМНО-СІРИХ (1)
ТЕМНО-СІРІ (3)
ТЕМНОТА (2)
ТЕМНОТИ (5)
ТЕМНОТІ (4)
ТЕМНОТУ (6)
ТЕМНО-ФІОЛЕТОВІЙ
(1)
ТЕМНО-ЧЕРВОНА (2)
ТЕМНО-ЧЕРВОНИЙ (1)
ТЕМНО-ЧЕРВОНИМИ
(2)
ТЕМНО-ЧЕРВОНИХ (1)
ТЕМНО-ЧЕРВОНІ (4)
ТЕМНОЮ (11)
ТЕМНУ (39)
ТЕМНУВАТЕ (1)
ТЕМНУВАТИЙ (1)
ТЕМНУВАТИХ (1)
ТЕМНУВАТІ (1)
ТЕМНУВАТІЙ (2)
ТЕМНУВАТО (1)
ТЕМНУВАТОМУ (2)
ТЕМНУ-ТЕМНУ (1)
ТЕМПЕРАМЕНТ (5)
ТЕМПЕРАМЕНТІ (1)
ТЕМПЕРАМЕНТОМ (2)
ТЕМПЕРАМЕНТУ (6)
ТЕМПЕРАТУРА (1)
ТЕМРЯВА (11)
ТЕМРЯВИ (20)
ТЕМРЯВІ (46)

ТЕМРЯВОЮ (3)
ТЕМРЯВУ (10)
ТЕМУ (8)
ТЕНДЕНЦІЄЮ (4)
ТЕНДЕНЦІЇ (11)
ТЕНДЕНЦІЙ (8)
ТЕНДЕНЦІЙНИХ (2)
ТЕНДЕНЦІОЗНЕ (2)
ТЕНДЕНЦІОЗНІСТЬ (1)
ТЕНДЕНЦІЮ (6)
ТЕНДЕНЦІЯ (12)
ТЕНДЕНЦІЯМ (2)
ТЕНДЕНЦІЯМИ (7)
ТЕНДІТНИЙ (1)
ТЕНИ (1)
ТЕНОР (11)
ТЕНОРА (1)
ТЕНОРАМИ (1)
ТЕНОРИ (2)
ТЕНОРІ (1)
ТЕНОРКОМ (1)
ТЕНОРОВА (2)
ТЕНОРОВИХ (1)
ТЕНОРОМ (4)
ТЕНОРЦЕМ (6)
ТЕОДЕЗЕЮ (1)
ТЕОДОЗЕЮ (20)
ТЕОДОЗИНОЇ (1)
ТЕОДОЗІ (14)
ТЕОДОЗЮ (16)
ТЕОДОЗЯ (78)
ТЕОЛОГІЄЮ (2)
ТЕОЛОГІЇ (1)
ТЕОЛОГІЮ (1)
ТЕОРЕТИК (4)
ТЕОРЕТИКАМИ (4)
ТЕОРЕТИЧНА (1)
ТЕОРЕТИЧНЕ (2)
ТЕОРЕТИЧНИЙ (4)
ТЕОРЕТИЧНИХ (4)
ТЕОРЕТИЧНІСТЬ (1)
ТЕОРЕТИЧНО (2)
ТЕОРІЄЮ (4)

ТЕОРІЇ (16)
ТЕОРІЙ (6)
ТЕОРІЮ (4)
ТЕОРІЯ (4)
ТЕОРІЯМИ (1)
ТЕОРІЯХ (2)
ТЕПЕР (1728)
ТЕПЕРА (5)
ТЕПЕРЕНЬКА (1)
ТЕПЕРЕНЬКИ (41)
ТЕПЕРЕЧКА (2)
ТЕПЕРЕЧКИ (276)
ТЕПЕРИЧКА (1)
ТЕПЕРІШНІ (4)
ТЕПЕРІШНІЙ (23)
ТЕПЕРІШНІМ (9)
ТЕПЕРІШНІХ (6)
ТЕПЕРІШНЬОГО (15)
ТЕПЕРІШНЬОЇ (8)
ТЕПЕРІШНЬОМУ (6)
ТЕПЕРІШНЮ (2)
ТЕПЕРІШНЯ (10)
ТЕПЛА (40)
ТЕПЛЕ (17)
ТЕПЛЕНЬКО (1)
ТЕПЛИЙ (34)
ТЕПЛИМ (15)
ТЕПЛИМИ (2)
ТЕПЛИХ (7)
ТЕПЛИЦЕ (2)
ТЕПЛИЦІ (3)
ТЕПЛИЦЬ (1)
ТЕПЛИЦЮ (1)
ТЕПЛИЦЯ (4)
ТЕПЛИЧНИМИ (1)
ТЕПЛИЧНИХ (1)
ТЕПЛИЧНІ (1)
ТЕПЛІ (32)
ТЕПЛІЙ (9)
ТЕПЛІСІНЬКО (1)
ТЕПЛІШЕ (6)
ТЕПЛІШИМ (1)
ТЕПЛІШІ (2)
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ТЕПЛІШУ (1)
ТЕПЛО (54)
ТЕПЛОГО (8)
ТЕПЛОЇ (9)
ТЕПЛОМ (15)
ТЕПЛОМУ (12)
ТЕПЛОЮ (3)
ТЕПЛУ (4)
ТЕРАЗ (1)
ТЕРАЙЛЛЯ (1)
ТЕРАСА (17)
ТЕРАСАМИ (4)
ТЕРАСАХ (5)
ТЕРАСИ (36)
ТЕРАСІ (32)
ТЕРАСОЮ (4)
ТЕРАСУ (34)
ТЕРАСЦІ (1)
ТЕРЕБИВ (1)
ТЕРЕБИЛА (2)
ТЕРЕБИЛИ (2)
ТЕРЕБИЛО (1)
ТЕРЕБЛЯТЬ (1)
ТЕРЕБЛЯЧИ (3)
ТЕРЕВЕНИВ (3)
ТЕРЕВЕНИЛА (2)
ТЕРЕВЕНИТЕ (2)
ТЕРЕВЕНИТИ (1)
ТЕРЕВЕНИТЬ (2)
ТЕРЕВЕНІ (15)
ТЕРЕВЕНІ-ЖАРТИ (1)
ТЕРЕВЕНІЛА (1)
ТЕРЕВЕНЬ (1)
ТЕРЕВЕНЯМ (1)
ТЕРЕВЕНЯТЬ (2)
ТЕРЕЗАХ (3)
ТЕРЕЗИ (1)
ТЕРЕЗІВ (1)
ТЕРЕМІ (1)
ТЕРЕН (25)
ТЕРЕНТЄВИЧ (1)
ТЕРЕНТІЄВА (1)
ТЕРЕНТІЄВІ (2)

ТЕРЕНТІЄВІЙ (1)
ТЕРЕНТІЄВОГО (1)
ТЕРЕНТІЄВОЇ (1)
ТЕРЕНТІЄВОМУ (1)
ТЕРЕНТІЙ (50)
ТЕРЕНТІЮ (3)
ТЕРЕНТІЯ (16)
ТЕРЕШКА (6)
ТЕРЕШКАХ (3)
ТЕРЕШКИ (2)
ТЕРЕШКІВ (1)
ТЕРЕШКО (25)
ТЕРЕШКОВА (2)
ТЕРЕШКОВИМ (1)
ТЕРЕШКОВІ (8)
ТЕРЕШКОВІЙ (1)
ТЕРЕШКОВОЇ (1)
ТЕРЕШКОМ (1)
ТЕРЕШКУ (2)
ТЕРЕШОК (1)
ТЕРЕЩИХА (8)
ТЕРЕЩИХУ (1)
ТЕРИТОРІЇ (2)
ТЕРЛА (4)
ТЕРЛАСЬ (3)
ТЕРЛЕЦЬКА (24)
ТЕРЛЕЦЬКИЙ (36)
ТЕРЛЕЦЬКИХ (5)
ТЕРЛЕЦЬКІ (4)
ТЕРЛЕЦЬКОГО (14)
ТЕРЛЕЦЬКОЇ (3)
ТЕРЛЕЦЬКОЮ (1)
ТЕРЛЕЦЬКУ (2)
ТЕРЛИ (2)
ТЕРЛИСЬ (1)
ТЕРМІН (2)
ТЕРМІНАМИ (3)
ТЕРМІНИ (7)
ТЕРМІНІВ (1)
ТЕРМІНОЛОГІЮ (2)
ТЕРНА (1)
ТЕРНАМИ (1)
ТЕРНАХ (1)

ТЕРНИ (1)
ТЕРНИЦЕЮ (1)
ТЕРНИЦІ (5)
ТЕРНИЦЮ (2)
ТЕРНИЦЯ (4)
ТЕРНІ (1)
ТЕРНІВКИ (1)
ТЕРНІВКУ (1)
ТЕРНІВОЧКИ (1)
ТЕРНОВИЙ (4)
ТЕРНОВИМ (2)
ТЕРНОВИХ (1)
ТЕРНОВІ (1)
ТЕРНОВІМ (1)
ТЕРНОВОМУ (1)
ТЕРНОМ (15)
ТЕРНОСЛИВ (1)
ТЕРНОСЛИВУ (1)
ТЕРНОЧОК (3)
ТЕРНУ (3)
ТЕРНУВ (5)
ТЕРНУЛА (1)
ТЕРНУЛИ (2)
ТЕРНУТЬ (1)
ТЕРПЕЛИВІСТЬ (1)
ТЕРПЕЛИВІСТЮ (4)
ТЕРПЕЛИХА (3)
ТЕРПЕЛИХИ (2)
ТЕРПЕЦЬ (15)
ТЕРПИ (4)
ТЕРПИЛИХА (2)
ТЕРПИЛИХОЮ (1)
ТЕРПИМО (2)
ТЕРПИТЬ (2)
ТЕРПІВ (10)
ТЕРПІЛА (14)
ТЕРПІЛИ (4)
ТЕРПІННЯ (2)
ТЕРПІННЯМ (1)
ТЕРПІТИ (31)
ТЕРПІТИМЕМО (1)
ТЕРПІТЬ (5)
ТЕРПКА (1)
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ТЕРПЛЮ (4)
ТЕРПЛЯТЬ (4)
ТЕРПУГ (1)
ТЕРПУГА (1)
ТЕРПУГОМ (1)
ТЕРСЯ (9)
ТЕРСЯ-М'ЯВСЯ (1)
ТЕРТИ (1)
ТЕРТИМ (2)
ТЕРТИСЬ (1)
ТЕРТИЦЬ (1)
ТЕРТИЦЯ (2)
ТЕРТОЮ (1)
ТЕРЦІЯ (1)
ТЕРЯЄ (1)
ТЕРЯЄМ (1)
ТЕРЯЙ (4)
ТЕРЯЮТЬ (1)
ТЕСАНИХ (1)
ТЕСАНОГО (1)
ТЕСЛЕЮ (2)
ТЕСЛІ (2)
ТЕСЛІВ (4)
ТЕСЛЯ (5)
ТЕСЛЯМИ (1)
ТЕСОВІ (4)
ТЕСТЕВІ (2)
ТЕСТЕМ (3)
ТЕСТЕНЬКА (1)
ТЕСТЬ (6)
ТЕСТЯ (15)
ТЕТЕРЕЮ (3)
ТЕТЕРІ (9)
ТЕТЕРЮ (10)
ТЕТЕРЯ (51)
ТЕ-ТЕ-ТЕ (6)
ТЕТІЇВ (3)
ТЕ-ТО (8)
ТЕТРАДІ (4)
ТЕТРАДКИ (2)
ТЕТРАДЬ (6)
ТЕТЯНА (20)
ТЕТЯНИ (3)

ТЕТЯНІ (2)
ТЕТЯНО (3)
ТЕТЯНОЮ (1)
ТЕТЯНУ (4)
ТЕХНІЧНИЙ (1)
ТЕЧЕ (24)
ТЕЧІЄЮ (13)
ТЕЧІЇ (35)
ТЕЧІЮ (9)
ТЕЧІЯ (19)
ТЕЧІЯМИ (4)
ТЕЧІЯХ (5)
ТЕЧУТЬ (9)
ТЕШЕ (2)
ТЕШУТЬ (2)
ТЕЩА (11)
ТЕЩЕЮ (4)
ТЕЩИНОЇ (1)
ТЕЩИНУ (2)
ТЕЩІ (8)
ТЕЩУ (8)
ТИ (4284)
ТИ-БО (1)
ТИГР (3)
ТИГРА (3)
ТИГРЕНЯ (1)
ТИГРИ (7)
ТИГРИЦЯ (1)
ТИГРІВ (2)
ТИЖДЕНЬ (202)
ТИЖНЕВИХ (2)
ТИЖНЕВОЇ (2)
ТИЖНІ (77)
ТИЖНІВ (20)
ТИЖНЬОВІ (1)
ТИЖНЮ (5)
ТИЖНЯ (18)
ТИЖНЯМИ (3)
ТИЖНЯХ (1)
ТИЇ (2)
ТИКАВ (4)
ТИКАВСЯ (1)
ТИКАЄ (7)

ТИКАЄШ (1)
ТИКАЄШСЯ (1)
ТИКАЙ (2)
ТИКАЙТЕ (1)
ТИКАЛА (3)
ТИКАЛИ (4)
ТИКАТИ (6)
ТИКАТИМУТЬ (1)
ТИКАТЬ (4)
ТИКАЮТЬ (1)
ТИКАЮЧИ (24)
ТИКАЮЧИСЬ (2)
ТИКВИ (3)
ТИКВИ-ГАРБУЗИ (1)
ТИКВІ (1)
ТИКВОЮ (1)
ТИКВУ (5)
ТИКНЕ (1)
ТИКНУ (2)
ТИКНУВ (11)
ТИКНУВШИ (3)
ТИКНУЛА (10)
ТИКНУЛИ (1)
ТИКНУТИ (2)
ТИ-ЛІ-ЛІ-ЛІ (1)
ТИМ (1076)
ТИМИ (188)
ТИМІШ (14)
ТИМОШЕМ (1)
ТИМОШКЕВИЧ (1)
ТИМ-ТАКИ (1)
ТИМ-ТО (76)
ТИМЧАСНЕ (1)
ТИМЧАСОВОГО (2)
ТИМЧАСОМ (16)
ТИМЧЕНКО (1)
ТИН (164)
ТИНАМИ (13)
ТИНИ (26)
ТИНІВ (4)
ТИНКА (1)
ТИНКАМИ (1)
ТИНКИ (1)
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ТИНКУ (1)
ТИНОК (2)
ТИНОМ (50)
ТИНУ (88)
ТИНЯВСЬ (2)
ТИНЯВСЯ (5)
ТИНЯЄМОСЬ (1)
ТИНЯЄТЬСЯ (9)
ТИНЯЄШСЯ (2)
ТИНЯЙСЯ (1)
ТИНЯЛАСЬ (4)
ТИНЯЛИСЬ (3)
ТИНЯЛОСЬ (1)
ТИНЯННЯ (3)
ТИНЯТИМУСЬ (1)
ТИНЯТИСЬ (21)
ТИНЯТЬСЯ (5)
ТИНЯЮСЬ (2)
ТИНЯЮТЬСЯ (1)
ТИНЯЮЧИСЬ (6)
ТИП (46)
ТИПА (2)
ТИПАМ (2)
ТИПАМИ (2)
ТИПАХ (6)
ТИПИ (78)
ТИПИЧНІ (2)
ТИПІ (5)
ТИПІВ (17)
ТИПІЧНИХ (1)
ТИПІЧНІ (2)
ТИПІЧНОГО (2)
ТИПОВІ (2)
ТИПОГРАФІЇ (9)
ТИПОГРАФІЮ (11)
ТИПОГРАФІЯ (6)
ТИПОГРАФСЬКИЙ (4)
ТИПОМ (6)
ТИПТИСЯ (1)
ТИПУ (14)
ТИРАНИ (1)
ТИРАНІЇ (4)
ТИРАНОМ (1)

ТИРАСПОЛІ (1)
ТИРИТЬ (1)
ТИРОЛЬСЬКІ (1)
ТИРСА (4)
ТИРСІ (1)
ТИСК (1)
ТИСЛИ (1)
ТИСЛИСЬ (2)
ТИСНЕ (3)
ТИСНУЛИ (1)
ТИСНУТЬ (1)
ТИССЯ (1)
ТИСЯЧ (101)
ТИСЯЧА (8)
ТИСЯЧАМИ (6)
ТИСЯЧЕЮ (3)
ТИСЯЧІ (57)
ТИСЯЧКИ (2)
ТИСЯЧНУ (2)
ТИСЯЧОГОЛОСИМ (1)
ТИСЯЧОК (7)
ТИСЯЧУ (27)
ТИТАНІВ (2)
ТИТАНІЧНИХ (2)
ТИТАНІЧНОЇ (1)
ТИТАР (74)
ТИТАРЕВА (3)
ТИТАРЕВІ (3)
ТИТАРЕВІЙ (1)
ТИТАРЕВУ (3)
ТИТАРЕМ (10)
ТИТАРІВНА (3)
ТИТАРІВНИ (2)
ТИТАРІВНОЮ (1)
ТИТАРІВНУ (2)
ТИТАРКА (9)
ТИТАРКОЮ (4)
ТИТАРКУ (5)
ТИТАРЮ (3)
ТИТАРЯ (29)
ТИТАРЯМИ (2)
ТИТІВНА (3)
ТИТЛА (1)

ТИТЛАМИ (2)
ТИТОВИЧ (2)
ТИТОВИЧУ (19)
ТИТУЛА (1)
ТИТУЛИ (1)
ТИТУЛОМ (3)
ТИТУЛУ (1)
ТИТУЛУВАЛИ (2)
ТИФ (1)
ТИФЛИССКУЮ (1)
ТИФЛІС (2)
ТИФЛІСА (2)
ТИФЛІСІ (2)
ТИХ (781)
ТИХА (97)
ТИХЕ (40)
ТИХЕНЬКА (1)
ТИХЕНЬКИЙ (1)
ТИХЕНЬКИМ (3)
ТИХЕНЬКІ (2)
ТИХЕНЬКО (89)
ТИХЕНЬКОЮ (1)
ТИХЕСЕНЬКИМ (2)
ТИХЕСЕНЬКО (39)
ТИХЕСЕНЬКОГО (1)
ТИХЕСЕНЬКУ (2)
ТИХИЙ (175)
ТИХИМ (72)
ТИХИМИ (13)
ТИХИХ (13)
ТИХІ (54)
ТИХІЙ (24)
ТИХІМ (1)
ТИХІСІНЬКИЙ (1)
ТИХІСІНЬКО (12)
ТИХІСТЬ (1)
ТИХІШ (1)
ТИХІША (3)
ТИХІШАВ (2)
ТИХІШЕ (74)
ТИХІШИЙ (6)
ТИХІШИМ (4)
ТИХІШІ (3)
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ТИХО (728)
ТИХОГО (21)
ТИХОЇ (20)
ТИХОМУ (20)
ТИХОНЕНКОВА (1)
ТИХОНЕНКОВИМ (1)
ТИХОНЕНКОВОМУ (1)
ТИХОНИХА (1)
ТИХОНІВНА (3)
ТИХОНІВНИ (2)
ТИХОНОВИЧ (1)
ТИХОНОВИЧУ (1)
ТИХО-ТИХО (19)
ТИХОЮ (83)
ТИХУ (23)
ТИХУ-ТИХУ (1)
ТИХШЕ (1)
ТИЦЬ (7)
ТИЧЕ (9)
ТИЧЕТЕ (2)
ТИЧЕТЬСЯ (2)
ТИЧКАМИ (1)
ТИЧКАХ (1)
ТИЧКОЮ (2)
ТИЧКУ (3)
ТИЧУТЬ (2)
ТИША (52)
ТИШЕЮ (3)
ТИШІ (44)
ТИШКЕВИЧ (36)
ТИШКЕВИЧА (10)
ТИШКЕВИЧЕВА (1)
ТИШКЕВИЧЕВЕ (4)
ТИШКЕВИЧЕВИХ (1)
ТИШКЕВИЧЕВІ (1)
ТИШКЕВИЧЕВОГО (1)
ТИШКЕВИЧЕВОЇ (1)
ТИШКЕВИЧІВ (1)
ТИШКОМ (6)
ТИШКОМ-НИШКОМ
(2)
ТИШУ (13)
ТІ (1257)

ТІАРИ (3)
ТІЄЇ (388)
ТІЄЮ (118)
ТІЇ (11)
ТІЙ (159)
ТІЙ-ТАКИ (2)
ТІК (69)
ТІКАВ (11)
ТІКАЄ (21)
ТІКАЄМО (1)
ТІКАЄТЕ (2)
ТІКАЄШ (5)
ТІКАЙ (45)
ТІКАЙМО (32)
ТІКАЙТЕ (14)
ТІКАЛА (15)
ТІКАЛИ (12)
ТІКАЛО (2)
ТІКАТИ (41)
ТІКАТЬ (21)
ТІКАЮ (2)
ТІКАЮТЬ (7)
ТІКАЮЧИ (6)
ТІЛА (39)
ТІЛИСТА (10)
ТІЛИСТИЙ (8)
ТІЛИСТІСТЬ (1)
ТІЛИСТОГО (1)
ТІЛИСТУ (4)
ТІЛІ (26)
ТІЛКИ (1)
ТІЛО (77)
ТІЛОВОГО (1)
ТІЛОМ (12)
ТІЛУ (2)
ТІЛЬКИ (4305)
ТІЛЬКО (11)
ТІМ (124)
ТІМ'Ї (5)
ТІМ-ТАКИ (2)
ТІМ'Я (15)
ТІМ'ЯМ (4)
ТІНІ (102)

ТІНІВ (3)
ТІННЮ (12)
ТІНЬ (111)
ТІНЯМИ (7)
ТІНЯХ (8)
ТІПАЄ (1)
ТІПАЛИ (1)
ТІПАТЬ (1)
ТІПАЮТЬ (1)
ТІРОЛІ (1)
ТІРОЛЬСЬКА (1)
ТІРОЛЬСЬКИЙ (3)
ТІРОЛЬЦІ (4)
ТІРОЛЬЦІВ (1)
ТІСНА (9)
ТІСНЕНЬКИХ (2)
ТІСНЕНЬКІЙ (1)
ТІСНЕНЬКО (2)
ТІСНЕНЬКОМУ (1)
ТІСНИЙ (9)
ТІСНИМИ (2)
ТІСНИХ (10)
ТІСНІ (6)
ТІСНІШЕ (3)
ТІСНО (25)
ТІСНОГО (3)
ТІСНОЇ (5)
ТІСНОМУ (3)
ТІСНО-ПРЕТІСНО (1)
ТІСНОТА (3)
ТІСНОТУ (2)
ТІСНУ (1)
ТІСНУВАТА (1)
ТІСНУВАТИХ (1)
ТІСТА (12)
ТІСТІ (4)
ТІСТО (16)
ТІСТОМ (2)
ТІСТОЧКА (4)
ТІТКА (97)
ТІТКАМ (2)
ТІТКАМИ (3)
ТІТКАХ (1)
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ТІТКИ (70)
ТІТКО (24)
ТІТКОЮ (12)
ТІТКУ (19)
ТІТОК (26)
ТІТОЧКА (1)
ТІТОЧКИ (2)
ТІТОЧКО (1)
ТІТОЧКУ (1)
ТІТОЧОК (4)
ТІТУСЮ (1)
ТІТЦІ (6)
ТІТЧИН (1)
ТІТЧИНЕ (1)
ТІТЧИНИХ (1)
ТІТЧИНУ (1)
ТІЧКА (4)
ТІЧКОЮ (1)
ТІШАТЬ (3)
ТІШИВ (7)
ТІШИВСЯ (5)
ТІШИЛА (5)
ТІШИЛАСЬ (3)
ТІШИЛИ (1)
ТІШИЛИСЬ (2)
ТІШИЛО (4)
ТІШИМОСЬ (1)
ТІШИТИ (3)
ТІШИТИСЬ (2)
ТІШИТЬ (8)
ТІШИТЬСЯ (4)
ТІШСЯ (2)
ТІШУСЯ (2)
ТКАЛІ (3)
ТКАЛЯ (1)
ТКАЛЯМИ (1)
ТКАНИНОЮ (1)
ТКАНІ (1)
ТКАНКА (2)
ТКАНКИ (1)
ТКАНКОЮ (3)
ТКАНКУ (2)
ТКАННЯ (1)

ТКАНОК (1)
ТКАНЦІ (5)
ТКАТИ (9)
ТКАТЬ (1)
ТКАЧ (3)
ТКАЧЕВІ (2)
ТКАЧІ (1)
ТКНУВ (6)
ТКНУВШИ (1)
ТКНУЛА (3)
ТКНУЛИ (2)
ТЛІВ (2)
ТЛІЄ (4)
ТЛІЛА (2)
ТЛІЛИ (5)
ТЛІЛО (2)
ТЛІННА (5)
ТЛІННИЙ (3)
ТЛІННІ (8)
ТЛІЮЧІ (1)
ТЛО (4)
ТНІТЬ (1)
ТНУЛИ (1)
ТНУТЬ (1)
ТО (6873)
ТОБІ (1591)
ТОБІ-ТАКИ (1)
ТОБОЙ (8)
ТОБОЮ (276)
ТОБТО (21)
ТОВАР (42)
ТОВАРИ (1)
ТОВАРИСТВ (2)
ТОВАРИСТВА (86)
ТОВАРИСТВАМ (1)
ТОВАРИСТВАХ (5)
ТОВАРИСТВІ (32)
ТОВАРИСТВО (97)
ТОВАРИСТВОМ (12)
ТОВАРИСТВУ (6)
ТОВАРИСЬКА (2)
ТОВАРИСЬКИЙ (1)
ТОВАРИШ (25)

ТОВАРИША (25)
ТОВАРИШАМ (2)
ТОВАРИШАМИ (23)
ТОВАРИШАМИБРОДЯГАМИ (1)
ТОВАРИШАМИПРИКАЖЧИКАМИ (1)
ТОВАРИШЕВІ (1)
ТОВАРИШЕМ (10)
ТОВАРИШИТИ (3)
ТОВАРИШІ (34)
ТОВАРИШІВ (45)
ТОВАРИШІВБОГОМОЛЬЦІВ (1)
ТОВАРИШІВДОКТОРІВ (1)
ТОВАРИШКА (3)
ТОВАРИШКАМ (1)
ТОВАРИШКАМИ (3)
ТОВАРИШКИ (17)
ТОВАРИШКУ (1)
ТОВАРИШОК (11)
ТОВАРИШУ (2)
ТОВАРИЩЕМ (1)
ТОВАРНИЙ (1)
ТОВАРОМ (6)
ТОВАРУ (20)
ТОВАРЯК (1)
ТОВАРЯКА (6)
ТОВАРЯКИ (2)
ТОВАРЯКУ (1)
ТОВАРЯЧУ (1)
ТОВІЯ (2)
ТОВКАЧ (2)
ТОВКАЧА (1)
ТОВКАЧЕМ (1)
ТОВКАЧІ (1)
ТОВКЛА (1)
ТОВКЛАСЬ (3)
ТОВКЛАСЯ (1)
ТОВКМАЧИЛА (2)
ТОВКСЯ (3)
ТОВКТИ (2)
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ТОВКТИСЬ (1)
ТОВКУЩИЙ (1)
ТОВКУЩІ (1)
ТОВМАЧИВ (3)
ТОВМАЧИТИ (4)
ТОВМАЧИТЬ (2)
ТОВПИВСЬ (1)
ТОВПИЛАСЬ (2)
ТОВПИЛИСЬ (19)
ТОВПИТЬСЯ (1)
ТОВПИШСЯ (1)
ТОВПЛЯТЬСЯ (3)
ТОВСТА (20)
ТОВСТЕ (10)
ТОВСТЕЛЕ (1)
ТОВСТЕЛЕЦЬКІ (1)
ТОВСТЕНЬКА (1)
ТОВСТЕНЬКИЙ (2)
ТОВСТЕНЬКИМИ (1)
ТОВСТЕНЬКИХ (1)
ТОВСТЕНЬКІ (7)
ТОВСТЕНЬКОЇ (1)
ТОВСТЕНЬКУ (1)
ТОВСТИЙ (34)
ТОВСТИМ (12)
ТОВСТИМИ (26)
ТОВСТИХ (26)
ТОВСТІ (98)
ТОВСТІЙ (10)
ТОВСТІШИМИ (1)
ТОВСТО (2)
ТОВСТОГО (18)
ТОВСТОЇ (6)
ТОВСТОМУ (3)
ТОВСТОПУЗОМУ (2)
ТОВСТОЮ (12)
ТОВСТУ (12)
ТОВСТУЛЕЮ (1)
ТОВСТУЛІ (3)
ТОВСТУЛЮ (1)
ТОВСТУЛЯ (5)
ТОВСТЮЩИХ (1)
ТОВСТЮЩІ (5)

ТОВЧЕ (5)
ТОВЧЕНИКАМИ (1)
ТОВЧЕНИКИ (4)
ТОВЧЕНИКІВ (3)
ТОВЧЕТЕ (1)
ТОВЧЕТЬСЯ (4)
ТОВЧЕШСЯ (1)
ТОВЧУСЬ (2)
ТОВЧУТЬ (4)
ТОВЩА (1)
ТОВЩАЮ (1)
ТОВЩЕ (1)
ТОВЩЕЮ (1)
ТОВЩИЙ (1)
ТОВЩИМ (1)
ТОВЩИНУ (1)
ТОВЩІ (4)
ТОГДІ (1)
ТОГО (1670)
ТОГО-ТАКИ (11)
ТОГОЧАСНА (2)
ТОГОЧАСНИЙ (2)
ТОГОЧАСНИХ (5)
ТОГОЧАСНІ (4)
ТОГОЧАСНІЙ (1)
ТОГОЧАСНОГО (2)
ТОГОЧАСНОЇ (4)
ТОГОЧАСНОМУ (2)
ТОГОЧАСНУ (1)
ТОГО-ЩЕ (1)
ТОГУ (1)
ТОДІ (1140)
ТОДІШНЄ (4)
ТОДІШНІ (8)
ТОДІШНІЙ (13)
ТОДІШНІМ (5)
ТОДІШНІМИ (4)
ТОДІШНІХ (15)
ТОДІШНЬОГО (9)
ТОДІШНЬОЇ (2)
ТОДІШНЬОМУ (7)
ТОДІШНЬОЮ (2)
ТОДІШНЮ (5)

ТОДОВІ (1)
ТОДОЗЕЮ (5)
ТОДОЗИН (5)
ТОДОЗИНА (3)
ТОДОЗИНЕ (4)
ТОДОЗИНИМИ (1)
ТОДОЗИНИХ (2)
ТОДОЗИНІ (3)
ТОДОЗИНУ (4)
ТОДОЗІ (29)
ТОДОЗЮ (75)
ТОДОЗЯ (244)
ТОЖ (1)
ТОЖЕ (2)
ТОЇ (5)
ТОЙ (1518)
ТОЙ-ТАКИ (1)
ТОКАЙСЬКЕ (2)
ТОКАЙСЬКОГО (1)
ТОКАХ (1)
ТОКИ (9)
ТОКОМ (5)
ТОКУ (50)
ТОЛЕДО (1)
ТОЛЕРАНТНІСТЮ (1)
ТОЛК (1)
ТОЛКОВНИКІВ (4)
ТОЛКУ (1)
ТОЛОКА (1)
ТОЛОКИ (2)
ТОЛОКНО (1)
ТОЛОКОЮ (4)
ТОЛОЦІ (1)
ТОЛОЧАТЬ (1)
ТОЛОЧЕ (1)
ТОЛОЧИВ (2)
ТОЛСТИЄ (1)
ТОЛСТИМ (1)
ТОЛСТОГО (6)
ТОЛСТОЙ (6)
ТОЛЬКО (3)
ТОМ (53)
ТОМА (18)
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ТОМАМИ (1)
ТОМАХ (4)
ТОМАШЕВИЧА-ГУНЮ
(1)
ТОМАШІВКИ (1)
ТОМИ (17)
ТОМИК (1)
ТОМИЛА (1)
ТОМИЛЕНКА (4)
ТОМИЛО (8)
ТОМИТ (1)
ТОМІ (24)
ТОМІВ (10)
ТОМКО (2)
ТОМКОВИХ (1)
ТОМКОВІ (1)
ТОМУ (462)
ТОМУ-ТАКИ (3)
ТОН (79)
ТОНАМИ (4)
ТОНАХ (5)
ТОНЕ (15)
ТОНЕНЬКА (16)
ТОНЕНЬКЕ (1)
ТОНЕНЬКИЙ (18)
ТОНЕНЬКИМ (22)
ТОНЕНЬКИМИ (12)
ТОНЕНЬКИХ (7)
ТОНЕНЬКІ (25)
ТОНЕНЬКІЙ (3)
ТОНЕНЬКО (4)
ТОНЕНЬКОГО (1)
ТОНЕНЬКОЇ (3)
ТОНЕНЬКОЮ (2)
ТОНЕНЬКУ (2)
ТОНЕСЕНЬКА (2)
ТОНЕСЕНЬКЕ (2)
ТОНЕСЕНЬКИЙ (2)
ТОНЕСЕНЬКИМ (6)
ТОНЕСЕНЬКИМИ (1)
ТОНЕСЕНЬКІ (6)
ТОНЕСЕНЬКОГО (2)
ТОНЕСЕНЬКОМУ (1)

ТОНЕШ (1)
ТОНИ (13)
ТОНІ (19)
ТОНІВ (4)
ТОНІСІНЬКА (1)
ТОНІСІНЬКИМИ (2)
ТОНІСІНЬКІ (1)
ТОНІСІНЬКО (1)
ТОНІСІНЬКОЇ (1)
ТОНІСІНЬКОМУ (1)
ТОНІСІНЬКУ (2)
ТОНКА (40)
ТОНКЕ (21)
ТОНКИЙ (88)
ТОНКИМ (40)
ТОНКИМИ (48)
ТОНКИХ (21)
ТОНКІ (109)
ТОНКІЙ (3)
ТОНКІМ (1)
ТОНКО (4)
ТОНКОВИДИЙ (1)
ТОНКОГО (27)
ТОНКОЇ (8)
ТОНКОМУ (4)
ТОНКОНОГИХ (1)
ТОНКОНОГІ (1)
ТОНКОНОГОГО (1)
ТОНКОЮ (14)
ТОНКУ (14)
ТОННІ (1)
ТОННО (1)
ТОНОВІ (2)
ТОНОМ (54)
ТОНУ (10)
ТОНУВ (8)
ТОНУЛА (7)
ТОНУЛИ (16)
ТОНУЛО (3)
ТОНУТЬ (10)
ТОНША (1)
ТОНШАЄ (2)
ТОНШЕ (3)

ТОНШИЙ (2)
ТОНШИМ (1)
ТОНШИМИ (1)
ТОНШІ (2)
ТОНШОЇ (2)
ТОНШУ (1)
ТОНЮ (5)
ТОНЯ (5)
ТОПАЗІВ (1)
ТОПИ (1)
ТОПИЛА (4)
ТОПИЛИ (4)
ТОПИЛКА (11)
ТОПИЛКІВНА (2)
ТОПИЛКІВНУ (1)
ТОПИЛКО (2)
ТОПИЛКУ (2)
ТОПИЛОК (1)
ТОПИЛЧИНОГО (1)
ТОПИЛЧИХА (5)
ТОПИЛЧИХИ (1)
ТОПИЛЧИХО (2)
ТОПИЛЧИХОЮ (1)
ТОПИСЬ (2)
ТОПИТИ (6)
ТОПИТИСЬ (2)
ТОПИТЬ (2)
ТОПИТЬСЯ (2)
ТОПІТЬСЯ (1)
ТОПЛЕНА (1)
ТОПЛЕНЕ (1)
ТОПЛИВО (3)
ТОПЛИВОМ (1)
ТОПЛІННЯ (3)
ТОПЛІННЯМ (1)
ТОПЛЮСЯ (1)
ТОПЛЯТЬ (2)
ТОПЛЯТЬСЯ (1)
ТОПОЛІ (21)
ТОПОЛЬ (9)
ТОПОЛЬКИ (1)
ТОПОЛЬСЬКІ (2)
ТОПОЛЯ (20)
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ТОПОЛЯМИ (22)
ТОПОЛЯХ (4)
ТОПОТЯТЬ (1)
ТОПТАВ (6)
ТОПТАЛА (1)
ТОПТАЛИ (3)
ТОПТАТИ (3)
ТОПТАТИМЕМ (1)
ТОПТАТИМУТЬ (2)
ТОПЧЕ (11)
ТОПЧЕМО (2)
ТОПЧЕТЕ (1)
ТОПЧЕШ (2)
ТОПЧИ (2)
ТОПЧІТЬ (1)
ТОПЧУ (1)
ТОРБА (4)
ТОРБАМИ (44)
ТОРБИ (60)
ТОРБИНА (2)
ТОРБИНИ (2)
ТОРБИНІ (2)
ТОРБИНКА (1)
ТОРБИНКАМИ (1)
ТОРБИНКАХ (3)
ТОРБИНКИ (8)
ТОРБИНКОЮ (1)
ТОРБИНКУ (1)
ТОРБИНОК (3)
ТОРБИНОЮ (2)
ТОРБИНУ (10)
ТОРБІ (4)
ТОРБІВ (10)
ТОРБОТРУС (1)
ТОРБОТРУСА (1)
ТОРБОТРУСИ (3)
ТОРБОТРУСІВ (1)
ТОРБОТРУСКОЮ (1)
ТОРБОХВАТ (1)
ТОРБОХВАТІВ (1)
ТОРБОЮ (11)
ТОРБУ (35)
ТОРГ (3)

ТОРГАЄ (2)
ТОРГАЛА (2)
ТОРГАЛИ (2)
ТОРГАТЬ (1)
ТОРГАЮТЬ (1)
ТОРГАЮЧИ (1)
ТОРГІВЛІ (3)
ТОРГІВЛЮ (1)
ТОРГІВЛЯ (1)
ТОРГНУЛА (1)
ТОРГОВЕЛЬНЕ (1)
ТОРГОВЕЛЬНИЙ (1)
ТОРГОВЕЛЬНИХ (1)
ТОРГОВЕЛЬНІ (3)
ТОРГОВЕЛЬНОГО (1)
ТОРГОВИЦІ (4)
ТОРГОВЛЮ (2)
ТОРГОНУВ (1)
ТОРГУ (11)
ТОРГУВАВ (5)
ТОРГУВАВСЯ (2)
ТОРГУВАЛАСЬ (1)
ТОРГУВАЛИ (3)
ТОРГУВАЛОСЬ (1)
ТОРГУВАТИ (3)
ТОРГУВАТИСЬ (1)
ТОРГУВАТЬ (5)
ТОРГУЄ (3)
ТОРГУЄТЕ (1)
ТОРГУЙСЯ (2)
ТОРГУЮ (3)
ТОРГУЮТЬ (4)
ТОРЕАДОР (2)
ТОРЕАДОРА (2)
ТОРЖЕСТВЕНА (10)
ТОРЖЕСТВЕНИЙ (2)
ТОРЖЕСТВЕНІ (3)
ТОРЖЕСТВЕННА (1)
ТОРЖЕСТВЕННІ (1)
ТОРЖЕСТВЕННО (4)
ТОРЖЕСТВЕНО (2)
ТОРЖЕСТВЕНУ (1)
ТОРЖЕСТВО (2)

ТОРЖКИ (1)
ТОРЖКІВ (1)
ТОРЖКУ (8)
ТОРЖОК (12)
ТОРІК (33)
ТОРІШНІ (1)
ТОРІШНІЙ (3)
ТОРІШНІХ (1)
ТОРІШНЬОГО (3)
ТОРІШНЮ (1)
ТОРКАВ (2)
ТОРКАЄ (9)
ТОРКАЛА (2)
ТОРКАЛИ (4)
ТОРКАЛИСЬ (1)
ТОРКАТИСЬ (1)
ТОРКАТЬ (2)
ТОРКАТЬСЯ (1)
ТОРКАЮТЬ (1)
ТОРКАЮЧИ (6)
ТОРКАЮЧИСЬ (1)
ТОРКІВ (2)
ТОРКНИ (1)
ТОРКНУ (1)
ТОРКНУВ (17)
ТОРКНУВШИ (3)
ТОРКНУЛА (6)
ТОРКНУЛАСЬ (1)
ТОРКНУЛАСЯ (1)
ТОРКНУЛИ (1)
ТОРКНУЛОСЬ (1)
ТОРКНУТА (1)
ТОРКНУТИ (2)
ТОРКНУТІ (1)
ТОРОПЛЕНА (4)
ТОРОПЛЕНІ (1)
ТОРОХНЕ (1)
ТОРОХНУВ (3)
ТОРОХТИТЬ (3)
ТОРОХТІВ (2)
ТОРОХТІЄМ (1)
ТОРОХТІЙ (1)
ТОРОХТІЙКОЮ (1)
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ТОРОХТІЛА (3)
ТОРОХТІЛИ (5)
ТОРОХТІТИ (1)
ТОРОХТІТЬ (1)
ТОРОХТІЯ (1)
ТОРОХТЯТЬ (7)
ТОРОЧАТЬ (2)
ТОРОЧИВ (7)
ТОРОЧИЛА (2)
ТОРОЧИЛИ (1)
ТОРОЧИТЕ (3)
ТОРОЧИТЬ (5)
ТОРОЧКАМИ (20)
ТОРОЧКИ (13)
ТОРОЧОК (1)
ТОРС (1)
ТОРСАЄ (1)
ТОРСАЛА (4)
ТОРСАТЬ (1)
ТОРСАЮЧИ (1)
ТОРСОНЕ (1)
ТОРСОНУВ (3)
ТОРСОНУВШИ (1)
ТОРСОНУЛА (1)
ТОРТА (1)
ТОРТУ (1)
ТОСАМІСТЬ (1)
ТОСКИ-ТУГИ (1)
ТОСКУ (1)
ТОТЕЖ (2)
ТО-ТО (11)
ТОЧАТЬ (1)
ТОЧЕНИХ (3)
ТОЧЕНІ (1)
ТОЧИВ (5)
ТОЧИЛА (4)
ТОЧИЛОСЬ (1)
ТОЧИТИ (5)
ТОЧИТИМУТЬ (1)
ТОЧИТЬ (10)
ТОЧКА (5)
ТОЧКАМИ (4)
ТОЧКИ (6)

ТОЧКУ (8)
ТОЧОК (6)
ТОЧУ (1)
ТОЩО (3)
ТОЮ (5)
ТПРУ (8)
ТПРУС (1)
ТРАВ (1)
ТРАВА (58)
ТРАВАМИ (2)
ТРАВИ (26)
ТРАВИНИ (1)
ТРАВИНІ (1)
ТРАВИЦІ (7)
ТРАВИЦЮ (2)
ТРАВИЦЯ (2)
ТРАВИЧКУ (2)
ТРАВІ (152)
ТРАВІАТУ (1)
ТРАВНЯ (28)
ТРАВОК (1)
ТРАВОЮ (47)
ТРАВУ (77)
ТРАВ'ЯНИЙ (2)
ТРАВ'ЯНИХ (1)
ТРАВ'ЯНІ (1)
ТРАГАР (1)
ТРАГЕДІЇ (13)
ТРАГЕДІЙ (2)
ТРАГЕДІЯ (2)
ТРАГІЗМ (2)
ТРАГІЧНО (1)
ТРАДИЦІЇ (5)
ТРАДИЦІЙ (2)
ТРАДИЦІЙНА (2)
ТРАДИЦІЙНЕ (1)
ТРАДИЦІЙНИХ (1)
ТРАДИЦІЙНУ (1)
ТРАДИЦІЯМИ (2)
ТРАКТ (1)
ТРАКТАЦІЯ (1)
ТРАКТИРІ (2)
ТРАКТИРНІ (1)

ТРАКТОМ (1)
ТРАКТУ (2)
ТРА-ЛА-ЛА (8)
ТРА-ЛА-ЛА-ЛА (1)
ТРА-ЛЯ-ЛЯ (3)
ТРАМБЛЯН-ПОЛЬКИ
(1)
ТРАМВАЄМ (2)
ТРАМВАЙ (6)
ТРАМВАЙНА (1)
ТРАМВАЙНИЙ (2)
ТРАМВАЙНОГО (1)
ТРАМВАЙНОЇ (1)
ТРАМВАЮ (1)
ТРАМВАЯ (5)
ТРАНСВААЛІ (4)
ТРАНСВААЛЬ (3)
ТРАНСВААЛЯ (1)
ТРАНСІЛЬВАНСЬКИМ
(1)
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬН
ИЙ (1)
ТРАПЕЗА (2)
ТРАПЕЗАХ (1)
ТРАПЕЗИ (6)
ТРАПЕЗІ (3)
ТРАПЕЗУ (6)
ТРАПЕЗУВАЛА (1)
ТРАПЕЗУВАТИ (1)
ТРАПЕЗУВАТИМЕ (1)
ТРАПЕЗУЙТЕ (3)
ТРАПЕЗУНТСЬКИЙ (1)
ТРАПЕЗУЮ (1)
ТРАПИВСЬ (7)
ТРАПИВСЯ (20)
ТРАПИЛАСЬ (60)
ТРАПИЛАСЯ (1)
ТРАПИЛИСЬ (12)
ТРАПИЛИСЯ (1)
ТРАПИЛОСЬ (121)
ТРАПИЛОСЯ (4)
ТРАПИТИСЬ (1)
ТРАПИТЬСЯ (52)
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ТРАПЛЯВСЯ (5)
ТРАПЛЯЄТЬСЯ (64)
ТРАПЛЯЛАСЬ (6)
ТРАПЛЯЛИСЬ (15)
ТРАПЛЯЛИСЯ (2)
ТРАПЛЯЛОСЬ (31)
ТРАПЛЯЛОСЯ (12)
ТРАПЛЯЮТЬСЯ (48)
ТРАТА (1)
ТРАТИ (4)
ТРАТИВ (3)
ТРАТИЛА (1)
ТРАТИЛИ (1)
ТРАТИМ (1)
ТРАТИМО (1)
ТРАТИТИ (1)
ТРАТИТЬ (5)
ТРАТЬ (1)
ТРАТЯТЬ (4)
ТРАУРІ (2)
ТРАУРНІ (2)
ТРАХ (1)
ТРАХТ (5)
ТРАХ-ТАРАРАХ (2)
ТРАХТЕМИРІВ (1)
ТРАХТИР (1)
ТРАХТИРАХ (1)
ТРАХТИРІ (1)
ТРАХТУ (4)
ТРАЧУ (1)
ТРЕ (4)
ТРЕБА (1727)
ТРЕБА-ТАКИ (1)
ТРЕБИ (15)
ТРЕБОВАНИЮ (1)
ТРЕБУ (1)
ТРЕГУБОВ (1)
ТРЕГУБОВА (2)
ТРЕГУБОВУ (2)
ТРЕДЬЯКОВСЬКИЙ (2)
ТРЕДЬЯКОВСЬКОГО
(1)
ТРЕЗВІНСЬКИЙ (7)

