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ВІД СЕКЦІЇ ГЕОДЕЗІЇ ТА ГІДРОТЕХНІКИ ІУНМ.
Секція Геодезії та Гідротехніки Інституту Української Наукової Мови (ІУНМ) звертає увагу користувачів на те, що з різних причин, а головне через потребу якнайшвидше
дати можливість широким колам ознайомитись із українською технічною терміноло
гією, словник доводилося складати нашвидку, одночасово виробляючи методику термінологічної роботи та переводячи організацію Інституту. З цих саме причин цей словник
Секції не можна вважати за остаточно оброблений і опоряджений. Це, на нашу думку,
тільки попередній проєкт, що вимагає дальшого розроблення та удосконалення.
Зважаючи на це, Секція Геодезії та Гідротехніки ІУНМ звертається до всіх користувачів з проханням надсилати свої поради, думки й зауваження, особливо про таке:
1. Чи задовольняє зміст словника?
2. Чи вдалі окремі дорівнювання українських термінів до російських та навпаки?
3. Чи вдала форма та система укладання словника?
Коли що в словнику здається користувачеві невдалим, недостатнім, незручним чи
невигідним, то дуже просимо не обмежуватись вказівками на це, а в міру змоги подавати
до Секції конкретну думку, як і що саме слід було б виправити в словнику. Особливо нас
цікавлять народні місцеві технічні терміни.
Усякі, навіть найдрібніші зауваження, вказівки та поради Секція з подякою прийме
й використає в дальших словниках.
Адреса: Київ. Бульвар Шевченка. 14 – Інститут Української Наукової Мови ВУАН.
До Секції Геодезії та Гідротехніки.
Голова Секції Ю. ТРИХВИЛІВ.
Секретар І. ЗУБКОВ.

ПЕРЕДМОВА.
Цей словник у плянах Інституту Української Наукової Мови був як словник «Геодезичний».
Слово «геодезія» – з грецької мови й означає «поділ землі». Його було б добре прикласти до назви галузі техніки, що ми називаємо «Землевпорядження», а науку, що вивчає
міряння землі, назвати «Геометрія». Але ще Аристотель ужив назву «Геометрія», для науки про простір і відрізняв її від «Геодезії», яку він розумів, як міряння землі в натурі.
Цей поділ зберігся в науці й досі, й тому ми відмовилися від спроби називати науку про
міряння землі «Геометрією».
До нашого словника ввійшли терміни з таких розділів техніки: а) розроблення й систематичний опис різних метод міряння земних просторів; б) зображування цих просторів
на папері; в) способи опоряджування мап та плянів; г) вживані для цього прилади. Це все
становить основний зміст науки, що називають Геодезією. При укладанні словника виявилося що, коли взяти на увагу його практичне вживання в житті, то доцільно додати до
нього ще терміни з тих галузів техніки, що цілком спираються на геодезію і що для них
геодезичні виміри становлять основну частину. Ці розділи такі: вишуки, трасування в натурі ліній, землевпорядження, цінування земельних площ або таксація, здіймання та опис
водяних потоків тощо.
Ці розділи так споріднені з геодезією, що їх часто викладають (особливо скорочено)
в самих курсах геодезії.
Через такий поширений зміст словника змінили й назву словника, й назвали його
«Мірництво».
Назву «Геодезія» ми лишаємо для науки, що вивчає фігуру землі та виміри землі, де
беруть на увагу її сферичність – терміни з цієї науки вміщено в астрономічному словнику.
З перелічених вище розділів науки в словнику подано таку термінологію:
1. Мірницьке справилля та догляд за ним.Суб’єкти та об’єкти роботи.
2. Опорядження наслідків міряння, мап, плянів, рисунків та умовні знаки.
3. Методи роботи, хиби та виправлення їх.
4. Рисівництво.
Синоніміка в цих галузях дуже багата, і багато виписано її на картки; вона увійде до
тлумачного словника Української мови. Цей же словник складався, як словник нормативний, і в ньому подано тільки ухвалену до вжитку термінологію. Іноді в словнику подається
на одно поняття два, а часом і три терміни; це означає, що Секція Геодезії та Гідротехніки
Інституту Української Наукової Мови вважає їх за рівноправні й однаково рекомендує їх
до вжитку.
У першій частині словника до українських термінів подано джерела, тобто вказано
скорочено ті літературні та словникові матеріали, де цей термін ужито. Коло деяких джерел стоїть зірка, або «за»: це означає, що слово взято за цим автором, але в ньому зроблено
якесь невелике виправлення – чи вимовне, чи граматичне, або йому надано трохи іншого
змісту, ніж то подає автор. Напр., слово «простець» Грінченко передає російською мовою – «прямое направление», а ми надаємо йому термінологічного змісту, що відповідає
російському термінові «створ».
У словнику є слова, що їх перейняли від людности члени Секції Геодезії та Гідротехніки в різних місцевостях України, а в літературних та словникових матеріялах цих слів
немає. При таких словах позначено місцевість, де це слово вживано.
Є також група слів, що словник уперше подає до вжитку. Це назви деяких приладів,
їх частин та певних дій; назви ці утворила Секція Геодезії та Гідротехніки, виходячи з народньої мови та її законів, і це здебільшого нова форма від пня, що вже існує в мові. Усі ці
слова позначено знаком N.
Розміщено терміни в словнику так, що складені терміни подано за головною складовою частиною – іменником чи дієсловом. Напр., усі ґатунки теодоліта треба шукати в гнізді «теодолит», усякі точки – в гнізді «точка», «в длину» – при слові «длина» і т. д. Виняток

зроблено для тих термінів, де головна складова частина є прикметник або дієприкметник,
напр., «Выборный от общества для раздела общественного угодья – ділій». Такі слова подано за цією головною частиною, в даному разі – за прикметником.

Складаючи словника, Секція користалася з таких матеріалів:
А. Г р а б и н а. – Нижча геодезія. Вступ. Накладом видавничого товариства при Укр. Господарській Академії. Падебрада. 1922,
ст. 11+37.
А. Г р а б и н а. – Нижча геодезія, частина перша. Видання видав
ничого т-ва при Укр. Господарській Акад. Падебрада. 1923,
ст. V+457.
Л. Г р а б и н а. – Нижча геодезія, частина друга. Видання видавничого т-ва при Укр. Господарській Акад. ЧСР Падебрада. 1925,
ст. ХV+1432.
В і с т и Київської округи водяних шляхів.
В с е у к р а ї н с ь к е У п р а в л і н н я л і с а м и. – Збірник законоположень та головних інструкцій щодо лісів, яких передано на користування громад та об’єднань селянської трудової
людности. НКЗС, Харків. 1926, стор. 73.
З е м л е у с т р і й н и к У к р а ї н и. – Журнал Землеустрійної Секції НТС ВУЦП Робземлісу. 1925 та 1926 роки. Харків.
Л. К л ь о в а н и й. – Географічний Атлас України. Державне Видавництво України. 1928, Київ.
Проф. М. Г. М и х а й л о в. – Початки нижчої геодезії. Курс сільськогосподарських профшкіл. Переклав М. Держ. Видавництво
України. 1925.
Ц. А. М о з і л е в с ь к и й. – Землемірний технік. Справочна книжка
для землемірів, таксаторів і техніків шляхів. Переклад з I-го
російського видання зі значною зміною за редакцією Ів. Немоловського. Держ. Вид. України. 1924.
П р а в и л а про порядок переведення справ землевпорядження. Народний Комісаріят Земельних Справ. Харків. 1927.
Т е х н і ч н а і н с т р у к ц і я для переведення Землевпорядних
робіт. Частина І. Київ. 1927.
Т е х н і ч н а і н с т р у к ц і я для переведення землевпорядних
робіт. Частина II. Київ. 1927.
Інж. Ю. Т р и х в и л і в. – Осушування болот та мокрих сіножатів.
Видавництво «Радянський Селянин». Харків. 1928, ст. 80.
У к р а ї н с ь к и й з е м л е в п о р я д н и к. – Громадсько-професій
ний та науковий щомісячник землевпорядної секції ВУК профспілки Сільгоспробітників, що об’єднує землевпорядників, меліораторів та геодезистів. Харків. 1927.
Інж. П о х і л е в и ч А. та Л е б е д е в В. – Планування селищ. За редакцією І. Немоловського. Видавництво «Радянський Селянин».
Стор. 63. Харків. 1928.
Т е х н і ч н і В і с т и. – Орган Українського Технічного Т-ва. Львів.
Роки 1925, 1926, 1927.
Я к к о о п е р а т и в н о в и к о р и с т о в у в а т и л у к и. – Всеукра
їнський союз Сільсько-господарської кооперації «Сільський Господар». Харків. 1924. Стор. 23.
Українська Академія Наук. Російсько-укра
ї н с ь к и й с л о в н и к. Т. І. А–Ж. Видавництво «Червоний
шлях». 1924. Київ.
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У к р а ї н с ь к а А к а д е м і я Н а у к. Р о с і й с ь к о - у к р а ї н с ь 
к и й с л о в н и к. Т. III; випуск перший. Державне Вид. України. 1927.
У к р а ї н с ь к а А к а д е м і я Н а у к. Р о с і й с ь к о - у к р а 
ї н с ь к и й с л о в н и к. Т. III; випуск другий. Державне Видавництво України. 1928.
У к р а ї н с ь к а А к а д е м і я Н а у к. Р о с і й с ь к о - у к р а ї н с ь 
к и й с л о в н и к П р а в н и ч о ї М о в и. З друкарні ВУАН
у Київі. 1927.
О б ’ є д н а н а В і й с ь к о в а ш к о л а і м. ВУЦВК. – Практичний
російсько-український словник для військових. Харків. 1924.
Б. Д. Г р і н ч е н к о. Словник української мови. Томи І, II, III, IV.
У Київі, 1909.
Академік П. А. Т у т к о в с ь к и й. – Словник геологічної термінології (проєкт). Державне Видавництво України. Київ. 1923.
М. і Л. Д а р м о р о с и. – Словник технічної термінології. Горно.
О. К у р и л о. – Словник хемічної термінології. Державне Видавництво України. Київ. 1923.
В. Д у б р о в с ь к и й. – Російсько-український технічний словник.
Київ. 1926.
Ж у р к і в с ь к и й. – Російсько-український транспортовий словник.
С. І в а н и ц ь к и й і Ф . Ш у м л я н с ь к и й. – Російсько-українсь
кий словник. Т.т. І і II. Видання Відділу Народньої Освіти Подільської Губерніяльної Народньої Управи. Винниця. 1918.
Томи І та II.
К м і ц и к е в и ч. – Українсько-німецький словник.
К о б и л я н с ь к и й. – Латинсько-український словар. 1912.
А н д р і й Н і к о в с ь к и й. – Українсько-російський словник. Горно. 1926.
С е р д ю к. – Технічний словник (рукопис).
Термінологічна комісія природничої секції
У к р а ї н с ь к о г о Н а у к о в о г о Т - в а. Словник української фізичної термінології (проєкт). Відбитки з І тому Матеріялів до Української Природничої термінології. Київ. 1918.
Термінологічний збірник Міністерства Шлях і в. Ч. І й додатки. Київ. 1918.
Терміни з протоколів термінологічної коміс і ї М о р с ь к о ї У п р а в и у К и ї в і. 1919.
Т и м ч е н к о Е. – Русско-малороссійскій словарь. Киев. 1907.
Т у р к а л о і Г л а д к и й. – Російсько-український словник Ділової мови. Київ.
Т. С е к у н д а, інж. – Матеріяли до меліоративної термінології.
У м а н е ц ь т а С п і л к а. – Російсько-Український словник. Берлін. 1925.
Толковый Словарь Великорусского Языка Владиміра Даля. Изданіе
Т-ва М. О. Вольфъ. С.-Петербургъ – Москва. 1909. Т. І, II, III, IV.
И. Л. А н т о к о н е н к о, проф. КПИ. Изыскания и проектирование
железных дорог. Издательство КПИ. Киев. 1925.
Проф. Н. Б о г у с л а в с к і й. – Курсъ Геодезіи. С.-Петербургъ. 1914.
М. М. Г р и ш и н, инж. ПС. – Гидротехнические изыскания. Новочеркасск. 1927.
З е м е л ь н ы й К о д е к с с дополнительными узаконениями и раз’яс
нениями Наркомзема РСФСР. «Новая деревня». Москва. 1925.
З е м е л ь н и й К о д е к с с изменениями и дополнениями по 1 октяб
ря 1925 г. и алфавитно-предметным указателем. Харьков. Юридичеекое издательство Наркомюста УССР. 1925.
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Н. И. К о з л о в. – Землеустройство по земельному кодексу РСФСР.
Ленинград. 1925.
З е м л е у с т р о й с т в о. – Сборникъ законовъ и распоряженій. Изда
ніе Департамента Государственныхъ Земельныхъ Имуществъ.
Выпускъ І. СПБ. 1914.
И н с т р у к ц і я д л я и з с л h д о в а н і я в о д н ы х ъ п у т е й.
Ч. III. – Изданіе Управленія Внутреннихъ Водныхъ Путей. 1914.
Инструкция для производства землемерных
р а б о т. – Издательство Наркомзема УССР. Харьков. 1922.
А. К а з а ч к о в. – Военная топография. Государственное Военное
Издательство. Москва – Ленинград. 1920.
Г. К р а е в с к і й. – Инженеръ путей сообщенія. Желhзнодорожныя
изысканія и составление проєктовъ желhзной дороги. СПБ.
1902.
П. М. О р л о в, проф. Тимирязевской С.-Х. Академии. Землеустройство (теория и практика). Книгоиздательство «Новый агроном».
Москва. 1924.
О с н о в н о й з а к о н о т р у д о в о м з е м л е п о л ь з о в а н и и,
принятый 2-й сессией ВУЦИК IV созыва 27 мая 1922.
П о с л а в с к і й. – Низшая геодезія. 5-е изданіе (дополненное).
Харьковъ. 1915.
Д. П. Р у д и н. – Землеустроительный процесс (коментарий правил
27 апреля 1925 г. о порядке производства землеустройства. Издание НТС Одесского Губотдела Союза Всерабземлеса. Одесса.
1925.
П. Н. С е р г е е в. – Лесная Таксация. Учебное пособие для лесных и
сельско-хозяйственных техникумов и школ. «Новая деревня».
1924.
С и м и н с к и й. – Топографическое черчение.
Н. Н. С о к о л о в ъ. Инженеръ путей сообщенія. Матеріалы къ
инструкціямъ по изслhдованію водныхъ путей. Выпускъ I. По
вопросу о методахъ и приемахъ гидро-метрическихъ работъ.
Изданіе Управленія Впутреннихъ водныхъ путей и шоссей
ныхъ дорогъ. СПБ. 1912.
С о л о в ь е в С. М., проф. – Основной курс низшей геодезии. Часть I.
Москва. 1926.
С о л о в ь е в С. М., проф. – Основной курс низшей геодезии. Часть II.
Москва. 1924.
Технические правила о порядке производства
з е м л е у с т р о и т е л ь н ы х р а б о т. – Видавництво Наркомзема УССР. Харьков. 1922.
Т р а н с п о р т н и й H ü t t e. – Справочник по транспорту. Транспечать НКПС. 1926.
У р о ч н ы е н о р м ы и з ы с к а т е л ь н ы х р а б о т по водному
хозяйству и мелиорации. «Новая деревня». Москва. 1924.
Я х о н т о в. – Межевание, земельная регистрация и кадастр. Харьков. 1925. Издание автора.
Терміни до цього словника розробила й ухвалила на своїх засіданнях Секція Геодезії
та Гідротехніки Технічного Відділу Інституту Української Наукової Мови. До складу
Секції належали: Інж. Трихвилів Ю. В. (Голова), Зубков І. М. (Секретар), інж. Лоташівсь
кий М. М., інж. Сорочинський В. І., землевпорядник Севру П. О. та землевпорядник
Пугацевич Д. С.
Філологічне опорядження словника належить філологові Кондрачукові Ю. Г. Уклали
та впорядкували словник Трихвилів Ю.В. та Зубков І. М.
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А
Аберация – аберáція (ФС, СЖМ, Граб, Т);
а. глаза или оптическая – а. óчна;
а. поперечная – а. поперéчна;
а. продольная – а. подóвжня;
а. сферическая – а. сферчна;
а. формы – а. фóрми;
а. хроматическая – а. хроматчна.
Абрис – áбрис(-су) (Мхл, Мзл, Граб, УЗ, ФС,
ТехІнІ); зарис(-су) (N);
а. черновой – а., з. чорновй;
а.-журнал – а.-журнáл(-ла).
Абрисный – áбрисний.
Абсолютно-одновозрастный – цілковтооднолíтній (N).
Автокартограф – поземинорс(-са) (N),
автокартóграф(-фа) (УЗ).
Автоматический, автоматически действу
ющий – самочнний, автоматчний (СЖМ,
АПС).
Автостереограф – автостереóграф(-фа) (УЗ).
Агат – агáт(-ту) (Т, Граб, Мзл).
Агатовый – агáтóвий.
Агона – агóна (Граб).
Аграрный – аґрáрний (АПС), земéльний
(АПС);
а. вопрос – а., з. спрáва;
а. политика – а., з. полíтика.
Агрометр Бибикова – лінíйка площомíрна
(N), аґрóметр(-тра) Бíбікова (Граб).
Административный (землеустроительный
процесс) – адміністратвний безсуперéч
ний (землевпоря́дний процéс).
Азимут – áзимут(-та) (Граб, Мхл, ФС, Мзл,
УЗ, ТехІнІ);
а. географический – а. географíчний (Граб);
а. истинный, действительный – а. справж
ній, а. правдвий (Граб, ЗУ);
а. магнитный – а. магнéтний (Граб);
а. обратный – а. зворóтний (Граб);
а. прямой – а. прóстий (Граб);
а. через восток – а. схíдній (N);
а. через запад – а. захíдній (N).
Азимутальный – азимутáльний, азимутó
вий.
Аккомодация – акомодáція (Граб, СЖМ,
ФС).
Акт – акт(-та,-ту) (СЖМ, АПС);
а. выкупной – а. викупнй (АПС), викуп
нá;
а. земельной регистрации – а. земéльної
реєстрáції;
а. землеустроительный, акт поземельного устройства – а. землевпордний;

Ассортимент

а. первоначальный – а. пéрвíсний;
а. подлинный – а. ориґінальний;
а. регистрационный – а. реєстрівнй;
а. удостоверительный – а. посвідкóвий.
Алидада – алідáда (Граб).
Алидадный – алідáдний.
Аллея – алéя (СЖМ, Граб, У, ІШ).
Аллинсатор – алінсáтор(-ра).
Альтиметр – вишиномíр(-ра) (N);
а. статоскопический – в. статоскопíчний.
Альтиметрический – вішиномíрний.
Альтитуда – вишинá, висотá (Мхл).
Амфитеатр – амфітеáтр(-тру) (СЖМ, Т).
Анастигмат – анастигмáт(-та).
Анемометр – вітромíр(-ра) (N).
Анемометрический – вітромíрний.
Анемоскоп – вітровкáз(-за) (N).
Анероид – анерóїд(-да) (ФС).
Анкер (часть инструмента) – áнкер(-ра).
Аномалия – аномáлія (Граб, ФС, СЖМ);
а. магнитная – а. магнéтна.
Антимагнитный – протимагнéтний.
Аншпуг (принадлежность геодезического
инструмента) – воротльце (N).
Апертура – апертýра.
Апланат – апланáт(-та) (Граб).
Апланатический – апланáтний.
Аппарат – апарáт(-та) (СЖМ, Т); прлад(-ду)
(Нік);
а. автоматический – а., п. сомочнний,
а., п. автоматчний;
а. для светопечатания – світлорс(-са) (N);
а. регистрирующий – а., п. реєстрівнй;
а. самопишущий – а., п. самопсний.
Ар – ар (áра) (Граб, KCІ, УЗ).
Аргумент (в таблицах Кренке) – арґумéнт
(-ту) (УЗ).
Аренда – орéнда (АПС, СЖМ, ЗУ, Г, ПравЗ),
посéсія (Г, СЖМ, АПС);
а. трудовая – о. трудовá (ПравЗ).
Арифмометр – аритмóметр(-тра) (Мзл,
ТехІнІ).
Аркограф – лукорс(-са) (N).
Аркометр – лукомíр(-ра) (N), кривомíр(-ра)
(N).
Арретир, арретирное устройство (в буссоли) – затрмник(-ка) (N), аретр(-ра).
Артезианский – артезíйський (СЖМ, Т, ФС).
Артель – артíль(-лі) (СЖМ, АПС).
Архив – архíв(-ву) (СЖМ, АПС);
а. земельный – а. земéльний.
Аршин – аршн(-на) (Граб, СЖМ).
Асимметрический – асиметрчний.
Асимметрия – асиметрíя (KCІ).
Ассортимент – асортимéнт(-ту) (СЖМ), до
бíр(-бóру) (СЖМ).
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Астигмат

Астигмат – астигмáт(-та).
Астролябический – астролябíйний (Граб),
астролябíчний.
Астролябия – астролбія (СЖМ, ФС, Мхл,
Граб, У, ІШ, Мзл).
Ахроматизм – ахроматзм(-му) (СЖМ).
Ахроматически-апланатический – ахро
матчно-апланатчний (Граб).
Ахроматический – ахроматчний (ФС,
СЖМ).
Аэродром – аеродрóм(-му) (УЗ).
Аэрокартограф – аерокартóграф(-фа) (УЗ).
Аэросъемка – аероздіймáння (УЗ).
Аэрофотосъемка – аерофотоздіймáння (УЗ).

Б
Базис – бáза (АПС, УЗ).
Базисный – бáзний (N), базовй (N).
Бакен – плавáк(-кá) (N).
Бакса – булавця (Граб).
Балда (большой молот) – дóвбня (СЖМ).
Балка (овраг) (укр.) – бáлка (Г, Граб, Т).
Банка (мель) – жбир(-рі) (Нік*).
Бар – бар(-ра).
Баранчик (гайка) – баранéць(-нц) (Граб).
Барограмма – барогрáма.
Барограф – барóграф(-фа) (ФС).
Барометр – барóметр(-тра) (СЖМ, ФС);
б. пружинный – анерóїд(-да) (ФС);
б. ртутный – б. живосріблóвий, б. живо
срíбний.
Барометрический – барометрчний (СЖМ,
ФС).
Бархан (песчаный холм) – бархáн(-ну).
Бассейн (реки) – стóчище (СЖМ, Т, Трх);
б. (резервуар) – басéйн(-на, -ну) (СЖМ, Г);
б. (водоем) – водóйма (Т, СЖМ, Тмч, Нік);
б. накопной – басéйн збірнй, водозбíр
(-бóру) (ФС);
б. питающий – стóчище живльне.
Батометр – батóметр(-тра).
Батометрический – батометрчний (СЖМ).
Башмак (под рейку) – пíдкладень(-дня) (N).
Башня, вышка – вéжа (Граб, СЖМ), вéжка.
Безветреный (погода) – безвíтрий (СЖМ);
б. (место) – затшнй (СЖМ, Г).
Безветрие – безвíтря (Т, Г, СЖМ).
Безводность (отсутствие воды) – безвíддя
(Г, СЖМ, Т);
б. (местности) – безвóд(н)ість(-ности).
Безводный – безвóд(н)ий (СЖМ, Т, УЗ).
Безвозмездный (отчуждение) – безплáтний
(АПС, СЖМ).
Бездействующий (пост) – нечнний (N).

Биокулярный

Бездорожье – бездорíжжя (СЖМ).
Безземелье – безземéлля (АПС, СЖМ).
Безземельный – безземéльний (СЖМ, Г,
АПС, УЗ).
Безлесность – безлíсся (Г, СЖМ).
Безлесный – безлíсний (Мзл, СЖМ).
Безошибочность (измерений) – безпомил
кóвість(-вости) (СЖМ, АПС, Г).
Беловой (план) – чистовй (СЖМ).
Бергштрих – спадорска (Граб).
Берег или щека – бéрег(-га) (СЖМ, Г, Т,
Граб);
б. болотистый – б. болотстий;
б. вогнутый – б. угнýтий;
б. возвышенный – б. горовй;
б. выпуклый – б. вгнутий;
б. выступающий (мыс) – шпиль(-л) (При
луччина);
б. заболоченный – б. мочарувáтий;
б. крутой – б. крутй;
б. лесистый (высокий) – б. лісстий;
б. лесистый низкий – б. луговй, луг (Г);
б. нависший – нáвисень(-сня) (Т), бéрег
навслий;
б. низменный – б. низнний;
б. обнаженный – б. гóлий, б. лсий (СЖМ);
б. обрывистый – б. урвстий;
б. отвесный – б. стрімкй, крýча;
б. отлогий, пологий – б. полóгий;
б. подмываемый, подмывной – б. підмив
нй;
б. поемный – оболóнь(-ні) (Г);
б. прижимной – б. накладнй (N);
б. противоположный – б. протилéжний,
б. протвний;
б. скалистый – б. скелстий;
б. топкий – б. грузькй;
б. угрожаемый – б. загрóжений, б. загрó
жуваний;
б. укрепленный – б. укрíплений;
находящийся на противоположном берегу – тогобíчний.
Береговой – береговй (СЖМ);
б. (расположенный на берегу) – поберéж
ний (АГ).
Беспнистый (о болоте) – безпенькóвий (N).
Беспорядочный (о течении) – безлáдний
(ФС).
Бессемейное лицо – несемéйна, безроднна
осóба (N).
Бесспорный – безсуперéчний (АПС, СЖМ).
Бесцветный – безбáрвний (ФС, СЖМ), без
кольорóвий (ФС, СЖМ).
Бечевник, бичевник – лямíвка (N).
Бинокль – бінóкль(-ля) (ФС, СЖМ, Граб).
Биокулярный – двоокулрний.

Бирка
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Бирка – брка (Г, Нік).
Бить в выражении: взгляд бьет в землю –
зір упирáє в зéмлю (N).
Благоустроенный – впорджений.
Близлежащий (предмет) – пóблизький.
Близорукий – короткозóрий (Граб, СЖМ,
Тмч, ФС, ІШ, Нік).
Близорукость – короткозóрість(-рости) (Граб,
СЖМ, Г, Тмч).
Близость – блзкість(-кости), близ(-зу) (СЖМ,
АПС).
Блуждающий (поток, река) – блуднй (СЖМ),
мандрíвнй.
Блюдце, чашечка (для туши) – мсочка
(СЖМ), чáшечка (N).
Бляха (на ленте) – блха (СЖМ, Граб).
Бок (полигона, ущелья) – бік (бóку) (Мхл).
Боковой – боковй (СЖМ), бічнй (СЖМ).
Болотина – мóчар(-ра,-ру) (Г, СЖМ, Граб).
Болотистый (о местности) – болотстий
(СЖМ), багнстий (Г, ТехІнІ, Тмч, ІШ,
СЖМ, У, Т).
Болотный – болóтяний (Граб, СЖМ, У, T,
СДМ, ІШ).
Болотняк (лес на болоте) – болотнк(-кý,
-кá).
Болото – болóто (Мхл, Тмч, Г, ДСТ, СЖМ,
Т, У, ІШ, КГА, УЗ, ТехІнІІ, Мзл), багнó
(Граб, ТВ, ІШ, СЖМ, Т, Тмч);
б. беспнистое – б. безпенькóве;
б. боровое, высокое – б. висóке (Трх), бо
ровинá;
б. высохшее – б. вс(о)хле, болóтище;
б. гипновое – б. гíпновé;
б. гладкое, ровное – б. рíвне;
б. гниющее – гнилще (СЖМ);
б. камышевое – б. комишéве, очеретне;
б. лесное – б. лісовé;
б. ключевое––б. джерéльне;
б. луговое – б. луковé;
б. малопнистое – б. малопенькóве;
б. моховое – б. моховé (Трх);
б. надводное – б. надвóдне;
б. непроходимое – б. неперехіднé;
б. низинное – б. низнне, б. долнне;
б. окраинное, край болота – прболоток
(-ка) (Т);
б. ольховое – б. вільхóве;
б. осоковое – б. осокóве (Трх);
б. оставшееся после половодья – мурна
(Г, Нік);
б. переходное – б. переходóве (Трх);
б. пнистое – б. пенькувáте;
б. подводное, заливное – б. підвóдне;
б. проходимое – б. перехіднé;
б. ржавое – рýдка (Т);

Буй

б. с камышом, тростником – б. очерету
вáте;
б. сфагновое – б. сфагнóве;
б. топкое – б. прогнóїсте, б. грузькé;
б. торфяное, торфяник – б. торфóве, тор
фовк(-кá, -кý);
б. травяное – б. трав’янé (Трх);
б. чистое – б. чсте (Мзл).
Бонитет – бонітéт(-ту) (Граб).
Бонитировать – бонітувáти (N).
Бонитировка – бонітувáння (N).
Бонитировочный – бонітóвний (N), боні
тівнй (N).
Бор – бір (бóру) (СЖМ, Г, Нік).
Борозда – борознá (Тмч, Г, ІШ, СЖМ, У, Т,
ТехІнІ).
Бревно – колóда (Тмч, ІШ, Ср, У, СЖМ, Нік,
Г, Мзл);
б. короткое – оцýпок(-пка) (Г);
б. круглое – круглк(-кá), (соб.) (-кý) (У, Г);
б., обтесанное на четыре грани – к. бру
сóвана, брус(-са);
бревна (соб.) – колóддя (Г).
Брезент – брезéнт (-та) (СЖМ), нáпрядка (Г).
Бровка (берега) – кант(-та) (N).
Брод – брід (брóду) (Граб, Г, Нік, СЖМ, ІШ,
ЗУ);
вброд – брóдом (СЖМ).
Бросаться в выражении: бросаться в глаза – впадáти в óко (СЖМ).
Бросовый – покиднй;
б. материал – пóкидь(-ді) (СЖМ);
б. земля, имущество – відбíгщина (АПС).
Брульон – нáрис(-су,-са) (N).
Брус – брус(-са) (ІШ, СЖМ, Г, Нік);
б. мерный – б. мíрний (Мхл);
б. порожный (в шлюзах) – б. порíжний;
брусья (соб.) – брýсся.
Брусковый – брускóвй (СЖМ).
Брусовый – брусовй (СЖМ, ІШ).
Брусчатый – брусóваний (СЖМ, ІШ, Г, Нік).
Бугор – горб(-бá) (ІШ, Г, У, СЖМ, Нік);
б. круглый, открытый – шпиль(-л) (Г,
У, ІШ);
б. насыпной – могла (Г, Нік);
б. некрутой – згíрок(-рка) (Г, СЖМ, Нік,
ІШ);
б. (песчаный, снежный) – кучугýра (ІШ, Г,
СЖМ, Нік).
Бугорчатый – горб(к)увáтий (СЖМ, ІШ);
б. (о песках) – кучугýристий (N).
Бугристость – горбáстість(-стости) (N).
Бугристый – горбáстий (СЖМ, ІШ, Г, Нік).
Будка – бýдка (СЖМ, ІШ, Г, Нік);
б. сторожевая – сторожíвня (СЖМ, Нік).
Буй, буек – бáйдик(-ка) (Г), сýчка (Г, Нік).

Буйреп
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Буйреп – підсýччя (Г, Нік).
Бумага – папíр(-пéру) (СЖМ, ІШ, Г, ДСТ,
АПС, КГА);
б. александрийская – п. олександрíйський
(ТехІнІ);
б. ватманская – п. вáтманський (Граб,
ТехІнІ), вáтман(-ну);
б. восковая – воскíвка, п. восков(ан)й;
б. глянцевая – п. глянцóв(ан)ий;
б. клетчатая – п. картáтий; картáтка;
б. копировальная – п. копіювáльний;
б. масштабная – п. мірльний; картáтка;
б. миллиметровая – п. міліметрóвий;
б. навощенная – п. воскóваний;
б. наждачная – п. шмерґелéвий, п. шмер
ґельóваний;
б. пергаментная – п. пергаменóв(ан)ий;
б. писчая – п. писáльний;
б. прозрачная – п. прозóрий;
б. профильная – п. прóфільний;
б. рисовальная – п. малрський;
б. светочувствительная – п. світлочутл
вий, п. світлочýлий (Граб, КГА);
б. сотенная – п. сотéнний;
б. стеклянная – п. склянóваний;
б. чертежная – п. рисівнчий, п. рисівнй;
б. шереховатая – п. шерсткй.
Бун – пригáта (N).
Бур, бурав – свéрдло (МС), свéрдел (АПС);
б. приростный – с. прирісткóвий, приростó
вий;
Буравить – свердлти (СЖМ).
Буревал, бурелом – вітролóм(-му) (ІШ, Нік,
Г, СЖМ).
Бурение – свердлíння (СЖМ), свéрдлення.
Бурильный – свердлóвй (Т, УЗ).
Бурильщик – свердлр(-рá) (СЖМ), сверд
лíй(-лі).
Бурить, буравить – свердлти (СЖМ), свер
длувáти.
Бурление (воды) – бурá (СЖМ, Г), бурувáння.
Бурливый (поток) – бурхлвий (ІШ, Г, СЖМ,
Нік).
Бурлить – бурувáти (СЖМ, Г, Нік), бурхáти
(СЖМ, Г, ІШ).
Буровой – свердлóвй (Т, СЖМ, УЗ).
Буссоль – бусóля (ДСТ, Граб, Мхл, УЗ, Мзл,
ТехІнІ);
б. контрольная – б. контрóльна;
б.-ориентир – орієнтобусóля (N);
б. ручная – б. ручнá;
б. с диоптрами – б. з прозóрами (N), б. про
зірникóва (N);
б. Шмалькальдера – б. Шмалькáльдерова.
Буссольный (о съемке) – бусóльний (Мхл).
Бык (мостовой) – бик(-кá) (СЖМ).

Величина

Быстроток – бистр(-стрí) (Г, СЖМ, Нік),
прудковíд(-вóду) (СЖМ).
Быстрый (о воде) – бстрий (СЖМ).
Быт земельный – пóбут(-ту) земéльний.
Бьеф – плéсо (Г*, У*), бьєф(-фу).
Бюро – бюрó (СЖМ);
б. чертежное – б. рисівнче.

В
Вал (земляной) – вал(-лу) (T, СЖМ).
Валик (часть планиметра) – валóк(-лкá)
(СЖМ, Мхл).
Валовой (межевание) – гуртовй (СЖМ,
ІШ, Нік, Г, АПС), огýльний (СЖМ, АПС).
Вариант – відмíна (СЖМ), варінт(-ту) (СЖМ,
Пох, Г, Трх).
Ватерпас – ґрунтвáга (Граб, СЖМ, Мзл, ДСТ,
ІШ, Г, Нік);
в. висячий – ґ. виснá.
Ватерпасный – ґрунтвагóвий.
Ватерпашение – ґрунтвáження.
Ввертный – укрутнй.
Ввертывать, ввертеть – укрýчувати, укру
тти (Тмч, СЖМ, Г, ІШ, У).
Ввинчивать, ввинтить – укрýчувати, укру
тти (Граб, СЖМ, Г, ІШ, У, Тмч), уґвинчувати, уґвинтти (СДМ, Г, СЖМ).
Вводить, ввести (в отсчеты) – завóдити, за
вéсти (СЖМ, АПС).
Вгиб – угн(-ну) (ФС).
Вгибать, вогнуть,-ся – угинáти, угнýти,-ся
(СЖМ, Г).
Вдавливать, вдавить,-ся – утискáти, утс
нути,-ся (СЖМ).
Вдвигаемый, вдвижной – усувнй.
Вдвигать, вдвинуть – усувáти, усýнути
(СЖМ, Г).
Вделывать, вделать – управлти, упрáвити
(СЖМ);
в. (в каменную кладку) – умурóвувати, уму
рувáти (СЖМ).
Вдоль – уздóвж (Г, СЖМ, Тмч, ІШ).
Вегетационный (период) – веґетацíйний
(СЖМ).
Вегетация – веґетáція.
Ведение хозяйства – господарювáння (Г);
в. х. хищническое – г. хижáцьке.
Ведомость перечневая – ре΄єстр(-ра) (Г, АПС).
Ведомство – урдництво (СЖМ);
в. земельное – у. земéльне;
в. лесное – у. лісовé.
Веерообразный – віялувáтий.
Вековой (изменение) – віковй (Граб, СЖМ).
Величина – величинá (СЖМ, АПС, KCІ, Т);

Вердитер
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в. допускаемая – в. допускнá, припускнá;
в. изменяющаяся – в. змíнна;
в. искомая – в. шýкана;
в. непостоянная – в. нестáла, змíнна;
в. объемная – в. об’ємна;
в. постоянная – в. стáла;
в. угла в градусах – в. кутá ступенéва, в. ку
тá градусóва;
в натуральную величину – спрáвжньої
величин;
величиною – завбíльшк (СЖМ).
Вердитер – вердтер(-тра) (Мзл).
Веревка – мóтуз(óк)(-зка), мотýзка (СЖМ);
в. из прутьев – втка (СЖМ);
в. толстая – кодóла (Г);
в. тонкая – швóрка (СЖМ).
Верность (отсчетов, измерений) – вíрність
(-ности) (СЖМ, АПС);
в. относительная – в. віднóсна, в. зглдна.
Верный (об измерении) – вíрний (Граб).
Верньер – вернь΄єр(-ра) (Граб, Мхл, УЗ, Мзл,
ТехІнІ);
в. обратный – в. зворóтний (Граб);
в. прямой – в. прóстий (Граб).
Вероятность – імовíрність(-ности) (СЖМ,
KCІ, АПС), правдоподíбність(-ности) (СЖМ).
Вероятный (об ошибке) – імовíрний (СЖМ,
KCІ, АПС), правдоподíбний (Граб, СЖМ,
АПС).
Верста – верствá (Граб, Т, СЖМ, Г).
Верстовка (карта) – верстíвка (N).
Верстовой – верстовй (СЖМ, Г).
Вертеть – вертíти (СЖМ), крутти (СЖМ).
Вертикаль (промерная) – дозéмина (N), пря
мовс(-са) (N).
Вертикальность – дозéм(н)ість(-м(н)ости),
(N), прямовсність(-ности) (N).
Вертикальный – дозéм(н)ий (Нік, Граб),
прямовсний (Т, КCІ).
Вертушечный – млинкóвй.
Вертушка или мельница (гидром.) – мли
нóк(-нкá) (N).
Верхний – вéрхній (СЖМ, АПС, Г, КСІ);
в. (створ, ветер, течение) – горíшній (Граб,
Г, СЖМ, Т, ДСТ, ТехІнІІ).
Верховой (ветер, вода) – горовй (СЖМ, Г),
горíшній (Граб, Г, СЖМ).
Верховье – верхíв’я (Г, Т, СЖМ, ТехІнІІ);
в. долины – одвéршок(-шка) (СЖМ, т. I,
стор. 223; ІШ).
Верхушечный – з вершни, вершковй
(СЖМ).
Верхушка (дерева) – верховíття (СЖМ).
Вершина (горы, дерева) – верх(-хá) (СЖМ,
Г, Т, ІШ), вершóк(-шкá) (СЖМ), верховна
(СЖМ, Граб, Мзл, Т);

Вexa

в. бревна – обéлець(-льця) (Г);
в. горы остроконечная – шпиль(-л) (Граб,
Г, Нік, Т);
в. горы обратная – пáгірок(-рка) (за Г);
в. горы плоская – полонна(-ни) (Г, Граб);
в. (отрог) – віднóга (Г, Нік, СЖМ, ІШ, Тмч,
ДСТ);
в. продольная – хребéт(-бтá) (Граб);
в. (полигона, угла) – вершóк(-шкá) (Граб,
KCІ, Мзл, УЗ).
Вершинный – верховй, вершковй, верхо
внний (Нік, Г, Т).
Вершок – вершóк(-шкá) (СЖМ, Нік, Граб).
Вес – вагá(-г) (СЖМ, АПС, ІШ, Нік);
в. наблюдения – в. спостерéження (Граб);
в. треугольника геометрический – в. три
кýтника геометрчна;
в. треугольника общий – в. трикýтника за
гáльна;
в. треугольника тригонометрический –
в. трикýтника тригонометрчна.
Весовой – ваговй (СЖМ, ІШ, Нік, Г).
Весок – висóк(-скá) (Г);
в. (гирька к нему) – тягарéць(-рц).
Ветвь (дерева) – гíлка (СЖМ, Г, Тмч, Нік, Мзл);
в. (отрог) – віднóга (СЖМ, Г, ІШ, Тмч,
Нік, ДСТ);
в. (железной дороги) – віта, вітка.
Ветер – вíтер(-ру) (ІШ, Г, Нік, СЖМ);
в. береговой – в. береговй;
в. верхний, верховой – в. горовй, в. горíш
ній;
в. встречный – в. супротвний, в. протв
ний;
в. господствующий – в. перевáжний, в. го
ловнй (Пох);
в. навальный – в. навáльнй;
в. нагонный – в. нагíнний;
в. низовой – в. низовй;
в. попутный – в. ходовй;
в. порывистый – в. рвачкй;
в. свежий – в. дóбрий;
в. сгонный – в. згíнний;
в. слабый – в. тхий, в. малй.
Ветреный – вітрянй (Г, ІШ, Нік).
Ветровал (сломанный лес) – вверт(-рту)
(СЖМ).
Ветровой – вітровй (СЖМ, ДСТ, ІШ, Нік).
Ветромер – вітромíр(-ра) (СЖМ).
Ветроуказатель – вітровкáз(-за) (N).
Вexa – тчка (Г, Граб, ІШ, Мхл, Мзл, УЗ, Трх,
ТехІнІІ);
в. перевальная (столб перевальний) –
стовп(-пá) напрямнй;
в. створная – т. простецéва;
в. выставить – т. постáвити.

Вешение
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Вешение (линии) – тчення (Мхл, ТехІнІІ),
тичкувáння (Мхл, Граб, Мзл, ТехІнІ);
в. на себя – т. до сéбе;
в. от себя – т. від сéбе.
Вешильщик – тичкáр(-р) (N).
Вешить – тичкувáти (Мзл, ТехІнІІ), тчити
(Г, Нік, Граб, ТехІнІІ).
Взаимный (о положении, зависимости) –
взаємний
΄
(Граб, KCІ, ФС, СЖМ, ТехІнІ).
Взвешенный (о наносе) – плавнй, змýле
ний.
Взгляд (отчет по рейке при нивеллировке) – зір (зóру) (Г, Нік, Граб, Мзл, СЖМ),
нáзір(-зóру) (Граб);
в. назад – з. назáд (Граб), з. зáдній (Мзл);
в. вперед – з. уперéд (Граб), з. перéдній
(Мзл);
в. делать, сделать – назóрювати, (на)зóри
ти, (на)зірнýти (Граб).
Взлохматить,-ся (бумагу резиной при стирании) – покóшлати, покошлáтити (СЖМ,
Г), покóшлатися.
Взмах (весла, флажка) – пóмах(-ху) (СЖМ,
ІШ), мах (мáху) (Г).
Взмучивать, взмутить – каламýтити (СЖМ,
Г), скаламýчувати, скаламýтити (Г, ІШ,
СЖМ).
Взятие (проб) – взятт (Г, АПС, ІШ, Нік);
в. точек – в. тóчок.
Взять (пробу, угол, точку) – взти.
Виадук – віядýк(-ка) (СЖМ).
Вид (черт.) – вгляд(-ду) (Мхл, СЖМ, АПС,
ІШ, Г, Тмч, Т, Нік);
в. боковой, сбоку – в. боковй, в. бíчний;
в. вертикальный, сверху – в. згор;
в. внешний – в. звéрхній;
в. задний – в. зáдній;
в. лицевой, передний, спереди – в. з чолá,
в. чоловй, в. перéдній;
в. продольный, вдоль – в. подóвжній;
в. рельефный – в. рель΄єфний;
в. с высоты птичьего полета – в. з пта
шного лéту;
в виде вилки – розсóхуватий (СЖМ, Г,
Нік);
в виде кольца – кільцювáтий;
в виде кружков – кружкáми;
в обратном виде – горніж (СЖМ, Г, ІШ,
Нік).
Видение стереоскопическое – бáчення (Граб,
Нік) стереоскопíчне.
Видеть простым глазом – бачити гóлим
óком;
в. в обратном виде – б. горніж;
в. ясно – б. вирáзно;
предмет виден весь – предмéт вдно вéсь.

Вихрить

Видимость (сигнала, показаний) – вдність
(-ности) (N).
Видимый – вдний (ДСТ, Тмч, Т, Нік); ви
дмий (СЖМ);
в. резко – в. сно, рíзко;
на видном месте – на виднотí (СЖМ).
Виднеться (о сигнале) – виднíтися (ІШ,
СЖМ).
Видовой (число дерева) – показнй (N).
Видоизменение (чертежа) – відмíна (СЖМ,
Т, ДСТ, Нік).
Видоизменять, видоизменить – відмінти,
відмінти (Нік, СЖМ).
Видоискатель – шукáч(-чá) (N).
Визир – прóзір(-зóру) (Граб);
в. (узкая просека) – прозірнá прóсіка (Г,
Нік);
в. прорубить – п. прорубáти.
Визирка – шмга (Г).
Визирный – зірнй (Граб), націльнй (Мхл).
Визирование – зóрення (Граб).
Визировать – зóрити (Граб).
Вилка (мензульная) – влка(-лок) (Мзл);
в. (часть инструмента) – розсíшок(-шка)
(N);
в. мерная или таксационная – óбмірка
(N), влка таксаційні;
в. с округлением – о. з заокрýгленням.
Вилкообразный – вилкувáтий, розвлкува
тий, розсóхуватий.
Винкель, гак, рейсшина – Т-лінíйка (N).
Винт – ґвинт(-тá) (Тмч, Г, ЗУ, ДСТ, СЖМ,
ІШ);
в. зажимательный – ґ. затискнй;
в. исправительный, юстирный – ґ. ви
правнй (Граб);
в. микрометренный, микрометрический – ґ. мікрометрчний;
в. нажимательный – ґ. натискнй;
в. поверительный – ґ. виправнй;
в. подъемный – ґ. підіймнй;
в. прижимной – ґ. притискнй;
в. становий – ґ. становй (Граб);
в. уравнительный – ґ. вирівнльний;
в. установочный – ґ. установнй;
в. юстирный – ґ. виправнй;
в. Штамфера – ґ. Штáмпферів;
в. элевационный – ґ. підіймнй;
в. закрепить – ґ. закріпти.
Виртуальный (о длине) – віртуáльний.
Висячий – виснй (СЖМ).
Вихревой (о движении) – вихровй (СЖМ).
Вихреобразный (о движении) – вихрувáтий.
Вихорь – вхор(-ру) (Нік, ІШ, Г, СЖМ).
Вихрить, крутиться вихрем – вхорити
(Г), вхоритися (Г).