ТРЕЗВІНСЬКИМ (1)
ТРЕЗВІНСЬКИХ (4)
ТРЕЗВІНСЬКОГО (8)
ТРЕЛІ (10)
ТРЕЛЬ (1)
ТРЕЛЯМИ (4)
ТРЕЛЯХ (1)
ТРЕМТІВ (4)
ТРЕМТІЛИ (2)
ТРЕМТІЛО (1)
ТРЕТЕ (1)
ТРЕТЄ (20)
ТРЕТИНИ (4)
ТРЕТИНУ (7)
ТРЕТІ (11)
ТРЕТІЙ (106)
ТРЕТІМ (5)
ТРЕТІХ (4)
ТРЕТЬОГО (42)
ТРЕТЬОЇ (7)
ТРЕТЬОМУ (21)
ТРЕТЬОЮ (3)
ТРЕТЬСЯ (1)
ТРЕТЮ (28)
ТРЕТЯ (44)
ТРЕФНІ (2)
ТРЕФНОГО (1)
ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСЬКОЇ
(1)
ТРИ (658)
ТРИВАЙ (5)
ТРИВАЙТЕ (1)
ТРИВАЛИ (4)
ТРИВАЛОГО (2)
ТРИВІАЛЬНО (1)
ТРИВКО (1)
ТРИВНА (4)
ТРИВНИЙ (9)
ТРИВНИМИ (1)
ТРИВНИХ (2)
ТРИВНІ (4)
ТРИВНІШИМ (1)
ТРИВНІШОГО (1)

ТРИВНОГО (5)
ТРИВНОЇ (2)
ТРИВОГ (1)
ТРИВОГА (10)
ТРИВОГИ (11)
ТРИВОГОЮ (3)
ТРИВОГУ (7)
ТРИВОЖ (1)
ТРИВОЖАТЬ (2)
ТРИВОЖИВ (4)
ТРИВОЖИЛА (2)
ТРИВОЖИЛАСЬ (3)
ТРИВОЖИЛИ (4)
ТРИВОЖИЛО (5)
ТРИВОЖИТИСЬ (1)
ТРИВОЖИТЬ (7)
ТРИВОЖИТЬСЯ (2)
ТРИВОЖИШ (2)
ТРИВОЖНА (1)
ТРИВОЖНИЙ (2)
ТРИВОЖНИМ (8)
ТРИВОЖНІ (2)
ТРИВОЖНІСТЬ (2)
ТРИВОЖНО (8)
ТРИВОЖНОМУ (1)
ТРИВОЖУ (2)
ТРИВОЗІ (3)
ТРИДЕВ'ЯТЬ (9)
ТРИДЦЯТЕРО (1)
ТРИДЦЯТИ (1)
ТРИДЦЯТИХ (4)
ТРИДЦЯТІЙ (1)
ТРИДЦЯТЬ (31)
ТРИКА (1)
ТРИКО (1)
ТРИКОВІ (1)
ТРИКОВОМУ (1)
ТРИКОЗА (11)
ТРИКОЗОЮ (1)
ТРИКУТНИК (1)
ТРИЛОГІЇ (2)
ТРИЛОГІЮ (4)
ТРИНАДЦЯТА (1)
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ТРИНАДЦЯТИЙ (4)
ТРИНАДЦЯТЬ (3)
ТРИНОГАХ (3)
ТРИНОГИ (3)
ТРИНОГИ-ТАГАНИ (1)
ТРИНОЖОК (1)
ТРИПІЛЛЯМ (2)
ТРИРОДОВ (2)
ТРИРОДОВА (1)
ТРИРОДОВИМ (1)
ТРИСТА (15)
ТРИТОНАМИ (1)
ТРИЧІ (157)
ТРИ-ЧОТИРИ (1)
ТРИЮДИТИ (1)
ТРИЮДИТЬ (1)
ТРІЙЦЕЮ (1)
ТРІЙЦІ (1)
ТРІЙЦЮ (1)
ТРІЙЦЯМИ (1)
ТРІО (10)
ТРІПАВ (3)
ТРІПАВСЯ (1)
ТРІПАЄ (11)
ТРІПАЄТЬСЯ (3)
ТРІПАЙ (1)
ТРІПАЛА (4)
ТРІПАЛАСЬ (3)
ТРІПАЛИ (1)
ТРІПАЛИСЬ (2)
ТРІПАЛОСЬ (3)
ТРІПАННЯ (1)
ТРІПАТИСЬ (1)
ТРІПАТЬ (1)
ТРІПАЮТЬСЯ (2)
ТРІПАЮЧИ (7)
ТРІПНУВ (1)
ТРІПОТІВ (2)
ТРІПОЧЕ (3)
ТРІСКА (3)
ТРІСКАВ (2)
ТРІСКАЄМО (1)
ТРІСКАЄТЬСЯ (1)

ТРІСКАЛА (2)
ТРІСКАМИ (2)
ТРІСКАХ (1)
ТРІСКАЮТЬ (2)
ТРІСКИ (21)
ТРІСКОТ (1)
ТРІСКОЮ (1)
ТРІСКУ (1)
ТРІСКУЧА (1)
ТРІСНЕ (2)
ТРІСНУ (2)
ТРІСНУВ (1)
ТРІСНУЛА (4)
ТРІСНУЛО (2)
ТРІСНУТЬ (1)
ТРІСОК (4)
ТРІСОЧКА (2)
ТРІСОЧКИ (2)
ТРІСОЧКУ (3)
ТРІСЬ (6)
ТРІУМФ (1)
ТРІУМФІ (2)
ТРІУМФІВ (3)
ТРІУМФОМ (3)
ТРІШЕЧКИ (4)
ТРІЩАВ (9)
ТРІЩАЛА (5)
ТРІЩАЛИ (10)
ТРІЩАЛО (6)
ТРІЩАННЯ (5)
ТРІЩАННЯМ (1)
ТРІЩАТЬ (6)
ТРІЩИТЬ (9)
ТРО (1)
ТРОЄ (48)
ТРОЄЧКО (1)
ТРОЇСТИХ (4)
ТРОЇСТІ (7)
ТРОЇСТОЮ (1)
ТРОЇЦЬКИЙ (4)
ТРОЙКИ (1)
ТРОЙКО (1)
ТРОЙЦІ (2)

ТРОЙЦЯ (1)
ТРОН (9)
ТРОНЕТЬСЯ (1)
ТРОНІ (11)
ТРОННОЇ (1)
ТРОНОМ (2)
ТРОНУ (13)
ТРОНУВСЯ (1)
ТРОПАКА (21)
ТРОПАКОМ (1)
ТРОПАРІ (1)
ТРОПАРІВ (2)
ТРОПІЧНА (3)
ТРОПІЧНЕ (2)
ТРОПІЧНИХ (3)
ТРОПІЧНОГО (2)
ТРОТУАР (2)
ТРОТУАРАМИ (1)
ТРОТУАРАХ (3)
ТРОТУАРИ (1)
ТРОТУАРІ (8)
ТРОТУАРОМ (3)
ТРОТУАРУ (6)
ТРОФЕЇ (2)
ТРОХИ (2118)
ТРОХИМ (10)
ТРОХИМА (4)
ТРОХИМЕ (4)
ТРОХИМІВ (1)
ТРОХИМОВЕ (1)
ТРОХИМОВИЧУ (1)
ТРОХИМОВІ (3)
ТРОХИМОВІЙ (2)
ТРОХИМОВУ (1)
ТРОХИМОМ (4)
ТРОХИ-ТАКИ (2)
ТРОХИ-ТРОХИ (3)
ТРОШЕЧКИ (27)
ТРОШЕЧКИТРОШЕЧКИ (1)
ТРОШКИ (175)
ТРОЩАТЬ (1)
ТРОЩИВ (1)
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ТРОЩИЛА (2)
ТРОЩИЛИ (2)
ТРОЩИТИ (1)
ТРОЩИТЬ (2)
ТРОЮРІДНІЙ (1)
ТРОЯНД (22)
ТРОЯНДА (18)
ТРОЯНДАМИ (7)
ТРОЯНДИ (21)
ТРОЯНДОЮ (3)
ТРОЯНДУ (1)
ТРОЯНСЬКОЇ (1)
ТРУБ (5)
ТРУБА (5)
ТРУБАДУР (3)
ТРУБАДУРА (7)
ТРУБАДУРІ (1)
ТРУБАДУРІВ (2)
ТРУБАДУРОВА (1)
ТРУБАМИ (6)
ТРУБАХ (3)
ТРУБАЧА (1)
ТРУБАЧАМ (1)
ТРУБЕХІВНА (1)
ТРУБИ (21)
ТРУБИВ (2)
ТРУБИ-ДИМАРІ (1)
ТРУБИ-ДИМАРЯ (1)
ТРУБИЛИ (2)
ТРУБИТИ (1)
ТРУБИТЬ (1)
ТРУБІ (1)
ТРУБЛЯТЬ (3)
ТРУБНІ (1)
ТРУБОЮ (1)
ТРУБУ (5)
ТРУВЕРІВ (1)
ТРУД (1)
ТРУДА (20)
ТРУДАХ (4)
ТРУДИ (1)
ТРУДИЛИ (1)
ТРУДИЛО (1)

ТРУДІВ (2)
ТРУДІВНИКА (1)
ТРУДНА (8)
ТРУДНАЦІЄЮ (4)
ТРУДНАЦІЇ (4)
ТРУДНАЦІЯ (9)
ТРУДНЕ (8)
ТРУДНИЙ (2)
ТРУДНИХ (2)
ТРУДНІ (2)
ТРУДНІШЕ (2)
ТРУДНІШІ (2)
ТРУДНО (178)
ТРУДНОСТІ (2)
ТРУДНОСТЯМИ (2)
ТРУДНОТА (1)
ТРУДНОТИ (2)
ТРУДНОТОЮ (3)
ТРУДНОТУ (1)
ТРУДНУ (1)
ТРУДОВІ (2)
ТРУДОВНИКИ (9)
ТРУДОВНИКІВ (7)
ТРУДОВНИЦІ (1)
ТРУДОМ (2)
ТРУДУВАТІЮТЬ (2)
ТРУДЯЩИЙ (1)
ТРУЖДАЮЩИЕСЯ (1)
ТРУ-ЛЮ-ЛЮ (2)
ТРУНДИКАЄ (1)
ТРУП (4)
ТРУПА (11)
ТРУПАХ (2)
ТРУПИ (11)
ТРУПІ (4)
ТРУПІВ (2)
ТРУПІШИЛИ (1)
ТРУПОМ (8)
ТРУПУ (5)
ТРУС (3)
ТРУСАНИНА (1)
ТРУСАНИНИ (1)
ТРУСИВ (1)

ТРУСИВСЬ (7)
ТРУСИВСЯ (7)
ТРУСИЛАСЬ (16)
ТРУСИЛАСЯ (1)
ТРУСИЛИ (4)
ТРУСИЛИСЬ (24)
ТРУСИЛИСЯ (1)
ТРУСИЛО (1)
ТРУСИЛОСЬ (2)
ТРУСИМО (1)
ТРУСИТЕ (1)
ТРУСИТЕСЬ (1)
ТРУСИТИ (11)
ТРУСИТИМУТЬСЯ (1)
ТРУСИТИСЬ (1)
ТРУСИТЬ (10)
ТРУСИТЬСЯ (14)
ТРУСИШСЯ (2)
ТРУСКУ (5)
ТРУСНУВ (1)
ТРУСНУЛА (2)
ТРУСОК (5)
ТРУСЬ (1)
ТРУСЬКА (2)
ТРУСЬКИЙ (3)
ТРУСЬКИХ (1)
ТРУСЬКОЮ (1)
ТРУСЬКУ (2)
ТРУСЮ (1)
ТРУСЯТЬ (4)
ТРУСЯТЬСЯ (19)
ТРУСЯЧИСЬ (2)
ТРУТНЕМ (1)
ТРУТНІ (1)
ТРУТОВСЬКОГО (1)
ТРУТУ-ЗІЛЛЯ (1)
ТРУХАНОВОМУ (1)
ТРУХЛА (1)
ТРУХЛЯВА (1)
ТРУХЛЯВЕ (1)
ТРУХЛЯВИЙ (2)
ТРУХЛЯВИХ (1)
ТРУХЛЯВІ (1)
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ТРУХЛЯВОГО (1)
ТРУХЛЯТИНА (4)
ТРУХЛЯТИНИ (3)
ТРУХЛЯТИНІ (1)
ТРУХЛЯТИНОЮ (1)
ТРУХЛЯТИНУ (2)
ТРУХНА (1)
ТРУЧИ (1)
ТРУШ (1)
ТРУШАНСЬКУ (1)
ТРУШКАХ (12)
ТРУШКИ (3)
ТРУШОК (4)
ТРУШУСЬ (5)
ТРУШУСЯ (3)
ТРЬОМ (6)
ТРЬОМА (37)
ТРЬОХ (74)
ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІ
Й (1)
ТРЮХАЛИ (1)
ТРЮШЕ (1)
ТРЯС (2)
ТРЯСЕ (9)
ТРЯСЕТЬСЯ (4)
ТРЯСИЛО (1)
ТРЯСІТЕСЯ (1)
ТРЯСЛА (9)
ТРЯСЛАСЬ (4)
ТРЯСЛАСЯ (7)
ТРЯСЛИ (1)
ТРЯСЛИСЬ (4)
ТРЯСЛИСЯ (2)
ТРЯСЛОСЬ (1)
ТРЯСТИ (2)
ТРЯСТИМЕТЬСЯ (1)
ТРЯСТИСЬ (1)
ТРЯСУТЬСЯ (4)
ТРЯСУЧИ (4)
ТРЯСУЧИСЬ (1)
ТРЯСУЧКИ (1)
ТРЯСЦЯ (15)
ТУ (523)

ТУАЛЕТ (1)
ТУАЛЕТНЕ (1)
ТУАЛЕТНОГО (1)
ТУБЕРОЗ (1)
ТУБЕРОЗИ (1)
ТУБІЛЕЦЬ (1)
ТУБІЛЬЦІ (1)
ТУГА (30)
ТУГАР (2)
ТУГАРА (2)
ТУГИ (12)
ТУГИЙ (1)
ТУГОЮ (6)
ТУГУ (40)
ТУДА (3)
ТУДИ (239)
ТУДОЮ (8)
ТУДОЮ-БО (1)
ТУЖАТЬ (1)
ТУЖИ (2)
ТУЖИЛА (5)
ТУЖИЛИ (2)
ТУЖИТИ (5)
ТУЖИТЬ (6)
ТУЖЛИВИМ (1)
ТУЖУ (1)
ТУЗИ (1)
ТУЙ (1)
ТУЛА (2)
ТУЛЄ (1)
ТУЛИ (5)
ТУЛИВ (1)
ТУЛИВСЬ (1)
ТУЛИЛА (2)
ТУЛИЛАСЬ (2)
ТУЛИЛИ (1)
ТУЛИЛИСЬ (3)
ТУЛИЛИСЯ (1)
ТУЛИТЬ (3)
ТУЛИТЬСЯ (3)
ТУЛІ (1)
ТУЛОВА (1)
ТУЛУ (2)

ТУЛУБ (2)
ТУЛУБА (1)
ТУЛУБАХ (1)
ТУЛУБІ (1)
ТУЛЬСЬКИЙ (2)
ТУЛЬСЬКІ (3)
ТУЛЮ (1)
ТУЛЯК (1)
ТУЛЯК-ЗЕМЛЯК (1)
ТУЛЯКИ (2)
ТУЛЯКОМ (1)
ТУЛЯКОМ-ПОДЛЯКОМ
(1)
ТУЛЯЛОСЬ (1)
ТУЛЯТЬСЯ (5)
ТУМАН (62)
ТУМАНЕЦЬ (7)
ТУМАНИ (3)
ТУМАНИВ (1)
ТУМАНІ (40)
ТУМАНІВ (3)
ТУМАНІЄ (3)
ТУМАНІТЬ (1)
ТУМАНІЮ (1)
ТУМАНО (2)
ТУМАНОМ (52)
ТУМАНУ (41)
ТУНГУСИ (1)
ТУНЕЛІ (3)
ТУНЕЛЬ (2)
ТУП (6)
ТУПАЄ (1)
ТУПАЙ (8)
ТУПИЙ (1)
ТУПИЦІ (1)
ТУПИЦЬ (2)
ТУПНУВ (1)
ТУПНУЛА (1)
ТУПНУТИ (1)
ТУПНУТЬ (1)
ТУПО (1)
ТУПОГО (1)
ТУПОЛОБИХ (2)
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ТУПОТИТЬ (1)
ТУПОТІВ (1)
ТУПОТІЛА (1)
ТУПОТІЛИ (2)
ТУПОТІННЯ (2)
ТУПОТЯТЬ (1)
ТУПТАЛА (1)
ТУПТАЛО (1)
ТУП-ТУП-ТУП (2)
ТУПЦЮЄШ (1)
ТУПЦЮЮТЬ (1)
ТУПЦЮЮЧИ (1)
ТУПЦЯВ (10)
ТУПЦЯЄ (2)
ТУПЦЯЄМО (1)
ТУПЦЯЛА (4)
ТУПЦЯЛИ (5)
ТУПЦЯННЯ (5)
ТУПЦЯТИ (1)
ТУПЦЯЮТЬ (1)
ТУПЦЯЮЧИ (1)
ТУПЧИТЬСЯ (2)
ТУР (2)
ТУРБИНОВЕ (1)
ТУРБОТ (4)
ТУРБОТА (1)
ТУРБОТАМИ (2)
ТУРБОТИ (6)
ТУРБОТУ (3)
ТУРБУВАВСЬ (1)
ТУРБУВАЛА (1)
ТУРБУВАЛАСЬ (6)
ТУРБУВАЛИ (3)
ТУРБУВАЛИСЬ (1)
ТУРБУВАЛИСЯ (1)
ТУРБУВАЛО (3)
ТУРБУВАТИСЬ (2)
ТУРБУВАТЬСЯ (1)
ТУРБУЄ (2)
ТУРБУЄТЬСЯ (1)
ТУРБУЙ (1)
ТУРБУЙСЯ (2)
ТУРБУЙТЕ (1)

ТУРБУЙТЕСЬ (7)
ТУРБУЮ (2)
ТУРГЕНЄВ (12)
ТУРГЕНЄВА (6)
ТУРГЕНЄВСЬКОГО (2)
ТУРЕЦЬКА (9)
ТУРЕЦЬКЕ (1)
ТУРЕЦЬКИЙ (4)
ТУРЕЦЬКИМ (1)
ТУРЕЦЬКИМИ (4)
ТУРЕЦЬКИХ (8)
ТУРЕЦЬКІ (15)
ТУРЕЦЬКІЙ (6)
ТУРЕЦЬКІМ (1)
ТУРЕЦЬКОГО (5)
ТУРЕЦЬКОЇ (8)
ТУРЕЦЬКОМУ (1)
ТУРЕЦЬКУ (9)
ТУРЕЧЧИНИ (2)
ТУРЕЧЧИНІ (6)
ТУРЕЧЧИНУ (5)
ТУРИСТ (2)
ТУРИСТИ (1)
ТУРИСТІВ (2)
ТУРКА (5)
ТУРКАЙ (1)
ТУРКАМ (4)
ТУРКАМИ (7)
ТУРКЕНЕЮ (1)
ТУРКЕНІ (1)
ТУРКЕНЬ (2)
ТУРКЕНЮ (1)
ТУРКЕНЯ (3)
ТУРКЕНЯ-БОГОМОЛКА
(1)
ТУРКЕСТАНУ (2)
ТУРКИ (15)
ТУРКІВ (18)
ТУРКОМ (3)
ТУРКОТАЛА (3)
ТУРКОТАЛИ (1)
ТУРКОТАННЯ (1)
ТУРКОТІВ (2)

ТУРКОТІЛА (1)
ТУРЛИ (1)
ТУРЛИЛА (1)
ТУРЛИЛИ (2)
ТУРЛИТЬ (1)
ТУРЛІТЬ (1)
ТУРЛЮ (1)
ТУРМАН (58)
ТУРМАНА (1)
ТУРМАНША (10)
ТУРМАНШЕЮ (1)
ТУРМАНШІ (9)
ТУРМАНШУ (3)
ТУРНІР (1)
ТУРНІРАМИ (1)
ТУРНІРИ (1)
ТУРНЮР (2)
ТУРНЮРИ (1)
ТУРНЮРІВ (1)
ТУРОК (2)
ТУРЦІЇ (3)
ТУРЧАКА (8)
ТУРЧАНИНОВА (1)
ТУРЧЕНЯТ (1)
ТУРЧИНА (1)
ТУРЧИНОМ (1)
ТУРЯЄ (2)
ТУРЯТИ (2)
ТУТ (1080)
ТУТА (11)
ТУТЕЧКИ (156)
ТУТЕШНЄ (3)
ТУТЕШНІ (14)
ТУТЕШНІЇ (1)
ТУТЕШНІЙ (11)
ТУТЕШНІМ (3)
ТУТЕШНІХ (17)
ТУТЕШНЬОГО (4)
ТУТЕШНЬОЇ (3)
ТУТЕШНЬОМУ (4)
ТУТЕШНЮ (2)
ТУТЕШНЯ (6)
ТУТ-ТАКИ (3)
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ТУФЛІ (7)
ТУФЛЯМИ (1)
ТУФЛЯХ (3)
ТУХЛОГО (1)
ТУЧНА (1)
ТУЧНИЙ (13)
ТУЧНИМ (1)
ТУЧНІ (4)
ТУЧНОГО (5)
ТУЧНОМУ (1)
ТУЮ (2)
ТФУ (1)
ТХІР (5)
ТХНЕ (33)
ТХНУВ (1)
ТХНУЛА (2)
ТХНУЛИ (1)
ТХНУЛО (27)
ТХНУТИ (1)
ТХНУТЬ (8)
ТХОРІ (1)
ТХОРІВКИ (3)
ТХОРІВКУ (6)
ТХОРІВСЬКА (1)
ТХОРІВСЬКІЙ (2)
ТХОРІВСЬКОЇ (1)
ТХОРІВЦІ (7)
ТЬОПАТИСЬ (1)
ТЬОПАТЬСЯ (3)
ТЬОРЦІ (2)
ТЬОТЮ (1)
ТЬОТЯ (1)
ТЬОХ (6)
ТЬОХКАЄ (1)
ТЬОХКАННЯ (2)
ТЬОХНУВ (1)
ТЬОХНУЛО (5)
ТЫ (9)
ТЮ (1)
ТЮДЕВА (1)
ТЮДЕВІ (1)
ТЮДЕВОМ (1)
ТЮКАТИ (1)

ТЮКАЮТЬ (1)
ТЮЛЕНІ (1)
ТЮЛЕНЯ (1)
ТЮЛЛЮ (1)
ТЮЛЬ (1)
ТЮЛЬПАНИ (7)
ТЮЛЬПАНІВ (4)
ТЮПАЛИ (1)
ТЮП-ТЮП (1)
ТЮРБАН (1)
ТЮРЕМНИХ (1)
ТЮРЕМНОГО (1)
ТЮРМ (2)
ТЮРМА (8)
ТЮРМАМИ (3)
ТЮРМАХ (1)
ТЮРМИ (24)
ТЮРМІ (44)
ТЮРМОЮ (3)
ТЮРМУ (47)
ТЮРНЮРИ (1)
ТЮРЯЖНИК (1)
ТЮРЯЖНИКАМИ (1)
ТЮРЯЖНИКІВ (1)
ТЮРЯЖНИЦІ (1)
ТЮ-ТЮ (6)
ТЮТЮН (26)
ТЮТЮНОВИХ (2)
ТЮТЮНОВІЙ (2)
ТЮТЮНОВОГО (1)
ТЮТЮНОМ (14)
ТЮТЮНУ (19)
ТЮТЯ (2)
ТЮХТІЇВ (1)
ТЮХТІЙ (3)
ТЮХТІЮ (2)
ТЯГ (18)
ТЯГАВ (2)
ТЯГАВСЯ (3)
ТЯГАЄ (1)
ТЯГАЄТЬСЯ (1)
ТЯГАЄШ (1)
ТЯГАЙСЯ (1)

ТЯГАЛА (4)
ТЯГАЛАСЬ (1)
ТЯГАЛАСЯ (1)
ТЯГАЛИ (2)
ТЯГАЛИСЬ (3)
ТЯГАЛИСЯ (1)
ТЯГАНИНА (21)
ТЯГАНИНИ (14)
ТЯГАНИНІ (1)
ТЯГАНИНОЮ (3)
ТЯГАНИНУ (7)
ТЯГАТИМЕТЬСЯ (1)
ТЯГАТИСЬ (2)
ТЯГАЮТЬСЯ (1)
ТЯГАЮЧИ (2)
ТЯГЛА (39)
ТЯГЛАСЬ (8)
ТЯГЛАСЯ (20)
ТЯГЛИ (13)
ТЯГЛИСЬ (9)
ТЯГЛИСЯ (19)
ТЯГЛІ (1)
ТЯГЛО (28)
ТЯГЛОСЬ (2)
ТЯГЛОСЯ (9)
ТЯГНЕ (53)
ТЯГНЕТЬСЯ (24)
ТЯГНЕШ (6)
ТЯГНИ (2)
ТЯГНІТЬ (1)
ТЯГНУ (3)
ТЯГНУВ (1)
ТЯГНУТЬ (12)
ТЯГНУТЬСЯ (10)
ТЯГНУЧИ (1)
ТЯГСЯ (21)
ТЯГТИ (12)
ТЯГТИМЕТЬСЯ (2)
ТЯГТИСЯ (2)
ТЯГУЧИМ (2)
ТЯГУЧІ (2)
ТЯЖКА (9)
ТЯЖКЕ (4)
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ТЯЖКИЙ (10)
ТЯЖКИМ (6)
ТЯЖКИМИ (1)
ТЯЖКИХ (4)
ТЯЖКІ (1)
ТЯЖКІЙ (4)
ТЯЖКО (38)
ТЯЖКУ (4)
ТЯЖЧЕ (1)
ТЯМА (10)
ТЯМЕ (8)
ТЯМИ (24)
ТЯМИВ (16)
ТЯМИЛА (14)
ТЯМИЛИ (5)
ТЯМИТЕ (10)
ТЯМИТИ (1)
ТЯМИТИМЕ (1)
ТЯМИТЬ (13)
ТЯМИШ (18)
ТЯМІ (2)
ТЯМКА (2)
ТЯМКИ (6)
ТЯМКОВІ (1)
ТЯМКОМ (1)
ТЯМКУ (16)
ТЯМЛЮ (15)
ТЯМЛЯТЬ (6)
ТЯМЛЯЧИ (4)
ТЯМОК (2)
ТЯМОЮ (4)
ТЯМУ (22)
ТЯМУЧІСТЬ (2)
ТЯМУЩА (1)
ТЯМУЩИЙ (2)
ТЯМУЩИМ (2)
ТЯМУЩІ (2)
ТЯМУЩОЇ (1)
ТЯМЦІ (1)
ТЯНУЛО (1)
ТЯПІНСЬКОГО (1)
ТЯТИВОЮ (1)
У (5482)

УАЙЛЬД (10)
УАЙЛЬДА (4)
УБГАВ (2)
УБГАВШИ (1)
УБГАЄ (1)
УБГАЄШ (1)
УБГАЛИ (2)
УБГАТИ (7)
УБГАТЬ (2)
УБЕРЕМО (1)
УБЕРИ (1)
УБЕРІМОСЬ (1)
УБЕРУСЬ (3)
УБЕРУСЯ (2)
УБ'Є (2)
УБИВ (1)
УБИЙНИКІВ (1)
УБИЙНИЦТВА (1)
УБИЛИ (2)
УБИРАВСЯ (3)
УБИРАЄТЬСЯ (1)
УБИРАЛАСЬ (1)
УБИРАЛИ (2)
УБИРАЛИСЬ (5)
УБИРАННЯ (1)
УБИРАННЯМИ (1)
УБИРАТИСЬ (3)
УБИРАТИСЯ (1)
УБИРАТЬСЯ (2)
УБИРАЮТЬСЯ (3)
УБИРАЮЧИСЬ (1)
УБИТА (2)
УБИТИЙ (8)
УБИТІ (2)
УБИТОГО (1)
УБІГ (3)
УБІГАЄ (1)
УБІГАЮТЬ (1)
УБІГЛА (1)
УБІГЛИ (3)
УБІЄННИХ (1)
УБІЙНИКА (1)
УБІЙНИКИ (1)

УБІЙНИЦТВА (1)
УБІЙНИЦТВАХ (1)
УБІК (10)
УБІЛЕНІ (1)
УБІР (44)
УБІРНА (1)
УБІРНУ (3)
УБЛАГАЛА (1)
УБЛАГАЛИ (1)
УБЛАГАТИ (2)
УБОГА (8)
УБОГАЯ (4)
УБОГЕ (4)
УБОГИЙ (17)
УБОГИМ (4)
УБОГИМИ (3)
УБОГИХ (17)
УБОГІ (16)
УБОГІЙ (10)
УБОГО (5)
УБОГОГО (8)
УБОГОЇ (8)
УБОГОМУ (1)
УБОГОЮ (1)
УБОГУ (13)
УБОЖЕСТВА (1)
УБОЖЕСТВО (3)
УБОЇТЬСЯ (1)
УБОЇЩА (1)
УБОРАМИ (5)
УБОРАХ (10)
УБОРИ (37)
УБОРІ (5)
УБОРІВ (4)
УБОРОМ (2)
УБОРУ (4)
УБРАВ (1)
УБРАВСЬ (1)
УБРАВСЯ (20)
УБРАВШИ (1)
УБРАВШИСЬ (6)
УБРАЛА (3)
УБРАЛАСЬ (23)
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УБРАЛАСЯ (5)
УБРАЛИ (1)
УБРАЛИСЬ (5)
УБРАЛИСЯ (1)
УБРАНА (70)
УБРАНЕ (2)
УБРАНИЙ (39)
УБРАНИМ (1)
УБРАНИМИ (2)
УБРАНИХ (4)
УБРАНІ (29)
УБРАНІЙ (1)
УБРАННІ (78)
УБРАННІВ (1)
УБРАННЮ (2)
УБРАННЯ (143)
УБРАННЯМ (8)
УБРАННЯМИ (1)
УБРАННЯХ (9)
УБРАНОГО (2)
УБРАНОЇ (1)
УБРАНОЮ (1)
УБРАНУ (7)
УБРАТИ (2)
УБРАТИСЬ (5)
УБРАТЬ (1)
УБРАТЬСЯ (3)
УБ'Ю (1)
УБ'ЮТЬ (2)
УВАВ (1)
УВАГА (3)
УВАГИ (17)
УВАГОЮ (2)
УВАГУ (35)
УВАЖАТИ (1)
УВАЖЛИВИМ (1)
УВАЖЛИВІСТЮ (1)
УВАЖЛИВО (1)
УВАЗІ (10)
УВЕРТЮРУ (1)
УВЕСТИ (1)
УВЕСЬ (146)
УВЕЧЕРІ (28)

УВИВАВСЯ (2)
УВИВАЄТЬСЯ (3)
УВИВАЛАСЬ (3)
УВИВАЛИСЬ (6)
УВИВАТИСЬ (1)
УВИВАТЬСЯ (1)
УВИДЖУВАЛАСЬ (1)
УВИДЖУЄТЬСЯ (4)
УВИЖАЄТЬСЯ (1)
УВИЖУ (3)
УВИНЕМОСЯ (1)
УВИНЕТЬСЯ (3)
УВИНЕШСЯ (2)
УВИНУВСЯ (2)
УВИНУЛИСЬ (1)
УВИНУСЬ (3)
УВИНУТИСЬ (5)
УВИНУТІ (2)
УВИНУТЬСЯ (3)
УВІВ (8)
УВІГНАВСЯ (3)
УВІГНАЛАСЬ (2)
УВІГНАЛИСЬ (1)
УВІГНУВСЬ (1)
УВІГНУВСЯ (3)
УВІГНУЛАСЬ (1)
УВІГНУЛИСЬ (1)
УВІГНУТЕ (1)
УВІГНУТИЙ (1)
УВІЙДЕ (9)
УВІЙДЕШ (2)
УВІЙДІТЬ (2)
УВІЙДУ (6)
УВІЙДУТЬ (4)
УВІЙТИ (9)
УВІЙШЛА (122)
УВІЙШЛИ (59)
УВІЙШЛО (1)
УВІЙШОВ (141)
УВІЙШОВШИ (10)
УВІРВАВСЬ (5)
УВІРВАВСЯ (13)
УВІРВАЛАСЬ (1)

УВІРВЕТЬСЯ (2)
УВІХОДИТЬ (3)
УГАДАВ (3)
УГАДАЙТЕ (1)
УГАДАЛА (1)
УГАРА (3)
УГАРИСТА (3)
УГАРИСТИЙ (2)
УГАРИСТУ (1)
УГАС (2)
УГИНАЄТЬСЯ (1)
УГІЛЛЯМ (5)
УГІЛЬ (2)
УГЛА (15)
УГЛАМИ (2)
УГЛАСТО (1)
УГЛАСТУ (2)
УГЛАХ (4)
УГЛЕДИТЬ (1)
УГЛЕДІВ (9)
УГЛЕДІВШИ (1)
УГЛЕДІЛА (3)
УГЛИ (2)
УГЛІ (8)
УГЛОМ (3)
УГЛУ (1)
УГЛЯДЖУ (4)
УГЛЯДИТЬ (8)
УГЛЯДІВ (49)
УГЛЯДІВШИ (2)
УГЛЯДІЛА (26)
УГЛЯДІЛИ (7)
УГЛЯДІЛО (2)
УГЛЯДІТИ (2)
УГЛЯДІТЬ (2)
УГЛЯДЯТЬ (2)
УГЛЯНУВ (1)
УГНУЛАСЬ (2)
УГОВОРИТЬ (1)
УГОВОРЮВАТИ (1)
УГОДУ (1)
УГОЛ (5)
УГОРІ (3)
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УГОРКАМИ (2)
УГОРКИ (2)
УГОРКУ (1)
УГОРСЬКИХ (1)
УГОРСЬКОУЖГОРОДСЬКИЙ (2)
УГОРУ (46)
УГОТОВАНЕ (1)
УГРІВСЯ (1)
УГУ (6)
УДАВАВ (6)
УДАВАЛА (2)
УДАВАЛИ (2)
УДАВАНА (1)
УДАВАНИЙ (1)
УДАВАНИМ (2)
УДАВАНІЙ (1)
УДАВАНО (2)
УДАВАНОЮ (2)
УДАВАНУ (2)
УДАВАТИ (1)
УДАВАТЬ (7)
УДАВСЯ (4)
УДАЄ (14)
УДАЄМ (2)
УДАЛИСЬ (1)
УДАЛІ (2)
УДАМО (1)
УДАР (4)
УДАРИВ (9)
УДАРИВСЯ (2)
УДАРИВШИСЬ (1)
УДАРИЛА (3)
УДАРИЛАСЬ (1)
УДАРИТЬ (3)
УДАЧІ (1)
УДАЮТЬ (4)
УДАЮЧИ (1)
УДВОЄ (11)
УДВОХ (25)
УДЕНЬ (34)
УДЕРЖАТЬ (1)
УДЗИКАМИ (2)

УДЗИКИ (2)
УДЗИКІВ (1)
УДИВ (1)
УДИЛА (2)
УДИЛИ (4)
УДІВЕЦЬ (10)
УДІВЕЦЬ-МОЛОДЕЦЬ
(1)
УДІВНИЦТВО (1)
УДІВНИЦЬКЕ (1)
УДІВНИЦЬКИЙ (1)
УДІВНИЦЬКИМ (1)
УДІВЦЕВІ (2)
УДІВЦЕМ (1)
УДІВЦІ (2)
УДІВЦІВ (1)
УДІВЦЯ (7)
УДІВЧЕНКОМ (1)
УДІЛ (1)
УДІЛИТИ (1)
УДІЛОВИЙ (4)
УДІЛОВИМ (1)
УДІЛОВИХ (1)
УДІЛОВОГО (2)
УДІЛОВОЇ (2)
УДКАМИ (1)
УДКИ (2)
УДКУ (1)
УДЛИЩА (1)
УДЛИЩАМИ (2)
УДОВ (4)
УДОВА (34)
УДОВАМ (1)
УДОВЕЦЬ (1)
УДОВИ (23)
УДОВИ-КРАСУНІ (1)
УДОВИН (1)
УДОВИНА (1)
УДОВИНІ (1)
УДОВИЦЕЮ (1)
УДОВИЦІ (4)
УДОВИЦЬ (2)
УДОВИЦЯ (6)

УДОВІ (6)
УДОВОЮ (20)
УДОВУ (10)
УДОСВІТА (5)
УДОСТОВЕРЕНИЕ (1)
УДОСТОВЕРЕНИЕМ (2)
УДОСТОЇВСЯ (2)
УДОСТОЇЛО (2)
УДОЧКОЮ (1)
УДРАВ (4)
УДРУГЕ (13)
УДЯГАНКА (2)
УДЯГАНКАМИ (1)
УДЯГАНКИ (3)
УДЯГАНКУ (10)
УДЯГАНЦІ (1)
УДЯГНІТЬСЯ (1)
УЕЗДА (6)
УЖ (5)
УЖАКА (1)
УЖАМИ (1)
УЖАСНА (1)
УЖГОРОДСЬКИЙ (2)
УЖЕ (175)
УЖЕВКА (1)
УЖЕМ (1)
УЖИВАННІ (2)
УЖИВШИ (2)
УЖИНОК (2)
УЖІ (1)
УЖІВ (4)
УЖЧА (2)
УЖЧАВ (1)
УЗБРОЄНИЙ (1)
УЗБРОЄНИХ (3)
УЗБРОЄНІ (2)
УЗБРОЄНОГО (1)
УЗВАР (6)
УЗВАРУ (2)
УЗВОЗОМ (1)
УЗГІР'Ї (2)
УЗГІР'Я (1)
УЗГІР'ЯМ (1)
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УЗГІР'ЯМИ (1)
УЗДРІВШИ (1)
УЗДРІЛА (1)
УЗЕЛ (1)
УЗЕНЬКА (6)
УЗЕНЬКИМИ (4)
УЗЕНЬКИХ (4)
УЗЕНЬКІ (5)
УЗЕНЬКІЙ (1)
УЗЕНЬКОГО (1)
УЗЕНЬКОЮ (3)
УЗЕСЕНЬКИХ (1)
УЗЕСЕНЬКІ (4)
УЗЕСЕНЬКІЙ (1)
УЗИРЕМ (1)
УЗИРІ (5)
УЗИРЯ (1)
УЗИРЯХ (1)
УЗІР (1)
УЗІРЕМ (1)
УЗІРІ (2)
УЗКІШЕ (1)
УЗЛА (3)
УЗЛИ (1)
УЗЛУВАТІ (1)
УЗЛЮБИШИ (2)
УЗЛЮБЛЕНЫЙ (2)
УЗНИК (2)
УЗОЛ (5)
УЗЬКА (6)
УЗЬКЕ (4)
УЗЬКИЙ (7)
УЗЬКИМИ (5)
УЗЬКИХ (7)
УЗЬКІ (10)
УЗЬКІЙ (9)
УЗЬКОВАТА (1)
УЗЬКОЇ (1)
УЗЬКОМУ (3)
УЗЬКОЮ (2)
УЗЬКУ (5)
УЗЯВ (74)
УЗЯВСЬ (2)

УЗЯВСЯ (20)
УЗЯВШИ (1)
УЗЯВШИСЬ (3)
УЗЯЛА (20)
УЗЯЛАСЬ (14)
УЗЯЛАСЯ (4)
УЗЯЛИ (4)
УЗЯЛИСЬ (8)
УЗЯЛИСЯ (4)
УЗЯЛО (1)
УЗЯТИ (5)
УЗЯТИЙ (2)
УЗЯТИМИ (2)
УЗЯТЬ (2)
УЇТМАН (6)
УЇХАВ (1)
УКАЗ (16)
УКАЗАТЕЛЯ (2)
УКАЗИ (3)
УКАЗОВІ (4)
УКАЗОМ (4)
УКАЗУ (2)
УКВІТЧАЛИ (1)
УКВІТЧАНА (3)
УКВІТЧАНИМ (1)
УКИНУ (1)
УКИНУВ (3)
УКИНУВШИ (1)
УКИНУЛА (3)
УКИНУТИ (1)
УКИНУТЬ (1)
УКЛАВ (3)
УКЛАВСЯ (2)
УКЛАД (14)
УКЛАДАВ (1)
УКЛАДАЙ (1)
УКЛАДАЙСЯ (1)
УКЛАДАЛИ (1)
УКЛАДАННЯ (3)
УКЛАДАННЯМ (1)
УКЛАДАТИ (3)
УКЛАДАТИСЬ (1)
УКЛАДАТЬСЯ (1)

УКЛАДАЮЧИ (2)
УКЛАДЕ (1)
УКЛАДЕМО (1)
УКЛАЛА (1)
УКЛАЛИ (1)
УКЛОНИВСЯ (5)
УКЛОНИВШИСЬ (4)
УКЛОНИЛАСЬ (3)
УКЛОНИЛИСЬ (1)
УКЛОНИСЯ (2)
УКЛОНЯЕТСЯ (2)
УКЛЮЧИНАМИ (1)
УКЛЮЧИНАХ (1)
УКЛЯК (2)
УКЛЯКЛА (2)
УКОАЇНУ (1)
УКОЛОЛО (1)
УКОЛОШКАЄ (1)
УКОЛОШКАЛА (1)
УКОПАНА (1)
УКОПАНИЙ (2)
УКОПАНІ (5)
УКОРОЧЕНОМУ (2)
УКРАВ (14)
УКРАДЕМО (1)
УКРАДЕНИЙ (1)
УКРАДУ (1)
УКРАДЬ (2)
УКРАИНЕ (3)
УКРАИНСКАЯ (1)
«УКРАИНСКАЯ
ЖИЗНЬ» (назва журналу)
(1)
УКРАИНСКИЕ (4)
«УКРИАИНСКИЕ
ЮМОРИСТЫ
ШУТНИКИ» (2)
УКРАИНСКИЙ (6)
УКРАИНСКИХ (3)
УКРАИНСКОГО (2)
УКРАИНСКОЙ (1)
«УКРАИНСКОЙ
ЖИЗНИ» (5)
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УКРАИНСКОМ (2)
УКРАЇНА (50)
УКРАЇНЕЦЬ (30)
УКРАЇНИ (223)
УКРАЇНИ-РУСІ (6)
УКРАЇНІ (378)
УКРАЇНКА (18)
УКРАЇНКАМ (1)
УКРАЇНКАМИ (1)
УКРАЇНКИ (13)
УКРАЇНКИ-БРАНКИ (1)
УКРАЇНКИ-ХАЗЯЙКИ
(1)
УКРАЇНОГАЛИЦЬКОГО (2)
УКРАЇНО-ГАЛИЦЬКУ
(2)
УКРАЇНОК (3)
УКРАЇНОКНЕВОЛЬНИЦЬ (1)
УКРАЇНОФІЛАМИ (1)
УКРАЇНОФІЛИ (2)
УКРАЇНОЮ (6)
УКРАЇНСТВО (4)
УКРАЇНСТВУВАТЬ (1)
УКРАЇНСЬКА (76)
УКРАЇНСЬКЕ (54)
УКРАЇНСЬКИЙ (117)
УКРАЇНСЬКИМ (26)
УКРАЇНСЬКИМИ (25)
УКРАЇНСЬКИХ (202)
УКРАЇНСЬКІ (211)
УКРАЇНСЬКІЙ (61)
УКРАЇНСЬКОГАЛИЦЬКОЮ (2)
УКРАЇНСЬКОГО (165)
УКРАЇНСЬКОЇ (146)
УКРАЇНСЬКОКИЇВСЬКИМ (2)
УКРАЇНСЬКОМУ (42)
УКРАЇНСЬКОНАРОДНИЙ (2)

УКРАЇНСЬКОРУСЬКИЙ (2)
УКРАЇНСЬКОРУСЬКИХ (2)
УКРАЇНСЬКОРУСЬКОГО (2)
УКРАЇНСЬКОРУСЬКОЮ (2)
УКРАЇНСЬКО-РУСЬКУ
(2)
УКРАЇНСЬКОЮ (78)
УКРАЇНСЬКУ (169)
УКРАЇНУ (149)
УКРАЇНЦЕВІ (4)
УКРАЇНЦЕМ (4)
УКРАЇНЦІ (41)
УКРАЇНЦІВ (67)
УКРАЇНЦЯ (14)
УКРАЇНЦЯМ (4)
УКРАЇНЦЯМИ (6)
УКРАЇНЩИНИ (2)
УКРАЇНЩИНУ (1)
УКРАЛИ (2)
УКРАШЕНЕ (2)
УКРАШЕНИЙ (2)
УКРИВ (2)
УКРИВАЛ (1)
УКРИВАЛА (13)
УКРИВАЛАМИ (2)
УКРИВАЛІ (2)
УКРИВАЛО (19)
УКРИВАЛОМ (12)
УКРИВАЛЬНИКИ (2)
УКРИВАЛЬНИКІВ (1)
УКРИВАЛЬЦЕМ (1)
УКРИВАЮЧИСЬ (1)
УКРИВСЯ (1)
УКРИВШИ (1)
УКРИЛАСЬ (3)
УКРИЛИ (1)
УКРИТА (2)
УКРИТИЙ (4)
УКРИТИМИ (1)

УКРИТІ (1)
УКРИТОЮ (1)
УКРИЮТЬ (1)
УКУПІ (13)
УКУТАЛИ (1)
УЛАДНАВ (1)
УЛАДНАЄМО (1)
УЛАДНАТИ (1)
УЛАЗИТИ (1)
УЛАН (2)
УЛАНАМИ (1)
УЛАНИ (1)
УЛАНСЬКІ (1)
УЛАНСЬКОМУ (2)
УЛАС (51)
УЛАСА (16)
УЛАСЕ (4)
УЛАСЕВИЧ (129)
УЛАСЕВИЧА (33)
УЛАСЕВИЧЕВА (4)
УЛАСЕВИЧЕВЕ (1)
УЛАСЕВИЧЕВІ (5)
УЛАСЕВИЧЕМ (5)
УЛАСІВНА (125)
УЛАСІВНИ (10)
УЛАСІВНІ (5)
УЛАСІВНО (1)
УЛАСІВНОЮ (2)
УЛАСІВНУ (1)
УЛАСОВА (1)
УЛАСОВІ (2)
УЛАСОМ (1)
УЛАШИНОВИХ (2)
УЛЕСЛИВИМИ (1)
УЛЕТІВ (1)
УЛЕЩАЛА (1)
УЛИК (19)
УЛИКА (20)
УЛИКАМИ (4)
УЛИКАХ (1)
УЛИКИ (20)
УЛИКІВ (10)
УЛИКОМ (1)
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УЛИКУ (12)
УЛИТА (42)
УЛИТИ (2)
УЛИТІ (3)
УЛИТО (2)
УЛИТУ (5)
УЛИЦА (22)
УЛИЦЕ (2)
УЛИЦЕЮ (15)
УЛИЦІ (99)
УЛИЦЬ (4)
УЛИЦЬІ (2)
УЛИЦЮ (59)
УЛИЦЯ (23)
УЛИЦЯМИ (2)
УЛИЦЯХ (30)
УЛИЧКА (2)
УЛИЧКИ (1)
УЛИЧКОЮ (1)
УЛИЧКУ (1)
УЛИЧЦІ (1)
УЛІЗ (5)
УЛІЗЛО (2)
УЛІЗУТЬ (1)
УЛІС (1)
УЛІТКУ (2)
УЛОВИВ (1)
УЛОВИЛИ (3)
УЛЬСЬКА (1)
УЛЬТИМАТУМ (2)
УЛЬТРАМОСКОВСЬКИ
М (2)
УЛЮБЛЕНИЙ (3)
УЛЮБЛЕНИКОМ (1)
УЛЮБЛЕНИХ (4)
УЛЮБЛЕНІ (2)
УЛЮБЛЕНОК (1)
УЛЯНА (26)
УЛЯНИ (5)
УЛЯНИНА (3)
УЛЯНИНОЇ (1)
УЛЯНО (3)
УЛЯНУ (8)

УЛЯСЕЮ (1)
УЛЯСИНЕ (1)
УЛЯСИНІ (1)
УЛЯСИНУ (2)
УЛЯСІ (28)
УЛЯСЮ (19)
УЛЯСЯ (79)
УМ (11)
УМА (25)
УМАЛЯТИСЯ (2)
УМАНІ (3)
УМАНСЬКОЇ (1)
УМАНСЬКОЮ (1)
УМАНСЬКУ (1)
УМАНЦЯ (6)
УМАНЩИНИ (2)
УМАНЩИНІ (1)
УМАНЬ (2)
УМЕР (12)
УМЕРЛА (3)
УМИ (3)
УМИВАЙТЕСЬ (1)
УМИВАЛЬНИКИ (1)
УМИВАЛЬНИКОМ (1)
УМИВАЛЬНИКУ (1)
УМИВАЛЬНІ (1)
УМИВАТИ (1)
УМИВАТИСЬ (1)
УМИВСЯ (2)
УМИВШИСЬ (1)
УМИЙСЯ (1)
УМИКУЄШСЯ (1)
УМИЛАСЬ (1)
УМИЛИВСЯ (1)
УМИЛІННЯ (2)
УМИНАЛА (1)
УМИНАЮЧИ (1)
УМИРАЛА (1)
УМИРАЛО (1)
УМИРАТИ (1)
УМИРАТЬ (1)
УМИРАЮЧОЇ (1)
УМИ-РОЗУМИ (5)

УМИТЬ (1)
УМІ (23)
УМІВ (13)
УМІЄ (5)
УМІЄМО (1)
УМІЄТЕ (2)
УМІЛА (5)
УМІЛИ (1)
УМІЛІСТЬ (2)
УМІННЮ (1)
УМІТИ (1)
УМІЦНИЛАСЬ (2)
УМІЦНИТИ (2)
УМІЮ (1)
УМІЮТЬ (2)
УМКНІТЬ (2)
УМКНУВ (2)
УМЛІВ (1)
УМЛІВАВ (1)
УМЛІВАЄ (9)
УМЛІВАЛИ (2)
УМЛІВАЛО (1)
УМЛІВАТИ (1)
УМЛІВАЮ (4)
УМОВА (4)
УМОВАМИ (1)
УМОВИ (8)
УМОВИВІД (2)
УМОВИВОДАМИ (2)
УМОВИВОДИ (8)
УМОВИВОДІВ (2)
УМОВИЛАСЬ (1)
УМОВИЛИСЬ (1)
УМОВИМОСЬ (1)
УМОВИМОСЯ (1)
УМОВИН (2)
УМОВИНАХ (6)
УМОВИНИ (7)
УМОВИТЬСЯ (1)
УМОВІ (2)
УМОВЛЕНЕ (1)
УМОВЛЕНИЙ (1)
УМОВНИЙ (2)
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УМОВНИМИ (1)
УМОВНИНИ (2)
УМОВОЮ (6)
УМОВУ (13)
УМОСТИЛИСЬ (1)
УМРЕ (11)
УМРЕМО (1)
УМРІМ (3)
УМРІМО (3)
УМРУ (8)
УМСТВЕННОМУ (2)
УМУДРИЛАСЬ (1)
УМУДРИЛИСЬ (2)
УМЧАТЬСЯ (1)
УНАДИЛИСЬ (1)
УНАКЛАДКУ (1)
УНЕСЕННЯ (2)
УНЕСІННЯ (2)
УНИЗ (49)
УНИЗУ (5)
УНИКАВ (4)
УНИКАЛА (1)
УНІАТАМИ (1)
УНІАТИ (2)
УНІАТІВ (3)
УНІАТОК (4)
УНІАТСЬКОГО (2)
УНІВЕР (2)
УНІВЕРСАЛ (1)
УНІВЕРСАЛИ (4)
УНІВЕРСАЛОМ (2)
УНІВЕРСИТАНТ (4)
УНІВЕРСИТЕТ (45)
УНІВЕРСИТЕТАМИ (2)
УНІВЕРСИТЕТИ (9)
УНІВЕРСИТЕТІ (27)
УНІВЕРСИТЕТІВ (3)
УНІВЕРСИТЕТСЬКА (4)
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ
(3)
УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ
(1)
УНІВЕРСИТЕТСЬКІ (5)

УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ
(2)
УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО
(4)
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ
(1)
УНІВЕРСИТЕТУ (37)
УНІЇ (16)
УНІС (1)
УНІСОН (3)
УНІЮ (20)
УНІЯ (9)
УНІЯТИ (2)
УНІЯТІВ (1)
УНІЯТСЬКОМУ (1)
УНОСИТЬ (1)
УНОСЯЧИ (2)
УНОЧІ (30)
УНТЕР-ОФІЦЕР (4)
УНТЕР-ОФІЦЕРОМ (1)
УНУК (3)
УНУКА (1)
УНУКАМ (2)
УНУКАМИ (3)
УНУКАХ (1)
УНУКИ (5)
УНУКІВ (6)
УНУКОВІ (2)
УНУКУ (1)
УНУЧАТА (4)
УНУЧАТАМИ (1)
УНУЧКА (8)
УНУЧКОМ (2)
УНУЧКУ (4)
УНУЧОК (2)
УНЫЛЫЙ (3)
УОЛІАНА (1)
УОЛТ (2)
УПАВ (28)
УПАВШИ (1)
УПАДАВ (1)
УПАДАЛИ (1)
УПАДЕ (3)

УПАДЕШ (1)
УПАДИ (1)
УПАДОК (5)
УПАДУ (3)
УПАЛА (14)
УПАЛИ (1)
УПАЛО (4)
УПЕРВЕ (1)
УПЕРЕД (27)
УПЕРЕКИДЬ (2)
УПЕРІЩИВ (1)
УПЕРТА (5)
УПЕРТИЙ (12)
УПЕРТИХ (1)
УПЕРТІ (1)
УПЕРТІШИЙ (1)
УПЕРТО (9)
УПЕРТОГО (1)
УПЕРТОЇ (1)
УПЕРТОСТІ (1)
УПЕРТОЮ (1)
УПЕРТУ (1)
УПЕРШЕ (3)
УП'ЄМОСЬ (1)
УП'ЄШСЯ (1)
УПИЛАСЯ (1)
УПИНУ (7)
УПИР (4)
УПИРІ (3)
УПІЗНАВ (2)
УПІЗНАВШИ (1)
УПІЗНАЛА (1)
УПІЗНАЛИ (2)
УПІЙМАВ (2)
УПІЙМАЛИ (1)
УПІЙМАТЬ (3)
УПІЙМАЮ (1)
УПІРНУВ (2)
УПЛЕТУ (1)
УПЛИВАВ (2)
УПЛИЛИ (1)
УПЛИЛО (3)
УПЛІТАВ (9)
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УПЛІТАЄ (1)
УПЛІТАЄМО (1)
УПЛІТАЛА (1)
УПЛІТАЛИ (7)
УПЛІТАТИ (3)
УПЛІТАТЬ (3)
УПЛІТАЮ (1)
УПЛІТАЮТЬ (1)
УПЛІТАЮЧИ (5)
УПЛІТКИ (1)
УПОВНІ (1)
УПОВНОСИЛЕНОГО
(2)
УПОВНОСИЛІННЯ (8)
УПОДІБНІ (1)
УПОДОБАВ (7)
УПОДОБЛЮЄ (1)
УПОДОБНА (1)
УПОДОБНЕ (2)
УПОДОБНИЙ (5)
УПОДОБНИМ (1)
УПОДОБНИХ (3)
УПОДОБНІ (7)
УПОДОБНІШЕ (2)
УПОДОБНІШИЙ (2)
УПОДОБНІШУ (1)
УПОДОБНО (4)
УПОДОБНОГО (1)
УПОДОВЖ (1)
УПОКОЙ (4)
УПОКОРИВСЯ (2)
УПОМЯНУТИХ (2)
УПОПЕРЕК (2)
УПОРАВСЯ (1)
УПОРАВШИСЬ (4)
УПОРАЄМОСЬ (1)
УПОРАЄШСЯ (1)
УПОРАЛАСЬ (1)
УПОРАЛИСЬ (2)
УПОРАТИСЬ (1)
УПОРЯДЖУВАВ (2)
УПОРЯДКОВАНИЙ (2)
УПОРЯДКОВАНІ (4)

УПОРЯДКУЄ (2)
УПОРЯДНИКИ (2)
УПОРЯДЧИК (2)
УПОТРЕБЛЯЮТСЯ (2)
УПРАВА (10)
УПРАВИ (29)
УПРАВИЛЬНЕНИЙ (1)
УПРАВИТЕЛЕВА (2)
УПРАВИТЕЛЕВІ (8)
УПРАВИТЕЛЕМ (4)
УПРАВИТЕЛІ (4)
УПРАВИТЕЛІВ (5)
УПРАВИТЕЛЬ (22)
УПРАВИТЕЛЬСЬКА (1)
УПРАВИТЕЛЬСЬКЕ (1)
УПРАВИТЕЛЬСЬКИЙ
(1)
УПРАВИТЕЛЬСЬКІ (1)
УПРАВИТЕЛЬСЬКОГО
(1)
УПРАВИТЕЛЬСЬКОЇ (1)
УПРАВИТЕЛЬСЬКОМУ
(1)
УПРАВИТЕЛЬША (4)
УПРАВИТЕЛЬШЕЮ (5)
УПРАВИТЕЛЬШІ (3)
УПРАВИТЕЛЯ (29)
УПРАВИТЕЛЯМ (1)
УПРАВИТЕЛЯМИ (4)
УПРАВИТЕЛЯХ (1)
УПРАВІ (19)
УПРАВЛЕНА (1)
УПРАВЛЕНИЕ (39)
УПРАВЛЕНИИ (2)
УПРАВЛЕНИЙ (8)
УПРАВЛЕНИЯ (2)
УПРАВЛЕННЯ (8)
УПРАВЛЯВЮЩИЙ (2)
УПРАВЛЯЮЩИЙ (8)
УПРАВЛЯЮЩИМ (2)
УПРАВЛЯЮЩОМУ (2)
УПРАВОЮ (1)
УПРАВУ (22)

УПРІВШИ (1)
УПРІЛА (1)
УПРОСИЛИСЬ (1)
УПРОХАВ (1)
УПРЯЖ (11)
УПРЯМО (2)
УПУСТИВ (2)
УПУСТИЛА (3)
УПУСТИЛИ (1)
УПХНУ (1)
УПХНУЛА (1)
УП'ЮСЯ (1)
УП'ЯВШИСЬ (1)
УП'ЯЛАСЬ (3)
УП'ЯТЬ (4)
УРА (2)
УРАЗИВ (1)
УРАЗИЛО (1)
УРАЛ (2)
УРАЛІ (1)
УРАЛУ (1)
УРАЛЬНІ (1)
УРАЛЬНЯ (2)
УРАЛЬСЬКИЙ (2)
УРАЛЬСЬКИХ (2)
УРАЛЬСЬКІ (2)
УРАНЦІ (9)
УРИВАЛИСЬ (1)
УРИВКА (4)
УРИВКАМИ (6)
УРИВКИ (18)
УРИВКІВ (5)
УРИВОК (9)
УРИВОЧКИ (2)
УРИВЧАСТА (1)
УРИВЧАСТИЙ (1)
УРИВЧАСТІ (2)
УРИВЧАСТО (3)
УРИВЧАСТУ (1)
УРІВНОВАЖУЄМО (1)
УРІЕЛЬ (2)
УРІЗАВ (1)
УРОДЖЕНА (2)
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УРОДИВ (3)
УРОДИВСЯ (1)
УРОДИЛА (1)
УРОДИЛО (2)
УРОДИСЬ (1)
УРОДИТЬ (1)
УРОЖАЇ (1)
УРОЖАЙ (3)
УРОЖАЙНИЙ (1)
УРОЖАЙНІ (1)
УРОК (17)
УРОКА (3)
УРОКАХ (4)
УРОКИ (39)
УРОКІВ (18)
УРОКОМ (2)
УРОКУ (4)
УРОЦІ (2)
УРОЧИСТА (1)
УРОЧИСТО (2)
УРОЧИЩІ (2)
УРЯД (59)
УРЯДНИК (15)
УРЯДНИКА (6)
УРЯДНИКАМ (1)
УРЯДНИКАМИ (3)
УРЯДНИКИ (9)
УРЯДНИКІВ (10)
УРЯДНИКОМ (1)
УРЯДНИЦЬКИХ (1)
УРЯДОВА (3)
УРЯДОВЕЦЬ (13)
УРЯДОВИМ (1)
УРЯДОВИМИ (3)
УРЯДОВИХ (3)
УРЯДОВІ (18)
УРЯДОВІЙ (2)
УРЯДОВОГО (5)
УРЯДОВОЇ (2)
УРЯДОВОМУ (1)
УРЯДОВОЮ (2)
УРЯДОВУ (6)
УРЯДОВЦЕВІ (2)

УРЯДОВЦЕМ (2)
УРЯДОВЦІ (12)
УРЯДОВЦІВ (11)
УРЯДОВЦЯ (10)
УРЯДОВЦЯМ (6)
УРЯДОВЦЯМИ (5)
УРЯДОВЦЯХ (1)
УРЯДОМ (6)
УРЯДУ (29)
УС (1)
УСАМИ (1)
УСЕ (792)
УСЕБІЧНОГО (4)
УСЕЇ (5)
УСЕЙ (91)
УСЕРЕДИНІ (1)
УСЕ-ТАКИ (4)
УСЕ-УСЕ (2)
УСЕЮ (3)
УСИДІТЬ (1)
УСІ (1289)
УСІВ (2)
УСІЄЇ (134)
УСІЄЮ (5)
УСІЙ (35)
УСІК (1)
УСІКНОВЕННЯ (2)
УСІМ (215)
УСІМА (94)
УСІХ (541)
УСІХ-УСЮДІВ (4)
УСКОЧИВ (6)
УСКОЧИЛА (2)
УСКОЧИЛИ (1)
УСКОЧИТЬ (2)
УСЛАВ (1)
УСЛАЛА (1)
УСЛІД (3)
УСЛОВІЯ (2)
УСЛУГОВУВАТИ (2)
УСЛУГОВУВАТЬ (3)
УСМАК (1)
УСМИРИТИ (1)

УСМІХАЄТЬСЯ (6)
УСМІХАЮЧИСЬ (1)
УСМІХНУВСЯ (1)
УСМІХНУЛИСЬ (1)
УСМІХОМ (1)
УСНА (2)
УСНОЮ (2)
УСОЛОДА (2)
УСОЛОДЖУВАТИСЬ
(1)
УСОЛОДЖУЮЧИ (1)
УСОЛОДИ (2)
УСОЛОДИМОСЬ (2)
УСОЛОДОЮ (3)
УСОХ (1)
УСОХНЕМ (2)
УСПЕНІЄ (2)
УСПЕНСЬКИЙ (4)
УСПІХ (2)
УССУРІЙСЬКИЙ (2)
УСТ (64)
УСТА (156)
УСТАВ (47)
УСТАВАВ (3)
УСТАВАТЬ (1)
УСТАВИ (2)
УСТАВІ (2)
УСТАВКАМИ (4)
УСТАВКИ (4)
УСТАВКУ (2)
УСТАВЛЕНИМИ (1)
УСТАВУ (1)
УСТАЄ (2)
УСТАЛА (4)
УСТАЛИ (1)
УСТАЛО (1)
УСТАМИ (55)
УСТАНОВА (1)
УСТАНОВИТЬ (2)
УСТАНОВЛЯЛА (2)
УСТАНОВУ (1)
УСТАНЬ (1)
УСТАТИ (1)
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УСТАТЬ (1)
УСТАХ (29)
УСТАЮТЬ (2)
УСТЕ (9)
УСТЕЛЕНА (2)
УСТЕЛЕНИЙ (1)
УСТЕЛЕНІ (1)
УСТЕЛИВ (2)
УСТЕЛИЛИ (1)
УСТЕЛИТИ (1)
УСТЕЛЯЄ (1)
УСТЕЛЯЛА (1)
УСТЕЛЯЛИ (2)
УСТЕРЕГТИ (1)
УСТЕЮ (1)
УСТИ (1)
УСТИНІ (1)
УСТІ (9)
УСТІЛКИ (1)
УСТОНЬКІВ (1)
УСТРАЇВАТЬ (2)
УСТРЕМЛЯЕТСЯ (1)
УСТРОМИВ (1)
УСТРОМИВШИ (1)
УСТУП (4)
УСТУПИВ (2)
УСТУПИЛА (2)
УСТУПИТЬ (2)
УСТУПКИ (8)
УСТУПУ (2)
УСТЮ (8)
УСТЯ (72)
УСУНУВ (1)
УСУНУТЬ (2)
УСЬО (1)
УСЬОГО (218)
УСЬОМУ (68)
УСЮ (221)
УСЮДАХ (28)
УСЮДИ (1)
УСЮДІВ (8)
УСЯ (242)
УСЯКА (20)

УСЯКЕ (27)
УСЯКИЙ (15)
УСЯКИМ (33)
УСЯКИМИ (74)
УСЯКИХ (195)
УСЯКІ (292)
УСЯКІСТЬ (2)
УСЯКОВА (1)
УСЯКОВЕ (2)
УСЯКОВИЙ (2)
УСЯКОВИМ (2)
УСЯКОВИМИ (7)
УСЯКОВИХ (30)
УСЯКОВІ (56)
УСЯКОВО (11)
УСЯКОВУ (3)
УСЯКОГО (82)
УСЯКОЇ (78)
УСЯКОМУ (4)
УСЯКОЮ (12)
УСЯКРОНАМИ (2)
УСЯКУ (37)
УСЯЧИНА (1)
УТВЕРДЖЕНІ (2)
УТВЕРЖДЕНИЮ (2)
УТВІР (35)
УТВОРАМ (2)
УТВОРАМИ (15)
УТВОРАХ (82)
УТВОРЕНА (1)
УТВОРЕНІ (3)
УТВОРИ (101)
УТВОРИВ (13)
УТВОРИВШИ (2)
УТВОРИЛА (2)
УТВОРИЛИ (1)
УТВОРИЛОСЬ (2)
УТВОРИТЬ (2)
УТВОРІ (18)
УТВОРІВ (79)
УТВОРІМ (2)
УТВОРІННЯ (2)
УТВОРНИКИ (4)

УТВОРНИКІВ (2)
УТВОРУ (12)
УТВОРЮВАЛА (1)
УТВОРЮВАТИ (2)
УТВОРЮЮТЬСЯ (4)
УТВОРЯВ (2)
УТЕКЛА (5)
УТЕКЛИ (2)
УТЕКЛО (3)
УТЕКТИ (13)
УТЕРЛА (1)
УТЕЧЕ (1)
УТЕЧУТЬ (1)
УТИРАТИ (2)
УТИРАЮЧИ (1)
УТИРИТЬСЯ (1)
УТИХОМИРЕНОМУ (1)
УТИХОМИРИВСЯ (1)
УТИХОМИРИВШИСЬ
(1)
УТІК (14)
УТІКАВ (5)
УТІКАЄ (4)
УТІКАЙТЕ (2)
УТІКАЛА (1)
УТІКАЛИ (2)
УТІКАТИ (7)
УТІКАТЬ (5)
УТІКАЧІВ (3)
УТІКАЧКИ (2)
УТІКАЮ (1)
УТІКТИ (1)
УТІШАВ (1)
УТІШИТЕЛЮ (1)
УТКНЕШ (1)
УТКНУВ (3)
УТКНУВШИ (2)
УТКНУЛИ (1)
УТКНУТИЙ (1)
УТКНУТИМ (1)
УТКНУТЬ (1)
УТЛА (7)
УТЛЕ (1)
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УТЛИЙ (1)
УТЛОЇ (1)
УТЛОЮ (1)
УТНЕ (5)
УТНУВ (1)
УТОК (1)
УТОМИ (4)
УТОМИВСЯ (3)
УТОМИССЯ (2)
УТОМИТЬСЯ (1)
УТОМИШСЯ (1)
УТОПИВСЯ (1)
УТОПИЛАСЬ (2)
УТОПИТЬ (2)
УТОПИТЬСЯ (1)
УТОПІЇ (1)
УТОПІЙКАМИ (2)
УТОПІЙКИ (3)
УТОПІЮ (1)
УТОПІЯ (1)
УТОПІЯМИ (2)
УТОПІЯХ (2)
УТОПЛЕНА (4)
УТОПЛЕНИКА (2)
УТОПЛЕНИКІВ (3)
УТОПЛЕНИЦЬ (2)
УТОПЛЕНУ (2)
УТРЕНЕЮ (1)
УТРЕНІ (4)
УТРЕННЯ (1)
УТРЕНЮ (10)
УТРЕНЯ (3)
УТРИ (2)
УТРО (1)
УТРОЄ (2)
УТРУ (2)
УТРЬОХ (1)
УТЯГУВАТИ (1)
УУУ (1)
УХ (6)
УХА (1)
УХАЙ (2)
УХИЛЬНІШ (2)

УХИЛЬНО (2)
УХО (1)
УХОДИВ (1)
УХОПЕ (1)
УХОПИВ (57)
УХОПИВСЯ (4)
УХОПИВШИСЬ (1)
УХОПИЛА (5)
УХОПИЛАСЬ (2)
УХОПИЛИ (1)
УХОПИТИСЬ (1)
УХОПИТЬ (6)
УХОПЛЮ (1)
УЧАДІТЬ (1)
УЧАСТКУ (1)
УЧАСТЬ (1)
УЧЕБНИЙ (2)
УЧЕБНИКИ (3)
УЧЕБНИХ (1)
УЧЕБНОГО (2)
УЧЕБНЫЙ (2)
УЧЕНИЙ (1)
УЧЕНИК (3)
УЧЕНИКА (2)
УЧЕНИКАМ (5)
УЧЕНИКАМИ (3)
УЧЕНИКИ (21)
УЧЕНИКІВ (21)
УЧЕНИКОВ (1)
УЧЕНИКОМ (2)
УЧЕНИМИ (2)
УЧЕНИХ (4)
УЧЕНИЦІ (2)
УЧЕНИЦЮ (1)
УЧЕНИЦЯ (1)
УЧЕНІ (2)
УЧЕННЯ (2)
УЧИВ (2)
УЧИЛИСЬ (2)
УЧИЛИЩ (2)
УЧИЛИЩА (38)
УЧИЛИЩАХ (2)
УЧИЛИЩЕ (40)

УЧИЛИЩЕМ (4)
УЧИЛИЩІ (28)
УЧИТЕЛЕМ (26)
УЧИТЕЛІ (13)
УЧИТЕЛІВ (16)
УЧИТЕЛЬ (6)
УЧИТЕЛЬКОЮ (1)
УЧИТЕЛЬСЬКЕ (2)
УЧИТЕЛЬСЬКУ (1)
УЧИТЕЛЬША (1)
УЧИТЕЛЬШЕЮ (2)
УЧИТЕЛЮ (2)
УЧИТЕЛЮВАВ (2)
УЧИТЕЛЮЮ (1)
УЧИТЕЛЯ (15)
УЧИТИ (2)
УЧІЛЬ (1)
УЧОРА (12)
УЧОРАШНЬОГО (1)
УЧРЕЖДЕНИЯХ (2)
УЧРЕЖДЕНІЄМ (2)
УШАХ (1)
УШЕЙ (3)
УШИВАЛЬНИК (1)
УШИВАЛЬНИКА (1)
УШИВАЛЬНИКІВ (1)
УШИМА (1)
УШИНСЬКИЙ (2)
УШИНСЬКОГО (2)
УШКВАРЮ (1)
УШКО (1)
УШКОДИВ (1)
УЩИПЛИВА (1)
УЩИПЛИВИМИ (3)
УЩИПЛИВІ (5)
УЩИПНУ (1)
УЩИПНУВШИ (1)
УЩИПНУЛА (1)
УЩИПНУТЬ (1)
УЩУХ (3)
УЩУХЛА (6)
УЩУХЛИ (11)
УЩУХЛО (3)
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УЯВА (4)
УЯВИ (4)
УЯВИВ (1)
УЯВИВШИ (3)
УЯВИЛА (2)
УЯВИЛАСЬ (1)
УЯВИЛАСЯ (1)
УЯВИЛИСЬ (2)
УЯВИЛОСЬ (22)
УЯВИЛОСЯ (2)
УЯВІ (21)
УЯВІТЬ (5)
УЯВКИ (53)
УЯВЛЕННЯ (7)
УЯВЛІННІВ (2)
УЯВЛІННЯ (10)
УЯВЛЯВ (3)
УЯВЛЯВСЬ (1)
УЯВЛЯВСЯ (1)
УЯВЛЯЄТЕ (1)
УЯВЛЯЄТЬСЯ (18)
УЯВЛЯЛА (12)
УЯВЛЯЛАСЬ (3)
УЯВЛЯЛИСЬ (1)
УЯВЛЯЛОСЬ (17)
УЯВЛЯЮ (3)
УЯВЛЯЮЧИ (7)
УЯВОЮ (1)
УЯВУ (6)
УЯЗДОВСЬКОМУ (1)
ФАБРИК (6)
ФАБРИКА (8)
ФАБРИКАНТІВ (1)
ФАБРИКАХ (17)
ФАБРИКИ (34)
ФАБРИКУ (22)
ФАБРИЦІ (15)
ФАБРИЦЬКА (2)
ФАБРИЦЬКИЙ (1)
ФАБРИЦЬКИМ (1)
ФАБРИЦЬКИМИ (1)
ФАБРИЦЬКИХ (15)
ФАБРИЦЬКІ (8)

ФАБРИЦЬКОГО (4)
ФАБРИЦЬКОЇ (4)
ФАБРИЦЬКУ (2)
ФАБРИЧНІ (1)
ФАБУЛА (2)
ФАБУЛУ (4)
ФАВНА (1)
ФАВНИ (1)
ФАВНІВ (2)
ФАВСТ (1)
ФАВСТА (4)
ФАВСТІ (1)
ФАДДЕЙ (1)
ФАЕТОН (36)
ФАЕТОНА (15)
ФАЕТОНАМИ (1)
ФАЕТОНАХ (2)
ФАЕТОНИ (7)
ФАЕТОНІ (11)
ФАЕТОНІВ (6)
ФАЕТОНОВІ (1)
ФАЕТОНОМ (7)
ФАЕТОНЧИК (2)
ФАЗУ (1)
ФАЙДА (1)
ФАЙДОЮ (2)
ФАЙДУ (1)
ФАКТ (7)
ФАКТАМИ (2)
ФАКТАХ (2)
ФАКТИ (6)
ФАКТІВ (6)
ФАКТОМ (1)
ФАКТОР (1)
ФАКТОРИ (1)
ФАКУЛЬТЕТ (8)
ФАЛДАМИ (6)
ФАЛДАХ (1)
ФАЛДИ (9)
ФАЛДІ (1)
ФАЛДІВ (1)
ФАЛЕСА (1)
ФАЛЬЦЕТОМ (1)

ФАЛЬШ (2)
ФАЛЬШИВА (3)
ФАЛЬШИВИЙ (1)
ФАЛЬШИВІСТЬ (1)
ФАЛЬШИВОЇ (1)
ФАЛЬШІ (3)
ФАМИЛІЮ (2)
ФАМИЛІЯМИ (2)
ФАМИЛІЯХ (2)
ФАМІЛІЇ (10)
ФАМІЛІЮ (1)
ФАМІЛІЯ (4)
ФАМІЛІЯМ (1)
ФАМІЛІЯРНІСТЮ (2)
ФАМІЛЬНИЙ (1)
ФАМІЛЬНИМИ (1)
ФАМІЛЬЯРНО (1)
ФАНАБЕРІЇ (2)
ФАНАБЕРІЙ (1)
ФАНАТИЗМ (2)
ФАНАТИЗМОМ (2)
ФАНАТИЗМУ (2)
ФАНАТИК (2)
ФАНАТИКИ (2)
ФАНАТИКІВ (1)
ФАНАТИЧНО (1)
ФАНТАЗІЄЮ (4)
ФАНТАЗІЇ (28)
ФАНТАЗІЮ (11)
ФАНТАЗІЯ (27)
ФАНТАЗІЯМИ (2)
ФАНТАЗІЯХ (2)
ФАНТАЗУВАВ (1)
ФАНТАЗУВАЛА (1)
ФАНТАСМАГОРІЯ (1)
ФАНТАСТИЧНА (8)
ФАНТАСТИЧНЕ (7)
ФАНТАСТИЧНИЙ (19)
ФАНТАСТИЧНИМ (8)
ФАНТАСТИЧНИМИ (2)
ФАНТАСТИЧНИХ (5)
ФАНТАСТИЧНІ (7)
ФАНТАСТИЧНІЙ (1)
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ФАНТАСТИЧНОГО (6)
ФАНТАСТИЧНОЇ (2)
ФАНТАСТИЧНОМУ
(11)
ФАНТАСТИЧНОЮ (3)
ФАНТАСТИЧНУ (4)
ФАНТАХ (1)
ФАНТИНИ (1)
ФАНТИНОЮ (2)
ФАРАОНА (1)
ФАРАОНИ (1)
ФАРАОНОВА (3)
ФАРАОНОВИХ (2)
ФАРАОНОВІ (3)
ФАРАОНОВІЙ (1)
ФАРАОНОВОГО (1)
ФАРАОНОВУ (1)
ФАРБ (2)
ФАРБА (2)
ФАРБАМИ (32)
ФАРБАР (1)
ФАРБАРІ (1)
ФАРБАРНЮ (1)
ФАРБАРНЯ (1)
ФАРБАХ (2)
ФАРБИ (19)
ФАРБОВАНИМИ (1)
ФАРБОВАНІ (2)
ФАРБОЮ (23)
ФАРБУ (3)
ФАРБУВАВ (1)
ФАРИСЕЇ (1)
ФАРИСЕЯМИ (1)
ФАРТУШОК (1)
ФАРФОРІ (1)
ФАРФОРОВИХ (2)
ФАРФОРОВІ (3)
ФАРФОРОВОГО (1)
ФАСАДІ (2)
ФАСАДУ (1)
ФАСОНУ (4)
ФАСТКАХ (1)
ФАСТОВА (4)

ФАСТОВІ (2)
ФАСТОВОМ (2)
ФАТА МОРГАНА (1)
ФАТИ (3)
ФАТІ (2)
ФАТУ (2)
ФАТЬМА (1)
ФАТЬМІ (1)
ФАТЬМУ (1)
ФАУСТ (4)
ФАУСТА (5)
ФАУСТІ (1)
ФАУСТОВІ (2)
ФАУСТОМ (1)
ФАХОВИЙ (2)
ФАЦЕЦІЇ (3)
ФАЦЕЦІЙКА (2)
ФАЦЕЦІЮ (1)
ФАЦЕЦІЯ (4)
ФАЯНСОВІ (1)
ФАЯНСУ (1)
ФЕАТРОН (1)
ФЕБ (2)
ФЕБА (1)
ФЕВАЇДСЬКІ (2)
ФЕВАЇДУ (1)
ФЕВРАЛІ (4)
ФЕВРАЛЯ (7)
ФЕДІР (2)
ФЕДОНЮ (4)
ФЕДОР (1)
ФЕДОРА (1)
ФЕДОРОВИЧ (3)
ФЕДОРОВИЧА (1)
ФЕДОРОВИЧУ (5)
ФЕДОТОВИЧУ (6)
ФЕДЬКОВИЧ (1)
ФЕДЬКОВИЧА (2)
ФЕЄЮ (1)
ФЕЇ (9)
ФЕЙЄРБАХ (1)
ФЕЙЄРБАХА (1)
ФЕЙЄРВЕРК (2)

ФЕЙЄРВЕРКИ (9)
ФЕЙЄРВЕРКІВ (2)
ФЕЛЬДМАРШАЛ (1)
ФЕЛЬДФЕБЕЛЬКОЮ (1)
ФЕЛЬДФЕБЕЛЬСЬКОЮ
(1)
ФЕЛЬЕТОН (рос.) (1)
ФЕЛЬЄТОН (1)
ФЕЛЬЄТОНАХ (2)
ФЕЛЬЄТОНИ (11)
ФЕЛЬЄТОНІ (3)
ФЕЛЬЄТОНІВ (2)
ФЕЛЬЄТОНІСТ (1)
ФЕЛЬЄТОНУ (1)
ФЕОДАЛІВ (2)
ФЕОДАЛЬНІ (2)
ФЕОДОР (12)
ФЕОДОРА (29)
ФЕОДОРО (2)
ФЕОДОРОЮ (1)
ФЕОДОРУ (1)
ФЕОДОСІЄ (3)
ФЕОДОСІЄЮ (2)
ФЕОДОСІЯ (8)
ФЕОФАН (3)
ФЕОФАНА (1)
ФЕРГАН (4)
ФЕРДИНАНД (2)
ФЕРДИНАНДА (3)
ФЕРМА (1)
ФЕРМАХ (1)
ФЕРМИ (2)
ФЕРФЛЮХТЕР (1)
ФЕРШАЛ (33)
ФЕРШАЛА (6)
ФЕРШАЛІВ (2)
ФЕРШАЛКА (4)
ФЕРШАЛКИ (2)
ФЕРШАЛ-МАСАЖИСТ
(1)
ФЕРШАЛОВА (2)
ФЕРШАЛОВИМ (1)
ФЕРШАЛОВІ (2)
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ФЕРШАЛОВОГО (1)
ФЕРШАЛОМ (2)
ФЕРШАЛЬСЬКІ (1)
ФЕСЕНКА (44)
ФЕСЕНКИ (3)
ФЕСЕНКІВ (2)
ФЕСЕНКО (294)
ФЕСЕНКОВА (5)
ФЕСЕНКОВЕ (2)
ФЕСЕНКОВИМИ (2)
ФЕСЕНКОВИХ (1)
ФЕСЕНКОВІ (28)
ФЕСЕНКОВУ (2)
ФЕСЕНКОМ (17)
ФЕСЕНКУ (7)
ФЕСЕЮ (4)
ФЕСИНА (1)
ФЕСІ (5)
ФЕСКА (3)
ФЕСКИ (1)
ФЕСЬКА (5)
ФЕСЬКИ (1)
ФЕСЬКУ (5)
ФЕСЬЦІ (2)
ФЕСЮ (21)
ФЕСЯ (61)
ФЕЮ (2)
ФЕЮ-ЦАРИЦЮ (1)
ФЕЯ (4)
ФЄВРАЛЯ (2)
"ФЕДОР ИОАННОВИЧ"
(драма) (1)
«ФЕАТРОН, ИЛИ
ПОЗОР
ИСТОРИЧЕСКІЙ» (1)
ФИЗИОГНОМИКОЙ (1)
ФИЛИМОН (4)
ФИЛИСТИМЛЯНИ (1)
ФИЛИСТИМЦІ (1)
ФИЛІН (87)
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
(2)
ФИЛОНА (21)

ФИЛОНЕ (4)
ФИЛОНИСІ (1)
ФИЛОНИХА (1)
ФИЛОНОВА (2)
ФИЛОНОВІ (5)
ФИЛОНОВОЇ (1)
ФИЛОНОМ (5)
ФИЛОСОФИИ (2)
ФИЛЯ (1)
ФИЛЯСТИМИ (1)
ФИЛЯХ (1)
ФІАЛКАМИ (6)
ФІАЛКАХ (2)
ФІАЛКИ (13)
ФІАЛКОЮ (1)
ФІАЛКУ (1)
ФІАЛОК (4)
ФІВАНДСЬКИХ (1)
ФІГАМИ (1)
ФІГАРО (2)
ФІГАХ (1)
ФІГИ (1)
ФІГУРА (6)
ФІГУРАМИ (1)
ФІГУРАХ (1)
ФІГУРИ (3)
ФІГУРІ (4)
ФІГУРІРУЮТЬ (1)
ФІГУРУ (1)
ФІГУРУВАТИ (1)
ФІЖМАХ (1)
ФІЗИЧЕСЬКИЙ (1)
ФІЗИЧЕСЬКОЇ (1)
ФІЗИЧНО (1)
ФІЗИЧНОЇ (1)
ФІЗІОЛОГІЧНІ (2)
ФІЗІОЛОГІЧНО (2)
ФІЗІОНОМІЇ (4)
ФІЗІОНОМІЮ (1)
ФІЗІОНОМІЯХ (1)
ФІКУСАМИ (1)
ФІКУСАХ (1)
ФІКУСИ (5)

ФІКУСІВ (1)
ФІЛАНТРОПІЇ (1)
ФІЛАНТРОПІЮ (1)
ФІЛОЗОФИ (1)
ФІЛОЛОГ (1)
ФІЛОЛОГИ (5)
ФІЛОЛОГІВ (1)
ФІЛОЛОГІЧНИЙ (1)
ФІЛОЛОГІЧНІЙ (1)
ФІЛОЛОГІЯ (4)
ФІЛОНАРДІ (1)
ФІЛОСОФ (16)
ФІЛОСОФА (9)
ФІЛОСОФАМИ (2)
ФІЛОСОФИ (4)
ФІЛОСОФІВ (11)
ФІЛОСОФІЄЮ (2)
ФІЛОСОФІЇ (14)
ФІЛОСОФІЧНУ (1)
ФІЛОСОФІЮ (20)
ФІЛОСОФІЯ (18)
ФІЛОСОФОВІ (3)
ФІЛОСОФСТВУВАТИ
(1)
ФІЛОСОФСТВУВАТЬ
(3)
ФІЛОСОФСТВУЄ (1)
ФІЛОСОФСТВУЄТЕ (1)
ФІЛОСОФСЬКА (3)
ФІЛОСОФСЬКИЙ (2)
ФІЛОСОФСЬКИХ (2)
ФІЛОСОФСЬКІ (7)
ФІЛОСОФСЬКОЇ (1)
ФІЛОСОФСЬКОЮ (2)
ФІЛОСОФСЬКУ (1)
ФІЛЬВАРОК (1)
ФІМІАМ (5)
ФІМІАМИ (1)
ФІМІАМОМ (1)
ФІМІАМУ (2)
ФІНИ (2)
ФІНІВ (8)
ФІНІКИ (2)
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ФІНЛЯНДІЇ (4)
ФІНЛЯНДІЮ (12)
ФІНЛЯНДСЬКЕ (1)
ФІНЛЯНДСЬКИЙ (1)
ФІНЛЯНДСЬКІ (1)
ФІНЛЯНДЦІВ (2)
ФІОЛЕТОВА (1)
ФІОЛЕТОВЕ (1)
ФІОЛЕТОВИЙ (2)
ФІОЛЕТОВИМ (4)
ФІОЛЕТОВИМИ (2)
ФІОЛЕТОВІ (6)
ФІОЛЕТОВІЙ (2)
ФІОЛЕТОВОМУ (2)
ФІОЛЕТОВОЮ (3)
ФІОЛЕТОВУ (1)
ФІРЛЕЙ (1)
ФІРЛЕЯ (1)
ФІРМИ (1)
ФІРМІ (1)
ФІСГАРМОНІЇ (1)
ФІСГАРМОНІЯ (1)
ФІЯКРІВ (1)
ФІЯЛКИ (1)
ФІЯЛОК (2)
ФЛАГАМИ (2)
ФЛАГИ (1)
ФЛАМАНДЕЦЬ (2)
ФЛЕГМАТИЧНИЙ (3)
ФЛЕГМАТИЧНІ (1)
ФЛЕГМАТИЧНІЙ (1)
ФЛЕГМАТИЧНО (4)
ФЛЕГМАТИЧНОГО (1)
ФЛЕГМАТИЧНУ (2)
ФЛЕГОНТ (126)
ФЛЕГОНТА (23)
ФЛЕГОНТЕ (14)
ФЛЕГОНТІВ (2)
ФЛЕГОНТОВІ (7)
ФЛЕГОНТОВОГО (2)
ФЛЕГОНТОМ (4)
ФЛЕЙТА (5)
ФЛЕЙТУ (1)

ФЛЕКСІЇ (2)
ФЛЕКСІЯМИ (2)
ФЛІГЕЛІ (9)
ФЛІГЕЛЬ (18)
ФЛІГЕЛЯ (9)
ФЛІГЕЛЯМИ (1)
ФЛОБЕР (1)
ФЛОРЕНТИНЕЦЬ (2)
ФЛОРЕНТІЙСЬКІЙ (2)
ФЛОРЕРА (2)
ФЛОРИНСЬКОГО (1)
ФЛОРОВСЬКА (1)
ФЛОРОВСЬКИЙ (2)
ФЛОРОВСЬКИХ (2)
ФЛОРОВСЬКОМУ (2)
ФЛОРУ (1)
ФЛОТСЬКОГО (2)
ФЛЮС (2)
ФЛЯКАМИ (1)
ФЛЯКИ (1)
ФОГТ (1)
ФОЙЄ (7)
ФОКУС (2)
ФОКУСИ (1)
ФОКУС-ПОКУС (2)
ФОЛІАНТАМИ (1)
ФОЛЬВАРК (1)
ФОЛЬВАРКИ (2)
ФОЛЬГОВИХ (3)
ФОЛЬГОВІ (3)
ФОМА (1)
ФОМИ (1)
ФОН (1)
ФОНАРЕМ (1)
ФОНАРІ (1)
ФОНВІЗІН (1)
ФОНД (10)
ФОНДОВИЙ (1)
ФОНДУ (8)
ФОНЕТИКА (2)
ФОНЕТИКОЮ (6)
ФОНЕТИКОЮКУЛІШІВКОЮ (1)

ФОНЕТИКУ (2)
ФОНЕТИЦІ (1)
ФОНЕТИЧНА (1)
ФОНЕТИЧНОЮ (3)
ФОНІ (30)
ФОНТА (1)
ФОНТАН (49)
ФОНТАНА (4)
ФОНТАНАМИ (2)
ФОНТАНАХ (2)
ФОНТАНИ (6)
ФОНТАНІ (18)
ФОНТАНІВ (5)
ФОНТАНОМ (10)
ФОНТАНУ (9)
ФОРМ (58)
ФОРМА (60)
ФОРМАЛЬНІ (2)
ФОРМАЛЬНІСТЬ (1)
ФОРМАМ (2)
ФОРМАМИ (37)
ФОРМАТ (4)
ФОРМАТІ (2)
ФОРМАТУ (2)
ФОРМАХ (28)
ФОРМЕЙЄРА (2)
ФОРМИ (146)
ФОРМІ (24)
ФОРМУ (33)
ФОРМУВАТЬ (2)
ФОРМУЮТЬСЯ (3)
ФОРМЫ (1)
ФОРТЕПЬЯНА (2)
ФОРТЕП'ЯН (56)
ФОРТЕП'ЯНА (15)
ФОРТЕП'ЯНАХ (1)
ФОРТЕП'ЯНИ (2)
ФОРТЕП'ЯНІ (34)
ФОРТЕП'ЯНІВ (1)
ФОРТЕП'ЯНОМ (5)
ФОРТЕЦЯ (2)
ФОРТЄПЯН (1)
ФОРТУНІ (1)
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ФОРТУПЛЯСІ (1)
ФОСОЮ (1)
ФОСФОРИЧНО (1)
ФОТЕЛІ (4)
ФОТЕЛІВ (2)
ФОТЕЛЯ (1)
ФОТЕЛЯХ (2)
ФОТОГРАФА (2)
ФОТОГРАФІЄЮ (1)
ФОТОГРАФІЇ (4)
ФОТОГРАФІЧНИЙ (1)
ФОТОГРАФІЧНОЮ (1)
ФОТОГРАФІЧНУ (5)
ФОТОГРАФІЮ (3)
ФРАЗ (8)
ФРАЗА (6)
ФРАЗАМИ (4)
ФРАЗАХ (4)
ФРАЗЕР (1)
ФРАЗИ (38)
ФРАЗІ (6)
ФРАЗКАМИ (2)
ФРАЗОЮ (1)
ФРАЗУ (16)
ФРАК (9)
ФРАКАМИ (1)
ФРАКАХ (2)
ФРАКОМ (1)
ФРАКУ (6)
ФРАНКА (24)
ФРАНКАМИ (2)
ФРАНКО (8)
ФРАНКОВІ (8)
ФРАНКОВОЇ (2)
ФРАНКОМ (2)
ФРАНС (2)
ФРАНТ (2)
ФРАНЦ (12)
ФРАНЦИШКАНОВІ (1)
ФРАНЦІЇ (27)
ФРАНЦУЖЕНКОЮ (1)
ФРАНЦУЗ (1)
ФРАНЦУЗИ (11)