Вкапывать
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Вкапывать, вкопать – в(у)кóпувати, в(у)ко
пáти (Г, ІШ, СЖМ).
Вкладывать, уложить (инструмент в ящик) –
вкладáти, вклáсти (СЖМ).
Вкладыш – вклáдень(-дня).
Вклинивание (земли) – уклнювання (Граб,
УЗ, ТехІнІІ).
Вклиниваться – врíзуватись зáклом, вкл
нюватись.
Включатель (в вертушке) – в(у)микáч(-чá)
(N).
Включать, включить (вертушку) – умикá
ти, увімкнýти (СЖМ).
Включение (вертушки) – умикáння (ІШ);
в. (в дачу разверстания) – завéдення (СЖМ).
Вкрапленый – вкрáплений;
в. (полосы) – повкрáплювані.
Вкрапливание – вкрáплювання (ТехІнІ),
вкрáплення (УЗ).
Влага – волóга(-ги) (СЖМ, Нік, Г).
Влагоемкий – волого΄ємний.
Влагоемкость – волого΄ємність(-ности).
Влагомер – вологомíр(-ра) (СЖМ).
Владелец – влáдник(-ка) (СЖМ), володíлець
(-льця) (СЖМ, АПС).
Владельческий, владенный (запись) – влáд
ницький (АПС, СЖМ), володíльницький
(АПС, СЖМ).
Владение – володíння (Граб, СЖМ, ІШ, Тмч,
Г);
в. единичное – в. одноособóве;
в. общее – в. спíльне;
в. общественное – в. громáдське;
в. общинное – в. общнне;
в. отдельное – в. відрýбнé;
в. подворное – в. погоспóдне;
в. пожизненное – в. доживотт;
в. постороннее – в. сторóннє;
в. прежнее – в. колшнє;
в. прилежащее – в. прилéгле, в. сумíж
не;
в. самовольное – в. свавíльне;
в. совместное – в. спíльне;
в. фактическое – в. фактчне;
в. частное – в. привáтне.
Влажнеть – волóгнути (Нік, СЖМ).
Влажность – волóгість(-гости) (Нік).
Влажный – волóгий;
в. (сырой) – вóгкий (СЖМ, ФС).
Влево – улíво, (у)лівóруч (СЖМ).
Влечение наносов (рекой) – волóчення, во
лочíння нáмулів (N).
Вливаться, влиться (о реке) – упадáти,
упáсти, вливáтися, влтися.
Влияние (рефракции) – вплив(-ву) (Граб,
Мхл, СЖМ, АПС, Т).

Вода артезианская

Внедряться друг в друга (кроны дерев) –
унутртися (N).
Вненадельный (земля) – позанадíльний (N).
Внецентральный (сигнал) – позацентрóвий
(N).
Внешний (о границе) – околшній (СЖМ,
ІШ, АПС, КСІ, Г, Т), зокíльний (N).
Внимание! (команда реечнику) – пóзір!
Вносить (в список) – упсувати, завóдити
(до реєстру).
Внутренний (контур, граница) – середóвий
(Граб, ТехнІнІІ, Т, Г, СЖМ), внутрішній
(СЖМ).
Внутриселенный (о землеустройстве) – сé
лищний (N).
Внутрисемейный (раздел) – роднний (N).
Внутрь (действовать винтами) – усерéди
ну (СЖМ, У, ІШ).
Вогнуто-выпуклый – угнýто-вгнутий.
Вогнутость – угнýтість(-тости) (СЖМ, Т).
Вогнутый – угнýтий (СЖМ, Т, ФС, Мзл).
Вода артезианская – водá артезíйська;
воды атмосферные – в. атмосфéрна (Пох);
в. верховая – в. горíшня;
в. высокая – в. висóка (Граб);
в., годная для питья – в. питнá (СЖМ,
т. ІІІ, стор. 230), в. придáтна до питт;
воды грунтовые – в. ґрунтова (Т, УЗ, Пох,
Трх);
в. дождевая – в. дощовá (СЖМ), дощíвка
(СЖМ);
в. жесткая, твердая – в. твердá (Т);
в. ключевая – в. джерéльна (СЖМ, Т);
в. колодезная – в. колóдязна;
в. ливневая – в. зливóва;
в. мягкая – в. м’якá (Т);
воды надземные – в. надзéмна, в. поверх
н΄єва;
в., негодная для питья – в. непитнá (СЖМ),
в. непридáтна до питт;
в. низкая – в. низькá;
в. питьевая – в. питнá (СЖМ, т. ІІІ,
стор. 230, Пох);
в. поверх льда – полíй(-лі) (СЖМ, ІШ);
в. поверхностная – в. поверхн΄єва;
воды подземные – в. підзéмна (УЗ);
в. полая (не покрытая льдом) – в. пóла;
воды почвенные – в. ґрунтовá (Трх, УЗ,
Т, Пох);
в. пресная – в. солóдка (Т);
в. прибылая – в. прибутнá (СЖМ);
в. промышленная – в. промислóва;
в. проточная – в. текýча;
в. спускная – в. зливнá;
в. сточная – в. стічнá;
в. стоячая – в. сточа (Т, Трх);

Водворение
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в. текучая – в. текýча (СЖМ, Трх).
Водворение (переселенцев) – осáджування,
осáдження (СЖМ, АПС).
Водворившийся – осíлий.
Водворять, водворить – осáджувати, оса
дти (Т, ІШ, Нік, АПС, СЖМ).
Водворяться, водвориться – осідáти, осíс
ти (АПС, ІШ, Нік, СЖМ, Г).
Водный – водянй (Г, ІШ, ФС, Т, Нік), вóд
ний (за СЖМ).
Водовместилище – водóймище (ТехІнІ), во
дóйма (Т).
Водовместимость – водомíсткість(-кости);
в. мертвая – в. мéртва;
в. полезная – в. вжточна, в. пожточна.
Водоворот – вир (вру) (ІШ, Т, СЖМ, Г).
Вододействующее заведение – водочнний
зáклад (N).
Водоем – водóйма (СЖМ, Т, Нік, Трх).
Водоизмеритель (прибор) – водомíр(-ра)
(Нік).
Водоизмерительный (прибор) – водомíрний
(Нік), водомíрчий.
Водокачка – водотжня.
Водолаз – норéць(-рц) (СЖМ).
Водолазный – норéцький.
Водомер – водомíр(-ра) (СЖМ, Нік).
Водомерный – водомíрний (ДСТ, УЗ, СЖМ,
Нік), водомíрчий.
Водомерщик – водомíрник(-ка) (N).
Водомоина, вымоина – водорй(-ря) (Мхл,
Т, СЖМ, Г), вимвина (N).
Водонепроницаемость – водонепрохíдність
(-ности) (N).
Водонепроницаемый – водонепрохіднй (N).
Водоносность (реки) – водонóсність(-ности)
(N), воднстість(-ности) (N).
Водоносный (горизонт) – водонóсний, водо
вмíсний (N).
Водоотводный – водовідвíднй (ТехІнІІ).
Водоохранный (о значении лесов) – водоза
хиснй (N).
Водопад – водоспáд(-ду) (СЖМ, ІШ, Нік).
Водопадь (убыль воды в реке после разлива) – спад(-ду) вод (N).
Водопой – водопíй(-пóю) (СЖМ, АПС, Г, Пох,
ПравЗ).
Водополье, половодье – водопíлля (СЖМ,
Г).
Водоприемник – водопрйма(ч) (N).
Водоприемный – водоприймóвий, водоприй
мáльний.
Водопроводимость – водопровíдність(-нос
ти) (N).
Водопроизводительность – водовидáтність
(-ности) (N).

Возвышение

Водопроницаемый – водопрохіднй (N),
водопропускнй (N).
Водопропускной – водопропускнй (N).
Водораздел (линия, местность) – межирíч
чя (Граб, Г, СЖМ, Т), вододíл(-дíлу) (Мзл,
СЖМ, ТехІнІ).
Водораздельный (о линии) – вододíльний (Т,
КГА, Трх).
Водорой – водорй(-ря) (СЖМ).
Водосбор (собирание воды) – водозбíр(-збó
ру) (N);
в. (бассейн реки) – стóчище (Т, СЖМ).
Водосборник – водозбíрник(-ка) (N).
Водосборный – водозбíрний;
в. площадь – стóчище (Т).
Водослив – перелв(-ву) (N);
в. неполный, в. затоплений – п. нижче
рівнéвий (N);
в. полный – п. вищерівнéвий (N).
Водосливный – переливнй (N).
Водоснабжение – водопостачáння (Т, СЖМ,
ТехІнІ);
в. (питание рек) дополнительное – жв
лення (річок) додаткóве.
Водоспуск – водоспýск(-ску) (N).
Водоспускной – водоспускнй.
Водостеснительный – водотснй (N).
Водостой – нетéча(-чі) (Г), водостíй(-стóю)
(N).
Водостойкий – водостійкй.
Водосток (сооружение) – водостíк(-стóку).
Водосточный (о канаве) – водозбíжний, во
достóчний.
Водоток – водотóка.
Водоудаление – вдалення вод (N).
Водоуказатель – водовкáз(-за) (N).
Водоуказательный – водовкáзний.
Водоупорность (слоя) – водонепрохíдність
(-ности) (N);
в. (материала) – водотрвкість(-кости) (N).
Водоупорный (слой) – водонепрохіднй;
в. (не подающийся действию воды) – водо
тривкй.
Водохранилище – водóймище (ТехІнІ), во
дóйма (Т).
Водянистый – водянстий, вóдяний (за
СЖМ).
Водяной – водянй, вóдявий.
Возвышаться – височтися (СЖМ), вивищá
тися.
Возвышение (место) – підвщення (СЖМ,
АПС, Г);
в. (низа фермы) – піднятт, височинá;
в. относительное – п. віднóсне, в. віднóсна;
в. (местности, воды само по себе) – в
щання;

Возвышенность
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в. (местности искусственное) – підвщу
вання, підвщення.
Возвышенность (холм) – горбóвина (СЖМ,
Т, Трх, ТехІнІI).
Возвышенный (о местности) – підвщений
(СЖМ);
в. (луг) – висóкий (N);
в. (пункт, точка) – горовй.
Воздушно-сухой – повíтряно-сухй.
Воздушный – повíтряний (СЖМ, ФС, Т,
АПС).
Возмещение – відшкодóвування (СЖМ, АПС),
відшкодувáння (ТехІнІ).
Возмещать, возместить – відшкодóвувати,
відшкодувáти (АПС, СЖМ).
Возмущение (магнитное) – збýрювання, збý
рения (Граб).
Возникновение (обладания) – настáння (Г,
СЖМ, АПС).
Возобновление (границ) – віднóвлення, по
нóвлення (СЖМ, АПС, Г, ПравЗ, ТехІнІ).
Возобновлять, возобновить – віднóвлю
вати, відновти, поновлти, поновти
(СЖМ, Т, Г).
Возраст (леса) – вік(-ку) (Г, Нік, ІШ, СЖМ,
У);
в. групповой – в. груповй.
Волна – хвля(-лі) (СЖМ, Г, ФС, Т);
в. приливная – сулíй(-лóю) (СЖМ, Г), хв
ля припливнá.
Волнение (воды) – хвилювáння (СЖМ, Г,
АПС).
Волнистость (наклеенной на доску бумаги) –
хвилстість(-стости).
Волнистый (о местности) – хвилстий (Граб,
ДСТ, Т, Г, У, СЖМ, Мзл).
Волнолом, волнорез – хвильорíз(-рíза) (СШ).
Волномер – хвильомíр(-ра) (N).
Волнообразный (о местности, движении) –
хвилювáтий (Граб, СЖМ, ДСТ), хвилс
тий (Граб, СЖМ, Т, ФС, ДСТ).
Волосность – капілрність(-ности) (ФС, Т,
СЖМ, ІШ), волоскувáтість(-тости) (ФС).
Волосок (в зрительной трубе) – волосна
(Граб, Г, Нік, СЖМ).
Волостной (о границе) – волоснй (АПС,
СЖМ).
Волость – вóлость(-лости) (СЖМ, АПС).
Волосяной (о сетке) – волосянй (Мзл,
СЖМ).
Воронка (часть инструмента) – лíйка (Граб);
в. водоворота – вікнна (СЖМ, Г, Т).
Воронкообразный – лійкувáтий (T, СЖМ).
Ворот (для натягивания каната при промерах) – кóлóворіт(-роту) (СЖМ).
Ворота горные – пролíг(-лóгу) (T).

Всплывать

Восковка – воскíвка (N).
Восстановлять, восстановить – відновлти,
відновти, поновлти, поновти (СЖМ, Т);
в. перпендикуляр – стáвити, постáвити
сторчá (СЖМ, КСІ).
Восстановительный (о действии, работе) –
віднóвний (Т, СЖМ), понóвний (СЖМ).
Восстановление – віднóвлення, понóвлення
(СЖМ, ІШ, АПС).
Восток, Ост, О – схід (схóду) (СЖМ, Граб,
Мхл, Г), Ост, О;
на восток – на схід (АПС).
Восточный – схíдній (СЖМ, Граб, Мхл, Г).
Восходящий (поток) – догíрний (N).
Восьмигранный – восьмистíнний (СЖМ).
Впадать, впасть (о реке) – упадáти, упáсти
(СЖМ, Г, Т), вливáтися, влтися (Т, СЖМ,
Г);
в. (образовать впадину) – западáти, запáс
ти (СЖМ, Г).
Впадение (притоков) – упáд(-ду) (СЖМ),
упадáння (СЖМ), вливáння (СЖМ).
Впадина – запáдина (Граб, Т, Г, СЖМ, Мзл);
улогóвина (Г, СЖМ);
в. озерная – озерóвина (T).
Вразномет, комлями врозь – митусéм (Г,
Нік), митýсь (Г, Нік).
Вращать,-ся (кругом) – обертáти,-ся (Граб,
СЖМ, Т);
в. (до 180°) – повертáти.
Вращение – обертáння (Граб, СЖМ, T,
ТехІнІ);
в. (до 180°) – повертáння.
Вредный – шкіднй (СЖМ);
в. для хозяйства – господáрно-шкіднй
(N).
Временно-ослабленный – тимчасóво-зне
слений (N).
Время – час(-су) (СЖМ, АПС, ФС, Г, Граб,
У, Тмч, ІШ);
в. благоприятное – ч. спритливий; го
дна сприятлива;
в. года – добá рóку (СЖМ, КГА), порá рó
ку (СЖМ);
в. действия – час чнний, ч. чну;
в. надлежащее – ч. слýшний;
в. определенное – ч. взначений, ч. пéвний.
Вровень (с водой) – урівнí (СЖМ, ФС, ІШ);
в. (с краями сосуда) – ущéрть (Г, СЖМ,
ФС).
Вскрываться, вскрыться (о реке) – скре
сáти, скрéснути (СЖМ, Г), пускáти, пус
тти (СЖМ).
Вскрытие реки – скрес(-су) (СЖМ, АПС).
Всплывать, всплыть – спливáти, спливт
(Г, СЖМ), виринáти, вр(и)нути.

Вставка
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Вставка (для удлинения ножки циркуля,
прямая между двумя кривыми) – ýставка
(Граб, Пох);
в. (ножка циркуля) с карандашом – коло
рсник(-ка) (N), околчник(-ка) (Г) до
олівц, к., о. олівцéвий;
в. (ножка циркуля) с чертежным пером –
колорсник(-ка) (N), околчник(-ка) (Г)
до тýшу, к., о. тушéвий.
Вставлять, вставить – уставлти, устáвити
(СЖМ, Г).
Вставной – уставнй (СЖМ).
Встряхивание – стрýшування (СЖМ);
в. (одно, два и т. д.) – пóтрус(-су) (СЖМ,
ДСТ).
Вторичный – вторнний (Т, KCІ);
в. (повторный) – повтóрний (АПС).
Втулка (часть инструмента) – утýлок
(-лка).
Втыкать, воткнуть – утикáти, уткнýти (Г,
СЖМ), устромлти, устромти (Г, СЖМ).
Входить, войти в общество – вступáти, всту
пти до громáди;
в. в смешение (о лесной породе) – домíшу
ватись, домішáтись.
Входящий (угол) – вхіднй (N).
Въезд (место) – в’їзд(-ду) (Пох, СЖМ,
АПС, Г).
Выбирать, выбрать – вибирáти, вбрати
(СЖМ, Г, АПС);
в. время – вгодити годну, вгодити час
(СЖМ).
Выбор (места, участка) – вбір(-бору), (СЖМ,
АПС, Г);
в. предоставить – до вбору дáти (СЖМ).
Выборный от общества для раздела общественного угодья – ділíй(-лі) (СЖМ).
Выборочный (рубка леса, регистрация) –
вибірнй.
Выверка – вивірння, ввірення (СЖМ).
Выверочный – вивірнй, вивíрчий.
Вывертывать, вывернуть – викрýчувати,
вкрутити (СЖМ).
Выверять, выверить – вивірти, ввірити
(СЖМ, Г).
Выветрелость – ввітрíлість(-лости) (СЖМ),
звітрíлість(-лости) (СЖМ).
Выветрелый – ввітрíлий (СЖМ), звітрíлий
(СЖМ).
Выветриваемость – вивíтрюваність(-ности),
звітрюваність(-ности).
Выветриваться, выветриться – вітрíти,
звітрíти (СЖМ), вивíтрюватися, ввітри
тися (СЖМ).
Выветривание – вивíтрювання (СЖМ, Т),
звітрíння (СЖМ, КГА, Т).

Выемка

Вывешивать флажки – викидáти прапорцí
(СЖМ).
Вывинчивать, вывинтить – виґвнчувати,
вґвинтити (СЖМ), викрýчувати, вкру
тити (АПС, СЖМ).
Выворачивать, вывернуть – вивертáти, в
вернути (СЖМ, Г).
Выгиб – вгин(-ну);
в., выгибание – вигинáння (СЖМ).
Выгибать, выгнуть,-ся – вигинáти, вгну
ти,-ся (СЖМ, Г).
Выгнутость – вгнутість(-тости) (СЖМ).
Выглядеть (иметь вид) – мáти вгляд(-ду)
(СЖМ).
Выгон – вгін(-гону) (Граб, Мхл, Мзл, СЖМ,
Г, ТехІнІІ, ПравЗ).
Выгорать, выгореть – вигорáти, вгоріти
(СЖМ, Т, Г);
в. (о краске) – зблякувáти, зблкнути (СЖМ,
Г).
Выдаваться, выдаться (какими-либо качествами) – вирізнтися, врізнитися (Г);
в. (вперед, вверх) – виставáти, встати (СЖМ),
виступáти, вступити (СЖМ).
Выдающийся – вирізнй;
в. (вперед, вверх) – вистáлий (СЖМ), вис
тупнй;
в. углом (часть чего-либо) – вріжок(-жка)
(СЖМ).
Выдвигаемый см. Выдвижной.
Выдвигать, выдвинуть,-ся – висóвувати,
-ся, висувáти,-ся, всунути,-ся (Г, СЖМ).
Выдвижной – висувнй (СЖМ).
Выдворять (землеустр.) – виселти (СЖМ,
АПС, Г);
Выдел, выделение – вділ(-лу) (СЖМ, АПС,
Г, ТехІнІ, УЗ), виділння, вділення (Т,
СЖМ, Мзл, АПС, ДСТ);
в. в натуре – в. у натýрі;
в. инструментальный – в. струментóвий;
в. неполный – в. непóвний;
в. обязательный – в. обов’язкóвий;
в. полный – в. пóвний;
в. предварительный – в. поперéдній;
в. принудительный – в. примусóвий;
в. частичный – в. часткóвий;
выделу подлежать – до вділу підлягáти.
Выделять,-ся, выделить,-ся – виділти,-ся,
вділити,-ся (АПС, Г, СЖМ);
в. (среди других качествами) – вирізнти,
-ся, врізнити,-ся (Г);
в.-ся (размерами среди ряда) – виставáти,
встати (СЖМ);
в.-ся на отруба – піт на вíдруб;
в.-ся пятнами – плямтися (СЖМ).
Выемка, выем – вйма;

Выкладывать
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в. (действие) – виймáння (СЖМ, Мзл);
в. (круглый вырез для вращающихся предметов) – вкіт(-кота) (за Г);
в. (в земле) – вкіп(-копа) (Т, ДСТ).
Выкладывать, выкласть (поленницы) –
викладáти, вкласти (СЖМ, Г, ІШ, У).
Выклинивание (о пластах) – виклинóву
вання, виклнювання (Т).
Выклиниваться, выклиниться – виклинó
вуватися, вклинитися (Т).
Выкопировывать, выкопировать – вико
пійóвувати, вкопіювати.
Выкопировка – вкопія, викопіювáння;
в. (процесс) – викопійовування.
Выложить (поленницу) – вкласти (СЖМ, Г,
У, ІШ);
в. в клетку – в. навперéклад.
Вымежёвывание, вымежевание – вимежó
вування, вмежування.
Вымежёвывать, вымежевать – вимежóву
вати, вмежувати (СЖМ, ТехІнІ).
Вымеривание – вимíрювання, вимірння,
вмір(-ру) (СЖМ, Г).
Вымеривать, вымерять, вымерить – ви
мíрювати, вимірти, вміряти (СЖМ, Г).
Вымерной (инструмент) – вимірнй.
Выморочность – відумéрлість(-лости) (N).
Выморочный двор, имущество – відумéр
щина (СЖМ, АПС, Г, Нік).
Вымоина – водорй(-рю) (СЖМ, Т, Г, Мхл),
вимвина (N).
Вымывать, вымыть (вода яму) – вимивáти,
вмити (СЖМ, Г).
Вынос (мель поперек реки против оврага) –
бурнáк(-кá,-кý);
в. (пикетов на кривую) – внесення.
Выносить, вынести (пикеты) – винóсити,
внести (Пох, Трх).
Выносливость (инструмента) – втрива
лість(-лости) (СЖМ).
Выпас – впас(-су) (АПС, Г), толóка (Г).
Выпашь – толóка (СЖМ).
Выписывать в выражении: выписывать
название сполна – писáти пóвну нáзву.
Выпись, выписка – впис(-су) (СЖМ, Г,
АПС, ТехІнІ).
Выправительный (винт) – виправнй (Мхл,
Граб, ТехІнІ).
Выправка (инструмента, записей) – вправ
ка (СЖМ).
Выправлять, выправить – виправлти, в
правити (СЖМ, Г).
Выправочный (винт) см. Выправительный.
Выпрямление (границ) – вирíвнювання, в
рівнення (СЖМ), виправлння, вправ
лення (СЖМ).

Высота

Выпрямлять, выпрямить,-ся – вирíвню
вати, врівняти,-ся (СЖМ, Г), виправлти,
вправити,-ся (Г, СЖМ).
Выпукло-вогнутый – вгнуто-вгнýтий.
Выпуклость – вигнутість(-тости) (ФС);
в. (на земной поверхности) – горбóвина.
Выпуклый – вгнутий (СЖМ, ФС);
в. мягко – повíльно-вгнутий.
Выражать, выразить (в метрических мерах) – визначáти, взначити (СЖМ).
Выразительность (обозначений, чертежа) –
вирáзність(-ности) (Г, ІШ).
Выразительный (чертеж, обозначение) –
вирáзний.
Вырез (для трубы) – вріз(-зу, -за) (Граб).
Вырисовывать, вырисовать,-ся – вимальó
вувати, вмалювати,-ся (СЖМ, Г).
Вырубывать, вырубить (лес) – вирýбувати,
вирубáти, врубати (СЖМ, Г), зрубувати,
зрубáти (СЖМ, Г).
Вырубка (леса) – рубáння, вирýбування
(СЖМ, Г), зруб(-бу) (Г);
в. (место) – зруб(-бу) (Г, СЖМ);
в. просвета (визира) – прорýбування про
зóру.
Высекание (на камне знака) – карбувáння
(СЖМ).
Высекать, высечь (на камне) – викарбóву
вати, вкарбувати (СЖМ).
Выселение – виселння, вселення (СЖМ,
АПС).
Выселок – вселок(-лка) (СЖМ, УЗ, Пох,
ПравЗ);
в. (близ села) – прсíлок(-лка) (СЖМ, Г).
Выселять, выселить,-ся – виселти, все
лити,-ся (СЖМ, АПС, Г).
Выситься – височтися (СЖМ).
Выскабливать, выскоблить – вис(ш)крібáти,
вс(ш)кребти (Г), вискромáджувати, вс
кромадити (СЖМ).
Высовывать, высунуть (колено трубы, рей
ки) – висóвувати, висувáти, всунути (СЖМ,
Г).
Высокоберегий – високоберéгий.
Высокооборотный (порода леса) – довго
оборóтний, довгооборóтовий (N).
Высокорослый (дерево) – високорóслий.
Высокоствольный – високостовбýрий, ви
сокостовбурóвий.
Высота – вишинá (СЖМ, Г), висотá (ФС,
КСІ, СЖМ, УЗ, Граб, Мхл);
в. геометрическая – в. геометрчна;
в. для прохода судов – в. проїзнá;
в. над уровнем моря – в. надмóрська, в. над
рíвнем мóря;
в. ортометрическая – в. ортометрчна;

Высотный
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в. относительная – в. віднóсна, в. зглдна;
в. условная – в. умóвна;
высотою, в высоту – заввшки (СЖМ, Г),
увш (СЖМ).
Высотный – вишнний, висóтний (УЗ).
Высотомер – вишиномíр(-ра) (N), висотомíр
(-ра) (СЖМ, Мзл).
Высохший (река, ручей) – вс(о)хлий (СЖМ).
Выставлять, выставить (веху) – виставл
ти, вставити, постáвити;
в. (флаг) – викидáти, вкинути (СЖМ).
Выступ – вступ(-па) (Граб);
в. берега – шпиль(-л) (Прилуччина);
в. (земли, вдающийся в чужую землю, или
в другое угодье) – зáкло (Г, СЖМ);
в. (на ноге треноги для надавливания ногой) – піднíжок(-жка) (N);
в. скалы – прскалок(-лка) (СЖМ).
Выступать, выступить (из воды, из ряда) –
виставáти, встати (СЖМ);
в. (постепенно) – витавáти, втонути
(СЖМ).
Выступающий (о береге) – виставнй (N).
Высыхание (о реке) – висихáння, всхнення
(Г, СЖМ);
в. (частичное) – усихáння, усóхнення
(СЖМ).
Высыхать, высохнуть – висихáти, в
сох(ну)ти (СЖМ, Г);
в. (частично) – усихáти, усóхнути (Г, СЖМ).
Вытекание – витікáння (СЖМ), втік(-току);
в. каплями – скáпування;
в. (о ключе) – виринáння.
Вытекать, вытечь – витікáти, втекти (Г,
СЖМ);
в. каплями – скáпувати, скáпати (СЖМ),
точтися кáплями (СЖМ);
в. (из отверстия, струей) – точтися (Г,
СЖМ), вточитися (СЖМ);
в. (о ключе) – виринáти (СЖМ, Г), ври
нути (Г).
Вытягивать, вытянуть – витягáти, втягти
(СЖМ, Г);
в. (удлинять) – видóвжувати, вдовжити
(Г), витягáти, втягти (СЖМ);
в. (цепь по линии) – простягáти, простягт
(СЖМ);
в. (цепь по линии с натяжением) – напинá
ти, напнýти (Г);
в. (чертеж тушью) – потягáти, потягт (N).
Вытянутый (форма) – простжнй (N).
Выход (из общества) – вступ(-пу) (N);
в. родников – криничще (Т).
Выходец – входець(-дця) (СЖМ, Г).
Выходить (река из берегов, долина к реке) –
вихóдити, вйти (СЖМ, АПС, Г);

Галька

в. (из употребления) – вивóдитися, ввес
тися (СЖМ, Г).
Выцветание – вицвітáння (СЖМ), зблку
вання, зблкнення (СЖМ), зблякáння.
Выцветать, выцвесть – вицвітáти, вцвіс
ти (СЖМ), зблякувáти, зблякáти, зблк
нути (СЖМ, Г).
Выцветающий – блякнй, вицвітнй.
Выцветший – вцвілий (СЖМ), зблклий
(СЖМ).
Вычеркивать, вычеркнуть – викрéслюва
ти, вкреслити (СЖМ, АПС).
Вычерчивание – вирисóвування, врису
вання.
Вычерчивать, вычертить – вирисóвувати,
врисувати (Мхл, СЖМ, УЗ, Мзл);
в. в туши, в карандаше – в. тýшем, в. олів
цéм.
Вычисление – обчислння, обчслення (Т,
Граб, СЖМ, КСІ, Мзл, УЗ, ТехІнІ);
в. контрольное – о. контрóльне;
в. математическое – о. математчне;
в. приближенное – о. наблжене;
в. точное – о. тóчне.
Вычислительный – обчслювальний.
Вычислять, вычислить – обчислти, обчс
лити (СЖМ, КСІ, Мзл, УЗ).
Выше делаться, сделаться – вщати (Г,
Нік, СЖМ), повщати.
Вышележащий – пóвщий (СЖМ).
Вышка – вéжка (N).
Выщелачиваемый (грунт) – виполіскнй
(N).
Выщелачивание – виполíскування (N).
Выщелачивать, выщелочить – виполíску
вати, вполоскати (N).
Выяснять, выяснить путем опыта –
виявлти, вявити дóсвідом (N).
Вязкий (грунт) – чіпкй (СЖМ), в’язкй;
в. (дорога) – грузькй (Г, СЖМ).
Вязкость (липкость) – чíпкість(-кости);
в. (о дороге) – грýзькість(-кости) (СЖМ).
Вязнуть – грýзнути (СЖМ, Г);
в. (прилипать) – чіплтися (СЖМ).

Г
Гавань – гáвань(-ні) (СЖМ, АПС, Г).
Гайка – мýтра (MC), гáйка (Граб, Г, СЖМ,
ІШ).
Галечный – рінякóвий (Т);
г. скопление – рінще (Т).
Галс – гальс(-са) (СЖМ).
Галька – рінь(-ні) (Т, Г), отóчень(-чня) (Т);
г. крупная – лобáк(-ку) (СЖМ, Т);

Гарь
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г. мелкая – ситéць(-тцю) (СЖМ, Т);
г. речная – рінь(-ні) (Т, СЖМ).
Гарь (место) – згар(-ру) (СЖМ, Г), згáрище
(Г, СЖМ).
Гать – гáта, гатка (СЖМ, Г, IШ).
Гектар – гектáр(-ра) (Граб, Мзл, УЗ).
Гелиотроп (инструм.) – геліотрóп(-па).
Генеральный (о плане) – загáльний (СЖМ,
АПС, ІШ, Г), генерáльний (СЖМ, АПС, IШ,
Г).
Геоботаник – геоботáнік(-ка).
Геоботанический – геоботанíчний.
Географический – географíчний (Граб, ФС,
СЖМ, IШ, КГА).
Геодезист – геодезст(-та) (СЖМ, УЗ), гео
дéт(-та) (Граб).
Геодезический – геодезчний (СЖМ, Мхл,
KCІ, УЗ);
Г. Управление – Г. Упрáва (Граб).
Геодезия – геодéзія (СЖМ, Граб, Мхл, Мзл,
Трх, KCІ, УЗ);
г. низшая – мірнцтво (N).
Геоид – геóїд(-да) (Граб, Т).
Геологический – геологíчний (СЖМ).
Геомонтография – геомонтографія.
Герб государственный – герб(-бá) держáв
ний (АПС).
Гигрометр – вологомíр(-ра) (N), гігромéтр
(-тра) (СЖМ, ФС).
Гигрометрический – вологомíрний, гігро
метрчний (СЖМ).
Гигрометрия – гігромéтрія (СЖМ).
Гигрометрограф – вологомíр самопсний
(N), гігрометрóграф.
Гидрогеологический – гідрогеологíчний (УЗ,
Пох).
Гидрогеология – гідрогеолóгія.
Гидрограф – гідрóграф(-фа).
Гидрографический – гідрографíчний (СЖМ).
Гидрография – гідрогрáфія (СЖМ, Т).
Гидролог – гідрóлог(-га).
Гидрологический – гідрологíчний (УЗ).
Гидрология – гідролóгія (Т).
Гидрометр – гідромéтр(-тра) (СЖМ).
Гидрометрический – гидрометрчний (УЗ).
Гидрометрия – гідромéтрія (СЖМ, УЗ).
Гидромодуль – гідромóдуль(-ля).
Гидромодульный – гідромóдульний.
Гидроустановка – водосилóвня (N).
Гипсометр – гіпсомéтр(-тра);
г. зеркальный – г. люстрóвий.
Гипсометрический – гіпсометрчний (СЖМ).
Гипсометрия – гіпсомéтрія (СЖМ, Т).
Гипсотермометр-термобарометр
–
гіпсотермóметр(-тра) (С).
Гирло (укр.) – грло (Г, Т, СЖМ).

Гнездо

Гирька (в отвесе) – тягарéць(-рц) (Граб),
важóк(-жкá) (ФС, СЖМ).
Глава двора – госпóдар(-ря) (за Г).
Главная Физическая Обсерватория – Го
ловнá Фізчна Спостерéжня, Обсерватóрія.
Главное Управление Землеустройства –
Головнá Упрáва Землевпордження.
Гладкий (о бумаге) – глáдкий (Т, Г, ІШ, У,
Тмч);
г. (о болоте, поле) – рíвний (СЖМ, ІШ,
Тмч, Г);
г. (ход инструмента) – плавкй (СЖМ, Г).
Глаз – óко (Граб, Г, СЖМ, ІШ);
г. вооруженный – о. озбрóєне (Граб);
г. невооруженный – о. гóле (СЖМ);
на глаз – на óко (Граб, Мзл, СЖМ);
простым глазом – гóлим óком (СЖМ,
т. III. стор. 605 «простой»).
Глазной (прорез) – óчний (Граб, Мхл, СЖМ,
ІШ).
Глазомер – окомíр(-ра) (Граб, СЖМ, ДСТ).
Глазомерно, на глазомер – на óко (СЖМ,
Граб, ДСТ, Мзл).
Глазомерный – окомíрний (Граб), на óко
(Граб).
Глина – глна (СЖМ, ФС, Г, Граб, ІШ);
г. влажная клейкая (грунт) – глей (глéю)
(Г, ФС, СЖМ, Т, Трх).
Глинистый – глнистий, глнстий.
Глинисто-песчаный – глнисто-піскóватий.
Глинище – глнище (СЖМ, ПравЗ, ІШ, Г,
Т, Мзл).
Глубина – глибинá (Граб, ТехІнІ, СЖМ, Г,
Т, ІШ, Пох, Мзл);
г. безопасная – г. безпéчна;
г. достаточная – г. достáтня;
г. недостаточная – г. недостáтня;
г. погружения – г. занурнá;
г. промерзания – г. промерзнá;
г. размыва – г. розмивнá;
г. судоходная – г. судноплáвна;
глубиною, в глубину – углб (СЖМ, ІШ),
завглбшки (СЖМ, Г, ІШ).
Глубинный – глибнний (Т).
Глубиномер – глибомíр(-ра) (N).
Глубокий – глибóкий (Т, СЖМ, Г, ІШ).
Глубже становиться, сделаться – глбша
ти, поглбшати (Г).
Глубоководный – глибоковóдний, глибоко
вóдий (СЖМ).
Глубокость – глибóкість(-кости) (СЖМ).
Глубь – глиб(-бу) (СЖМ, Г).
Глыба – брла (ФС, СЖМ, Г, Т, ІШ).
Гнездо или подшипник – лíжко (N).
Гнездо в выражении: «маломерные участки
отводятся в одних местах гнездами» –

Гниющий
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«маломíрні ділнки нарізáють в однх
місцх кущáми» (N).
Гниющий (поддающийся гниению) – гниль
нй (СЖМ).
Гномон – гнóмон(-на) (Граб, ЛМФ, ХК).
Гнущийся легко – гнучкй (Г), гинкй
(СЖМ).
Годичный, годовой – роковй (Нік, СЖМ),
рíчний (СЖМ, АПС, Г).
Годность (техническая) – здáтність(-ности)
(СЖМ, АПС, IШ, Г), придáтність(-ности)
(Г, СЖМ, АПС, ІШ).
Годный – здáтний (СЖМ, АПС, Г), придáт
ний (Г, T, СЖМ, АПС, Срд);
г. в рубку – з. на зруб.
Голик (на вехе) – деркáч(-чá) (Г, СЖМ).
Головка (рейсшины, циркуля) – голóвка,
(Граб).
Головной (передовой) – чíльний (СЖМ).
Гололедица – óжеледь(-ді) (СЖМ, Г), оже
лéда.
Голыш (камни) – гáлька (СЖМ, ІШ).
Гон(а) – гóн(а) (ТехІнІІ, УЗ);
г. расходящийся – г. розбíжний (ТехІнІІ).
Гониометр – гоніомéтр(-тра) (Граб, Мхл, Т,
Мзл).
Гоны (укр.) – гóни (гін, гóнів) (Г, Граб,
ТехІнІІ);
г. большие (160 – 120 саж.) – г. дóбрі (Г),
г. велкі;
г. средние (80 саж.) – г. серéдні (Г);
г. малые (60 саж.) – г. невелкі (Г), г. малí.
Гора – горá (СЖМ, Г, ІШ, Т);
г., лишенная растительности – г. лса
(СЖМ);
отрог горы – віднóга гор (СЖМ, Г, Нік,
ІШ, Тмч, ДСТ);
подошва горы – спід, підóшва гор
(СЖМ);
склон горы – згíрок(-рка) (СЖМ), узгíр’я
(СЖМ), схлок(-лка) (Г, Нік);
цепь гор – пáсмо гір (СЖМ).
Горб (выпуклость) – горб(-бá) (СЖМ).
Горизонт (видимый) – óбрій(-рію) (T, ФС,
СЖМ, Тмч, АПС, Мзл, Г, ДСТ, ІШ);
г. (матем.) – пóзем(-му) (Граб, ФС, KCІ,
СЖМ, Тмч, ІШ, ДСТ);
г. (уровень) – рíвень(-вня) (Т, ФС, Г, УЗ,
Граб, KCІ, Мхл, АПС, ІШ, Мзл, Пох,
ТехІнІ, Трх, ДСТ);
г. верхнего бьефа – р. горíшній;
г. весенний – р. веснянй;
г. визирный – п. (по)зірнй (Граб);
г. водоносный – р. водовмíснй;
г. высокий – р. висóкий;
г. высоких вод – р. висóкої вод;

Городской

г. геодезический – р. геодезчний (Граб);
г. искусственный – п. штýчний (Граб);
г. истинный – п. спрáвжній;
г. ледоставный – р. кригостáвний;
г. ледоходный – р. кригоплáвний;
г. малых вод – р. малóї вод;
г. меженный – р. межéнний;
г. моря – р. морськй;
г. наводнения – р. пóвідний;
г. нижнего бьефа – р. низовй;
г. низкий – р. низькй;
г. нормальный – р. нормáльний;
г. нулевой – р. нульовй;
г. подпертый – р. підпéртий;
г. половодья – р. водопíльний;
г. рабочий – р. робóчий, р. робíтний;
г. самый высокий – р. найвщий (УЗ);
г. самый низкий – р. найнжчий (УЗ);
г. средне-низкий – р. пересíчно-низь
кй;
г. средний – р. пересíчний;
г. судоходный – р. судноплáвний;
г. условный – р., п. умóвний (Граб);
г. характерный – р. характристчний.
Горизонталь – позéмина (СкМТ);
г. вспомогательная – п. допомічнá;
г. дополнительная – п. додаткóва;
г. основная – п. основнá;
г. промежуточная – п. промíжнá.
Горизонтальность – позéмність(-ности)
(СЖМ), горизонтáльність(-ности).
Горизонтальный – позéмний (СЖМ, Г),
поземий (ФС, Граб, СЖМ, Т, KCІ, ІШ,
УЗ, Пох, ДСТ, Трх), горíзонтальний.
Гористость – гóряність(-ности) (СЖМ, IШ).
Гористый – гóряний (Т, Г, ІШ, СЖМ);
г. слегка – погóристий (СЖМ).
Горный – гірськй (Т, СЖМ, Тмч, Г, Мзл);
г. (вершина) – гíрний (СЖМ, Г, Т, Тмч);
г. равнина, пастбище – полонна (Г, Т,
СЖМ).
Город – мíсто (Граб, СЖМ, АПС, Г, IШ, КГА,
Пох);
г. губернский – м. губернільне;
г. заштатный – м. заштáтне;
г. окружной – м. округóве (КГА), м. окруж
нé;
г. очень малый, местечко – містéчко (Г,
СЖМ);
г. столичный – м. столчне (КГА);
г. уездный – м. повітóве;
пригород, окраина города, предместье –
передмíстя (АПС, IШ);
район города – кутóк(-ткá) (N);
центр города – середмíстя (СЖМ, АПС).
Городской – міськй (СЖМ, АПС, IШ, Г).

Господствовать
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Господствовать (о ветре, породе) – пере
важáти (N).
Господствующий (ветер, порода) – пере
вáжний (СЖМ, ТехІнІI).
Готовальня (набор инструментов) – спра
вльня рисівнча (N).
Граблеобразный (пластинка) – гребінчáс
тий (N).
Гравелистый – нарінстий.
Гравий – нáрінок(-нка) (Т, СЖМ), жорствá
(ФС, СЖМ, ІШ).
Гравийный – нарінкóвий.
Град (1/400 окружности) – град(-да) (Граб).
Градация – ґрадáція (СЖМ).
Градуирование – градуювáння, поділкувáн
ня.
Градуировать – градуювáти, поділкувáти.
Градус – грáдус(-са) (Граб, ЗУ, ФС, KCІ, Мхл,
IШ, Г, СЖМ), ступінь(-пен) (СЖМ).
Градусный – грáдусний (Мхл, КГА), ступе
нéвий;
г. (при делении на грады) – грáдний (N).
Граница – межá (Г, Граб, Мхл, ТехІнІІ,
СЖМ, Г, АПС, KCІ, У, ІШ, Мзл, УЗ);
г. внешняя, наружная – м. окóлишня;
г. внутренняя – м. середóва;
г. волостная – м. волоснá;
г. государственная – кордóн(-ну) (Граб,
Г, СЖМ, Тмч, АПС, У, ІШ);
г. губернская – м. губернільна;
г. естественная – м. прирóдна (ТехІнІІ);
г. искусственная – м. штýчна (ТехІнІІ);
г. казенная – м. урядóва;
г. несомненная – м. несумнíвна;
г. неутвержденная – м. незатвéрджена;
г. неформальная, частная – м. неформáль
на;
г. областная – м. крайовá;
г. окружная – м. околшня (ТехІнІІ, Мзл,
УЗ), м. окружнá;
г. политическая – кордóн(-ну);
г. спорная – м. спíрнá;
г. сухопутная – м. суходíльна (Граб);
г. существующая – м. фактчна;
г. уездная – м. повітóва;
г. укрепленная – м. закрíплена;
г. утвержденная – м. затвéрджена;
г. фактическая – м. фактчна;
г. формальная – м. формáльна;
г. частная – м. привáтна;
г. юридическая – м. юридчна.
Граничащий (с чем) – сумíжний (Г, ТехІнІІ,
Т, ІШ);
г. (ограничиваюший) – межівнй.
Граничить – межувáти (Т, СЖМ, АПС, Г);
г. между собой – межувáтися (Г, СЖМ).

Грунт

Граничный – межовй (АПС, ТехІнІІ).
Грань – грань(-ні) (СЖМ, Т, ІШ, Нік).
Графа (журнала) – графá (СЖМ);
г. (вертикальная) – шпáльта (СЖМ, Срд,
СДМ).
График – грáфік(-ка) (СЖМ, Жр, УЗ).
Графит – графíт(-ту) (Т, Граб, ФС, СЖМ).
Графить – лінíїти, лініювáти (СЖМ, ІШ).
Графический – графíчний (Мхл, Граб, КСІ,
ТехІнІІ, СЖМ, Т, ДСТ).
Графленый (линованый) – лінíєний, лінійó
ваний;
г. (на графы) – графóваний;
г. (на столбцы) – шпальтóваний.
Графо-аналитический – грáфо-аналітчний
(Граб).
Графо-механический – грáфо-механíч
ний.
Графометр – графомéтр(-тра).
Гребенка (часть инструм.) – гребíнка
(Граб).
Гребенчатый – гребінчáстий.
Гребень (горного хребта, волны, насыпи) –
грéбінь(-беня) (Мхл, Граб, ТехІн, Г, Т,
СЖМ).
Гребневидный, гребнеобразный – гребе
нювáтий.
Гребок (удар веслами) – гребóк(-бкá) (N).
Грести (на лодке) – гребт (СЖМ), веслувá
ти (СЖМ, Г);
г. вперед – г. у хід (СЖМ);
г. назад – табáнити (СЖМ, Г);
г., преодолевая течение – згрібáтися, згреб
тся (СЖМ);
гребнуть (сделать несколько ударов вес
лами) – гребнýтися (СЖМ), гребонýти
(N).
Гриф (станового винта) – рýчка (N).
Громоздкий (об инструменте) – невклáд
ний (N), невклáдистий (СЖМ).
Громоздкость – невклáдність(-ности) (АПС),
невклáдистість(-тости) (СЖМ).
Громоотвод (постоянная точка местности) – блискавчник(-ка) (ЕС), громозвíд
(-вóду) (СЖМ).
Грубый (инструмент, ошибка) – грýбий
(Граб, Мхл, СЖМ, ІШ);
г. (деление) – приблзний;
грубо разделить – приблзно поділти.
Груз (лота, отвеса) – тягáр(-рá) (Граб, СЖМ,
АПС).
Грузило – грузло (СЖМ).
Грунт – ґрунт(-ту) (Граб, Нік, СЖМ, ІШ,
КГА);
г. болотистый – ґ. болотстий;
г. болотный – ґ. болóтяний;

Грунтовой
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г. водонепроницаемый – ґ. водонепрохід
нй;
г. водопроницаемый – ґ. водопрохіднй;
г. глинистый – ґ. глнистий;
г. гравелистый – ґ. нарінстий;
г. жидкий – ґ. течнй;
г. илистый, иловатый – ґ. мулстий, ґ. мул
кй;
г. каменистый – ґ. каменстий;
г. насыпной – ґ. насипнй;
г. нетронутый, материк – ґ. нерýшений,
матерк(-кá) (СЖМ);
г. песковатый – ґ. піскувáтий;
г. песчаный – ґ. піщáний;
г. плотный – ґ. щíльний;
г. плывучий – ґ. пливкй, ґ. спливнй;
г. пучинистый – ґ. видимáстий;
г. слабый – ґ. нетривкй (N);
г. суглинистый – ґ. суглнистий, сýглинок
(-нку);
г. супесчаный – ґ. супіскóвий, сýпісок
(-ску);
г. сыпучий – ґ. сипкй;
г. торфяной – ґ. торфóвий.
Грунтовой – ґрунтóвий (СЖМ, Г, ТехІнІІ,
Т, Пох, Трх).
Группировать – групувáти (СЖМ, АПС, Нік).
Групповой – груповй (Т, АПС, КСІ).
Гряда (горная) – пáсмо (Т, СЖМ);
г. камней поперек реки – забóра (СЖМ).
Грязнить (инструмент) – бруднти (СЖМ,
ІШ).
Грязь (на дороге) – грязь(-зі) (Т, СЖМ);
г. (вязкая на дне водоема) – шлям(-му) (Г, Т),
твань(-ні) (СЖМ, ІШ);
г. (нечистота) – бруд(-ду) (СЖМ, Т, ІШ);
г. (топкая) – багнó (СЖМ).
Губа (устье реки) – лимáн(-ну) (N);
губы (баксы) – клéшні (Граб).
Губерния – губéрня (СЖМ, АПС);
г. Киевская, Харьковская и т. д. – Кїв
щина, Хáрківщна й т. д. (СЖМ).
Губка (чертежная) – гýбка (Т, СЖМ, Г);
г-ки (рейсфедера) – гýбки (N).
Гужевой – тягловй (N);
г. (о дороге) – возовй (СЖМ).
Гуммиарабик – дерéвний клей(-ю) (СЖМ),
ґýма арáбська.
Гуммигут – ґуміґýт(-ту) (Граб*, Мхл*, СЖМ*,
Мзл*).
Густой – густй (СЖМ, Нік, ІШ);
г. (о лесе, саде) – ряснй (СЖМ, Г, ІШ);
г. и высокий (о траве) – бýйний (Г).
Густолиственный – ряснолстий (N).
Густота (леса, окраски, дорожной сети) –
гýстість(-тости) (СЖМ, Г, ІШ, КГА).