ФРАНЦУЗКА (1)
ФРАНЦУЗОМ (1)
ФРАНЦУЗЬКА (10)
ФРАНЦУЗЬКЕ (1)
ФРАНЦУЗЬКИЙ (18)
ФРАНЦУЗЬКИМИ (8)
ФРАНЦУЗЬКИХ (29)
ФРАНЦУЗЬКІ (32)
ФРАНЦУЗЬКІЙ (8)
ФРАНЦУЗЬКОГО (8)
ФРАНЦУЗЬКОЇ (7)
ФРАНЦУЗЬКОМУ (7)
ФРАНЦУЗЬКОЮ (16)
ФРАНЦУЗЬКУ (8)
ФРАНЧЕСКА (1)
ФРАШКИ (5)
ФРЕЙЛІГРАТ (2)
ФРЕНОЛОГІЧНИЙ (1)
ФРІДРІХ (9)
ФРІЦ (1)
ФРІЦА (4)
ФРОЛА (1)
ФРОЛОВСЬКИЙ (1)
ФРОНТ (4)
ФРОНТУ (1)
ФРРР (1)
ФРУКТ (1)
ФРУКТА (1)
ФРУКТИ (2)
ФРУНТ (1)
ФРУ-ФРУ (2)
ФУ (4)
ФУГИ (1)
ФУГУ (1)
ФУНДАМЕНТ (1)
ФУНДАМЕНТИ (2)
ФУНДАМЕНТІ (1)
ФУНДАМЕНТУ (1)
ФУНДУКЛЕЄВСЬКІЙ
(2)
ФУНТ (5)
ФУНТИ (2)
ФУНТІВ (1)

ФУРГОН (5)
ФУРГОНАМИ (2)
ФУРГОНАХ (4)
ФУРГОНИ (20)
ФУРГОНІ (1)
ФУРГОНІВ (2)
ФУРГОНОМ (1)
ФУРІЯ (1)
ФУРМАН (1)
ФУРМАНКА (1)
ФУРСІВ (1)
ФУСТАНЕЛА (2)
ФУ-ФУ-ФУ (1)
ХА (70)
ХАБАР (1)
ХАБАРА (8)
ХАБАРАМИ (2)
ХАБАРІ (11)
ХАБАРІВ (4)
ХАБАРНИК (2)
ХАБАРНИКИ (1)
ХАБАРНИКИУРЯДНИКИ (1)
ХАБАРСТВО (1)
ХАБАРЦІ (1)
ХАБАРЯМИ (1)
ХАБРОНЕ (1)
ХАБРОНЕЮ (7)
ХАБРОНИНИХ (1)
ХАБРОНИНІ (1)
ХАБРОНИНОГО (1)
ХАБРОНИНУ (2)
ХАБРОНІ (9)
ХАБРОНЮ (25)
ХАБРОНЯ (54)
ХАВАВ (1)
ХАЄЦЬКИЙ (1)
ХАЗЯЇН (120)
ХАЗЯЇНА (49)
ХАЗЯЇНАМ (5)
ХАЗЯЇНАМИ (5)
ХАЗЯЇНЕ (6)
ХАЗЯЇНИ (25)
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ХАЗЯЇНІВ (25)
ХАЗЯЇНОВИХ (1)
ХАЗЯЇНОВІ (9)
ХАЗЯЇНОВІЙ (1)
ХАЗЯЇНОМ (23)
ХАЗЯЙКА (161)
ХАЗЯЙКАМИ (3)
ХАЗЯЙКИ (54)
ХАЗЯЙКО (2)
ХАЗЯЙКОЮ (14)
ХАЗЯЙКУ (22)
ХАЗЯЙНОВИТА (19)
ХАЗЯЙНОВИТИЙ (5)
ХАЗЯЙНОВИТІ (5)
ХАЗЯЙНОВИТІСТЬ (1)
ХАЗЯЙНОВИТОЇ (1)
ХАЗЯЙНОВИТУ (1)
ХАЗЯЙНУВАВ (7)
ХАЗЯЙНУВАЛА (9)
ХАЗЯЙНУВАЛИ (3)
ХАЗЯЙНУВАННЯ (1)
ХАЗЯЙНУВАТИ (2)
ХАЗЯЙНУВАТИМУ (1)
ХАЗЯЙНУВАТЬ (6)
ХАЗЯЙНУЄ (1)
ХАЗЯЙНУЄМО (1)
ХАЗЯЙНУЄТЕ (1)
ХАЗЯЙНУЙ (3)
ХАЗЯЙНУЮ (1)
ХАЗЯЙНУЮТЬ (3)
ХАЗЯЙОК (13)
ХАЗЯЙОЧКА (1)
ХАЗЯЙСТВА (37)
ХАЗЯЙСТВЕЧКО (3)
ХАЗЯЙСТВІ (23)
ХАЗЯЙСТВО (52)
ХАЗЯЙСТВОМ (10)
ХАЗЯЙСТВУ (5)
ХАЗЯЙСЬКА (8)
ХАЗЯЙСЬКЕ (4)
ХАЗЯЙСЬКИЙ (2)
ХАЗЯЙСЬКИМ (3)
ХАЗЯЙСЬКИМИ (5)

ХАЗЯЙСЬКИХ (5)
ХАЗЯЙСЬКІ (11)
ХАЗЯЙСЬКІЙ (1)
ХАЗЯЙСЬКОГО (8)
ХАЗЯЙСЬКОЇ (8)
ХАЗЯЙСЬКОМУ (2)
ХАЗЯЙСЬКОЮ (2)
ХАЗЯЙСЬКУ (4)
ХАЗЯЙЦІ (11)
ХАЗЯЙЧИН (2)
ХАЗЯЙЧИНА (2)
ХАЗЯЙЧИНИХ (1)
ХАЗЯЙЧИНІЙ (1)
ХАЙ (8)
ХАЙКА (4)
ХАЙКИ (3)
ХАЙКУ (8)
ХАЛАБУДИ (2)
ХАЛАБУДУ (3)
ХАЛАТ (9)
ХАЛАТА (4)
ХАЛАТИКИ (2)
ХАЛАТІ (7)
ХАЛАТНО (2)
ХАЛЕПА (10)
ХАЛУП (1)
ХАЛУПИ (4)
ХАЛУПИНА (1)
ХАЛУПИНИ (1)
ХАЛУПІ (1)
ХАЛУПКА (1)
ХАЛУПКИ (1)
ХАЛУПКУ (2)
ХАЛУПУ (2)
ХАЛУПЧИНА (3)
ХАЛУПЧИНИ (1)
ХАЛУПЧИНУ (3)
ХАЛЯВ (1)
ХАЛЯВАМИ (8)
ХАЛЯВИ (9)
ХАЛЯВОЮ (3)
ХАЛЯВУ (5)
ХАЛЯНДРИ (9)

ХАЛЯНДРУ (1)
ХАМ (4)
ХАМАРКАЮЧИ (1)
ХАМЛА (2)
ХАМЛІ (1)
ХАМЛОМ (1)
ХАМУЛ (2)
ХАМУЛА (3)
ХАМУЛУ (2)
ХАМУЛУВАТА (1)
ХАМУЛУВАТИЙ (7)
ХАМУЛУВАТИХ (1)
ХАМУЛУВАТІ (1)
ХАН (6)
ХАНА (1)
ХАННЯ (2)
ХАНСЬКА (2)
ХАНСЬКОМУ (2)
ХАНЬКИ (2)
ХАОС (5)
ХАОТИЧНІМ (1)
ХАОТИЧНОМУ (2)
ХАП (1)
ХАПАВ (14)
ХАПАВСЬ (3)
ХАПАВСЯ (20)
ХАПАЄ (42)
ХАПАЄМОСЬ (1)
ХАПАЄТЕСЬ (7)
ХАПАЄТЬСЯ (18)
ХАПАЄШСЯ (5)
ХАПАЙ (3)
ХАПАЙСЬ-БО (1)
ХАПАЙСЯ (6)
ХАПАЙТЕ (3)
ХАПАЙТЕСЬ (5)
ХАПАЛА (8)
ХАПАЛАСЬ (17)
ХАПАЛАСЯ (2)
ХАПАЛИ (35)
ХАПАЛИСЬ (27)
ХАПАЛИСЯ (1)
ХАПАЛОСЬ (1)
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ХАПАНЕ (5)
ХАПАНИМ (1)
ХАПАННЯ (1)
ХАПАТИ (16)
ХАПАТИМЕМО (1)
ХАПАТИСЬ (18)
ХАПАТЬ (5)
ХАПАТЬСЯ (9)
ХАПАЮ (3)
ХАПАЮСЬ (10)
ХАПАЮТЬ (10)
ХАПАЮЧИ (9)
ХАПАЮЧИСЬ (51)
ХАПКИ (19)
ХАПКИЙ (1)
ХАПКО (1)
ХАПКОМ (88)
ХАПЛИВОГО (1)
ХАПНУ (1)
ХАПНУВ (1)
ХАПТУРНИКА (1)
ХАПТУРНИКИ (1)
ХАПУНИ (1)
ХАРАБ (6)
ХАРАБА (3)
ХАРАБОВІ (2)
ХАРАКТЕР (9)
ХАРАКТЕРАМИ (2)
ХАРАКТЕРИ (6)
ХАРАКТЕРИСТИКИ (4)
ХАРАКТЕРИСТИКОЮ
(1)
ХАРАКТЕРІ (7)
ХАРАКТЕРНИЙ (1)
ХАРАКТЕРНИК (3)
ХАРАКТЕРНИКА (1)
ХАРАКТЕРНИКИ (1)
ХАРАКТЕРНОМУ (1)
ХАРАКТЕРОМ (2)
ХАРАКТЕРУ (4)
ХАРАМАРКАЙ (1)
ХАРАПУДИВСЯ (1)
ХАРАПУДЯТЬСЯ (1)

ХАРИТІ (1)
ХАРИТІН (225)
ХАРИТОН (6)
ХАРИТОНА (64)
ХАРИТОНЕ (28)
ХАРИТОНІВ (3)
ХАРИТОНІВНА (2)
ХАРИТОНІВНИ (1)
ХАРИТОНІВНО (14)
ХАРИТОНІВНОЮ (3)
ХАРИТОНІВНУ (2)
ХАРИТОНОВІ (15)
ХАРИТОНОВІЙ (1)
ХАРИТОНОВОГО (1)
ХАРИТОНОВОЇ (2)
ХАРИТОНОМ (7)
ХАРКІВ (2)
ХАРКІВЕЦЬ (4)
ХАРКІВСЬКА (8)
ХАРКІВСЬКИЙ (5)
ХАРКІВСЬКИХ (4)
ХАРКІВСЬКІ (2)
ХАРКІВСЬКІЙ (4)
ХАРКІВСЬКОГО (1)
ХАРКІВСЬКОЇ (3)
ХАРКІВСЬКОМУ (2)
ХАРКІВЩИНИ (2)
ХАРКІВЩИНІ (3)
ХАРКІВЩИНОЮ (2)
ХАРКНУВ (2)
ХАРКОВА (6)
ХАРКОВІ (14)
ХАРКОТИННЯМ (2)
ХАРЛАМПІЙОВИЧ (2)
ХАРЛАМПІЙОВИЧУ (4)
ХАРОНИ (1)
ХАРПАК (1)
ХАРПАКАМИ (1)
ХАРЦИЗГИКАМ (1)
ХАРЦИЗИ (2)
ХАРЦИЗІВ (1)
ХАРЦИЗНИКА (1)
ХАРЦИЗНИКАМИ (1)

ХАРЦИЗНИКИ (1)
ХАРЦИЗНИКІВ (1)
ХАРЧ (65)
ХАРЧАВ (1)
ХАРЧАМИ (9)
ХАРЧАННЯ (1)
ХАРЧАХ (16)
ХАРЧЕМ (1)
ХАРЧЕЮ (2)
ХАРЧІ (29)
ХАРЧІВ (4)
ХАРЧОВЕ (2)
ХАРЧОВИХ (1)
ХАРЧОВНЕ (2)
ХАРЧУВАВ (6)
ХАРЧУВАЛИ (4)
ХАРЧУВАННЯ (2)
ХАРЧУВАТИ (2)
ХАРЧУВАТИМЕТЬСЯ
(1)
ХАРЧУВАТИСЬ (4)
ХАРЧУЄ (3)
ХАРЧУЄМОСЬ (1)
ХАРЧУЙСЯ (1)
ХАРЧУЮТЬ (1)
ХАРЧЮ (1)
ХАТ (44)
ХАТА (184)
ХАТАМИ (35)
ХАТА-МОЛОЧНА (1)
ХАТАХ (78)
ХАТИ (750)
ХАТИНА (19)
ХАТИНА-МАЗАНКА (1)
ХАТИНИ (12)
ХАТИНІ (40)
ХАТИНКА (3)
ХАТИНКУ (2)
ХАТИНОЮ (4)
ХАТИНУ (19)
ХАТИНЦІ (3)
ХАТИШЬ (2)
ХАТІ (773)
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ХАТІВ (9)
ХАТКА (7)
ХАТКАМИ (5)
ХАТКАХ (1)
ХАТКИ (21)
ХАТКИ-МАЗАНКИ (1)
ХАТКУ (2)
ХАТНЄ (5)
ХАТНІ (18)
ХАТНІЙ (1)
ХАТНІМ (5)
ХАТНІХ (2)
ХАТНЬОГО (4)
ХАТНЬОЇ (1)
ХАТНЬОМУ (1)
ХАТНЬОЮ (3)
ХАТНЮ (3)
ХАТНЯ (2)
ХАТОК (6)
ХАТОЮ (43)
ХАТУ (764)
ХАТЦІ (3)
ХА-ХА (1)
ХА-ХА-ХА (20)
ХАХЛАМИ (3)
ХАХЛІВ (1)
ХАХЛУШОК (1)
ХАХОЛ (2)
ХВАДЕЙ (1)
ХВАЛА (3)
ХВАЛАМИ (1)
ХВАЛДИ (1)
ХВАЛЕ (3)
ХВАЛЕНИКИ (5)
ХВАЛЕНИКІВ (1)
ХВАЛЕНИКОМ (1)
ХВАЛИ (1)
ХВАЛИВ (19)
ХВАЛИВСЬ (2)
ХВАЛИВСЯ (3)
ХВАЛИЛА (13)
ХВАЛИЛАСЬ (10)
ХВАЛИЛАСЯ (5)

ХВАЛИЛИ (25)
ХВАЛИЛИСЬ (4)
ХВАЛИТИ (44)
ХВАЛИТИМЕМО (1)
ХВАЛИТИСЬ (7)
ХВАЛИТИСЯ (1)
ХВАЛИТЬ (90)
ХВАЛИТЬСЯ (2)
ХВАЛИШ (1)
ХВАЛИШСЯ (1)
ХВАЛІТЬ (1)
ХВАЛОЮ (1)
ХВАЛУ (6)
ХВАЛЬБИ (1)
ХВАЛЬБОЮ (1)
ХВАЛЬБУ (1)
ХВАЛЮ (4)
ХВАЛЯТЬ (2)
ХВАЛЯЧИ (2)
ХВАНАБЕРІЇ (1)
ХВАРТУСІ (4)
ХВАРТУХ (12)
ХВАРТУХА (2)
ХВАРТУХИ (2)
ХВАРТУХОМ (1)
ХВАРТУШИНУ (2)
ХВАРТУШКАХ (1)
ХВАРТУШКИ (2)
ХВАРТУШКІВ (1)
ХВАРТУШОК (2)
ХВАТАЄ (1)
ХВАТАЄТЬСЯ (1)
ХВАТАЙТЕ (1)
ХВАТАЛИ (1)
ХВАТАЮТЬ (2)
ХВАТКОЮ (1)
ХВАТЬКОМА (5)
ХВЕДОР (127)
ХВЕДОРА (34)
ХВЕДОРОВІ (2)
ХВЕДОРОВНО (2)
ХВЕДЮ (1)
ХВИГИ (2)

ХВИГІВ (2)
ХВИЛЕЮ (11)
ХВИЛИН (3)
ХВИЛИНА (6)
ХВИЛИНИ (4)
ХВИЛИНКУ (14)
ХВИЛИНОК (1)
ХВИЛИНОЧКИ (1)
ХВИЛИНОЧКУ (9)
ХВИЛИНУ (60)
ХВИЛІ (72)
ХВИЛЬ (10)
ХВИЛЬКА (1)
ХВИЛЬКАМИ (6)
ХВИЛЬКАХ (3)
ХВИЛЬКИ (9)
ХВИЛЬКУ (1)
ХВИЛЬОВА (1)
ХВИЛЮ (12)
ХВИЛЮВАЛИСЯ (1)
ХВИЛЮЄ (1)
ХВИЛЮЄТЬСЯ (3)
ХВИЛЮЮТЬ (2)
ХВИЛЮЮТЬСЯ (1)
ХВИЛЯ (49)
ХВИЛЯМИ (50)
ХВИЛЯСТЕ (1)
ХВИЛЯСТІ (1)
ХВИЛЯСТОМУ (1)
ХВИЛЯХ (23)
ХВИСНУВ (1)
ХВИСЬКАВ (2)
ХВИСЬКАЛА (1)
ХВИСЬКАЛИ (2)
ХВИСЬКАЮТЬ (2)
ХВИСЬКАЮЧИ (1)
ХВИСЬНУВ (1)
ХВИЦАВ (3)
ХВИЦАВСЬ (1)
ХВИЦАЄ (2)
ХВИЦАЛИ (1)
ХВИЦАТИСЬ (1)
ХВИЦАЮТЬСЯ (2)
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ХВИЦНУВ (1)
ХВИЦНУЛА (1)
ХВИЦЯЮТЬ (1)
ХВІРТКА (4)
ХВІРТКИ (11)
ХВІРТКОЮ (4)
ХВІРТКУ (18)
ХВІРТОК (1)
ХВІРТОЧКИ (1)
ХВІРТОЧКУ (4)
ХВІСТ (28)
ХВОЙД (1)
ХВОЙДА (6)
ХВОЙДИ (2)
ХВОЙДУ (1)
ХВОРИХ (1)
ХВОРОБ (1)
ХВОРОБА (11)
ХВОРОБАХ (4)
ХВОРОБИ (7)
ХВОРОБИЛАСЯ (1)
ХВОРОБІ (2)
ХВОРОБЛИВОЮ (1)
ХВОРОБОЮ (3)
ХВОРОБУ (7)
ХВОРОСТ (11)
ХВОРОСТИНА (4)
ХВОРОСТИНИ (5)
ХВОРОСТИНІ (1)
ХВОРОСТИНОЮ (7)
ХВОРОСТИНУ (6)
ХВОРОСТОМ (1)
ХВОРОСТУ (9)
ХВОРОСТЯНУ (2)
ХВОСТА (19)
ХВОСТАМИ (14)
ХВОСТАТИЙ (1)
ХВОСТАТИМИ (2)
ХВОСТАТИХ (1)
ХВОСТАТІ (3)
ХВОСТАТОЇ (2)
ХВОСТАХ (2)
ХВОСТЕЛЕ (1)

ХВОСТИ (14)
ХВОСТИК (5)
ХВОСТИКА (4)
ХВОСТИКАМИ (4)
ХВОСТИКИ (1)
ХВОСТИКОМ (8)
ХВОСТІ (16)
ХВОСТІВ (3)
ХВОСТОМ (40)
ХЕНЬКО (1)
ХЕРАСКОВА (2)
ХЕРЕС (1)
ХЕРСОН (7)
ХЕРСОНА (2)
ХЕРСОНІ (4)
ХЕРСОНСЬКА (8)
ХЕРСОНСЬКИЙ (7)
ХЕРСОНСЬКИМ (1)
ХЕРСОНСЬКИХ (4)
ХЕРСОНСЬКІ (7)
ХЕРСОНСЬКОГО (1)
ХЕРСОНСЬКОЇ (6)
ХЕРСОНСЬКОМУ (2)
ХЕРСОНЩИНИ (7)
ХЕРСОНЩИНІ (5)
ХЕРСОНЩИНУ (2)
ХЕРУВИМ (6)
ХЕРУВИМИ (6)
ХЕРУВИМІВ (1)
ХЕРУВИМОМ (1)
ХЕРУВИМСЬКИМ (1)
ХЕРУВИМСЬКОЇ (1)
ХЕРУВИМЧИК (2)
ХЕ-ХЕ-ХЕ (2)
ХИБА (4)
ХИБИ (10)
ХИБИТЬ (1)
ХИБКИЙ (1)
ХИБКИХ (1)
ХИБНА (2)
ХИБНИЙ (5)
ХИБУ (3)
ХИЖА (4)

ХИЖАКА (1)
ХИЖЕ (1)
ХИЖИЙ (2)
ХИЖИХ (5)
ХИЖІ (6)
ХИЖІСТЬ (1)
ХИЖКИ (12)
ХИЖКОЮ (2)
ХИЖКУ (19)
ХИЖО (1)
ХИЖОГО (6)
ХИЖОМУ (1)
ХИЖОЮ (1)
ХИЖУ (4)
ХИЖЦІ (9)
ХИЛИВ (2)
ХИЛИЛА (2)
ХИЛИЛАСЯ (1)
ХИЛИЛА-ТАКИ (1)
ХИЛИЛИ (3)
ХИЛИТАВСЬ (1)
ХИЛИТАЄ (3)
ХИЛИТАЄТЬСЯ (3)
ХИЛИТАЛАСЬ (2)
ХИЛИТАЛИСЬ (1)
ХИЛИТАЛОСЬ (2)
ХИЛИТАЮТЬСЯ (1)
ХИЛИТАЮЧИСЬ (1)
ХИЛИТИ (3)
ХИЛИТИСЬ (1)
ХИЛИТИСЯ (1)
ХИЛИТЬ (3)
ХИЛИТЬСЯ (3)
ХИЛЬКАХ (7)
ХИЛЬКИ (5)
ХИЛЬКІВСЬКОЇ (1)
ХИЛЬНИ (1)
ХИЛЬНУВ (5)
ХИЛЬНУВШИ (1)
ХИЛЬНУЛА (4)
ХИЛЬНУЛИ (1)
ХИЛЬОК (2)
ХИЛЬЦЕМ (1)

728

ХИЛЯТИ (1)
ХИЛЯТЬ (1)
ХИЛЯЧИ (1)
ХИМЕРНА (6)
ХИМЕРНЕ (3)
ХИМЕРНИЙ (1)
ХИМЕРНИК (3)
ХИМЕРНИКА (1)
ХИМЕРНИКИ (1)
ХИМЕРНИМ (1)
ХИМЕРНИМИ (5)
ХИМЕРНИХ (1)
ХИМЕРНІ (7)
ХИМЕРНО (27)
ХИМЕРНОГО (1)
ХИМЕРНУ (1)
ХИМКА (22)
ХИМКИ (3)
ХИМКО (17)
ХИМКУ (2)
ХИМЧИНУ (1)
ХИР (1)
ХИРІВКУ (2)
ХИРІЄ (1)
ХИРНА (1)
ХИРНИЙ (3)
ХИРНІ (1)
ХИРНОГО (1)
ХИРЯ (2)
ХИСТ (21)
ХИСТКА (5)
ХИСТКЕ (2)
ХИСТКИЙ (8)
ХИСТКІ (3)
ХИСТКІЙ (2)
ХИСТКОМУ (2)
ХИСТКУ (3)
ХИСТОМ (7)
ХИСТУ (12)
ХИТАВ (2)
ХИТАВСЯ (2)
ХИТАЛА (2)
ХИТАЛАСЬ (3)

ХИТАЛИ (2)
ХИТАЛИСЬ (1)
ХИТАТЬ (1)
ХИТАЮЧИ (2)
ХИТАЮЧИСЬ (4)
ХИТНУЛА (3)
ХИТРА (9)
ХИТРЕНЬКИЙ (2)
ХИТРЕНЬКО (2)
ХИТРИЙ (13)
ХИТРИЙ-ХИТРИЙ (1)
ХИТРИМ (2)
ХИТРИМИ (1)
ХИТРІ (10)
ХИТРІША (2)
ХИТРІШИЙ (1)
ХИТРО (25)
ХИТРОГО (1)
ХИТРОМУ (1)
ХИТРО-МУДРО (1)
ХИТРОУМНИЙ (1)
ХИТРОЩАМИ (13)
ХИТРОЩАХ (2)
ХИТРОЩІ (24)
ХИТРОЩІВ (2)
ХИТРУ (2)
ХИТРУВАВ (1)
ХИТРУВАТИ (2)
ХИТРУВАТЬ (1)
ХИ-ХИ-ХИ (29)
ХИ-ХИ-ХИ-ХИ (1)
ХИХОТАЛИ (1)
ХІБА (694)
ХІВРЕЮ (3)
ХІВРИН (1)
ХІВРІ (4)
ХІВРЮ (7)
ХІВРЯ (16)
ХІД (3)
ХІЄРЕЙ (1)
ХІМИК (2)
ХІМІКА-ЧАРІВНИКА
(1)

ХІСНО (6)
ХІТІ (1)
ХІТОНИ (1)
ХІТТЮ (2)
ХІТЬ (12)
ХІ-ХІ-ХІ (5)
ХІ-ХІ-ХІ-ХІ (1)
ХЛАМИДА (2)
ХЛАМИДАМИ (1)
ХЛАМИДИ (1)
ХЛАМИДІ (1)
ХЛАМИДУ (3)
ХЛАПУ (2)
ХЛЕПТАВ (1)
ХЛЕПТАЛА (1)
ХЛЕПТАТИ (1)
ХЛЕПТАТЬ (1)
ХЛЕПЧУЧИ (1)
ХЛЕЩЕ (1)
ХЛИПАЄ (1)
ХЛИПАЛА (11)
ХЛИПАЛИ (3)
ХЛИПАННЯ (2)
ХЛИПАТИ (3)
ХЛИПАЮТЬ (2)
ХЛИПАЮЧИ (4)
ХЛИПНІВКА (1)
ХЛИПНІВКИ (4)
ХЛИПНІВКОЮ (1)
ХЛИПНІВКУ (1)
ХЛИПНІВСЬКІ (1)
ХЛИПНІВСЬКОМУ (1)
ХЛИПНІВЦІ (3)
ХЛИСНЕМО (1)
ХЛИСНУВШИ (1)
ХЛИСНУЛИ (1)
ХЛІБ (302)
ХЛІБА (225)
ХЛІБА-СОЛІ (8)
ХЛІБЕЦЬ (4)
ХЛІБИ (2)
ХЛІБІ (11)
ХЛІБНИЙ (1)
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ХЛІБОЇДА (3)
ХЛІБОМ (36)
ХЛІБОМ-СІЛЛЮ (10)
ХЛІБОРОБ (3)
ХЛІБОРОБА (1)
ХЛІБОРОБА-КРІПАКА
(1)
ХЛІБОРОБИ (2)
ХЛІБОРОБІ (4)
ХЛІБОРОБІВ (6)
ХЛІБОРОБОК (1)
ХЛІБОРОБОМ (1)
ХЛІБОРОБСТВА (1)
ХЛІБОРОБСТВО (3)
ХЛІБОРОБСЬКИЙ (2)
ХЛІБОРОБСЬКИМИ (1)
ХЛІБОРОБСЬКОГО (1)
ХЛІБОРОБСЬКОЇ (1)
ХЛІБОРОБСЬКОМУ (1)
ХЛІБ-СІЛЬ (7)
ХЛІБЦЯ (1)
ХЛІВ (16)
ХЛІВА (7)
ХЛІВАХ (3)
ХЛІВЕЦЬ (2)
ХЛІВИ (7)
ХЛІВІ (5)
ХЛІВЦІ (1)
ХЛІВЦЯ (1)
ХЛОЇ (1)
ХЛОП (5)
ХЛОПА (6)
ХЛОПАМ (4)
ХЛОПАМИ (3)
ХЛОПЕЦЬ (145)
ХЛОПИ (46)
ХЛОПІВ (45)
ХЛОПСТВА (1)
ХЛОПСЬКА (1)
ХЛОПСЬКИЙ (2)
ХЛОПСЬКИМИ (1)
ХЛОПСЬКИХ (1)
ХЛОПСЬКІ (4)

ХЛОПСЬКОГО (2)
ХЛОПСЬКУ (1)
ХЛОПУ (2)
ХЛОПЦЕВІ (10)
ХЛОПЦЕМ (53)
ХЛОПЦІ (248)
ХЛОПЦІВ (123)
ХЛОПЦІ-МОЛОДЦІ (1)
ХЛОПЦЯ (100)
ХЛОПЦЯМ (30)
ХЛОПЦЯМИ (50)
ХЛОПЦЯЧОРНОБРИВЦЯ (1)
ХЛОПЧАКАМИ (1)
ХЛОПЧАКИ (3)
ХЛОПЧАКІВ (3)
ХЛОПЧАЧА (1)
ХЛОПЧАЧИЙ (1)
ХЛОПЧАЧИХ (2)
ХЛОПЧЕ (12)
ХЛОПЧИК (20)
ХЛОПЧИКА (13)
ХЛОПЧИКАМ (1)
ХЛОПЧИКАМИ (2)
ХЛОПЧИКИ (20)
ХЛОПЧИКІВ (4)
ХЛОПЧИКІВ-ЦАРЕНКІВ
(1)
ХЛОПЧИКОМ (3)
ХЛОПЧИКУ (2)
ХЛОПЧИНИ (1)
ХЛОПЧИСЬКА (1)
ХЛОПЧИСЬКО (1)
ХЛОПЧИЩЕ (1)
ХЛОП'Я (4)
ХЛОП'ЯМ (2)
ХЛОП'ЯТ (2)
ХЛОП'ЯТА (2)
ХЛОП'ЯЧИЙ (2)
ХЛОП'ЯЧІ (3)
ХЛОЮ (4)
ХЛОЯ (5)
ХЛЮП (1)

ХЛЮПАВ (1)
ХЛЮПАЄ (1)
ХЛЮПАЄТЬСЯ (3)
ХЛЮПАЛА (3)
ХЛЮПАЛАСЯ (1)
ХЛЮПАЛИ (1)
ХЛЮПАЛИСЬ (2)
ХЛЮПАЛО (1)
ХЛЮПАННЯ (1)
ХЛЮПАТИ (1)
ХЛЮПАЮТЬСЯ (2)
ХЛЮПНУВСЯ (2)
ХЛЮПНУЛА (1)
ХЛЮПНУЛИ (1)
ХЛЮПОЩУТЬСЯ (1)
ХЛЮЩ (4)
ХЛЮЩАВ (1)
ХЛЮЩАЛА (1)
ХЛЮЩИТЬ (1)
ХЛЯНУТЬ (1)
ХЛЯТИ (1)
ХЛЯТЬ (1)
ХМАР (89)
ХМАРА (48)
ХМАРАМИ (44)
ХМАРАХ (48)
ХМАРИ (191)
ХМАРИНОЧКИ (2)
ХМАРИТЬ (1)
ХМАРИТЬСЯ (1)
ХМАРІ (7)
ХМАРКА (8)
ХМАРКАМИ (9)
ХМАРКАХ (5)
ХМАРКИ (38)
ХМАРКОЮ (4)
ХМАРКУ (2)
ХМАРНА (2)
ХМАРНЕ (1)
ХМАРНИЙ (4)
ХМАРНІ (4)
ХМАРНІШЕ (1)
ХМАРНОГО (6)
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ХМАРНОМУ (1)
ХМАРОК (9)
ХМАРОЧКИ (1)
ХМАРОЮ (5)
ХМАРУ (8)
ХМАРЦІ (2)
ХМЕЛЕМ (14)
ХМЕЛЬНИЦЬКА (86)
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (50)
ХМЕЛЬНИЦЬКИМ (5)
ХМЕЛЬНИЦЬКІМ (2)
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (55)
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ (6)
ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ (4)
ХМЕЛЬНИЦЬКОЮ (1)
ХМЕЛЬНИЦЬКУ (1)
ХМЕЛЬНИЧЧИНИ (4)
ХМЕЛЮ (9)
ХМИЗ (8)
ХМИЗУ (12)
ХМІЛЬ (11)
ХМУРЧЕНКА (2)
ХМУРЧЕНКО (2)
ХНИКАЄ (1)
ХНЮПИЛАСЬ (1)
ХОВАВ (5)
ХОВАВСЯ (8)
ХОВАЄ (9)
ХОВАЄТЕ (2)
ХОВАЄТЕСЬ (2)
ХОВАЄТЬСЯ (33)
ХОВАЄШ (3)
ХОВАЄШСЯ (4)
ХОВАЙ (11)
ХОВАЙМОСЬ (1)
ХОВАЙСЯ (4)
ХОВАЙТЕ (2)
ХОВАЙТЕСЬ (5)
ХОВАЛА (6)
ХОВАЛАСЬ (9)
ХОВАЛАСЯ (2)
ХОВАЛИ (19)
ХОВАЛИСЬ (13)

ХОВАЛИСЯ (1)
ХОВАЛОСЬ (4)
ХОВАНЕ (1)
ХОВАТИ (12)
ХОВАТИМУТЬ (3)
ХОВАТИСЬ (3)
ХОВАТЬ (6)
ХОВАТЬСЯ (2)
ХОВАЮ (1)
ХОВАЮСЬ (1)
ХОВАЮСЬ-ТАКИ (1)
ХОВАЮТЬ (10)
ХОВАЮТЬСЯ (13)
ХОВАЮЧИ (10)
ХОВАЮЧИСЬ (6)
ХОВРАШКА (1)
ХОВРАШКИ (3)
ХОВРАШОК (1)
ХОВУ (7)
ХОДА (5)
ХОДАКІВНУ (1)
ХОДАКОВА (1)
ХОДАКОВУ (1)
ХОДАТАЙСТВО (2)
ХОДАТАЙСТВУВАТИ
(2)
ХОДАЧКОВИХ (3)
ХОДАЧКОВІ (3)
ХОДАЧКОВОЇ (2)
ХОДАЧКОВУ (1)
ХОДЕ (44)
ХОДЖУ (40)
ХОДИ (55)
ХОДИВ (168)
ХОДИЛА (169)
ХОДИЛИ (97)
ХОДИЛО (5)
ХОДИЛОСЬ (6)
ХОДИМО (16)
ХОДИТЕ (11)
ХОДИТИ (89)
ХОДИТИМЕ (1)
ХОДИТИМЕМ (1)

ХОДИТИМЕМО (2)
ХОДИТИМЕТЕ (2)
ХОДИТИМЕШ (2)
ХОДИТИМУ (3)
ХОДИТИМУТЬ (1)
ХОДИТЬ (241)
ХОДИТЬ-ПОХОДЖАЄ
(1)
ХОДИТЬСЯ (6)
ХОДИШ (25)
ХОДІ (79)
ХОДІМ (178)
ХОДІМ-БО (8)
ХОДІМО (20)
ХОДІМ-ТАКИ (1)
ХОДІННЯ (1)
ХОДІННЯМ (1)
ХОДІТЬ (12)
ХОДЇМ-БО (1)
ХОДНГЬ (1)
ХОДНЕЮ (1)
ХОДНІ (4)
ХОДНЯ (2)
ХОДОМ (4)
ХОДОРОМ (14)
ХОДОЮ (112)
ХОДУ (9)
ХОДЮ (3)
ХОДЯ (1)
ХОДЯТЬ (72)
ХОДЯЧИ (38)
ХОДЯЧИХ (1)
ХОДЯЧОЇ (2)
ХОЖДЕНИЕ (2)
ХОЗЯЇНИ (1)
ХОЗЯЙКА (3)
ХОЗЯЙСТВУ (2)
ХОЛЕРА (8)
ХОЛЕРУ (2)
ХОЛМЩИНІ (2)
ХОЛОД (21)
ХОЛОДА (3)
ХОЛОДАЄ (1)
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ХОЛОДАМИ (3)
ХОЛОДЕЦ (2)
ХОЛОДЕЦЬ (29)
ХОЛОДИ (2)
ХОЛОДИВ (1)
ХОЛОДІ (4)
ХОЛОДІВ (1)
ХОЛОДКОМ (16)
ХОЛОДКУ (42)
ХОЛОДНА (20)
ХОЛОДНЕ (6)
ХОЛОДНЕНЬКА (1)
ХОЛОДНЕНЬКЕ (1)
ХОЛОДНЕНЬКИЙ (3)
ХОЛОДНЕНЬКО (3)
ХОЛОДНЕЧУ (1)
ХОЛОДНИЙ (29)
ХОЛОДНИМ (12)
ХОЛОДНИМИ (5)
ХОЛОДНИХ (10)
ХОЛОДНІ (26)
ХОЛОДНІЙ (4)
ХОЛОДНІШАЄ (1)
ХОЛОДНІШИЙ (1)
ХОЛОДНІШИМ (1)
ХОЛОДНО (19)
ХОЛОДНОГО (16)
ХОЛОДНОЇ (16)
ХОЛОДНОЮ (23)
ХОЛОДНУ (33)
ХОЛОДНУВАТЕ (1)
ХОЛОДНУВАТИЙ (1)
ХОЛОДНУВАТИХ (2)
ХОЛОДОК (12)
ХОЛОДОМ (12)
ХОЛОДОЧКУ (8)
ХОЛОДУ (10)
ХОЛОДЦЕМ (2)
ХОЛОДЦЮ (7)
ХОЛОЛА (2)
ХОЛОЛИ (3)
ХОЛОЛО (1)
ХОЛОНЕ (11)

ХОЛОНЕТЕ (1)
ХОЛОНУТЬ (1)
ХОЛОСНІ (2)
ХОЛОСНЯХ (1)
ХОЛОСТОЙ (2)
ХОЛОШАМИ (1)
ХОЛОШАХ (1)
ХОЛОШЕЮ (1)
ХОЛОШІ (3)
ХОМЕНКО (2)
ХОМЕНКОВОГО (1)
ХОМИХА (16)
ХОМИХИ (5)
ХОМИХОЮ (1)
ХОМИШИН (1)
ХОМИШИНА (3)
ХОМИШИНЕ (1)
ХОМИШИНІЙ (3)
ХОМИШИНОЇ (1)
ХОМУТАМИ (1)
ХОМУТИ (2)
ХОМУТІВ (4)
ХОМЯКОВ (2)
ХОР (74)
ХОРАМИ (3)
ХОРАХ (8)
ХОРВАТІВ (1)
ХОРЕЄМ (2)
ХОРИ (15)
ХОРИСТА (1)
ХОРИСТІВ (2)
ХОРИСТКУ (1)
ХОРІ (20)
ХОРІВ (1)
ХОРОБА (7)
ХОРОБАМИ (2)
ХОРОБИ (4)
ХОРОБИЛАСЬ (1)
ХОРОБИТЬСЯ (5)
ХОРОБЛИВЕ (1)
ХОРОБЛИВОЇ (1)
ХОРОБЛИВОЮ (1)
ХОРОБОЮ (1)

ХОРОБРИХ (1)
ХОРОБУ (1)
ХОРОВИТЕ (2)
ХОРОВИТИМ (1)
ХОРОВИТОЇ (1)
ХОРОВІ (6)
ХОРОВОДИ (2)
ХОРОЛ (2)
ХОРОЛА (1)
ХОРОЛІ (1)
ХОРОЛОМ (3)
ХОРОЛЬСЬКИЙ (2)
ХОРОЛЬЩИНУ (1)
ХОРОМ (9)
ХОРОСЕ (1)
ХОРОША (10)
ХОРОША-ПРЕХОРОША
(1)
ХОРОШЕ (23)
ХОРОШЕ-ПРЕХОРОШЕ
(1)
ХОРОШИЙ (4)
ХОРОШИМ (2)
ХОРОШИХ (2)
ХОРОШІ (4)
ХОРОШО (4)
ХОРОШОЮ (2)
ХОРОШУ (2)
ХОРОШУЮ (2)
ХОРТ (3)
ХОРТИ (4)
ХОРТІВ (3)
ХОРУ (18)
ХОРУВАЛИ (1)
ХОРУНЖИЙ (3)
ХОРУНЖОГО (2)
ХОРУЮ (2)
ХОТИН (2)
ХОТИНА (25)
ХОТИНИ (6)
ХОТИНИНА (1)
ХОТИНИНУ (2)
ХОТИНІ (2)
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ХОТИНО (1)
ХОТИНУ (21)
ХОТІВ (190)
ХОТІЛА (227)
ХОТІЛИ (86)
ХОТІЛО (3)
ХОТІЛОСЬ (200)
ХОТІЛОСЯ (7)
ХОТІТЕ (2)
ХОТІТИ (1)
ХОТІТИМЕ (1)
ХОТІТЬ (1)
ХОТКЕВИЧ (4)
ХОТКЕВИЧА (10)
ХОТЬ (2)
ХОТЯТЬ (54)
ХОХІТВА (2)
ХОХІТВИ (14)
ХОХІТВІ (13)
ХОХІТВУ (12)
ХОХІТВЯНСЬКИЙ (3)
ХОХІТВЯНСЬКІ (1)
ХОХІТВЯНСЬКОГО (1)
ХОХІТВЯНСЬКОЇ (3)
ХОХІТВЯНСЬКУ (1)
ХОХЛАМИ (2)
ХОХЛЕ (1)
ХОХЛИ (1)
ХОХЛІВ (1)
ХОХЛОВ (1)
ХОХЛУШ (1)
ХОХЛУШАМИ (3)
ХОХЛУШІ (2)
ХОХЛУШКА (1)
ХОХЛУШКАМИ (2)
ХОХЛУШОК (1)
ХОЦІНСЬКИЙ (38)
ХОЦІНСЬКИМ (4)
ХОЦІНСЬКОГО (19)
ХОЦІНСЬКОМУ (3)
ХОЧ (1906)
ХОЧА (26)
ХОЧЕ (259)

ХОЧЕМО (20)
ХОЧЕТЕ (92)
ХОЧЕТЬСЯ (125)
ХОЧЕТЬСЯ-ТАКИ (2)
ХОЧЕШ (150)
ХОЧ-НЕ-ХОЧ (11)
ХОЧУ (220)
ХОЧУТЬ (7)
ХРАМ (27)
ХРАМАМИ (2)
ХРАМИ (9)
ХРАМІ (18)
ХРАМОВА (1)
ХРАМОВИЙ (1)
ХРАМОВУ (1)
ХРАМОМ (3)
ХРАМОМ-РОТОНДОЮ
(1)
ХРАМУ (13)
ХРАНИ (2)
ХРАНИВ (4)
ХРАНЦУЗЬКА (1)
ХРАНЦУЗЬКОЇ (1)
ХРАНЦУЗЬКУ (1)
ХРАПКО (6)
ХРЕБТАХ (1)
ХРЕБТИ (1)
ХРЕБТІ (1)
ХРЕСНИЦІ (2)
ХРЕСТ (82)
ХРЕСТА (47)
ХРЕСТАМИ (15)
ХРЕСТАХ (7)
ХРЕСТИ (41)
ХРЕСТИВ (6)
ХРЕСТИВСЬ (2)
ХРЕСТИВСЯ (9)
ХРЕСТИВШОГО (2)
ХРЕСТИК (4)
ХРЕСТИКАМИ (2)
ХРЕСТИКАХ (1)
ХРЕСТИКИ (4)
ХРЕСТИКІВ (2)

ХРЕСТИКОМ (1)
ХРЕСТИЛА (4)
ХРЕСТИЛАСЬ (11)
ХРЕСТИЛИСЬ (7)
ХРЕСТИЛОСЬ (1)
ХРЕСТИЛЬНЮ (1)
ХРЕСТИН (5)
ХРЕСТИНАХ (7)
ХРЕСТИНИ (29)
ХРЕСТИСЬ (2)
ХРЕСТИТЕ (1)
ХРЕСТИТЕЛЮ (1)
ХРЕСТИТЕЛЯ (2)
ХРЕСТИТИ (7)
ХРЕСТИТИСЬ (10)
ХРЕСТИТЬ (8)
ХРЕСТИТЬСЯ (17)
ХРЕСТІ (8)
ХРЕСТІВ (13)
ХРЕСТОВИХ (2)
ХРЕСТОМ (34)
ХРЕСТОМАТИЮ (2)
ХРЕСТОМАТІЄЮ (1)
ХРЕСТОМАТІЇ (2)
ХРЕСТОМАТІЮ (4)
ХРЕСТЯТЬ (1)
ХРЕСТЯТЬСЯ (5)
ХРЕСТЯЧИ (4)
ХРЕСТЯЧИСЬ (6)
ХРЕЩАТИК (11)
ХРЕЩАТИКА (5)
ХРЕЩАТИКОМ (3)
ХРЕЩАТИКУ (15)
ХРЕЩАТИЦЬКУ (1)
ХРЕЩАТІ (1)
ХРЕЩЕНИЙ (10)
ХРЕЩЕНИХ (1)
ХРЕЩЕННЯ (2)
ХРЕЩЕНОГО (3)
ХРЕЩЕНОМУ (2)
ХРЕЩИКА (31)
ХРЕЩИКОМ (2)
ХРЕЩУ (5)
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ХРЕЩУСЬ (2)
ХРЕЩУСЯ (2)
ХРИПИТЬ (4)
ХРИПІВ (3)
ХРИПІЛИ (2)
ХРИПІННЯ (1)
ХРИПКИЙ (5)
ХРИПКИМ (9)
ХРИПКИМИ (1)
ХРИПКІ (1)
ХРИПКО (1)
ХРИПКУ (2)
ХРИПЛИМ (1)
ХРИСАНФОВИЧ (3)
ХРИСАНФОВИЧУ (2)
ХРИСТА (22)
ХРИСТЕ (7)
ХРИСТИНА (268)
ХРИСТИНИ (16)
ХРИСТИНИНА (1)
ХРИСТИНИНІ (1)
ХРИСТИНИНІЙ (1)
ХРИСТИНИНОЇ (1)
ХРИСТИНИНУ (2)
ХРИСТИНІ (7)
ХРИСТИНО (14)
ХРИСТИНОВОЇ (1)
ХРИСТИНОЮ (7)
ХРИСТИНУ (19)
ХРИСТИЯН (3)
ХРИСТИЯНИ (4)
ХРИСТИЯНИН (2)
ХРИСТИЯНКА (4)
ХРИСТИЯНСТВО (6)
ХРИСТИЯНСЬКА (1)
ХРИСТИЯНСЬКИЙ (8)
ХРИСТИЯНСЬКИХ (1)
ХРИСТИЯНСЬКІ (2)
ХРИСТИЯНСЬКІЙ (3)
ХРИСТИЯНСЬКОГО (2)
ХРИСТИЯНСЬКОЇ (3)
ХРИСТИЯНСЬКОМУ (1)
ХРИСТОВА (3)

ХРИСТОВЕ (3)
ХРИСТОВИХ (1)
ХРИСТОВІ (1)
ХРИСТОВОЇ (2)
ХРИСТОВОМУ (1)
ХРИСТОВУ (2)
ХРИСТОЛЮБИВЕ (1)
ХРИСТОЛЮБИВОЄ (1)
ХРИСТОМ (1)
ХРИСТОС (5)
ХРИСТОСАЛАСЬ (1)
ХРИСТОСАЛИСЬ (2)
ХРИСТОФОР (5)
ХРИСТОФОРЕ (2)
ХРИСТУ (2)
ХРИСТЯ (1)
ХРІН (1)
ХРІНОМ (2)
ХРІП (10)
ХРОНІКА (2)
ХРОНІКИ (2)
ХРОНІКУ (4)
ХРОНІЦІ (2)
ХРОНІЧНУ (2)
ХРОНОЛОГІЧНИЙ (2)
ХРОНОЛОГІЧНИМ (2)
ХРОНОЛОГІЧНОМУ (2)
ХРОНОЛОГІЧНОЮ (2)
ХРОНУ (2)
ХРОПАКА (1)
ХРОПЕ (10)
ХРОПЕШ (1)
ХРОПІВ (1)
ХРОПЛА (5)
ХРОПЛИ (2)
ХРРР (1)
ХРУКТУ (1)
ХРУМКАЄ (1)
ХРУМКАЛА (1)
ХРУМКАЛО (1)
ХРУСНЕ (1)
ХРУСНУВ (1)
ХРУСНУЛА (4)

ХРУСНУЛО (2)
ХРУСТА (1)
ХРУСТИ (3)
ХРУСТІВ (1)
ХРУСЬ (1)
ХРУСЬКИЙ (1)
ХРУЩ (1)
ХРУЩА (1)
ХРУЩАЛА (3)
ХРУЩАЛИ (5)
ХРУЩАЛО (2)
ХРУЩАТЬ (1)
ХРУЩИТЬ (2)
ХРУЩІ (3)
ХРЬОП (3)
ХРЬОПАВ (1)
ХРЬОПНУВ (5)
ХРЬОПНУЛА (5)
ХРЬОПНУЛАГУРКНУЛА (1)
ХТО (1202)
ХТОДЕВИХ (2)
ХТОДЕВІ (4)
ХТОДЕВОЇ (1)
ХТОДЕМ (4)
ХТОДІВ (1)
ХТОДОСЬ (9)
ХТОДОСЮ (3)
ХТОДОСЯ (6)
ХТОДЬ (45)
ХТОДЮ (8)
ХТОДЯ (12)
ХТО-НЕБУДЬ (4)
ХТОСЬ (337)
ХТО-ТО (1)
ХУДА (3)
ХУДА-ХУДА (1)
ХУДЕ (2)
ХУДЕНЬКІ (1)
ХУДИЙ (8)
ХУДИМИ (1)
ХУДИХ (2)
ХУДІ (14)
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ХУДІШИЙ (3)
ХУДІШІ (1)
ХУДНЕ (1)
ХУДНЕШ (1)
ХУДОБА (21)
ХУДОБИ (26)
ХУДОБИНА (2)
ХУДОБІ (1)
ХУДОБОЮ (11)
ХУДОБУ (36)
ХУДОГО (1)
ХУДОЖЕСТВ (1)
ХУДОЖЕСТВО (2)
ХУДОЖНЄ (2)
ХУДОЖНИК (5)
ХУДОЖНИКА (11)
ХУДОЖНИКИ (7)
ХУДОЖНИКІВ (1)
ХУДОЖНИКОВІ (1)
ХУДОЖНИКОМ (1)
ХУДОЖНИЦЬКІЙ (1)
ХУДОЖНІ (1)
ХУДОЖНІЙ (3)
ХУДОЖНІМ (1)
ХУДОЖНІМИ (1)
ХУДОЖНІСТЬ (1)
ХУДОЖНІСТЮ (1)
ХУДОЖНІХ (8)
ХУДОЖНОСТІ (2)
ХУДОЖНЬОЇ (1)
ХУДОЖНЮ (2)
ХУДОЖНЯ (5)
ХУДОЇ (1)
ХУР (9)
ХУРА (1)
ХУРАМИ (6)
ХУРАХ (4)
ХУРДИГА (5)
ХУРИ (30)
ХУРІ (7)
ХУРМАНА (1)
ХУРМАНИ (2)
ХУРМАНУВАВ (1)

ХУРОЮ (1)
ХУРТОВИНА (1)
ХУРУ (13)
ХУРЧАЛИ (4)
ХУРЧАЛО (1)
ХУРЧАТЬ (1)
ХУРЧИТЬ (2)
ХУСИТ (2)
ХУСИТИ (2)
ХУСИТИЗМУ (2)
ХУСИТІВ (1)
ХУСИТ-НАЧИТАНИК
(1)
ХУСТИНІ (2)
ХУСТИНКОЮ (3)
ХУСТИНОЧКУ (1)
ХУСТИНОЮ (5)
ХУСТИНУ (5)
ХУСТКА (34)
ХУСТКАМИ (22)
ХУСТКАХ (6)
ХУСТКИ (67)
ХУСТКИ-МУЧЕНИЦІ
(1)
ХУСТКОЮ (58)
ХУСТКУ (77)
ХУСТОК (7)
ХУСТОЧКА (6)
ХУСТОЧКАМИ (12)
ХУСТОЧКАХ (1)
ХУСТОЧКИ (14)
ХУСТОЧКОЮ (66)
ХУСТОЧКУ (64)
ХУСТОЧОК (1)
ХУСТОЧЦІ (3)
ХУСТЦІ (27)
ХУТЕНЬКО (2)
ХУТІР (49)
ХУТКІ (2)
ХУТКО (11)
ХУТОР (2)
ХУТОРА (10)
ХУТОРАМИ (1)

ХУТОРАХ (13)
ХУТОРЕЦЬ (1)
ХУТОРИ (9)
ХУТОРІ (30)
ХУТОРІВ (2)
ХУТОРЯНИ (2)
ХУТОРЯНИНА (1)
ХУТОРЯНКИ (4)
ХУТОРЯНКУ (3)
ХУТОРЯНОК (3)
ХУТОРЯНОЧКА (1)
ХУТОРЯНОЧКИ (2)
ХУТОРЯНСЬКЕ (1)
ХУТОРЯНСЬКИЙ (1)
ХУТОРЯНСЬКИМ (1)
ХУТОРЯНСЬКИХ (3)
ХУТОРЯНСЬКІ (1)
ХУТОРЯНСЬКОГО (1)
ХУТЧІ (8)
ХУТЧІЙ (55)
ХУТЧІШ (1)
ХШАНОВСЬКИЙ (22)
ХШАНОВСЬКИМ (1)
ХШАНОВСЬКОГО (5)
ЦАБЕ (29)
ЦАП (24)
ЦАПА (11)
ЦАПАМИ (2)
ЦАПИНА (1)
ЦАПИНИЙ (1)
ЦАПИНИМИ (5)
ЦАПИНИХ (1)
ЦАПИНІ (6)
ЦАПИНОЇ (1)
ЦАПИНОЮ (2)
ЦАПИНУ (1)
ЦАПЛЕННА (1)
ЦАПОВІ (1)
ЦАПОВУ (4)
ЦАПОМ (4)
ЦАР (18)
ЦАРА (2)
ЦАРЕВИЧ (11)
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ЦАРЕВИЧА (3)
ЦАРЕВИЧЕМ (3)
ЦАРЕВИЧІ (2)
ЦАРЕВИЧІВ (1)
ЦАРЕВИЧУ (5)
ЦАРЕВІ (8)
ЦАРЕГРАД (11)
ЦАРЕГРАДА (1)
ЦАРЕГРАДІ (8)
ЦАРЕГРАДСЬКОГО (1)
ЦАРЕДВОРКА (1)
ЦАРЕДВОРКИ (3)
ЦАРЕДВОРКУ (1)
ЦАРЕДВОРОК (1)
ЦАРЕМ (9)
ЦАРЕНКА (2)
ЦАРЕНКУ (1)
ЦАРИНАХ (1)
ЦАРИНИ (17)
ЦАРИНІ (3)
ЦАРИННИК (2)
ЦАРИНОЮ (13)
ЦАРИНУ (19)
ЦАРИЦЕ (3)
ЦАРИЦЕЮ (5)
ЦАРИЦІ (11)
ЦАРИЦЬ (2)
ЦАРИЦЮ (5)
ЦАРИЦЯ (52)
ЦАРИЦЯМИ (2)
ЦАРІ (6)
ЦАРІВ (8)
ЦАРІВЕН (1)
ЦАРІВНА (10)
ЦАРІВНАХ (2)
ЦАРІВНИ (4)
ЦАРІВНІ (2)
ЦАРІВНО (1)
ЦАРІВНОЮ (1)
ЦАРІВНУ (9)
ЦАРІВНУ-ЖАБУ (1)
ЦАРСТВА (29)
ЦАРСТВАХ (4)

ЦАРСТВІ (15)
ЦАРСТВІЯ (1)
ЦАРСТВО (64)
ЦАРСЬКА (4)
ЦАРСЬКЕ (2)
ЦАРСЬКИЙ (26)
ЦАРСЬКИМ (7)
ЦАРСЬКИМИ (4)
ЦАРСЬКИХ (12)
ЦАРСЬКІ (6)
ЦАРСЬКІЙ (3)
ЦАРСЬКІМ (3)
ЦАРСЬКОГО (17)
ЦАРСЬКОМУ (17)
ЦАРСЬКУ (1)
ЦАРЬОК (1)
ЦАРЮ (6)
ЦАРЮВАВ (1)
ЦАРЮВАННЯ (3)
ЦАРЮВАТИ (1)
ЦАРЯ (37)
ЦАРЯМИ (4)
ЦВЕНЬКАЄ (1)
ЦВЕНЬКАЛА (1)
ЦВЕНЬКАЮТЬ (1)
ЦВЕНЬКНУТИ (1)
ЦВИНТАР (48)
ЦВИНТАРЕМ (6)
ЦВИНТАРІ (47)
ЦВИНТАРЯ (27)
ЦВИНТАРЯХ (3)
ЦВІВ (6)
ЦВІКАЄ (1)
ЦВІКАЄТЕ (1)
ЦВІКАЛИ (1)
ЦВІКАТИ (1)
ЦВІКАТЬ (1)
ЦВІЛА (21)
ЦВІЛИ (49)
ЦВІЛИМ (1)
ЦВІЛІ (1)
ЦВІЛЛЮ (7)
ЦВІЛО (9)

ЦВІЛЬ (1)
ЦВІРІНЬКАЛА (3)
ЦВІРІНЬКАЛИ (6)
ЦВІРІНЬКАЛО (1)
ЦВІРІНЬКАННЯ (3)
ЦВІРІНЬКАТЬ (2)
ЦВІРІНЬКАЮТЬ (2)
ЦВІРКУН (3)
ЦВІРКУНИЩЕ (1)
ЦВІРКУНОМ (1)
ЦВІРЧАВ (2)
ЦВІРЧИТЬ (2)
ЦВІСТИ (1)
ЦВІСТИМЕ (1)
ЦВІСТИМУ (1)
ЦВІТ (33)
ЦВІТАМИ (1)
ЦВІТЕ (26)
ЦВІТЕТЕ (2)
ЦВІТКОВСЬКОГО (1)
ЦВІТОМ (22)
ЦВІТУ (60)
ЦВІТУ-КВІТУ (1)
ЦВІТУТЬ (20)
ЦВІТУЧА (1)
ЦВІТУЧИЙ (1)
ЦВІТУЧИХ (1)
ЦВІТЬМИ (2)
ЦВЯХА (1)
ЦВЯХАМИ (2)
ЦВЯХАХ (1)
ЦВЯХИ (3)
ЦВЯШКАМИ (7)
ЦВЯШКАХ (1)
ЦВЯШКИ (2)
ЦВЯШКІВ (2)
ЦВЯШКОМ (1)
ЦВЯШКУ (1)
ЦВЯШОК (2)
ЦЕ (4382)
ЦЕБЕР (3)
ЦЕБРИК (1)
ЦЕБРИКА (2)
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ЦЕБРИКИ (1)
ЦЕБРИКУ (3)
ЦЕБТО (109)
ЦЕГЕЛЬНІ (3)
ЦЕГЕЛЬНЮ (2)
ЦЕГЕЛЬНЯХ (2)
ЦЕГЛА (3)
ЦЕГЛИ (9)
ЦЕГЛИНІ (3)
ЦЕГЛИНОЮ (1)
ЦЕГЛИНУ (1)
ЦЕГЛОЮ (6)
ЦЕГЛУ (7)
ЦЕГЛЯНИМИ (2)
ЦЕГЛЯНИХ (1)
ЦЕГЛЯНІ (3)
ЦЕГЛЯНОМУ (1)
ЦЕГЛЯНУ (1)
ЦЕЖ (1)
ЦЕЗАР (1)
ЦЕЗАРЯ (2)
ЦЕЇ (5)
ЦЕЙ (629)
ЦЕЙЛОНІ (1)
ЦЕЙЛОНУ (1)
ЦЕЛІБАТ (1)
ЦЕЛОВАЛА (1)
ЦЕЛУЕТ (2)
ЦЕМЕНТОМ (1)
ЦЕНЗОР (23)
ЦЕНЗОРА (10)
ЦЕНЗОРАМ (2)
ЦЕНЗОРИ (2)
ЦЕНЗОРОВІ (8)
ЦЕНЗОРСЬКОЮ (2)
ЦЕНЗУРА (35)
ЦЕНЗУРИ (23)
ЦЕНЗУРІ (4)
ЦЕНЗУРНИМ (1)
ЦЕНЗУРНІ (1)
ЦЕНЗУРОЮ (6)
ЦЕНЗУРУ (14)
ЦЕНТИФОЛІЇ (1)

ЦЕНТИФОЛІЙ (3)
ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (2)
ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ (2)
ЦЕНТРАЛЬНА (1)
ЦЕНТРАЛЬНИМИ (1)
ЦЕНТРАЛЬНИХ (1)
ЦЕНТРАЛЬНОЇ (2)
ЦЕНТРАЛЬНУ (5)
ЦЕНТРИ (2)
ЦЕНТРОМ (1)
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬН
ОЕ (1)
ЦЕНТРУ (5)
ЦЕПОЧКОЙ (1)
ЦЕРБЕРИ (2)
ЦЕРБЕРІВ (1)
ЦЕРЕМОНИВСЯ (3)
ЦЕРЕМОНИЛАСЬ (5)
ЦЕРЕМОНИЛИСЬ (4)
ЦЕРЕМОНИТИСЬ (2)
ЦЕРЕМОНИТЬСЯ (2)
ЦЕРЕМОНІЄЮ (4)
ЦЕРЕМОНІЇ (37)
ЦЕРЕМОНІЙ (5)
ЦЕРЕМОНІЮ (10)
ЦЕРЕМОНІЯ (3)
ЦЕРЕМОНІЯМИ (1)
ЦЕРЕМОННИЙ (1)
ЦЕРЕМОННИМ (1)
ЦЕРЕМОННІ (1)
ЦЕРЕМОННО (7)
ЦЕРЕМОНЬТЕСЬ (1)
ЦЕРЕМОНЯТЬСЯ (6)
ЦЕРКВА (82)
ЦЕРКВАМ (1)
ЦЕРКВАМИ (15)
ЦЕРКВАХ (28)
ЦЕРКВИ (522)
ЦЕРКВІ (272)
ЦЕРКВОЮ (22)
ЦЕРКВУ (144)
ЦЕРКОВ (34)
ЦЕРКОВИЩІ (1)

ЦЕРКОВНА (6)
ЦЕРКОВНЕ (2)
ЦЕРКОВНИЙ (15)
ЦЕРКОВНИМ (1)
ЦЕРКОВНИМИ (3)
ЦЕРКОВНИХ (23)
ЦЕРКОВНІ (20)
ЦЕРКОВНІЙ (11)
ЦЕРКОВНІМ (1)
ЦЕРКОВНОАРИСТОКРАТИЧНОЇ
(1)
ЦЕРКОВНОГО (14)
ЦЕРКОВНОЇ (22)
ЦЕРКОВНОМУ (2)
ЦЕРКОВНОПАРАФІАЛЬНУ (1)
ЦЕРКОВНОПРИХОДСЬКИХ (5)
ЦЕРКОВНОПРИХОДСЬКУ (3)
ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНІ
(2)
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСК
ИЙ (1)
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСК
ОГО (1)
ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬ
КА (1)
ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬ
КЕ (3)
ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬ
КИМ (2)
ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬ
КИХ (2)
ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬ
КІ (2)
ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬ
КІЙ (3)
ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬ
КОГО (4)
ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬ
КОЇ (1)
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ЦЕРКОВНОЮ (5)
ЦЕРКОВНУ (11)
ЦЕРКОВЦІ (3)
ЦЕРКОВЦЮ (4)
ЦЕРКОВЦЯ (6)
ЦЕРКОВЦЯМИ (2)
ЦЕРКОВЩИНОЮ (2)
ЦЕРКОВЬ (8)
ЦЕСАРКИ (1)
ЦЕ-ТО (3)
ЦЕХИ (3)
ЦЕЦІЛІЄЮ (3)
ЦЕЦІЛІЇ (6)
ЦЕЦІЛІНОЇ (1)
ЦЕЦІЛІЮ (2)
ЦЕЦІЛІЯ (2)
ЦИБАТА (1)
ЦИБАТЕ (1)
ЦИБАТИЙ (1)
ЦИБАТИМИ (4)
ЦИБАТІ (3)
ЦИБАТОМУ (1)
ЦИБУК (2)
ЦИБУКА (4)
ЦИБУКИ (1)
ЦИБУКОВІ (1)
ЦИБУКОМ (4)
ЦИБУЛЕЮ (11)
ЦИБУЛІ (15)
ЦИБУЛЬ (2)
ЦИБУЛЬКА (2)
ЦИБУЛЬКЕС (1)
ЦИБУЛЬКИ (1)
ЦИБУЛЬКУ (1)
ЦИБУЛЮ (37)
ЦИБУЛЯ (13)
ЦИБУЛЯНОГО (1)
ЦИБУЧКОМ (1)
ЦИВІЛІЗАТОРСЬКИМ
(1)
ЦИВІЛІЗАЦІЄЮ (8)
ЦИВІЛІЗАЦІЇ (25)
ЦИВІЛІЗАЦІЮ (11)

ЦИВІЛІЗАЦІЯ (13)
ЦИВІЛІЗОВАНИХ (1)
ЦИВІЛІЗОВАНІШІ (2)
ЦИВІЛІЗУВАЛИСЬ (2)
ЦИГАН (51)
ЦИГАНА (14)
ЦИГАНАМИ (2)
ЦИГАНИ (28)
ЦИГАНИЛИ (1)
ЦИГАНИТИ (2)
ЦИГАНКА (25)
ЦИГАНКАМИ (1)
ЦИГАНКИ (22)
ЦИГАНКО (2)
ЦИГАНКОЮ (3)
ЦИГАНКУ (11)
ЦИГАНОК (3)
ЦИГАНОМ (3)
ЦИГАНОЧКУ (1)
ЦИГАНСЬКА (2)
ЦИГАНСЬКЕ (6)
ЦИГАНСЬКИЙ (5)
ЦИГАНСЬКІ (4)
ЦИГАНСЬКОГО (3)
ЦИГАНСЬКОЇ (5)
ЦИГАНСЬКОМУ (2)
ЦИГАНСЬКУ (3)
ЦИГАНЦІ (6)
ЦИГАНЧА (1)
ЦИГАНЧАТ (1)
ЦИГАНЧАТА (1)
ЦИГАР (2)
ЦИГАРА (2)
ЦИГАРАМИ (2)
ЦИГАРИ (10)
ЦИГАРКИ (1)
ЦИГАРКУ (3)
ЦИГАРОЮ (1)
ЦИГАРУ (2)
ЦИГИКАЛА (1)
ЦИГИКАТЬ (1)
ЦИКЛОП (1)
ЦИКЛОПІЧНІ (1)

ЦИКЛОПСЬКИМИ (1)
ЦИЛІНДЕР (13)
ЦИЛІНДР (3)
ЦИЛІНДРА (1)
ЦИЛІНДРАХ (1)
ЦИЛІНДРІ (1)
ЦИЛІНДРОМ (1)
ЦИЛЮРНИК (1)
ЦИЛЮРНЮ (2)
ЦИЛЮРНЯ (4)
ЦИМ (133)
ЦИМБАЛ (2)
ЦИМБАЛАМИ (1)
ЦИМБАЛАХ (10)
ЦИМБАЛИ (15)
ЦИМЕС (1)
ЦИМИ (44)
ЦИНОВКАМИ (1)
ЦИНОВКИ (3)
ЦИНОВКУ (1)
ЦИНОВЦІ (1)
ЦИРК (4)
ЦИРКУ (1)
ЦИРЮЛЬНИКА (2)
ЦИСС (1)
ЦИТРОНИ (1)
ЦИТУЄ (2)
ЦИТЬ (30)
ЦИТЬТЕ (3)
ЦИТЬТЕ-БО (1)
ЦИФЕРБЛАТОМ (1)
ЦИФР (3)
ЦИФРАМИ (1)
ЦИФРАХ (1)
ЦИФРИ (13)
ЦИХ (289)
ЦИХ-ТАКИ (1)
ЦИЦЕВУ (1)
ЦИЦІ (2)
ЦИЦОВИМИ (1)
ЦИЦОВІ (1)
ЦІ (595)
ЦІВКА (2)
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ЦІВКАННЯ (1)
ЦІВКИ (3)
ЦІВКОЮ (5)
ЦІВКУ (1)
ЦІДИЛА (2)
ЦІДИЛИ (1)
ЦІДИЛКИ (1)
ЦІДИЛОК (3)
ЦІДИТИ (1)
ЦІДИТЬ (1)
ЦІДИТЬСЯ (1)
ЦІДЯЧИ (4)
ЦІЄЇ (209)
ЦІЄЇ-ТО (1)
ЦІЄЮ (72)
ЦІІНЯЛА (2)
ЦІЙ (173)
ЦІКАВА (58)
ЦІКАВЕ (25)
ЦІКАВИВСЬ (2)
ЦІКАВИВСЯ (2)
ЦІКАВИЙ (33)
ЦІКАВИЛА (4)
ЦІКАВИЛАСЬ (2)
ЦІКАВИЛИ (3)
ЦІКАВИЛИСЬ (2)
ЦІКАВИЛО (4)
ЦІКАВИЛОСЬ (1)
ЦІКАВИМ (3)
ЦІКАВИМИ (5)
ЦІКАВИТЕСЬ (3)
ЦІКАВИТЬ (3)
ЦІКАВИТЬСЯ (6)
ЦІКАВИХ (22)
ЦІКАВИШСЯ (1)
ЦІКАВІ (46)
ЦІКАВІЙ (4)
ЦІКАВІСТЬ (28)
ЦІКАВІСТЮ (19)
ЦІКАВІША (3)
ЦІКАВІШЕ (4)
ЦІКАВІШИЙ (3)
ЦІКАВІШИМ (2)

ЦІКАВІШИХ (1)
ЦІКАВІШІ (2)
ЦІКАВІШОГО (3)
ЦІКАВІШОЮ (2)
ЦІКАВІШУ (1)
ЦІКАВЛЮСЬ (1)
ЦІКАВЛЯТЬ (4)
ЦІКАВЛЯТЬСЯ (5)
ЦІКАВО (41)
ЦІКАВОГО (20)
ЦІКАВОЇ (3)
ЦІКАВОСТІ (18)
ЦІКАВОЮ (6)
ЦІКАВУ (22)
ЦІЛА (58)
ЦІЛЕ (61)
ЦІЛИЙ (301)
ЦІЛИМ (24)
ЦІЛИМИ (34)
ЦІЛИНИ (4)
ЦІЛИНУ (1)
ЦІЛИХ (17)
ЦІЛІ (109)
ЦІЛІЙ (15)
ЦІЛІМ (1)
ЦІЛІСІНЬКА (1)
ЦІЛІСІНЬКЕ (3)
ЦІЛІСІНЬКИЙ (18)
ЦІЛІСІНЬКІ (7)
ЦІЛІСІНЬКОГО (1)
ЦІЛІСІНЬКУ (10)
ЦІЛІШІ (1)
ЦІЛКОМ (11)
ЦІЛЛЮ (2)
ЦІЛОГО (26)
ЦІЛОДЕННОЇ (1)
ЦІЛОЇ (27)
ЦІЛОМУ (21)
ЦІЛОСВІТНІЙ (1)
ЦІЛОСВІТНЬОЇ (4)
ЦІЛОСВІТНЬОЮ (2)
ЦІЛОСВІТНЯ (3)
ЦІЛОСТІ (2)

ЦІЛОЮ (18)
ЦІЛУ (119)
ЦІЛУВАВ (16)
ЦІЛУВАВСЯ (5)
ЦІЛУВАЛА (11)
ЦІЛУВАЛАСЬ (4)
ЦІЛУВАЛАСЯ (3)
ЦІЛУВАЛИ (20)
ЦІЛУВАЛИСЬ (14)
ЦІЛУВАЛО (1)
ЦІЛУВАННІ (1)
ЦІЛУВАННЯ (2)
ЦІЛУВАТИ (31)
ЦІЛУВАТИМЕ (1)
ЦІЛУВАТИСЬ (20)
ЦІЛУВАТИСЯ (1)
ЦІЛУВАТЬ (6)
ЦІЛУВАТЬСЯ (6)
ЦІЛУЄ (40)
ЦІЛУЄТЕ (1)
ЦІЛУЄТЕСЬ (1)
ЦІЛУЄТЬСЯ (34)
ЦІЛУЙ (2)
ЦІЛУЙСЯ (2)
ЦІЛУЙТЕ (2)
ЦІЛУЙТЕСЬ (2)
ЦІЛУЮ (16)
ЦІЛУЮСЯ (2)
ЦІЛУЮТЬ (4)
ЦІЛУЮТЬСЯ (9)
ЦІЛУЮЧИ (16)
ЦІЛУЮЧИСЬ (9)
ЦІЛЬ (13)
ЦІЛЮЩА (2)
ЦІЛЮЩЕ (1)
ЦІЛЮЩИЙ (1)
ЦІЛЮЩОЇ (4)
ЦІЛЮЩОЮ (6)
ЦІЛЮЩУ (4)
ЦІЛЯЧОГО (2)
ЦІМ (49)
ЦІММЕРМАН (1)
ЦІНА (26)
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ЦІНИ (22)
ЦІНІ (3)
ЦІНІЯМИ (1)
ЦІННЕ (2)
ЦІННУ (2)
ЦІНОВИТИХ (2)
ЦІНОВИТІ (3)
ЦІНОВИТІШЕ (3)
ЦІНОВИТОГО (2)
ЦІНОВИТУ (1)
ЦІНУ (20)
ЦІНУВАЛА (1)
ЦІНУВАЛИ (3)
ЦІНУВАЛИСЬ (2)
ЦІНУВАЛЬНИКА (1)
ЦІНУВАТИ (4)
ЦІНУВАТИМЕ (1)
ЦІНУВАТЬ (6)
ЦІНУЄ (2)
ЦІНУЮ (2)
ЦІНУЮТЬ (2)
ЦІНУЮЧИ (3)
ЦІП (1)
ЦІПА (2)
ЦІПАМИ (4)
ЦІПИ (3)
ЦІПИЛА (1)
ЦІПИЛНОМ (1)
ЦІПКА (2)
ЦІПКАМИ (1)
ЦІПКИ (1)
ЦІПКОМ (1)
ЦІПОК (3)
ЦІПОМ (5)
ЦІП-ЦІП-ЦІП (1)
ЦІСАР (3)
ЦІСАРСЬКИЙ (1)
ЦІСАРСЬКОМУ (1)
ЦІСАРЦЯМ (1)
ЦІСАРЯ (5)
ЦІТРОНИ (1)
ЦІХО (2)
ЦІЦЕРОН (1)

ЦІЦЕРОНА (2)
ЦІЦЕРОНИ (2)
ЦІЦЕРОНІВ (1)
ЦІЦІ-БАБИ (2)
ЦМАКАВ (6)
ЦМАКАЄ (1)
ЦМАКАЄТЕ (2)
ЦМАКАЛА (2)
ЦМАКАЛИ (1)
ЦМАКАТИ (1)
ЦМАКАЮЧИ (1)
ЦМАКНУВ (10)
ЦМАКНУЛА (3)
ЦМОК (3)
ЦМОКАЄТЬСЯ (1)
ЦМОКАЛА (1)
ЦМОКАЛАСЬ (2)
ЦМОКАЛИ (3)
ЦМОКАЛО (1)
ЦМОКАННЯ (1)
ЦМОКАТИ (1)
ЦМОКАТЬ (1)
ЦМОКАЮТЬ (1)
ЦМОКАЮЧИ (3)
ЦМОКНУВ (15)
ЦМОКНУВШИ (1)
ЦМОКНУЛА (9)
ЦМОКНУТЬ (2)
ЦОК (2)
ЦОКАВ (9)
ЦОКАЛАСЬ (1)
ЦОКАЛИ (2)
ЦОКАЛИСЬ (2)
ЦОКАННЯ (3)
ЦОКАННЯМ (1)
ЦОКНУВ (7)
ЦОКНУВШИ (3)
ЦОКНУЛА (1)
ЦОКНУЛАСЬ (1)
ЦОКНУЛИСЬ (1)
ЦОКОТАЛИ (1)
ЦОКОТІВ (1)
ЦОКОТІЛА (2)

ЦОКОТІЛИ (5)
ЦОКОТУХ (1)
ЦОКОТУХАМИ (1)
ЦОКОТУХИ (3)
ЦОКОТУХУ (1)
ЦОКОТУШЕЧКО (2)
ЦОКОТУШКИ (1)
ЦОКОТУШКО (1)
ЦОКОТЯТЬ (3)
ЦОКОЧУ (1)
ЦОК-ЦОК (2)
ЦОРНДОРФ (1)
ЦССС (4)
ЦСССС (1)
ЦУКЕРКАХ (1)
ЦУКЕРКІВ (3)
ЦУКРОВИЙ (1)
ЦУКРОВИМИ (1)
ЦУКРОВИХ (1)
ЦУКРОВИЦЮ (2)
ЦУКРОВІ (1)
ЦУКРОВОГО (1)
ЦУПИВ (3)
ЦУПКА (7)
ЦУПКЕ (5)
ЦУПКЕНЬКА (1)
ЦУПКИЙ (9)
ЦУПКИМ (3)
ЦУПКИМИ (5)
ЦУПКИХ (4)
ЦУПКІ (16)
ЦУПКО (2)
ЦУПКОГО (5)
ЦУПКОЇ (2)
ЦУПКОМУ (1)
ЦУПКОЮ (4)
ЦУПКУ (3)
ЦУПРИКУВАВ (2)
ЦУПРИКУВАЛА (2)
ЦУПРИКУЄ (2)
ЦУПРИКУЙТЕ (1)
ЦУПРИКУЮТЬ (2)
ЦУР (88)
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ЦУРАВСЯ (6)
ЦУРАЄТЕСЬ (4)
ЦУРАЄТЬСЯ (16)
ЦУРАЄШСЯ (3)
ЦУРАЙСЯ (1)
ЦУРАЙСЯ-БО (1)
ЦУРАЙТЕСЬ (3)
ЦУРАЙТЕСЬ-БО (1)
ЦУРАЛАСЬ (6)
ЦУРАЛАСЯ (3)
ЦУРАЛИСЬ (11)
ЦУРАТИСЬ (3)
ЦУРАТЬСЯ (5)
ЦУРАЮСЬ (2)
ЦУРАЮСЯ (2)
ЦУРАЮТЬСЯ (10)
ЦУРКАМИ (2)
ЦУРКИ (6)
ЦУРКОЮ (1)
ЦУРКУ (2)
ЦУРПАЛКИ (4)
ЦУРПАЛЛЯ (1)
ЦУРПАЛОЧКИ (1)
ЦУЦЕНЯ (5)
ЦУЦЕНЯМ (2)
ЦУЦЕНЯТ (2)
ЦУЦЕНЯТА (2)
ЦУЦЕНЯТАМИ (1)
ЦУЦИК (1)
ЦУЦИКА (1)
ЦУЦИКАМИ (2)
ЦХАРІЯ (1)
ЦЬВІТ (1)
ЦЬВІТУ (1)
ЦЬКУВАВ (1)
ЦЬКУВАЛИ (1)
ЦЬКУВАТИ (2)
ЦЬКУВАТЬ (2)
ЦЬОГО (650)
ЦЬОГОСВІТНЯ (1)
ЦЬОМУ (248)
ЦЬОТУНЦІ (1)
ЦЬОЦЮ (1)

ЦЬОЦЯ (1)
ЦЮ (338)
ЦЮКАВ (2)
ЦЮКАЄ (1)
ЦЮКАЛИ (2)
ЦЮКАННЯ (1)
ЦЮРІХА (1)
ЦЮРІХОВІ (2)
ЦЮРРР (2)
ЦЮ-ЦЮ (2)
ЦЮЦЯ (1)
ЦЯ (460)
ЦЯМРИНАМИ (3)
ЦЯМРИНАХ (1)
ЦЯМРИНИ (5)
ЦЯМРИНІ (3)
ЦЯТИНОЧКИ (1)
ЦЯТКАМИ (4)
ЦЯТКИ (6)
ЦЯТКУ (3)
ЦЯТОЧКАМИ (1)
ЦЯЦЬКА (21)
ЦЯЦЬКАЛАСЬ (2)
ЦЯЦЬКАЛИСЬ (2)
ЦЯЦЬКАМИ (8)
ЦЯЦЬКИ (15)
ЦЯЦЬКОВАНІЙ (1)
ЦЯЦЬКОВАНУ (1)
ЦЯЦЬКОВІ (1)
ЦЯЦЬКОЮ (5)
ЦЯЦЬКУ (10)
ЦЯЦЬОК (6)
ЦЯЦЮ (6)
ЦЯЦЯ (18)
ЧАБАН (1)
ЧАБАНА (2)
ЧАБАНЕНКА (1)
ЧАБАНЕНКО (1)
ЧАБАНЕНКОВА (1)
ЧАБАНЕЦЬ (2)
ЧАБАНИ (1)
ЧАБАНЦЯ (1)
ЧАВУН (5)

ЧАВУНА (1)
ЧАВУНІ (1)
ЧАВУННИМИ (2)
ЧАВУННІ (1)
ЧАГАРІ (1)
ЧАГАРІВ (1)
ЧАГАРНИК (4)
ЧАГАРНИКА (3)
ЧАГАРНИКОМ (2)
ЧАГАРНИКУ (2)
ЧАГАРЯ (1)
ЧАГАРЯМИ (3)
ЧАГАРЯХ (1)
ЧАГІН (16)
ЧАГІНА (8)
ЧАГІНОВІ (4)
ЧАГІНОВОЇ (4)
ЧАГІНОВУ (4)
ЧАД (13)
ЧАДИ (1)
ЧАДИЛА (1)
ЧАДИТЬ (1)
ЧАДО (2)
ЧАДОМ (3)
ЧАДРАМИ (1)
ЧАДРАХ (1)
ЧАДРУ (2)
ЧАДУ (13)
ЧАЄМ (76)
ЧАЄЧКИ (1)
ЧАЇВ (1)
ЧАЙ (420)
ЧАЙКА (8)
ЧАЙКАХ (9)
ЧАЙКИ (31)
ЧАЙКІВ (3)
ЧАЙКІВСЬКЕ (1)
ЧАЙКІВСЬКИЙ (1)
ЧАЙКІВСЬКИХ (1)
ЧАЙКІВСЬКІ (1)
ЧАЙКІВСЬКІЙ (1)
ЧАЙКОМ (3)
ЧАЙКУ (3)
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ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬД (4)
ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА (4)
ЧАЙНИЙ (1)
ЧАЙНИК (10)
ЧАЙНИКА (1)
ЧАЙНИКАХ (1)
ЧАЙНИКИ (1)
ЧАЙНИКОВІ (3)
ЧАЙНИКОМ (1)
ЧАЙНИКУ (1)
ЧАЙНИЦЮ (1)
ЧАЙОК (3)
ЧАЙЧЕНКА (6)
ЧАКЛУНСТВОМ (1)
ЧАЛАПАВ (1)
ЧАЛАПАЛА (1)
ЧАЛИЙ (4)
ЧАЛИХ (2)
ЧАЛМА (1)
ЧАЛМІ (1)
ЧАЛОГО (2)
ЧАМБУЛ (4)
ЧАН (1)
ЧАНИ (1)
ЧАПЛІ (11)
ЧАПЛІВ (3)
ЧАПЛІЇ (2)
ЧАПЛІНСЬКИЙ (1)
ЧАПЛІНСЬКОГО (1)
ЧАПЛІНСЬКОЮ (1)
ЧАПЛІЯ (1)
ЧАПЛЯ (5)
ЧАПЛЯХ (4)
ЧАПОЛОТТЮ (1)
ЧАПРАКИ (1)
ЧАР (2)
ЧАРАМ (1)
ЧАРАМИ (40)
ЧАРАХ (9)
ЧАРДАК (1)
ЧАРДАКАХ (1)
ЧАРИ (46)
ЧАРІВ (7)

ЧАРІВНА (1)
ЧАРІВНЕ (2)
ЧАРІВНИЙ (5)
ЧАРІВНИК (4)
ЧАРІВНИКА (2)
ЧАРІВНИКИ (3)
ЧАРІВНИМИ (1)
ЧАРІВНИХ (1)
ЧАРІВНИЦЕ (2)
ЧАРІВНИЦЕЮ (2)
ЧАРІВНИЦІ (2)
ЧАРІВНИЦТВО (1)
ЧАРІВНИЦТВОМ (1)
ЧАРІВНИЦЬ (1)
ЧАРІВНИЦЮ (2)
ЧАРІВНИЦЯ (7)
ЧАРІВНИЧА (3)
ЧАРІВНИЧИЙ (5)
ЧАРІВНИЧИМ (2)
ЧАРІВНИЧОГО (2)
ЧАРІВНИЧОМУ (1)
ЧАРІВНИЧОЮ (1)
ЧАРІВНИЧУ (3)
ЧАРІВНІ (7)
ЧАРІВНІЙ (1)
ЧАРІВНОГО (2)
ЧАРІВНОЮ (1)
ЧАРІВНУ (2)
ЧАРКА (45)
ЧАРКАМИ (18)
ЧАРКАХ (1)
ЧАРКИ (99)
ЧАРКО (1)
ЧАРКОЮ (44)
ЧАРКУ (181)
ЧАРКУ-ДРУГУ (1)
ЧАРЛЬЗ (2)
ЧАРНИШЕНКО (2)
ЧАРНУ (1)
ЧАРОБАГАТИМ (2)
ЧАРОК (16)
ЧАРОНОСНИМ (2)
ЧАРОЧКА (1)

ЧАРОЧКАМИ (1)
ЧАРОЧКИ (8)
ЧАРОЧКОЮ (1)
ЧАРОЧКУ (11)
ЧАРОЧОК (1)
ЧАРОЧЦІ (2)
ЧАРТОРИЙСЬКИЙ (1)
ЧАРТОРИЙСЬКИХ (1)
ЧАРТОРИЙСЬКІ (1)
ЧАРУ (2)
ЧАРУВАВ (4)
ЧАРУВАВСЬ (1)
ЧАРУВАЛА (5)
ЧАРУВАЛИ (8)
ЧАРУВАЛО (1)
ЧАРУВАТИ (2)
ЧАРУЄ (3)
ЧАРУЄШ (1)
ЧАРУЙ (2)
ЧАРУНКИ (1)
ЧАРУЮТЬ (3)
ЧАРУЮЧА (4)
ЧАРУЮЧИЙ (2)
ЧАРУЮЧІ (3)
ЧАРУЮЧОЇ (1)
ЧАРУЮЧУ (1)
ЧАРЦІ (137)
ЧАРЫ (4)
ЧАС (1303)
ЧАСАМИ (22)
ЧАСАХ (3)
ЧАС-БО (1)
ЧАСИ (172)
ЧАСИНКУ (1)
ЧАСИНУ (7)
ЧАСІ (14)
ЧАСІВ (80)
ЧАСЛОВЕЦЬ (5)
ЧАСЛОВЦІ (1)
ЧАСЛОВЦЯ (2)
ЧАСЛОВЦЯМИ (1)
ЧАСНА (1)
ЧАСНЕ (1)
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ЧАСНИК (4)
ЧАСНИКОМ (3)
ЧАСНИКУ (1)
ЧАСОВ (2)
ЧАСОВУ (1)
ЧАСОК (44)
ЧАСОМ (1680)
ЧАСОПИСАХ (1)
ЧАСОПИСИ (4)
ЧАСОПИСІ (4)
ЧАСОПИСІВ (2)
ЧАСОПИСНА (2)
ЧАСОПИСНИЙ (2)
ЧАСОПИСНІ (2)
ЧАСОПИСНОЇ (2)
ЧАСО-ПИСНУ (2)
ЧАСОПИСЬ (1)
ЧАСОСЛОВЕЦЬ (2)
ЧАСОСЛОВЦЮ (2)
ЧАСОЧОК (7)
ЧАСТЕ (3)
ЧАСТЕНЬКІ (2)
ЧАСТЕНЬКО (60)
ЧАСТЕНЬКО-ТАКИ (2)
ЧАСТИ (6)
ЧАСТИНА (19)
ЧАСТИНУ (10)
ЧАСТИХ (2)
ЧАСТІ (7)
ЧАСТІШЕ (53)
ЧАСТІШІ (1)
ЧАСТКА (36)
ЧАСТКАМИ (9)
ЧАСТКАХ (6)
ЧАСТКИ (17)
ЧАСТКОЮ (4)
ЧАСТКУ (83)
ЧАСТО (288)
ЧАСТОК (4)
ЧАСТОКІЛ (17)
ЧАСТОКОЛА (4)
ЧАСТОКОЛИ (4)
ЧАСТОКОЛІ (2)

ЧАСТОКОЛОМ (8)
ЧАСТОКОЛУ (1)
ЧАСТОЧКАМИ (1)
ЧАСТОЧКИ (1)
ЧАСТОЧКУ (9)
ЧАСТУВАВ (13)
ЧАСТУВАЛА (12)
ЧАСТУВАЛИ (10)
ЧАСТУВАННЯ (3)
ЧАСТУВАТИ (11)
ЧАСТУВАТЬ (6)
ЧАСТУЄ (7)
ЧАСТУЄТЕ (1)
ЧАСТУЙ (4)
ЧАСТУЙТЕ (1)
ЧАСТУЮ (1)
ЧАСТУЮТЬ (5)
ЧАСТУЮЧИ (1)
ЧАСТЦІ (11)
ЧАСТЬ (42)
ЧАСУ (553)
ЧАХЛА (1)
ЧАХНЕ (8)
ЧАХОТКИ (3)
ЧАХОТКУ (3)
ЧАЦЬКИЙ (1)
ЧАША (2)
ЧАШЕЮ (1)
ЧАШІ (2)
ЧАШКИ (3)
ЧАШКУ (2)
ЧАШУ (3)
ЧАЮ (289)
ЧАЮВАТЬ (1)
ЧВАКНУЛА (1)
ЧВАЛАВ (2)
ЧВАЛАЛА (1)
ЧВАНИВСЬ (3)
ЧВАНИВСЯ (10)
ЧВАНИЛАСЬ (5)
ЧВАНИЛИСЬ (4)
ЧВАНИЛИСЯ (2)
ЧВАНИТИСЬ (6)

ЧВАНИТЬСЯ (11)
ЧВАНЛИВО (2)
ЧВАНСТВОМ (1)
ЧВАНЬКО (4)
ЧВАНЬКОВИТА (4)
ЧВАНЬКОВИТИЙ (5)
ЧВАНЬКОВИТИМ (1)
ЧВАНЬКОВИТИМИ (1)
ЧВАНЬКОВИТИХ (1)
ЧВАНЬКОВИТІСТЬ (7)
ЧВАНЬКОВИТО (4)
ЧВАНЬСЯ (2)
ЧВАНЬТЕСЬ (1)
ЧВАНЯТЬСЯ (1)
ЧВАРУВАТО (1)
ЧЕ-БЕРЯЧКИ (1)
ЧЕБРЕЦЕМ (1)
ЧЕБРЕЦЬ (1)
ЧЕБЧИК (2)
ЧЕБЧИКА (2)
ЧЕБЧИКОВИМ (1)
ЧЕБЧИКОМ (3)
ЧЕБЧИКУ (3)
ЧЕВРІЄ (1)
ЧЕВРІЄМО (2)
ЧЕВРІЛА (2)
ЧЕВРІЛИ (2)
ЧЕВРІТИ (1)
ЧЕВРІТЬ (1)
ЧЕВРІЮ (2)
ЧЕВРІЮТЬ (1)
ЧЕГО (2)
ЧЕКАЛА (1)
ЧЕКМЕН (1)
ЧЕКМЕНЯХ (1)
ЧЕЛОВЕК (4)
ЧЕЛОВЕКА (2)
ЧЕЛЮСТІ (4)
ЧЕЛЮСТЯХ (7)
ЧЕЛЯДДЮ (6)
ЧЕЛЯДИНЕЦЬ (1)
ЧЕЛЯДИНЦІ (8)
ЧЕЛЯДИНЦІВ (6)
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ЧЕЛЯДИНЦЯМИ (4)
ЧЕЛЯДІ (20)
ЧЕЛЯДНИКИ (3)
ЧЕЛЯДНИКІВ (4)
ЧЕЛЯДНИЦІ (1)
ЧЕЛЯДНИЦЯМИ (1)
ЧЕЛЯДЬ (25)
ЧЕМЕРКИ (3)
ЧЕМЕРКУ (4)
ЧЕМЕРЦІ (1)
ЧЕМНО (2)
ЧЕМОДАН (2)
ЧЕМОДАНА (1)
ЧЕМОДАНИ (5)
ЧЕНСТОХОВСЬКОЇ (2)
ЧЕНСТОХОВУ (2)
ЧЕНЦЕВІ (2)
ЧЕНЦЕМ (4)
ЧЕНЦІ (68)
ЧЕНЦІВ (52)
ЧЕНЦІ-ДОМІНІКАНИ
(1)
ЧЕНЦІ-ЄЗУЇТИ (1)
ЧЕНЦІ-ФРАНЦІШКАНИ
(1)
ЧЕНЦЯ (16)
ЧЕНЦЯ-АСКЕТА (2)
ЧЕНЦЯМ (19)
ЧЕНЦЯМ-ЕКОНОМАМ
(2)
ЧЕНЦЯМИ (11)
ЧЕНЦЯХ (1)
ЧЕПИ (2)
ЧЕПКІ (1)
ЧЕПЛЯВСЯ (8)
ЧЕПЛЯЄ (4)
ЧЕПЛЯЄТЕСЬ (1)
ЧЕПЛЯЄТЬСЯ (14)
ЧЕПЛЯЄШСЯ (9)
ЧЕПЛЯЙСЬ (2)
ЧЕПЛЯЙСЯ (1)
ЧЕПЛЯЙТЕ (1)
ЧЕПЛЯЙТЕСЬ (1)