Данность

Д
Давление – тиск(-ку) (ФС, СЖМ, АПС, Т, Г);
д. атмосферное – т. атмосфéрний;
д. барометрическое – т. барометрчний;
д. ветра – т. вітровй;
д. повышенное – т. підвщений;
д. пониженное – т. знжений.
Давность – дáвність(-ности) (АПС, СЖМ,
Нік), задáвнення (АПС);
по праву давности – прáвом дáвности
(СЖМ);
пришедший в давность – задáвнений
(СЖМ).
Даль – даль(-лі) (СЖМ).
Далекоземелье, дальноземелье – далекоземелля (ТехІнІ, УЗ).
Далекоземельный – далекоземéльний.
Дальнозоркий – далекозóрий (Граб, СЖМ,
ФС, Нік, СДМ).
Дальнозоркость – далекозóрість(-рости)
(СЖМ, АПС, ФС).
Дальномер – далекомíр(-ра) (Граб, Мзл);
д. Порро – д. Пóррів;
д. Рейхенбаха – д. Райхенбáхів;
д. с переменным расстоянием между во
лосками сетки – д. з пересувнми воло
снками (N);
д. с постоянным углом – д. постійнокýт
ний (N);
д. стереоскопический – д. стереоскопíч
ний;
д. Эртеля – д. Ертелів.
Дальномерный – далекомíрний (Граб, Мхл,
Мзл).
Дальномерщик – далекомíрник(-ка) (N).
Дальность – далéкість(-кости) (СЖМ, Т, Г,
АПС, ФС, Нік);
д. действия – далекосжність(-ности) (N).
Дамба – гáт(к)а (АПС, СЖМ, ІШ, Г);
д. дорожная – г. шляховá,
д. защитная – г. захиснá;
д. струенаправляющая – г. водонапрямнá.
Данный (о направлении, скорости) – дáний
(КСІ, СЖМ, ІШ, Нік, Мзл);
данная (документ на пользование землей) – дáна(-ної) (АПС).
Данные – дáні (СЖМ, АПС, УЗ);
д. опыта – д. спрóби, д. спрóбні;
д. плановные – д. плнові (УЗ);
д. полевые – д. польовí;
д. расчетные – д. обчислóві;
д. цифровые, числовые – д. цифровí, д. чис
ловí.
Данность – дáна (N).

Дача
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Дача – дáча (Граб, ТехІнІ, АПС, ЗУ, УЗ);
д. генерального межевання – д. генерáль
ного межувáння;
д. защитная – д. захиснá;
д. лесная – д. лісовá (Граб);
д. общаго владения – д. спíльна (АПС);
д. общесменная – д. спільнорýчна (N);
д. разверстания – д. розкладкова (N);
д. смежная – д. сумíжна.
Двигающийся (напр., на оси) – рухóмий
(СЖМ, ІШ).
Двигать, двинуть,-ся – рýхати,-ся (СЖМ,
IШ, Г), рýшити,-ся (Г, АПС, СЖМ, IШ).
Движение – pуx(-xу) (АПС, СЖМ, Г, ФС,
KCІ, Мхл, ТехІн, Мзл);
д. вихревое – р. вихровй;
д. вихреобразное – р. вих(о)рувáтий;
д. волнообразное – р. хвилювáтий;
д. восходящее – р. догíрний;
д. вращательное – р. обертóвий;
д. грубое – р. грýбий (ТехІнІ);
д. замедленное – р. загáюваний;
д. ламинарное – р. ламíнний;
д. микрометренное – р. мікрометрчний,
р. мікрометрóвий;
д. неравномерное – р. нерівномíрний;
д. неустановившееся – р. неустáлений;
д. нисходящее – р. додíльний;
д. параллельно-струйчатое – р. рівнобіж
но-струмнний;
д. плавное – р. плавкй;
д. равномерное – р. рівномíрний;
д. самотеком – р. самотéчний;
д. судоходное – р. судноплáвний;
д. тугое – р. тугй;
д. турбулентное – р. турбулéнтний;
д. ускоренное – р. пришвдчений;
д. установившееся – р. станівкй, р. устá
лений.
Двоекратний см. Двукратный.
Двоиться, удвоиться (об изображении) –
двоїтися (СЖМ), подвóюватися (ІШ).
Двойной – подвíйний (СЖМ, Мхл, Граб, Мзл,
АПС, Т, ІШ, ФС, KCІ, Г);
д. (об измерении, чтении отсчетов) – дво(х)
разóвий (СЖМ, ТехІнІІ).
Двойственный (сигнал) – двоїстий (СЖМ,
АПС, IШ).
Двор – двір (дворá, двóру) (СЖМ, АПС, IШ,
Г), подвíр’я (ІШ, АПС, СЖМ, Г);
д. (землеустроительная единица) – госпо
дáрство (УЗ), госпóда (Г, Нік);
глава двора – госпóдар(-ря) (N);
члены двора – сім’ни (АПС*, ст. 179 «се
мья», ст. 32 «домашние», Г*);
д. безземельный – г. безземельне;

Деление

д. господский (усадьба) – еконóмія (Г, Нік);
д. (усадьба с постройками) – обíйстя
(СЖМ).
Двояко-вогнутий – двовгнýтий (ФС, Граб).
Двояко-выпуклый – двоопýклий, двовг
нутий (Граб, СЖМ, ФС).
Двузеркальный – дволюстрóвий.
Двукратный – дворазóвий (СЖМ, ТехнІІ),
двокрáтний.
Двукрылый (о вертушке) – двокрлий (N).
Двулопастный (о крыльях вертушки) – дво
лопáтний (N).
Двупризменый – двопризмóвий, двограня
кóвий (Граб).
Двупутный (ж. д.) – двокóлíйний.
Двусторонний – двобíчний (Т, СЖМ, АПС).
Двуточечний (метод) – двоточкóвий.
Двухсотенный (о масштабе) – двохсотéн
ний.
Двухярусный (лес) – двоповерхóвий (СГВ),
двоосадóвий (N).
Дебет (ключей) – видáтність(-ности) (N).
Дебри – нéтря (Г).
Девиационный – девіяцíйний, відхльний
(N).
Девиация – девіція (СЖМ), збóчення
(СЖМ).
Девственный (лес, степь) – незаймáний
(СЖМ, АПС, Т).
Деградация (земельная) – деґрадáція (Т).
Дезенсекстант – дезенсекстáнт(-та).
Действие – чин(-ну) (Г, СЖМ, Нік);
д. (влияние, напр., земного магнетизма) –
вплив(-ву);
д. землеустроительное – ч. землевпорд
ний.
Действовать – чинти (СЖМ, АПС, Г);
д. (чем-либо, напр., винтами) – орýдувати
(Мхл, СЖМ, Г);
д. (влиять) – впливáти;
д. (о машине, учреждении) – чинти, ро
бти.
Действующий (водомерный пост) – чнний
(Граб, СЖМ, АПС);
д. автоматически – самочнний (N), авто
матчний (АПС);
д. (влияющий) – впливнй.
Деклинатор – відхиломíр(-ра) (N).
Деклинация – вíдхил(-лу) (N).
Деклинограф – відхилорс(-са) (N).
Деклинометр – відхиломíр(-ра) (N).
Деление (на части) – пóділ(-ділу) (СЖМ,
Г, АПС, KCІ, IШ, Мзл);
д. грубое – п. приблзний;
д. (одно деление шкалы) – пóділка;
д. нулевое – п. нульовá.

Делильщик
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Делильщик – ділíй(-лі) (СЖМ).
Делимость (двора) – подíльність(-ности)
(KCІ, Т, АПС, ДСТ, СЖМ, ФС).
Делимый – подíльний (СЖМ, АПС).
Делительный (циркуль, машина) – подíль
ний (Граб, ДСТ), подільчий.
Делить – ділти (KCІ, СЖМ, АПС, Г, ІШ);
д. на градусы – градуювáти (N);
д. пополам – половнити (Т, KCІ, Мхл).
Депо – спрáва (СЖМ, АПС, Г, IШ);
д. земельное – с. земéльна;
д. землемерное, д. землемерское – мірництво (N);
д. землеустроительное – с. землевпорд
ницька (N), с. землевпордна (N), земле
впордництво (N);
д. изыскательное – с. вишукáрська (N),
вишукáрство (N);
д. исследовательское – с. дослíдницька
(N), с. дóслідна (N), дослíдництво (N);
д. таксаторское – с. таксáрська (N), так
сáрство (N).
Деловой (лес, древесина) – вирібнй (N).
Дельта (реки) – дéльта (Граб, Т, СЖМ).
Дельтовидный – дельтувáтий (СЖМ).
Делянка – ділнка (СЖМ, АПС, Г, Нік).
День в выражении: в течение одного дня –
обдень (Г);
каждый день, ежедневно – щодн (Г);
каждые два, три дня... – що два, що три
дні...
Депрессионный (кривая) – депресíйний.
Депрессия – депрéсія (Т).
Деревня – селó (СЖМ, Г, АПС, ІШ).
Дерево – дéрево (СЖМ, АПС, Тмч, Г, ІШ,
Мзл);
д-вья господствующие – д-вá перевáж
ні;
д. дровяное – д. дров’янé (Мзл);
д. заглушенное – д. заглýшене (СГВ);
д. замечательное – д. прикмéтне;
д. исключительное – д. виняткóве;
д. межевое – д. кляковé (Г);
д. модельное – д. взíрнé (N);
д. низкорослое – д. низкорóсле (Мзл);
д. отдельно растущее – д. відрýбне;
д. порочное – д. вáдне;
д. редкослойное – д. рідкé (N);
д. семенное – д. насінньóве, насíнник(-ка)
(N);
д. сухостойное – д. сухостíйне, сухостíй
(-тóю);
д. угнетенное – д. пригнíчене;
д. (материал: дубовий, липовий, сосновий,
а также группа деревьев одной поро
ды) – дубна, лпна, соснна...;

Длиннота

д. (срубленные и приготовленные для упо
требления) (соб.) – дерéвня (СЖМ, Г), де
рево (Г).
Держатель (для вертушки) – тримáч(-чá) (N).
Десятина – десятинá (Граб, СЖМ, АПС, ІШ,
Г, КГА, Пох).
Детализировать (проект) – деталізувáти
(СЖМ).
Деталь – подрóбиця (СЖМ, АПС, ІШ, У, Тмч),
подробина, детáль(-лю) (СЖМ, Граб, АПС).
Детальность (съемки) – доклáдність(-ности)
(N), детáльність(-ности) (N).
Детальный – доклáдний (СЖМ, Нік), детáль
ний (СЖМ).
Дефект (инструмента) – хба (Г, АПС, КСІ,
СЖМ).
Деформация (бумаги) – деформáція (ФС,
СЖМ, Граб).
Дециметр – децимéтр(-тра).
Диагональный (ход) – коснний (КСІ).
Диаграмма – діягрáма (СЖМ, Граб);
д. скоростей (гидром.) – д. швдкісна.
Диаметр – поперéчник(-ка) (КСІ, Граб), ді
метр(-ра) (КСІ);
д. нулевой – п. нульовй.
Диастомометрический угол (в дальномере) – мíрний кут(-тá) (N).
Диафрагма (в зрительной трубе) – діяфрáг
ма (Граб, СЖМ, ФС, Мзл).
Динамический (об оси потока) – динамíч
ний (ФС, СЖМ, Г, АПС, Т).
Диоптр – прóзір(-зóру) (Граб, Т), цільнк(-кá)
(Мхл);
д. глазной – п., ц. óчний;
д. неподвижный – п., ц. нерухóмий;
д. подвижный – п., ц. рухóмий;
д. предметный – п., ц. предметóвий.
Диоптрический – прозíрний, цільникóвий.
Диск (часть марки) – кружáло (Граб).
Дискообразный – кружалувáтий.
Дистанция (расстояние) – віддаль(-лі)
(СЖМ).
Длина – довжинá (Граб, Мхл, СЖМ, АПС,
Т, ФС, Г, УЗ, Трх, KCІ, СДМ, Срд, Тмч);
д. (наибольший поперечник фигуры) – дов
жинк(-кá) (СЖМ);
в длину (вдоль) – удóвж (СЖМ, Г);
длиною, в длину – завдóвжки (СЖМ), дóв
гий (СЖМ).
Длиннеть, удлиняться – дóвшати (СЖМ,
Нік).
Длинник – довжинк(-кá) (СЖМ).
Длиннополосица – довгосмýжність(-ности)
(N).
Длиннополосный – довгосмýжний.
Длиннота (участка) – дóвгість(-гости) (СЖМ).

Длинный
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Длинный – дóвгий (Граб, СЖМ, Г, IШ).
Длительность, продолжительность – три
вáлість(-лости) (Г, Срд), протжність
(-ности) (АПС, СЖМ);
д. (медлительность) – длвість(-вости)
(СЖМ), забáрність(-ности) (СЖМ).
Длительный (продолжительный) – тривá
лий (СЖМ), протжний (СЖМ, АПС, Г);
д. (медлительный) – забáрний (СЖМ, АПС),
длвий (СЖМ, АПС).
Длиться (о наблюдениях) – тривáти (СЖМ,
Г).
Дневник (наблюдений) – щодéнник, дéнник
(-ка) (СЖМ, Граб).
Дно (реки, оврага) – дно (дна) (Граб, Г, У,
СЖМ, АПС, Тмч, IШ);
д. размываемое – д. розмивнé.
Добровольный (выдел) – добровíльний (АПС,
СЖМ).
Доброкачественность – добрóтність(-ности)
(Граб, АПС, СЖМ).
Доброкачественный (материал, лес) – доб
рóтний (СЖМ, АПС, Нік), дóбрий (СЖМ,
АПС, Нік).
Добротность см. Доброкáчественность.
Добротный см. Доброкачественный.
Дождемер – дощомір(-ра) (ФС).
Дождемерный (инструмент) – дощомíр
ний.
Дождь – дощ(-щу) (СЖМ, Г, IШ).
Документ – докумéнт(-та) (СЖМ, АПС, IШ);
д. землеотводный – дáна (дáної);
д. кадастровый – д. кадастрóвий;
д. межевой – д. межовй;
д-ты отчетные (графики, таблицы, чертежи) – д-ти звíтні;
д. поземельно-устроительный – д. земле
впордний.
Долговечность – довговíчність(-ности) (СЖМ,
ІШ).
Долговечный (межевой знак) – довговíчний
(СЖМ, Г, ІШ).
Долговременность – довгочáсність(-ности)
(СЖМ, ІШ).
Долговременный (о наблюдениях) – довго
чáсний (СЖМ, ІШ, АПС, Нік).
Долголетний (об исследованиях) – довго
лíтній (СЖМ, ІШ, Нік).
Долгота (геогр.) – довготá (Т, Граб, СЖМ,
Г, УЗ).
Долевой – частковй (СЖМ, АПС, ІШ).
Долина – долна (Граб, Мхл, Т, СЖМ, Г, ІШ);
д. глубокая – жóлоб(-ба) (СЖМ, Т);
д. лесистая – байрáк(-кá) (СЖМ, Т, Г);
д. между горами – межигíр’я (СЖМ, ІШ,
Г);

Допустимый

д. небольшая круглая – падь(-ді) (СЖМ),
пáдина (СЖМ);
д. поперечная – перéярок(-рка) (Г);
д. степная – бáлка (Г, СЖМ, ІШ);
д. (теснина) – прóсмик(-ка) (СЖМ);
начало долины – одвéршок(-шка) (СЖМ);
отрог долины – придолнок(-нка) (Г,
СЖМ).
Долинистый – долнуватий (СЖМ), доли
нстий.
Долинный – долнний (СЖМ, ЗУ), долнó
вий.
Доля (напр., участия каждой породы,
1/100) – чáстка (СЖМ, ДСТ, Жр, ІШ, Г, У,
СДМ, АПС);
д. (земли, имущества) – пáйка (АПС, Г, У,
СЖМ);
д. выделяемая – п. видільнá;
прийтись на долю – припáсти.
Дом – дім (дóму) (ІШ, СЖМ, АПС, Нік).
Домежёвывать, домежевать – домежóву
вати, домежуват (N).
Домежевывание – домежóвування, домежу
вáння.
Домовладение – домоволодíння (N).
Домохозяин (землеустр.) – госпóдар(-ря)
(СЖМ, Г, АПС).
Донный – дóнний (СЖМ).
Дописка, дописывание – дописування, до
писáння (СЖМ, ІШ);
д. (то, что дописано) – дóписка (АПС,
СЖМ).
Доплескивать, доплеснуть – доплíскувати,
доплеснýти (СЖМ).
Доприселение – доосáджування, доосáджен
ня (N).
Допуск, допущение – дóпуст(-ту) (СЖМ,
АПС, ІШ), допускáння (ІШ), допýщення
(АПС, СЖМ);
д. (предположение) – прпуст(-ту) (Нік),
припускання, припýщення (КСІ).
Допускаемый, допустимый (об ошибке) –
допускнй;
д. (предполагаемый) – припускнй.
Допускать, допустить – допускáти, допус
тти (СЖМ, ІШ, АПС, Нік);
д. (разрешать) – дозволти, дозвóлити
(АПС, Нік);
д. (предполагать) – припускáти, припус
тти (АПС, СЖМ, КСІ, ІШ).
Допустимость – допýскність(-ности) (N);
д. (в смысле разрешения) – дозволéність
(-ности);
д. (в смысле предположения) – припýск
ність(-ности).
Допустимый см. Допускаемый.

Допущение
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Допущение см. Допуск.
Дорога – шлях(-ху) (Граб, ТехІнІІ, Мхл, СЖМ,
Км, ІШ, Г, АПС), дорóга (Г, АПС, СЖМ,
ІШ, Граб, Км);
д. бичевая, бичевник – лямíвка (СШ);
д. большая, большак – ш. велкий, до
рóга велка (Мзл), ш. бтий (АПС,
ТехІнІІ, ІШ), гостнець(-нця) (СЖМ,
Г, ІШ);
д. волостная – ш., д. волоснй,-á;
д. временная – ш., д. тимчасóвий,-á;
д. вьючная – ш., д. батóвий,-á;
д. гладкая (санная) – ш. плавкй (СЖМ),
д. плавкá (СЖМ);
д. государственная – ш., д. держáвний,-а;
д. грунтовая – ш., д. ґрунтовй,-а (Пох);
д. губернская – ш., д. губернільний,-а;
д. гужевая, тележная – ш., д. возовй,-á
(ТехІн, СЖМ);
д. двупутная – ш., д. двокóлíйний,-а, за
лізнця двокóлíйна;
д. железная – залізнця (СЖМ, АПС,
ІШ);
д. зимняя, весеняя, летняя – зимнк(-ку)
(ІШ), вешнк(-кý) (ІШ), літнк(-кý);
д. конно-железная, конка – кіннозаліз
нця;
д. мощеная (деревом) – ш., д. мóщений,-а,
мостнець(-нця);
д. мощеная (камнем) – ш., д. брукóваний,-а,
брук(-ку);
д. на гору (подъем) – узвíз (узвóзу) (СЖМ,
ІШ, Г);
д. непроезжая, непроездная – ш., д. не
проїзнй,-á (АПС);
д. общего пользования – ш., д. загáль
ний,-а;
д. одноколейная – ш., д. однокóлíйний,-а,
залізнця одноколíйна;
д. окольная – ш., д. окíльний,-а, манівéць
(-вц) (СЖМ, ІШ, АПС, Г);
д. окружная (30 м.) – ш., д. окрýжний,-á;
д. пешеходная – ш., д. хіднй,-á;
д. подъездная – ш, д. під’їзнй,-á;
д. полевая – ш., д. польовй,-á (Граб, Мзл),
путівець(-вця) (СЖМ, АПС);
д. почтовая – ш., д. поштóвий,-а;
д. проезжая – ш., д. проїзнй,-а (СЖМ,
АПС);
д. проселочная, проселок – путíвець(-вця)
(СЖМ);
д. районная (13 м.) – ш., д. райóнний,-а;
д. с канавами – ш., д. окóпаний,-а;
д. санная – ш., д. сáнний,-а;
д. сельская (10 м.) – ш., д. сільськй,-á
(ТехІнII, Пох);

Доступность

д. скотопрогонная – прóгін(-гóну) (СЖМ);
д. специального назначения – ш., д. осíб
ний,-а;
д. столбовая – ш., д. верстовй,-á (СЖМ,
АПС, Г), стовповй,-á, (СЖМ, ІШ);
д. транзитная – ш., д. транзтний,-а;
д. уездная – ш., д. повітóвий,-а;
д. уторенная – ш., д. накóчений,-а (СЖМ).
д. уторенная (зимою) – ш., д. утéртий,-а
(ІШ, СЖМ);
д. ухабистая – ш., д. вибóїстий (ІШ);
д. шоссированная, шоссе – ш., д. шосо
вй,-á, шосá;
место пересечения, расхождения дорог –
хрищáтик, рóзвилки (СЖМ), перехрéстя
(СЖМ);
место, где бегут лошади – стýпа (СЖМ);
обочины дороги – обóчини (СЖМ).
Дорожный (о карте, где показаны дороги,
инструмент, повинность) – шляховй
(СЖМ), дорóжній (Нік);
д. (употребляющийся в дороге) – подорóж
ній (ІШ, СЖМ, АПС, Г).
Доска – дóшка (Граб, Тмч, Срд, У, ДСТ,
СЖМ, Г);
д. мензулы – стільнця (Граб);
д. чертежная – с., д. рисівнá, таблця ри
сівнча;
д. ч. на шпугах – с. на шпýгах;
д. ч. наборная – с. штукóвана.
Доставаться, достаться (при разделе) – при
падáти, припáсти (Г, СЖМ, АПС, ІШ).
Достигать, достичь (точности в измерениях) – досягáти, досягт (СЖМ, АПС,
ІШ, Нік).
Достижение – досягáння, досгнення (СЖМ,
АПС).
Достижимость – досжність(-ности).
Достижимый – досжний (СЖМ, ІШ).
Достоверность (измерений, наблюдений) –
пéвність(-ности) (СЖМ, АПС, ІШ, Г),
правдвість(-вости) (СЖМ, АПС, ІШ, Г).
Достоверный (о данных) – пéвний (СЖМ,
АПС, Г, ІШ), правдвий (СЖМ, АПС, Т,
Г, ІШ).
Достоинство (инструмента) – вáрт(н)ість
(-ности) (СЖМ), вартість(-тости) (АПС,
ІШ, СЖМ).
Достопримечательность – позначнá річ (рé
чі) (СЖМ).
Достопримечательный (предметы) – поз
начнй (СЖМ), вáртий увáги (СЖМ).
Доступ (к пункту) – прступ(-пу) (T, СЖМ,
ІШ, Г).
Доступность (пункта, местности) – при
стýпність(-ности) (T, СЖМ, ІШ).

Доступный

Ежегодный
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Доступный (пункт) – пристýпний (Граб,
СЖМ, ІШ, Г, Трх).
Доходить в выражении: «радиус доходит до
185 верст» – радіюс досягáє 185 в.
Доходность – прибуткóвість(-вости) (АПС,
СЖМ).
Древесина – деревинá;
д. деловая – д. вирібнá;
д. дровяная – д. дров’янá;
годовый круг древесины – полíток(-тка)
(СЖМ).
Древесинный – деревнний.
Древесный – деревнй (T, СЖМ, ФС, Нік).
Древесность – деревнність(-ности).
Древко (флага) – держáк(-кá) (СЖМ, ІШ,
Нік).
Древосчет (инстр.) – деревомíр(-ра) (N).
Дрен(а) – дрен(а)(-ну, -ни) (УЗ).
Дренаж – дренáж(-жý) (СЖМ, Т, Трх).
Дренажный – дренáжний (СЖМ, Трх).
Дренирование – дренувáння (СЖМ).
Дренировать – дренувáти (СЖМ).
Дресва – жорствá (СЖМ, Т, Граб, ІШ, Г).
Дробимость (двора, хозяйства) – (по)дíль
ність(-ности) (ІШ, ФС, Т).
Дробимый (о дворе) – (по)дíльний (ІШ).
Дробить,-ся – дробти,-ся (СЖМ, ІШ, АПС);
д. (уменьшать) – дрібнти (T, СЖМ, АПС).
Дробление (хозяйств, наделов) – дрóблення
(АПС), дробíння (СЖМ);
д. (уменьшение) – дрíбнення.
Дробность – дрíбність(-ности) (СЖМ).
Дробный – дрібнй (СЖМ, Г);
д. (масштаб) – дробовй (ІШ, СЖМ, КCІ).
Дробящийся см. Дробимый.
Дровяной (лес) – дров’янй (СЖМ, ІШ, Нік);
д. куча (для выпалывания угля) лежачая –
майóр(-ра) (Київщина, Димер);
д. куча (для выпалывания угля) стоячая –
ставéц(-вц) (Г).
Дрожание, дрожь (рейки, изображения) –
тремтíння (Граб, СЖМ, Т, АПС, Г, ФС);
д. (луча света) – миготíння (Г, СЖМ, ІШ).
Дрожать (о рейке, изображении) – тремтíти
(ФС, СЖМ, ІШ, АПС);
д. (о свете) – мигтíти, миготíти (СЖМ, ІШ).
Дрожащий – тремтчий;
д. (о свете) – мигтчий (СЖМ).
Дряблость (древесины) – трухлвість(-вости)
(СЖМ), трýхлість(-лости) (СЖМ).
Дряблый (древесина) – трухлвий (СЖМ,
ІШ, Г), трýхлий.
Дрябнуть – трýхнути (СЖМ, ІШ, Г).
Дубняк, дубник – дубнк(-кý) (СЖМ, Нік).
Дугообразный (линия) – дугувáтий (Т, СЖМ).
Дуплистость – дуплáвість(-вости).

Дуплистый (дерево) – дуплáвий (СЖМ, Нік).
Дупло – дуплó (СЖМ, ІШ, Нік).
Душа (землеустр.) – душá (СЖМ).
Душевой (надел) – подýшний (СЖМ).
Дюйм – цаль(-ля) (ФС, Граб, СЖМ, ІШ,
ДТС, ТВ);
д. водяной – ц. водянй;
д. торговый – ц. торгóвий.
Дюймовий – цалéвий (СЖМ).
Дюна – дна, нáдма (T, СЖМ).
Дюнный – днний, надмóвий (Т, СЖМ).

Е
Единица – одинця (ФС, Т, КСІ, ТехІнІІ, УЗ,
СЖМ);
е. весовая – о. ваговá;
е. земельная – о. земéльна;
е. измерительная, е. меры – о. вимірнá;
е. объемная – о. об’ємна;
е. разверсточная – о. розкладкóва (УЗ);
е. складочная – о. кладнá;
е. учетная – о. облікóва.
Единичный (норма) – одинчний (СЖМ, КCІ,
ІШ, АПС);
е. (отдельные из многих) – поодинóкі (СЖМ,
АПС, Г);
е. (единственный) – одинóкий (СЖМ, Г).
Единовременность (в одно время) – одночáс
ність(-ности);
е. (однократность) – одноразóвість(-вос
ти).
Единовременный (в одно время) – одночáс
ний (СЖМ, АПС, Г);
е. (однократный) – одноразóвий (ІШ, Г,
АПС, СЖМ).
Единоличный (о владении) – одноособóвий
(СЖМ, ТехІнII, АПС, СДМ).
Единообразие (местности) – одноманíтність
(-ности) (СЖМ);
е. (методов измерения) – одностáйність
(-ности) (СЖМ).
Единообразный (о способе) – одноманíтний
(Г, ІШ, АПС, СЖМ), одностáйний (СЖМ,
Г).
Единство – óдність(-ности) (АПС, СЖМ);
е. (общность) – спíльність(-ности) (Г, СЖМ,
ІШ, АПС).
Едок (землеустр.) – їдéць(-дц) (СЖМ, Г, Т,
АПС, УЗ).
Ежегодный,-дневный,-минутный и т. д.
(о наблюдениях) – щорíчний,-дéнний,-хви
лнний і т. д.;
каждые 2, 3, 4... года, дня, недели и т. д. –
що 2, 3, 4... роки, дні, тжні й т. д.;
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Еклиметр

каждый пятый, десятый... год, день,
час и т. д. – що п’ятого, дестого...
рóку, дня, годни й т. д.
Еклиметр – схиломíр(-ра) (N).
Ельник – ялнник(-ку) (СЖМ, Г).
Емкость (сосуда, бассейна) – мíсткість
(-кости) (ФС, СЖМ, Т, АПС, ІШ).

Ж
Жезл (мерный) – жезлó (СЖМ, Г, Тмч).
Железнодорожный – залізнчний (СЖМ,
АПС).
Желобок – жолобóк(-бкá) (ФС, СЖМ, Граб,
ІШ, Нік).
Жердь – жердна (СЖМ, У, Нік, ІШ, ДСТ);
ж. (соб.) – жéрдя(-дя) (СЖМ, Нік).
Жесткий (о воде) – твердй (СЖМ, ІШ);
ж. (не гибкий) – цупкй (СЖМ).
Жесткость (воды) – твéрдість(-дости) (СЖМ);
Жидкий (грунт) – течнй (Т), тічнй (СЖМ,
ІШ);
ж. (о консистенции) – рідкй (ФС, СЖМ).
Жидкость – тéчиво (СЖМ).
Жижа (все очень жидкое) – рідóта (СЖМ).
Жилище – житлó (СЖМ, АПС, Г, Тмч, Пох,
Км, СДМ).
Жилой – жилй (СЖМ, АПС);
ж., жилищный (предназначенный для
жилья) – житловй (СЖМ, АПС, Пох).
Жилье – осéля (СЖМ, АПС, Г, Тмч).
Житель – житéць(-тц) (СЖМ, Нік), мешкá
нець(-нця) (СЖМ, ІШ).
Жители, население – лди, лдність
(-ности) (СЖМ, АПС, Г);
ж. городской – міщанн(-на);
ж. исконный, абориген – тубíлець(-льця)
(СЖМ, АПС, ІШ, Г);
ж. коренной – осáдник(-ка) (СЖМ);
ж. местный – краянн(-на) (СЖМ);
ж. постоянный в сельском обществе –
землянн(-на) (СЖМ);
ж. сельский – селянн(-на) (СЖМ, Г,
ІШ);
ж. противоположного берега – зарічáнн
(-на) (СЖМ, Г);
ж. хуторской – хуторнн(-на).
Жорства – жорствá (Т).
Журавль (часть пантографа) – журавéль
(-вля) (N).
Журнал – журнáл(-лу, -лá) (Граб, Мхл, Мзл,
ТехІнІ);
ж. абрис – ж. áбрис(-са);
ж. геодезический – ж. геодезчний;
ж. измерений – ж. мíряння (Мзл);

Заграждение

ж. нивеллировочный – ж. спадомíр
ний;
ж. полевой – ж. польовй.

З
Заберег, забережье – заберéжжя (ІШ, Т, Г).
Забивать, забить – забивáти, забти (Г, ІШ,
АПС).
Забой (устройство для ловли рыбы из свай) –
кот (кóту) (ІШ);
з. (из кольев и хворосту) – їз (їзу) (Г, ІШ).
Заболачивание (естественное) – болотнíн
ня;
з. (кем или чем) – заболóчування, заболó
чення.
Заболачивать, заболотить – заболóчувати,
болотти, заболотти.
Заболоченный, заболотившийся (грунт) –
зболотнíлий (Т);
з. (не сильно) – мочарувáтий;
з. (кем или чем) – з(а)болóчений (Т, УЗ).
Заболачиваться, заболотиться – болот(н)í
ти (Т), зболотнíти.
Заболачивающийся – болотнíлий.
Забор – паркáн(-нá) (Г, ІШ);
з. (живая изгородь) – живоплíт(-лóту) (ІШ,
Нік);
з. (плетневой) – пліт (плóту) (ІШ, АПС),
лíса (АПС, ІШ).
Забора (каменная гряда в реке) – забóра (Г,
Т).
Завал лесной (на реке) – завáла (за Г).
Заведение вододействующее – зáклад(-ду)
(КГА) водочнний.
Завинчивать, завинтить – заґвнчувати,
заґвинтти (Г).
Завладевать, завладеть – посідáти, посíсти
(Г, АПС, ІШ).
Завод – вирóбня.
Заводить, завести (часовой механизм) –
накрýчувати, накрутти (Г).
Заводка (часового механизма) – накрýчуван
ня, накрýчення.
Заводний (механизм) – накрутнй.
Заводь (залив) – зáводь(-ді) (Г).
Заграждать, заградить – загорóджувати, за
городти (АПС, ІШ, Г);
з. (протянутой веревкой, плотиной) – пе
репинáти, перепнýти, переп’сти (Г).
Заграждение – зáгорóда;
з. (заграждающий предмет) – перепóна (Г,
АПС);
з. (процесс) – загорóджування, загорóджен
ня;

Задавать

– 23 –

з. (протянутой веревкой, плотиной) (процесс) – перепинáння, перепнення, пере
пнутт.
Задавать, задать (уклон, радиус, направление) – загáдувати, загадáти (Г, ІШ).
Задвижка (часть инструмента) – зáсувка
(Г, АПС, ІШ, ФС).
Задвижной – засувнй (ФС).
Задевание (одной части о другую при движении) – черкáння.
Задевать, задеть (при движении) – черкáти,
черкнýти (Г).
Задний (взгляд, рейка) – зáдній (Г, ІШ, АПС,
Мзл).
Заедание (части инструмента при вращении) – затинáння.
Заедать, заесть (часть инструмента при
вращеннии) – затинáти, затти (Г).
Заезд (на углах поля) – скіс (скóсу) (N).
Зажим – затскáч(-чá) (N);
з. (процесс) – зáтиск(-ку).
Зажимать, сажать – затскувати, затискáти,
затиснýти (Граб, Г).
Зажимной – затискнй.
Зажор – спір (спóру) (Г, Нік), зáшерет(-ту)
(Нік).
Зазор – люз(-зу) (Г, ФС).
Заиливание – замýлювання, замýлення.
Заиливать, заилить,-ся – замýлювати, за
мýлити,-ся (Г).
Заиливающийся – замýльнй.
Заимка (трудовая) – займáнщина (Г, АПС).
Заимочний – займáнський.
Заимщик – займáнець(-нця) (N).
Закладка (марки, центра) – закладáння,
заклáдення (N).
Закладной (марка, пункт) – закладнй (N).
Закладывание (центра) см. Закладка.
Закладывать, заложить (центр, марку) –
закладáти, заклáсти (Г).
Заклеймить (репер, межевой знак) – потав
рувáти (N).
Заключать (в себе) – містти (Т, ІШ, Г, АПС);
з. (делать вывод) – робти всновок (Т).
Заключение (вывод) – всновок(-вка) (Т,
АПС).
Заключительный (надпись) – кінцéвий (N).
Закол (рыболовный) – їз (їзу) (ІШ, АПС).
Закомелистый – гузирстий (N).
Законченность – закíнченість(-ности) (N).
Закраина (на лимбе) – зáкрайок(-йка) (Г).
Закраска (покрытие краской) – зафарбóву
вання, зафарбувáння (ФС), зафáрблення;
з. (надание цвета) – забáрвлювання, забáрв
лення.
Закрашивание см. Закраска.

Замерзание

Закрашивать, закрасить (покрывать крас
кой) – зафарбóвувати, зафарбувáти (Г), за
фарбити;
з. (надавать цвета) – забáрвлювати, забáр
вити (Граб, Г, КГА).
Закрепа – зáкріпка (N).
Закрепитель, фиксатив – закрíплювач(-ча)
(N).
Закрепительный, закрепной – закріпнй.
Закрепление (пунктов) – закрíплювання, за
крíплення (Граб, Т).
Закреплять, закрепить – закріплти, закрі
пти (Г, Мзл, ІШ, У).
Закругление – заокрýглення (ДСТ, УЗ);
з. (кривая ж. д., канала) – кривá, колíно
(Прилуччина, Г);
з. со вставкой – к. з ýстáвкою.
Закруглять, закруглить – заокруглти, за
округлти.
Закрывать, закрыть (веху, сигнал) – закри
вáти, закрти (Г, АПС, ІШ).
Закрытый (о местности) – закртий (Мзл).
Залегание (материка) – залягáння;
з. (пластов) – улóження (Т).
Залегать, залечь (о материке) – залягáти
(Т), залягт;
з. (о пластах) – улóжуватися, уложтися.
Залежь (геолог.) – пóклади (СЖМ), злóжище
(Т);
з. (землеустр.) – облíг (оболóгу) (Г), пе
релíг(-лóгу) (Г).
Залесение – залíс(н)ення (ЗУ).
Залив (морской) – затóка (Т, Г);
з. (речной) – зáводь(-ді) (Г).
Заливаемый, заливной (луг, местность) –
заливнй (Г, Т, Нік).
Заливать, залить – заливáти, залти (Г,
ІШ, УЗ, Т, ДСТ); понімáти, понти (Г).
Заливка (черт.) – залитт (N).
Заливной см. Заливаемый.
Заложение (откоса) – заклáдина (Трх), по
зéмник(-ка) (Мхл), позéмна проєкція (N).
Залом (заграждение в реке от наплывшего
леса) – завáла (Г).
Замежёвывание, замежевание – замежóву
вання, замежувáння.
Замежёвывать, замежевать – замежóвува
ти, замежувáти.
Замена (одних участков другими) – замíна
(Г, АПС, ІШ).
Заменка (кол, палка) – зáмíнка (N).
Заменный – замíнний.
Заменять, заменить – замінти, замінти
(Г, ІШ, АПС).
Замерзаемость – замéрзність (N).
Замерзание (рек, озер) – замерзáння (Г, Т, ФС).

Замерзать
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Замерзать, замерзнуть (о водоемах) – за
мерзáти, замéрзнути (Г, Т, ІШ, ФС).
Замерный – замíрнй (N).
Замерить – замíряти (N).
Заметка (в журнале) – зáмíтка (Г, ІШ);
з. (на местности) – зáзначка (АПС, Г,
Нік).
Заметность (сигнала) – помíтність(-ности).
Заметный – помíтний (Г).
Замечание (сигнала) – помічáння (N).
Замечательный (предмет, дерево) – прик
мéтний (Г).
Замечать, заметить (сигнал, отсчеты) –
замічáти, замíтити (АПС, Т).
Замкнутый (полигон) – зáмкнутий (ТехІн,
КСІ, Граб), замкнений.
Замыкание (полигона) – замикáння, зáмкнен
ня (N).
Замыкать, замкнуть (о ходе, полигоне) – за
микáти, замкнýти (КСІ).
Замыкающий (ход, сторона) – замичнй (N).
Занесение (в журнал) – упс(-су), завéдення
(до чого) (N);
з. (илом, песком) (водой) – замýлювання,
замýлення (ЗУ);
з. (снегом, песком) (ветром) – замітáння,
замéтення.
Занимать, занять (землю) – займáти, зай
нти (Г, ІШ, АПС), посідáти, посíсти (Г,
ІШ).
Занос (илом) – замул(-лу) (N);
з. (снегом, песком) (ветром) – замéт(-ту)
(Г, АПС, ІШ, Т).
Заносимость – занóсність(-ности) (N).
Заносимый, заносящийся (в журнал) –
уписнй (N);
з. (илом, песком) (водой) – замýльний (N);
з. (снегом, песком) (ветром) – замéтний (N).
Заносить, занести,-ся (в журнал) – упсува
ти, уписáти (Г, АПС, ДСТ), завóдити,-ся,
завéсти,-ся, (АПС, Г);
з. (илом, песком) (водой) – замýлювати,
замýлти,-ся (Т, Г);
з. (снегом, песком) (ветром) – замітáти,
замéсти,-ся (АПС, Г).
Занумеровывать, занумеровать – зачислó
вувати, зачислувáти, занумерóвувати, зану
мерувáти.
Занятие (земли) – займáння (Г), зайнятт (ІШ,
АПС), посідáння (N).
Запад, Вест, W – зáхід(-ходу) (ІШ, Нік, Граб),
Вест, W;
к западу – на зáхід (АПС).
Западный – зáхідній (Т, Нік, ІШ, Граб).
Запас – запáс(-су) (Т, Г, АПС, ІШ, Мзл, У);
з. земельный – з. земéльний.

Зарубка

Записка пояснительная – поснення (N),
запска пояснльна.
Запись – зáпис(-су) (АПС, Г, УЗ, ІШ, У);
з. владенная – з. вододíльний;
з. подневная – з. щодéнний, з. подéнний;
з. полевая – з. польовй;
з. раздельная – з. роз(по)дíльний.
Заплесок, заплеск – припáй(-пáю) (Г).
Заплыв (канавы, выемки) – зáплив(-ву) (N);
з. (краски вне контура на чертеже) – зáтік
(-тóку) (N), затьóк(-ку) (N).
Заплывание (выемки) – запливáння (N);
з. (краски) – затікáння (N).
Заплывать, заплыть (о выемке) – запливá
ти, заплсти (ІШ).
з. (о краске) – затікáти, затект (Г, ІШ).
Заплюсовывание, заплюсование – заплю
сóвування (N), заплюсувáння (N).
Заплюсовывать, заплюсовать – заплюсó
вувати, заплюсувáти.
Заповедник – заповíдник(-ка) (АПС), закáз
ник(-ка) (ІШ, Г).
Заповедный – закáзаний (Г, АПС, У, ІШ), за
повíдний.
Запольний (земля) – запíльний (N).
Запруда – загáта (Т, ТМ, Км, АПС, УЗ, Пок,
СкМТ, ІШ), тáма (Т, Тмч, Г, АПС).
Запруживание (реки) – загáчування (У, Т,
Тмч, АПС), загáчення (T, ІШ);
з. (воды) – тамувáння (Г, АПС, Тмч, Нік),
затамувáння.
Запруживать, запрудить (реку) – загáчува
ти, загатти (ІШ, У, Г, СкМТ, Т, Тмч, ДСТ,
АПС);
з. (воду) – тамувáти, затамувáти (Г, У, Т, Км,
Тмч, АПС, ІШ).
Запыливание – заплювання, заплення, за
порóшування (T), запорóшення (Граб).
Запыливать, запылить,-ся – заплювати,
запилтися (Г), запорóшувати,-ся (T), при
падáти плом (Г).
Заречный – зарíчний (T, АПС, ІШ, Г).
Заречье – зарíччя (Г, ІШ, T).
Зарисовка – змалнок(-нка) (N);
з. (процесс) – змальóвування, змалювáння
(Г).
Зарисовывать, зарисовать – змальóвувати,
змалювáти (Г).
Заросли – зáрослі (Г).
Заростание (водоемов) – заростáння (N).
Заростать, зарасти – заростáти, зарост (Г).
Заросший – зарóслий (Г).
Зарубка – зáрубка (Г, ІШ, ТехІнІ);
з. (процесс) – зарýбування (ДСТ), зарубáння;
з. (пометка на дереве, камне) – карб(-бá)
(Г, ІШ).

Зарубывать
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Зарубывать, зарубить – зарýбувати, зарубá
ти (Г, ІШ).
Засаривать, засорить (реку, поля) – засмí
чувати, засмітти (Г, АПС, ІШ).
Засекание (геод.) – зачéркування, зачéркнен
ня.
Засекать, засечь (геод.) – зачéркувати, зачер
кнýти (Граб).
Заселенность – залюдненість(-ности), засе
леність(-ности).
Заселенный – залднений (КГА, УЗ), засé
лений (УЗ).
Засечка – зáчерк(-ку) (Граб);
з. буссольная – з. бусóльний;
з. вперед – з. вперéд (Граб);
з. назад – з. назáд (Граб);
з. обратная – з. зворóтний (Граб);
з. прямая – з. прóстий (Граб).
Заслонение – зáстування (N).
Заслонять, заслонить (рейку, сигнал) – зá
стувати (ІШ, Пох, Г, АПС), заступáти, за
ступти (Г).
Засорение (русла) – засмíчення (Т, ДСТ).
Засоренность (русла) – засмíченість(-ности)
(N).
Застаивание, застой (воды) – застóювання,
зáстій(-тою) (СкМТС).
Застаиваться, застояться (о воде) – застóю
ватися, застотися (Г, ІШ, АПС).
Застойный (о воде) – застíйний.
Застроенный (место) – забудóваний (АПС).
Застройка – забудóва (АПС, УЗ);
з. (процесс) – забудóвування, забудування
(АПС, Г, СДМ).
Заструга (сваи, кола) – зáтíс(-тéсу) (N).
Затек (краски на чертеже) – нáтік(-тьоку)
(N).
Затвор – зáкривка (N).
Затенение – затíнювання, затíнення (N).
Затесывать, затесать – затíсувати, затесáти
(Г).
Затеска (на дереве для метки) – карб(-ба) (Г,
ІШ).
Затишье (безветрие) – безвíтря (СЖМ), тша
(ІШ, Г, СЖМ);
з. (место) – зáтишок(-шку) (ІШ, Г).
Затон – затóн(-ну), зáводок(-дку) (Г).
Затонувший – затонýлий.
Затонуть – затонýти (Г, ІШ).
Затопление – затóплювання, затóплення (Г);
з. (местности, неподвижного предмета) –
понімáння, понятт.
Затопляемый (подверженный вообще это
му явлению) – затопнй.
Затоплять, затопить – затоплти, затопти
(T, ІШ, Г, Пох);

Земельный

з. (местность) – понімáти, понти (Г, Нік).
Затор (на реке) – запíр(-пóру) (Г);
з. (только о льде) – зáшерет(-ту) (Нік), за
тьóр(-ру) (Г).
Затуплять, затупить,-ся (об острие) – туп
ти, затупти,-ся (Г, ІШ).
Захват (земли) – захóплювання, захóплення
(T, АПС, ІШ, ПравЗ, СДМ);
з. (приспособление) – чаплі (N).
Захвачивание см. Захват.
Захватчик – захóпник(-ка), захвáтник(-ка)
(N).
Захватывать, захватить – захóплювати, за
хопти (АПС, ІШ).
Заход (солнца, в чужую территорию) – зá
хід(-ходу) (ІШ, Нік).
Зачеркивать, зачеркнуть – закрéслювати,
закрéслити (АПС, ІШ).
Зачерчивать, зачертить – зарисóвувати,
зарисувáти (N).
Зачет, зачисление (одних угодий за другие) –
залíчування, залíчення (ТехІнІ, Г, АПС, ДСТ);
з. качественный – з. кісне (ТехІнІ);
з. количественный – з. кíлькісне (ТехІнІ).
Зачислять, зачислить – залíчувати, залíч
ти (Г, АПС, ІШ).
Заштатный (город) – заштáтний (АПС).
Заштриховка, заштрихование – зарискóву
вання, зарискувáння (N).
Заштриховывать, заштриховать – зарискó
вувати, зарискувáти (N).
Защелка (часть инструмента) – зáскочка,
зáщіпка (ІШ, Г).
Защитный (полоса леса, приспособление) –
захснй (АПС, Т).
Звено – лáнка (Г, ІШ, T, АПС).
Звон, звонок (сигнальный) – дзвін (дзвóну)
(Г, ІШ), дзвінóк(-нкá) (ФС, АПС, ІШ, ДСТ).
Звуковой (сигнал) – звуковй (ФС, ІШ).
Здание – буднок(-нка) (Г, ІШ, АПС, У, СДМ);
з. казенное – б. держáвний;
з. общественное – б. громáдський;
з. частное – б. привáтний.
Земельно-правовой – земéльно-правовй
(ТехІнІ);
з.-судебный – з.-судовй;
з.-учетный – з.-облікóвий;
з.-хозяйственный – з.-господáрчий.
Земельный – земéльний (У, Г, АПС, ТехІнІ,
ЗУ, ІШ);
з. быт – з. пóбут(-ту);
з. кодекс – з. кодéкс(-са);
з. минимум – з. мíнімум(-му);
з. общество – з. громáда (УЗ);
з. отношения – з. стосýнки;
з. режим – з. режм(-му);

Землевладение
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з. судебная комиссия – з. судóвá комíсія;
з. товарищество – з. спíлка, з. товарс
тво;
з. уклад – з. уклáд;
з. устройство – з. лад(-ду).
Землевладение – землеволодíння (АПС);
з. групповое – з. гуртовé;
з. личное – з. особóве;
з. общее – з. спíльне;
з. общественное – з. громáдське.
Землевладелец – землевлáсник(-ка) (АПС,
ІШ).
Земледелец – хліборóб(-ба) (Г, АПС, ІШ).
Земледельческий – хліборóбський (Г, АПС).
Землемер – землемíр(-ра) (Граб, У, АПС, УЗ,
ІШ, СДМ), мíрчий(-чого) (Граб, Срд, Г, Тмч,
У);
з.-землеустроитель – з.-землевпордник
(-ка);
з.-инструктор – з.-інстрýктор(-ра);
з.-ревизор – з.-ревізóр(-ра);
з.-частный – з. привáтний (УЗ).
Землемерие – землемíрство (N), мірництво
(N).
Землемерно-технический – землемíрно-тех
нíчний.
Землемерный – землемíрний (Граб, ІШ, Нік,
УЗ), землемíрчий.
Землемерский – мірнцький (Г).
Землеобеспечение – забезпéчення землéю
(N).
Землеотводный – нарізнй (N).
Землепользование – землекористувáння
(ТехІнІ, АПС); землекористáння (УЗ, ДСТ);
з. бесспорное – з. безсуперéчне (ТехІнІ);
з. групповое – з. гуртковé, з. груповé;
з. единоличное – з. одноособóве (ТехІнІ);
з. закономерное – з. закономíрне;
з. крупное – з. велке;
з. личное – з. особóве;
з. мелкое – з. дрібнé;
з. общественное – з. громáдське;
з. общинное – з. общнне;
з. одностороннее – з. однобíчне;
з. отрубное – з. відрубнé;
з. подворное – з. погоспóдне (N);
з. поместное – з. маєткóве;
з. постороннее – з. сторóннє (ТехІнІ);
з. совместное – з. спíльне;
з. трудовое – з. трудовé (УЗ);
з. фактическое – з. фактчне (ТехІнІ, УЗ);
з. хищническое – з. хижáцьке.
Землепользователь – землекорстувáч(-ча)
(ТехІнII, ЗУ);
з. нерадивый – з. недбáлий, з. недбáйли
вий;

Земля

з. хищнический – з. хижáцький.
Землеустраивать, землеустроить – земле
впорядкóвувати, землевпорядкувáти (УЗ),
землевпорджувати, землевпорядти.
Землеустроитель – землевпордник(-ка)
(АПС, УЗ).
Землеустроительный – землевпордний
(ТехІнII, УЗ, ДСТ);
з. комиссия – з. комíсія;
з. политика – з. полíтика;
з. совещание – з. нарáда;
в землеустроительном отношении – що
до землевпордження.
Землеустройство – землевпордження (ТехІнІ,
Пох, УЗ, ДСТ);
з. внутриселенное – з. сéлищне;
з. до двора – з. до господáрства;
з. единоличное – з. одноособóве;
з. межселенное – з. міжсéлищне;
з. обязательное – з. обов’язкóве (УЗ);
з. повторное – з. повтóрне;
з. принудительное – з. примусóве (ЗУ);
з. хуторское – з. хутірськé;
з. частичное – з. часткóве.
Земля, зéмли – земл (ТехІнІ, Граб, Мхл, Г,
АПС);
з. (грунт) – ґрунт(-ту) (Г, Т, АПС, У);
з. бесплодная – з. неродча;
з.-ли бросовые – відбíгщна (АПС);
з. вненадельная – з. позанадільна;
з. годная – з. догíдна (Граб), з. придáтна
(УЗ);
з.-ли городские – з. міськá;
з. девственная – з. незаймáна, цілинá (СЖМ,
Г, АПС, ІШ);
з.-ли запасные – з. запаснá;
з. заповедная – з. закáзана, з. заповíдна;
з. запольная – з. запíльна;
з.-ли излишние, избыточные – з. лишко
вá, з. зáйва;
з.-ли казенные, государственные – з. дер
жáвна;
з.-ли крестьянские – з. селнська (УЗ);
з. луговая – лýки;
з.-ли надельные – з. надíльна (ЗУ);
з. наносная, намывная – з. намýльнá;
з. наносная (ветром) – з. наноснá, з. на
мéтна (СЖМ):
з. незанятая – з. гулща;
з. непригодная – з. недогíдна (Граб), з. не
придáтна (УЗ);
з. нетрудовая – з. нетрудовá (УЗ);
з. неудобная – з. невигíдна (N);
з. неукрепленная (нет акта) – з. незакрíп
лена;
з. общая – з. спíльна (УЗ);

Земной
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з. общего пользования – з. загáльного ко
ристáння (Граб);
з. общественная – з. громáдська (УЗ);
з. общинная – з. общнна;
з. ограниченного владения – з. чиншóвá,
з. обмéженого володíння;
з.-ли особого, специального назначения –
з. особлвого, осíбного признáчення;
з. пахотная – з. óрна (Мхл, Граб, Т, УЗ);
з.-ли пограничные – з. узгранчна;
з. полевая – з. польовá;
з. помещичья – з. пáнська, дідичзна;
з. пригодная – з. догíдна (Граб), з. при
дáтна (УЗ);
з.-ли пригородные – з. приміськá;
з. примерная – з. прикиднá (N);
з.-ли равноправные – з.-і різнопрáвні;
з. свободная, невозделываемая – вакá
нець(-нц) (Г);
з. трудового пользования – з. трудовóго
користáння (УЗ), з. трудовá (УЗ);
з. удобная – з. вигíдна (N);
з. усадебная – з. садбна (Граб);
з. целинная – цілинá (Г, СЖМ, АПС, ІШ);
з. частного владения – з. привáтного воло
дíння, з. привáтна.
Земной (об оси, поверхности) – земнй (Т, Г,
Граб, ФС, Г, ІШ).
Зенит – зенíт(-ту) (Граб, ФС, Мзл, ЗУ).
Зенитный – зенíтний (Граб, Мзл).
Зеркало, зеркальце – лстро (Г, ІШ), лс
терко, дзéркальце (Граб), дзéркало (ТехІн,
ФС, Нік, Г, ІШ);
з. воды (свободная поверхность воды) –
вíльна повéрхня вод.
Зеркальный – люстрóвий, дзеркáльний.
Зигзаг – зиґзáґ(-ґа) (Т).
Зигзагообразный (о линии) – зиґзаґувáтий
(Т).
Зимовочный (пункт) – зимівнй (N).
Знак – знак(-ку, -кá) (Граб, Г, КСІ, Т, ТехІнІ,
АПС, ІШ);
з. (пометка) – зáзначка (Г, ДСТ);
з. (признак) – ознáка (Г, АПС, ДСТ, ІШ,
Граб), прикмéта (Г, АПС. ІШ);
з. временный – з. тимчасóвий, кляк(-ка)
(Г);
з. геодезичесний – з. геодезчний;
з. граничный – з., о. межовй,-á (ТехІнІ,
Граб), дýкса(-си) (Прилуччина);
з. искусственный – з. штýчний;
з. километровий – з. кілометрóвий;
з. межевой – з., о. межовй,-á (Граб, УЗ,
ТехІн), дýкса (Прилуччина);
з. отличительный (на репере) – з. відмíт
ний, зáзначка;

Знак
з. пикетный – з. пікéтний, з. пікетóвий;
з. почвенный – з. ґрунтовй;
з. ситуационный – з. ситуацíйний;
з. створный – з. простецéвий;
з. тригонометрический – з. тригономет
рчний (Мзл);
з. указательный – з. указівнй;
з. уклонный – з. спадóвй;
з. условный – з. умóвний (Граб, Мзл, КГА,
ТехІнІ);
Б (будка ж. д.) – Б (будка залізн и́чна);
Бол (больница) – Лік (лікарня);
Бр. к. (брод для конных) – Бр. к. (брід кíнним);
Бр. п. (брод для пеших) – Бр. п. (брід пí
шим);
Бумагопряд (бумагопрядильня) – Бвпр (ба
вовнопря́дня);
Вгл (выгон) – Вгн (ви́гін)
Вин. (винокуренный завод) – Ґур. (ґурáльня);
Вкз (вокзал) – Двц (двірéць залізни́чний);
Вод (вододействующее заведение) – Вод
(водочинний зáклад);
Вск (воскобойня) – Вск (воскíвня);
Гонч (гончарный завод) – Гнч (ганчáрня);
Г. дв. (господский двор) – Екм (еконóмія);
Дв (двор отдельный) – Ос (осíдок), Хтр (ху
тір);
Евр (еврейское кладбище) – Євр (єврéйсь
ке клáдови́ще);
Ел. (електрическая станция) – Ел (елек
трóвня);
Жел (железоделательный завод) – Зал (за
лізовирóбня);
Зерк (зеркальный завод) – Лстр (люстрóв
ня);
Ист (источник) – Дж (джерелó);
К (колодец) – К (колóдязь);
Кан (канал, канава) – Кан (канал, канáва);
Карант (карантин) – Крит (каранти́на);
Кат (католическое кладбище) – Кат (ка
толи́цьке клáдови́ще);
Кз (казармы ж.-д.) – Кс (касáрні зал.);
Кир (кирпичный завод) – Цг (цегéльня);
Кл (кладбище) – Кл (клáдови́ще);
Кож (кожевенный завод) – Чнб (чинбарня);
Кооп (кооператив) – Кооп (кооперати́в);
Крас (красильный завод) – Фрб (фарбáрня);
Лг (луг) – Лк (лýка);
Лесн (дом лесника) – Ліс (дім лісовикá);
Лс (лес) – Лс (ліс);
Лют (лютеранское кладбище) – Лют (лю
терáнське клáдови́ще);
Маг (магометанское кладбище) – Маг (ма
гометáнське клáдóви́ще);
Мук (мукомольный завод, мельница) – Мл
(млин);

Знаками метить
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Мыл (мыловаренный завод) – Млв (мило
вáрня);
Ост (остановка) – Зп. (зупинка);
П (пашня) – Р (рілля);
Пар (пародействующее заведение) – Пар
(парочи́нний зáклад);
Пас (пасека) – Пас (пáсіка);
Пер (перевоз) – Пер (перевíз):
Пив (пивоваренный завод) – Брв (бровáр
ня);
Пил (лесопильный завод) – Пил (пи́льня);
Писч (писчебумажная ф-ка) – Пап (папíр
ня);
Пл (платформа ж.-д., остановочный
пункт) – Плс (полустáнок);
Плот (плотина) – Гр (грéбля);
Порох (пороховой завод) – Пор (порохáр
ня);
Пост. Дв (постоялый двор) – Зд (зáїзд);
Прав (православное кладбище) – Прв (пра
вослáвне кладови́ще);
Разв (развалины) – Рн (руїни);
Руж. (ружейный завод) – Зб (збрóйня);
Сахар (сахарный завод) – Цкрв (цукровáр
ня);
С. с (сельский совет) – Ср (сільськá рáда);
Ст (станция) – Ст (стáція);
Стекл (стеклянный завод) – Гт (гута);
Там (таможня) – Мт (ми́тниця);
Фонт (фонтан) – Вг (водогрáй);
Чуг. (чугунно-литейный завод) – Чав (ча
вуноливáрня);
Сук (суконная фабрика) – Ск (сукнáрня);
Шелк (шелковая фабрика) – Швк (шов
кáрня);
Шк (школа) – Шк (шкóла);
Шл (шлюз) – Шл (кáмерний шлюз);
Шл (шлюз водоспускной) – Оп (óпуст);
Знаками метить, отмечать, помечать, от
метить, пометить – знáчити (Г, АПС, ІШ),
зазначáти, зазнáчити (ІШ, АПС), позначá
ти, познáчити (АПС).
Знаки подавать – гаслувáти (Г, АПС).
Зонд, щуп – шип(-пá) (Г, Нік), штир(-р)
(Нік), зонд(-да).
Зондировать – штирювáти (N), зондувáти
(N).
Зондировка – штирювáння (N), зондувáння,
(N).
Зонт – парасóля (ТехІнІІ).
Зрение – зір (зóру) (ФС, ІШ, АПС).
Зрительный – зоровй (Граб, АПС, ФС).
Зубец – зубéць(-бц) (Граб, Г, ІШ, ДСТ).
Зубчатая рейка (в кремальере) – гребíнка (N).
Зубчатка (часть инструмента) – трибóк
(-бкá) (Г).

Измельчать

Зыбкий см. Зыбучий.
Зыбкость – хткість(-кости) (ІШ);
з. (болота) – трскість(-кости) (ІШ).
Зыбун – трясовинá (Т, Граб).
Зыбучий (песок) – сипкй (Г, СЖМ);
з. (мостик) – хиткий (ІШ, АПС, Г, Мхл, T,
ФС);
з. (болото) – тряскй (ІШ).

И
Игла – гóлка (Граб, АПС, ЗУ, ІШ, Г, ДСТ);
и. вставная – г. вставнá;
и. копировальная – г. копіювáльна, накó
лювачка;
и. пунктирная – крапківнк(-кá) (N).
Игольчатый (лед) – голчáстий (Т).
Избыточно-увлажненный – зазволóжений
(N).
Избыточный (о земле) – зайвнний, зáйвий
(Г, АПС, ДСТ).
Извивание – влення (N).
Извиваться – втися (ІШ, Т), звивáтися.
Извилина – влина (N), зáкрут(-ту) (за Г);
и. (реки) – колíно (Г, ДСТ, ІШ).
Извилистость – вльність(-ности) (N);
и. (о реке) – колíнувáтість(-тости).
Извилистый – вильнй (Г, СЖМ, ІШ), по
крýчений (ІШ);
и. (о реке) – колíнувáтий (Г).
Изворот – вкрут(-ту) (Т, ІШ, АПС).
Изгиб (реки, дороги) – колíно (Г, ІШ);
и. (оси, стержня) – згин(-ну).
Изгибать, изогнуть – згинáти, зігнýти (ІШ,
Г).
Изгородь – огорóжа (Г, ІШ, Жр, СДМ, АПС);
и. жердевая – вір (вóру) (Г);
и. живая – живоплíт(-плóту) (ДСТ, ІШ,
Срд, АПС, Г, Жр);
и. плетневая – пліт (плóту,-та) (Г, ДСТ),
ліса (Г, ІШ).
Излишки (земли) – лшок(-ку, -ка) (Г, АПС,
ІШ, Т).
Излишний – лишкóвй, зáйвий (Г, АПС).
Излом (границы) – злам (злáму) (N).
Изломанность (границ) – лáманість(-ности)
(N).
Изломанный (профиль, граница) – лáманий
(Г).
Излучина – лукóвина (Т, Г), колíно (Г, ІШ,
АПС).
Измельчание, измельчение (участков) –
дрібнíння, здрібнíння.
Измельчать, измельчить – дрібнти (Нік),
здрібнти (Т).

Измельчавший
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Измельчавший – здрібнíлий (Нік).
Измельчаться, измельчиться – дрібнíти,
здрібнíти (Г, Нік).
Изменение – змíна (Т, Г, ФС, Граб, КСІ, ДСТ,
Срд, АПС);
и. вековое – з. віковá (Граб);
и. годичное – з. роковá;
и. естественное – з. прирóдня;
и. коренное – з. ґрунтóвна;
и. плавное – з. плавкá;
и. случайное – з. випадкóва (Граб);
и. суточное – з. добовá (Граб).
Изменчивость – мінлвість(-вости) (Т, АПС,
ДСТ).
Изменчивый – мінлвий (Г, T, АПС, Трх,
ДСТ).
Изменяемость – змíнність(-ности) (Тмч, АПС,
ІШ, ТВ).
Изменяемый, изменяющийся – змíнний
(ІШ, Г).
Изменять, изменить,-ся – змінти, змінти,
-ся (Г, Тмч, ІШ, КСІ, АПС).
Измерение – вмір(-ру) (АПС, Мзл, ІШ,
ТехІнІ, Т, ФС, Граб, ДСТ, Г, КСІ, Мхл), ви
мíрювання (ТехІнІІ, Мзл), вимірння, мíрян
ня (КСІ, Мзл, ТехІнІІ, АПС, ІШ, Т, Граб),
мíрення (ФС);
и. базисное – в. бáзний,-не;
и. в вертикальной плоскости – в. просто
пáдний (Граб), в. дозéм(н)ий (Граб);
и. в горизонтальной плоскости – в. по
зем(н)ий (Граб);
и. в натуре – в. у натýрі;
и. глазомерное – в. на óко;
и. градусное – в. грáдусний,-не, в. ступенé
вий,-ве;
и. инструментальное – в. струментóвий,
-ве;
и. линейное – в. лінíйний,-не;
и. непосредственное – в. безпосерéдній,
-нє (ТехІнІ);
и. по времени – в. почасóвий,-ве;
и. поверочное – в. перевíрнй,-не;
и. помощью дальномера – в. далекомíром;
и. точное – в. тóчний,-не;
и. шагами – в. крóками (Граб).
Измеримость – вимíрність(-ности) (N).
Измеримый – вимірнй (T, КСІ), мíрний
(Мзл, КСІ).
Измеритель – вимíрник(-ка) (ІШ);
и. автоматический – в. самочнний, само
мíр(-ра) (N);
и. глубины – глибомíр(-ра) (N), глибино
мíр(-ра) (N);
и. давления – тискомíр(-ра) (N);
и. длины – довжиномíр(-ра) (N);

Изоклина

и. кривых линий – кривомíр(-ра) (N);
и. объема – об’ємомір(-ра) (N);
и. самопишущий – в. самопсний;
и. толщины – грубиномíр(-ра) (N).
Измерительный – вимірнй (Граб), мíрний
(Мхл).
Измерять, измерить – вимíрювати, вимір
ти, вміряти (Г, Граб, ІШ, У, Мзл, АПС,
Км, СДМ, УЗ, Трх);
и. по карте – в. на мапі;
и. откладыванием – в. укладáнням, в. укла
дáючи.
Изнашиваемость (общая) – знóсність(-нос
ти) (N);
и. (срабатываемость) – спрацьóвуваність
(-ности) (N).
Изнашивание (обшее) – знóшування, знó
шення (N);
и. (срабатывание) – спрацьóвування, спра
цювáння.
Изнашиваться, износиться – знóшуватися,
зностися (ІШ, Г);
и. (срабатываться) – спрацьóвуватися,
спрацювáтися.
Износ, изношенность (в целом) – знос(-су)
(Г, Трх), знóшеність(-ности);
и. (от работы) – спрацьóваність(-ности).
Изобара – ізобáра.
Изобата, изоглобина – ізобáта.
Изображать, изобразить – виображáти, воб
разити (Граб, Мхл, ІШ), зображáти, (ІШ,
T), зобразти;
и. штрихами – вирискóвувати, врискува
ти.
Изображение (оптическое) – óбраз(-зу) (ФС,
Т, Граб, Мхл, ТехІнІІ, Тмч, У, Г, АПС, ДСТ);
и. (графическое) – вображення (Граб, Мхл,
ТехІнІ, Тмч, КГА, Пох, IШ, Нік), зобрá
ження (KCІ, T, ІШ);
и. (процесс) – виобрáжування (Мхл), виоб
ражáння, вобрáження (Граб, ТВ, ТехІнІ,
ІШ, КГА, Пох), зобрáжування, зображáн
ня, зобрáження (ІШ, T);
и. в горизонталях – в. позéминами (N);
и. действительное – о. дíйсний (ФС, Граб);
и. мнимое – о. увний (Граб);
и. наглядное – в. наóчне;
и. неспокойное – о. непокíйний;
и. обратное – о. обéрнений;
и. перспективное – в. перспектвне;
и. схематическое – в. схематчне;
и. четкое – о. вирáзний.
Изогипса – позéмина, ізогíпса (Граб).
Изогиета – ізогі΄єта.
Изогона – ізогóна (Граб).
Изоклина – ізоклíна.

Изопектика
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Изопектика – ізопéктика.
Изотака – ізотáка.
Изотерма – ізотéрма.
Изредеть – зрідíти, порíдшати (Г).
Изрежать, изредить – зрíджувати, зрідти,
порідти (У).
Изреженность – зрідíлість(-лости), зрíдже
ність(-ности).
Изрезанность (местности) – порíзаність
(-ности) (N).
Изрезанный (берег, местность) – порíза
ний, поперетнаний.
Изучать, изучить – вивчáти, ввчити (Г, У,
АПС, ІШ).
Изъян – ґандж(-джý) (Г, ІШ, Нік, АПС).
Изъятие (земли) – вилучáння, влучення
(ІШ, АПС, Г).
Изъять – влучити (АПС, ІШ, Г).
Изыскание, изыскания – вшуки (T, УЗ,
Трх);
и. (процесс) – вишýкування (АПС, ІШ), ви
шукáння (T);
и. (способов) – добирáння, добрáння;
и. геологические – в. геологíчні;
и. гидрологические – в. гідрологíчні;
и. гидротехнические – в. гідротехнíчні;
и. дополнительные – в. додаткóві;
и. дорожные – в. шляховí;
и. железнодорожные – в. залізнчні;
и. инженерные – в. інженéрські;
и. коммерческие – в. комерцíйні;
и. летучие – в. поверхóвні, в. летýчі;
и. окончательные – в. остатóчні;
и. поверочные – в. перевíрні;
и. полные – в. пóвні;
и. предварительные – в. поперéдні;
и. разведочные (грунтов) – в. розвідкóві;
и. рекогносцировочные – в. розвідкóві;
и. технические – в. технíчні;
и. экономические – в. економíчні;
и. частичные – в. часткóві.
Изыскатель – вишýкувач(-ча), шукáр(-р)
(N).
Изыскательный, изыскательский (о партии, работе) – вишукóвий, вишукнй;
и. (относящийся к изыскателю) – шука
чíвський, (ви)шукáрський (N).
Изыскивать, изыскать – вишýкувати, вшу
кати (АПС, У, Г);
и. (способы, методы) – добирáти, добрáти
(чого) (ІШ, АПС).
Иконометр, видоискатель – шукáч(-чá) (N),
іконóметр(-ра).
Икс (вспомогательная точка) – ікс (іксá) (N).
Ил – мул(-лу) (ФС, Г, Т).
Илистость – мýлкість(-кости) (N).

Искажать

Илистый – мулкй (Т, Г, ІШ), мулстий (АПС,
Г, Т, ІШ).
Иллюминатор (часть инструмента) – освíт
лювач(-ча) (Граб), ілюмінáтор(-ра) (Граб,
Мхл).
Иллюминованный (план) – ілюмінóваний,
бáрвлений.
Иллюминовать (план) – барвувáти, бáрвити,
ілюмінувáти.
Иллюминовка (планов) – барвувáння, бáрв
лення (N), ілюмінувáння.
Иловатость – мулстість(-стости) (N).
Иловатый – мулстий (Г, Т, ІШ).
Имение – ма΄єток(-тка) (Г, ІШ, АПС).
Иммиграция (сельско-хозяйственная) – всé
лення (N).
Имущество движимое – майнó (АПС, Г);
и. недвижимое – облáда (Г, Нік).
Инвар – інвáр(-ру).
Инварный – інвáрний (УЗ).
Инвентаризация (земли) – люстрáція (Граб).
Индекс (указатель) – покáзник(-ка) (Граб,
Мхл), індéкс(-су).
Инженер межевой – інженéр(-ра) межовй.
Инк (тушь) – інк (íнку), готóвий туш (тýшу)
(N).
Инклинатор, инклинометр – нахиломíр
(-ра) (N).
Инклинация – нáхил(-лу) (N).
Инструмент – струмéнт(-та) (Г, АПС, Мхл,
ІШ, Мзл, ЗУ, УЗ);
и. (сборн.) – струмéнт(-ту);
и. (набор инструментов) – справлля (Г,
ІШ);
и. грубый – с. грýбий;
и. отражательный – с. відбивнй;
и. точный – с. тóчний;
и. угломерный – кутомíр(-ра) (N);
и. чувствительный – с. чутлвий.
Инструментальный – струментóвий.
Интеграционный (метод) – інтеґрацíй
ний.
Интенсивность (осадков) – інтенсвність
(-ности) (АПС, Т, ДСТ, Пох).
Интенсивный – інтенсвний (АПС, ЗУ).
Интервал – інтервáл(-лу) (ФС), промíжок
(-жку) (ФС).
Интерполировать – інтерполювáти (KCІ).
Интерполяционный – інтерполяцíйний
(KCІ).
Интерполяция – інтерполція (Граб, KCІ,
ФС, Трх).
Инфильтрация – просóчування, просóчен
ня (N).
Искажать, исказить,-ся – викривлти, вкри
вити,-ся (N);

Искажение
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и. (о лопастях вертушки) – звертáти, звер
нýти,-ся (Г).
Искажение – вкривлення (N);
и. (лопастей вертушки) – звéрнення (N).
Искаженность – вкривленість(-ности) (N);
и. (лопастей вертушки) – звéрненість(-нос
ти) (N).
Искатель – шукáч(-чá) (Г, ІШ).
Искать (сигнал, точку) – шукáти (Г, АПС,
ІШ).
Исключать, исключить (земли, ошибку) –
виключáти, включити, вилучáти, влу
чити (Граб, KCІ, АПС, ІШ);
и. (из списков) – випсувати, вписати (Г).
Исключение – вняток(-тку) (АПС, ІШ);
и. (процесс) – вилучáння, влучення (ІШ,
АПС, KCІ, ТехІнІІ), виключáння, вклю
чення;
и. из списков – впис(-су) (АПС).
Исключительный – виняткóвий (АПС, ІШ,
KCІ), включний.
Искомый (о точке, направлении) – шýкáний
(Мхл), відшýкуваний (KCІ).
Искривление – скривлння, скрвлення (N);
и. (во многих местах) – покрвлення (N).
Искривленность – скрвленість(-ности) (N);
и. (во многих местах) – покрвленість
(-ности) (N).
Искривлять, искривить,-ся – кривти (ІШ,
Г), скривти,-ся (Г);
и. (в нескольких местах) – покривти,-ся
(Г).
Искусный (о съемке) – майстéрний (Г, ІШ),
умíлий (ІШ, Г).
Искусственный – штýчний (Граб, Мзл, Т,
АПС, ІШ, ДСТ).
Искусство (умение) – умíлість(-лости) (АПС,
ІШ);
и. (дело) – спрáва (Г, ІШ);
и. землемерское – с. мірнцька, мірнц
тво (N);
и. исследовательское – с. дослíдницька,
дослíдництво (N);
и. изыскательское – с. (ви)шукáрська,
(ви)шукáрство (N);
и. таксаторское – с. таксáрська, таксáр
ство (N).
Испарение – впар(-ру) (Т, ІШ, ФС, ДСТ);
и. (выпаривание) – випáрювання, впарен
ня.
Испаритель – випáрнк(-кá) (N).
Испарительный – випарнй (ДСТ);
и. способность – випáрність(-ности) (N).
Испаряемость – випáрність(-ности) (N).
Испарять, испарить – випáрювати, впа
рити (Г).

Исследовательский

Испаряться, испариться – випарóвувати
(ІШ), впарувати (Г, ІШ), випáрюватися,
впаритися (Г, ІШ, Т, УЗ, Трх).
Испещрять, испещрить (план изображениями) – рябти (Г), порябти.
Исполнение – викóнування, вконання (Г,
ІШ, ТехІн, У, АПС);
и. землемерное – в. землемíрне;
и. межевое – в. межевé;
и. камеральное – в. камерáльне (ТехІнІ),
в. хáтнє;
и. полевое – в. польовé.
Исполнитель – виконáвець(-вця) (Г, АПС,
ІШ).
Исполнительний (план, чертеж) – вико
нáвчий (АПС).
Исполнять, исполнить – викóнувати, вко
нати (АПС, Г, ІШ).
Использование (земельных участков) –
використóвування, вкористання (АПС).
Исправимость – випрáвність(-ности) (N).
Исправимый – виправнй.
Исправительный (винт) – виправнй (Мхл,
Граб, ТехІнІ).
Исправление – випрáва (Г, Мхл);
и. (процесс) – виправлння, вправлення
(Граб, Мзл, ПравЗ);
и. (починка) – полáгода (Г);
и. (починка) (процесс) – лáгодження, полá
годження (АПС).
Исправляемость см. Исправимость.
Исправлять, исправить – виправлти, в
правити (АПС, Г);
и. (починять) – лáгодити, полáгодити (ІШ,
Г);
Исправность – спрáвність(-ности) (АПС, ІШ,
ДСТ).
Исправный (об инструменте) – спрáвний
(АПС, ІШ, ДСТ, ТехІнІ, УЗ).
Испытание – випробóвування, впробуван
ня (ЗУ).
Испытательный – випрóбнй.
Испытывать, испытать – випробóвувати,
впробувати (АПС, Г).
Исследование – дóслід(-ду) (АПС, Т, ІШ, ДСТ,
Трх);
и. (процесс) – дослíджування, дослíдження
(Т, АПС, ТехІнІ, ІШ).
Исследованность – дослíдженість(-ности)
(Т).
Исследователь – дослíдник(-ка) (АПС, ІШ,
Нік).
Исследовательский – дóслідний (N), дослíд
чий;
и. (относящийся к исследователю) – до
слíдницький (N).
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Исследывать

Исследывать, исследовать – дослíджувати,
дослідти (Нік, АПС, Т, ІШ).
Иссушать, иссушить – висýшувати (Г, ІШ,
Г), всушити (ІШ, Г).
Иссыхать, иссохнуть – висихáти, всохнути
(Г).
Истекание, истечение (воды) – витікáння
(ІШ).
Истекать, истечь – витікáти, втекти (Г).
Истинный (горизонт, меридиан) – спрáвж
ній (ІШ, АПС, Г, ФС, КСІ, Мал, ТехІнІІ),
правдвий (Граб, ЗУ, АПС, ІШ, Г).
Истлевать, истлеть (о дереве) – зотлівáти,
зотлíти (Т, ІШ, Г, АПС).
Исток (реки) – втік(-ку) (Т).
Источник – джерелó (Г, ФС, Т, ІШ, СкМТ,
АПС, ТехІнІІ, Пох, УЗ).
Истощать, истощить (о земле) – виснá
жувати, виснажáти, вснажити (ДСТ, Г,
АПС, ІШ);
и. (о лесе) – перевóдити, перевéсти (Г).
Истощающий (для земли) – виснажнй (N);
и. (для леса) – перевіднй (N).
Исходный – вихіднй (АПС, ФС, Граб, ІШ,
ДСТ, Пох, УЗ).
Исчерпывающий – вичéрпнй (АПС, Т).
Исчисление – обчислння, обчслення (КСІ,
АПС).
Исчислять, исчислить – обчслювати, обчис
лти, обчслити (КСІ).

К
Кадастр – кадáстр(-ра, -ру) (Граб, УЗ, АПС);
к. парцелярный – к. ділянкóвий;
к. первоначальный – к. пéрвісний;
к. реальный – к. реáльний.
Кадастровый – кадастрóвий (Граб).
Кайма, каемка – облямíвка (Нік, Г, ДСТ),
обвíдка (Г).
Калька – прозорíвка (N), калька;
к. бумажная – п., к. паперóва;
к. восковая – п., к. воскóвá, воскíвка (N);
к. коленкоровая – п., к. перкалéва;
к. полотняная – п., к. полотнна.
Калькирование, калькировка – здіймáння
на прозорíвку (N), калькувáння.
Калькировать – здіймáти на прозорíвку (N),
калькувáти.
Камбиальный слой – камбільний шар
(Бот. с.).
Каменистость – каменстість(-тости) (ІШ),
каменястість(-тости).
Каменистый – каменстий (Т, Г, АПС, ІШ),
каменстий.

Карта

Каменный – кам’янй (ІШ, Г, АПС, Т,
ДСТ);
к. (о строении) – мурóваний (Г, АПС).
Каменоломня – каменрня (Т, ІШ, АПС).
Камень – камíнь(-меня) (Г, Т, ФС, ІШ, АПС,
Граб);
к. (соб.) – камíння (Т, АПС);
к. замковый (в своде), замок – к. замкóвий,
замóк(-мкá);
к. кордонный – к. кордóнний;
к. межевой – к. межовй;
к. подферменый – к. підзв’язнéвий.
Камера – кáмера (ФС, Т, ДСТ);
к. фотографическая – к. фотографíчна
(ФС).
Камеральный – камерáльний (АПС, УЗ, Мзл,
ТехІнІ), хáтній.
Канава – канáва (СкМТ, Г, Км, Тмч, У), рів
(рóву) (СкМТ, Жр, СДМ, Г, ВСР, Тмч);
к. межевая – к. межовá;
к. проточная – к. протóчна.
Канал – канáл(-лу) (ФС, ДСТ, Др, Г, ТехІн,
УЗ, Трх, Пох);
к. капилярный – к. капілрний;
к. оросительный, ирригационный – к. іри
ґацíйний;
к. осушительный – к. висушнй.
Канализировать (реку, болото) – каналізу
вáти (N).
Канат перекидной (через реку) – кодóла
(Мзл).
Кант – кант(-та) (ІШ).
Капилярность – капілрність(-ности) (ФС,
Т, СЖМ, ІШ), волоскувáтість(-тости) (ФС).
Капля – крáпля (ФС, ІШ, АПС, Т, Г).
Караван (судов) – каравáн(-ну) (Г).
Караванный – каравáнний.
Карандаш – олівéць(-вц) (Граб, ТехІнІІ, УЗ,
Г, СДМ);
к. копировальный – о. копіювáльний;
к. химический – о. хемíчний;
к. цветной – о. кольорóвий.
Карандашный – олівцéвий.
Карантин – карантна (АПС).
Карманный (инструмент) – кишенькóвий
(Граб, Нік, АПС, ІШ).
Кармин – кармíн(-ну) (Граб, Мхл).
Карта (географическая) – мáпа (Граб, Г,
ДСТ, ФС, Жр, УЗ, КГА, Т, ІШ, АПС);
к. верстовка – м. верстíвка;
к. полу-, одно-, двух-, трехверстка –
м. полу-, одно-, дво-, триверстíвка;
к. генеральная, общая – м. генерáльна,
м. загáльна;
к. гипсометрическая – м. гіпсометрчна;
к. дорожная – м. шляховá;

Картограф

– 33 –

к. лесная – м. лісовá;
к. магнитная – м. магнéтна, м. магнетóва;
к. межевая – м. межовá;
к. морская – м. морськá;
к. орографическая – м. орографíчна;
к. семитопографическая – м. семитопо
графíчна;
к. специальная – м. осíбна;
к. топографическая – м. топографíчна.
Картограф – мапорисівнк(-кá) (N).
Картографический – мапорисівнй (N), кар
тографíчний;
к. заведение – мапорисóвня (N).
Картография – мапорисувáння (N).
Картуша, картушь (надпись плана) – нá
пис чоловй (N).
Картушка (в компасе) – румбíвка (N).
Карча – корч(-чá) (Г, ІШ).
Каскад – каскáда (ІШ), лáва (Дніпр. пор.).
Каточек (часть пантографа) – котóчок(-чка)
(N).
Катушка или рогатка (для наматыванья
шнура) – мотовло (за Г).
Качание (магнитной стрелки) – хитáння
(Г, ІШ);
к. (подвешенного тела) – гойдáння (Г, ІШ);
к. (одно), качок – пóхит(-ту) (Г, ІШ).
Качаться (шататься) – хитáтися (Г, ФС,
ІШ);
к. (о подвешенном теле) – гойдáтися (ІШ,
Г).
Качественный – кісний (Т, АПС, ІШ, ДСТ,
УЗ).
Качество (почвы, леса) – кість(-кости) (Т,
АПС, ПравЗ, ІШ, ДСТ).
Квадрант (инструмент) – квадрáнт(-та) (Т,
КCІ).
Квадратический – квадратчний (КСІ).
Квартал (населенного пункта, леса) – квар
тáл(-ла) (Пох, ЗЗак, Мзл).
Квартальный – квартáльний.
Километр – кіломéтр(-ра) (КГА, Трх).
Километровый – кілометрóвий.
Киноварь – цинóбра (ІШ).
Кипрегель – кіпрéґель(-ля) (Мхл, Граб,
ТехІнІ).
Кисть, кисточка – пéнзель(-зля) (ДСТ, Г,
АПС), пéнзлик(-ка) (АПС, УЗ);
к. (для стирания пыли) – щíточка (N);
к. наборная – п. добíрнй;
к. соболья – п. соболéвий.
Кладбище – клáдовще (Г, ІШ, АПС, Мзл).
Класс (возраста, качества леса) – клса
(АПС);
к. посредственный – к. серéдня;
к. промежуточный – к. проміжнá;

Колебать

к. хороший – к. дóбра;
к. худой – к. недóбра.
Классификация – клясифікáція (АПС, Т,
СДМ), клясувáння (N).
Классифицировать – клясифікувáти (ІШ,
АПС, Т), клясувáти.
Клеймение – таврувáння (АПС, ІШ, ДСТ).
Клейменый – таврóваний (Г, ІШ, ДСТ).
Клеймильщик – таврувáч(-чá) (N).
Клеймить – таврувáти (АПС, ІШ, ДСТ).
Клеймо – таврó (ІШ, АПС).
Клейстер – пíспа (Тмч, У, IШ, ТехІнІІ).
Клетчатка – картáтка (N).
Клетчатый – картáтий (N).
Клещи (часть инструмента) – лéщáта (N).
Клин мерный – клин мíрний (N).
Клинометр, горный уровень – схиломíр
(-ра) (N), клінóметр(-тра).
Клинообразный – клинувáтий (IШ, Г).
Ключ (источник) – джерелó (Г, СкМТ, ФС,
Т, ІШ, ТехІнІІ, АПС);
к. (гаечный) – ключ(-чá) (АПС, Граб,
ТехІнІ);
к. циркульний – зáвертка (N).
Ключевой (о воде) – джерéльний (T, ІШ, Нік).
Книга межевая – кнга межовá;
к. поземельная – к. земéльна.
Книжка пикетажная – кнжка пікетáжна;
к. промерная – к. вмірів;
к. рабочая – к. робíтна.
Кнопка (чертежная) – пршпилька (N);
к. (в шагомере) – кнóпка (Граб).
Кобальт – кобáльт(-ту).
Кодекс земельный – кодéкс земéльний.
Кожух (покрытие части инструмента) –
кожýх(-хá) (Граб).
Кол – кілóк(-лкá) (Г, Граб, ІШ, АПС, Мзл);
к. заостренный – гострокíл(-кóла) (ІШ);
к. контрольный – к. контрóльний;
к. (пикетажный или нивеллировочный) –
пáкіл(-кола) (ТехІнІІ, Трх, Прилуччина);
к., забитый на точке вровень с землей –
тóчка (Граб);
к. пиектный (возле точки с номером) –
сторожóк(-кá) (Граб).
Колебание (рейки) – хитáння (Т, ФС, АПС,
ІШ, Тмч, Г);
к. (одно) – пóхит(-ту) (Г, ІШ);
к. (подвешенного тела) – гойдáння (ФС, Г);
к. (уровня воды) – коливáння (АПС, Т, Г,
ІШ, Тмч).
Колебать,-ся (о рейке) – хитáти,-ся (Г, ІШ,
Т);
к. (о подвешенном теле) – гойдáти,-ся (Г,
ІШ);
к. (об уровне воды) – коливáти,-ся (Г, Т).

Колеблющийся
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Колеблющийся (треножник, основание) –
хиткй (АПС, Г, Мхл, Т, ІШ, ФС).
Колено (трубы) – колíно (Граб, Мзл);
к. глазное – к. óчне;
к. объективное – к. об’єктвне (Мзл);
к. окулярное – к. дозíрне (Мзл); к. óчне;
к. сеточное – к. сітковé;
к. цепи, звено – лáнка (Г) ланцюгóва.
Коленчатый – колíнчáстий (Г).
Колесико (в рейсфедере для пунктирных
линий) – коліщá (ТехІнІІ) крапкувáльне.
Колесный (дорога, мост) – возовй (СЖМ).
Колея – кóлія (ІШ, АПС, Г).
Коллиматор – колімáтор(-ра) (ФС).
Коллимационный – зірнй (Граб), коліма
цíйний (Мхл, Мзл, ТехІнІІ).
Коллограф – колóграф(-фа).
Колода – колóда (Г, СЖМ, У, ІШ, Тмч,
Срд).
Колодец – колóдязь(-зя) (Г, Мхл, ІШ, Т, ДСТ),
криниця;
к. артезианский – к. артезíйський (УЗ).
Колокольня (геод. знак) – дзвінця (Г, Граб,
АПС, ІШ).
Колонизационный (фонд) – осáдний (N).
Колония (поселок) – осáда (АПС).
Колонна (кипрегеля) – колóнка, сíшка (N).
Колотушка (для забивания кольев) – чекýха
(Чернобильщина), довбéшка (Г, ІШ).
Колышек цепной (шпилька) – шплька (Граб,
Мхл, ТехІнІ, УЗ).
Кольматаж – намýлювання, намýлення (N).
Кольцевой – кільцéвий, кільчáтий (ФС);
к. (метод) – коловй (Г).
Кольцеобразный – кільцювáтий.
Кольцо – кільцé (ФС, Мзл, Граб, Г, ІШ, АПС);
пéрстень(-теня) (Г), каблýчка (Г).
к. азимутальное – к. азимутáльне (Мзл);
к. буссольное – к. бусóльне;
к. градусное – к. грáдусне (ТехІнІ);
к. румбическое – к. румбíчне (Мзл);
к. сеточное – к. сітковé, к. до сíтки.
Командование (одной точки над другой) –
перевщення (N).
Комель – гузр(-р) (Г, Нік, ДСТ).
Комлями врозь, вразномет – митусéм, ми
тýсь (Г, Нік).
Комельный, комлевой – гузирéвий (N).
Компаратор – компарáтор(-ра) (Граб).
Компас – кóмпас(-са) (ФС, ДСТ, T);
к.-теодолит – к.-теодолíт(-та).
Компасный – кóмпасний.
Компенсатор – компенсáтор(-ра).
Компенсационный – компенсацíйний (Граб).
Компенсация – компенсáція (АПС).
Компенсировать – компенсувáти (Граб).

Короткозвенный

Конечный (пункт) – кінцéвий (Граб, АПС,
Г, Мзл, ІШ, Т).
Коничность (цапф) – конíчність(-ности)
(Граб).
Консервация кадастра (поддержание дан
ных кадастра на уровне современности) – попóвнення кадастрý (N).
Конструктивный, конструкционный –
конструктвний.
Конструкция – констрýкція (Граб, ДСТ,
KCІ).
Контакт (y вертушки) – дóтичка (ЕС);
к. (явление) – дóтик(-ку) (Нік).
Контроль (отсчетов) – перевíрка, контрóль
(-лю).
Контрольный (буссоль, отсчет) – перевíр
нй, контрóльний (Граб, Мхл).
Контур – óбрис(-су) (СЖМ, Т, KCІ), кóнтур
(-ра).
Контурный – обрисóвий, обводóвий.
Конфигурация – конфігурáція (KCІ, ПравЗ,
ЗУ).
Концевой – кінцéвий (Граб, Г, T, ДСТ).
Концентричный – спільноосередкóвий,
(KCІ), концентрчний (ФС, KCІ, Т, ІШ).
Координата – координáта (Граб, Мзл, УЗ,
KCІ, ФС).
Координатограф – координатóграф(-фа) (УЗ).
Копец – (с)кіпéць(-пц) (Г, Граб, У, УЗ, ІШ).
Копирка – копіювáльний папíр(-пéру).
Копировальный, копирный – копіювáль
ний (АПС);
к. рама – к. рма.
Копирование, копировка – копіювáння
(Граб, Мзл).
Копировать – копіювáти (Г, АПС, ІШ, Граб,
ФС).
Копия – кóпія (Граб, АПС, ТехІнІ, ІШ, Тмч);
к. белая – к. бíла (N);
к. на светочувствительной бумаге –
світлокóпія (N);
к. синяя (на синьке) – к. сня (N).
Кордон (граница) – кордóн(-ну) (Г, ІШ,
АПС).
Коренной (об изменении) – ґрунтóвний (АПС,
ІШ, У, Г);
к. (о породе грунта) – материкóвий;
к. (o породе леса) – головнй;
к. (селение) – коріннй, старй.
Корневой (стоимость) – кóренéвий (ДСТ).
Коробиться (о чертеже) – жолобтися (Г,
ІШ, ДСГ, ВСР).
Коробка (буссоли) – корóбка (ФС).
Король (в шлюзе) – порíг(-рóгу).
Коромисло (в нивеллире) – корóмисло (Граб).
Короткозвенный – коротколанкóвий (N).