ЧЕПЛЯЛА (2)
ЧЕПЛЯЛАСЬ (15)
ЧЕПЛЯЛИ (3)
ЧЕПЛЯЛИСЬ (4)
ЧЕПЛЯННІ (1)
ЧЕПЛЯТИ (3)
ЧЕПЛЯТИМЕТЬСЯ (2)
ЧЕПЛЯТИМЕШСЯ (1)
ЧЕПЛЯТИСЬ (3)
ЧЕПЛЯТЬ (1)
ЧЕПЛЯТЬСЯ (5)
ЧЕПЛЯЮСЬ (2)
ЧЕПЛЯЮТЬ (4)
ЧЕПЛЯЮТЬСЯ (3)
ЧЕПЛЯЮЧИ (1)
ЧЕПЛЯЮЧИСЬ (1)
ЧЕПРАКИ (1)
ЧЕПУРИВСЬ (1)
ЧЕПУРИВСЯ (4)
ЧЕПУРИЛА (4)
ЧЕПУРИЛАСЬ (14)
ЧЕПУРИЛИСЬ (3)
ЧЕПУРИСТОЇ (1)
ЧЕПУРИСЬ (3)
ЧЕПУРИТИСЬ (7)
ЧЕПУРИТЬ (3)
ЧЕПУРИТЬСЯ (7)
ЧЕПУРІННЯ (1)
ЧЕПУРІТЬСЯ (3)
ЧЕПУРКОВСЬКИЙ (1)
ЧЕПУРНА (4)
ЧЕПУРНЕ (4)
ЧЕПУРНЕНЬКА (4)
ЧЕПУРНЕНЬКЕ (1)
ЧЕПУРНЕНЬКИЙ (1)
ЧЕПУРНЕНЬКІ (2)
ЧЕПУРНЕНЬКО (9)
ЧЕПУРНИЙ (2)
ЧЕПУРНІ (3)
ЧЕПУРНІСТЬ (2)
ЧЕПУРНІШЕ (2)
ЧЕПУРНІШИЙ (1)
ЧЕПУРНО (15)

ЧЕПУРНОВСЬКИЙ (1)
ЧЕПУРНОВСЬКОГО (1)
ЧЕПУРНОЇ (1)
ЧЕПУРУХА (1)
ЧЕПЦІ (1)
ЧЕПЧИК (3)
ЧЕПЧИКУ (1)
ЧЕРВИ (7)
ЧЕРВИВИЙ (1)
ЧЕРВІНЕЦЬ (1)
ЧЕРВІНСЬКИЙ (13)
ЧЕРВІНСЬКИМ (2)
ЧЕРВІНСЬКОГО (3)
ЧЕРВІНЦІ (29)
ЧЕРВІНЦІВ (19)
ЧЕРВІНЦЯ (4)
ЧЕРВІНЦЯМИ (17)
ЧЕРВІНЧИКИ (3)
ЧЕРВІНЧИКІВ (1)
ЧЕРВНІ (1)
ЧЕРВНЯ (37)
ЧЕРВОВИМИ (1)
ЧЕРВОНА (117)
ЧЕРВОНАЯ (4)
ЧЕРВОНЕ (94)
ЧЕРВОНЕНЬКІ (5)
ЧЕРВОНЕЦЬ (1)
ЧЕРВОНЕ-ЧЕРВОНЕ (1)
ЧЕРВОНИЙ (113)
ЧЕРВОНИМ (130)
ЧЕРВОНИМИ (180)
ЧЕРВОНИХ (106)
ЧЕРВОНІ (311)
ЧЕРВОНІВ (10)
ЧЕРВОНІЄ (18)
ЧЕРВОНІЙ (25)
ЧЕРВОНІЛА (24)
ЧЕРВОНІЛАСЬ (1)
ЧЕРВОНІЛИ (60)
ЧЕРВОНІЛО (21)
ЧЕРВОНІМ (2)
ЧЕРВОНІТИ (4)
ЧЕРВОНІТЬ (6)
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ЧЕРВОНІШЕ (2)
ЧЕРВОНІШИМИ (2)
ЧЕРВОНІШІ (2)
ЧЕРВОНІЮТЬ (11)
ЧЕРВОНО (2)
ЧЕРВОНО-БІЛИЙ (1)
ЧЕРВОНОБОКА (1)
ЧЕРВОНОБОКИХ (3)
ЧЕРВОНОБОКІ (4)
ЧЕРВОНОВЕРХИМИ (1)
ЧЕРВОНОВЕРХОЮ (1)
ЧЕРВОНОВИДА (3)
ЧЕРВОНОВИДИЙ (1)
ЧЕРВОНОВИДИМ (1)
ЧЕРВОНОВИДОЇ (1)
ЧЕРВОНОВИДУ (1)
ЧЕРВОНОГАРЯЧИЙ (1)
ЧЕРВОНОГАРЯЧИХ (1)
ЧЕРВОНОГАРЯЧІ (1)
ЧЕРВОНОГО (47)
ЧЕРВОНО-ЖОВТИЙ (1)
ЧЕРВОНО-ЖОВТІ (1)
ЧЕРВОНО-ЗЕЛЕНІ (1)
ЧЕРВОНО-ЗОЛОТЕ (1)
ЧЕРВОНО-ЗОЛОТІ (1)
ЧЕРВОНОЇ (36)
ЧЕРВОНО-КРОВ'ЯНЕ
(1)
ЧЕРВОНО-КРОВ'ЯНОГО
(1)
ЧЕРВОНОЛИЦІ (1)
ЧЕРВОНОМОРДИЙ (2)
ЧЕРВОНОМОРДИМИ
(1)
ЧЕРВОНОМОРДИХ (2)
ЧЕРВОНОМОРДІ (1)
ЧЕРВОНОМУ (40)
ЧЕРВОНОПИКА (1)
ЧЕРВОНО-РОЖЕВОГО
(1)
ЧЕРВОНОРОЗМАЛЬОВАНИМИ
(1)

ЧЕРВОНО-СИНЯ (1)
ЧЕРВОНОСМУГНАСТИМИ (1)
ЧЕРВОНО-ЧОРНИМИ
(1)
ЧЕРВОНОЮ (45)
ЧЕРВОНУ (51)
ЧЕРВОНУВАТА (2)
ЧЕРВОНУВАТЕ (4)
ЧЕРВОНУВАТИЙ (6)
ЧЕРВОНУВАТИМ (13)
ЧЕРВОНУВАТИМИ (1)
ЧЕРВОНУВАТИХ (1)
ЧЕРВОНУВАТІ (8)
ЧЕРВОНУВАТОМУ (1)
ЧЕРВОНУВАТОЮ (2)
ЧЕРВОНЦІВ (2)
ЧЕРВОНЯСТА (5)
ЧЕРВОНЯСТИЙ (7)
ЧЕРВОНЯСТИМ (5)
ЧЕРВОНЯСТИМИ (3)
ЧЕРВОНЯСТИХ (1)
ЧЕРВОНЯСТІ (10)
ЧЕРВОНЯСТІМ (1)
ЧЕРВОНЯСТОГО (2)
ЧЕРВОНЯСТОЇ (3)
ЧЕРВОНЯСТОМУ (4)
ЧЕРВОНЯСТУ (2)
ЧЕРВОТОЧИНИ (4)
ЧЕРВЦЯ (19)
ЧЕРВЯК (6)
ЧЕРВЯКА (3)
ЧЕРВЯКАМИ (2)
ЧЕРВЯКОВ (1)
ЧЕРГА (10)
ЧЕРГИ (17)
ЧЕРГОЮ (2)
ЧЕРГУ (2)
ЧЕРГУЄМОСЬ (1)
ЧЕРГУЮТЬСЯ (2)
ЧЕРЕВА (1)
ЧЕРЕВАНІ (1)
ЧЕРЕВАТА (1)

ЧЕРЕВАТИХ (1)
ЧЕРЕВИК (3)
ЧЕРЕВИКА (1)
ЧЕРЕВИКАМИ (7)
ЧЕРЕВИКАХ (5)
ЧЕРЕВИКИ (30)
ЧЕРЕВИКІВ (7)
ЧЕРЕВИКОМ (4)
ЧЕРЕВИКУ (1)
ЧЕРЕВИЧКАМИ (3)
ЧЕРЕВИЧКАХ (3)
ЧЕРЕВИЧКИ (19)
ЧЕРЕВИЧКІВ (2)
ЧЕРЕВИЧКОМ (1)
ЧЕРЕВИЧКУ (1)
ЧЕРЕВИЧОК (2)
ЧЕРЕВІ (3)
ЧЕРЕВО (12)
ЧЕРЕВОМ (3)
ЧЕРЕДА (32)
ЧЕРЕДАМИ (1)
ЧЕРЕДИ (25)
ЧЕРЕДІ (2)
ЧЕРЕДНИК (2)
ЧЕРЕДНИКА (3)
ЧЕРЕДНИКИ (1)
ЧЕРЕДНИКОВІ (1)
ЧЕРЕДОЮ (5)
ЧЕРЕДУ (12)
ЧЕРЕЗ (2474)
ЧЕРЕМОШ (5)
ЧЕРЕМОШІ (2)
ЧЕРЕМОШУ (4)
ЧЕРЕМХА (1)
ЧЕРЕМХИ (5)
ЧЕРЕНІ (1)
ЧЕРЕНЯ (2)
ЧЕРЕП (4)
ЧЕРЕПАХА (5)
ЧЕРЕПАХИ (2)
ЧЕРЕПАХО (2)
ЧЕРЕПАХУ (1)
ЧЕРЕПАША (1)
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ЧЕРЕПАШКАМИ (1)
ЧЕРЕПАШКИ (1)
ЧЕРЕПАШКУ (1)
ЧЕРЕПИ (1)
ЧЕРЕПИЦЕЮ (7)
ЧЕРЕПИЦЯ (2)
ЧЕРЕПИЧНА (1)
ЧЕРЕПИЧНІ (1)
ЧЕРЕПИЧНІЙ (1)
ЧЕРЕПКА (1)
ЧЕРЕПКАМИ (1)
ЧЕРЕПКАХ (2)
ЧЕРЕПКИ (12)
ЧЕРЕПОВСКОМУ (1)
ЧЕРЕПОВСЬКИЙ (7)
ЧЕРЕПОВСЬКИМ (2)
ЧЕРЕПОВСЬКОГО (5)
ЧЕРЕПОК (1)
ЧЕРЕПЯНИЙ (1)
ЧЕРЕПЯНІ (1)
ЧЕРЕСЛО (2)
ЧЕРЕСЛОМ (1)
ЧЕРЕШЕНЬ (11)
ЧЕРЕШНЕВИЙ (1)
ЧЕРЕШНЕВИМИ (2)
ЧЕРЕШНЕВИХ (1)
ЧЕРЕШНЕВОМУ (1)
ЧЕРЕШНЕЮ (2)
ЧЕРЕШНІ (25)
ЧЕРЕШНЮ (2)
ЧЕРЕШНЯ (4)
ЧЕРЕШНЯМИ (17)
ЧЕРЕШНЯХ (6)
ЧЕРЗІ (25)
ЧЕРІДКА (2)
ЧЕРІНІ (1)
ЧЕРІНЬ (2)
ЧЕРКАВСЬ (1)
ЧЕРКАВСЯ (3)
ЧЕРКАЄТЬСЯ (6)
ЧЕРКАЛАСЬ (2)
ЧЕРКАЛИСЬ (7)
ЧЕРКАЛОСЬ (3)

ЧЕРКАС (6)
ЧЕРКАСАМИ (2)
ЧЕРКАСАХ (5)
ЧЕРКАСЕЦЬ (1)
ЧЕРКАСИ (4)
ЧЕРКАССКОГО (2)
ЧЕРКАСЦІВ (1)
ЧЕРКАСЬКИМ (2)
ЧЕРКАСЬКИМИ (2)
ЧЕРКАСЬКІ (3)
ЧЕРКАСЬКОГО (6)
ЧЕРКАСЬКОМУ (2)
ЧЕРКАТИ (2)
ЧЕРКАТИСЬ (1)
ЧЕРКАТЬ (1)
ЧЕРКАЩИНА (1)
ЧЕРКАЩИНИ (3)
ЧЕРКАЩИНІ (4)
ЧЕРКАЩИНУ (1)
ЧЕРКАЮСЬ (1)
ЧЕРКАЮТЬСЯ (5)
ЧЕРКАЮЧИ (1)
ЧЕРКАЮЧИСЬ (5)
ЧЕРКЕС (1)
ЧЕРКЕСА (2)
ЧЕРКЕСИ (12)
ЧЕРКЕСІВ (2)
ЧЕРКЕСОМ (1)
ЧЕРКЕСЬКІ (4)
ЧЕРКЕШЕНКУ (1)
ЧЕРКЕШИНИ (1)
ЧЕРКЕШИНОВОМУ (1)
ЧЕРКНУВ (2)
ЧЕРКНУВСЬ (2)
ЧЕРКНУВСЯ (6)
ЧЕРКНУЛА (4)
ЧЕРКНУЛАСЬ (6)
ЧЕРКНУЛИСЬ (2)
ЧЕРКНУТИСЬ (1)
ЧЕРКНУТЬСЯ (1)
ЧЕРМНОЕ (1)
ЧЕРНЕТКИ (6)
ЧЕРНЕЦТВА (4)

ЧЕРНЕЦЬ (28)
ЧЕРНЕЦЬКИЙ (1)
ЧЕРНЕЦЬКОГО (2)
ЧЕРНЕЧА (3)
ЧЕРНЕЧИЙ (3)
ЧЕРНЕЧИМ (3)
ЧЕРНЕЧИХ (7)
ЧЕРНЕЧІ (2)
ЧЕРНЕЧІЙ (3)
ЧЕРНЕЧОГО (4)
ЧЕРНЕЧОЇ (6)
ЧЕРНЕЧОЮ (2)
ЧЕРНЕЧУ (4)
ЧЕРНИЦЕЮ (3)
ЧЕРНИЦІ (38)
ЧЕРНИЦЬ (13)
ЧЕРНИЦЮ (3)
ЧЕРНИЦЯ (22)
ЧЕРНИЦЯМ (4)
ЧЕРНИЦЯМИ (1)
ЧЕРНИЧИЙ (1)
ЧЕРНИЧКА (5)
ЧЕРНИЧКАМИ (1)
ЧЕРНИЧКИ (1)
ЧЕРНИЧКОЮ (2)
ЧЕРНИЧОК (4)
ЧЕРНИШЕВСЬКИЙ (2)
ЧЕРНИШЕНКО (3)
ЧЕРНІ (3)
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ (2)
ЧЕРНІВЦЯХ (6)
ЧЕРНІГІВ (22)
ЧЕРНІГІВЕЦЬ (2)
ЧЕРНІГІВСЬКА (16)
ЧЕРНІГІВСЬКЕ (10)
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ (6)
ЧЕРНІГІВСЬКИХ (7)
ЧЕРНІГІВСЬКІ (4)
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ (2)
ЧЕРНІГІВСЬКОГО (6)
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ (8)
ЧЕРНІГІВСЬКОМУ (10)
ЧЕРНІГІВСЬКУ (2)
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ЧЕРНІГІВЦЕМ (2)
ЧЕРНІГІВЦІ (3)
ЧЕРНІГІВЦІВ (8)
ЧЕРНІГІВЩИНА (3)
ЧЕРНІГІВЩИНИ (8)
ЧЕРНІГІВЩИНІ (13)
ЧЕРНІГІВЩИНУ (3)
ЧЕРНІГОВ (2)
ЧЕРНІГОВА (12)
ЧЕРНІГОВІ (21)
ЧЕРНІГОВКА (2)
ЧЕРНІГОВСЬКИХ (1)
ЧЕРНІГОВСЬКОГО (2)
ЧЕРНІГОВСЬКУ (2)
ЧЕРНОВЕЦЬКІ (2)
ЧЕРНОВОК (2)
ЧЕРНУШКИ (1)
ЧЕРНУЮ (1)
ЧЕРНЫЕ (2)
ЧЕРНЯВСЬКА (7)
ЧЕРНЯВСЬКИЙ (13)
ЧЕРНЯВСЬКОГО (2)
ЧЕРНЯВСЬКОМУ (6)
ЧЕРНЯВСЬКОЮ (2)
ЧЕРНЯК (10)
ЧЕРНЯКА (2)
ЧЕРПАВ (2)
ЧЕРПАЄ (1)
ЧЕРПАК (1)
ЧЕРПАКИ (1)
ЧЕРПАЛИ (3)
ЧЕРПАТИ (1)
ЧЕРСТВА (6)
ЧЕРСТВЕ (1)
ЧЕРСТВИЙ (10)
ЧЕРСТВИМ (3)
ЧЕРСТВИХ (1)
ЧЕРСТВІ (5)
ЧЕРСТВІЙ (1)
ЧЕРСТВІМ (1)
ЧЕРСТВО (1)
ЧЕРСТВОГО (4)
ЧЕРСТВОМУ (2)

ЧЕРСТВУ (2)
ЧЕРСТВУВАТА (1)
ЧЕРТАМИ (1)
ЧЕРТОГАХ (1)
ЧЕСАЛА (5)
ЧЕСНА (23)
ЧЕСНЕ (3)
ЧЕСНИЙ (9)
ЧЕСНИМ (3)
ЧЕСНИХ (8)
ЧЕСНІ (16)
ЧЕСНІЙ (4)
ЧЕСНІСТЬ (6)
ЧЕСНО (8)
ЧЕСНОГО (3)
ЧЕСНОЇ (3)
ЧЕСНОМУ (3)
ЧЕСНОЮ (4)
ЧЕСНУ (5)
ЧЕСТЕ (1)
ЧЕСТИ (2)
ЧЕСТІ (20)
ЧЕСТОЛЮБІСТЮ (2)
ЧЕСТОЛЮБНА (1)
ЧЕСТОЛЮБНИЙ (1)
ЧЕСТОЛЮБНІ (1)
ЧЕСТОЛЮБНІСТЬ (5)
ЧЕСТОЛЮБСТВА (2)
ЧЕСТОЛЮБСТВО (1)
ЧЕСТЬ (97)
ЧЕСТЮ (9)
ЧЕСУЧІ (4)
ЧЕСУЧУ (1)
ЧЕСЬКА (2)
ЧЕСЬКИХ (1)
ЧЕСЬКІ (2)
ЧЕТВЕР (28)
ЧЕТВЕРГА (1)
ЧЕТВЕРО (6)
ЧЕТВЕРТА (7)
ЧЕТВЕРТЕ (1)
ЧЕТВЕРТИЙ (21)
ЧЕТВЕРТИМ (2)

ЧЕТВЕРТИНАМИ (1)
ЧЕТВЕРТИНИ (7)
ЧЕТВЕРТИНСЬКИМИ
(1)
ЧЕТВЕРТИНУ (3)
ЧЕТВЕРТИХ (1)
ЧЕТВЕРТІВ (1)
ЧЕТВЕРТІЙ (8)
ЧЕТВЕРТОГО (13)
ЧЕТВЕРТОЇ (7)
ЧЕТВЕРТОМУ (2)
ЧЕТВЕРТОЮ (2)
ЧЕТВЕРТУ (10)
ЧЕТВЕРТУШЦІ (1)
ЧЕТВІРНІ (1)
ЧЕТВІРНЮ (1)
ЧЕТВІРНЯ (1)
ЧЕТЬЇ-МІНЕЇ (1)
ЧЕХ (2)
ЧЕХАМ (2)
ЧЕХИ (5)
ЧЕХІВ (2)
ЧЕХ-МУЗИКА (1)
ЧЕХОВА (4)
ЧЕХОНЕЮ (3)
ЧЕХО-НІМЕЦЬ (2)
ЧЕХОНЮ (6)
ЧЕХОНЯ (2)
ЧЕХОТКУ (2)
ЧЕЧЕЛЬНИКА (2)
ЧЕЧЕТОВА (1)
ЧЕЧІТ (1)
ЧЕЧОТА (1)
ЧЕЧОТІВНИ (1)
ЧЕЧОТОВОЇ (1)
ЧЕЧУГА (1)
ЧЕШЕ (10)
ЧИ (4330)
ЧИГАЛИ (1)
ЧИГАЛО (1)
ЧИГАТИ (1)
ЧИГАЮЧИ (1)
ЧИГИРИН (18)
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ЧИГИРИНА (15)
ЧИГИРИНІ (27)
ЧИГИРИНОВІ (1)
ЧИГИРИНОМ (1)
ЧИГИРИНСЬКИЙ (1)
ЧИГИРИНСЬКІ (2)
ЧИГИРИНСЬКОГО (2)
ЧИГИРИНСЬКОМУ (1)
ЧИГИРИНЩИНІ (1)
ЧИГИРИНЩИНУ (3)
ЧИГРИНСЬКОМУ (2)
ЧИЄ (9)
ЧИЄЇ (2)
ЧИЄЇСЬ (4)
ЧИЄМУСЬ (3)
ЧИЄСЬ (6)
ЧИЄ-ТО (1)
ЧИЄЮСЬ (2)
ЧИЖ (2)
ЧИЖИКИ (2)
ЧИЖІ (2)
ЧИЇ (18)
ЧИЇЙСЬ (2)
ЧИЇМ (3)
ЧИЇМИСЬ (1)
ЧИЇСЬ (25)
ЧИЇХ (3)
ЧИЙ (19)
ЧИЙ-НЕБУДЬ (1)
ЧИЙОГОСЬ (2)
ЧИЙОМУСЬ (1)
ЧИЙСЬ (8)
ЧИКАЛЕНКА (2)
ЧИКАЛЕНКО (5)
ЧИКНУЛА (2)
ЧИМ (163)
ЧИМАЛ (1)
ЧИМАЛА (33)
ЧИМАЛЕ (21)
ЧИМАЛЕНЬКИМИ (1)
ЧИМАЛЕНЬКІ (1)
ЧИМАЛЕНЬКУ (1)
ЧИМАЛИЙ (68)

ЧИМАЛИМ (5)
ЧИМАЛИМИ (19)
ЧИМАЛИХ (17)
ЧИМАЛІ (76)
ЧИМАЛІЙ (5)
ЧИМАЛО (223)
ЧИМАЛОГО (7)
ЧИМАЛОЇ (5)
ЧИМАЛОМУ (4)
ЧИМАЛОЮ (5)
ЧИМАЛУ (29)
ЧИМ-НЕБУДЬ (5)
ЧИМОСЬ (1)
ЧИМСЬ (59)
ЧИМ-ТО (1)
ЧИМЧИКУВАТИ (2)
ЧИМЧИКУЄ (1)
ЧИН (17)
ЧИНА (5)
ЧИНАМИ (3)
ЧИНАР (3)
ЧИНАРА (1)
ЧИНАРАМИ (2)
ЧИНАРИ (1)
ЧИНАХ (2)
ЧИНЕ (1)
ЧИНИ (13)
ЧИНИВ (6)
ЧИНИЛИ (2)
ЧИНИТИ (10)
ЧИНИТИСЬ (1)
ЧИНИТЬ (10)
ЧИНИТЬСЯ (1)
ЧИНИШ (1)
ЧИНІ (5)
ЧИНІВ (6)
ЧИНІННЯ (1)
ЧИНОВНИЙ (1)
ЧИНОВНИК (8)
ЧИНОВНИКА (4)
ЧИНОВНИКИ (3)
ЧИНОВНИКІВ (1)
ЧИНОВНИКОВ (2)

ЧИНОВНИКОМ (2)
ЧИНОВНИЦЕЮ (2)
ЧИНОВНИЦІ (2)
ЧИНОВНИЦЯ (1)
ЧИНОВНИЧИХ (2)
ЧИНОВНОГО (2)
ЧИНОМ (4)
ЧИНУ (14)
ЧИНШ (11)
ЧИНШОВИКА (1)
ЧИНШОВИКАШЛЯХТИЧА (1)
ЧИНШОВИКИ (1)
ЧИНШОВИКІВ (1)
ЧИНШОВУ (2)
ЧИНШУ (3)
ЧИПКАХ (1)
ЧИРВИ (1)
ЧИРКА (1)
ЧИРЯК (4)
ЧИРЯКИ (4)
ЧИСЛА (12)
ЧИСЛАМИ (2)
ЧИСЛАХ (2)
ЧИСЛІ (4)
ЧИСЛО (16)
ЧИСЛОМ (6)
ЧИСНИЦІ (4)
ЧИСТА (47)
ЧИСТЕ (43)
ЧИСТЕНЬКА (7)
ЧИСТЕНЬКЕ (4)
ЧИСТЕНЬКИЙ (3)
ЧИСТЕНЬКИМ (1)
ЧИСТЕНЬКИМИ (1)
ЧИСТЕНЬКІ (5)
ЧИСТЕНЬКІЙ (1)
ЧИСТЕНЬКО (14)
ЧИСТЕНЬКОМУ (2)
ЧИСТЕНЬКОЮ (1)
ЧИСТЕНЬКУ (7)
ЧИСТИВ (1)
ЧИСТИВСЯ (1)
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ЧИСТИЙ (54)
ЧИСТИЛА (1)
ЧИСТИЛИ (2)
ЧИСТИЛИСЯ (1)
ЧИСТИМ (34)
ЧИСТИМИ (11)
ЧИСТИТИ (4)
ЧИСТИТЬ (6)
ЧИСТИХ (12)
ЧИСТІ (35)
ЧИСТІЙ (10)
ЧИСТІМ (2)
ЧИСТІСІНЬКІ (1)
ЧИСТІШЕ (2)
ЧИСТІШІ (2)
ЧИСТІШОЇ (1)
ЧИСТІШОЮ (2)
ЧИСТО (155)
ЧИСТОВА (4)
ЧИСТОВОМУ (2)
ЧИСТОВУ (4)
ЧИСТОГО (28)
ЧИСТОЇ (16)
ЧИСТОМУ (38)
ЧИСТОПИСАННЯ (6)
ЧИСТОТА (5)
ЧИСТОТИ (7)
ЧИСТОТІ (4)
ЧИСТОТОЮ (2)
ЧИСТОТУ (8)
ЧИСТО-ЧИСТО (1)
ЧИСТОЮ (41)
ЧИСТОЮ-НАРОДНОЮ
(2)
ЧИСТУ (19)
ЧИСТЮК (1)
ЧИСТЮЧКА (1)
ЧИТ (2)
ЧИТА (1)
ЧИТАВ (133)
ЧИТАВШИ (1)
ЧИТАЄ (73)
ЧИТАЄМО (2)

ЧИТАЄТЕ (7)
ЧИТАЄТЬСЯ (17)
ЧИТАЄШ (20)
ЧИТАЙ (18)
ЧИТАЙ-БО (1)
ЧИТАЙЄ (6)
ЧИТАЙТЕ (5)
ЧИТАЛА (71)
ЧИТАЛЕНЬ (2)
ЧИТАЛИ (54)
ЧИТАЛИСЬ (2)
ЧИТАЛО (2)
ЧИТАЛЬНИК (6)
ЧИТАЛЬНИКА (16)
ЧИТАЛЬНИКАМ (8)
ЧИТАЛЬНИКАМИ (1)
ЧИТАЛЬНИКИ (10)
ЧИТАЛЬНИКІВ (21)
ЧИТАЛЬНИКОВІ (8)
ЧИТАЛЬНИЦІ (1)
ЧИТАЛЬНИЦЬКИЙ (1)
ЧИТАЛЬНИЦЮ (1)
ЧИТАЛЬНІ (5)
ЧИТАЛЬНЮ (2)
ЧИТАНИЙ (2)
ЧИТАНКА (6)
ЧИТАНКИ (6)
ЧИТАНКОЮ (2)
ЧИТАНКУ (4)
ЧИТАННІ (17)
ЧИТАННЯ (62)
ЧИТАННЯМ (6)
ЧИТАНОК (2)
ЧИТАНОМУ (2)
ЧИТАТЕЛІВ (3)
ЧИТАТЕЛЬ (2)
ЧИТАТИ (237)
ЧИТАТИМЕ (12)
ЧИТАТИМЕТЕ (1)
ЧИТАТИМУ (7)
ЧИТАТИМУТЬ (1)
ЧИТАТИМУТЬСЯ (2)
ЧИТАТЬ (46)

ЧИТАЧ (2)
ЧИТАЧА (4)
ЧИТАЧІВ (6)
ЧИТАЮ (42)
ЧИТАЮТ (2)
ЧИТАЮТЬ (31)
ЧИТАЮТЬСЯ (10)
ЧИТАЮЧИ (20)
ЧИТЕЦЬ (2)
ЧИТЦЯ (1)
ЧИТЬСЯ (1)
ЧИЧИКОВИМИ (2)
ЧИЩЕНІ (1)
ЧИЮ (4)
ЧИЮСЬ (6)
ЧИЯ (30)
ЧИЯСЬ (31)
ЧІМ (10)
ЧІНГІСХАНОВИМИ (1)
ЧІННЯ (1)
ЧІПАЙ (3)
ЧІПАЙТЕ (1)
ЧІПКАХ (1)
ЧІПКИ (1)
ЧІПКОВІ (6)
ЧІПКУ (3)
ЧІПЛЯВСЬ (1)
ЧІПЛЯВСЯ (5)
ЧІПЛЯЄТЕСЬ (2)
ЧІПЛЯЄТЬСЯ (2)
ЧІПЛЯЄШСЯ (2)
ЧІПЛЯЙ (4)
ЧІПЛЯЛА (1)
ЧІПЛЯЛАСЬ (11)
ЧІПЛЯЛИ (3)
ЧІПЛЯЛИСЬ (3)
ЧІПЛЯТИ (2)
ЧІПЛЯТИМЕТЬСЯ (1)
ЧІПЛЯТИСЬ (8)
ЧІПЛЯТЬСЯ (1)
ЧІПЛЯЮТЬСЯ (3)
ЧІПЛЯЮЧИСЬ (1)
ЧІПОК (12)
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ЧКУРНУВ (5)
ЧКУРНУЛА (9)
ЧКУРНУЛИ (2)
ЧКУРНУТЬ (2)
ЧЛЕК (4)
ЧЛЕНИ (4)
ЧЛЕНІВ (5)
ЧЛЕНІВ-ЗАСНОВНИКІВ
(2)
ЧЛЯ (1)
ЧМИХАВ (1)
ЧМИХАЙ (1)
ЧМИХАТЬ (1)
ЧМИХНУЛО (1)
ЧМОКНУЛА (1)
ЧОБІТ (30)
ЧОБІТКАМИ (3)
ЧОБІТОЧКИ (1)
ЧОБІТЬМИ (12)
ЧОБОТА (1)
ЧОБОТАХ (1)
ЧОБОТИ (102)
ЧОБОТИЩА (1)
ЧОБОТИЩАМИ (3)
ЧОБОТІ (3)
ЧОБОТОМ (4)
ЧОБОТЯХ (28)
ЧОВГАЄ (1)
ЧОВГАЛА (2)
ЧОВГАЛИ (1)
ЧОВГАЛО (1)
ЧОВГАННЯ (2)
ЧОВГАТЬ (1)
ЧОВГАЮЧИ (4)
ЧОВЕН (92)
ЧОВНА (87)
ЧОВНАМИ (5)
ЧОВНАХ (9)
ЧОВНИ (63)
ЧОВНИ-БЛИЗНЯТА (1)
ЧОВНИК (25)
ЧОВНИКА (4)
ЧОВНИКАХ (2)

ЧОВНИКИ (2)
ЧОВНИКОМ (3)
ЧОВНИКУ (1)
ЧОВНІ (33)
ЧОВНІВ (6)
ЧОВНОМ (36)
ЧОВП (1)
ЧОВПЕ (3)
ЧОВПЕШ (2)
ЧОВПЛА (1)
ЧОГО (1110)
ЧОГО-БО (1)
ЧОГО-НЕБУДЬ (4)
ЧОГОСЬ (519)
ЧОГО-ТО (7)
ЧОКОЛОВА (2)
ЧОКОЛОВУ (2)
ЧОЛА (17)
ЧОЛАК (10)
ЧОЛАХ (3)
ЧОЛГАНСЬКИЙ (1)
ЧОЛІ (53)
ЧОЛО (91)
ЧОЛОВ (1)
ЧОЛОВІК (593)
ЧОЛОВІКА (391)
ЧОЛОВІКАМ (13)
ЧОЛОВІКАМИ (11)
ЧОЛОВІКА-СЕЛЮКА
(1)
ЧОЛОВІКАХ (4)
ЧОЛОВІКИ (166)
ЧОЛОВІКІВ (77)
ЧОЛОВІК-НЕТЯЖКА
(2)
ЧОЛОВІКОВЕ (1)
ЧОЛОВІКОВИ (2)
ЧОЛОВІКОВИМИ (1)
ЧОЛОВІКОВИХ (1)
ЧОЛОВІКОВІ (72)
ЧОЛОВІКОВОГО (2)
ЧОЛОВІКОВУ (5)
ЧОЛОВІКОМ (86)

ЧОЛОВІКОМКРАСУНЕМ (1)
ЧОЛОВІЧА (4)
ЧОЛОВІЧЕ (32)
ЧОЛОВІЧИЙ (5)
ЧОЛОВІЧИМИ (2)
ЧОЛОВІЧИХ (1)
ЧОЛОВІЧІ (4)
ЧОЛОВІЧКА (1)
ЧОЛОВІЧКИ (2)
ЧОЛОВІЧКОМ (1)
ЧОЛОВІЧОГО (1)
ЧОЛОВІЧОЇ (1)
ЧОЛОВІЧОК (3)
ЧОЛОВІЧОМУ (1)
ЧОЛОВІЧОЮ (1)
ЧОЛОВІЧУ (3)
ЧОЛОВЯГА (7)
ЧОЛОВЯГИ (2)
ЧОЛОВЯГОЮ (1)
ЧОЛОМ (16)
ЧОЛОМКАВСЯ (1)
ЧОЛОМКАЄТЬСЯ (1)
ЧОЛОМКАЛОСЬ (1)
ЧОЛОПОЧКУ (16)
ЧОМ (322)
ЧОМ-БО (1)
ЧОМУ (200)
ЧОМУ-НЕБУДЬ (1)
ЧОМУСЬ (105)
ЧОНГАР (4)
ЧОНГАРА (2)
ЧОНГАРЕВА (1)
ЧОНГАРЕВОЇ (1)
ЧОНГАРИХА (5)
ЧОНГАРІВ (1)
ЧОНГАРІВНА (1)
ЧОНГАРІВНО (1)
ЧОНГАРІВНУ (1)
ЧОНГАРОВА (1)
ЧОНГАРЯ (1)
ЧООТИЦЯ (1)
ЧОПІВ (1)

750

ЧОПТИТТІ (1)
ЧОПТИЦЯ (1)
ЧОРЗНА-ЩО (1)
ЧОРНА (148)
ЧОРНЕ (90)
ЧОРНЕНЬКИЙ (1)
ЧОРНЕНЬКИМИ (2)
ЧОРНЕНЬКІ (2)
ЧОРНИ (2)
ЧОРНИЙ (118)
ЧОРНИЛА (2)
ЧОРНИЛО (3)
ЧОРНИЛОМ (3)
ЧОРНИЛЬНИЦІ (3)
ЧОРНИЛЬНИЦЬ (3)
ЧОРНИЛЬНИЦЮ (3)
ЧОРНИЛЬНИЦЯМИ (1)
ЧОРНИМ (75)
ЧОРНИМИ (224)
ЧОРНИХ (151)
ЧОРНІ (561)
ЧОРНІВ (16)
ЧОРНІЄ (13)
ЧОРНІЙ (37)
ЧОРНІЛА (27)
ЧОРНІЛИ (70)
ЧОРНІЛО (17)
ЧОРНІМ (3)
ЧОРНІТИ (2)
ЧОРНІША (3)
ЧОРНІШАЛА (2)
ЧОРНІШЕ (5)
ЧОРНІШИЙ (4)
ЧОРНІШИМ (1)
ЧОРНІШИМИ (1)
ЧОРНІШІ (9)
ЧОРНІЮТЬ (20)
ЧОРНО (7)
ЧОРНОБИЛЕМ (2)
ЧОРНОБИЛІ (2)
ЧОРНОБИЛЬ (4)
ЧОРНОБИЛЯ (3)
ЧОРНОБІЛЬ (3)

ЧОРНОБРИВА (16)
ЧОРНОБРИВЕ (2)
ЧОРНОБРИВЕЦЬ (2)
ЧОРНОБРИВЕЦЬХЛОПЕЦЬ (1)
ЧОРНОБРИВИЙ (14)
ЧОРНОБРИВИМ (2)
ЧОРНОБРИВИХ (2)
ЧОРНОБРИВІ (5)
ЧОРНОБРИВОГО (3)
ЧОРНОБРИВОЇ (3)
ЧОРНОБРИВОЮ (1)
ЧОРНОБРИВУ (2)
ЧОРНОБРИВЦІ (8)
ЧОРНОБРИВЦІВ (6)
ЧОРНОБРИВЦЯМИ (7)
ЧОРНОБРИВЦЯХ (1)
ЧОРНОБРОВА (2)
ЧОРНОБРОВИЙ (2)
ЧОРНОБРОВУ (2)
ЧОРНОВА (2)
ЧОРНО-ВОДА (1)
ЧОРНОВОЛОСА (2)
ЧОРНОВОЛОСИХ (1)
ЧОРНОВОЛОСІ (1)
ЧОРНОВОЛОСІЙ (2)
ЧОРНОВОЛОСУ (14)
ЧОРНОВУСИЙ (2)
ЧОРНОВУСИХ (1)
ЧОРНОГО (81)
ЧОРНОГУЗ (2)
ЧОРНОГУЗА (2)
ЧОРНОГУЗИ (3)
ЧОРНОГУЗЯЧЕ (2)
ЧОРНОГУЗЯЧІ (1)
ЧОРНО-ЖОВТІ (1)
ЧОРНО-ЗЕЛЕНИЙ (1)
ЧОРНОЗЕМЛЕЮ (1)
ЧОРНОЇ (44)
ЧОРНОКЛЕНКІВ (2)
ЧОРНОКЛЕНУ (1)
ЧОРНОКОПИТІВКИ (1)
ЧОРНОКОПИТІВЦІ (2)

ЧОРНОМОРДА (1)
ЧОРНОМОРСЬКИХ (1)
ЧОРНОМОРСЬКІ (6)
ЧОРНОМУ (68)
ЧОРНООКА (1)
ЧОРНООКИЙ (1)
ЧОРНООКІ (1)
ЧОРНООКОГО (2)
ЧОРНООКОЮ (1)
ЧОРНОРИЗЕЦЬ (2)
ЧОРНОРИЗЦЕВІ (2)
ЧОРНОРИЗЦЕМ (1)
ЧОРНОРИЗЦІ (3)
ЧОРНОРИЗЦІВ (6)
ЧОРНОРИЗЦЯ (1)
ЧОРНОРИЗЦЯМ (3)
ЧОРНОРИЗЦЯХ (1)
ЧОРНОРОБОЧОГО (1)
ЧОРНОРОБОЧОМУ (1)
ЧОРНОРУСИ (2)
ЧОРНО-СИЗОГО (1)
ЧОРНО-СИЗОМУ (2)
ЧОРНО-СИНЬОГО (1)
ЧОРНОТА (7)
ЧОРНОТИ (2)
ЧОРНОТОЮ (2)
ЧОРНОТУ (2)
ЧОРНОЮ (57)
ЧОРНУ (85)
ЧОРНУВАТЕ (1)
ЧОРНУВАТИМ (1)
ЧОРНУВАТУ (1)
ЧОРНУШКИ (1)
ЧОРНЯВА (25)
ЧОРНЯВЕ (1)
ЧОРНЯВЕНЬКА (3)
ЧОРНЯВЕНЬКИХ (1)
ЧОРНЯВИЙ (39)
ЧОРНЯВИМ (4)
ЧОРНЯВИМИ (1)
ЧОРНЯВИХ (6)
ЧОРНЯВІ (15)
ЧОРНЯВІШІ (1)
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ЧОРНЯВОГО (9)
ЧОРНЯВОЇ (3)
ЧОРНЯВОЮ (2)
ЧОРНЯВУ (5)
ЧОРНЯВЧИК (1)
ЧОРНЯК (11)
ЧОРНЯКА (4)
ЧОРНЯКАХ (4)
ЧОРНЯКИ (6)
ЧОРНЯКІВ (2)
ЧОРНЯКУ (6)
ЧОРНЯСТИХ (1)
ЧОРТ (90)
ЧОРТА (29)
ЧОРТАМ (3)
ЧОРТАМИ (8)
ЧОРТЕЛЕ (1)
ЧОРТЕНЯ (1)
ЧОРТЕНЯТ (1)
ЧОРТЗНА-ЩО (7)
ЧОРТИ (67)
ЧОРТИК (1)
ЧОРТИКИ (12)
ЧОРТИКІВ (1)
ЧОРТИЛЕ (1)
ЧОРТИЦІ (4)
ЧОРТИЦЬ (2)
ЧОРТІВ (31)
ЧОРТМА (4)
ЧОРТОВА (11)
ЧОРТОВЕ (1)
ЧОРТОВИННЯ (13)
ЧОРТОВІ (5)
ЧОРТОВОГО (1)
ЧОРТОВОЇ (1)
ЧОРТОВОМУ (1)
ЧОРТОВУ (1)
ЧОРТОК (1)
ЧОРТОМ (6)
ЧОРТОПХАЙКА (1)
ЧОРТОПХАЙКАХ (2)
ЧОРТОПХАЙКОЮ (1)
ЧОРТОПХАЙКУ (1)

ЧОРТОПХАЙОКТАРАТАЙОК (1)
ЧОРТОПХАЙЦІ (1)
ЧОРТОРИЇ (1)
ЧОРТОРИЮ (2)
ЧОРТУ (3)
ЧОРТЯКА (4)
ЧОРТЯЧА (11)
ЧОРТЯЧЕ (2)
ЧОРТЯЧИЙ (2)
ЧОРТЯЧИМИ (2)
ЧОРТЯЧИХ (1)
ЧОРТЯЧІ (7)
ЧОРТЯЧОЇ (1)
ЧОРТЯЧОЮ (2)
ЧОРТЯЧУ (4)
ЧОТИРИ (162)
ЧОТИРМА (18)
ЧОТИРНАДЦЯТИ (3)
ЧОТИРНАДЦЯТЬ (6)
ЧОТИРЬОХ (40)
ЧОТКАМИ (6)
ЧОТКИ (7)
ЧОТОК (1)
ЧОХЛАХ (1)
ЧОХЛОЮ (1)
ЧРЕВЄ (2)
ЧРЕСЛАХ (1)
ЧТЕНИЯ (4)
ЧТИЛА (2)
ЧТИЛИ (1)
ЧТИТИ (1)
ЧТИТЬ (3)
ЧТИШ (2)
ЧТО (20)
ЧТОБЬІ (4)
ЧТО-ЛИ (2)
ЧТЯТЬ (1)
ЧУБ (16)
ЧУБА (10)
ЧУБАТА (2)
ЧУБАТЕНЬКА (1)
ЧУБАТИЙ (3)

ЧУБАТИМ (1)
ЧУБАТИХ (1)
ЧУБАТІ (4)
ЧУБАТОГО (1)
ЧУБАТУ (3)
ЧУБИ (3)
ЧУБИНСЬКИЙ (2)
ЧУБИНСЬКОГО (7)
ЧУБІ (1)
ЧУБОК (2)
ЧУБОНАМИНАЙКА (1)
ЧУВ (189)
ЧУВАВ (2)
ЧУВАЛИ (1)
ЧУВАНИЙ (1)
ЧУВАННІВ (2)
ЧУВАНО (1)
ЧУВАТИ (2)
ЧУВАТЬ (1)
ЧУВСТВИТЕЛЬНЬІЙ (2)
ЧУВСТВО (4)
ЧУВСЯ (2)
ЧУД (2)
ЧУДА (20)
ЧУДАСІЇ (2)
ЧУДАСІЙСТВОМ (1)
ЧУДАСІЮ (2)
ЧУДАСІЯ (8)
ЧУДЕРНАЦТВА (3)
ЧУДЕРНАЦТВО (3)
ЧУДЕРНАЦТВОМ (1)
ЧУДЕРНАЦЬКА (9)
ЧУДЕРНАЦЬКЕ (9)
ЧУДЕРНАЦЬКИЙ (9)
ЧУДЕРНАЦЬКИМ (3)
ЧУДЕРНАЦЬКИМИ (9)
ЧУДЕРНАЦЬКИХ (9)
ЧУДЕРНАЦЬКІ (42)
ЧУДЕРНАЦЬКІЙ (3)
ЧУДЕРНАЦЬКОГО (3)
ЧУДЕРНАЦЬКОЇ (2)
ЧУДЕРНАЦЬКОМУ (2)
ЧУДЕРНАЦЬКОЮ (2)
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ЧУДЕРНАЦЬКУ (1)
ЧУДЕСНО (3)
ЧУДНА (57)
ЧУДНЕ (33)
ЧУДНИЙ (36)
ЧУДНИМ (21)
ЧУДНИМИ (24)
ЧУДНИХ (13)
ЧУДНІ (45)
ЧУДНІЙ (7)
ЧУДНІШЕ (1)
ЧУДНІШИЙ (1)
ЧУДНІШИМ (2)
ЧУДНІШІ (5)
ЧУДНО (126)
ЧУДНОГО (10)
ЧУДНОЇ (6)
ЧУДНОМУ (6)
ЧУДНОЮ (5)
ЧУДНУ (8)
ЧУДО (10)
ЧУДОВА (74)
ЧУДОВЕ (39)
ЧУДОВИЙ (123)
ЧУДОВИМ (25)
ЧУДОВИМИ (37)
ЧУДОВИХ (61)
ЧУДОВИЩАМИ (2)
ЧУДОВІ (156)
ЧУДОВІЙ (17)
ЧУДОВІМ (1)
ЧУДОВНА (2)
ЧУДОВНИЙ (3)
ЧУДОВНИМ (8)
ЧУДОВНІ (1)
ЧУДОВНОГО (2)
ЧУДОВНОЇ (6)
ЧУДОВНОЮ (2)
ЧУДОВНУ (1)
ЧУДОВО (77)
ЧУДОВОГО (23)
ЧУДОВОЇ (24)
ЧУДОВОМУ (12)