Корчевание
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Корчевание, корчевка – корчувáння (Г),
кичувáння (Г, Прилуччина).
Корчевать – корчувáти (Г, Трх), кичувáти
(Г, Прилуччина).
Коса (на реке) – косá (Т, ІШ, ЗУ).
Косогор – косогíр(-гóру) (Граб, Г, Т, IШ,
ДСТ).
Косой – кóсий (ІШ, T, Г);
к. (скошенный) – скíсний (T, Г, Граб).
Котловина – улогóвина (T, ІШ, АПС, Г).
Кочка – кýпка (Г, Трх, ІШ), купна (Г, ІШ),
(соб.) кýп’я (Г);
к. (с пнем в середине) – кчка (Прилуччина).
Кочковатый (о болоте) – куп’стий.
Коэффициент – сучнник(-ка) (KCІ, Т, Граб);
коефіцíєнт(-та) (KCІ);
к. вертушки – с. млинкóвй;
к. поглощаемости – с. вбірнй;
к. полнодревесности – с. повнодерéвности;
к. поправочний – с. виправнй.
Край (поля) – край (АПС, ІШ, Г, Т);
к. (лимба, диска, марки) – вíнця (Граб);
к. (линейки) – pуб(-бa) (Граб, Г, АПС, ІШ),
пруг(-га) (Г, АПС, Граб, ІШ).
Крайний – крáйній (T, ІШ, KCІ, АПС);
к. (предельный) – гранчний (KCІ).
Красить – фарбувáти (Г, ІШ, АПС);
к. (придавать окраску) – бáрвити (Г).
Краска – фáрба (ФС, Г, Т, АПС, Тмч, ТехІнІІ,
У, КГА, УЗ);
к. (цвет) – бáрва (Тмч, У, Г);
к. акварельная – ф. акварéльна;
к. маслянная – ф. олíйна;
к-и в плитках – ф. плиточкáми.
Красящий (о веществах) – фáрбнй;
к. (придающий окраску) – бáрвнй.
Кратковременный (о наблюдениях) – корот
кочáсний (АПС).
Краткость – корóткість(-кости) (ІШ, АПС).
Кремальера – нáкрутка (Г), кремаль΄єра (Граб,
ТехІнІ).
Крепость купчая – кýпча (АПС, ІШ);
к. данная – дáна (АПС).
Крест – хрест(-тá) (Г, ІШ);
к. (нитей) – перехрéстя (Граб);
к. призматический – х. призматчний.
Крест на крест – нáвхрéст (Г, ІШ), хрестóм;
к., стоящий на дороге – фігýра (Г, ІШ),
хрест(-тá) (Г, ІШ).
Крестовина (на репере) – перехрéстя (Г), пе
рéчка (Г).
Крестообразный – хрищáтий (Граб, IШ, Г).
Кривая (при разбивке линий) – кривá (Граб,
КСІ, T, ТехІнІІ, Мзл, Трх);
к. зависимости – к. залéжностей;
к. переходная – к. перехіднá;

Ксилометр

к. плавная – к. плавкá;
к. расходов (воды в реке) – к. витрáти,
к. витрáтнá;
к. рефракционная – к. рефракцíйна;
к. скоростей – к. швдкісна;
к. тарировки – к. тарувáння (ФС).
Кривизна – кривинá (Граб, Мхл, ГСІ, Т,Г).
Криволинейный – криволінíйний (ФС, Граб,
ТехІнІІ).
Кривомер, курвиметр – кривомíр(-ра) (N).
Кроки – зáрис(-су) (N).
Крокировать – зарисóвувати, зарисувáти (N).
Кромка (чертежной доски) – пруг(-га) (Граб,
Г), окрáйок(-ка).
Крона (дерева) – корóна (СГВ).
Кронглас, кронгласовое стекло – крон
ґлс(-су) (Граб), кровнóве склó (N).
Кронциркуль – колкорс(-са) (N), кронцир
куль(-ля);
к. опускной – к. спускнй.
Круг большой (на шаре) – кóло велке (КСІ);
к. Пистора – круг Пістóрів.
Круглообразный – круглстий (ІШ, Г).
Круглый (форма) – крýглий (Г, Мхл, Граб,
АПС);
к. (год) – цíлий (AПС).
Кругозор наблюдателя – круговд(-ду) (Г,
АПС), кругоглд(-ду) (Г, АПС, ІШ).
Круговращательный – обертóвий (N).
Крупнозернистый – грубозернстий (T).
Крупномерный (о лесе) – великомíрний (N).
Крутизна, крутость – крýтість(-тости) (Граб,
Мхл, АПС, ІШ); стрíмкість(-кости);
к. (место) – крýча (T, Г, Жр, АПС, ДСТ,
ІШ), стрóма (Г, СЖМ).
Крутоберегий, крутобережный – крутобе
рéгий (Г).
Крутой (берег, склон) – крутй (T, Г, АПС,
ІШ, Тмч, У, Пох).
Крутость см. Крутизна.
Крутоярый – круторий (Г).
Круча – крýча (Г, Т, Жр, АПС, ІШ, ДСТ).
Крыло (вертушки) – крилó (N).
Крыльчатый (колесо вертушки) – крильчáс
тий (N).
Крышка (объективная) – пóкришка (Граб,
Мзл);
к. ящика – вíко (Г, АПС, ІШ).
Крючкообразный – гачкувáтий (ІШ).
Крючок (внизу станового винта) – гачóк
(-чкá) (Г, Граб, ФС).
Кряж (дерево) – кряж(-жа) (Г), окорéнок (-нка)
(У, АПС);
к. (горный) – кряж(-жа) (Т, Г).
Ксантиметр – прозоромíр(-ра) (N).
Ксилометр – деревомíр(-ра) (N).

Кульминационный
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Кульминационный – кульмінацíйний (Т).
Кульминация – кульмінáція (ФС, Граб, Мзл).
Культура (с.-хоз., такс.) – культýра (СГВ);
к-ри интенсивные – к-ри інтенсвні;
к-ри экстенсивные – к-ри екстенсвні.
Культур-технический (о мероприятиях) –
культур-технíчний (ТехІнІІ, УЗ, Трх).
Курвиграф – лукорс(-са) (N), криворс(-са)
(N).
Курвиметр, аркометр, кампилометр, кар
тометр – лукомíр(-ра) (N), кривомíр(-ра)
(N).
Курган – могла (Г, АПС, У, ЗУ);
к. межевой – копéць(-пц) (Г, Граб, АПС,
У, ІШ).
Курс (судна) – курс(-су) (АПС), нáпрямок
(-мку) (АПС).
Курсив (шрифт на планах) – курсв(-ву)
(N), письмíвка (N).
Курсивный (шрифт) – курсвний, письмíв
кóвий (N), письмíвкою (N).
Курсировать – курсувáти (ДСТ).
Куртина («леса обозначаются в виде пятен (куртинами) или кружочков») – пл
ма (N).
Куст – кущ(-щá) (Г, ІШ, АПС).
Кустарник – чагáр(-р) (Г), чагарнк(-кá)
(Г, Т, СкМТ, ДСТ, ІШ, ТехІнІ, АПС, УЗ,
Граб);
к. лиственный – ч. листвянй;
к. по болоту – ч. на болóті.
Кустарниковый – чагарникóвий.

Л
Лава (плавучий мосток) – наплавнá клáдка,
лáва (Г).
Лавирование (судна) – бардіжáння (У).
Лавировать – бардіжáти (СШ), викерóвува
ти (ІШ).
Лагер или обоймица – лíжко (Граб), гніздó
(Мхл).
Лагерный (в инструменте) – ліжкóвй.
Лазурь (краска) – блакть(-ті) (Граб, Г).
Лак (чертежный) – ляк(-ку) (Граб).
Лан (укр. мера земли) – лан(-ну) (Граб, Г).
Ландшафт – краєвд(-ду) (ІШ, Т).
Лед – лід (льоду), (Т, ІШ, АПС, ФС, Г), крга
(Т, ІШ, АПС, ФС, Г);
л., намерзший на предметах – нáморо
зень(-зня) (Г);
л. – сало, шуга – сáло, шугá (Г, ФС);
л. донный – л. дóнний; л. дéнний;
л. игольчатый – л., к. голчáстий;
л. кристаллический – л., к. кристалíчний;

Лес

л. – шерех (первый мелкий) – шéрех(-ха) (Г,
ФС);
л. плывущий – крга;
лед тронулся – крга скрéсла (Г).
Ледник (геол.) – льодовк(-кá) (Т).
Ледниковый – льодовикóвий (Т).
Ледостав – льодостáв(-ву) (Граб, ДСТ), кри
гостáв(-ву) (СШ).
Ледоставный – льодостáвний, кригостáвний.
Ледоход – льодохíд(-хóду) (Граб), кригоплáв
(-ву) (Т), кригохíд(-хóду).
Ледоходный – льодохíдний, кригоплáвний,
кригохíдний.
Ледяной – льодовй (Т, Г), крижанй (Т, Г).
Лекало (черт.) – кривýля (ТМУ);
л. (шаблон) – мóдло (Г, Срд, ДСТ).
Лента измерительная – стрíчка мірнá (Граб,
Мхл);
л. нормальная – с. нормáльна (Граб).
Лес – ліс (лíсу) (Граб, Г, ТШ, АПС, Мзл,
ПравЗ);
л. (материал) – дéрево (СЖМ, Г);
л. боровой – бір (бóру) (Г, ІШ).
л. в долине – дібрóва (ІШ);
л., выдавшийся в поле полосою – перé
лісок(-ска) (ІШ, Г);
л. вырубленный (место) – зруб(-бу) (Г,
ІШ, АПС);
л. горелый (место) – згар(-ру) (Г, ІШ);
л. густой, большой – пýща (ІШ);
л. деловой – дерево вирібнé;
л. дровяной – ліс дров’янй, дéрево дро
в’нé;
л. засохший – сухолíс(-су) (Г);
л. искусственно разведенный – л. розвé
дений.
л. корабельный – л. корабéльний, дéрево
корабéльне;
л. красный – л. глицéвий (Мзл), л. шпиль
кóвий (Граб), л. чатнний (ІШ);
л. круглый – круглк(-кý, -кá);
л. крупномерный – дéрево великомíрне;
л. лиственный, черный – л. листвянй
(Т, ІШ, Граб);
л. мешаный, смешанный – л. мíшаний
(Граб, Мзл);
л. молодой – молоднк(-кý, -кá) (ІШ);
л. мягких пород – л. м’якóї порóди;
л. небольшой – гай (гáю) (Г, ІШ);
л. непроходимый – л. непролáзний (Граб),
л. непрохíдний;
л. низкоствольный – л. низькостóвбурий;
л. низменный, на низменности – луг(-гу)
(Г);
л. пиленый – дéрево пляне;
л. поделочный – дéрево вирібнé;

Лесистость

– 37 –

л. спелый – л. стглий, л. спíлий;
л. срубленный, приготовленный – дéре
во, деревн (СЖМ, Г);
л. столярный – дéрево столрське;
л. строевой – л. будівéльний, дéрево буді
вéльне;
л. твердых пород – л. твердóї порóди;
л. товарный – л. крамовй;
л. хвойный, красный – л. глицéвий (Мзл),
л. шпилькóвий (Граб), л. чатнний (ІШ);
л. черный – л. листвянй (Граб, Т, ІШ).
Лесистость – лісстість(-тости) (ЗУ).
Лесистый (о местности) – лісстий (Т).
Лесничество – ліснцтво (АПС, ЗЗак).
Лесничий – ліснчий (Г, АПС, ЗЗак, ІШ).
Лесной – лісовй (Граб, ІШ, Г, Мзл), ліснй
(КГА, УЗ).
Лесной материал или сортимент – дéрево,
деревн, сортимент(-ту).
Лесовод – лісівнк(-кá) (ЗЗак).
Лесоводственный – лісівнцький (СГВ).
Лесоводство – лісівнцтво (АПС, ІШ).
Лесонасаждение – деревостáн(-ну) (Граб),
лісостáн(-ну) (СГВ);
л. (процесс) – лісосáд(-ду).
Лесоохранительный – лісоохорóнний;
л. комитет – л. комітéт.
Лесопользователь – лісокористувáч(-чá)
(ЗЗак).
Лесорубочный – лісорýбний (АПС).
Лесосека – лісорýбна ділнка, бýтина (ЗЗак,
Г).
Лесосплав – лісосплáв(-ву) (N).
Лесоспуск – рзи(-зей) (Г).
Лесостепной – лісостепóвй (Пох).
Лесостепь – лісостéп(-пу) (КГА).
Лесотаксационный – лісотаксацíйний.
Лесотаксация – лісотаксáція.
Лесоустроительный – лісовпордний.
Лесоустройство – лісовпордження (ЗЗак,
УЗ).
Лесфонд – лісофóнд(-ду) (N).
Ливень – злва (T, Г).
Ливневой (о воде) – зливóвий.
Лиман – лимáн(-ну) (Г, T).
Лимб – лімб(-ба) (Граб, УЗ, Мзл, ТехІнІІ);
л. азимутальный – л. азимутóвий.
Лимниграф, лимнограф – рівнерс(-са) (N);
л. пневматический – р. пневматчний;
л. поплавковый – р. поплавцéвий.
Лимниметр – рівнемíр(-ра) (N).
Линейка – лінíйка (Граб, Мхл, Мзл, УЗ, ДСТ,
Срд, KCІ, ІШ, ТехІнІІ, У, ФС);
л. алидадная – л. алідáдна;
л. вычислительная, счетная – л. обчслю
вальна, л. лічльна;

Линия

л. контрольная – л. контрóльна (ТехІнІІ);
л. косая – л. скíсна;
л. логарифмическая – л. логаритмíчна
(Граб, Мзл);
л. масштабная – л. мірльна;
л. параллельная Баслера (для определения площадей) – л. рівнобíжна Бáслерова;
л. подвижная – л. рухóма;
л. превышений – л. вишнна;
л. счетная, вычислительная – л. обчис
лóва, л. лічльна.
Линейный (о невязке) – лінíйний (Мхл, Граб,
АПС, ТехнІ).
Линза – сóчка (ФС, Т, Граб, ТехІнІ).
Линия – лíнія (Граб, АПС, Т, KCІ, ІШ, ТехІнІІ,
Мзл, ЗУ, Трх, ДСТ, У, ФС, Тмч);
л. береговая – л. береговá (T);
л. визирная – л. зíрнá (Граб);
л. водораздельная – л. вододíльна;
л. водосливная, водосоединительная, ось
лощины, тальвег – л. водотíчна, потó
чина (Граб);
л. волнистая – л. хвилста;
л. вспомогательная – л. допомíжнá (ТехІнІ).
л. гоновая – л. гоновá (ТехІнІІ);
л. граничная – л. межовá;
л. депрессии – л. депресíйна;
л. домов – пері (Г);
л. жирная – л. товстá, л. грýба;
л. кривая – л. кривá;
л. ломанная – л. лáмана, л. лóмана;
л. магистральная – л. магістрáльна (ТехІнІ),
л. головнá;
л. натуральная – л. прирóдна;
л. нулей – л. нульовá;
л. опорная – л. опóрна;
л. отвесная – л. прямовсна;
л. падения – л. спадóвá (Т);
л-и пересекающиеся – л-ї перехрéсні;
л. полуденная – л. полудéнна (Граб);
л. полужирная – л. напівтóвстá;
л. прерывистая – л. перервна;
л. прибоя – л. прибійнá, л. погíйна (Т);
л. причальная – л. причáльна; причáл(-лу)
(СЖМ, АПС, ІШ);
л. проектная – л. про΄єктна (Граб, Мзл);
л. пунктирная – л. крапкóвана (ФС, Трх);
л. равных глубин, изобата – л. рівногли
бнна, ізобáта;
л. равных скоростей – л. рівношвдкісна,
л. разделяющая – л. розподільнá (ТехІнІ);
л. размерная – д. розмірóва;
л. разорванная – л. розíрвана;
л-и расходящиеся – л-ї розбíжні;
л-и сближающиеся, сходящиеся – л-ї збіж
нí;

Линючий
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л. симметрии – л. симетрії;
л. снеговая – л. сніговá (Т);
л. сплошная – л. суцíльна (ТехІнІІ), л. тг
ла (Граб);
л. створная – л. простецéва;
л. телеграфная – л. телеграфна;
л. телефонная – л. телефóнна;
л. толстая – л. грýба, л. тóвстá;
л. тонкая – л. тонкá;
л. ходовая – л. ходовá (Мзл, ЗУ);
штрих-линия – л. рискóвá;
л. штрих-бипунктирная – л. рско-дво
крапкóвá;
л. штрих-пунктирная – л. риско-крапкóвá;
линию вешить, провешить – л. тичкувá
ти, л. тчити, л. втичити.
Линючий (о краске, материи) – линчий
(ІШ).
Липкость – лпкість(-кости) (ІШ).
Лист (дерева) – лист(-та, -ту) (Г), (соб.) – лист
(-сту), лстя (Г);
л. (бумаги) – áркуш(-ша) (Г, Мзл);
л. вводный – л. увóдчий (АПС, СЖМ);
л. карты – а. мáпи, кáрта мáпи.
Лиственный – листвянй (Т, Пох), лист
нй.
Лицевой (бок, сторона, сооружение) – чоло
вй;
л. (сторона бумаги) – лицéвий (ІШ).
Лицо (субъект землеустройства) – осóба
(АПС);
л. (сооружения) – чолó (Г);
л. (бумаги) – лицé (Г).
Личный (о землепользовании) – особстий
(АПС, ІШ, Г).
Лишение (земли) – позбáвлення (АПС).
Лог – ярýга (Г, ЗУ, ІШ), яр (ру) (Г).
Лодка – чóвен(-внá) (Г, У, ІШ, Нік);
л. подставная – ч. підставнй (N).
Ложе (реки) – ложще (СШ);
л. (в инструменте) – лíжко (Граб).
Ложиться, лечь (о краске) – лягáти, лягт.
Лопасть (вертушки) – лóпать(-ті), крилó (N).
Лот (для измерения глубины) – глибомíр(-ра)
(ДСТ, Жр), лот(-та) (Граб), глибиномíр(-ра).
Лощина – бáлка (Г);
л. побочная – перéбалок(-лка) (N).
Луг, луга – лýка, лýки (Т, Граб, ДСТ, АПС,
ТСМ, ІШ, ТехІн, Мхл, Г);
л. горный – полонна(-ни) (Г);
л-а поемные, заливные – л-ки заплавнí (Пох),
оболóнь(-ні) (Г);
л-а приречные – лýка поберéжна, лýки по
берéжні;
л., л-а суходольный, возвышенный,-ые –
лýка висóка, лýки висóкі.

Малопрозрачный

Луговой – лýчний (Г, АПС), луковй (Нік,
ДСТ).
Лунка (во льду) – дýчка (Г, ІШ).
Лупа или простой микроскоп – лупá (Граб,
Г, ТехІн, Мзл).
Луч – прóмінь(-меня) (Граб, ФС), (соб.) про
мíння;
л. двояко-отраженный – п. двíчі відбтий;
л. зрения – п. зірнй (Граб);
л. отраженный – п. відбтий (ФС);
л. падающий – п. впаднй;
л. преломленный – п. залóмлений (ФС);
л. прямо-видимый – п. прóсто-вдний;
л-и разсеянные – промíння розсíяне;
л. солнечный – п. сóнячний (Граб).
Лучепреломление – залóмлення прóменю,
залóмлення промíння.
Льдина – крижна (Г, АПС, ІШ).
Люлька (гидрометрическая) – колска (N).
Лямка – лма, лмка (Г);
л. (ручка на цепи) – рýчка (Прилуччина).

М
Магистраль – маґістрáля (Граб, ТехІн, Трх,
Пох, Мзл).
Магистральный – маґістрáльний (Граб,
ТехІнІІ, УЗ), головнй.
Магнетизм земной – магнетзм(-зму) зем
нй (Граб).
Магнитный – магнéтний (ФС, Граб, Т).
Майна (во льду) – ополóнка (Г, ІШ).
Макушка (дерева, горы) – мáковиця (Г).
Маловодный – маловóд(н)ий (N).
Маловодье – маловíддя (Г).
Малодворность (землеустр.) – малогоспóд
ність(-ности) (N).
Малодворный (о селении) – малогоспóдний
(N).
Малодоступность – малопристýпність(-нос
ти) (N).
Малодоступный – малопристýпний.
Малоземелье, малоземельность – малозе
мéлля (Г, УЗ).
Малоземельный – малоземéльний (Г, АПС,
УЗ, ІШ).
Маломерность – маломíрність(-ности) (N).
Маломерный – маломíрний (АПС, ІШ).
Маломощность (хозяйства) – малослість
(-лости) (N).
Маломощный, малосильный (о хозяйстве) –
малослий (АПС, УЗ), малосльний (Граб).
Малопнистый (о болоте) – малопенькувá
тий (N).
Малопрозрачный – малопрозóрий.
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Малоразложившийся (торф) – малорозклá
дений.
Малосильный см. Маломощный.
Малоупотребительный – маловжваний
(ІШ).
Малоценность – малоцíнність(-ности) (N).
Малоценный (фаут) – малоцíнний (АПС).
Манипуляция – маніпулція (АПС).
Мареограф, мареометр – рівнерс(-са) (N),
марегрáф(-фа) (Граб).
Марка (нивеллировочная) – мáрка (Граб, УЗ);
м. визирная – метá (Граб);
м. высших уровней рек – мáрка найв
щого рíвня;
м. закладная – мáрка закладнá;
Марки закладывать – мáрки закладáти.
Маршрут – маршрýт(-та) (АПС).
Маршрутный (о съемке) – маршрýтний (N).
Масбант – стрíчка мíрна (Граб, Мхл).
Масло костяное – олíя кістянá (ТехІнІ).
Масса (дерева) – мáса (деревнá) (Мзл);
м. плотная – м. щíльна.
Массив – масв(-ву) (ТехІнІ, УЗ);
м. основной – м. основнй (ТехІнІ);
м. присельный – м. прсільний;
м. сплошной – м. суцíльний.
Массивность (прибора, рейки) – масвність
(-ности) (N).
Массивный – масвний (ФС, АПС).
Массовый в выражении: массовые удель
ные таблицы – мáсові таблці (Мзл).
Масштаб – мірло (Граб, ТехІнІІ, КСІ, ФС,
АПС, Мхл, КГА, Трх, Мзл);
м. альтиметрический – м. вишиномíрне;
м. верстовой – м. верстовé (Граб);
м. в метрах, метрический – м. метрчне;
м. в одну сотую, в одну двухсотую, в од
ну тысячную – м. односóтóве, м. одно
двосóтóве, м. однотсячне;
м. высот – м. вишнне;
м. дробный – м. дробовé, м. числовé;
м. заложений – м. заклáдинне;
м. километрический – м. кілометрчне;
м. конечный – м. кінцéве:
м. крупный – м. велке (Граб);
м. крутостей – м. крýтости, м. заклáдин;
м. линейный – м. лінíйне (Граб, Мзл, Мхл);
м. мелкий – м. дрібнé (Граб);
м. нормальный – м. нормáльне;
м. основной – м. основнé (ТехІнІ);
м. перспективный – м. перспектвне;
м. поперечный – м. поперéчне (Граб);
м. простой – м. прóсте (Граб);
м. пятьдесятенный (1/50) – м. птдесятó
ве (1/50);
м. складной – м. складнé;

Межевание

м. сотенный, двух-, трехсотенный (100,
200, 300 единиц в основании масштаба, напр., 100, 200, 300 м. или саж. в 1 см
или 1 дм) – м. сотéнне, дво-, трисотéнне
(Граб);
м. одно-, двух-, трехверстный – м. одно-,
дво-, триверстóве (Граб);
м. численный – м. числовé (Граб, Мхл);
м. шагов – м. кроковé (Граб);
в уменьшенном масштабе – за змéнше
ним мірлом.
Масштабный – мірльний.
Материал – матеріл(-лу) (ТехІнІ, Мзл, Г,
АПС, ІШ);
м. картографический – м. мапорсний;
м. лесной – м. ліснй, дéрево, дерéвня (Г,
У, СЖМ);
м. плановый – м. плновий;
м. полевой – м. польовй;
м. статистический – м. статистчний;
м. цифровой – м. цифрóвий.
Материк (геогр.) – суходíл(-дóлу) (Т);
м. (строит.) – матерк(-кý, -ка) (Г).
Материковий (геогр.) – суходíльний;
м. (строит.) – материкóвий.
Матовый (о стекле, поверхности) – мáто
вий (Граб).
Махальщик – махáльник(-ка) (N).
Махать, махнуть (флагом) – махáти, махнý
ти (Г, ІШ, У, Нік).
Мачта – щóгла (АПС, ДСТ, У, ТВ, Граб);
м. сигнальная, сигнализационная –
щ. гаслівнá;
м. створная – щ. простецéва.
Машинка для очинки карандашей –
зáстружка олівцéва (N).
Маяк – мак(-кá) (СШ).
Маячный – мачний (СШ).
Медленно-изменяющийся – повíльно-змíн
ний.
Медленный – повíльний (Т).
Медлительный – забáрнй (Г), загáйний (Г),
леґýрний (Г).
Межа – межá (Граб, ТехІнІ, Мзл, Г, ІШ, АПС,
Мхл, У, УЗ, Т, СЖМ);
м. живая, природная – м. прирóдна
(ТехІнІІ);
м. искусственная – м. штýчна (ТехІнІІ);
м. окружная – м. околшня (ТехІнІІ);
м. прежняя – м. старá;
м. суходольная – м. суходíльна (Граб);
см. Граница.
Межгорье – межигíр’я (Г).
Междуречье, водораздел – межирíччя (Г).
Межевание – межувáння (Г, Граб);
м. бесспорное – м. безперéчне;
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м. валовое – м. огýльне, м. гуртовé;
м. генеральное – м. генерáльне (Граб,
ТехІнІ), м. загáльне;
м. гласное – м. прилдне:
м. государственное – м. держáвне;
м. местное – м. місцéве (Граб);
м. обязательное – м. обов’язкóве;
м. особенное – м. особлве, м. осíбне;
м. полюбовное – м. за згóдою;
м. принудительное – м. примусóве;
м. специальное – м. спецільне (Граб);
м. сплошное – м пóспíльне;
м. судебное – м. судóвé.
Межевать – межувáти (Г).
Межевой – межовй (Граб, Г, ДСТ, ІШ, ЗУ).
Межевщик – межівнк(-ка) (ІШ).
Меженный – мéжений (Г).
Межень – мéжень(-жня) (Г, Граб).
Межник – мéжнк(-кá) (Г, ЗУ), обнíжок
(-жка) (Г, ТехІнІІ).
Межселенный, междуселенный (о землеустройстве) – міжсéлищний (Граб, УЗ,
ТехІнІ).
Меление (рек) – мілíння (N).
Мелеть – мілíти (Г).
Мелиоративный – меліоратвний (АПС,
УЗ).
Мелиоратор – меліорáтор(-ра) (ТехІнІ, Трх,
ЗУ).
Мелиорация – меліорáція (ТехІнІ, Трх, УЗ).
Мелкий (о предметах, о землепользовании) –
дрібнй (АПС, Г, Граб, ДСТ, Т);
м. (о реке) – мілкй (Г, Трх).
Мелководность – мілковóд(н)ість(-д(н)ости)
(N).
Мелководный – мілковóд(н)ий (Т), мілкй
(Г).
Мелководье – мілковíддя (Г, Т).
Мелкозернистость – дрібнозернстість (-тос
ти) (ІШ).
Мелкозернистый – дрібнозернстий (Т).
Мелкополосица – дрібносмýжність(-ности)
(ЗУ).
Мель – мілинá (Г, Граб, АПС, Т, ІШ, Кмц).
Мельница – млин(-нá) (Г, ФС);
м. ветряная – вітрк(-кá) (Г, ФС);
м. водяная – м. водянй (Г);
м. плавучая – м. плавнй;
м. работающая только весной – вешнк
(-кá) (Г);
м. сукновальная – валша (Г).
Мельница или вертушка (гидр.) – млинóк
(-кá) (N).
Мензула – мензýля (Граб, Млх, ТехІнІ, Мзл).
Мензульный – мензýльний (Мхл, УЗ);
м. доска – стільнця (Граб).

Мера

Меняющийся – змíнний (Г, АПС, ІШ);
м. быстро – швидкозмíнний.
Мера – мíра (АПС, Г, Граб, ІШ, КСІ, Мзл);
м-ы (способ, мероприятие) – зáходи (ІШ,
АПС);
м-ы двоякого наименования – м-и дво
назвóві;
м-ы длины – м-и на довжинý (Граб);
м. дуговая – м. дуговá;
м-ы земельные – м-и на зéмлю (Граб);
м-ы землеустроительные – з-и земле
впордні;
м. метрическая – м. метрчна (Граб);
м. нормальная – м. нормáльна (Граб, Мхл,
ТехІнІ), етальóн(-на) (Граб);
м. ошибки – м. пóмилки;
м. предосторожности – з. пересторóж
ний;
м. предупредительная – з. застерéжний;
м. сажневая – м. сажнéва (Граб);
м. угловая – м. кутовá (Граб);
м. усадки – м. зстýпу;
м. часовая – м. годнна;
СТАРЫЕ УКРАИНСКИЕ МЕРЫ –
СТАРІ УКРАЇНСЬКІ МІРИ:
1. Н а д о в ж и н у :
п’ядь (являла собою відступ між кінцем
великого пальця руки до кінця малого,
або середнього при найбільшім розсуванні) (Граб);
п’ядь (сучасна) = 1/4 аршна (Граб);
миля (стара) = 5 верстов (старих) = 7,2898
сучасних верстов (Граб);
верства XV століття = 750 сажнів (старих) (Граб);
верства XVII столíття = 798 сажнів (старих) (Граб);
сáжень (старий) = 3 ліктів (старих) =
0,9135 сучáсного сáжня;
лíкоть (старий) = 2 стоп (старих) (Граб);
лíкоть львíвський = 2,00735 сучáсної сто
п (Граб);
стопá = 12 цалів = 1,06575 сучáсної стóпи
(Г, Граб);
цаль = 1,06575 сучáсного цáля (Граб);
гóни дóбрі = 120 сáжнів (Г, Граб);
г. серéдні = 80 сáжнів (Г, Граб);
г. малí = 60 сáжнів (Г, Граб);
корх = 1 1/2 вершкá (Граб);
лíкоть (сучáсний) = 13 вершків (Граб);
мля (сучáсна) = 10 верстóв (Граб);
мíра = 1 вершок (Граб);
плец = 4 чвéртки=16 мір (Граб);
стопá = 12 цáлів (Граб, Г);
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чвéртка = 1/4 аршна (Граб, Г);
шнур = 21 сáжень (Г, Граб);
2. На землю:
вакáн = 6 десятин (Г);
верстá (мíра плóщі) (Граб);
відрíз = 3 десятни (Г);
день = 3/4 десятни;
десятна = 1600, 2400, а то й більш кв.
сáжнів (Граб);
десятна (стара) = 10 кіп сіна (Граб);
загíн = від 5 до 10 десятн (Граб);
кон (Граб);
клíтка = 6 десятн (Граб);
косара = 1/2 десятни (Граб);
лан (старий) селнський бíльший =
11,780 дес. (Граб);
л. селнський мéнший = 3,7365 дес. (Граб);
л. ревізóрський = 4,9304 дес. (Граб);
л. (сучасний) = від 10 до 30 десятн (Граб);
морґ = 1317 кв. сáжнів (Граб);
плáнок = 6 десятн (Граб);
полурíзка = 1/4 загóна (Граб);
пóле (Граб);
різа = 2–3–6–10 морґів (Г);
рíзка = 2 1/2 мóрґи (Граб);
слýжба = 4 волóків = кóло 19 десятн
(Граб);
(у)волóка = 30 мóрґів = 19 дес. 2010 саж.
(Г, Граб);
упрýг (опрýг) = 1/4 десятни (Граб);
чвéртка = від 1/4 до 2 1/4 десятн (Граб);
чвéртка = від 8 до 10 десятн (Граб).
Мерзлота – мерзлк(-кý, -кá) (СШ);
м. вечная – м. відвíчний.
Меридиан – півдéнник(-ка) (ФС, Т, Мзл, ІШ),
полудéнник(-ка) (Граб), меридіян (-ну);
м. географический – п., м. географíчний
(Граб);
м. истинный – п., м. правдвий;
м. магнитный – п., м. магнéтний (Граб,
ФС);
м. места – п., м. мíсця;
м. первый – п., м. головнй;
м. условный – п., м. умóвний.
Меридиональный – південникóвий, полу
денникóвий.
Мерило – мірло.
Меритель, мерильщик – мірнк(-кá) (Г, У,
ІШ), мíрчий.
Мерильный, мерительный см. Мерный.
Мерить, мерять – мíряти (Г, Граб, ІШ,
АПС);
м. шагами – м. крóками;
м. на глаз – м. на óко (Граб);
м. по времени – м. на час.

Место

Мерный – мíрнй (Г, АПС, Тмч), вимірнй
(Граб).
Мерщик – мірнк(-ка) (Г, У, ІШ), мíрчий.
Меряние – мíряння (Граб, ІШ).
Местечко – містéчко (АПС).
Местность – місцéвість(-вости) (Граб, Г, Т,
ІШ, ЗУ, Мзл, Пох, Трх);
м. волнистая – м. хвилста (Граб);
м. гористая – м. гóряна;
м. заболоченная (искусственно) – м. збо
лóчена;
м. заболоченная (заболотившаяся сама
по себе) – м. зболотнíла;
м. закрытая – м. закрта (ТехІнІІ, Мзл);
м. засушливая – м. засýшлива;
м. затопленная – затóн(-ну) (Г);
м. затопляемая – м. затопнá;
м. необследованная – м. недослíджена;
м. овражисто-холмистая – м. яркувáтогорбáста;
м. однообразная – м. одноманíтна;
м. озерная – м. озéрна;
м. открытая – м. відкрта (ТехІнІІ, Мзл);
м. пересеченная – м. перетта (Мзл, ТехІІ),
м. поперетнана (СЖМ);
м. покатая – м. спадста;
м. полузасушливая – м. напівзáсушлива:
м. приречная – порíччя;
м. равнинная – м. рівннна, рівнна;
м. разнообразная – м. різноманíтна;
м. степная – м. степовá;
м. холмистая – м. горбáста;
м. вдоль берега моря, реки – узберéжжя;
м. вдоль границы – узгранччя;
м. за Бугом, Днепром и т. д. – Забýжжя,
Задніпров’я й т. д.;
м. между горами – межигíр’я;
м. между реками – межирíччя;
м. на противоположном берегу – зарíччя.
Местный – місцéвий (Т, АПС, ІШ).
Место – мíсце (Граб, Г, ІШ, АПС, Пох, Мзл);
м. богатое ключами – м. криничувáте (Г),
криничще (Т);
м. болотистое – мочарí (Г);
м. возвышенное – м. підвщене (Пох),
м. горовé;
м. возвышенное в лесу, заросшее строе
вой сосной – лдо (Г);
м. возле двора – уздвíр’я (Г);
м. возле леса, опушка леса – узлíсся;
м. возле межи – узмíжжя, узмíжок(-жка)
(Г);
м. в стороне от чего-либо, напр., дороги,
горы – узбíччя (Г);
м. выгоревшее – вгар(-ру), паленна (А),
згар(-ру) (Г), горíле (Прилуччина);
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м. выгоревшее (о краске) – м. зблкле;
м. вырубленное – зруб(-бу) (Г);
м. выкорчеванное – корчíвка (Г);
м., где растет конопля, рожь, пшеница
и т. под. – коноплще (ІШ, Г), жтнще
(ІШ), пшеничще і т. д.;
м., где стелют полотно – стéлище (ІШ);
м. глубокое – глибíнь(-ні) (Г);
м. дворовое – ґрунт(-ту) (Г, ІШ, АПС);
м. для сада – садовще (ІШ);
м. добывания ископаемых – копал(ь)н
ще;
м. за плотиной – загребéлля, загрéбля;
м., заросшее мохом – омшáр(-ру) (ІШ), ом
шарна (ІШ);
м., затопленное водою – затóн(-ну) (Г);
м. застроенное – м. забудóване;
м. затруднительное – м. труднé, м. утрýд
ливе;
м., защищенное от ветра – зáтишок(-ка)
(ІШ);
м. зыбкое – трясовинá (Г);
м., которого нельзя обойти – м. необхіднé
(Г);
м. лагерей – таборще (ІШ);
м. между бродами – межбрід(-роду) (Т);
м. насиженное (землеустр.) – м. насдже
не;
м., незамерзающее на болоте – óпар(-ру)
(Г);
м., незамерзеющее на реке – ýзьмінь (Г);
м., незаросшее на озере или в лесу – чис
тна (Г);
м. новозаселенное – новосéлиця (АПС,
ІШ);
м. нуля – м. нул (Граб, Мзл);
м. открытое, возвышенное – бéлебень
(-бня) (ІШ, Т);
м., очищенное от леса – чистáш(-шá) (Г);
м. пересечения, дорог – хрищáтик, розвилки (СЖМ), перехрéстя (СЖМ);
м. подъема на дороге – узвíз(-возу) (Г);
м. поселения – осíдок(-дку) (Г), осáда (Г);
м. построечное – м. під будівлю;
м. прикрепления, закрепления – м. при
кріпнé, м. закріпнé;
м. приусадебное – уздвíр’я (Г);
м. проезда, переезда – прóїзд(-ду) (АПС,
ІШ), перéїзд(-ду) (ІШ);
м. промежуточное – м. промíжнé:
м. прорыва плотины – прíрва (Г);
м. разветвления дороги или реки – рос
тíк(-тóку) (Г);
м. стояния (инструмента) – м. стоння,
станця (Граб);
м. стоянки скота – трло (ІШ, Г);

Метрический

м. топкое – м. грузькé, грузвнá (Г);
м. топкое на болоте – прогнíй(-нóю) (Г),
прогнóїна (Г);
м. у подошвы горы – подíл(-дóлу);
м. усадебное – ґрунт(-ту) (АПС), м. садб
не;
м. условное (для обмера) – м. умóвне;
м. чистое (не заросшее на болоте, реке) –
чистовíд(-вóду) (Г), стржень(-жня) (Київ
щина).
Местоположение – мíсце (АПС, ІШ).
Местопребывание – витáлище (Г).
Месторождение – родовще (Т, АПС, ДСТ).
Метеоролог – метеоролóг(-га).
Метеорологический – метеорологíчний (ФС,
Пох).
Метеорология – метеоролóгія (ФС).
Метить – мíтити (Г, АПС, ІШ), знáчити (Г,
АПС, ІШ);
м. (заломами на деревьях) – клчити (Г);
м. (зарубками) – карбувáти (Г, АПС);
м. (клеймом) – таврувáти (АПС).
Метка – зáзначка (Г, ІШ), мітка, знáчка;
м. (нарезка, зарубка) – карб(-ба) (Г, АПС,
ІШ), (соб.) карбíж(-жá) (Г);
м. (залом на дереве) – кляк(-ка) (Г);
м. (клеймо) – таврó (АПС, ІШ).
Метод – метóда (Граб, АПС, ДСТ);
м. аналитический – м. аналітчна;
м. горизонта – м. рíвня;
м. графический – м. графíчна (УЗ);
м. графо-аналитический – м. грáфо-ана
літчна;
м. графо-механический – м. графо-меха
нíчна;
м. двухточечный – м. двоточкóва;
м. интеграционный – м. інтеграцíйна;
м. интерполяционный – м. інтерполяцíй
на;
м. красочно-пластический – м. бáрво-плас
тчна (Граб);
м. наблюдений – м. спостерéжень;
м. однодневных наблюдений – м. одно
дéнних спостерéжень;
м. отдельных точек – м. окрéмих тóчок;
м. параллельных визиров – м. рівнобíж
них прозóрів;
м. перечислительный – м. перелічнá;
м. превышений – м. перевщень;
м. пятиточечный – м. п’ятиточкóва.
Метр – мéтр(-тра) (ФС, Км, Граб, Мзл, УЗ);
м. квадратный – м. квадратóвий (KCІ);
м. кубический – м. кубíчний;
м. погонный – м. подóвжній.
Метрический – метрчний (Граб, ФС, АПС,
ІШ);

Механизм
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м. система мер – м. систéма мір (Граб, ФС).
Механизм – механíзм(-ма) (MC, ФС);
м. пусковой – м. пусковй;
м. разобщающий – м. розлучнй, м. роз
чіпнй;
м. счетный – м. лічльний (ТехІнІІ);
м. установочный, установительный –
м. устано(і)внй;
м. часовой – м. годинникóвий.
Механический – механíчний (ФС).
Мечение, метка – мíчення, значíння (Г, ІШ);
м. (заломками на деревьях) – клякувáння,
клчення;
м. (зарубками, надрезами) – карбувáння;
м. (клеймом) – таврувáння.
Меченный – мічений, знáчений;
м. (заломами) – кляковй (Г);
м. (зарубками) – карбóваний (Г);
м. (клеймом) – таврóваний (Г).
Микрометр – мікромéтр(-тра) (Граб).
Микрометренный, микрометрический –
мікрометрóвий, мікрометрчний (ЗУ, Граб,
Мхл, ФС).
Микрорельеф – мікрорельєф(-фу).
Микроскоп – мікроскóп(-па) (Граб, ФС, Т,
IШ);
Миллиметр – мілімéтр(-тра).
Миля – мля (Граб, IШ).
Минимум (земельный) – мíнімум(-му) (ПравЗ,
УЗ);
м. хозяйственный – м. господáрський
(ТехІнІІ).
Минута (времени) – хвилна (ФС, IШ, Г);
м. (1/60 градуса) – мінýта (Граб, KCІ, ТВ,
АПС).
Минутный (о времени) – хвилнний;
м. (о дуговой, градусной мере) – мінýтний.
Мнимый (об изображении, фокусе) – ув
ний (T, KCІ).
Многоводность – многовóд(н)ість(-дости) (N).
Многоводный – многовóд(н)ий (IШ).
Многодворность (землеустр.) – многогос
пóдність(-ности) (N).
Многодворный (землеустр.) – многогоспóд
ний.
Многоземельный – многоземéльний, багато
земéльний (АПС).
Многократность (отсчетов) – многокрáт
ність (N), кількаразóвість(-вости) (IШ).
Многократный (отсчеты, наблюдения) –
многокрáтний (N), кількаразóвий (Граб,
АПС, IШ).
Многолетний (о наблюдениях) – многорíч
ний (T).
Многолошадный (двор, хозяйство) – много
кíнний.

Мутность

Многополосица – многосмýжність(-ности)
(N).
Многополосный – многосмýжний.
Многослойный (об отложении) – много
шарóвий (N), кількашарóвий (N).
Многоугольный – многокýтній (Т, КСІ, ІШ).
Многоугольник – многокýтник(-ка) (Т, КСІ,
ТехІнІІ);
м. звездчатый – м. зірчáтий (ТехІнІІ).
Многочисленность (двора) – великосемéй
ність(-ности) (N).
Многочисленный (двор) – великосемéйний
(N).
Модельный (такс.) – взірнй (N).
Модератор (на уровне) – кошýля (N), модерá
тор(-ра).
Модуль – мóдуль(-ля) (ФС);
м. водяной – м. водянй, м. вóдний;
м. стоку – м. стóку.
Молодняк (лес) – молоднк(-кá, -кý) (Г).
Морг, морген – морґ(-ґа) (Г, Граб).
Морена – морéна (Т).
Моренный – морéнний (Т).
Мост – міст (мóсту, мостá) (Г, ІШ, У, Т, АПС,
Трх, Нік, Мзл);
мостик простой конструкции, без бы
ков – клáдка (Г, ІШ, АПС);
м. временный – м. тимчасóвий;
м. железнодорожный – м. залізнчний;
м. каменный – м. мурóваний;
м. наплавной, пловучий – м. плавнй
(ФС), м. наплавнй;
м. на плотах – м. плотовй:
м. пешеходный – м. хіднй;
м. под тележную дорогу – м. возовй;
м. подъемный – м. звіднй;
м. понтонный – м. поронóвий;
м. разводной – м. розвіднй;
м. с ездою по верху – м. до їзди горóю;
м. с ездою по низу – м. до їзди нзом.
Мостовая (каменная) – брук(-ку);
м. (деревянная) – мостнець(-нця) (СШ).
Мотушка (для шнура) – витýшка (Г, ІШ);
м. для стальной ленты – обрýч(-чá) (Граб).
Мох – мох (мóху) (Г, ІШ, Трх).
Моховой – моховй (Г, ІШ).
Мочаг, мочевина, мочажина, мочовина –
мóчар(-ря, -ру) (Г).
Мощность (потока) – потýжність(-ности);
м. (пласта) – грýбість(-бости) (Т).
Мощний (поток) – потýжний;
м. (пласт) – грýбий (Т).
Мул (нанос) – мул(-лу) (Г).
Мумия (краска) – мýмія.
Мутность – каламýтність(-ности) (Т, ІШ),
мýтність(-ности) (Т, ІШ).
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Мутный

Мутный – каламýтнй (Т, Г, ДСТ, ІШ, АПС),
мýтнй (Г, Т, АПС, ІШ).
Мутовка (у сосны) – вýзол(-зла) (БС).
Муть – каламýть(-ті) (Т), муть(-ті) (Т).
Муфта – злýчнк(-ка) (МС).
Мшистый – моховтий (Г).
Мыза – хýтір(-тора) (ІШ).
Мыс – ріг (рóгу) (СШ), шпиль(-л) (Полтав
щина).
Мягко-вогнутый – повíльно-вгнýтий (N).
Мягко-выпуклый – повíльно-опýклий (N),
повільно-вгнутий.
Мягкость (воды) – м’якість(-кости) (N).

Н
Набережный (о сооружении) – наберéжний
(ІШ, T);
н. (об улице) – поберéжний (ІШ, T, Г, АПС).
Наблюдатель – спостерéжник(-ка) (ІШ, СДМ,
АПС).
Наблюдательный (пункт) – спостерéжнй
(N).
Наблюдать – спостерігáти (Граб, Мхл, Мзл).
Наблюдение – спостерігáння, спостерéжен
ня (Граб, Мхл, УЗ, Мзл, Пох, ФС, Т, KCІ,
ТехІнІІ, АПС, IШ);
н. (присмотр) – нáгляд(-ду) (Г, АПС), дóг
ляд(-ду) (Г, АПС);
н-я длительные – с. тривáлі;
н-я ежедневные – с. щодéнні;
н-я контрольные – с. контрольні;
н-я метеорологические – с метеорологíч
ні;
н-я многочисленные – с. числéнні;
н. начальное и конечное – с. початкóве
й кінцéве;
н-я непосредственные – с. безпосерéдні
(Граб);
н. повторное – с. повтóрне;
н. пробное – с. спрóбне;
н-я посредственные – с. посерéдні (Граб);
н-я регулярные – с. реґулрні;
н-я совместные – с. спíльні;
н-я стационарные – с. стаціонáрні;
н-я через два дня в третий – с. щотрé
тього дня;
н-я через пять, десять дней и т. д. – с. що
пть, дéсять день.
Набор инструментов – справлля (Г, ІШ,
ДСТ).
Наборный (о треугольнике, доске) – штукó
ваний (Г).
Набросок – шкіц(-цу) (Граб, ДСТ, ІШ), нá
рис(-су) (ІШ, АПС).

Нажим

Наведение (трубы, тушью) – навéдення (УЗ),
нáвід(-воду) (N).
Навертывать, навернуть (ленту на кольцо) –
намóтувати, намотáти.
Навесный (берег, скала) – навслий (Г).
Навешивать, навесить (магнитную стрел
ку) – навíшувати, навíсити (Г).
Навигационный (период) – навігацíйний.
Навигация (период) – навігáція.
Нависающий, нависший см. Навесный.
Наводить, навести (трубу, тушью) – на
вóдити, навéст (УЗ).
Наводнение – пóвідь(-воді) (Т, АПС, Г, ІШ,
Пох).
Навык – нáвичка (Г, ІШ);
н. приобрести – навкнути (Г).
Наглядность – наóчність(-ности) (Граб, ІШ,
Мзл).
Наглядный – наóчний (АПС, ІШ, Т).
Наглядным делать, сделать – унаóчнювати,
унаóчнити (Т, АПС, ІШ), увирáзнити (Мхл).
Нагон (воды ветром) – нагíн(-гóну) (СШ).
Наганный – нагíнний (N).
Наганять, нагнать (ветер воду) – нагóнити,
наганти (Г), нагнáти (Г).
Нагорный – нагíрний (У, Т, Трх, Пох).
Нагорье – згíр’я (Г).
Надбавка (на худшие земли) – нáкидка (Г).
Надводный – надвíдний (ІШ, Г).
Надежный (инструмент) – надíйний (Граб).
Надел – надíл(-дíлу) (Граб, АПС, У, ІШ, УЗ);
н. душевой – н. подýшний;
н. крестьянский – н. селнський;
н. полудушевный – н. півподýшний;
н. свободный – н. вакóвий, н. ваканцéвий;
н. указанный – н. укáзаний.
Наделение (землей) – наділння, надíлення
(ІШ).
Надельный – надíльний (АПС, ЗУ).
Наделять, наделить – наділти, наділти (Г,
УЗ);
Надземный – надзéмний (Граб, Т).
Надзор (технический) – нáгляд(-ду) (Г, АПС),
дóгляд(-ду) (АПС, Г).
Надписывать, надписать (черт.) – надп
сувати, напсувати, надписáти, написáти
(ІШ, АПС).
Надпись – нáпис(-су) (Граб, Мхл, Г, АПС, Мзл,
УЗ);
н. заключительная – н. кінцéвий;
н. делать, сделать – надпсувати, надпи
сáти.
Надставка (на веху) – нáточка (Г).
Нажим (нажатие ногой на статив) – на
тиск(-ку) (Г, ІШ, АПС, СДМ);
н. (часть инструмента) – натскáч(-ча) (N).

Наездник

– 45 –

Наездник (для уравновешивания стрелки) –
рáйтар(-ра) (ТехІнІІ).
Нажимательный, нажимной – натискнй
(N).
Название – нáзва (Г, АПС, ІШ).
Наземный – назéмний (N).
Назначать, назначить (точки но карте) –
визначáти, взначити (N);
н. (участок для какой-либо цели) – призна
чáти, призначти (Г).
Назначание, назначение (напр., расстояний между створами, горизонталей) –
визнáчування, визначáння, взначення;
н. (участков для какой-либо цели) – призна
чáння, признáчення (ПравЗ);
н. специальное – признáчення осíбне.
Наименование см. Название.
Накалывание (точки) – накóлювання (ІШ).
Накалывать, наколоть (точку, план) – на
кóлювати, наколóти (Граб, Г).
Накидка, надбавка (наделов) – нáкидка (Г);
н. (процесс) – накидáння (АПС).
Накладка (планов) – нáклад(-ду) (Граб), уклáд
(-ду) (Мхл);
н. по внутренним углам – н., у. за кутáми;
н. по координатам – н., у. за координáтами;
н. по румбам – н., у. за рýмбами.
Накладывать, наложить (план) – накла
дáти (Граб, ТехІнІІ), наложти (Граб), укла
дáти, уложти (Мхл);
н. (уровень на трубу) – накладáти (Граб),
наклáсти;
Наклон (отклонение от вертикали, напр.,
рейки) – пóхил(-лу) (Г, T, АПС, ІШ);
н. (по отношению к горизонту, напр., плас
та) – нáхил(-лу) (ФС, KCІ, Граб, Мхл).
Наклонение (магнитной стрелки) – нáхил
(-лу) (ІШ, ФС);
н. (процесе) – нахилння, нахлення (T, ФС,
KCІ, ІШ).
Наклонность (от вертикали) – похлість
(-лости) (ФС, ІШ);
н. (по отношению к горизонту) – нах
лість(-лости) (N).
Наклонный (отклоненный от вертикали) –
похлий (ТехІнІІ, ФС, Граб, Мхл, Т, KCІ,
Г, ІШ, АПС);
н. (по отношению к горизонту) – нахлий
(АПС, Г, Т).
Наклонять, наклонить (отклонять от
вертикали) – похилти, похилти (Г,
ІШ);
н. (по отношению к горизонту) – нахил
ти, нахилти (АПС, ІШ, Г).
Наколка (копировальная игла) – накóлювач
ка (N).

Наносить

Наконечник (вехи или ножки статива) –
зáківка (ДСТ, Г).
Накопление (ошибок) – нагромáдження (Граб,
АПС, ІШ).
Наличие, наличность (чересполосности,
камней в реке) – навність(-ности) (АПС,
ДСТ).
Наличник (часть таксаторской вилки Яхи
мовича) – опрáва (N).
Наличный (состояние, напр., лесной дачи) –
навний (АПС).
Наложение Государственного Герба – тав
рувáння Держáвним Гербóм.
Наматывать, намотать (шнур, тросс, ленту) – намóтувати, намотáти (Г, ІШ).
Наметка (для измерения глубины) – глибо
мíрка (N).
Наметчик (измеряющий глубину) – глибомíр
ник(-ка) (N);
н. (метящий деревья) – карбівнчий (Г).
Намечать, наметить (направления) – намі
чáти, намíтити (Г, АПС, ІШ);
н. (деревья зарубками) – карбувáти (Г), по
карбуват (Г);
н. (деревья, заломами) – клякувáти (Г), по
клячти.
Намокаемость – намóчність(-ности) (N).
Намокать, намокнуть – намокáти, намóк
нути (Г, ІШ).
Намокающий (имеющий способность намокать) – намóчнй (N).
Намыв, нанос – намýл(-лу) (T, Г, ТехІнІІ,
АПС, ІШ).
Намывание (рекой наносов) – намýлювання,
намýлення (N).
Намывать, намыть (нанести илу) – намýлю
вати, намýлти (T, Г).
Намывной – намýльнй (N), намулóвий (N).
Нанесение (границ участка) – нанéсення
(ТехІнІ, АПС, Мзл, ІШ);
н. (размеров) – визнáчування (N), визна
чáння, взначення;
н. наносов (ветром) – нанéсення (N);
н. наносов (водой) – намýлювання, намý
лення.
Нанос (образованный водой) – намýл(-лу) (T,
ТехІнІІ, Г, АПС, ІШ, Трх);
н. (от ветра) – зáмет(-ту) (Г), нанíс(-носу)
(Г).
Наносить, нанести (на план) – нанóсити,
нанéст;
н. (размеры) – визначáти, взначити (N);
н. (песок, снег ветром) – намітáти, намéс
т (Г);
н. (ил, песок водой) – намýлювати, наму
лти (T, Г).

Наносный
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Наносный (с участием воды) – намýльнй
(Пох);
н. (ветром) – намíтнй, нанóснй (N);
н. (лед) – нáгнаний (N).
Напилок (для точки карандашей) – терпу
жóк(-жкá) (N).
Наплавной (мост) – плавнй (Г).
Напластование – наверствувáння (Т), на
верствóвання, верствувáння (T).
Напор – напíр(-пóру) (T, Трх).
Напорный – напірнй (N).
Направление – нáпрям(-му) (Граб, ФС, Г,
ІШ, АПС, KCІ, СДМ), нáпрямок(-мку)
(Граб, ТехІн, АПС, ЗУ, ФС, Г, Пох);
н. (процесс) – прямувáння (АПС, ІШ, Г),
спрямувáння;
н. господствующее, преимущественное,
преобладающее – н. перевáжний;
н. данное – н. дáний;
н. изменяющееся – н. мінлвий (Граб);
н. кратчайшее – н. найкорóтший;
н. кружное – н. кружнй;
н. любое, произвольное – н. довíльний
(Граб);
н. неизменное, постоянное – н. стáлий
(Граб);
н. обратное – п. зворóтний (ТехІнІІ);
н. взять – спрямувáтися (Г);
н. дать – спрямувáти (N);
н. держать – прямувáти (Г).
Направлять, направить (диоптры, трубу) –
навóдити, навéсти.
Направляющий (створ, веха) – напрямнй
(T, KCІ).
Нарастать, нарасти (мель, берег) – наростá
ти, нарост (Г).
Наращивание, нарощение (штанги, каната) – дотóчування, дотóчення.
Наращивать, наростить (шнур, рейку) –
дотóчувати, доточти (Нік).
Нарез (на сеточном кольце) – зáрубка (N).
Нарезать, нарезать (землю) – нарíзувати,
нарізáти, нарíзати (Граб, УЗ).
Нарезка (винтовая) – різь(-зі) (Др);
н. (земли) – нарíзка (Граб, ТехІн, ІШ, Пох,
УЗ);
н. (земли) (процесс) – нáріз(-зу) (N), нарíзу
вання, нарізáння.
Нарезной (план) – нарізнй (ІШ).
Нарисовать – намалювáти (Г).
Наросток – дóтóчка (СШ), нáточка (Г).
Наружный – зокíльний, окóлшній (ДСТ,
У, Г, ФС).
Наружу в выражении: действовать обоими винтами наружу – орýдувати обомá
ґвинтáми наóколо (N).

Начало

Насаждение, насаждения (такс.) – дерево
стáн(-ну) (Граб), лісостáн(-ну) (СГВ);
н. высокоствольное – л. високостóвбур
(н)ий (СГВ), л. високостовбуровий;
н. (искусственное) – посáдка;
н. культурное – л., п. культýрний,-на;
н. материнское – л. мáтéрній;
н. низкоствольное – л., п. низькостовбу
рóвий,-ва; л., п. низько-стовбур(н)ий;
н. полное – л. пóвний;
н. сложное – в., п. складнй,-нá;
н. смешанное – л., п. мíшаний,-на (СГВ);
н. сомкнутое – л. склéплений;
н. спелое – л. стглий;
н. средней густоты – л. серéдньо-густй
(СГВ);
н. чистое – л. чстий (СГВ).
Население – лдність(-ности) (АПС, Г, КГА,
ІШ, Трх, Пох), насéлення (Нік);
н. безземельное – л. безземéльна;
н. земледельческое – л. хліборóбська;
н. избыточное – л. зайвнна;
н. малоземельное – л. малоземéльна;
н. нетрудовое – л. нетрудовá;
н. окрестное – л. окóлишня, л. окíльна;
н. пришлое – л. нахожáла;
н. трудовое – л. трудовá.
Населенный – залднений (АПС).
Наслуд (вода поверх льда) – полíй(-лі) (Г,
СЖМ).
Наступление (периода, состояния) – наста
вáння, настáння (АПС, Т).
Насыпь – нáсип(-пу) (АПС, ІШ, Т), всип
(-пу) (Г, ІШ, Т).
Насыщать, насытить (вода грунт) – нас
чувати (ФС), настти (Т, ІШ, СШ).
Натирать, натереть (тушь, краску) – нати
рáти, натéрти (ФС, Г).
Натура в выражении: в натуре – наспрáвді,
у натýрі.
Натуральный (о меже, линии) – прирóдний
(Г, ІШ), натурáльний (Мхл, КСІ, ІШ).
Натягивать, натянуть – натгувати, натя
гáти, натягт (Тмч, У, Г, ІШ, Км);
н. (между двумя точками) – напинáти, на
пнýти (Граб, ІШ, У, Мхл, Г, ТехІнІ, Тмч).
Натяжение – нáтяг(-гу) (Т, ІШ).
Находить, найти (старую межу, искомую
точку) – (з)нахóдити, (з)найт (Г, АПС,
ІШ).
Нахождение – знáхід(-хóду) (Г), знахóджен
ня (АПС).
Начало (координат, кривой) – почáток(-тку)
(Граб, Мзл, КСІ);
н. (долины, реки) – верхíв’я (Граб), одвéр
шок(-шка) (СЖМ, ІШ);

Начальный
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н. (математ.) – засáда (Граб).
Начальный (пункт, угол, штрих) – почат
кóвий (Мхл, Т, Граб, Мзл, ІШ, Г, АПС),
почнний (Граб).
Начертать, начертить – нарисувáти.
Небосклон – óбрій(-рію) (АПС, Г), небосхл
(-лу) (Т, ФС, АПС).
Небрежность (об измерениях) – недбáлість
(-лости) (АПС, ІШ, Г).
Небрежный (об измерениях) – недбáлий (Г,
ІШ, АПС).
Неверность – невíрність(-ности) (АПС,
ІШ).
Неверный (об измерениях) – невíрний (Г,
ІШ, АПС, Т).
Невероятный (об ошибке, результате) –
неймовíрний (АПС, ІШ).
Невертикальность (рейки) – несторчóвість
(-вости) (N);
н. (отвеса) – непрямовсність(-ности).
Невооруженный в выражении: невоору
женный глаз – гóле óко (СЖМ).
Невидимость – невдність(-ности) (N).
Невязка – нев’язка (Граб, Мхл, Мзл, УЗ);
н. в координатах – н. координáтна;
н. высотная – н. вишни, н. висóтна (УЗ);
н. допускаемая – н. допускнá, н. припуск
нá;
н. линейная – н. лінíйна (Мхл, УЗ);
н. конечная, остающаяся – н. остатóчна;
н. относительная – н. зглдна (Граб), н. від
нóсна;
н. первоначальная – н. пéрвісна (за ТехІнІІ);
н. угловая – н. кутовá (Мхл, УЗ);
н. частная – н. часткóва.
Негниющий (не поддающийся гниению) –
негнльний (N), нетлíнний (Граб, ТехІнII,
У, ІШ).
Негодность – напридáтність(-ности) (АПС).
Негодный (инструмент) – непридáтний,
(АПС), нездáтний (Г).
Негоризонтальность – непозéм(н)ість(-нос
ти) (Граб).
Недвижимый, неподвижный (предмет) –
нерухóмий (АПС).
Неделимость (двора, хозяйства) – неподíль
ність(-ности) (АПС, ІШ, ФС).
Неделимый (о хозяйстве) – неподíльний
(АПС, ІШ, ФС).
Недеятельный (овраг) – нечнний (N).
Недолговечность – недовговíчність(-ности)
(ІШ).
Недолговечный (о межевых знаках) – не
довговíчний.
Недопускаемый (об ошибке, невязке) – не
допускнй, недозволéнний (Мхл).

Неисправный

Недопустимость – недопýскність(-ности),
недозвóлéність(-ности) (АПС).
Недопустимый см. Недопускаемый.
Недопущение (ошибки) – недóпуск(-ку)
(АПС).
Недоразвитый (о кроне дерева) – недорозв
нений.
Недостаток, дефект (инструмента, метода) – хба (Граб, Г, КСІ, ІШ, СДМ, ДСТ,
АПС);
н. (недостаточное количество) – недостá
ча (Т, Г, АПС, ІШ, Срд), брак(-ку) (АПС,
Г, Т, ДСТ, ІШ).
Недостаточность – недостáтність(-ности)
(АПС, ІШ).
Недостаточный – недостáтній (Граб, АПС,
ІШ).
Недоступность (пункта для непосредствен
ного измерения) – непристýпність(-ности)
(Граб, Г, АПС), недостýпність(-ности)
(АПС).
Недоступный (пункт) – непристýпний (Граб,
Мхл, АПС, Г, УЗ, ІШ, СДМ), непідстýпний
(Граб, ТехІнІІ, Мзл), недостýпний (АПС).
Недра (земли) – нáдра(-дер) (АПС, Т).
Недробимость (дворов) – неподíльність
(-ности) (ФС, ІШ).
Недробимый (двор, хозяйство) – неподíль
ний (ІШ, ФС).
Нежилой (постройка) – нежитлóвий (N);
н. (необитаемый) – пýстка (У, Г, АПС).
Незамерзающий (порт, гавань) – незамерз
нй (N); що не замерзáє.
Незамкнутий (полигон) – незáмкнутий (Граб).
Незанятый (о поле, земле) – гулщий (АПС,
Г, У).
Незатопляемый – незалвний (N).
Незатопляемость – незалвність(-ности).
Неизбежный (об ошибке, неточности) –
неминýчий (Граб, Мхл, Мзл, АПС, ІШ, Г).
Неизменный, неизменяющийся – незмíн
ний (Мхл, Т, В, Г, АПС).
Неизменяемость, неизменность – незмíн
ність(-ности) (АПС, ІШ).
Неизмеримый – невимíрний (Т), незмíрний
(АПС, ІШ).
Неизмеримость – невимíрність(-ности), не
змíрність(-ности) (АПС, ІШ).
Неиспользованный – невкористаний
(ТехІнІ).
Неисправимость см. Непоправимость.
Неисправимый см. Непоправимый.
Неисправность (инструмента) – неспрáв
ність(-ности) (ІШ, АПС);
Неисправный (об инструменте) – неспрáв
ний (ІШ, АПС).

Нейлоид
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Нейлоид – нейлóїд(-да).
Нейлоидальность – нейлоїдáльність(-нос
ти).
Неконцентричность – неспільноосеред
кóвість(-вости) (N), неконцентрчність
(-ности).
Неконцентричный – неспільноосередковий,
неконцентрчний.
Ненадежный (о конструкции инструмента) – ненадíйний (Граб, ІШ, АПС).
Необитаемый – незалднений (АПС, ІШ).
Необозримый – неозóрний (Г, ІШ, Т).
Неоднородный (о земле, лесе) – неоднорíд
ний.
Неосуществимый (проект, метод) – нездій
снéнний (ДСТ, Нік, АПС).
Неосвещенный, неосвещаемый – неосвíт
лений (ФС).
Неотделимый, неотделяемый – невіддíль
ний (N).
Неощутимый, неощутительный, неощу
щаемый (об ошибке, погрешности) – не
відчутнй.
Непеределяемый (участок, напр., выгон) –
непередíльнй (N).
Неперекладной (уровень) – непереклáднй
(Граб).
Неподвижный – нерухóмий (ФС, Т, ІШ, Г,
ДСТ, Мзл);
н. (которого нельзя сдвинуть) – непорýш
ний (Мхл, Г, ІШ, АПС).
Неполнота (об изысканиях) – непóвність
(-ности) (АПС, ІШ).
Неполный (об изысканиях) – непóвний (Тмч,
У, АПС).
Непоправимость – непопрáвність(-ности)
(АПС).
Непоправимый – непопрáвний (АПС).
Непосредственный (об измерениях) – без
посерéдній (Граб, Мхл, ІШ, АПС).
Непостоянный (о величине, явлении) – не
стáлий, змíнний.
Неправильность – непрáвильність(-ности)
(АПС, ІШ).
Неправильный – непрáвильний (АПС, ІШ,
СДМ).
Непредвиденный, непредусмотренный –
непередбáчений (АПС).
Непреодолимый – неперемóжний (АПС, Г,
У, ІШ).
Непрерывность – неперервність(-ности)
(КСІ, АПС).
Непрерывный – неперервний (КСІ, АПС),
(сплошной) – тглий (Граб), («найзручніше цифрування (на лімбі) тягле». Граб,
293).

Несовершенный

Непригодность (об инструменте, методе,
земле) – непридáтність (АПС).
Непригодный (об инструменте, земле) –
непридáтний (ДСТ, УЗ, АПС), недогíдний
(Граб).
Неприспособленность (инструмента) –
непристосóваність(-ности) (N).
Неприспособленный (инструмент) – не
пристосóваний.
Неприступность (пункта) – непристýпність
(-ности) (Граб, АПС, Г), непідстýпність
(-ности) (АПС).
Неприступний (пункт) – непристýпний (Мхл,
Граб, Г, АПС, ІШ, СДМ), непідстýпний
(ТехІнІІ, Граб).
Непрозрачность (воды, воздуха) – непро
зóрість(-рости) (ФС, ДСТ, ІШ).
Непрозрачный – непрозóрий (ФС, ДСТ, Т).
Непроницаемость (грунта) – непрохíдність
(-ности) (N).
Непроницаемый (грунт) – непрохіднй (N),
непропускнй.
Непроходимость (болота, леса) – неперехíд
ність(-ности), непрохíдність(-ности) (ІШ).
Непроходимый – неперехíднй, непрохíд
ний (ІШ, Tpx).
Неравномерность – нерівномíрність(-ности).
Неравномерный – нерівномíрний.
Неразбавленный (о туши, краске) – нероз
вéдений.
Неразверстанный – нерозподíлений (N).
Нераздельность (в пользовании землей) –
неподíльність(-ности) (АПС, IШ).
Нераздельный (о пользовании землей) –
неподíльний (АПС, У, Тмч, IШ).
Неразрывность (струи, наблюдений) – не
розрвність(-ности) (АПС).
Неразрывный (о связи) – нерозрвнй
(IШ).
Нерастворимость – нерозчнність(-ности)
(Т, ДСТ).
Нерастворимый – нерозчнний (T, ДСТ).
Нерастяжимость (о шнуре, ленте) – нероз
тжність(-ности) (N).
Нерастяжимый (шнур, лента) – нерозтж
нй, (N) нерозтягливий.
Неровность (горы, впадины) – нерíвність
(-ности) (T).
Неровный – нерíвний (T).
Нескладной (рейка) – нескладнй (IШ).
Несмыкаемость (границ) – нéстик(-ку)
(N), нестчність(-ности) (цN), незмчність
(-ности).
Несмыкаемый – нестчний (N), незмичнй.
Несовершенный (метод, инструмент) –
недосконáлий.

Несовершенство
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Несовершенство (метода, инструмента) –
недосконáлість(-лости) (T, ДСТ).
Несовместимость (требования большой точ
ности с несовершенными инструментами) – несполýчність(-ности) (АПС), несу
мíсність(-ности) (ІШ).
Несовместимый – несполýчнй (АПС), не
сумíсний (ІШ).
Несовмещение (напр., индекса с нулем) –
несполýчення (N), несумíщення (N).
Несовпадающий – незбíжний (N).
Несовпадение – незбíг(-гу) (Граб).
Несоответствие – невідповíдність(-ности)
(ІШ, АПС).
Несоразмерность (частей, участков) – не
помíрність(-ности), нерозмíрність(-ности)
(АПС).
Несоразмерный – непомíрний, нерозмíрний
(АПС).
Неспокойный (воздух, изображение) – не
покíйний.
Несущий (часть инструмента) – неснй
(N).
Несъемный – нездіймнй (N).
Нетленный, негниющий (материал для ме
жевых знаков – камень; уголь) – нетлíнний
(Граб, ТехІн, У, АПС, ІШ), негнльний (N).
Неточность – нетóчність(-ности) (ТехІнІ,
KCІ, АПС, ІШ).
Неточный – нетóчний (ІШ, АПС).
Неудобный (инструмент) – незрýчний (АПС,
ІШ, ТехІн, Г);
н. (земля) – невигíдний (Г, АПС, ІШ);
н. (по своей громоздкости) (об инструмен
те) – неповоріткй (Г);
н. в практическом отношении, в хозяйственном отношении – незрýчний з
практчного бóку, н. з господáрчого бóку.
Неудобство (инструмента) – незрýчність
(-ности) (Граб, АПС, Г, ІШ);
н. (расположения границ, пользования зем
лей) – невигóда (Г, АПС);
н. (от громоздкости) неповорíткість(-кос
ти) (N).
Неукрепленный (участок, земля) – незакрíп
лений.
Неуравновешенность (частей инструмента) – неврівновáженість(-ности) (N).
Неуравновешенный – незрівновáжений.
Неустановившийся (об уровне воды, о землепользовании) – неустáлений, нестанівкй.
Неустойчивость (инструмента) – нестíй
кість(-кости) (N), хткість(-кости) (АПС,
ДСТ, ФС);
н. (горизонта воды, землепользования) –
нестáлість(-лости) (Т, ІШ, АПС).

Hижележащий

Неустойчивый (инструмент) – нестíйкй,
хиткй (АПС, ФС);
н. (горизонт воды, землепользование) – не
стáлий (Т, ІШ, АПС).
Неустроенность (пограничных отношений) –
невпорядкóваність(-ности) (N).
Нечувствительность (уровня) – нечутл
вість(-вости) (АПС).
Нечувствительный – нечутлвий (АПС, ІШ,
ФС).
Неясность (чертежа, сигнала) – невирáз
ність(-ности) (АПС).
Неясный – невирáзний (АПС, ІШ).
Нивеллир – спадомíр(-ра) (Граб, СкМТ, ДСТ,
Трх, Срд); («для відповідних пристроїв, а
саме: нівелірів, існує наша народня назва:
спадоміри». Граб, 858), нівелíр(-ра).
н. водяной – с., н. водянй;
н. глухой – с., н. з неперекладнóю люнé
тою;
н. карманный – с., н. кишенькóвий (Граб);
н. прецизионный – с., н. прецизíйний
(Граб);
н. с диоптрами – с., н. з прозóрами;
н. с перекладной трубой – с., н. з пере
кладнóю люнéтою;
н. с трубою – с., п. з люнéтою;
н.-теодолит – с.-теодоліт(-та), н.-теодоліт.
Нивеллирный – спадомíрний, нівелíрний.
Нивеллирование, нивеллировка – спадо
мíряння (Граб, Трх); нівелювання;
н. барометрическое – с., н. барометрчне;
н. ватерпасом, ватерпашенне – с., н. ґрунт
вáгою, ґрунтвáження;
н. вперед – с., н. уперéд (Граб);
н. геометрическое – с, н. геометрчне
(Граб);
н. из конца – с., н. уперéд (Граб);
н. из середины – с., н. з серéдини (Граб);
н. основное – с., н. основнé;
н. по квадратам – с., н. картóвé (N);
н. поперечная – с., н. поперéчне (Граб);
н. продольное – с., н. по(з)дóвжнє (Граб);
н. простое – с., н. прóсте (Граб, Мхл);
н. пространств – с., н. просторóве;
н. сложное – с., н. складнé (Граб);
н. топографическое – с., н. топографíчне;
н. точное, прецизионное – с., н. тóчне, с.,
н. прецизíйне;
н. упрощенное – с., н. спрóщене.
Нивеллировать – мíряти спáди (Трх), нівелювати.
Нивеллировочный – спадомíрний.
Нивеллировщик – спадомíрник(-кa) (N),
нівелр(-ра).
Hижележащий – понжчий;

Нижний
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н. (по течению) – низовй (Г).
Нижний – нжній (Г, КСІ, Нік);
н. (идущий по низу, расположенный внизу) – долíшній (АПС, ФС, Т, ТехІнІІ, Граб,
Г, Нік);
н. (под низом находящийся, нижняя повер
хность) – спíдній (Мхл, ТехІн, Г, Мзл);
н. (по течению) – низовй (Г).
Низ (фермы) – спід (спóду) (Мхл, Т, ДСТ, Г);
н. (вехи) – низ(-зу) (Граб).
Низина см. Низменность.
Низинный см. Низменный.
Низкорослый – низькорóслий (Г).
Низкоствольный – низькостóвбур(н)ий (N).
Низменность – низинá (Г, ІШ, АПС, Пох),
низовинá (Г, Т, ІШ, АПС), подíл(-дóлу)
(Т, Г).
Низменный (o береге) – низнний (АПС, ІШ),
низовнний (T).
Низовой (о ветре) – низовй (Г, Т, Трх).
Низовье – низ (АПС, T), понззя (ДСТ, Т,
АПС), низóв’я (Г, T).
Нисходящий – додíльний (N).
Нить (в зрительной трубе) – нтка (Граб,
Мзл, ТехІн), волоснка.
Нить верхняя – н., в. вéрхня (Мзл);
н. вертикальная – н., в. дозéм(н)а (Граб);
н. горизонтальная – н., в. позéм(н)а (Граб);
н. нижняя – в. нжня;
н. паутинная – павутнка;
н-и перекрестные – п., в. перехрéсні;
н. средняя – в. серéдня.
Нитяный крест – зірнй хрест(-тá) (Граб),
перехрéстя нитóк (Граб), ниткóвй хрест
(-тá) (ФС).
Ничтожный (о влиянии, ошибке) – невáжний
(АПС).
Новообразование (геологическ.) – новотвíр
(-твóру) (T).
Новосел – новосéлець(-льця) (Г).
Новоселье – новосéлиця (АПС, IШ).
Нога, ножка (нивеллира, треножника) – но
гá, нíжка (Граб).
Ножка циркуля – лáпка колорисóва (N).
н. ц. вставная – л. устáвнá (N);
н. ц. с карандашом или рейсфедером и
вообще тот конец, которым обводят –
околчник(-ка) (Г).
Нож перочинный – ніж складнй, цизóрик
(-ка) (ДСТ, Г, IШ).
Ножичек для подчистки чертежей – скре
бáчка рисівнча (N).
Ноль см. Нуль.
Нолевой см. Нулевой.
Номер (пикета, стоянки) см. Нумер.
Номерация см. Нумерация.

Обделка

Номеровать см. Нумеровать.
Нониус – нóніюс(-са) (Т, Мзл), нóній(-нія)
(Граб, Т, ФС).
Норма – нóрма (АПС, ІШ, УЗ);
н. казенная – н. держáвна;
н. максимальная – н. максимáльна;
н. минимальная – н. мінімáльна;
н. наделения, надела – н. надíльнá;
н. ориентировочная – н. орієнтóвна;
н. потребительская – н. спожвча;
н. предельная΄ – н. гранчна;
н. средняя арифметическая – н. пересíч
на аритметчна;
н. трудовая – н. трудовá.
Нормальный (о мере, ленте) – нормáльний
(Мхл, Граб, КСІ, ФС);
н. (по направлению нормали) – сторчóвий,
нормáльний (Граб, КСІ).
Нормировать – нормувáти.
Нормировочный – нормувáльний.
Нулевой (диаметр, деление) – нульовй (Граб,
Мхл, Пох).
Нуль (рейки, название точки) – нуль(-л)
(Мхл, КСІ, ЗУ).
Нумер (пикета, стоянки) – числó (Граб,
АПС, ІШ, ДСТ), нýмер(-ра) (АПС, ІШ).
Нумерация – числувáння, нумерáція.
Нумеровать – числувáти (Трх), нумерувáти
(АПС, Трх, ІШ).

О
Обвал (разрушение) – завáл(-лу) (N);
о. (частичный) – обвáл(-лу) (АПС, ІШ).
Обветшавший (межевой знак) – зістарíлий
(У).
Обводить, обвести (планиметром) – обвó
дити (СЖМ, Г, Мзл), обвéст (Г, СЖМ);
о. тушью – навóдити, навéст (Г) тýшом.
Обводка (фигуры планиметром) – обвóджу
вання (СЖМ), обвóдження (СЖМ), обвé
дення;
о. (тушью) – навéдення (тушом).
Обводнение – увóднення (Т, СЖМ); звóднен
ня (N).
Обводной – обвіднй (СЖМ);
о. шпиль – околчник(-ка) (Г).
Обводнять, обводнить – увóднювати, увод
нти, уводнти (СЖМ), звóднювати, звóд
нити (N).
Обделка, оправа (уровня, рейки) – опрáва
(СЖМ, Г);
о. (процесс) – обрóблювання (СЖМ), об
рóблення, оправлння (СЖМ), опрáв
лення.

Обделывать
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Обделывать, обделать – оброблти, обро
бти (СЖМ, ІШ, Г, АПС);
о. (вставлять в оправу) – оправлти, опрá
вити (СЖМ, ІШ, Г, АПС).
Обеспечение (землею) – забезпéчення (У,
СЖМ, АПС).
Обеспеченность – забезпéченість(-ности)
(АПС, ТехІнІ, УЗ, ПравЗ).
Обеспечивать, обеспечить (землей) – забез
пéчувати, забезпéчити (СЖМ, АПС, ІШ, Г).
Обесценивание (угодий) – знецíнювання, зне
цíнення (СЖМ).
Обесценивать,-ся, обесценить,-ся – знецí
нювати,-с, знецінти,-ся (СЖМ).
Обзорный (видный со всех сторон, служащий для обзора) – оглдний (СЖМ).
Обилие (атмосферных осадков) – ряснотá
(Т, СЖМ, АПС).
Обильный (атмосферными осадками) –
ряснй (СЖМ, АПС);
о. водою – вóдяний (Г);
о. наносами – мулстий (Г);
о. источниками – джерелстий (СЖМ,
ІШ);
о. лесами – ліснй (СЖМ).
Обитаемость – залдненість(-ности) (СЖМ),
засéленість(-ности) (СЖМ);
о. (пригодность к житью) – придáтність
до залднення (СЖМ).
Обладание (землей, имуществом) – обладу
вáння (СЖМ, АПС), володíння (чим) (СЖМ,
АПС), посідáння (чого) (СЖМ, АПС).
Обладатель (земли) – володáр(-р) (СЖМ,
АПС, ІШ, Г), посідáч(-чá) (СЖМ, АПС,
ІШ).
Обладать (землей, имуществом) – обладу
вáти (Г, СЖМ, ІШ), володíти (чим) (Г, СЖМ,
АПС, У, ІШ), посідáти (що) (Г, Граб, СЖМ,
АПС, ІШ);
о. (достоинствами, свойствами) – мáти
(вáртість, властивість).
΄
Область (географ.) – край (СЖМ, Т, АПС, Г,
ІШ);
о. стока – стóчище (Т, СЖМ).
Обледенение (от глагола «обледенить») –
обморóжування (СЖМ), обморóження
(СЖМ);
о. (от глаг. «обледенеть») – обмéрзлість
(-лости) (СЖМ).
Обледенеть (покрыться ледяною корою) –
обмéрзнути (СЖМ, ІШ).
Обледенять, обледенить – обморóжувати,
обморóзити (СЖМ).
Облесение – залíс(н)ення (АПС, СЖМ).
Облесье – узлíсся (СЖМ).
Облесить – залісти (СЖМ).

Обозначать

Обмежевание – обмежóвування, обмежу
вáння (АПС, Граб).
Обмежевывать, обмежевать – обмежóву
вати, обмежувáти (СЖМ, Г, АПС, ІШ).
Обмежник, обмежек – обм(н)íжок(-жка)
(СЖМ, Г).
Обмеление (рек) – змілíння (СЖМ, ЗУ), по
мілíння (СЖМ).
Обмелеть – змілíти (СЖМ), помілíти (Т,
СЖМ, АПС, ІШ), помілíшати (СЖМ, АПС),
обміліти.
Обмен (участков, угодий) – óбмíн(-ну) (АПС,
СЖМ, ІШ, СДМ), замíна (Г, ІШ, СЖМ,
АПС);
о. обязательный – о., з. обов’язкóвий,-ва.
Обмер – óбмíр(-ру) (СЖМ, АПС, У, ДСТ, Мзл);
о. (как мера) – мíра (СЖМ);
о. (процесс) – обмíрювання (СЖМ), обмі
рння, обмíрення (СЖМ).
Обмеривание, обмеряние, обмерение – об
мíрювання (СЖМ), обмірння, обмíрення
(СЖМ).
Обмеривать, обмерять, обмерить – обмí
рювати (СЖМ, ІШ), обмірти (СЖМ, Г,
ІШ), обмíряти (Г, СЖМ).
Обмерный – обмíрнй (N).
Обнажаться, обнажиться (геолог.) – відслó
нюватися, відслонтися (Т);
о. (о береге, горе) – лсíти (N);
о. (о поле, лесе) – огóлюватися, оголтися
(СЖМ, ІШ), голíти, оголíти (СЖМ).
Обнажение (горной породы) – відслóнення
(Т);
о. (поля, леса) – огóлювання, огóления (ІШ).
Обнаженный (геолог.) – відслóнений (Т);
о. (гора, берег) – лсий (СЖМ), огóлений;
о. (поле, лес, дерево) – гóлий (СЖМ), огóле
ний.
Обнаружение (ошибки или неисправности) – вяв(-ву) (Г, СЖМ).
Обнаруживать, обнаружить (ошибку) – ви
явлти (Т, Г, АПС, СЖМ), вявити (Г, АПС,
СЖМ);
о. залежи – знайт пóклади (СЖМ).
Обобществлять, обобществить – усуспíль
нювати, усуспíльнити (СЖМ).
Ободок (на валике планиметра) – обідéць
(-дц).
Обозначать, обозначить – визначáти, взна
чити (СЖМ, Г, Мзл, ІШ), позначáти, позна
чти (Г, АПС, Т, СЖМ, КГА);
о. в одну, две, три... черты – в., п. однóю,
двомá, трьомá рсами;
о. границы в натуре зарубками или заломами – клякувáти, клчити (Г), покля
кувáти, поклчити.

Обозначение
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Обозначение (процесс) – визнáчування, в
значення (СЖМ, ІШ, Граб, ПравЗ), познá
чування, познáчения (СЖМ, Т, АПС);
о. условное (знак) – знак умóвний; см. Знак.
Обозревать, обозреть (местность) – огля
дáти, оглнути (СЖМ, АПС, Г, ІШ).
Обозрение (местности) – óгляд(-ду) (АПС,
Г, ІШ, СЖМ).
Обозримый (доступный обозреванию) –
огляднй (N), озóрний (N).
Обоймица (в нивеллире) – гніздó (СЖМ).
Оборот (на 360°) – óберт(-ту) (N);
о. (задняя сторона, изнанка) – зворóт
(-та) (АПС), вворіт(-рота) (СЖМ);
о. рубки – чергувáння (СЖМ) рýбанки.
Оборудывать, оборудовать – устаткóвувати,
устаткувáти (СЖМ).
Оборудование (изыскат. партии, гидрометр. станции) – устакóвування, устатку
вáння (СЖМ, АПС);
о. (предметы оборудования) – стáток(-тку)
(Г, СЖМ).
Обособленность (владений) – відокрéм
леність(-ности) (АПС, У), відрýбність
(-ности) (СЖМ).
Обособленный (о владении) – відокрéмле
ний (T, ПравЗ, СЖМ, АПС), відрýбний
(СЖМ, Г).
Обрабатывать, обработать (измерения, на
блюдения) – опрацьóвувати, опрацювáти
(СЖМ, Г, СДМ, АПС).
Обработка (измерений, наблюдений) – опра
цьóвування, опрацювáння (T, ТехІнІІ, СЖМ);
о. кабинетная (материалов по изыскани
ям) – о. хáтнє.
Образец – зразóк(-зкá) (СЖМ, АПС, Г, Тмч,
КМУ, ДСТ, Пох, ІШ), взірéць(-рц) (СЖМ,
АПС, ІШ);
о. типичный – з., в. типóвий.
Образование (продукт процесса) – втвір
(-вору) (T, СЖМ);
о. (процесе) – утвóрювання (СЖМ, Т, АПС,
ІШ), утвóрення.
Образовательный (процесс) – твірнй
(СЖМ).
Образовывать, образовать (дачу, фигуру) –
утвóрювати, утворти (СЖМ, АПС).
Обратный (румб, порядок, направление) –
зворóтний (ТехІн, Граб, Мзл, СЖМ, ІШ,
АПС);
в обратную сторону – назопáк, навпак
(СЖМ).
Обращение (одних мер в другие) – обер
тáння (в що) (СЖМ), обéрнення (СЖМ).
Обращать, обратить (одни меры в другие) – обертáти, обернýти (в що) (СЖМ).

Общинник

Обрез (берега, оврага) – край (крáю) (СЖМ,
АПС, ІШ), бéріг(-peгa) (СЖМ), кант(-та)
(Чорнобильщина, ІШ).
Обрисовывать,-ся, обрисовать,-ся – обма
льовувати,-ся, обмалювáти,-ся (СЖМ, ІШ,
Г).
Оброчный – обрóчний (АПС).
Обрубывать, обрубить (ветви на дереве) –
обчýхрувати, обчухрáти (СЖМ);
о. лед (вокруг чего-либо) – ополóнити (що)
(СЖМ).
Обрушиваться, обрушиться (о береге) –
завáлюватися, завалтися (Г, Т, СЖМ,
АПС, ІШ).
Обрыв – ýрвище (СЖМ, Т, ІШ), крýча (Т,
Млх, СЖМ, АПС, Г, ІШ, Тмч);
о. нависший – нáвисень(-сня) (T);
о. (ленты) – урв(-ву), розíрва.
Обрываться, оборваться (о ленте) – ури
вáтися, урвáтися (СЖМ, Т, Г, ІШ).
Обрывистый (берег) – урвстий (T, СЖМ).
Обрывок (ленты) – урвок(-вка) (СЖМ, ІШ,
Г).
Обсерватория – обсерватóрія (СЖМ, ІШ),
спостерéжня (N).
Обследование, исследование (местности) – дóслід(-ду) (T, ФС, Г, Нік).
Обследывать, обследовать – дослíджувати,
дослідти (що) (СЖМ, Т, Нік).
Обслуженность (района путями сообщения) – обслýженість(-ности) (N).
Обслуживать, обслужить (дорогу, район) –
обслугóвувати, обслýгувати (СЖМ, АПС),
обслужти;
Обход (полигона) – обхíд(-хóду) (Граб, АПС,
ІШ, Г, СЖМ);
о. (препятствия) – óбмин(-ну) (N).
Обходить, обойти (полигон) – обхóдити,
обійт (Граб, СЖМ, АПС, Г, Мзл);
о. (препятствие) – обминáти, обминýти
(СЖМ, АПС, Г).
Обходной – обхіднй (СЖМ).
Общественник (член сельського общества) –
громаднин(-на) (СЖМ).
Общественный (о земле, надобности, поль
зовании) – громáдський (СЖМ, АПС, ІШ,
Нік).
Общество (сельское) – громáда (СЖМ, АПС
Нік, ІШ);
о. земельное – г. земéльна (ПравЗ);
о-ва однопланные – г. спільноплнові (N);
о. селенное – г. сільськá.
Община (сельская) – общна (АПС), громá
да (СЖМ, ІШ, АПС).
Общинник – общинник(-ка), громаднин
(-на) (АПС).

Общинный
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Общинный – общнний (Граб, УЗ, ПравЗ);
о. начало – общнна засáда.
Общность (владений) – спíльність(-ности)
(Т, АПС, СЖМ, Тмч, Г, У).
Объезд (с целъю осмотра) – об’їзд(-ду) (АПС,
СЖМ, Г, ІШ);
о. (место для объезда) – óб’їздка (СЖМ).
Объектив – об’єктв(-ва) (ФС, Мхл, Граб,
Мзл, СЖМ, Т);
о. составной – о. складнй.
Объем (геометр.) – об’єм (об’єму) (КСІ, Ф,
АПС, Т);
о. (изысканий) – óбсяг(-гу) (СЖМ, ФС, АПС,
ДСТ, ІШ, Г);
о. (вместимость) – мíсткість(-кости) (АПС);
о. складочный – об’єм кладнй (N).
Объемный – об’ємний, обсягóвий (СЖМ,
ДСТ).
Обычай местный – звчáй (СЖМ, АПС,
ІШ, Г) місцéвий (АПС);
по обычаю – своїм звичáєм, як звичáйно
(АПС).
Обязательный (выдел, обмен чересполос
ных земель) – обов’язкóвий (СЖМ, АПС,
Г, ІШ).
Овраг – яр (ру) (СЖМ, Т, АПС, ІШ, Г,
Мзл, УЗ, ТехІнІ), ярýга (СЖМ, Т, Ш, Г);
о. действующий, ползучий – провáлля
(Граб, УЗ, Мхл, АПС, СЖМ, Г, ІШ);
о. небольшой, мелкий, а также отрог
оврага, конец оврага – вярок(-ка) (Г,
СЖМ), вбалок(-ка) (Г, СЖМ, ІШ);
о. непроходимый, глубокий, горный –
бéскед(-ду) (Т, СЖМ, Г);
о. поперечный – перéярок(-рка) (Т, АПС,
СЖМ, Г, ІШ), перéбалок(-лка) (Г);
о., поросший лесом – байрáк(-кá) (Т, СЖМ,
АПС, ІШ, Г);
о. с обрывистыми берегами – провáлля
(Г, АПС, Мзл, ІШ, Граб, СЖМ, Мхл);
о. степной с пологими берегами – бáлка
(СЖМ, Мхл, Т, АПС, ІШ, Г);
отрог оврага – прярок(-ка) (Г, СЖМ, Т),
прбалок(-лка).
Овражисто-холмистый (о местности) –
ярувáто-горбáстий.
Овражистый – ярувáтий (СЖМ, АПС, Г,
ІШ), байрáчний (СЖМ, Г).
Овражный (о работе) – яровй (СЖМ).
Огороды (угодье) – горóди (Граб, Мзл, СЖМ,
АПС, Г, УЗ, ІШ).
Ограничение (права) – обмéження (СЖМ,
АПС, ІШ);
о. (земли) – обмежóвування, обмежувáння
(СЖМ).
Ограничивать, ограничить (межевыми

Оковывать

знаками) – обмежóвувати, обмежувáти
(Т, Г, СЖМ);
о. (пределами) – обмежувáти, обмéжити
(СЖМ, АПС, ІШ, Т).
Ограничительный, ограничивающий (знак,
линия) – обмéжний (СЖМ, АПС).
Одновозрастный (лес) – рівновікóвий (Т),
однолíтній (СЖМ).
Одновременный (о наблюдениях) – одно
чáсний (СЖМ, ФС, АПС, Г, ІШ).
Однодневный (о наблюдениях) – однодéнний
(СЖМ, АПС, ІШ), обидéнний (СЖМ, Г).
Однокачественный (о земле) – однокісний
(ТехІнІІ).
Одноколейный, однопутный (о ж. д.) – од
нокóлíйний.
Однократный (отсчет, измерение) – одно
крáтний (N), одноразóвий (СЖМ, АПС,
ІШ).
Одномоментный (о наблюдениях, измерениях) – одномомéнтний.
Однообразие (методов, уклонов) – одно
манíтність(-ности) (СЖМ, ІШ).
Однообразный (уклон) – одноманíтний (Г,
Нік, АПС, СЖМ, ІШ, Пох, Мзл).
Однопланность (сел) – спільноплнність
(-ности) (N).
Однородность (земли, леса) – одностáйність
(-ности) (СЖМ), однорідність(-ности) (АПС,
ІШ).
Однородный – одностáйний (СЖМ, ФС,
Нік, Г, Т), однорíдний (АПС, ІШ, ФС, Нік).
Однотонный (о краске) – однотóнний.
Одноцветный – однобáрвний (СЖМ, Т, Г,
ІШ, Нік, ФС, ДСТ), однокольорóвий (N).
Одноцветность – однобáрвність(-ности)
(СЖМ), однокольорóвість(-вости).
Одноярусный (лес, насаждение) – однооса
дóвий (N).
Одометр, годометр – шляхомíр(-ра) (N).
Озеро – óзеро (Граб, Т, СЖМ, Г, ІШ, Тмч);
о. высохшее – озерóвище (Т, СЖМ);
о. на плавнях, отдельное – о. западнé (Г);
о. соленое близ моря или реки – лимáн
(-ну) (Г, Херсонщина).
Окаймление (линией) – обвéдення (N).
Окаймлять, окаймить (линией) – обвóдити,
обвéсти (СЖМ).
Окаймляющий (о линии) – обвіднй (N).
Окно (на болоте) – вікнó (Т, СЖМ), вікнна
(СЖМ).
Оковка (вехи, ножек штатива) – зáківка (Г),
окýття (СЖМ, ІШ);
о. (процесс) – обкóвування (СЖМ).
Оковывать, оковать (конец вехи) – обкóву
вати, обкувáти, окýти (СЖМ, ІШ, Г, АПС).