ЧУДОВОЮ (29)
ЧУДОВУ (36)
ЧУДОДІЙНИЙ (1)
ЧУДОМ (21)
ЧУДОТВОРЕЦЬ (1)
ЧУДОТВОРЧЕ (1)
ЧУДУВАВСЯ (1)
ЧУДУВАЛИ (1)
ЧУДУЄ (1)
ЧУЄ (53)
ЧУЄМО (2)
ЧУЄТЕ (21)
ЧУЄТЬСЯ (5)
ЧУЄШ (90)
ЧУЖА (11)
ЧУЖБИНСЬКИЙ (2)
ЧУЖЕ (13)
ЧУЖЕЗЕМСЬКУ (1)
ЧУЖИЙ (31)
ЧУЖИМ (12)
ЧУЖИМИ (18)
ЧУЖИНІ (32)
ЧУЖИНОЮ (1)
ЧУЖИНУ (6)
ЧУЖИХ (44)
ЧУЖІ (62)
ЧУЖІЙ (19)
ЧУЖІСІНЬКА (3)
ЧУЖІСІНЬКИЙ (1)
ЧУЖІСІНЬКИМ (1)
ЧУЖІСІНЬКУ (1)
ЧУЖОГО (7)
ЧУЖОЗЕМЕЦЬ (3)
ЧУЖОЗЕМСЬКЕ (1)
ЧУЖОЗЕМСЬКИМИ (3)
ЧУЖОЗЕМСЬКИХ (8)
ЧУЖОЗЕМСЬКІ (7)
ЧУЖОЗЕМСЬКОЮ (2)
ЧУЖОЗЕМСЬКУ (2)
ЧУЖОЗЕМЦІ (3)
ЧУЖОЗЕМЦІВ (5)
ЧУЖОЗЕМЦЯ (2)
ЧУЖОЗЕМЦЯМ (1)

ЧУЖОЗЕМЦЯМИ (3)
ЧУЖОЇ (11)
ЧУЖОМОВНЕ (2)
ЧУЖОМОВНІСТЬ (2)
ЧУЖОМУ (11)
ЧУЖОЮ (6)
ЧУЖУ (27)
ЧУЙНИМ (1)
ЧУК (2)
ЧУКИ (4)
ЧУКИ-ЧУКИ (2)
ЧУК-ЧУК (1)
ЧУК-ЧУК-ЧУК (1)
ЧУЛА (172)
ЧУЛАСЬ (1)
ЧУЛАСЯ (1)
ЧУЛИ (70)
ЧУЛИЙ (2)
ЧУЛО (3)
ЧУЛОСТІ (1)
ЧУЛОСЬ (2)
ЧУМА (8)
ЧУМАК (11)
ЧУМАКА (4)
ЧУМАКАРИ (2)
ЧУМАКАРІ (2)
ЧУМАКИ (5)
ЧУМАКІВ (4)
ЧУМАКОМ (2)
ЧУМАКУВАВ (2)
ЧУМАЦЬКА (2)
ЧУМАЦЬКИЙ (1)
ЧУМАЦЬКИХ (3)
ЧУМАЦЬКІ (3)
ЧУМАЦЬКУ (4)
ЧУМАЧЕ (1)
ЧУМИ (10)
ЧУМУ (2)
ЧУПИС (11)
ЧУПИСА (2)
ЧУПОЙДА (3)
ЧУПОЙДИ (2)
ЧУПОЙДУ (1)
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ЧУПРИНА (7)
ЧУПРИНАМИ (1)
ЧУПРИНИ (5)
ЧУПРИНИХИ (1)
ЧУПРИНОЮ (7)
ЧУПРИНУ (18)
ЧУРУПКА (1)
ЧУРУПКИ (1)
ЧУРУПОК (1)
ЧУСТРИТЬ (1)
ЧУТЕ (4)
ЧУТИ (141)
ЧУТИМЕ (2)
ЧУТИМЕШ (2)
ЧУТКА (115)
ЧУТКЕ (1)
ЧУТКИ (17)
ЧУТКИЙ (7)
ЧУТКІШІ (1)
ЧУТКУ (8)
ЧУТЛИВИЙ (4)
ЧУТНИМ (3)
ЧУТНІША (1)
ЧУТНІШЕ (2)
ЧУТНІШИЙ (3)
ЧУТТЄ (6)
ЧУТТЄВИХ (2)
ЧУТТЄВОГО (2)
ЧУТТЯ (18)
ЧУТТЯМ (2)
ЧУТЬ (114)
ЧУХАВ (5)
ЧУХАВСЯ (1)
ЧУХАЄ (2)
ЧУХАЛИСЬ (1)
ЧУХАЮЧИ (5)
ЧУХНА (1)
ЧУХНІВ (2)
ЧУХОНКА (1)
ЧУХОНЦІВ (2)
ЧУХРАЙ (1)
ЧУЧВЕРІТИ (2)
ЧУШКУ (3)

ЧУЮ (170)
ЧУЮТЬ (6)
ЧУЮЧИ (5)
ЧХАВ (1)
ЧХАТИМУТЬ (1)
ЧХАЧКА (1)
ЧХНУВ (2)
ШАБАС (5)
ШАБАСКОВІ (1)
ШАБАШ (1)
ШАБЕЛЬ (4)
ШАБЕЛЬКУ (2)
ШАБЛЕЮ (21)
ШАБЛІ (43)
ШАБЛЮ (30)
ШАБЛЯ (18)
ШАБЛЯМИ (15)
ШАБЛЯХ (4)
ШАГ (7)
ШАГА (45)
ШАГАМИ (1)
ШАГИ (12)
ШАГІВ (7)
ШАГОВ (1)
ШАГОМ (4)
ШАГУ (5)
ШАЖКАМИ (1)
ШАЖКИ (2)
ШАЖКІВ (1)
ШАЖКУ (1)
ШАЖОК (2)
ШАЙКА (1)
ШАЙКАМИ (1)
ШАКУЛА (1)
ШАКУЛУ (2)
ШАЛЕНИЙ (2)
ШАЛЕНІ (2)
ШАЛЕНОГО (2)
ШАЛЕНСТВО (2)
ШАЛІ (6)
ШАЛІВКАМИ (1)
ШАЛІВКИ (1)
ШАЛІВОК (1)

ШАЛОПУТА (1)
ШАЛЬ (10)
ШАЛЯЙ (1)
ШАЛЯХ (1)
ШАМІССО (1)
ШАМКАЄ (2)
ШАМНЕ (1)
ШАМНИ (1)
ШАМНУЛИ (1)
ШАМОТИТЬ (1)
ШАМПАНА (1)
ШАМПАНАМИ (1)
ШАМПАНИ (1)
ШАМПАНСЬКЕ (10)
ШАМПАНСЬКИМ (3)
ШАМПАНСЬКИХ (1)
ШАМПАНСЬКОГО (10)
ШАМПІНЬОН (1)
ШАМРАЇВЦІ (5)
ШАНДРИ (2)
ШАНОБА (2)
ШАНОБИ (2)
ШАНОБУ (1)
ШАНОВНА (2)
ШАНОВНЕ (2)
ШАНОВНИЙ (65)
ШАНОВНИМ (1)
ШАНОВНИХ (2)
ШАНОВНІ (5)
ШАНОВНІШЕ (1)
ШАНОВНОГО (8)
ШАНОВНУ (4)
ШАНУ (3)
ШАНУВАВ (2)
ШАНУВАЛА (4)
ШАНУВАЛАСЬ (1)
ШАНУВАЛИ (6)
ШАНУВАЛИСЬ (1)
ШАНУВАННЯ (3)
ШАНУВАННЯМ (9)
ШАНУВАТИ (5)
ШАНУВАТИМУТЬ (3)
ШАНУВАТИСЬ (2)
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ШАНУВАТЬ (1)
ШАНУЄ (3)
ШАНУЄТЬСЯ (2)
ШАНУЄШ (2)
ШАНУЄШСЯ (1)
ШАНУЙСЯ (1)
ШАНУЙТЕСЬ (1)
ШАНУЮ (3)
ШАНУЮТЬ (5)
ШАНУЮЧИ (2)
ШАНУЮЧИЙ (124)
ШАНЦЯМИ (1)
ШАНЬКИ (3)
ШАПКА (26)
ШАПКАМИ (4)
ШАПКАХ (14)
ШАПКИ (67)
ШАПКИ-МАГЕРКИ (1)
ШАПКОБРАННЯ (4)
ШАПКОЮ (4)
ШАПКУ (100)
ШАПЛИК (11)
ШАПЛИКА (4)
ШАПЛИКАМИ (2)
ШАПЛИКАХ (1)
ШАПЛИКИ (5)
ШАПЛИКІВ (3)
ШАПЛИКУ (2)
ШАПЛИЦІ (1)
ШАПЛИЧОК (1)
ШАПОВАЛИ (1)
ШАПОК (14)
ШАПОЧКА (2)
ШАПОЧКАХ (3)
ШАПОЧКИ (4)
ШАПОЧКУ (3)
ШАПОЧЦІ (6)
ШАПЦІ (18)
ШАР (16)
ШАРАБАН (4)
ШАРАБАНА (2)
ШАРАБАНАМИ (1)
ШАРАБАНИ (2)

ШАРАБАНОМ (1)
ШАРАВАРАХ (1)
ШАРАВАРИ (1)
ШАРАВАРІВ (1)
ШАРАМИ (1)
ШАРАНГИ (1)
ШАРАХНУЛИ (1)
ШАРАХНУЛО (1)
ШАРВАРКИ (2)
ШАРВАРОК (4)
ШАРИ (1)
ШАРІ (2)
ШАРКНУВ (1)
ШАРЛАТАНОМ (1)
ШАРЛАТАНСТВА (2)
ШАРЛАТАНСТВО (1)
ШАРЛОТКА (1)
ШАРЛОТУ (1)
ШАРОВАРИ (3)
ШАРОВАРІВ (1)
ШАРОМ (2)
ШАРПА (1)
ШАРПАЙ (1)
ШАРПАЛА (2)
ШАРПАЛАСЬ (1)
ШАРПАЛИ (1)
ШАРПАНИНІ (1)
ШАРПАТИ (1)
ШАРПАЮТЬ (1)
ШАРПНИ (1)
ШАРПНУВ (3)
ШАРПНУЛИ (3)
ШАРПНУЛО (1)
ШАРУ (3)
ШАРУВАЛА (1)
ШАРУВАЛИ (1)
ШАРУДИТЬ (3)
ШАРУДІЛО (1)
ШАРУДІННЯ (4)
ШАРФАМИ (1)
ШАРФИ (1)
ШАТАХ (6)
ШАТАШАСЯ (1)

ШАТАЮТЬСЯ (1)
ШАТИ (10)
ШАТІ (14)
ШАТКУВАВ (1)
ШАТНЕМОСЬ (1)
ШАТНУЛАСЬ (1)
ШАТО (33)
ШАТОБРІАНА (2)
ШАТОБРІАНОВУ (2)
ШАТРА (17)
ШАТРАМИ (6)
ШАТРАХ (3)
ШАТРІ (2)
ШАТРІВ (1)
ШАТРО (10)
ШАТРОМ (5)
ШАФА (17)
ШАФАМ (1)
ШАФАМИ (3)
ШАФАХ (2)
ШАФЕРА (1)
ШАФЕРАМИ (1)
ШАФЕРИ (7)
ШАФИ (26)
ШАФІ (9)
ШАФКА (3)
ШАФКИ (1)
ШАФКУ (1)
ШАФОЮ (7)
ШАФРАНА (2)
ШАФУ (17)
ШАФЦІ (1)
ШАХВАХ (1)
ШАХМАТНУ (1)
ШАХОВКИ (1)
ШАХРАЙ (2)
ШАХРАЙСТВА (2)
ШАХРУВАННЯ (1)
ШАХТАХ (2)
ШАШЕЛЬ (1)
ШАШЛІ (1)
ШАШЛІВ (1)
ШАШЛЯМИ (3)
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ШВАБИ (2)
ШВАБСЬКОЄВРЕЙСЬКІ (1)
ШВАБСЬКОМУ (2)
ШВАГЕР (3)
ШВАГРА (3)
ШВАГРОВІ (1)
ШВАЙКУ (1)
ШВАЙЦАРСЬКИЙ (1)
ШВАЙЦАРСЬКІ (1)
ШВАРГОТІТИ (1)
ШВАРГОЧУТЬ (2)
ШВАРЦ (3)
ШВАЧКА (1)
ШВАЧКАМИ (2)
ШВАЧКИ (5)
ШВАЧКУ (1)
ШВАЧОК (4)
ШВАЧОК-ДІВЧАТ (1)
ШВАЧЦІ (1)
ШВАЧЧИНА (1)
ШВЕДА (1)
ШВЕДСЬКІЙ (1)
ШВЕЙЦАР (3)
ШВЕЙЦАРА (2)
ШВЕЙЦАРІЇ (14)
ШВЕЙЦАРІЮ (10)
ШВЕЙЦАРОВА (1)
ШВЕЙЦАРСЬКІ (2)
ШВЕЙЦАРСЬКІЙ (1)
ШВЕЙЦАРСЬКОГО (1)
ШВЕЙЦАРСЬКОМУ (1)
ШВЕНДЕЮ (1)
ШВЕНДЯВ (4)
ШВЕНДЯЄ (2)
ШВЕНДЯЄШ (2)
ШВЕНДЯЛА (4)
ШВЕНДЯЛИ (5)
ШВЕНДЯТИ (6)
ШВЕНДЯТЬ (10)
ШВЕНДЯЮТЬ (1)
ШВЕНЬДЯТИ (1)
ШВЕЦІЇ (2)

ШВЕЦЬ (19)
ШВИДЕНЬКО (120)
ШВИДЕНЬКОЮ (2)
ШВИДЕНЬКУ (1)
ШВИДЕСЕНЬКО (1)
ШВИДКА (12)
ШВИДКЕ (6)
ШВИДКИЙ (12)
ШВИДКИМ (9)
ШВИДКИМИ (7)
ШВИДКИХ (6)
ШВИДКІ (9)
ШВИДКІЙ (3)
ШВИДКІМ (2)
ШВИДКІСТЮ (1)
ШВИДКО (696)
ШВИДКОГО (6)
ШВИДКОЇ (6)
ШВИДКОМИНАЮЧІ (1)
ШВИДКОМУ (4)
ШВИДКОНОГИЙ (1)
ШВИДКОСТІ (1)
ШВИДКО-ШВИДКО (4)
ШВИДКОЮ (6)
ШВИДКУ (10)
ШВИДЧІЙ (5)
ШВИДШЕ (206)
ШВИДШОГО (2)
ШВИРГАЄ (1)
ШВИРГАЛА (1)
ШВИРГАЛИ (3)
ШВИРГАТИМЕ (1)
ШВИРГАЮЧИ (1)
ШВИРГОНУ (2)
ШВИРГОНУВ (10)
ШВИРГОНУВШИ (2)
ШВИРГОНУЛА (5)
ШВИРНУВ (1)
ШВИРНУЛА (1)
ШВОРКАХ (1)
ШВОХ (2)
ШЕ (6)
ШЕВСЬКА (5)

ШЕВСЬКИЙ (1)
ШЕВСЬКІ (1)
ШЕВСЬКІМ (1)
ШЕВСЬКОГО (2)
ШЕВСЬКОМУ (1)
ШЕВЦЕМ (3)
ШЕВЦІ (11)
ШЕВЦІВ (3)
ШЕВЦЮВАТЬ (1)
ШЕВЦЯ (3)
ШЕВЦЯМИ (1)
ШЕВЧЕНКА (77)
ШЕВЧЕНКІВ (18)
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ (2)
ШЕВЧЕНКО (38)
ШЕВЧЕНКОВА (15)
ШЕВЧЕНКОВЕ (1)
ШЕВЧЕНКОВИХ (6)
ШЕВЧЕНКОВІ (13)
ШЕВЧЕНКОВІЙ (3)
ШЕВЧЕНКОВОГО (9)
ШЕВЧЕНКОВОЇ (16)
ШЕВЧЕНКОВОМУ (2)
ШЕВЧЕНКОВОЮ (5)
ШЕВЧЕНКОВУ (13)
ШЕВЧЕНКОМ (4)
ШЕДЕВРИ (2)
ШЕДЕВРІВ (2)
ШЕЙХА (1)
ШЕКСПІР (2)
ШЕКСПІРА (19)
ШЕКСПІРОВИХ (4)
ШЕКСПІРОВІ (2)
ШЕЛЕПАЄТЬСЯ (2)
ШЕЛЕПНУВСЯ (1)
ШЕЛЕСНЕ (5)
ШЕЛЕСНУЛА (1)
ШЕЛЕСНУЛО (1)
ШЕЛЕСТ (23)
ШЕЛЕСТА (1)
ШЕЛЕСТИТЬ (15)
ШЕЛЕСТІВ (7)
ШЕЛЕСТІЛА (6)
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ШЕЛЕСТІЛИ (17)
ШЕЛЕСТІЛО (4)
ШЕЛЕСТІННЯ (2)
ШЕЛЕСТОМ (2)
ШЕЛЕСТУ (30)
ШЕЛЕСТУХУ (1)
ШЕЛЕСТЬ (2)
ШЕЛЕСТЯТЬ (5)
ШЕЛЕСТЯЧИ (1)
ШЕЛЕСЬ-ШЕЛЕСЬ (1)
ШЕЛИХВІСТ (4)
ШЕЛИХВІСТА (1)
ШЕЛИХВІСТКА (1)
ШЕЛИХВОСТА (2)
ШЕЛИХВОСТИ (1)
ШЕЛЛІНГИ (1)
ШЕЛЬВІЇ (1)
ШЕЛЬВІЯ (1)
ШЕЛЬМА (1)
ШЕЛЬМО (2)
ШЕЛЬМУ (1)
ШЕМЕТ (2)
ШЕНБРУНІ (1)
ШЕНДАРІВСЬКИЙ (1)
ШЕНДАРІВСЬКИХ (1)
ШЕНДАРІВЦІ (8)
ШЕНДЕРІВКИ (4)
ШЕНДЕРІВСЬКА (1)
ШЕПЕЛЯВ (1)
ШЕПЕЛЯЛА (1)
ШЕПЕЛЯЮТЬ (2)
ШЕПЕЛЯЮЧИ (2)
ШЕПНУЛА (6)
ШЕПНУТИ (1)
ШЕПОТИ (1)
ШЕПОТИТЬ (2)
ШЕПОТІВ (20)
ШЕПОТІЛА (23)
ШЕПОТІЛИ (12)
ШЕПОТІЛИСЬ (1)
ШЕПОТІЛО (1)
ШЕПОТІННЯ (4)
ШЕПОТІТИ (1)

ШЕПОТІТЬ (3)
ШЕПОТОМ (1)
ШЕПОЧЕ (3)
ШЕПОЧЕШ (1)
ШЕПОЧУ (2)
ШЕПОЧУТЬ (2)
ШЕПОЧУТЬСЯ (1)
ШЕПОЧУЧИ (1)
ШЕПТАЛА (1)
ШЕПТАЛАСЬ (2)
ШЕПТАЛИСЬ (2)
ШЕПТАТИ (1)
ШЕПТАТИСЬ (1)
ШЕПТОМ (1)
ШЕПТУХА (1)
ШЕПТУХАМ (1)
ШЕПТУХО (1)
ШЕПТУХУ (1)
ШЕПЧЕ (1)
ШЕПЧУТЬ (1)
ШЕРБЕТИ (1)
ШЕРЕПА (3)
ШЕРЕПУ (1)
ШЕРЕТУЄ (5)
ШЕРІДАН (1)
ШЕРІДАНА (1)
ШЕРСТИ (2)
ШЕРСТІ (5)
ШЕРСТКА (1)
ШЕРСТКИЙ (2)
ШЕРСТКИМ (2)
ШЕРСТКИМИ (2)
ШЕРСТКІ (3)
ШЕРСТКОЇ (1)
ШЕРСТКУВАТИХ (2)
ШЕРСТЬ (10)
ШЕРСТЮ (8)
ШЕРСТЯНИМ (1)
ШЕРСТЯНИХ (1)
ШЕРСТЯНІ (3)
ШЕРСТЯНОЇ (1)
ШЕРШНІ (2)
ШЕСТЕРНІ (2)

ШЕСТЕРНЯ (1)
ШЕСТЕРО (2)
ШЕСТИ (8)
ШЕСТИДЕСЯТИ (1)
ШЕСТИДЕСЯТИХ (2)
ШЕСТІРНІ (1)
ШЕСТЬ (2)
ШЕХЕРЕЗАДА (5)
ШЕХЕРЕЗАДИ (3)
ШЕХЕРЕЗАДСЬКА (1)
ШИБЕНИК (5)
ШИБЕНИКА (3)
ШИБЕНИКАМИ (1)
ШИБЕНИКИ (2)
ШИБЕНИКІВ (2)
ШИБЕНИКОМ (1)
ШИБЕНИЦЕЮ (1)
ШИБЕНИЦІ (8)
ШИБЕНИЦЬ (3)
ШИБЕНИЦЮ (4)
ШИБЕНИЦЯ (4)
ШИБЕНИЦЯМИ (3)
ШИБЕНИЦЯХ (7)
ШИБКА (3)
ШИБКАМИ (6)
ШИБКАХ (4)
ШИБКИ (59)
ШИБКУ (9)
ШИБОК (7)
ШИБОЧКАМИ (1)
ШИБЦІ (4)
ШИВ (5)
ШИЄ (8)
ШИЄМО (1)
ШИЄТЕ (4)
ШИЄШ (3)
ШИЄЮ (14)
ШИЇ (141)
ШИЙ (7)
ШИЙКАМИ (1)
ШИЙКОЮ (2)
ШИЙКУ (5)
ШИЙЦІ (1)
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ШИК (6)
ШИКАРНЕ (1)
ШИКАРНІШИЙ (2)
ШИКАРНУ (1)
ШИКОМ (1)
ШИКУ (6)
ШИЛА (14)
ШИЛИ (9)
ШИЛЬОНСЬКИЙ (2)
ШИНАМИ (3)
ШИНЕЛІ (13)
ШИНЕЛЬ (2)
ШИНЕЛЮ (5)
ШИНЕЛЯ (9)
ШИНЕЛЯХ (2)
ШИНК (63)
ШИНКА (10)
ШИНКАМИ (1)
ШИНКАР (12)
ШИНКАРЕВІ (1)
ШИНКАРІ (3)
ШИНКАРІВ (3)
ШИНКАРКА (2)
ШИНКАРКИ (5)
ШИНКАРКО (2)
ШИНКАРЦІ (1)
ШИНКАРЮ (1)
ШИНКАРЯ (7)
ШИНКАРЯМИ (2)
ШИНКАХ (18)
ШИНКИ (24)
ШИНКІВ (9)
ШИНКОВУ (2)
ШИНКОМ (9)
ШИНКОЮ (1)
ШИНКУ (133)
ШИНКУВАТЬ (2)
ШИНОК (23)
ШИПИТЬ (8)
ШИПІВ (10)
ШИПІЛА (3)
ШИПІЛИ (2)
ШИПІЛО (1)

ШИПІТИ (1)
ШИПУЧИЙ (1)
ШИПУЧИМ (1)
ШИПУЧОГО (2)
ШИПУЧУ (1)
ШИПШИНА (1)
ШИПШИНИ (2)
ШИРИНІ (1)
ШИРИНУ (1)
ШИРИТИ (1)
ШИРІНЬОК (1)
ШИРМАМИ (1)
ШИРМАХ (1)
ШИРМИ (2)
ШИРМОЮ (2)
ШИРМУ (1)
ШИРО (1)
ШИРОКА (93)
ШИРОКА-ШИРОКА (1)
ШИРОКЕ (62)
ШИРОКИ (1)
ШИРОКИЙ (141)
ШИРОКИМ (61)
ШИРОКИМИ (43)
ШИРОКИХ (44)
ШИРОКІ (128)
ШИРОКІЙ (33)
ШИРОКІМ (1)
ШИРОКІСТЬ (3)
ШИРОКО (57)
ШИРОКОГІЛЛЯСТА (1)
ШИРОКОГО (38)
ШИРОКОЇ (17)
ШИРОКОКРИЛИЙ (1)
ШИРОКОЛИСТЕ (1)
ШИРОКОЛИСТИЙ (3)
ШИРОКОЛИСТИХ (2)
ШИРОКОЛИСТОГО (1)
ШИРОКОМУ (63)
ШИРОКОПЛЕЧА (1)
ШИРОКОПЛЕЧИЙ (6)
ШИРОКОПЛЕЧІ (1)
ШИРОКОПЛЕЧОГО (1)

ШИРОКОПЛЕЧУ (1)
ШИРОКО-ШИРОКО (1)
ШИРОКОЮ (38)
ШИРОКУ (56)
ШИРОКУВАТИХ (1)
ШИРОКУВАТІ (1)
ШИРОКУВАТОМУ (1)
ШИРОКУ-ШИРОКУ (1)
ШИРОКУЮ (5)
ШИРОЧЕЗНА (2)
ШИРОЧЕЗНЕ (2)
ШИРОЧЕЗНИЙ (1)
ШИРОЧЕЗНИМИ (2)
ШИРОЧЕЗНИХ (1)
ШИРОЧЕЗНІ (1)
ШИРОЧЕЗНОЇ (1)
ШИРОЧЕЗНОМУ (2)
ШИРОЧЕЗНОЮ (1)
ШИРОЧЕННИМИ (1)
ШИРОЧЕННІ (1)
ШИРОЧЕНЬКА (2)
ШИРОЧЕНЬКЕ (1)
ШИРОЧЕНЬКИЙ (1)
ШИРОЧЕНЬКІ (2)
ШИРОЧЕНЬКІЙ (1)
ШИРОЧЕНЬКУ (4)
ШИРОЧІНІ (1)
ШИРОЧІНЬ (9)
ШИРША (8)
ШИРШАВ (4)
ШИРШАЄ (4)
ШИРШАЛА (3)
ШИРШАЛИ (2)
ШИРШАЛО (3)
ШИРШАЮТЬ (2)
ШИРШЕ (16)
ШИРШИЙ (5)
ШИРШИМ (3)
ШИРШИМИ (1)
ШИРШИХ (1)
ШИРШІ (1)
ШИРШОГО (2)
ШИРШОЇ (3)
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ШИТА (2)
ШИТВА (1)
ШИТВІ (3)
ШИТВО (11)
ШИТИ (23)
ШИТІ (4)
ШИТТЯ (7)
ШИТТЯМ (4)
ШИТЬ (5)
ШИТЬ-ВИШИВАТИ (2)
ШИШАКАМИ (2)
ШИШЕЧКИ (1)
ШИШКАМИ (2)
ШИШКИ (14)
ШИШКУ (3)
ШИШОК (5)
ШИЮ (181)
ШИЯ (48)
ШИЯМИ (4)
ШИЯХ (7)
ШІЛЛЕР (6)
ШІЛЛЕРА (7)
ШІЛЛЕРОВИХ (1)
ШІРАВІВ (2)
ШІСТ (1)
ШІСТДЕСЯТ (10)
ШІСТДЕСЯТИ (2)
ШІСТДЕСЯТИХ (24)
ШІСТИДЕСЯТИХ (2)
ШІСТНАДЦЯТЕРО (1)
ШІСТНАДЦЯТИ (1)
ШІСТНАДЦЯТУ (1)
ШІСТНАДЦЯТЬ (9)
ШІСТСОТ (1)
ШІСТЬ (84)
ШІСТЬМА (3)
ШІСТЬ-СІМ (2)
ШКАНДАЛ (6)
ШКАНДАЛУ (3)
ШКАНДИБА (3)
ШКАНДИБАЛИ (1)
ШКАНДИБУ (1)
ШКАП (3)

ШКАПА (2)
ШКАПАМИ (3)
ШКАПАХ (3)
ШКАПИ (8)
ШКАПКА (1)
ШКАПО (1)
ШКАПОЮ (1)
ШКАПУ (2)
ШКАРАЛЮЩ (2)
ШКАРАЛЮЩА (1)
ШКАРАЛЮЩАМИ (1)
ШКАРАЛЮЩІ (1)
ШКАРБАН (1)
ШКАРБАНАХ (2)
ШКАРБАНИ (3)
ШКАРБАНОМ (2)
ШКАРПЕТКАХ (1)
ШКАРУБКА (1)
ШКАРУБКОЇ (1)
ШКВАЛ (1)
ШКВАРИЛИСЬ (1)
ШКВАРИЛО (8)
ШКВАРИТИ (1)
ШКВАРИТЬ (1)
ШКВАРИТЬСЯ (2)
ШКВАРЧАВ (1)
ШКВАРЧАЛА (2)
ШКВАРЧАЛИ (1)
ШКВАРЧИТЬ (3)
ШКВАРЧИШ (1)
ШКЕРЕБЕРТЬ (1)
ШКІДЛИВ (2)
ШКІДЛИВА (1)
ШКІДЛИВЕ (3)
ШКІДЛИВИЙ (2)
ШКІДЛИВИМИ (1)
ШКІДЛИВІ (2)
ШКІЛ (49)
ШКІЛЬНИЙ (8)
ШКІЛЬНИХ (13)
ШКІЛЬНІ (18)
ШКІЛЬНОГО (4)
ШКІЛЬНОЇ (4)

ШКІЛЬНУ (2)
ШКІРУ (1)
ШКЛЯНКУ (2)
ШКЛЯНЦІ (1)
ШКЛЯРЕВСКОГО (2)
ШКОДА (295)
ШКОДЕ (4)
ШКОДИ (26)
ШКОДИЛИ (3)
ШКОДИЛО (2)
ШКОДИТИ (5)
ШКОДИТИМЕ (2)
ШКОДИТЬ (7)
ШКОДИШ (1)
ШКОДЛИВА (6)
ШКОДЛИВИЙ (2)
ШКОДЛИВІ (1)
ШКОДЛИВО (2)
ШКОДЛИВОЇ (1)
ШКОДУ (24)
ШКОДУВАВ (1)
ШКОДУВАЛА (9)
ШКОДУВАЛИ (8)
ШКОДУВАТИ (1)
ШКОДУВАТЬ (2)
ШКОДУЄ (4)
ШКОДУЄМО (1)
ШКОДУЄТЕ (1)
ШКОДУЄШ (1)
ШКОДУЙ (1)
ШКОДУЙТЕ (1)
ШКОДУЮ (5)
ШКОДУЮЧИ (1)
ШКОДЯТЬ (8)
ШКОЛ (5)
ШКОЛА (86)
ШКОЛАМ (2)
ШКОЛАМИ (12)
ШКОЛАХ (74)
ШКОЛИ (254)
ШКОЛІ (171)
ШКОЛКИ (2)
ШКОЛОЮ (11)
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ШКОЛУ (126)
ШКОЛЬЇ (2)
ШКОЛЬНІ (5)
ШКОЛЬНОГО (2)
ШКОЛЬНОМУ (1)
ШКОЛЯР (18)
ШКОЛЯРА (8)
ШКОЛЯРАМ (12)
ШКОЛЯРАМИ (4)
ШКОЛЯРАХ (3)
ШКОЛЯРЕВІ (4)
ШКОЛЯРІ (103)
ШКОЛЯРІВ (66)
ШКОЛЯРІВ-ДІТЕЙ (2)
ШКОЛЯРІПРОВИННИКИ (1)
ШКОЛЯРКА (5)
ШКОЛЯРКИ (1)
ШКОЛЯРКУ (1)
ШКОЛЯРНИЦТВА (2)
ШКОЛЯРНИЦТВО (1)
ШКОЛЯРОК (1)
ШКОЛЯР-ПРОВИННИК
(1)
ШКОЛЯРСТВОМ (2)
ШКОЛЯРСЬКА (1)
ШКОЛЯРСЬКЕ (2)
ШКОЛЯРСЬКИЙ (2)
ШКОЛЯРСЬКИМ (1)
ШКОЛЯРСЬКИМИ (1)
ШКОЛЯРСЬКИХ (4)
ШКОЛЯРСЬКІ (5)
ШКОЛЯРСЬКОГО (2)
ШКОЛЯРСЬКОЇ (1)
ШКОЛЯРСЬКОЮ (1)
ШКРЕБЕ (3)
ШКРЕБИ (2)
ШКРЕБЛИ (2)
ШКРЕБЛОМ (1)
ШКРЕБТИ (2)
ШКРЯБАВ (1)
ШКРЯБАЮ (1)
ШКРЯБАЮЧИ (1)

ШКРЯБНУВ (2)
ШКУЛЬНО (1)
ШКУРА (17)
ШКУРАМИ (1)
ШКУРАТЯНИЙ (1)
ШКУРАТЯНИМ (1)
ШКУРАТЯНИХ (2)
ШКУРАТЯНІ (1)
ШКУРАТЯНІЙ (2)
ШКУРАТЯНУ (1)
ШКУРАХ (1)
ШКУРИ (8)
ШКУРИНКИ (2)
ШКУРІ (2)
ШКУРІВНА (4)
ШКУРКА (1)
ШКУРКИ (2)
ШКУРКОЮ (3)
ШКУРЛАТКАМИ (1)
ШКУРЛАТКІВ (1)
ШКУРНІ (1)
ШКУРО (1)
ШКУРОЮ (5)
ШКУРУ (22)
ШКУРЯТЯНІЙ (1)
ШКУТИЛЬГАВ (1)
ШКУТИЛЬГАЄ (4)
ШКУТИЛЬГАЛА (1)
ШКУТИЛЬГАЛИ (1)
ШКУТИЛЬГАТИ (1)
ШКУТИЛЬГАЮ (1)
ШЛАФРОК (1)
ШЛАФРОКА (1)
ШЛАФРОЦІ (6)
ШЛЕ (10)
ШЛЕЇ (1)
ШЛЕЙФ (10)
ШЛЕЙФА (1)
ШЛЕЙФАМИ (1)
ШЛЕЙФИ (6)
ШЛЕЙФІВ (1)
ШЛЕЙФОМ (6)
ШЛЕЯХ (3)

ШЛИ (8)
ШЛИК (1)
ШЛИКАМИ (1)
ШЛИКАХ (3)
ШЛИКИ (2)
ШЛИЧОК (1)
ШЛІТЬ (2)
ШЛУНКАМИ (1)
ШЛУНКИ (3)
ШЛУНКІВ (2)
ШЛУНКОВІ (3)
ШЛУНКОМ (1)
ШЛУНКУ (4)
ШЛУНОК (7)
ШЛЮ (1)
ШЛЮБ (8)
ШЛЮБІ (2)
ШЛЮБНЕ (2)
ШЛЮБОМ (3)
ШЛЮБУ (5)
ШЛЮТЬ (19)
ШЛЮТЬСЯ (2)
ШЛЯПА (1)
ШЛЯПІ (1)
ШЛЯПУ (2)
ШЛЯХ (91)
ШЛЯХАМИ (6)
ШЛЯХАХ (9)
ШЛЯХЕТНИЙ (1)
ШЛЯХЕТНИМ (1)
ШЛЯХЕТНІ (1)
ШЛЯХЕТНІЄ (1)
ШЛЯХЕТНІСТЬ (2)
ШЛЯХЕТСТВА (3)
ШЛЯХЕТСТВО (2)
ШЛЯХЕТСТВОМ (2)
ШЛЯХЕТСЬКА (7)
ШЛЯХЕТСЬКЕ (3)
ШЛЯХЕТСЬКИЙ (11)
ШЛЯХЕТСЬКИМ (3)
ШЛЯХЕТСЬКИМИ (3)
ШЛЯХЕТСЬКИХ (6)
ШЛЯХЕТСЬКІ (11)
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ШЛЯХЕТСЬКІЙ (2)
ШЛЯХЕТСЬКОГО (9)
ШЛЯХЕТСЬКОЖИДІВСЬКОЇ (1)
ШЛЯХЕТСЬКОЇ (5)
ШЛЯХЕТСЬКОМУ (2)
ШЛЯХЕТСЬКОЮ (1)
ШЛЯХЕТСЬКУ (4)
ШЛЯХЕТЧИНУ (1)
ШЛЯХИ (20)
ШЛЯХОМ (91)
ШЛЯХТА (58)
ШЛЯХТИ (34)
ШЛЯХТИЧ (43)
ШЛЯХТИЧА (19)
ШЛЯХТИЧАМ (6)
ШЛЯХТИЧАМИ (6)
ШЛЯХТИЧАХ (3)
ШЛЯХТИЧАЧИНШОВИКА (1)
ШЛЯХТИЧЕВІ (1)
ШЛЯХТИЧЕМ (2)
ШЛЯХТИЧІ (61)
ШЛЯХТИЧІВ (40)
ШЛЯХТИЧУ (1)
ШЛЯХТІ (10)
ШЛЯХТІВСЬКІ (1)
ШЛЯХТІВСЬКОГО (1)
ШЛЯХТОВА (3)
ШЛЯХТОВІЙ (3)
ШЛЯХТОВОЇ (3)
ШЛЯХТОВОЮ (2)
ШЛЯХТОВУ (4)
ШЛЯХТОЮ (13)
ШЛЯХТУ (20)
ШЛЯХТЯНКА (7)
ШЛЯХТЯНКАМИ (2)
ШЛЯХТЯНКИ (6)
ШЛЯХТЯНКОЮ (1)
ШЛЯХТЯНОК (5)
ШЛЯХУ (84)
ШЛЯШКУ (1)
ШЛЯШОК (2)

ШМАКАТИ (1)
ШМАТ (8)
ШМАТКА (17)
ШМАТКАМИ (12)
ШМАТКИ (58)
ШМАТКІВ (6)
ШМАТКОВАНОЮ (2)
ШМАТКОВІ (2)
ШМАТКОМ (1)
ШМАТКУ (10)
ШМАТОК (75)
ШМАТОЧКА (1)
ШМАТОЧКАМИ (2)
ШМАТОЧКИ (40)
ШМАТОЧКОМ (2)
ШМАТОЧКУ (6)
ШМАТОЧОК (12)
ШМАТТЯ (4)
ШМАТУВАТЬ (1)
ШМАТУЮЧИ (1)
ШМИГИ (1)
ШМИГОНУВ (1)
ШМИГОНУЛО (1)
ШМИД (12)
ШМИДА (8)
ШМИДОМ (1)
ШМІДТ (6)
ШМІДТА (7)
ШМІДТИ (1)
ШМІДТІВ (1)
ШМІДТОВА (4)
ШМУЛЕВА (1)
ШМУЛЕВІ (3)
ШМУЛЕВУ (1)
ШМУЛІ (1)
ШМУЛІВ (2)
ШМУЛЬ (72)
ШМУЛЬГАВ (1)
ШМУЛЬГАЛИ (1)
ШМУЛЮ (4)
ШМУЛЯ (6)
ШНІШЕ (2)
ШНОГО (2)

ШНУР (1)
ШНУРАМИ (1)
ШНУРАХ (1)
ШНУРИ (1)
ШНУРІВ (1)
ШНУРКАМИ (9)
ШНУРКАХ (1)
ШНУРКИ (12)
ШНУРКІВ (4)
ШНУРКОМ (2)
ШНУРКУ (3)
ШНУРОВИЦІ (2)
ШНУРОВИЦЬ (1)
ШНУРОВКУ (1)
ШНУРОК (3)
ШНУРОЧКИ (12)
ШНУРОЧОК (4)
ШНУРУВАЛИ (1)
ШО (22)
ШОБ (2)
ШОВІНІСТИ (1)
ШОВІНІСТИЧНИХ (2)
ШОВК (26)
ШОВКАХ (2)
ШОВКИ (3)
ШОВКОВА (23)
ШОВКОВЕ (11)
ШОВКОВИЙ (10)
ШОВКОВИМ (6)
ШОВКОВИМИ (12)
ШОВКОВИХ (11)
ШОВКОВИЦІ (1)
ШОВКОВИЦЯХ (2)
ШОВКОВІ (39)
ШОВКОВІЙ (9)
ШОВКОВОГО (5)
ШОВКОВОЇ (9)
ШОВКОВОМУ (6)
ШОВКОВОЮ (7)
ШОВКОВУ (24)
ШОВКОВУЮ (1)
ШОВКОМ (23)
ШОВКУ (16)
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ШОВКУ-МУАРЕ (1)
ШОДНЯ (2)
ШОКАХ (2)
ШОКИ (2)
ШОКІРУЄ (1)
ШОЛОПОЧКУ (1)
ШОЛУДИВА (1)
ШОЛУДИВЕ (1)
ШОЛУДИВІ (2)
ШОПЕН (1)
ШОПЕНА (7)
ШОПЕНГАУЕР (2)
ШОРИ (2)
ШОРИ-ВБОРИ (1)
ШОРКАМИ (1)
ШОРКИ (1)
ШОРОК (1)
ШОРСТКЕ (1)
ШОРСТКИЕ (1)
ШОРСТКИЙ (1)
ШОРСТКИХ (1)
ШОРСТКІ (1)
ШОРСТКОЇ (2)
ШОРСТКУ (2)
ШОСЕ (23)
ШОСЕМ (4)
ШОСИ (1)
ШОСІ (14)
ШОСТА (2)
ШОСТИЙ (4)
ШОСТІЙ (1)
ШОСТОГО (3)
ШОСТОМУ (2)
ШОСТУ (2)
ШОСЬ (1)
ШОТЛАНДСЬКА (2)
ШОТЛАНДСЬКИМИ (2)
ШПАЛЕРАМИ (7)
ШПАЛЕРАХ (2)
ШПАЛЕРИ (3)
ШПАЛЕРІВ (1)
ШПАНКОЮ (1)
ШПАНОВСЬКИЙ (2)

ШПАНОК-ВИШЕНЬ (1)
ШПАРГАЛАМИ (1)
ШПАРГАЛИ (1)
ШПАРКО (2)
ШПАРОВАНІ (1)
ШПАРУВАЛИ (1)
ШПАРУВАТЬ (1)
ШПАЧЕНКОВІ (1)
ШПЕНСЕРА (1)
ШПИГАЄ (1)
ШПИГАТЬ (1)
ШПИГНУВ (1)
ШПИГНУЛА (2)
ШПИГНУЛО (1)
ШПИГОНУВ (2)
ШПИГОНУЛО (1)
ШПИГОНУТЬ (1)
ШПИГУН (16)
ШПИГУНА (2)
ШПИГУНА-СЛИМАКА
(1)
ШПИГУНИ (3)
ШПИГУНОВІ (3)
ШПИЛЕМ (10)
ШПИЛИЛИ (1)
ШПИЛІ (33)
ШПИЛІВ (3)
ШПИЛЬ (35)
ШПИЛЬКА (5)
ШПИЛЬКАМИ (2)
ШПИЛЬКАХ (2)
ШПИЛЬКИ (8)
ШПИЛЬКОЮ (2)
ШПИЛЬКУ (3)
ШПИЛЬОК (1)
ШПИЛЮ (1)
ШПИЛЯ (19)
ШПИЛЯМИ (5)
ШПИЛЯХ (9)
ШПИНАТ (1)
ШПИРА (2)
ШПИРІВ (1)
ШПИТАЛІ (6)

ШПИЦІ (2)
ШПИЧАКИ (1)
ШПИЧАСТЕ (1)
ШПИЧАСТИЙ (4)
ШПИЧАСТИМИ (7)
ШПИЧАСТИХ (1)
ШПИЧАСТІ (7)
ШПИЧАСТОГО (1)
ШПИЧАСТОЮ (3)
ШПИЧКА (1)
ШПИЧКАМИ (2)
ШПИЧКОЮ (2)
ШПИЧКУ (1)
ШПІЛЬГАГЕНА (2)
ШПІЛЬГАГЕНОВЕ (1)
ШПІОНИВ (2)
ШПІОНСТВА (2)
ШПІОНСТВО (1)
ШПІОНСТВОМ (6)
ШПІОНЯТЬ (2)
ШПІХЛІР (2)
ШПОЛИ (1)
ШПОЛЯНСЬКОГО (1)
ШПОРИШ (7)
ШПОРИШЕМ (7)
ШПОРИШІ (6)
ШПОРТАЮТЬ (1)
ШПОРТАЮЧИ (1)
ШПУРЛЯВ (2)
ШПУРЛЯЄ (14)
ШПУРЛЯЛА (3)
ШПУРЛЯЛИ (2)
ШПУРЛЯЛО (2)
ШПУРЛЯТИМУ (1)
ШПУРЛЯТЬ (5)
ШПУРЛЯЮТЬ (1)
ШПУРЛЯЮЧИ (1)
ШПУРНЕ (1)
ШПУРНУВ (7)
ШПУРНУВШИ (1)
ШПУРНУЛА (5)
ШПУРНУТЬ (1)
ШРАГ (4)
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ШРАГА (4)
ШРАГОВІ (2)
ШРАМ (1)
ШРЕДЕР (2)
ШРИФТ (2)
ШРИФТОМ (2)
ШТАЛЬШМІДОВІ (2)
ШТАНЕНЯТАХ (2)
ШТАНИ (16)
ШТАНІВ (4)
ШТАНЦІ (8)
ШТАНЦЯХ (3)
ШТАНЯХ (17)
ШТАПУВАЛА (1)
ШТАТ (1)
ШТАТОМ (2)
ШТАТСЬКОГО (1)
ШТАХЕТАМИ (10)
ШТАХЕТИ (11)
ШТАХЕТІВ (5)
ШТЕЛЛЯ (2)
ШТЕЛЬМАХ (2)
ШТЕРН (2)
ШТЕРНА (1)
ШТИБ (1)
ШТИЛЕМ (3)
ШТОВХ (1)
ШТОВХАВ (3)
ШТОВХАЄ (7)
ШТОВХАЄТЕ (1)
ШТОВХАЙСЯ (1)
ШТОВХАЛА (2)
ШТОВХАЛАСЬ (1)
ШТОВХАЛИ (5)
ШТОВХАЛИСЬ (2)
ШТОВХАЛО (1)
ШТОВХАНА (1)
ШТОВХАНАМИ (1)
ШТОВХАНИ (2)
ШТОВХАНІВ (1)
ШТОВХАТЬ (1)
ШТОВХАЮ (1)
ШТОВХАЮТЬ (3)