Околица
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Околица (села) – цáрина (СЖМ, ІШ, Г).
Околичный (окрестный) – окóлишній (СЖМ,
Т, Г, ІШ, АПС), окíльний (СЖМ, Т, АПС,
ІШ);
о. (относящийся к околице села) – царн
ний (Г).
Окольные люди (землеустр.) – окóлишні
лди (АПС), сусíдні лди (АПС).
Оконечный (пункт, точка) – кінцéвий
(СЖМ, Г).
Окончательный (об изысканиях, выделе) –
остатóчний (СЖМ, ПравЗ, АПС, ІШ).
Оконченность (изысканий) – вкінченість
(-ности) (СЖМ, ІШ).
Окомелина – окорéнок(-нка) (СЖМ, Г).
Окоп (вокруг усадьбы, поля) – окíп (окóпу)
(ТехІнІ, СЖМ, ІШ, Г).
Окраина (оврага) – край (крáю) (Мхл, СЖМ,
АПС, ІШ, Г).
Окраска (слой краски) – зафарбóвання, по
фарбóвання (N);
о. (цвет, колорит) – бáрва (СЖМ, Г, ІШ),
забáрвлення (СЖМ, Т), кóлір(-льору)
(СЖМ, Г, ІШ).
Окрашивание, окраска – фарбувáння (Мхл,
АПС), зафарбувáння (ТехІнІ, СЖМ, ІШ, Г,
Мхл), пофарбувáння (Т, АПС);
о. (придавание цветов) – бáрвлення,
забáрвл ювання, забáрвлення (Т, Г,
ДСТ).
Окрашивать, окрасить – фарбувáти, по
фарбувáти (СЖМ, ІШ, Г);
о. (придавать цвет) – бáрвити (Г), забарв
лти, забáрвити (СЖМ, Г).
Окрестность – окóлиця (СЖМ, Граб, Т, Г,
АПС, Пох, ІШ), óкіл (окóлу) (СЖМ, АПС,
ІШ, Г).
Окрестный – окóлишний (Т, Г, СЖМ, АПС,
ІШ), окíльний (Т, СЖМ, АПС, ІШ).
Округление (величин, участка) – окрýглю
вання, окрýглення (СЖМ, АПС, Мхл, Тмч),
за(о)грýглювання, за(о)крýглення (Граб, Т,
СЖМ, Тмч, АПС);
о. с излишком – з. до стáршої (одинці)
(за Мхл);
о. с недостатком – з. до молóдшої (один
ці) (за Мхл).
Округлять, округлить – за(о)крýглювати,
за(о)крýглити (СЖМ, Т), окрýглювати,
округлти (СЖМ, Мхл).
Окружной, окружный – окóлшній (ТехІнІІ,
СЖМ, УЗ, Г), окрýжний (СЖМ, АПС, Граб,
Мхл, ІШ);
о. (об административном округе) – окрýж
ний (СЖМ, АПС, ІШ), округóвий (АПС,
КГА).

Оптический

Окружность (геометр.) – кóло (КСІ, Т, ІШ);
о. (окрестность) – óкіл (óколу) (СЖМ, АПС,
Г, ІШ).
Окуляр – окулр(-ра) (ФС, Граб, Мхл, ТехІнІІ,
СЖМ, Мзл);
о. или глазное колено (трубы) – колíно
óчне;
о. ортоскопический – о. ортоскопíчний
(Граб).
Окулярный – окулрний.
Описание – óпис(-су) (ПравЗ, ФС, Граб, ТВ,
СЖМ, АПС, ІШ, Г, ДСТ);
о. геодезическое – о. геодезúчний;
о. инвентарное – о. інвентáрний, люстрá
ція (Граб);
о. кадастровое – о. кадастрóвий;
о. подробное – о. доклáдний;
о. сплошное (земель) – о. пóспíльний;
о. таксационное – о. таксацíйний.
Описатель – опсувач(-ча) (СЖМ, ІШ).
Описательный – описóвий (СЖМ, АПС, ІШ,
Г).
Описывать, описать – опсувати, описáти
(Г, KCІ, ІШ, АПС, СЖМ).
Опись см. Описание.
Опознавательный (o цветах, знаках) –
пізнавáльний (N), прикмéтний (N).
Оползень – зсув(-ву) (T, СЖМ), óбсув(-ву).
Оползчивый, способный оползать – об
сýвистий (СЖМ), обсувнй (СЖМ), зсý
вистий.
Ополоска (черта, до которой достигают
волны) – зáплески (множ.) (СЖМ).
Опора – опóра (T, СЖМ).
Опорный (пункт, репер, линия) – опóрний
(Граб, СЖМ, АПС, ІШ).
Оправа (уровня, линзы) – опрáва (Граб,Трх,
СЖМ, У, Г, ІШ).
Определение (цены одного деления, румбов, уклона) – визначáння, взначення
(TeхІнІ, Мзл, Трх, УЗ, Граб, Т, СЖМ, АПС,
ІШ, ДСТ).
Определенность (в пользовании землею) –
пéвність(-ности) (СЖМ, АПС, ІШ, Г);
о. (контуров, границ) – взначність(-ности)
(ТехІнІ).
Определять, определить – визнáчувати,
визначáти, взначити (Мхл, Г, Т, ІШ, KCІ,
Трх, СЖМ, Мзл, АПС, ДСТ).
Опрос (старожил., пользователей землей) –
óпит(-ту) (СЖМ, АПС, ІШ, Г).
Оптимальный (o площади) – оптимáльний
(ТехІнІ, ЗУ).
Оптимум (землеустр.) – óптимум(-му).
Оптический (прибор, центр) – оптчний
(Граб, ФС, СЖМ, Тмч, ТВ, ІШ, Мхл).

Опускание
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Опускание (напр., сигнала) – спускáння (СЖМ,
ФС);
о. (уровня воды) – знжування, знження
(T), нжчання;
о. (почвы, репера) – осідáння (СЖМ).
Опускать, опустить,-ся (о сигнале) – спус
кáти, спустти,-ся (Мзл, Г, СЖМ, АПС, ІШ);
о-ся (об уровне воды, о местности) –
знжуватися (Т), знзитися (СЖМ, Т),
нжчати (СЖМ);
о-ся (о почве, репере) – осідáти, осíсти
(СЖМ).
Опускной – спускнй (СЖМ).
Опуст (укр.) – óпуст(-ту) (Т).
Опушка (надбавка в высоту) – набáвка (Г);
о. леса – узлíсся (СЖМ, Г, У, АПС, ІШ).
Опыт (проба, эксперимент) – спрóба (ФС,
СЖМ, ІШ, Тмч, ДСТ, Г, УЗ), експеримéнт
(-ту);
о. (опытность) – дóсвід(-ду) (СЖМ, Т, Г,
АПС, Тмч, ІШ, ДСТ, Нік).
Опытный (участок, путь) – спрóбний (СЖМ,
АПС);
о. (таблицы, данные) – дóсвідний (СЖМ,
Т, АПС, ІШ);
о. (о работнике) – досвíдчений (СЖМ, ІШ,
Т).
Ординар (средний уровень) – ординáр(-ру).
Ординарный – звичáйний, ординáрний (СЖМ,
АПС, ІШ).
Ордината – ординáта (Граб, ТехІнІІ, КСІ,
СЖМ, Мзл).
Ординатограф – ординатóгрáф(-фа) (Граб).
Ореол (вокруг изображения в трубе) – авре
óля (СЖМ), сйво (СЖМ).
Орионтир-буссоль – орі΄єнтобусóля (Граб).
Ориентирный, ориентировочный – орієн
тóвний, орієнтацíйний (АПС).
Ориентировать,-ся (мензулу) – орієнтувáти,
-ся (СЖМ, Мхл, ІШ, СДМ).
Ориентировка – орієнтувáння (Граб, СЖМ,
Пох).
Орограф – орóграф(-фа), горорс(-са) (N).
Орографический – орографíчний (СЖМ),
горорсний (N).
Орография – орогрáфія (СЖМ).
Оросительный – обвóднювальний.
Орошение, ирригация – обвóднювання, об
вóднення.
Ортометрический (о высоте) – ортометрч
ний.
Ортоскопический – ортоскопíчний (Граб).
Осадка (репера, почвы, наносов) – осідáння
(СЖМ, АПС, ІШ, ДСТ).
Осадок (в воде) – óсад(-ду) (Т, ФС, Тмч, Срд,
Км, ІШ);

Основание

о-ки (атмосферные) – óпади(-дів) (ФС,
Т, ТВ, СЖМ, АПС, ІШ, КГА, Трх).
Осваивание, освоение (земли) – засвóюван
ня, засвóєння, посідáння (СЖМ).
Осваивать, освоить (землю) – засвóювати,
засвóїти (СЖМ, Г, УЗ), посідáти, посíсти
(Г).
Освет (открытое для солнца место) – осóнь
(-ні) (СЖМ).
Осветитель, иллюминатор (часть инстру
мента) – освíтлювач(-ча) (Граб), ілюмінá
тор(-ра) (Граб, Мхл).
Освещать, осветить – освíтлювати, освіт
лти (Граб, СЖМ, АПС, ІШ, ДСТ).
Освещение – освíтлювання, освíтлення (ФС,
Т, Граб, СЖМ, АПС, ІШ, ДСТ).
Освещенность – освітленíсть(-ности) (N).
Освидетельствование (планов, проектов) –
освідувáння (СЖМ).
Оседание (наносов, населения) – осідáння
(СЖМ, ІШ).
Оседать, осесть – осідáти, осíсти (Т, СЖМ,
Г, ІШ).
Оседлость – осíлість(-лости) (ТехІнІІ, АПС,
Г, У, УЗ, ІШ, Тмч, Км);
о. усадебная – о. садбна (ТехІнІ, УЗ);
о. хозяйственная – о. господáрна;
о. иметь – сидíти (осéлею) (СЖМ), мáти
осíдок (СЖМ).
Оседлый – осíлий (СЖМ, АПС, ІШ, Г).
Ослабевание (натяжения тросса, ленты)
(от глагола: «ослабеть») – ослабáння,
ослáблення (СЖМ), слабшання (Т).
Ослабевать, ослабеть (о давлении, натяжении) – слáбнути (СЖМ, Г, АПС, Т),
слáбшати (СЖМ, АПС, ІШ), ослáбнути
(ІШ, СЖМ, АПС, Г).
Ослабление (натяжения, надавливания) (от
глагола: «ослабить») – пóпуск(-ку) (СЖМ,
Г); ослáба (СЖМ, Г);
о. (процесс) – попускáння.
Ослаблять, ослабить (натяжение, винт) –
опускáти, попустти (СЖМ, Г), ослабл
ти, ослáбити (АПС, Г, СЖМ).
Осматривать, осмотреть – оглядáти, огл
нути (СЖМ, АПС, Г, ІШ).
Осмотр (земли) – óгляд(-ду) (ТехІнІ, ПравЗ,
СЖМ, У, АПС, ІШ, Т, Г, Срд, УЗ);
о. местный – о. місцéвий;
о. предварительный – о. поперéдній.
Осмотрщик – оглядáч(-чá) (СЖМ, АПС, Г,
ІШ).
Основание (масштаба) – оснóва (Граб, СЖМ,
Мхл);
о., заложение (скатов, откосов) – заклá
дина (Трх);

Основатель поселения
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о. (подъемного винта в инструменте) –
п’ятá (Мхл);
о. (подножие, подставка инструмента) –
підстáва (СЖМ);
о. (подошва) – спíдка (Г), спід (спóду)
(СЖМ);
о. (сооружение) – оснóва (СЖМ, ДСТ, Г,
ІШ, АПС);
о. (пользования землею) – засáда (СЖМ),
підстáва (СЖМ, Г).
Основатель поселения – осáдчий (Г, ТехІнІ).
Основной (угодье, круг) – основнй (Т, ФС,
Мхл, СЖМ, АПС, ІШ).
Особенность (отличностъ) – особлвість
(-вости) (СЖМ, АПС, У), відмíна (СЖМ,
АПС, Г, У);
о. (свойство) – властвість(-вости) (СЖМ,
АПС, Г);
о. (характерная черта) – відзнáка (СЖМ,
Г), прикмéта (СЖМ).
Особенный (отличный) – особлвий (Г,
СЖМ, АПС, Т, ІШ), відмíнний (Г, СЖМ);
о. (свойственный) – властвий (Г);
о. (заметный, выдающийся) – відзнáчний,
прикмéтний (Г);
о. (план на каждую дачу) – окрéмий (Т,
СЖМ, АПС, Г, ІШ).
Особый (винт, план, участок) – окрéмий
(Т, СЖМ, АПС, Г, ІШ).
Острие (вехи, кола, ножки треножника) –
вістр (Граб, Мхл, Т, ФС, Г, У, ЗУ, СЖМ,
АПС, ДСТ, ІШ);
о. (иглы) – жалó (ФС, Г, ІШ, Км, СЖМ,
АПС, ДСТ).
Остров – óстрів (óстрова) (СЖМ, АПС, Г,
Т, Трх, ІШ);
о. плавучий – плав(-ву) (СЖМ, АПС).
Островерхий (о холме, горе) – шпилстий
(Т), гостровéрхий (СЖМ, Г, Нік).
Островной – острівнй (СЖМ).
Остроконечный – кінчáстий (Г, Т, СЖМ,
АПС, Срд, У, Тмч, ІШ), шпичáстий (Г, У,
Тмч, ІШ, СЖМ, ФС, АПС, ДСТ);
о. (о горе) – шпилстий (СЖМ, Т, У, Г,
ІШ, ФС).
Острый (угол, край, зрение) – гóстрий (СЖМ,
КСІ, АПС, Г, ІШ, Др).
Осушение, осушивание, осушна – висýшу
вання, всушення (ФС, СЖМ, УЗ, ТехІнІІ),
осýшування, осýшення (ФС, СЖМ, УЗ).
Осушительный, осушной (канал) – висуш
нй (СЖМ), осушнй (ДСТ, АПС, УЗ, Пох).
Ось (инструмента, трубы, координат) –
вісь (осі) (Т, Граб, СЖМ, ТВ, Мзл, Срд,
КСІ, ІШ, Г, ДСТ);
о. визирная, визирования – в. зірнá (Граб);

Отводить

о. вращения – в. обертáння (Граб, ТехІнІІ);
о. геометрическая – в. геометрчна (СЖМ,
Мзл);
о. главная – в. головнá (КСІ);
о. земли, земная – в. зéмнá (ФС, СЖМ);
о. зрения, оптическая ось – в. зірнá (ФС,
Граб), в. оптчна;
о. коллимационная – в. зірнá (Граб), в. ко
лімацíйна;
о. магнитная (стрелки) – в. магнéтна (Др).
Отбивать, отбить (площадь в натуре) –
нарíзувати, нарізáти, нарíзати (Граб).
Отбивка (участков в натуре) – нарíзка
(Граб, ТехІнІ, ІШ);
о. (процесс) – зáріз(-зу), нарíзування, нарі
зáння, нарíзання.
Отблеск (на блестящих поверхностях) –
вíдблиск(-ку) (ФС, Т, СЖМ, ІШ).
Отбрасывать тень – кидáти тінь (СЖМ).
Отверстие (моста) – óтвір(-вору) (Граб,
Трх, Т, СЖМ, ФС, ІШ, КСІ), зів (зíву)
(Г).
Отвертка (принадлежность инструмента) – вкрутка (ТехІнІІ, СЖМ, ІШ).
Отвертный (о ручке) – відкрутнй.
Отвертывать, отвернуть – відкрýчувати,
відкрутти (Г, СЖМ, ФС, ДТС, ІШ).
Отвершок (оврага) – одвéршок(-шка) (ІШ),
віднóга (СЖМ).
Отвес – висóк(-скá) (СЖМ, Г, Тмч, ФС);
о. (крутизна) – стромá (Г, СЖМ).
Отвесность (матем.) – прямовсність(-ности)
(СЖМ);
о. (скалы, берега) – стрíмкість(-кости)
(СЖМ).
Отвесный (о линии) – прямовсний (АПС,
Трх, Т, СЖМ), дозéмний (Граб, Нік);
о. (берег, скала) – стрімкй (АПС, СЖМ,
ІШ, Г, ДСТ).
Ответвление (дороги, оврага) – відгалýжен
ня (Граб, Т, Нік).
Отвинчивать, отвинтить,-ся – відґвнчу
вати, відґвинтти,-ся (СЖМ).
Отвод (земли, леса) – придíл(-лу) (Г);
о. (земли в натуре) – нарíзування, нарізáн
ня, нарíзання, нарíзка (Граб, ТехІн);
о. (участок) – ділнка, прділ(-лу);
о. (воды) – відвóджування, відвéдення (T,
АПС);
о. внутриселенный – придíл сéлищний;
о. к одному месту – до однóго місця;
о. обособленный – п. відрýбнй;
о. обязательный – п. обов’язкóвий;
о. селенный – п. сéлищний.
Отводить, отвести (землю, леса) – придíлю
вати, приділти, приділти (Г, СЖМ);

Отводной
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о. (воду) – відвóдити, відвéсти (АПС, Г);
о. (в натуре землю) – нарíзувати, нарізáти,
нарíзати (Граб, Пох);
Отводной (план) – придільнй, нарізнй;
о. (канал) – відвіднй.
Отграничивание, отграничение, отмежё
вывание, отмежевание – відмежóвуван
ня, відмежувáння (ТехІн, СЖМ, АПС, ІШ).
Отграничивать, отграничить – відме
жóвувати, відмежувáти (СЖМ, АПС, Г,
ІШ);
Ограничительный (о работе) – відмежову
вáльний, відмежівнй.
Отдаление (расстояние) – віддáлення (СЖМ,
АПС, ІШ), вíддаль(-лі) (СЖМ).
Отдаленность – віддáленість(-ности) (СЖМ,
АПС, ІШ).
Отдаленный (напр., на 3, 4 километра) – від
дáлений (напр., на 3, 4 кілометри) (СЖМ,
Т, АПС, ІШ, Мзл);
о. (далекий) – далéкий (СЖМ, Г, АПС, ІШ).
Отделанность (плана) – опордженість
(-ности).
Отделимый – відокремлéннй (N), відділь
нй (N).
Отделка, отделывание (планов) – опор
джування, опордження (СЖМ).
Отделывать, отделать (план) – опорджу
вати, опоряджáти, опордти (СЖМ, Г).
Отдельный (участок) – відрýбний (Г, СЖМ,
АПС).
Отделять, отделить,-ся (часть от целого) –
відділти, відділти (СЖМ, АПС, Г, ІШ),
відокрéмлювати, відокрéмити,-ся (Г, СЖМ,
Т, АПС, ІШ);
о-ся от фона – вирізнтися на тлі (СЖМ).
Откидной (рейка, часть инструмента) –
відкиднй (СЖМ, ІШ, ДСТ).
Откладывание, отложение (отрезков линий,
наносов) – відкладáння (КСІ, СЖМ, Т, ІШ),
відклáдення.
Откладывать, отложить (отрезки линий) –
відкладáти, відклáсти (Мхл, ТехІн, СЖМ,
АПС, ІШ).
Отклонение (от направления) – вíдхил(-лу)
(Т, Мхл, СЖМ, ФС, ІШ, КСІ, Мзл);
о. (процесс) – відхилння, відхлення (Т,
Граб, СЖМ, ТехІн, КСІ, АПС, ІШ).
Отклонять, отклонить,-ся – відхилти, від
хилти,-ся (СЖМ, АПС, Г, Т, ІШ, СДМ).
Откос – спохóвина (N);
о. (гори) – ýзбіч (ýзбочі) (Г).
Откосный (имеющий откосы) – спохóвий
(Г), спохóвистий (Г).
Откреплять, открепить (алидаду) – відкріп
лти, відкріпти (N);

Отметка

о. (зажимной винт) – попускáти, попус
тти (СЖМ, Г);
Открытый (о местности) – чстий (СЖМ,
Г, ІШ, АПС);
под открытым небом – прóсто нéба (СЖМ),
під гóлим нéбом (СЖМ), на голотéчі (Г).
Отлагать, отложить (отрезки линий, нано
сы) см. Откладывать.
Отличие (сигналов) – відмíна (СЖМ, АПС,
Г, У), відзнáка (СЖМ, АПС, Г).
Отличительный (знаки на репере) – відмíт
ний (СЖМ, Г), відмíнний (СЖМ, Г, ІШ).
Отлогий, пологий – полóгий (СЖМ, Т, ІШ,
Г), полóжистий (СЖМ, Т, Г, ІШ).
Отлогость – полóгість(-гости) (СЖМ), полó
жистість(-тости) (СЖМ, Г);
о., склон, скат (место) – узгíр’я (Г),
схил(ок)(-лка) (Т, Г, ТехІнІІ).
Отложение (геологическое) – пóклад(-ду)
(Т, СЖМ);
о. (наносное в реке) – вíдклад(-ду) (СЖМ),
намýл(-лу) (Т, Г, АПС);
о. (наносов, отрезков) (процесс) – відкла
дáння (КСІ, СЖМ, Т, ІШ), відклáдення;
о. (осадок) – óсад(-ду) (СЖМ);
о. (осадков) (процесс) – осідáння (СЖМ).
Отмежевание см. Отграничение.
Отмежевывать, отмежевать см. Отграни
чивать.
Отмель – обмíлина (Т, СЖМ).
Отмелье (наносная мель в устье реки) –
наплáвина (СЖМ), намýлина (СЖМ).
Отмеривание – відмíрювання (СЖМ), від
мірння (Г).
Отмеривать, отмерять, отмерить – відмí
рювати, відмірти, відмíряти (ТехІнІ, СЖМ,
Г, ІШ).
Отметка, отмечание – познáчування, позна
чáння, познáчення (СЖМ), відзнáчування,
відзначáння, відзнáчення (Т, СЖМ);
о. (зарубками) – закарбóвування (СЖМ),
закарбувáння;
о. (поля кругом) – обзнáчування, обзначáння
(СЖМ);
о. (линии вехами) – витчування, втичен
ня (N);
о. (заломами на деревьях) – клякувáння;
о. (самый знак) – знáк(-ка) (СЖМ, Г, АПС,
ІШ), зáзначка (ТехІнІ, СЖМ, АПС, Г);
о. (зарубка) – карб(-ба) (Г);
о. (геодезическая) – пóзначка (Срд, Трх,
СкМТ), вшка (Граб);
о. главная – п., в. головнá;
о. красная – п., в. червóна (Граб);
о. синяя – п., в. сня (N);
о. условная – п., в. умóвна (Граб);

Отметочный
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о. черная – п., в. чóрна (N);
о. проектная – п., в. про΄єктна;
о. рабочая – п., в. робíтна.
Отметочный – позначнй (N), карбівнй
(N).
Отметчик леса – карбівнчий (Г, ІШ, СЖМ).
Отмечать, отметить – по(від)значáти, по
(від)знáчти (Г, АПС, СЖМ, ІШ);
о. (вехами) – тчити, втичити (СЖМ), тич
кувáти, втичкувати;
о. (заломами на деревьях) – клякувáти, за
клякувáти;
о. (зарубками) – карбувáти (Г), закарбвáти
(СЖМ);
о. (знаками) – по(від)значáти, по(від)зна
чти (СЖМ);
о. (поле кругом) – обзначáти, обзначти
(СЖМ, Г);
о. (в журнале, книжке) – нотувáти, заноту
вáти (Мхл, СЖМ, АПС).
Отмеченный (знаками) – по(від)знáчений;
о. (вехами) – втичений;
о. (зарубками) – закарбóваний;
о. (заломами) – клякóваний;
о. (в книге, журнале) – занотóваний.
Отмывать, отмыть (чертеж) – відмивáти,
відмти (ТехІнІ, СЖМ).
Отмывка (о планах) – відмивáння (УЗ), од
мвка (Граб, Мхл).
Относительно в выражении: относитель
но уровня моря – прóти рíвня мóря (за
СЖМ, Т), зглдно рíвня мóря (Граб), щодо
рíвня мóря (за СЖМ).
Относительный (о высоте, ошибке) – від
нóсний (Т, Мхл, СЖМ, АПС, ФС, КСІ, Тмч,
ІШ), зглдний (Граб).
Относить, отнести (к уровню моря) –
звóдити, звéсти (N).
Отобрание, редукция (земель) – відібрáння
(СЖМ, АПС, ІШ).
Отпад (такс.) – відпáд(-ду) (N).
Отпотелый (о стеклах в инструментах) –
спітнíлий (СЖМ, ІШ).
Отпотеть (о линзах в инструменте) – спіт
нíти (СЖМ, ІШ, Г).
Отправной (о точке) – вихіднй (СЖМ,
ФС, Граб, Т, ІШ).
Отражательный, отражающий (эккер) –
відбивнй (СЖМ).
Отражать, отразить,-ся (о свете) – відби
вáти, відбти,-ся (СЖМ, ФС, АПС, Г, ІШ).
Отражение (света) – відбивáння, відбитт
(світла) (Граб, ФС, СЖМ, Т, АПС, КСТ,
ІШ).
Отрез («толщина в отрезе») – перéріз(-зу)
(СЖМ).

Отсчет

Отрезка, отрезывание (земли) – відрíзуван
ня, відрізáння, відрíзання (СЖМ, ТехІнІ).
Отрезной (участок земли) – відрубнй (Г),
відрізнй (АПС, СЖМ).
Отрезок (земли, шнура) – урíзок(-зка) (СЖМ,
ІШ, АПС), відрíзок(-зка) (Т, АПС);
о. (линия) (мат.) – вíдтнок(-нка) (КСІ,
СЖМ, АПС, ТехІнІІ, Граб, ІШ).
Отрезывание, отрезание см. Отрезка.
Отрéзывать, отрезáть, отрéзать – відрí
зувати, відрізáти, відрíзати (Т, СЖМ,
ІШ);
о. часть (укоротить) – урíзувати, урізáти,
урíзати (СЖМ, Г).
Отрог (горы) – віднóга (СЖМ, Г, Т, ІШ);
о. балки – вбалок(-лка) (СЖМ); прбалок
(-лка) (N);
о. долины – вдолинок(-нка) (Г), прдо
линок(-нка) (Г, СЖМ);
о. оврага – вярок(-рка) (Г), прярок(-рка)
(Г, СЖМ).
Отросток (часть механизма) – пáросток(-тка)
(СЖМ).
Отруб (такс.) – перéруб(-бу) (СЖМ);
о. верхний – п. вéрхній;
о. (земельный) – відруб(-бу) (Г, СЖМ,
ТехІнІІ, АПС, ІШ, Мзл, УЗ).
Отрубной (форма пользования землей) –
відрубнй (СЖМ, Г, АПС, ТехІнІ, ПравЗ).
Отрубщик – відрýбник(-ка) (N).
Отряд (рабочий) – загíн(-гóну) (Г, СЖМ,
АПС, У, ІШ).
Отсвет – відсвíт(-ту) (ФС, СЖМ, ІШ).
Отсвечивать, отсветить,-ся – відсвíчувати,
відсвітти,-ся (ФС, СЖМ, Г, ІШ).
Отселок – вселок(-ка) (СЖМ, ІШ).
Отселять, отселить – виселти, вселити
(СЖМ, ІШ).
Отстоять (напр., на 3 клм) – відлежáти
(СЖМ).
Отстоящий (напр., на 2 клм) – відлéглий
(СЖМ, АПС, ІШ), віддáлений (СЖМ).
Отступать, отступить (на 2–3 метра) – від
ступáти, відступти (СЖМ, АПС, ІШ);
о. (от норм, от проекта) – ухилтися, ухи
лтися (СЖМ, ІШ).
Отступление (на 2–3 метра) – вíдступ(-пу)
(Т, СЖМ, Мхл, АПС, ІШ);
о. (от первоначального проекта) – ýхил
(-лу), ухилння (СЖМ), ухлення (ТехІнІ).
Отсчет (по лимбу) – вíдлік(-ку) (Граб, Мзл,
ТехІнІІ), прóчит(-ту) (N);
о. вперед – в., п. уперéд;
о. назад – в., п. назáд;
о. ординарный (один раз) – в., п. ординáр
ний;

Отсчетный
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о. средний – в., п. серéдній, в., п. пересíч
ний;
отсчеты брать – відлíчувати (N);
взять три отсчета – трчі відлічти.
Отсчетный (о приспособлении) – відлíчнй
(N), прочитнй (N).
Отсчитывание – відлíчування, відлíчення
(СЖМ, ТехІнІ, Мзл), прочтування, прочи
тáння.
Отсчитывать, отсчитать (по лимбу, по рей
ке) – відлíчувати, відлічти (СЖМ, АПС,
ІШ, ТехІн), прочтувати, прочитáти (N).
Оттенка, оттенение (черт.) – відтíнювання,
відтíнення (СЖМ).
Оттенок – вíдтінок(-нку) (Т, ФС, У, СЖМ,
АПС, ІШ).
Оттенять, оттенить – відтíнювати, відті
нти (СЖМ, АПС, ІШ).
Отчетливость (плана) – вирáзність(-ности)
(Граб, СЖМ, ІШ, АПС).
Отчетливый (о чертеже) – вирáзний (СЖМ,
ІШ).
Отчуждаемость – ввласненість(-ности)
(АПС).
Отчуждать, отчудить – вивлáснювати, в
власнити (СЖМ, АПС).
Отчуждение (земли) – вивлáснювання, вв
ласнення (АПС, СЖМ, ТехІнІІ).
Отыскивать, отыскать (границы, точку) –
шукáти (Г, АПС, ІШ), відшýкувати, відшу
кáти (СЖМ, АПС, ІШ).
Оформление (землепользования) – офóрм
лювання, офóрмлення (СЖМ).
Оформлять, оформить (землепользование) –
офóрмлювати, офóрмити (СЖМ).
Охарактеризовывать, охарактеризовать
(местность) – схарактеризóвувати, сха
рактеризувáти (СЖМ).
Охра желтая – вóхра (СЖМ, ІШ, Г, Т);
о. красная – чéрвінь(-ні) (СЖМ).
Охранный (о приспособлениях при инструментах) – охорóнний (СЖМ, АПС, ІШ).
Оценивать, оценить – цінувáти (СЖМ, АПС,
УЗ, ІШ), оцінувáти (СЖМ, АПС, ІШ), оці
нти (СЖМ, ІШ, Г).
Оценка (денежная) – óцíнка (Т, СЖМ, ТехІнІ,
АПС, ПравЗ);
о. (процесс) – цінувáння (Г, СЖМ, АПС,
ІШ, Т), оцінувáння (СЖМ, ІШ), оцíню
вання (СЖМ);
о. денежная – ц. грошовé;
о. предварительная – ц. поперéднє.
Оценочный – оцíнний, цінувáльний (СЖМ,
АПС, ІШ).
Очередность (наделения землей) – чергóвість
(-вости).

Очертание (участка, сигнала) – óбрис(-су)
(Г, СЖМ, ТехІнІ, У, АПС, ІШ);
о. резкое – о. різкй.
Очерчивание – обрисóвування, обрисувáння.
Очерчивать, очертить – обрисóвувати, об
рисувáти (СЖМ, АПС, ІШ).
Очинять, очинить (карандаш) – застрýгу
вати, застругáти (СЖМ).
Очинка (карандаша) – застрýгування (ІШ),
загóстрювання, загóстрення (N).
Ошибка – пóмилка (Мхл, Граб, СЖМ, Т, Г,
АПС, ІШ, ТехІнІ, УЗ, Мзл);
о. вероятная – п. ймовíрна;
о. грубая – п. грýба (Граб, Мхл);
о. допускаемая – п. дозволéна (Мзл);
о. инструментальная – пóхибка (Г) стру
ментóва;
о. квадратическая – п. квадратчна;
о. коллимационная – п. колімацíйна (Граб,
Мзл);
о. конструкционная – хба побудóвна;
о. личная – п. особóва;
о. неизбежная – п. неминýча (Мхл, Граб);
о. относительная – п. віднóсна (Мзл);
о. очевидная – п. очевдна (Граб);
о. постоянная или систематическая –
п. постíйна або п. систематчна (Граб),
п. стáла;
о. предельная, максимальная – п. гранч
на, п. максимáльна;
о. случайная – п. випадкóва (Граб);
о. средняя – п. пересíчна (N);
о. от внешних условий – п. черéз зóвніш
ні умóви.
Ошибочность – помилкóвість(-вости) (Граб,
СЖМ, АПС, ІШ).
Ошибочный – помилкóвий (СЖМ, АПС, ІШ),
хибнй (АПС, СЖМ, ІШ, Г).
Ощутимый (о погрешности) – відчýтний
(СЖМ, АПС).

П
Паводок – пóвідь(-воді) (Г, ЗУ), пóвінь(-ве
ні) (Г).
Падать, пасть (о воде, величине, местности) – спадáти, спáсти (СЖМ, Г).
Падение (местности, величины, воды) – спад
(-ду) (Т, СЖМ, Г, АПС, Пох. ТехІнІ).
Падь – запáдина (Т), пáдина (СЖМ).
Паз (направляющий прорез) – ґáра (СЖМ, Г,
Нік).
Пал (выгоревшее место) – паленна (СЖМ),
горíле (Прилуччина), згар(-ру) (Г);
п. (свайный куст) – пальовй кущ.

Палетка
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Палетка (прибор для измерения площади
криволинейных фигур) – площомíрна кар
тáтка (N), палéтка (ТехІнІ, Граб, Мзл,
Мхл).
Пантограф – пантóграф(-фа) (Граб, Мзл).
Пантометр – пантóметр(-тра) (Мхл, Мзл).
Папка для чертежей – рисунківнця (N).
Параллакс (нитей трубы) – паралáкса (Граб,
Мхл, ТехІнІІ, Мзл).
Параллель (геогр.) – рівнолéжник(-ка) (Граб,
Т, СЖМ, ІШ, ФС, ВСР, У, Тмч), паралéля
(СЖМ, АПС).
Парк – парк(-ку) (Граб, СЖМ, Пох).
Паром – порóн(-нá) (СЖМ, АПС, Г, У, Тмч,
ІШ, ДСТ).
Партия землеустроительная – пáртія (УЗ,
ПравЗ, АПС), ватáга (СЖМ, Г) землевпо
рдна (УЗ);
п. изыскательская – партія вишукова, ва
тага вишукóва;
п. исследовательская – п., в. дослíдницька.
Пастбище – пасовще, пасовсько (Граб,
СЖМ, АПС, Г, УЗ, ІШ), пастовень (СЖМ);
п. горное – полонна (Г, Т).
Пастбищный – впасний, пастовнй (СЖМ),
пасовщний (СЖМ).
Паутина, паутинная нить – павутна (Граб,
СЖМ, ІШ, Г).
Пахотный – óрний (Т, СЖМ, Мхл, Граб).
Пахоть, пашня – рілл (Граб, ТехІнІІ, Г, Т,
СЖМ, АПС, ІШ, ДСТ).
Педометр – крокомíр(-ра) (Граб, Мзл).
Пень (на поверхности земли) – пень (пня)
(СЖМ, Г, ІШ);
п. (под водой, внутри болотяной массы) –
корч(-чá) (СЖМ, Г);
п. (на поверхности болота преимущес
твенно от лозы) – кчка (СЖМ, Г).
Пергамент – пергáмен(-ну) (СЖМ, ФС).
Пергаментный – пергаменóвий (СЖМ).
Перебрасывать, перебросить (с одного бе
рега на другой ходовую линию, канат) –
перекидáти, перекнути (Граб, СЖМ, АПС,
Г, ІШ).
Перевал (между реками, водораздел) – во
додíл(-дóлу) (Т, СЖМ, Граб), межирíччя
(Г, Граб, Т, СЖМ);
п. (горный) – перехíд(-хóду) (Т, СЖМ).
Переваливать, перевалить (через возвы
шенность) – перехóдити, перейт (СЖМ,
ІШ).
Переверства (земли) – перепóділ(-ділу) (N).
Перевод (напр., десятин в гектары) – обер
тáння (за СЖМ);
п. (трубы через зенит) – перéвíд(-вóду)
(Граб).

Перекалывать

Переводимый, переводящийся (могущий
быть переведенным) (через зенит) – пере
віднй (N).
Переводить, перевести (версты в километ
ры) – обертáти, обернýти (на що) (СЖМ),
перелíчувати, перелічти (Мхл);
п. (через зенит, трубу) – перевóдити, пере
вéст (Мзл).
Перегиб (земной поверхности) – перегн
(-гну) (Т, СЖМ, АПС, ІШ).
Передавать, передать (землю в пользование) – передавáти, передáти (СЖМ, АПС,
Г, ІШ, Тмч, У);
п. счетом – п. (за) ліком (У);
п. (на чертеже красками) – віддавáти, від
дáти (СЖМ).
Передаточный (документ, надпись) – пере
дáтний (N), передавнй (N).
Передатчик – передавáч(-чá) (СЖМ).
Передвигать, передвинуть (границы, хозяй
ства) – пересувáти, пересýнути (СЖМ, Г,
Т, АПС, ІШ).
Передвижение, передвижка (хозяйств, колена трубы) – перéсув(-ву) (СЖМ, Срд,
Т, ФС, Граб, Тмч), пересувáння (Граб, Т,
СЖМ, АПС, У, ФС, ІШ, Срд, СДМ), пересý
нення (ФС).
Передвижной – пересувнй (Граб, ТехІнІІ,
ФС, СЖМ, АПС, ІШ);
п. (о гидрометрической станции) – похід
нй (за СЖМ, Г).
Передел (земель) – перéділ(-ділу) (СЖМ, АПС,
УЗ, ІШ);
п. досрочный – п. дострокóвий;
п. уравнительный – п. зрівнльний;
п. частичный – п. часткóвий (УЗ).
Передельный (приговор) – передíльний (У,
Тмч, ІШ, СЖМ).
Переделывать, переделать – перерóблюва
ти, перероблти, переробти (СЖМ, АПС,
Г, Мзл, ІШ).
Переделять, переделить (земли) – передíлю
вати, переділти, переділти (Г, СЖМ, У,
ІШ).
Передерживать, передержать (на корню) –
перепускáти, перепустти (Г, СЖМ).
Передний (взгляд, рейка) – перéдній (СЖМ,
АПС, Г, ІШ).
Передовой (партия, рабочий) – чíльний
(СЖМ), начíльний (N).
Переезд (место, устройство) – перéїзд(-ду)
(ТехІнІІ, СЖМ, АПС, ІШ).
Перекалывание (плана) – перекóлювання,
перекóлення (Граб, СЖМ).
Перекалывать, переколоть (чертеж) –
перекóлювати, переколóти (СЖМ, Г).

Перекат
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Перекат (на реке) – перéміль(-лі) (Г, Т).
Перекашивание (геодезического сигнала)
см. Перекос.
Перекашиваться, перекоситься (о геодези
ческом сигнале) – перекóшуватися, переко
стися (СЖМ).
Перекидной (канат) – перекиднй (СЖМ,
Тмч, СДМ).
Перекидывать, перекинуть (тросс через
реку) см. Перебрасывать.
Перекладина (внизу репера, межевого стол
ба) – перéчка (СЖМ, Г, ІШ), поперéчка
(СЖМ, АПС).
Перекладной (уровень, труба) – переклад
нй (Граб, СЖМ, АПС).
Перекладывать, перекласть, переложить –
переклáдувати, переклáсти (СЖМ, Граб,
Г, Мзл, АПС, ІШ), переложти (СЖМ,
Граб, Г).
Переклеймить – перетаврувáти (СЖМ,
ІШ);
п. (много предметов) – потаврувáти (СЖМ).
Переколка (чертежа) см. Перекалывание.
Перекоп (дороги) – перекíп(-кóпу) (СЖМ, Г,
ІШ).
Перекос (геодезического сигнала) – перекíс
(-кóсу) (СЖМ, Г, ІШ).
Перекрестный (нити, дороги, линии) – пере
хрéсний (Г, ІШ, АПС, СЖМ, ДСТ).
Перекресток – перехрéстя (СЖМ, Т, Г, ТехІнІ,
АПС, Пох, ІШ).
Перекрещиваться (дороги, нити) – пере
хрщуватися (СЖМ, ІШ);
Перекрещивающийся (о дорогах) – пере
хрéсний (СЖМ).
Перелесок – перéлісок(-ска) (ТехІнІ, СЖМ,
АПС, Г, ІШ).
Перелог, поле залежалое – перелíг(-лóгу)
(СЖМ, Г, Тмч, ДСТ, АПС, ІШ).
Перелом (местности) – перелíм(-лóму)
(СЖМ, АПС, Граб, Г);
п. (границы) – злíм (злóму) (СЖМ, Г, У,
Т, ІШ, АПС).
Перемежать, перемежить (во времени) –
перегоджáти, перегóдти (СЖМ);
п. (в пространстве) – перемежáти, пере
мéжити (СЖМ);
п-ся – перемежáтися (СЖМ), перегод
тися (АПС, ІШ).
Перемежающийся (о пластах) – перемíж
ний (N);
п. (источник) – перегóдний (N), перерв
ний.
Перемежёвывать, перемежевать – переме
жóвувати, перемежувáти (Г, АПС, СЖМ,
Тмч, У, ІШ).

Пересеченный

Переменчивость – мінлвість(-вости) (СЖМ),
перепáдистість(-стости) (N).
Перемер, перемеривание – перéмір(-ру)
(СЖМ), перемíрювання, перемірння
(СЖМ), перемíрення.
Перемеривать, перемерять, перемерить –
перемíрювати, перемірти, перемíряти, пе
ремíрити (СЖМ, Г, ІШ).
Перемечать, переметить (колья, деревья,
точки) – перезнáчувати, перезнáчити (СЖМ,
Г, ІШ).
Перемещать, переместить (сетку в геодезической трубе, дороги) – перемíщувати,
переміщáти, перемістти (АПС, Г, ІШ, СЖМ,
СДМ).
Перемещение (сетки трубы, дорог, участков) – перемíщування, перемíщення (СЖМ,
Т, ІШ, СДМ, ДСТ).
Перенос, переноска (инструмента) – пере
нíс(-нóсу) (T, АПС), перенóшування (СДМ,
СЖМ), перенéсення (Т, ІШ, СЖМ, АПС).
Перепад (воды, русла) – упáд(-ду) (Трх).
Перепись – перéпис(-су) (СЖМ, АПС, ІШ, Г);
п. (список) – спис(-су) (СЖМ, АПС, ІШ);
п. земельная – п., с. земéльний.
Перепланировка – переплянувáння (Пох, УЗ).
Перепланировывать, перепланировать –
переплянóвувати, переплянувáти (Пох).
Переправа (место) – перéвіз(-вóзу) (Г, СЖМ,
Тмч, У, АПС, ІШ);
п. (действие) – перепрáва (Г, СЖМ, У, ІШ,
АПС);
п. (в брод) – перебрíд(-рóду) (СЖМ).
Перераспределение (земель) – перерозпóділ
(-ділу) (СЖМ).
Пересекать, пересечь,-ся (линии, дороги) –
перетинáти, перетти,-ся (СЖМ, ФС, Г,
АПС, ІШ).
Переселенец – пересéлець(-льця) (СЖМ, ЗУ,
АПС, Г).
Переселение – пересéления (СЖМ, АПС,
Тмч, Г, УЗ, ПравЗ), переселння (СЖМ).
Переселять, переселить,-ся – переселти,
переселти,-ся (СЖМ, Г, АПС, ІШ).
Переселенческий (участок) – пересéльсь
кий (СЖМ), переселéнський (СЖМ, УЗ),
осáдний.
Пересечение (место) – перетн(-ну) (Т,
КСІ, Граб, ТехІнІІ, СЖМ);
п. (дорог, нитей в трубе) – перехрéстя (Граб,
Мзл, ТехІнІІ, Г).
Пересеченность (местности) – поперет
наність(-ности), переттість(-тости) (N).
Пересеченный (о местности) – попере
тнаний (СЖМ), переттий (Т, Нік, СЖМ,
Мхл).