ШТОВХАЮЧИ (1)
ШТОВХНИ (1)
ШТОВХНУ (2)
ШТОВХНУВ (11)
ШТОВХНУЛА (10)
ШТОКАТИ (1)
ШТОРАМИ (1)
ШТОРИ (1)
ШТРАУСА (2)
ШТРАУСОВІ (1)
ШТРАФ (3)
ШТРАФИ (2)
ШТРАФІВ (1)
ШТРИБКАМИ (1)
ШТРИБКАХ (1)
ШТРИКАЄ (2)
ШТРИКАЙТЕ (1)
ШТРИКАЮТЬ (5)
ШТРИКАЮЧИ (1)
ШТРИКНУВ (4)
ШТРИКНУЛО (1)
ШТУК (13)
ШТУКА (34)
ШТУКАМИ (2)
ШТУКАР (19)
ШТУКАРЕВІ (2)
ШТУКАРЕМ (1)
ШТУКАРІ (18)
ШТУКАРІВ (10)
ШТУКАРІ-ГУМОРИСТИ
(2)
ШТУКАРІПРОМИСЛОВЦІ (2)
ШТУКАРКА (1)
ШТУКАРСТВА (9)
ШТУКАРСТВІ (2)
ШТУКАРСТВО (5)
ШТУКАРСТВОМ (2)
ШТУКАРСЬКИЙ (3)
ШТУКАРСЬКИМИ (1)
ШТУКАРСЬКИХ (2)
ШТУКАРСЬКІ (2)
ШТУКАРСЬКОГО (1)

ШТУКАРСЬКУ (3)
ШТУКАРЯ (9)
ШТУКАРЯМИ (4)
ШТУКЕНЦІЯІ (1)
ШТУКИ (40)
ШТУКОВАНА (4)
ШТУКОВАНЕ (4)
ШТУКОВАНИЙ (1)
ШТУКОВАНИМИ (4)
ШТУКОВАНІ (2)
ШТУКОЮ (2)
ШТУКУ (49)
ШТУНД (4)
ШТУНДА (8)
ШТУНДАМ (1)
ШТУНДИ (4)
ШТУНДИСТИ (2)
ШТУНДІВ (6)
ШТУНДІВСЬКА (1)
ШТУНДІВСЬКИЙ (1)
ШТУНДІВСЬКИМИ (2)
ШТУНДІВСЬКИХ (1)
ШТУНДКА (1)
ШТУНДОЮ (1)
ШТУНДУ (6)
ШТУРМОМ (1)
ШТУРХ (1)
ШТУРХАВ (2)
ШТУРХАЛИ (1)
ШТУРХНЕ (1)
ШТУРХНУ (1)
ШТУРХНУВ (4)
ШТУРХНУЛА (1)
ШТУЧКА (3)
ШТУЧКАХ (1)
ШТУЧКИ (8)
ШТУЧКУ (10)
ШТУЧНА (1)
ШТУЧНЕ (2)
ШТУЧНИЙ (7)
ШТУЧНИМ (1)
ШТУЧНИСТВО (2)
ШТУЧНИХ (3)
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ШТУЧНИЦТВА (16)
ШТУЧНИЦТВІ (4)
ШТУЧНИЦТВО (19)
ШТУЧНИЦЬКИХ (2)
ШТУЧНІ (6)
ШТУЧНІСТЬ (10)
ШТУЧНІСТЮ (2)
ШТУЧНО (38)
ШТУЧНОСТІ (25)
ШТУЧОК (3)
ШТУЧЦІ (1)
ШУБА (1)
ШУБЕРТА (2)
ШУБИ (6)
ШУБОВСНЕ (5)
ШУБОВСНЕМО (2)
ШУБОВСНУ (2)
ШУБОВСНУВ (7)
ШУБОВСНУЛА (8)
ШУБОВСНУЛО (1)
ШУБОВСНУТИ (1)
ШУБОВСНУТЬ (2)
ШУБОВСТЬ (2)
ШУБУ (3)
ШУГАВ (2)
ШУГАЄ (9)
ШУГАЄТЕ (1)
ШУГАЛА (4)
ШУГАЛИ (12)
ШУГАЛО (1)
ШУГАТИ (1)
ШУГАТЬ (1)
ШУГАЮ (1)
ШУГАЮТЬ (8)
ШУГАЮЧИ (1)
ШУГНЕ (8)
ШУГНУВ (12)
ШУГНУЛА (9)
ШУГНУЛИ (13)
ШУГНУЛО (3)
ШУКАВ (21)
ШУКАЄ (33)
ШУКАЄМО (1)

ШУКАЄТЕ (5)
ШУКАЄШ (4)
ШУКАЙ (19)
ШУКАЙМО (1)
ШУКАЙТЕ (12)
ШУКАЛА (34)
ШУКАЛИ (15)
ШУКАННЯ (1)
ШУКАТИ (71)
ШУКАТИМЕ (2)
ШУКАТИМЕШ (1)
ШУКАТИМУТЬ (1)
ШУКАТЬ (31)
ШУКАЮ (13)
ШУКАЮТЬ (9)
ШУКАЮЧИ (17)
ШУЛЕМЕХОМ (2)
ШУЛЕМІВ (1)
ШУЛИКАМИ (1)
ШУЛИКИ (4)
ШУЛИКІВ (1)
ШУЛИМ (1)
ШУЛИМА (2)
ШУЛИМОВУ (1)
ШУЛІКА (3)
ШУЛІКИ (7)
ШУЛІКО (1)
ШУЛІКОЮ (1)
ШУЛІКУ (1)
ШУЛЬГА (2)
ШУЛЬГІВ (4)
ШУЛЬГІНА (6)
ШУЛЬГОЮ (2)
ШУЛЬЖИХА (4)
ШУЛЬЖІВНА (2)
ШУЛЯВСЬКІЙ (1)
ШУЛЯВСЬКУ (1)
ШУЛЯК (3)
ШУЛЯКИ (1)
ШУМ (97)
ШУМА (2)
ШУМАНА (2)
ШУМАХ (1)

ШУМИТЬ (38)
ШУМІ (11)
ШУМІВ (8)
ШУМІЛА (42)
ШУМІЛИ (4)
ШУМІЛО (10)
ШУМІНСЬКА (4)
ШУМІТЕ (1)
ШУМІТИМЕ (1)
ШУМКИ (1)
ШУМКИМ (1)
ШУМЛИВА (3)
ШУМЛИВЕ (1)
ШУМЛИВИЙ (4)
ШУМЛИВИМИ (1)
ШУМЛИВИХ (1)
ШУМЛИВО (1)
ШУМЛИВОГО (9)
ШУМЛИВОЇ (1)
ШУМЛИВУ (1)
ШУМЛЯТЬ (1)
ШУМНУ (1)
ШУМОМ (9)
ШУМУ (32)
ШУМУВАТИ (1)
ШУМУЄ (2)
ШУПЛАТТЯ (2)
ШУРИН (1)
ШУРКУ (2)
ШУРУБАЛКАМИ (1)
ШУРУБАЛКИ (1)
ШУРУБУРЯТЬ (1)
ШУРХНУВ (2)
ШУРХНУЛА (1)
ШУРХНУЛИ (1)
ШУРШАНСЬКИЙ (1)
ШУРШАНСЬКИХ (1)
ШУСІАППІИ (2)
ШУСТЬ (17)
ШУТА (3)
ШУТИЙ (1)
ШУТІ (2)
ШУТНИКИ (4)
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ШУТНИКОВ (2)
ШУТНІКИ (2)
ШУТОГО (1)
ШУХЕВИ (2)
ШУХЕВИЧ (4)
ШУХЕВИЧЕВІ (4)
ШУХЛЯД (2)
ШУХЛЯДА (1)
ШУХЛЯДАМИ (2)
ШУХЛЯДАХ (1)
ШУХЛЯДИ (7)
ШУХЛЯДІ (5)
ШУХЛЯДОЮ (1)
ШУХЛЯДУ (7)
ШУШВАЛІ (1)
ЩАБЕЛЬ (2)
ЩАБЛІ (8)
ЩАБЛЯМИ (1)
ЩАБЛЯХ (5)
ЩАВЕЛЬ (2)
ЩАВИНКУ (2)
ЩАВНИЦЕЮ (1)
ЩАВНИЦІ (19)
ЩАВНИЦЬКІ (1)
ЩАВНИЦЮ (7)
ЩАВНИЦЯ (8)
ЩАВНИЦЯ ВИЖНЯ (1)
ЩАСЛИВА (96)
ЩАСЛИВЕ (4)
ЩАСЛИВИЙ (53)
ЩАСЛИВИМ (4)
ЩАСЛИВИМИ (1)
ЩАСЛИВИХ (3)
ЩАСЛИВІ (47)
ЩАСЛИВІЙ (3)
ЩАСЛИВІША (5)
ЩАСЛИВІШЕ (1)
ЩАСЛИВІШИЙ (2)
ЩАСЛИВІШИМ (1)
ЩАСЛИВІШІ (2)
ЩАСЛИВІШОГО (1)
ЩАСЛИВО (21)
ЩАСЛИВОГО (12)

ЩАСЛИВОЇ (16)
ЩАСЛИВОЮ (6)
ЩАСЛИВУ (9)
ЩАСТЄ (16)
ЩАСТИ (45)
ЩАСТІ (5)
ЩАСТЮ (4)
ЩАСТЯ (302)
ЩАСТЯ-ДОЛІ (17)
ЩАСТЯ-ДОЛЮ (6)
ЩАСТЯМ (52)
ЩАСТЯМДОЛЕНЬКОЮ (1)
ЩЕ (4665)
ЩЕБАЛЬСЬКИЙ (2)
ЩЕБЕТ (3)
ЩЕБЕТАВ (2)
ЩЕБЕТАЛА (20)
ЩЕБЕТАЛИ (36)
ЩЕБЕТАЛО (2)
ЩЕБЕТАННІ (2)
ЩЕБЕТАННЯ (25)
ЩЕБЕТАННЯМ (10)
ЩЕБЕТАТИ (2)
ЩЕБЕТАТЬ (4)
ЩЕБЕТЛИВА (1)
ЩЕБЕТЛИВИХ (1)
ЩЕБЕТЛИВОГО (1)
ЩЕБЕТЛИВОЇ (1)
ЩЕБЕТЛИВУ (1)
ЩЕБЕТОМ (2)
ЩЕБЕТУ (4)
ЩЕБЕТУН (1)
ЩЕБЕТУХА (2)
ЩЕБЕТУШЕЧКО (3)
ЩЕБЕТУШКО (1)
ЩЕБЕЧЕ (9)
ЩЕБЕЧЕМО (1)
ЩЕБЕЧЕШ (1)
ЩЕБЕЧИ (3)
ЩЕБЕЧУ (1)
ЩЕБЕЧУТЬ (12)
ЩЕБЕЧУЧИ (1)

ЩЕВЧЕНКОВА (2)
ЩЕДРИЙ (2)
ЩЕДРИМИ (1)
ЩЕДРІ (3)
ЩЕДРІВКАХ (3)
ЩЕДРІВНИКИ (1)
ЩЕДРІН (6)
ЩЕДРІНА (2)
ЩЕДРІСТЬ (1)
ЩЕДРО (6)
ЩЕДРОЇ (1)
ЩЕДРОЮ (1)
ЩЕДРУ (1)
ЩЕДРУВАТЬ (1)
ЩЕЗ (9)
ЩЕЗАВ (1)
ЩЕЗАЄ (4)
ЩЕЗАЛА (2)
ЩЕЗАЛИ (4)
ЩЕЗАЛО (1)
ЩЕЗАЮТЬ (2)
ЩЕЗЛА (20)
ЩЕЗЛИ (11)
ЩЕЗЛО (2)
ЩЕЗНЕ (6)
ЩЕЗНУ (1)
ЩЕЗНУТИ (1)
ЩЕЗНУТЬ (2)
ЩЕКАВИКИ (1)
ЩЕКАВИКУ (1)
ЩЕКАВИЦІ (2)
ЩЕКОТЛИВА (2)
ЩЕЛЕПАМИ (8)
ЩЕЛЕПАХ (4)
ЩЕЛЕПИ (15)
ЩЕЛЕПІВ (2)
ЩЕМИТЬ (1)
ЩЕМІЛА (1)
ЩЕМІЛИ (1)
ЩЕМІЛО (4)
ЩЕМЛЯТЬ (4)
ЩЕНЯТ (1)
ЩЕПИ (4)
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ЩЕПИЛА (1)
ЩЕПІ (1)
ЩЕПУ (1)
ЩЕРБАТИМ (1)
ЩЕРБАТІ (2)
ЩЕРБАТОМУ (2)
ЩЕРБАТОЮ (2)
ЩЕРБАТУ (1)
ЩЕРБАШИНСЬКОГО
(1)
ЩЕТИНА (4)
ЩЕТИНИ (1)
ЩЕТИННИКА (2)
ЩЕТИНОЮ (1)
ЩЕТИНУ (1)
ЩИГЛИК (1)
ЩИГЛИКІВ (1)
ЩИГЛІ (3)
ЩИКАТУРИТЬ (1)
ЩИКАТУРІВ (1)
ЩИКАТУРКА (2)
ЩИКАТУРКОЮ (1)
ЩИКОЛОТКА (1)
ЩИКОЛОТКАМИ (3)
ЩИКОЛОТКИ (1)
ЩИКОТУРКА (1)
ЩИПАВ (5)
ЩИПАЄ (2)
ЩИПАЄТЬСЯ (1)
ЩИПАЄШСЯ (1)
ЩИПАЛА (1)
ЩИПАЛИ (1)
ЩИПАТИ (3)
ЩИПАТИСЬ (1)
ЩИПАТЬСЯ (1)
ЩИПАЮТЬСЯ (1)
ЩИПАЮЧИ (2)
ЩИПЦІ (1)
ЩИРА (31)
ЩИРЕ (27)
ЩИРИЙ (25)
ЩИРИМ (113)
ЩИРИМИ (4)

ЩИРИХ (5)
ЩИРИЦЮ (1)
ЩИРИЦЯ (1)
ЩИРІ (7)
ЩИРІЙ (14)
ЩИРІСТЬ (14)
ЩИРІСТЮ (2)
ЩИРІША (4)
ЩИРІШЕ (4)
ЩИРІШИХ (2)
ЩИРІШІ (1)
ЩИРІШОЇ (1)
ЩИРО (252)
ЩИРОГО (52)
ЩИРОЇ (11)
ЩИРОМУ (1)
ЩИРОСЕРДИЙ (2)
ЩИРОСЕРДИМ (1)
ЩИРОСЕРДНОГО (1)
ЩИРОСЕРДОЮ (1)
ЩИРОСТІ (7)
ЩИРОЮ (6)
ЩИРУ (34)
ЩИТ (1)
ЩИТИ (2)
ЩІК (7)
ЩІЛИН (1)
ЩІЛИНА (5)
ЩІЛИНАМИ (7)
ЩІЛИНАХ (6)
ЩІЛИНИ (18)
ЩІЛИНІ (4)
ЩІЛИНУ (15)
ЩІЛЬНА (1)
ЩІЛЬНИК (1)
ЩІЛЬНИКАМИ (1)
ЩІЛЬНИКАХ (1)
ЩІЛЬНИКИ (6)
ЩІЛЬНИКІВ (2)
ЩІЛЬНИМИ (1)
ЩІЛЬНИЧОК (1)
ЩІЛЬНІШЕ (1)
ЩІЛЬНО (34)

ЩІТ (2)
ЩІТКА (1)
ЩІТКАМИ (1)
ЩІТКАХ (2)
ЩІТКИ (4)
ЩІТОЧКИ (1)
ЩІЧКАМИ (2)
ЩІЧКАХ (1)
ЩІЧКИ (3)
ЩКОДИ (1)
ЩО (14068)
ЩОБ (3004)
ЩОБИ (1)
ЩОБОЖОГО (10)
ЩОВЕЧОРА (48)
ЩОГЛ (1)
ЩОГЛА (1)
ЩОГЛАМИ (1)
ЩОГЛИ (5)
ЩОГОДИНИ (26)
ЩОГОДУ (1)
ЩОДЕННА (1)
ЩОДЕННЕ (2)
ЩОДЕННИЙ (2)
ЩОДЕННИМ (2)
ЩОДЕННИМИ (2)
ЩОДЕННИХ (1)
ЩОДЕННІ (1)
ЩОДЕННІЙ (2)
ЩОДЕННОГО (3)
ЩОДЕННОМУ (2)
ЩОДНЯ (132)
ЩОДО (62)
ЩОКА (5)
ЩОКАМ (1)
ЩОКАМИ (31)
ЩОКАТЕ (1)
ЩОКАХ (110)
ЩОКИ (229)
ЩОКОЮ (3)
ЩОКУ (51)
ЩОЛОПОЧКУ (2)
ЩОМІСЯЦЯ (9)
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ЩОМІСЯЧНИМИ (2)
ЩОМІСЯЧНИХ (2)
ЩОМІСЯЧНО (2)
ЩОНАЙБІЛЬШЕ (2)
ЩО-НЕБУДЬ (23)
ЩОНЕДІЛІ (20)
ЩОНОЧІ (4)
ЩОПРАЗНИКА (2)
ЩОПЯТНИЦІ (1)
ЩОРАЗ (1)
ЩОРАНКУ (8)
ЩОРІЧНОГО (2)
ЩОРІЧНОЇ (1)
ЩОРОКУ (36)
ЩОСУБОТИ (9)
ЩОСЬ (837)
ЩОСЬ-ТАКИ (1)
ЩОТИЖНЯ (17)
ЩОХВИЛИНИ (14)
ЩОЦІ (24)
ЩО-ЩО (2)
ЩУКА (1)
ЩУКА-РИБА (5)
ЩУКИ-РИБИ (1)
ЩУКУ (4)
ЩУКУ-РИБУ (1)
ЩУЛИВСЯ (4)
ЩУЛИЛАСЬ (3)
ЩУЛИЛИСЬ (6)
ЩУЛИТИСЬ (1)
ЩУПЛАТТЯ (4)
ЩУПЛЕНЬКА (2)
ЩУПЛЕНЬКІЙ (1)
ЩУРАТ (1)
ЩУРАТА (1)
ЩУРИ (1)
ЭТА (1)
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ
(1)
«ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК» (1)
ЭТО (2)
ЭТОЙ (1)

ЭТОТ (4)
ЮБІЛЕЄМ (6)
ЮБІЛЕЇ (2)
ЮБІЛЕЙ (3)
ЮБІЛЕЙНА (1)
ЮБІЛЕЙНИЙ (1)
ЮБІЛЕЙНИМ (1)
ЮБІЛЕЙНОГО (1)
ЮБІЛЕЮ (9)
ЮБКА (8)
ЮБКАМИ (1)
ЮБКАХ (4)
ЮБКИ (7)
ЮБКОЮ (1)
ЮБКУ (17)
ЮБОК (1)
ЮБОЧКА (1)
ЮБОЧКУ (2)
ЮБЦІ (3)
ЮБЧИНУ (1)
ЮВІЛЕЇ (2)
ЮВІЛЕЙНИЙ (2)
ЮВІЛЕЙНИХ (2)
ЮВІЛЕЙНІЙ (2)
ЮВІЛЕЮ (2)
ЮГО-ЗАПАДНОГО (2)
ЮГО-ЗАПАДНОМУ (2)
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ (1)
ЮДА (1)
ЮДЕЮ (2)
ЮДИ (1)
ЮДІФ (2)
ЮДКА (1)
ЮДОЮ (2)
ЮЖНАЯ (4)
ЮЖНОГО (2)
ЮЖНОЇ (2)
ЮЖНЬЙ (2)
ЮЗЕФА (16)
ЮЗЕФИ (1)
ЮЗЕФИНИ (2)
ЮЗЕФІ (1)
ЮІЙ (2)

ЮЛІЇ (1)
ЮЛІЮ (2)
ЮЛІЯ (4)
ЮЛІЯН (2)
ЮМИН (72)
ЮМИНА (10)
ЮМИНЕ (2)
ЮМИНОВА (2)
ЮМИНОВІ (12)
ЮМИНОМ (1)
ЮМОР (1)
ЮМОРИСТ (2)
ЮМОРИСТИЧНА (2)
ЮМОРИСТИЧНИЙ (3)
ЮМОРИСТИЧНИХ (7)
ЮМОРИСТИЧНІ (2)
ЮМОРИСТИЧНОЇ (2)
ЮМОРИСТЬІ (3)
ЮМОРУ (2)
ЮНАК (4)
ЮНАКА (2)
ЮНАКІВ (2)
ЮНАЦЬКИЙ (2)
ЮНГФРАУ (2)
ЮНОН (2)
ЮНОНА (1)
ЮНОНИ (1)
ЮНОНОЮ (1)
ЮНОШЕЙ (2)
ЮНОШІВ (2)
ЮПІТЕР (5)
ЮПІТЕРИ (6)
ЮПІТЕРІВ (4)
ЮПКУ (1)
ЮРА (1)
ЮРАСЕВІ (4)
ЮРАСЕМ (2)
ЮРАСІВ (1)
ЮРАСЬ (50)
ЮРАСЬ-БО (1)
ЮРАСЮ (5)
ЮРАСЯ (5)
ЮРБА (15)
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ЮРБАМИ (4)
ЮРБИ (3)
ЮРБОЮ (18)
ЮРБУ (9)
ЮРИ (2)
ЮРИДИЧНИЙ (2)
ЮРИДИЧНІ (1)
ЮРИСПРУДЕНЦІЇ (1)
ЮРИСТА (1)
ЮРИСТАМИ (1)
ЮРІЄВІ (1)
ЮРІЄМ (2)
ЮРІЙ (18)
ЮРІЯ (11)
ЮРКА (13)
ЮРКИЙ (2)
ЮРКО (50)
ЮРКОВІ (3)
ЮРКОВСЬКИЙ (2)
ЮРКУ (1)
ЮРОДИВИЙ (1)
ЮРОЮ (2)
ЮРУШ (28)
ЮРУША (4)
ЮРУШЕ (1)
ЮРУШЕВІ (3)
ЮРУШЕМ (1)
ЮРЧЕНКО (10)
ЮРЧЕНКОВА (1)
ЮРЧЕНКОВОЮ (1)
ЮРЧЕНКУ (1)
ЮСІВ (2)
ЮСУФ (11)
ЮСУФА (20)
ЮСУФА-ПАШІ (4)
ЮСУФОВА (1)
ЮСУФОВІ (3)
ЮСУФОВОГО (3)
ЮСУФ-ПАША (6)
ЮШЕЧКА (1)
ЮШКА (7)
ЮШКИ (6)
ЮШКОЮ (2)

ЮШКУ (13)
ЮШЦІ (2)
ЮЩІНСЬКОГО (1)
Я (13176)
ЯБЛУК (16)
ЯБЛУКА (43)
ЯБЛУКАМИ (18)
ЯБЛУКАХ (2)
ЯБЛУКО (5)
ЯБЛУНЕЮ (13)
ЯБЛУНІ (33)
ЯБЛУНІВКИ (2)
ЯБЛУНІВЦІ (5)
ЯБЛУНЬ (9)
ЯБЛУНЬКОЮ (1)
ЯБЛУНЮ (8)
ЯБЛУНЯ (1)
ЯБЛУНЯМ (1)
ЯБЛУНЯМИ (15)
ЯБЛУНЯХ (5)
ЯБЛУЧКА (1)
ЯБЛУЧКО (2)
ЯБЛУЧОК (7)
ЯБЛУШНИЦЮ (1)
ЯБЛУШНИЦЯ (1)
ЯВА (3)
ЯВАРИНСЬКИЙ (1)
ЯВДОНЮ (3)
ЯВДОХО (3)
ЯВДОХУ (1)
ЯВИВСЯ (1)
ЯВИСЯ (1)
ЯВІР (6)
ЯВІРКА (1)
ЯВІРКАХ (2)
ЯВІРКИ (1)
ЯВІРКО (1)
ЯВЛЕНИЕ (2)
ЯВЛЯЛА (1)
ЯВЛЯЛИСЬ (3)
ЯВОРНИЦЬКОГО (6)
ЯВОРОМ (1)
ЯВОРСЬКИЙ (2)

ЯВОРСЬКОГО (2)
ЯГЕЛЛОНОВОГО (1)
ЯГІД (7)
ЯГІДКАХ (1)
ЯГІДКИ (3)
ЯГІДОК (2)
ЯГНИЦЕЮ (2)
ЯГНИЦІ (14)
ЯГНИЦЬ (2)
ЯГНИЦЮ (35)
ЯГНИЦЯ (18)
ЯГНИЦЯМИ (1)
ЯГНИЧКУ (6)
ЯГНИЧОК (1)
ЯГНЯ (134)
ЯГНЯМ (6)
ЯГНЯТ (9)
ЯГНЯТА (13)
ЯГНЯТАМИ (3)
ЯГНЯТИ (17)
ЯГНЯТИНА (1)
ЯГНЯТІ (4)
ЯГНЯТКА (1)
ЯГНЯТКИ (1)
ЯГНЯТКО (6)
ЯГНЯТКОМ (1)
ЯГНЯЧЕ (1)
ЯГНЯЧІ (2)
ЯГОД (1)
ЯГОДА (7)
ЯГОДАМИ (2)
ЯГОДИ (14)
ЯГОДИНСЬКИЙ (1)
ЯГОТИНА (1)
ЯДВІГА (19)
ЯДВІГИ (1)
ЯДВІЗІ (1)
ЯДЗЮ (2)
ЯДЗЯ (4)
ЯДКОМ (2)
ЯДУШНА (1)
ЯДУЩИХ (2)
ЯЄЦЬ (16)
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ЯЄЧКА (10)
ЯЄЧКО (2)
ЯЄЧНІ (4)
ЯЄЧНЮ (5)
ЯЄЧНЯ (1)
ЯЄЧОК (3)
ЯЗИК (260)
ЯЗИКА (146)
ЯЗИКАМ (3)
ЯЗИКАМИ (20)
ЯЗИКАТА (2)
ЯЗИКАТИЙ (5)
ЯЗИКАХ (2)
ЯЗИКЕ (2)
ЯЗИКИ (49)
ЯЗИКІВ (12)
ЯЗИКОВА (2)
ЯЗИКОВЕ (3)
ЯЗИКОВИХ (2)
ЯЗИКОВІ (7)
ЯЗИКОВОЇ (2)
ЯЗИКОМ (138)
ЯЗИКУ (4)
ЯЗИЦИ (1)
ЯЗИЦІ (20)
ЯЗИЧЕСЬКА (2)
ЯЗИЧКА (4)
ЯЗИЧКОМ (3)
ЯЗИЧНА (1)
ЯЗИЧНИК (2)
ЯЗИЧОК (2)
ЯЗКА (2)
ЯЗКОВУ (2)
ЯЗЬІК (7)
ЯЗЬІКА (4)
ЯЗЬІКЕ (4)
ЯЗЬІЦЬІ (2)
ЯЗЫКОМ (1)
ЯЙЦЕ (3)
ЯЙЦЕМ (3)
ЯЙЦЯ (18)
ЯЙЦЯМИ (5)
ЯЙЦЯХ (4)

ЯК (13329)
ЯКА (652)
ЯКА-НЕБУДЬ (10)
ЯКАСЬ (476)
ЯКА-ТО (5)
ЯКБИ (567)
ЯК-БО (4)
ЯКЕ (232)
ЯКЕ-НЕБУДЬ (3)
ЯКЕСЬ (191)
ЯКИ (1)
ЯКИЙ (432)
ЯКИЙ-НЕБУДЬ (10)
ЯКИЙСЬ (538)
ЯКИЙСЯ (1)
ЯКИЙ-ТО (6)
ЯКИЛИНА (5)
ЯКИЛИНИ (2)
ЯКИЛИНО (1)
ЯКИЛИНОЮ (3)
ЯКИЛИНУ (5)
ЯКИМ (270)
ЯКИМА (56)
ЯКИМЕ (20)
ЯКИМИ (32)
ЯКИМИ-НЕБУДЬ (5)
ЯКИМИСЬ (75)
ЯКИМІВ (6)
ЯКИМКО (13)
ЯКИМКОВІ (1)
ЯКИМОВА (2)
ЯКИМОВЕ (2)
ЯКИМОВИМИ (1)
ЯКИМОВИХ (1)
ЯКИМОВИЧ (1)
ЯКИМОВІ (18)
ЯКИМОВОГО (2)
ЯКИМОВУ (2)
ЯКИМОМ (16)
ЯКИМОСЬ (1)
ЯКИМСЬ (147)
ЯКИМЦЕВІ (3)
ЯКИМЦЬО (2)

ЯКИМЦЬОМ (1)
ЯКИМЦЮ (10)
ЯКИХ (113)
ЯКИХ-НЕБУДЬ (7)
ЯКИХОСЬ (10)
ЯКИХСЬ (67)
ЯКИХ-ТО (1)
ЯКІ (616)
ЯКІ-БО (3)
ЯКІВ (148)
ЯКІЇ (1)
ЯКІЙ (19)
ЯКІЙ-НЕБУДЬ (3)
ЯКІЙСЬ (34)
ЯКІЙ-ТО (1)
ЯКІМ (5)
ЯКІ-НЕБУДЬ (7)
ЯКІСЬ (376)
ЯКІСЬ-ТО (1)
ЯКІ-ТО (3)
ЯКМОГА (16)
ЯКНАЙБІЛЬШОГО (2)
ЯКНАЙГЛИБШЕ (2)
ЯКНАЙДАЛІ (6)
ЯКНАЙКРАЩЕ (3)
ЯКНАЙЛАСКАВІШЕ (4)
ЯКНАЙПОКОРНІШЕ (1)
ЯКНАЙСКОРІШЕ (6)
ЯКНАЙЧАСТІШЕ (2)
ЯКНАЙШВИДШЕ (9)
ЯКНАЙШИРШЕ (2)
ЯК-НЕБУДЬ (9)
ЯКО (9)
ЯКОБ (2)
ЯКОБИ (2)
ЯКОБІНСЬКОЇ (2)
ЯКОВ (2)
ЯКОВА (44)
ЯКОВЕ (6)
ЯКОВІ (1)
ЯКОВІВ (1)
ЯКОВЛЕВИЧ (2)
ЯКОВЛЕВИЧУ (2)
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ЯКОВОВА (1)
ЯКОВОВІ (5)
ЯКОВОМ (7)
ЯКОГО (163)
ЯКОГО-НЕБУДЬ (7)
ЯКОГОСЬ (244)
ЯКОГО-ТО (1)
ЯКОЇ (115)
ЯКОЇ-НЕБУДЬ (11)
ЯКОЇСТЬ (2)
ЯКОЇСЬ (103)
ЯКОЇ-ТО (2)
ЯКОМОГА (4)
ЯКОМУ (30)
ЯКОМУ-НЕБУДЬ (2)
ЯКОМУСЬ (80)
ЯКОСЬ (748)
ЯКОСЬ-ТАКИ (10)
ЯК-ОТ (194)
ЯКОЮ (29)
ЯКОЮ-НЕБУДЬ (1)
ЯКОЮСЬ (83)
ЯКРАЗ (102)
ЯК-ТАКИ (2)
ЯК-ТО (22)
ЯКУ (186)
ЯКУБА (1)
ЯКУ-НЕБУДЬ (18)
ЯКУСЬ (284)
ЯКУ-ТО (2)
ЯКЩО (9)
ЯЛАСЬ (2)
ЯЛИН (8)
ЯЛИНА (2)
ЯЛИНАМИ (7)
ЯЛИНИ (8)
ЯЛИНКАМИ (1)
ЯЛИНКИ (2)
ЯЛИНКОЮ (1)
ЯЛИНОВИЙ (2)
ЯЛИНОВИМ (2)
ЯЛИНОВИМИ (3)
ЯЛИНОВИХ (3)

ЯЛИНОВІ (1)
ЯЛИНОВОГО (2)
ЯЛИНОЮ (1)
ЯЛИНУ (2)
ЯЛИСАВЕТГРАД (1)
ЯЛИСАВЕТГРАДЩИНІ
(1)
ЯЛИСАВЕТОЮ (1)
ЯЛІВКИ (1)
ЯЛІВЦЮ (1)
ЯЛІВЦЯ (1)
ЯЛОВИЧИНА (2)
ЯЛОВИЧИНИ (4)
ЯЛОВИЧИНУ (5)
ЯЛОМКАХ (1)
ЯЛОМКИ (2)
ЯЛОМКОМ (1)
ЯЛОМКУ (1)
ЯЛОМОК (1)
ЯМ (2)
ЯМА (2)
ЯМАМИ (1)
ЯМБОМ (2)
ЯМИ (16)
ЯМІ (5)
ЯМКА (1)
ЯМКАХ (4)
ЯМКИ (4)
ЯМКУ (3)
ЯМОЧКА (2)
ЯМОЧКАМИ (8)
ЯМОЧКИ (3)
ЯМОЧКОЮ (1)
ЯМПОЛЬ (3)
ЯМПОЛЯ (1)
ЯМУ (31)
ЯН (4)
ЯНА (4)
ЯНВАРІ (4)
ЯНВАРЯ (34)
ЯНГОЛ (16)
ЯНГОЛА (5)
ЯНГОЛАМИ (1)

ЯНГОЛ-БЛАГОВІСНИК
(2)
ЯНГОЛЕ (3)
ЯНГОЛИ (12)
ЯНГОЛИКИ (1)
ЯНГОЛІВ (10)
ЯНГОЛОМ (2)
ЯНГОЛЬСЬКА (1)
ЯНГОЛЬСЬКИЙ (1)
ЯНГОЛЬСЬКОЮ (1)
ЯНГОЛЯТ (1)
ЯНГОЛЯТКО (1)
ЯНДОЛИ (3)
ЯНДОЛУ (2)
ЯНИЧАР (3)
ЯНИЧАРАМИ (1)
ЯНИЧАРИ (10)
ЯНІ (1)
ЯНІВНА (5)
ЯНІВНИ (1)
ЯНІВНИНА (1)
ЯНІВНОЮ (2)
ЯН-КАЗІМІР (1)
ЯНКЕЛЕВІ (2)
ЯНКЕЛЬ (2)
ЯНКЕЛЯ (2)
ЯНКІЛЬ (1)
ЯНОМ (1)
ЯНУАРІЄВИЧУ (3)
ЯНУАРІЙОВИЧУ (2)
ЯНУАРЬЄВИЧУ (3)
ЯПОНІЇ (1)
ЯПОНСЬКІ (2)
ЯПОНСЬКУ (1)
ЯР (65)
ЯРА (6)
ЯРАМИ (8)
ЯРАХ (15)
ЯРЕ (1)
ЯРЕМА (8)
ЯРЕМИ (4)
ЯРЕМІ (1)
ЯРЕМКА (8)
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ЯРЕМКИ (1)
ЯРЕМКО (3)
ЯРЕМКУ (1)
ЯРЕМО (2)
ЯРЕМУ (1)
ЯРЕМЧИНА (1)
ЯРЕМЧИНИХ (1)
ЯРЕМЧИНІ (1)
ЯРЕМЧИНОГО (1)
ЯРЕМЧИНУ (1)
ЯРИ (19)
ЯРИЙ (10)
ЯРИМ (6)
ЯРИМИ (8)
ЯРИНА (33)
ЯРИНИ (4)
ЯРИНІ (2)
ЯРИНО (2)
ЯРИНОЮ (4)
ЯРИНУ (17)
ЯРИХ (3)
ЯРІ (14)
ЯРІВ (5)
ЯРІШ (2)
ЯРКАМИ (1)
ЯРКАХ (1)
ЯРКИЙ (1)
ЯРКІВ (1)
ЯРКОМ (2)
ЯРКУ (5)
ЯРМА (16)
ЯРМАРКАХ (13)
ЯРМАРКИ (5)
ЯРМАРКІВ (2)
ЯРМАРКОВА (4)
ЯРМАРКОВЕ (2)
ЯРМАРКОВИЙ (9)
ЯРМАРКОВІ (2)
ЯРМАРКОВІЙ (1)
ЯРМАРКОВОГО (3)
ЯРМАРКОВОМУ (1)
ЯРМАРКОВУ (3)
ЯРМАРКУ (82)

ЯРМАРКУВАТИ (1)
ЯРМАРКУЮЧИ (1)
ЯРМАРОК (90)
ЯРМІ (4)
ЯРМО (15)
ЯРМУЛКА (2)
ЯРМУЛКАХ (1)
ЯРМУЛКИ (1)
ЯРМУЛКУ (2)
ЯРМУЛОЧКАХ (1)
ЯРМУЛЦІ (2)
ЯРМУТА (2)
ЯРМУТОЮ (2)
ЯРО (8)
ЯРОВИХ (2)
ЯРОВІ (1)
ЯРОГО (2)
ЯРО-ЗЕЛЕНИХ (1)
ЯРО-ЗЕЛЕНІЙ (1)
ЯРОЇ (1)
ЯРОК (10)
ЯРОМ (10)
ЯРОМУ (1)
ЯРОСЛАВА (1)
ЯРОСЛАВОМ (2)
ЯРОЧКУ (3)
ЯРОЧОК (3)
ЯРОШЕМ (2)
ЯРОЮ (1)
ЯРУ (65)
ЯРУГИ (2)
ЯРУСІ (1)
ЯСЕВЕ (3)
ЯСЕВИХ (1)
ЯСЕВІ (14)
ЯСЕВІЙ (2)
ЯСЕВОГО (1)
ЯСЕВУ (2)
ЯСЕЛ (5)
ЯСЕЛЬЦЯ (1)
ЯСЕЛЬЦЯМИ (1)
ЯСЕМ (16)
ЯСЕН (1)

ЯСЕНІВ (1)
ЯСЕНОВОГО (1)
ЯСЛА (1)
ЯСЛАХ (1)
ЯСНА (54)
ЯСНЕ (61)
ЯСНЕНЬКИЙ (2)
ЯСНЕНЬКУ (1)
ЯСНИЙ (103)
ЯСНИМ (37)
ЯСНИМИ (60)
ЯСНИХ (32)
ЯСНІ (139)
ЯСНІЄ (1)
ЯСНІЙ (11)
ЯСНІЛА (3)
ЯСНІЛИ (3)
ЯСНІЛО (1)
ЯСНІМ (1)
ЯСНІТИ (2)
ЯСНІТЬ (1)
ЯСНІША (1)
ЯСНІШАВ (1)
ЯСНІШАЄ (2)
ЯСНІШАЛА (2)
ЯСНІШАЛО (4)
ЯСНІШАТИ (1)
ЯСНІШАЮТЬ (1)
ЯСНІШЕ (23)
ЯСНІШИЙ (4)
ЯСНІШИХ (1)
ЯСНІШІ (17)
ЯСНІШОМУ (1)
ЯСНО (158)
ЯСНО-БЛАКИТНІ (2)
ЯСНО-БЛАКИТНУ (1)
ЯСНО-БУЗКОВОГО (1)
ЯСНО-БУЗКОВОЮ (1)
ЯСНОВЕЛЬМОЖНА
(20)
ЯСНОВЕЛЬМОЖНИЙ
(56)
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ЯСНОВЕЛЬМОЖНИМ
(2)
ЯСНОВЕЛЬМОЖНИХ
(4)
ЯСНОВЕЛЬМОЖНІ (3)
ЯСНОВЕЛЬМОЖНІСТЬ
(6)
ЯСНОВЕЛЬМОЖНІСТЮ
(1)
ЯСНОВЕЛЬМОЖНОГО
(14)
ЯСНОВЕЛЬМОЖНОЇ (6)
ЯСНОВЕЛЬМОЖНОМУ
(7)
ЯСНОВЕЛЬМОЖНОСТІ
(9)
ЯСНО-ВИШНЕВИМ (2)
ЯСНО-ВИШНЕВОГО (2)
ЯСНОВОЛОСУ (1)
ЯСНОГО (48)
ЯСНО-ЖОВТИЙ (1)
ЯСНО-ЖОВТИМИ (1)
ЯСНО-ЖОВТІ (1)
ЯСНО-ЖОВТОЮ (1)
ЯСНО-ЗЕЛЕНА (7)
ЯСНО-ЗЕЛЕНИЙ (1)
ЯСНО-ЗЕЛЕНИМ (4)
ЯСНО-ЗЕЛЕНИМИ (1)
ЯСНО-ЗЕЛЕНИХ (2)
ЯСНО-ЗЕЛЕНІ (2)
ЯСНО-ЗЕЛЕНОГО (1)
ЯСНО-ЗЕЛЕНОМУ (3)
ЯСНО-ЗЕЛЕНОЮ (3)
ЯСНО-ЗЕЛЕНУ (5)
ЯСНОЗОРИЙ (1)
ЯСНОЇ (17)
ЯСНОКОЛЬОРОВІ (1)
ЯСНОЛИЦЬОГО (1)
ЯСНОМУ (39)
ЯСНООКИЙ (1)
ЯСНО-ПРЕЯСНО (1)
ЯСНО-ПУНСОВИЙ (1)
ЯСНО-ПУНСОВІ (1)

ЯСНО-РОЖЕВИМИ (1)
ЯСНО-РОЖЕВИХ (2)
ЯСНО-РУСЯВИХ (1)
ЯСНО-СИНЄ (1)
ЯСНО-СИНІ (5)
ЯСНО-СИНІЙ (5)
ЯСНО-СИНІМИ (3)
ЯСНО-СИНІХ (2)
ЯСНО-СИНЬОЮ (3)
ЯСНО-СИНЮ (1)
ЯСНО-СІРА (2)
ЯСНО-СІРИМ (1)
ЯСНО-СІРІ (4)
ЯСНО-СІРІЙ (2)
ЯСНО-СІРОМУ (1)
ЯСНО-СІРУ (1)
ЯСНОСТІ (3)
ЯСНОЦВІТНІ (1)
ЯСНО-ЧЕРВОНА (1)
ЯСНО-ЧЕРВОНИЙ (2)
ЯСНО-ЧЕРВОНУ (1)
ЯСНОЮ (7)
ЯСНО-ЯСНО (2)
ЯСНУ (22)
ЯССИ (1)
ЯСТРУБА (1)
ЯСТРУБИ (1)
ЯСТРУБИНИЙ (1)
ЯСТРУБИНІ (1)
ЯСТРУБІВ (1)
ЯСТШЕМБСЬКИЙ (151)
ЯСТШЕМБСЬКИМ (4)
ЯСТШЕМБСЬКОГО (57)
ЯСТШЕМБСЬКОМУ (5)
ЯСЬ (183)
ЯСЮ (7)
ЯСЯ (45)
ЯТАГАНИ (2)
ЯТКА (1)
ЯТКАМИ (5)
ЯТКАХ (6)
ЯТКИ (8)
ЯТКОЮ (1)

ЯТОК (4)
ЯТРИТЬ (1)
ЯТРИТЬСЯ (1)
ЯТРІВКА (6)
ЯТРІВЧИНЕ (1)
ЯТРІВЧИНІ (1)
ЯТРЯНА (1)
ЯТРЯТЬСЯ (1)
ЯХОНТІВ (1)
ЯХТ-КЛУБ (1)
ЯХТ-КЛУБІ (5)
ЯХТ-КЛУБУ (3)
ЯХТУ (3)
ЯЧМЕНЕМ (2)
ЯЧМЕНЮ (10)
ЯЧМІНЬ (7)
ЯЧМІНЬ-РИХОЛЬ (1)
ЯЩІРКА (4)
ЯЩІРКИ (5)
ЯЩІРКО (1)
ЯЩІРОК (1)
ЯЩУРА (2)
ЯЩУРІ (1)
ADIU (1)
ALLEGRO (1)
ALMA MATER (1)
ALMAE MATRIS (1)
AQUAE VITAE (вода
життя) (1) «A REBOURS»
(«Навиворіт») (1)
BATAILLE DES FLEURS
(1)
BONJOUR (4)
BON SOIR! (1)
CHANSONS SANS
PAROLES (1)
«DAS CHRISTENTHUNI»
(1)
«DAS WESEN
RELIGION» (1)
«DIE ANZAHL DER
RUTHENEN IN EUROPA,
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AZIEN UND AMERIKA» «VENI CREATOR» (1)
(1)
WENDETTA (1)
EST MODUS IN REBUS
(всьому є край) (1)
FLOSSBAR ZU MACHEN
(1)
GOETZ UND
COMPAGNIE (1)
GRETSCH (прізвище) (1)
HERESIA MAGNA (1)
IN VINO VERITAS
(істина в вині) (1)
JESUS MARIA (1)
LA VALLCE DE ROS (1)
MADAME (2)
MADEMOISELLE (1)
MA CHERE (1)
MEIN LIEBER GOTT (1)
MOWEMENTO
LITERARIO UKRAINA
(1)
MON ENFANT! (1)
NІHIL (1)
PARDON (1)
PAX VОBІS,
SERENISSIME PATER!
(мир дому цьому й
живущим в йому) (1)
VIVAT! (1)
PIANISSIMO (1)
«PRZYBLEDA.
UKRAINSKA POWIESC
IWANA NECZUJA» (1)
«REVISTA EUROPA» (1)
«RUTHENISCHE
REVUE» (1)
SANCTA SIMPLICITAS
(свята простота) (1)
SIMILIS SIMILI GAUDET
(схожий схожому
радується) (1)
«SONATA
APASSIONATA» (1)
STATUS QUO (1)