Пересоставление
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Пересоставление (проекта) – перескладáн
ня (ПравЗ).
Пересохлый, пересохший (русло, ручей) –
пересóхлий (СЖМ, ІШ).
Переставной (рычаг, муфта в планиметре) – пересувнй (Мхл).
Перестановка (вехи, инструмента) – пере
ставлння, перестáвлення (СЖМ).
Перестой (леса на корню) – перестíй(-стóю)
(СЖМ, ФС, СДМ, У, ІШ).
Перестойный (на корню) – перестíйний
(СЖМ),
Перестояться (на корню) – перестотися (на
пні) (СЖМ, У, ІШ).
Пересыхать, пересохнуть (ручей, река, дре
весный материал) – пересихáти, пере
сóх(ну)ти (СЖМ, Г, ІШ).
Пересыхающий (ручей, источник, река) –
пересóхливий (N); що пересихає.
Переучет (земель) – переóблік(-ку) (СЖМ).
Переход (линией, через реки, овраги; от одного масштаба к другому; населения на
хутора) – перехíд(-хóду) (Мхл, СЖМ, Мзл,
АПС, ТехІнІ, Г, Т, Тмч, У, ІШ).
Переходной (о кривой, точке) – перехіднй
(СЖМ, Т, АПС, ІШ), переходóвий (Т, АПС,
СЖМ, Мхл).
Перечеркивать, перечеркнуть – перекрéс
лювати, перекрéслити (СЖМ, АПС, ТехІнІ,
ІШ).
Перечерчивание (планов) – перерисóвуван
ня (СЖМ), перерисувáння.
Перечерчивать, перечертить – перерисó
вувати, перерисувáти (СЖМ, ІШ, У);
Перечет, перечисление (пород, угодий) –
перéлік(-ку) (СЖМ, АПС, Г, У, Мзл, Тмч),
перелíчування (СЖМ, АПС, Г, У, ІШ), пере
лíчення (АПС);
п. полный – п. цілковтий;
п. сплошной – п. пóспільний, п. загáльний;
п. (одних угодий в другие, азимутов в рум
бы) – перечслювання (ІШ), перечсле
ния (ТехІнІ).
Перечислительный (метод) – перечслю
вальний (N).
Перечислять, перечислить – перелíчувати,
перелічти (СЖМ, Г, АПС, ІШ, Мзл);
п. (одни угодья в другие, азимуты в рум
бы) – перечслювати, перечислти (КСІ),
перечслити (ІШ, КСІ).
Перешеек – шя (СЖМ, АПС, ІШ, Т).
Периметр – óбвід(-вóду) (КСІ, Мхл, УЗ, Трх);
п. смоченный – о. мóкрий, о. змóчуваний
(Трх).
Перо для вычерчивания кривых, козья
ножка – криворсник(-ка) (N);

План

п. для круглого шрифта – перó кругло
псне (N);
п. круговое – околчник(-ка) (Г);
п. пунктирное – рсник крапчакóвий (N);
п., перышко чертежное – п. рисівнче (N).
Пески (угодье) – пíски (СЖМ, ЗУ, Мзл);
п. движущийся, сыпучий – п.-сипéць
(-пц) (СЖМ, У, Срд, СДМ, Тмч); п. сип
кй (СЖМ).
Песковатый – піскувáтий (СЖМ, АПС, Г
ІШ, Т).
Песчаный – піщáний (СЖМ, АПС), піско
вй (Г, СЖМ, Т, АПС, ІШ).
Пешня – плíшня (Г), пішн (СЖМ, ІШ).
Пещера – печéра (СЖМ, Г, Т, АПС, ІШ).
Пик, шпиц – шпиль(-л) (Граб, СЖМ, Г,
ІШ).
Пикет (геодез) – пікéт(-та) (Граб, Мхл, Трх,
ЗУ, Мзл).
Пикетаж – пікетáж(-жу) (Граб, Трх, Мзл).
Пикетаженье – пікетувáння (Мхл).
Пикетажист – пікетáжник(-ка) (N).
Пикетажить – пікетувáти (N).
Пикетажный (о книжке) – пікетáжний
(Граб).
Пикетный (колышек) – пікéтний (N).
Питание (реки водой) – жвлення (СЖМ).
Питать,-ся (о реках, источниках) – жив
ти,-ся (СЖМ).
Питающий (бассейн) – живльний (N).
Плавень, плавни (острова, заливаемые во
дой) – плáвня, плáвні (Г, СЖМ, АПС, ІШ).
Плав, плавь (плавучая кора болота) – плав
(-ву) (СЖМ, Г, ІШ).
Плавность (движения) – плáвкість(-кости)
(СЖМ, ТехІнІ);
п. (кривой, поворота) – плáвність(-ности)
(СЖМ, ІШ).
Плавный (о движении) – плавкй (Г, СЖМ,
АПС, ІШ, У);
п. (о кривой) – плáвний (СЖМ, ІШ, У).
Пла(о)вучий, наплавной – плавнй (Г, ФС,
СЖМ), пливкй (СЖМ).
Пла(о)вучесть – пл(á)вність(-ности) (N).
План (геодез.) – плян(-ну) (Граб, Мхл, ПравЗ,
СЖМ, Мзл, УЗ, Пох, Трх, АПС, ІШ, Г, Км);
п. беловой – п. чистовй;
п. в горизонталях – п. з позéминами;
п. землемерный – п. землемíрний;
п. землеустроительный – п. землевпорд
ний;
п. инвентарный – п. люстрацíйний (Граб);
п. исполнительный – п. виконáвчий
(ПравЗ);
п. кадастровый – п. кадастрóвий (УЗ);
п. лесной – п. лісовй (Мзл);

Планиметр
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п. лесонасаждений – п. деревостáнів (Граб),
п. лісостáнів;
п. межевой – п. межовй (Граб);
п. нарезочный – п. нарізнй;
п. общий (совместный) – п. спíльний;
п. общий, сборный – п. звéдений, п. збір
нй (Граб);
п. особенный – п. окрéмий;
п. отводной – п. придільнй, п. нарізнй;
п. поверочный – п. перевíрний;
п. подлинный – ориґінáл плну;
п. подробный – п. доклáдний (Граб);
п. почвенный – п. ґрунтíв;
п. рельефный – п. рель΄єфний;
п. сборный – п. збíрнй (Граб), звéдений;
п. с обозначением высот – п. спадомíрний
(Граб);
п. специальный – п. спецільний (Граб);
п. утвержденный – п. затвéрджений;
п. хозяйственный – п. госпóдарський
(Граб);
п. черновой – п. чорновй;
п. составлен в масштабе 1/8 400 – п. склá
дено за мірлом 1/8 400;
по плану – за плном.
Планиметр – площомíр(-ра) (N).
п. компенсационный – п. компенсацíйний;
п. линейный Коради – п. лінíйний Кораді;
п. полярный – п. полрний;
п. Притца – Прíтцова ковíнька (за Граб);
п. штанговый – п. штáнговий.
Планирование, планировка (селений) –
плянувáння (СЖМ, УЗ, Пох).
Планировать (селения) – плянувáти (СЖМ,
АПС).
Плановой, плановый (материал) – плянó
вий (СЖМ, АПС, ІШ).
Планомерный (о наблюдении) – плянóвий
(СЖМ, АПС), пляномíрний (АПС).
Планшет (доска мензульная) – стільнця
(Граб) (мензýльна);
п. (лист бумаги, наклеиваемый на мензулу) – кáрта (за Г), пляншéт(-та) (СЖМ,
Граб, УЗ, ТехІнІ);
п. фотографический – п. фотографíчний.
Планшетный – пляншéтний (Мхл).
Пласт – верствá (А, Т, АПС, ІШ, Г);
п. земли в одну лопату – штих(-хá) (Г, А);
п. водоносный – в. водовміснá;
п. водонепроницаемый – в. водонепро
пускнá;
п. водопроницаемый – в. водопропуск
нá;
лежать пластами – лежáти сýплаш (СЖМ).
Пластинка (часть инструмента) – плáтів
ка (Граб, ТехІнІ, ФС, Т).

Побережье

Пластичность, рельефность (изображения) – пластчність(-ности) (СЖМ, Граб),
рель΄єфність(-ности).
Плата подесятинная – плáта подесятнна,
від десятини;
п. попенная – п. від пня (СЖМ);
п. поштучная – п. від штýки (СЖМ).
Платеж выкупной – викупнé (Г).
Плато (горное) – платó (T, Мхл, СЖМ);
п. (служащее пастбищем) – полонна (Г,
T).
Плашкоут (гидром.) – порóн(-нá).
Плес(о) – плéсо (Г, СЖМ, Т).
Плоский (о местности) – плóский (КСІ,
СЖМ, ФС, ІШ), плáский (T, Граб, СЖМ,
ІШ, ДСТ).
Плоско-вогнутый (стекло) – плосковгнýтий
(Граб, ФС);
п.-выпуклый – плосковгнутий (Граб,
ФС).
Плоскость – плóща (КСІ, ФС, СЖМ, Т, Г,
Граб, ДСТ, ПравЗ), площна (Г, Граб, Мхл,
Т, СЖМ, АПС, ТехІнІІ);
п. визирная, визирования – п. зірнá (Граб);
п. гипотенузная (призмы) – п. протипрям
кóва;
п. коллимационная – п. колімацíйна (Граб).
Плотина – грéбля (Т, СЖМ, АПС, Г, ІШ, СДМ,
Пох);
п. водосливная – г. переливнá;
п. с водосливом – г. з перелвом;
п. глухая – г. сліпá;
п. мельничная – г. млиновá;
п. разборчатая – г. розбірнá;
разделить плотинами (реку) – перес
пати (рíчку) грéблями (СЖМ);
прорыв в плотине – прíрва (СЖМ, Г).
Плотный (куб. единица) – щíльний (Г, Т,
Граб, СЖМ, АПС, ІШ).
Площадь (в населенном пункте) – майдáн
(СЖМ, Тмч, АПС, Г, ІШ, Пох);
п. (земли) – площа (Г, СЖМ, Нік, Граб,
Мзл, ПравЗ, ДСТ);
п. (ровное место) – площинá (Г, Нік, Граб,
Мхл, ТехІнІ);
п. водосборная – стóчище (Т, Трх);
п. оптимальная – п. оптимáльна;
п. полезная – п. вжточна, п. пожточна.
Плывун – пливýн(-на) (Т, СЖМ).
Плюс (точка между пикетами) – плюс(-сá)
(Граб, Трх).
Пнистый (о болоте) – пенькувáтий (СЖМ).
Побережный (о местности) – поберéжний
(СЖМ, Г), узберéжний (Т).
Побережье – узберéжжя (Г, СЖМ, Т, КГА),
поберéжжя (СЖМ, Т, Г);

Поверка
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п. моря – узмóр’я (СЖМ, Т), помóр’я (Т,
СЖМ), примóр’я;
п. реки – порíччя (СЖМ, Т, Г), узрíччя
(СЖМ, Т).
Поверка, проверка (инструментов) – перé
вірка (Граб, СЖМ, Г, АПС, ТехІнІ, ІШ,
СДМ, КСІ, УЗ);
п. прав – п. прав.
Поверочный – перевíрнй (Т).
Поверстный (об исчислении) – верстовй
(СЖМ, АПС, ІШ), від верств (АПС, СЖМ,
ІШ).
Поверхностный (уклон) – поверхнéвий (Т,
АПС).
Поверхность – повéрхня (Граб, Т, КСІ, СЖМ,
ФС, ДСТ, АПС, ІШ, Др, Мзл);
п., уровень (моря) – рíвень(-вня) (Г, Граб);
п. наружная – óколо (Г);
п. свободная (воды) – п. вíльна (ФС);
п. трущаяся – п. тертьовá.
Поверительный см. Поверочный.
Поверять, поверить (инструмент) – пере
вірти, перевíрити (Мзл).
Поворачивать, повернуть (винт, трубу) –
повертáти, повернýти (СЖМ, Мхл, Мзл),
обертáти, обернýти (СЖМ, Мхл).
Поворот (линии, дороги) – поворóт(-рóту)
(Г, СЖМ, АПС, Т, ІШ);
п. (инструмента на оси) – óберт(-ту), пó
верт(-ту);
п. (изгиб реки, оврага) – колíно (СЖМ, Г).
Повреждение – ушкóдження (СЖМ, ФС,
АПС, Г, ІШ), пошкóдження (N);
п. (результат) – шкóда (СЖМ, АПС, Г, ІШ).
Повторительный (лимб, теодолит) – пов
тóрний (Мхл, Граб, СЖМ).
Повторный (наблюдение, нивеллировка) –
повтóрний (Мхл, Граб, Т, Км, СЖМ, АПС).
Повторяемость – повтóрність(-ности) (N).
Повторять, повторить (отсчеты, наблюдения) – повтóрювати, повторти (СЖМ,
АПС, ІШ, Г).
Повышаться, повыситься (об уровне воды,
местности) – підвщуватися, підвщити
ся (СЖМ).
Повышение – підвщування, підвщення
(СЖМ, ФС, Т, ДСТ, Срд, АПС).
Повышенный (о точке, местности, давлении) – підвщений (ДСТ).
Погонный (метр, сажень) – подóвжній (СЖМ,
Г, АПС, Пох).
Погост (геод. обозн.) – цвнтар(-ря) (Г, АПС,
СЖМ, ІШ).
Пограничный – погранчний (СЖМ, АПС,
ІШ, Тмч), узгранчний (СЖМ, АПС, Тмч);
п. (о линии) – гранчний;

Подножие

п., смежный – сумíжний (СЖМ, Г, АПС).
Погрешность – охба (Г), пóхибка (АПС,
СЖМ, КСІ, Т, УЗ);
п. от рефракции – о., п. рефракційна;
п. от сферичности земли – о., п. сферчна;
п. эксцентрическая – о., п. нецентровнá.
Подбирать, подобрать (радиусы, уклоны) –
добирáти, добрáти (СЖМ, АПС, Г, ІШ).
Подбор (радиусов кривизны) – дóбір(-бóру)
(СЖМ, Граб, АПС, Пік, ІШ).
Подвергаться, подвергнуться (выделу) –
підпадáти, підпáсти (під що) (СЖМ, АПС,
ІШ), підлягáти (під що) (T, АПС).
Подвесный (о штанге вертушки) – почіп
нй (N);
п. (висячий) – виснй (СЖМ).
Подвижка (льда) – пóрух(-ху) (Г), пóсув(-ву).
Подвижной,-ный (о дне) – рухлвий (T, Мхл);
п. (часть инструмента) – рухóмяй (Граб,
СЖМ, Мзл, Т, ФС).
Подводный (камень, флюгер) – підвóдний
(ФС, СЖМ, Т, Г, ІШ).
Подворный (о землепользовании) – погос
пóдний (N).
Подгорный – підгíрний (СЖМ, Т, Г, ІШ).
Подгорье – підгíр’я (СЖМ, Т, Г, ІШ).
Поддон (часть вертушки) – п’ятá (N).
Поделочный (о древесине) – вирібнй (СЖМ),
вирібкóвий.
Подесятинный (о плате) – від десятни, по
десятнний.
Подземный (знак, репер, вода) – підзéмний
(Граб, ФС, T, Г, АПС, СЖМ, Пох, ІШ).
Подкладка (под рейку) – пíдкладень(-дня)
(СЖМ).
Подкос (при высоком сигнале) – коск(-кá)
(Г).
Подлесный (участок) – узлíсний (СЖМ).
Подлесок – підлíсся (N).
Подлесье – узлíсся (СЖМ, ІШ, Г).
Подмыв, подмывание (берега) – підмв(-ву),
підмивáння (СЖМ, Т).
Подмываемый, подмывной – підмивнй (N).
Подмывать, подмыть – підмивáти, підм
ти (СЖМ, Т, ІШ, Г);
Подневный (о записи измерений) – подéн
ний, щодéнний (Г).
Поднимание, поднятие см. Подъем.
Подниматься, подняться (о температуре,
давлении воздуха) – підіймáтися, підій
нтися, піднтися (СЖМ, Г, ІШ);
п. (о воде) – прибувáти, прибýти (СЖМ, Г).
Подножка (в треножнике) – піднíжок(-жка)
(Граб, СЖМ, Г).
Подножие, подошва горы – піднíжжя (T, Г,
СЖМ, АПС, ІШ).

Подошва горы
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Подошва горы см. Подножие.
Подпись (индекса) – надпис(-су) (ІШ);
п. градусная (на лимбе) – нáдпис грáдус
ний.
Подпор (воды) – підпíр(-пóру) (Трх, УЗ).
Подпочва – підґрýнтя (T, СЖМ, Нік, Срд.
ІШ, Трх, Пох).
Подпочвенный – підґрунтóвй (T).
Подразделение (деревьев по возрасту) –
пóділ(-ділу) (АПС, СЖМ);
п. (отдельный пункт) – підрóзділ(-лу).
Подробность (геодез.) – подрóбиця (Г, У, ІШ,
СЖМ, АПС, КГА), подрóбина.
Подробный (обстоятельный) – доклáдний
(Граб, Нік).
Подрост (второй ярус леса) – пáмолодь(-ді)
(СЖМ, ІШ, Г).
Подставка (вилкообразная часть коромыс
ла) – тримáч(-чá) (Граб), сохá (Мхл);
п. (мензульная) – пíдставка (Граб, ТехІнІІ),
Подставка – треножник (в теодолите) –
тринíжок(-ка), дзґлик(-ка) (за Г).
Подставной (лодка) – підставнй (СЖМ).
Подстилающий (о грунтах) – підлéжний
(Г).
Подсчёт (данных) – підрахýнок(-нку) (СЖМ,
АПС);
п. постраничный – п. сторінкóвий.
Подтапливание, подтопление (прибереж
ных земель и мельниц) – підтóплювання,
підтóплення (СЖМ).
Подтапливать, подтопить – підтóплювати,
підтопти (Г, СЖМ, ІШ, АПС).
Подтоп – пíдтóп(-пу) (СЖМ, ІШ, У, СкМТ,
АПС).
Подтягивание (якоря) (для установки на
створе) – підтгування, підтягáння (СЖМ).
Подход (ж. д. к порту) – підхíд(-хóду) (СЖМ,
Г, ІШ, Пох).
Подчеркивать, подчеркнуть – підкрéслю
вати, підкрéслити (СЖМ, АПС, ЗУ, ІШ).
Подчистка (на чертеже, в журнале) – під
мíтка (СЖМ), підчстка (АПС);
п. (процесс) – підчищáння (СЖМ, СДМ),
підчщення (СДМ).
Подчищать, подчистить (на чертеже, в
записях) – підчищáти, підчстити (СЖМ,
Г, Ш).
Подшипник или гнездо (для трубы) – лíж
ко (N).
Подъем (напр., 0,005) – пíдняток(-тка) (СШ,
СЖМ);
п. предельный – пíдняток гранчний;
п., поднимание, поднятие (действие) –
підіймáння (СЖМ, ІШ), підняття (СЖМ,
Т, ІШ);

Покрывание

п. (рычагами) – підвáжування, підвáжен
ня (СЖМ);
п. на гору – схід на гóру (СЖМ);
п. (величина поднятия) – підвщення
(СЖМ);
п. (воды в реке) (естественный) – прибу
вáння, прибутт (СЖМ);
п. (место) – узвíз(-вóзу) (СЖМ, Срд, Т,
ТехІнІІ, АПС, Г, Пох).
Подъемный (винт) – підіймнй, підіймáль
ний (АПС, Др).
Поемный – заплавнй (СЖМ, Т, Пох).
Поземельный – поземéльний (СЖМ, АПС.
ІШ, Тмч, У);
акт поземельного устройства – акт земле
впордний.
Пойма (реки) – заплáва (СЖМ, Г, Т, ЗУ,
СкМТ).
Показание (на лимбе) – пóказ(-зу) (Граб,
СЖМ, ДСТ);
п-я (старожилов) – вкази (АПС, ІШ), свід
кувáння, свíдчення (СЖМ, АПС).
Показатель (на алидаде) – покáзник(-ка)
(ДСТ).
Показательный (поле, участок, работы) –
показнй (СЖМ, ІШ).
Показывание, показание (на плане румбов, азимутов, длины сторон) – познáчу
вання, познáчення (N).
Показать, показывать,-ся (румбы, мередиан на чертеже) – позначáти, познáчи
ти,-ся (СЖМ, Т, Г, ІШ);
п. (об инстременте) – покáзувати, пока
зáти (СЖМ, АПС, Г, 1Ш).
Покат, покатость – спáд(-ду) (Г, СЖМ).
Покатость (свойство) – спáдистість(-тости)
(СЖМ, ФС, Т, ІШ, АПС), похлість(-лос
ти) (Т, СЖМ, ФС, АПС, ІШ).
Покатый – спáдистий (Г, СЖМ, ФС, АПС,
Мзл, ІШ), похлий (Мхл, СМЖ, ФС,
АПС).
Покоробиться (о планшете, рейке) – по
жолóбитися (СЖМ, ІШ, Г), зжолóбитися
(ТехІнІІ, СЖМ, Г).
Покров ледяной – покрва льодóвá;
п. почвенный – покрва, укритт ґрунто
вé (СГВ);
п. живой, растительный – покрва, укрит
т рослнне (Т), укритт живé (СГВ).
Покровный (слой) – покривнй (СЖМ),
вкривй.
Покрывание, покрытие – покривáння, по
критт (Мхл, СЖМ, АПС, ІШ), укривáння,
укритт (Г);
п. (вехи вехой, волоском сигнала) – заступання, застýплення (N);

Покрывать
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п. (водой местности) – понімáння, понят
т (N).
Покрывать, покрыть – покривáти, покр
ти (СЖМ, АПС, ІШ, Г), укривáти, укрти
(Г, СЖМ, АПС, ІШ, Т);
п. (веха веху, волосок сигнал) – заступáти,
заступти (Г, ІШ, Трх);
п. (вода местность) – понімáти, понти
(СЖМ).
Поле – пóле (СЖМ, Г, Граб, У, АПС, ТехІнІІ,
ІШ, ДСТ, Т, ФС);
п. возле усадьбы, огороженное – левáда
(Г, ІШ);
п. выкорчеванное – корчíвка (Г, ІШ), те
ребíвля (ІШ, Г);
п. давно обрабатываемое, истощенное –
старопíлля (СЖМ, ІШ, Г);
п. девственное – цілинá (СЖМ, ІШ, Г,
АПС), незáймане пóле;
п. заброшенное, давно непаханное – об
ліг(-логу) (СЖМ, ІШ, АПС, Г);
п. залежалое или перелог – переліг(-лó
гу) (Г, СЖМ, ІШ, АПС);
п. зрения – пóле зóру (Граб, СЖМ, ФС,
Мзл, ТехІнІ, ДСТ);
п. над рекой или долиной – полíг(-лóгу)
(ІШ, Г);
п. обработанное – рілл(-лі) (СЖМ, ІШ,
АПС, Г);
п. опытное – п. дóслідне, п. спрóбне;
п. пахотное – п. óрне;
п. под выпасом – толóка (СЖМ, ІШ, АПС,
Г);
п. (севооборотное, смена) – рукá (СЖМ, Г);
п. у села для скота – вгін(-гону) (СЖМ,
ІШ, АПС, Г);
п. (участок, нива) – нва (СЖМ, ІШ, Г);
п-я (чертежа, плана) – берег (А, Г), краї
(СЖМ, АПС, ІШ, Г);
п. (фон) – тло (СЖМ, АПС).
Полевой (эскиз, книга, робота) – польовй
(Граб, ТехІнІ, Г, СЖМ, АПС, УЗ, Мзл, ІШ, Т).
Полезный (о плошади) – ужточний (АПС,
Г), пожточний (Г, СЖМ, АПС, ІШ, Г),
корсний.
Ползунок (часть инструмента) – чóвник
(-ка) (Граб).
Полигон – полігóн(-гóну) (Граб, Мхл, УЗ,
ТехІнІ, СЖМ, Пох);
п. замкнутый – п. зáмкнутий (Граб);
п. незамкнутый – п. незáмкнутий (Граб);
п. свободный – п. вíльний (Граб).
Полигональный, полигонный (ход) – полі
гонáльний (Мхл, КСІ), полігóнний.
Полноводность – повновóд(н)ість(-д(н)ос
ти) (СЖМ, ЗУ).

Полуостров

Полноводный – повновóд(н)ий (СЖМ, ЗУ).
Полноводье – повновíддя (СЖМ).
Полный (выдел, насаждение, оборот) –
пóвний (СЖМ, Т. ФС, АПС, Г, ІШ, У);
п. (законченный, доведенный до конца) –
цілковтий (СЖМ, Т, АПС, У, ТВ).
Полнота (насаждений, исследований) – пов
нотá (СЖМ, Мзл, Г), пóвність(-ности) (СЖМ,
АПС, ІШ, У);
п. (законченность) – цілковтість(-тости)
(Тмч).
Половодье, водополье – водопíлля (А, Г, Пох).
Пологий (берег) – полóгий (Г, Т, ІШ).
Пологость – полóгість(-гости) (N).
Положение (горизонтальное или правильное инструмента) – постáва (за Г), стан
(-ну) (Граб, Г, СЖМ, АПС, Мзл, Трх, ФС, Т);
п. (местоположение) – мíсце (СкМТ);
п. взаимное – полóження вза΄ємне (КСІ);
п. географическое – полóження географíч
не (КГА);
п. горизонтальное – постава поземна, стан
позéмний (Граб, Трх);
п. отвесное – постава прямовисна, п. дозéм
на, с. прямовисний, с. дозéмний (Граб);
п. первоначальное – с. пéрвісний (Мзл).
Полоса (земли) – смýга (Граб, ФС, СЖМ,
ТехІнІІ, Т, АПС, ІШ, Г, Пох, УЗ);
п. береговая, побережная – бережинá (Т,
Г, СЖМ);
п. (земли, воды) длинная и сравнительно узкая – стга (СЖМ, Г, ІШ, Т);
п. дорожная – с. шляховá (ТехІнІІ);
п. отчуждения – с. ввласнення (ТехІнІІ);
п. отчужденная (жел. д.) – с. ввласнена;
п. пограничная (вдоль границы) – с. узгра
нчна;
п. пограничная, смежная – с. сумíжна;
п. поперечная – пересмýга (СЖМ, Г, ІШ);
п. приовражная – с. приярýжна (ТехІнІІ);
п. снегозащитная, снегоборная – с. сніго
захиснá (N), с. снігобóрна (N);
п-сы широкие (землеустр.) – с-ги ширóкі
(УЗ).
Полуверстка (карта) – півверстíвка (N), полу
верстíвка (N).
Полуверстный – півверст(в)óвий (Т), полу
верст(в)óвий.
Полуградус – півгрáдус(-са).
Полуградусный – півгрáдусний.
Полуденный (линия) – півдéнний (АПС, СЖМ,
ІШ, Г), полудéнний (СЖМ, Г).
Полузасушливый (о местности) – напівза
сýшливий (N).
Полуостров – півóстрів(-рова) (СЖМ, Т, Г,
АПС, ІШ).

Полупартия
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Полупартия (изыскат.) – полупáртія (N).
Пользование (землей) – користувáння (СЖМ,
АПС, ПравЗ, ТехІнІІ, Срд, У, Пох, Тмч, ІШ,
Г), користáння (СЖМ);
п. (общее, совместное) – к. спíльне (ПравЗ);
п. общественное – к. громáдське (Пох);
п. побочное – к. додаткóве;
п. раздельное – к. окрéме;
п. смешанное – к. мíшане;
п. трудовое – к. трудовé (ПравЗ);
п. фактическое – к. фактчне (УЗ);
п. хищническое – к. хижáцьке.
Пользователь (землей) – користувáч(-чá)
(ТехІнІ, ЗУ).
Полюбовный (раздел земли) – полюбóвний
(АПС, СЖМ), по згóді (АПС).
Полюс (земли) – бігýн(-нá) (Г, Граб, СЖМ,
АПС, Кмц, У, Тмч, Т, ФС, ІШ, Мзл);
п. (в планиметре) – пóлюс(-са) (Мхл, Т, ФС,
КСІ, СЖМ, У, АПС, ІШ);
п. игольчатый (в планиметре) – п. голча
нй.
Полюсный (рычаг) – пóлюсний (Мхл, СЖМ),
полюсóвий.
Поляна – гáлява (Г, СЖМ, АПС, ІШ, У, Тмч).
Полярный (планиметр, метод) – полярний (Т, КСІ, ТехІнІ, ФС, СЖМ, Мхл);
п. (область) – біґунóвий (Т, ФС, СЖМ).
Помечать, пометить (пикеты) – позначáти,
познáчити (Г, АПС, СЖМ, ІШ);
п. (зарубками) – карбувáти, покарбувáти
(Г, СЖМ);
п. (заломами) – клчити, поклчити (Г).
Понижать, понизить,-ся (об уровне воды,
о давлении) – знжувати, знижáти, знзи
ти,-ся (Т, Г, СЖМ, АПС, ІШ);
п-ся (о местности, о воде) – спадáти, спáс
ти (СЖМ, ІШ, АПС).
Понижение – знжування, знження (СЖМ,
АПС, Г, Трх);
п. (местности, графа нивелировочного жур
нала) – спад(-ду) (Граб, Мхл);
п. воды (самостоятельное) – спадáння во
д (СЖМ, АПС, ІШ);
п. уровня воды (искусственное) – зн
ження рíвня вод.
Понтон см. Паром.
Понтонный (мост) – поронóвий (СЖМ),
порóнний (СЖМ).
Попенный (о плате) – від пня (СЖМ, ІШ).
Поперечник (геод.) – поперéчник(-ка) (N).
Поперечный – поперéчний (Г, ФС, Т,
СЖМ, АПС, Граб, ІШ, ДСТ).
Поплавок – поплавéць(-вц) (Г, СЖМ, ІШ,
ДСТ);
п. глубинный – п. глибнний;

Порядок

п. поверхностный – п. поверхнéвий;
п. всплывающий – п. спливнй.
Поправка (показаний, отсчетов) – пóправ
ка (Граб, СЖМ, АПС, Тмч, ІШ, У, УЗ, Мзл),
вправка (АПС, Мхл, СЖМ);
п. зависящая от рефракции – п., в. на реф
рáкцію (Мхл);
п. на неверность (длины ленты) – п., в. на
хбність (N);
п. на наклон (оси уровня) – п., в. на нáхил
(Граб);
п. на температуру – п., в. температýрна;
п. на шкалу – п., в. на скáлю;
п. от сферичности земли, от кривизны
земли – п., в. на кривинý землі;
п. совместная – п., в. спíльна.
Поправочный (коэффициент, винт) – ви
правнй (N).
Попутный (пункт, город) – подорóжній.
Поравнение (земель) – урíвнювання, урíв
нення (N).
Поречье – порíччя (Т), узрíччя.
Порог (на реке, в шлюзе) – порíг(-рóгу, -га)
(Г, Т, У, СЖМ, АПС, СкМТ, ІШ).
Порода (дерева) – порóда (Г, СЖМ, АПС,
ІШ, Пох, Мзл);
п. горная – п. гірськá (Т, СЖМ), горотвíр
(-вóру) (СЖМ, Т);
п. господствующая – п. перевáжна (N).
Порожистый (о реке) – порóжистий (СЖМ).
Порок (инструмента, материала) – вáда (Г,
СЖМ, ІШ, АПС), хба (Г, СЖМ, ІШ, АПС).
Порослый, поросший (о воде, болоте, мест
ности) – порóслий (Г, СЖМ, Граб).
Порт – порт(-ту) (АПС, СЖМ, ІШ, Нік);
п. замерзающий – п. замерзнй (N);
п. незамерзающий – п. незамерзнй (N).
Портативность – похвáтність(-ности) (N),
портатвність(-ности).
Портативный – похватнй (Г, У, Тмч), пор
татвний.
Порубка – пóруб(-бу) (Г, ТехІнІ, СЖМ, ІШ).
Порча (планов, посевов, инструмента) –
псувáння (СЖМ, АПС, Г, ІШ), ушкóджен
ня (СЖМ, ФС, ТехІнІ, Г, ІШ);
п. (приведение в негодность) – нíвечення
(СЖМ, АПС, ІШ, Г);
п. (результат) – шкóда (СЖМ, Г, АПС, ІШ),
пóпсув(-ву).
Порыв (ветра) – порв(-ву) (СЖМ), пóдмух
(-ху) (За Г, СЖМ).
Порядковый (нумер) – черговй (АПС), по
рядкóвий (СЖМ, АПС, ІШ).
Порядок (землепользования, землеустройства) – пордок(-дку) (АПС, УЗ, Г, ТехІнІ,
СЖМ, У, Тмч, ІШ);

Поселение
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п. бесспорный – п. безсуперéчний;
п. общественный – п. громáдський;
п. общинный – п. общнний (ПравЗ);
п. обязательный, принудительный –
п. обов’язкóвий, п. примусóвий;
п. уравнительный – п. урівнльний;
п. участковый – п. ділянкóвий, п. дільн
чний (ПравЗ, УЗ);
п. формальный – п. формáльний;
п. циркульный – п. обíжний (N);
п. шахматный – п. навшах, п. навшахó
вий (N);
п. явочный – п. вочний (АПС).
Поселение – сéлище (Г, Граб, СЖМ, АПС),
сéльбище (СЖМ, Г, АПС);
п. (процесс) – оселння, осéлення, осáджу
вання, осáдження (Граб);
п. городское, городского типа – с. міськé,
с. міськóго тпу;
п. основное (землеустр.) – с. старé.
Поселенный – сéлищний (N).
Поселенец – осéльник(-ка) (СЖМ, АПС, Г,
ІШ);
п., основатель поселения – осáдчий (Г,
СЖМ, АПС, ІШ).
Поселково-отрубной (размещение) – сéлищ
но-відрубнй.
Поселять, поселить, основать поселение –
оселти, оселти (СЖМ, АПС, Г, ІШ), осá
джувати, осадти (СЖМ, АПС, Г, ІШ).
Поселяться, поселиться, основать поселе
ние – оселтися, оселтися (СЖМ, АПС,
ІШ, Г), осідáти, осíсти (СЖМ, АПС, Г,
ІШ).
Последующий (пикет, пункт, угол) – на
стýпний (АПС, Граб, ТехІнІІ, Мзл, Г, СЖМ,
ІШ), дáльший (АПС, СЖМ, Мхл).
Пост водомерный – спостерéжня водомíр
на (N); пост водомíрний;
п. в. реечный – с. в. лáтна (N);
п. в. свайный – с. в. пальовá (N);
п. наблюдательный – спостерéжня (N),
пост спостерéжний.
Поставить (веху, номер) – постáвити (Г, СЖМ,
ІШ, АПС);
п. (индекс на нуль) – настановти (Граб).
Постамент (часть инструмента) – поста
мéнт(-та);
п. на трех ножках – п. дзґликóвий.
Постановка (вехи) (одной) – станóвлення,
стáвлення (СЖМ, Г);
п. вех (многих) – тчення (СЖМ).
Постоянный (сигнал, межевой знак) – по
стíйний (ПравЗ, ТехІнІ, СЖМ, АПС, ІШ);
п. (о величине) – стáлий (Т, КСІ, ФС, СЖМ,
АПС, ІШ, Мзл);

Право

п. (установившийся, устойчивый) – ста
нівкй (Г);
постоянный предмет местности (живые
урочища, дороги, канавы и т. д.) – ус
тавчна прикмета (за АПС).
Постоянство (явления) – постíйність(-нос
ти) (АПС, ІШ);
п. (длительность и неизменность) – стá
лість(-лости) (СЖМ, Т, АПС, ІШ).
Постраничный (подсчет) – посторінкóвий
(N).
Построение (геометрической фигуры, сети
треугольников) – будувáння (Г, ІШ), збуду
вáння (Граб, Мхл, ТехІнІ. СЖМ, АПС, ІШ).
Постройка – будíвля (Г, СЖМ, АПС, ІШ, ДСТ,
Тмч, У, СДМ).
Поступательный – поступнй (СЖМ, Г,
АПС).
Поток – потíк(-тóку) (Г, У, СЖМ, АПС, Граб,
Трх, ФС, Т, ІШ).
Почва – ґрунт(-ту) (Г, Т, СЖМ, АПС, Мзл,
ІШ, У, ДСТ), земл (Г, СЖМ, Граб, Мхл,
ТрхІнІ, ІШ);
п. бесплодная – ґ., неродчий, з. нерод
ча (СЖМ);
п. жирная – ґ., жрний, з. жрна (СГВ);
п. солончаковая – ґ., з. солонцювáтий,-та;
солонéць(-нц) (Т, Г, ДСТ, ІШ);
п. черноземная – ґ. чорнозéмний, чорнó
земля (Т); см. также Грунт, Земля.
Почвенный – ґрунтовй (Г, У, Т, СЖМ, АПС,
ІШ).
Почвовед – ґрунтознáвець(-вця) (N).
Почвозащитный (о значении) – ґрунтозахис
нй (СГВ).
Починный (пункт, яма) – початкóвий.
Пояснительный (чертеж, вычисления) – по
яснльний (АПС, СЖМ).
Поясок (на лимбе теодолита) – опáска (Граб).
Правило (отсчитывания, нахождения точ
ности нониуса) – прáвило (ТехІнІ, ПравЗ,
Т, СЖМ, АПС, ІШ, КСІ);
п-ла строительные – п. будівéльні (ТехІнІ);
п. практическое – п. практчне;
п-ла технические – п. технíчні (ПравЗ);
п. хозяйственно-технические – п. госпо
дáрчо-технíчні.
Правильность – прáвильність(-ности) (АПС,
СЖМ, КСІ, ІШ, ТехІнІ).
Правильный (отсчет, использование угодий) – прáвильний (ТехІнІ, Т, КСІ, СЖМ,
АПС, ІШ).
Право – прáво (АПС, СЖМ, ПравЗ, ІШ, Г, У);
п. въезда в лес – зáхóд до лісу (см. АПС,
«угодье»);
п. заимочное – п. займáнське (N);

Предварительный
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п. застройки – п. забудувáння (АПС), п. за
будівнé;
п. земельное (кодекс) – п. земéльне (ПравЗ);
п-ва земельные (право владеть или пользоваться) – п. на зéмлю (АПС);
п. межевое – п. межовé;
п. общинное – п. общнне;
п. обычное – п. звича΄єве;
п. соседское – п. сусíдське.
Предварительный (выбор участка, проект) – поперéдній (АПС, СЖМ, ТехІнІ, Г,
ІШ).
Предел (колебаний уровня воды, прав на
вемлю) – гранця (Г, ФС, СЖМ, АПС, КСІ,
ІШ, Тмч, ДСТ, Срд).
Предельный (подъем, точность, ошибка) –
гранчний (Мзл, ФС, Граб, КСІ, СЖМ, АПС,
Пох).
Предмет – прéдмет(-та) (У, АПС, КСІ, СЖМ,
Граб, ІШ), річ (рéчі) (Г, У, АПС, СЖМ,
ІШ);
о. движущийся – п. рухóмий, р. рухó
ма;
п. отдаленный – п. далéкий, р. далéка;
п. постоянный (хребты, дороги, канавы) –
п. уставчний (за АПС).
Предметный (прорез, диоптр, стекло) – прéд
метний (У, СДМ), предметóвий (Граб, Мхл,
СЖМ, АПС, ІШ), речовй.
Предоставление (водопоев, земли) – давáн
ня (СЖМ, ІШ).
Предоставлять, предоставить (водопои, се
нокосы) – давáти, дáти (СЖМ).
Предохранитель (в инструментах) – запо
бíжник(-ка) (СЖМ, ФС, ІШ).
Предохранительный – запобíжний (СЖМ,
АПС, ФС, Т).
Предоставление (проекта) – подавáння, по
дáння (СЖМ, АПС);
п. (в разрезе, в перспективе) – виобрáжу
вання (Мхл), виобрáжáння, зобрáжуван
ня, зображáння (Т, ІШ);
п. (о чем-либо) – ува (ФС, СЖМ), увлен
ня (СЖМ, ФС, Мхл).
Представлять, представить (проект) – по
давáти, подáти (СЖМ, АПС);
п. (в разрезе, в перспективе) – виобрáжу
вати, виображáти, вобразити (Граб,
Мхл, ІШ), зобрáжувати, зображáти, зоб
разти (Т, ІШ);
п. (мысленно) – уявлти, уявти (ФС, СЖМ,
АПС, Г, ІШ);
п. (затруднения) – становти (СЖМ, ІШ)
(труднощі);
п. собой – явлти, явти (А, ІШ) («беріг яв
ляє собою стінку»);

Прибор

п.-ся (казаться) – здавáтися (Г, СЖМ, ІШ,
АПС) («обрій здається нам кóлом»).
Предупредительный (устройство) – пере
стерéжний.
Предъявление (проекта населению) –
пред’явлння, пред’влення (АПС, ПравЗ,
СЖМ), явлння, влення.
Предъявлять, предъявить (населению про
ект) – пред’явлти, пред’явти (СЖМ,
АПС), явлти, явти (Г).
Предыдущий (пикет, кол, точка, взгляд) –
поперéдній (ТехІнІІ, Мхл, Мзл, Граб, СЖМ,
АПС, Г, ІШ, КСІ).
Прекращение (права на землю) – скíнчення
(АПС);
п. (землеустройства ранее окончания) –
припнення (ПравЗ).
Преломлять, преломить,-ся (лучи света) –
залóмлювати, заломти,-ся (СЖМ, Т).
Пренебрегать, пренебречь (малой величиной, ошибкой) – нехтувáти (Граб, Г, СЖМ,
Мзл), знéхтувати (СЖМ, АПС).
Преобладание (определенных размеров, по
род) – перевáга (СЖМ, АПС, Г, ІШ, Граб).
Преобладать – переважáти (СЖМ, Т, Г);
п. (совершенный вид) – перевáжити.
Преобладающий (ветер, порода) – пере
вáжний (АПС, СЖМ).
Препятствие (измерению, судоходству) –
перешкóда (СЖМ, АПС, Г, ІШ, Т);
п. непреодолимое – п. неперемóжна.
Прерывистый, прерывный (напр., линия) –
перервний (Т, СЖМ), перервчастий.
Прецизионный – прецизíйний (Граб), тóч
ний.
Прибережье – узберéжжя, надберéжжя, при
берéжжя; см. Прибрежье.
Приближенный, приблизительный (о зна
чении) – приблзний (СЖМ, АПС, ІШ), на
блжений (Граб, КСІ).
Прибой (воды) – прибíй(-бóю) (СЖМ, Т, ІШ),
погíй(-гóю) (Т).
Прибойный (о линии, действии) – прибíй
ний (Т, СЖМ), погíйний (Г).
Прибор – прлад(-ду) (Т, Граб, ФС, СЖМ,
ІШ, ТехІнІ);
п. базисный – п. бáзний (Граб); п. бáзовий;
п. водоизмерительный – п. водомíрний
(СЖМ), водомíр(-ра) (СЖМ);
п. измерительный – п. мíрнй, п. вимір
нй (СЖМ), п. вимíрчий;
п. исправительный (уравнитель цепи) –
п. виправнй (N);
п. регистрирующий – п. реєстрівнй (N);
п. самопишущий – п. самопсний (СЖМ);
п. чертежный – п. до рисувáння (СЖМ).

Прибрежье
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Прибрежье – узберéжжя (Т, Г, ІШ, СЖМ,
АПС).
Прибывать, прибыть (о воде) – прибувáти,
прибýти (АПС, Г, СЖМ, ІШ).
Прибылой (о воде) – прибутнй (СЖМ, Г).
Прибыль (воды) – прибýток(-тка);
п. (процесс) – прибувáння.
Приведение (к уровню моря, и центру сигнала) – звóдження (СЖМ), звéдення (СЖМ,
КСІ);
п. в горизонтальное положение – упозéм
лювання, упозéмлення (N);
п. в действие (самодейств, прибора) – пус
кáння, пуск(-ку) (N);
п. в известность (земли, лесонасаждений) –
з’ясóвування, з’ясувáння (СЖМ);
п. в исполнение – викóнування, вконан
ня (АПС);
п. в порядок – упорядкóвування, упоряд
кувáння (СЖМ, АПС).
Приводить, привести (к уровню моря, к цен
тру сигнала) – звóдити, звéсти (СЖМ, КСІ);
п. в горизонтальное положение – упо
зéмлювати, упозéмити (N);
п. в действие (самодействующий прибор) –
пускáти, пустти (СЖМ);
п. в известность (земли, насаждений) –
з’ясóвувати, з’ясувáти (АПС; Г);
п. в исполнение – викóнувати, вконати
(СЖМ, АПС, Г);
п. в порядок (земли, селения) – упорядкó
вувати, упорядкувáти (СЖМ, Г, АПС, ІШ).
Привязка (нивеллировки или съемка к посто
янным реперам, предметам) – прв’зка
(Граб, Мхл);
п. (процесс) – прив’зування, прив’язáння
(СЖМ).
Привязывать, привязать,-ся (при нивелли
ровке к постоянному реперу) – прив’зу
вати, прив’язáти,-ся (Граб, СЖМ, Мхл).
Приговор передельный – ухвáла переділь
нá (N).
Пригодный (о месте для поселения, земли) –
придáтний (Г, Т, Пох, СЖМ, АПС, Срд, ІШ),
догíдний (Граб, Г).
Пригодность – придáтність(-ности) (СЖМ,
АПС, Г, Пох, ІШ, УЗ).
Пригородный (земли) – приміськй.
Пригород – передмíстя (АПС).
Пригорок – пáгірок(-рка) (Т, СЖМ, ІШ, Г).
Придорожный (о канаве, селении) – придо
рóжній (СЖМ, ІШ).
Прием (способ) – спóсіб(-собу) (Г, Граб, СЖМ,
АПС);
п. (в выражении: «в два приема») – нáпад
(-ду) (СЖМ);

Примерный

п. аналитический – с. аналітчний (Граб);
п. графический – с. графíчний;
п. круговой – с. круговй, с. обíжний;
п. практический – с. практчний;
п. привычный – с. звчний.
Приемыш (землеустр.) – приймáк(-кá) (Г,
СЖМ, АПС, ІШ).
Прижим – пртиск(-ску) (ФС, Г, ІШ);
п. (механизм) – притскáч(-чá) (Др).
Прижимать, прижать – притискáти, притс
нути (Г, СЖМ, ІШ).
Прижимной (винт, устройство) – притиск
нй (N);
п. (берег, ветер) – накладнй (N).
Призма окулярная – прзма окулрна.
Призматический крест (геод.) – призма
тчний хрест.
Признак (межевой) – ознáка (Г, Т, У, СЖМ,
АПС, ІШ, СДМ, УЗ, Мзл).
Приймачество – прйма (Г, СЖМ, ІШ).
Прилегающий, прилежащий (участок) –
прилéглий (Граб, Г, СЖМ, АПС, Пох),
сумéжний (СЖМ, Г), прилéжний.
Прилежать, прилегать (об участке земли) –
межувáти (СЖМ, АПС, Г, ІШ).
Прилив (морской) – приплв(-ву) (СЖМ, Т).
Примежевание – примежóвування, приме
жувáння.
Примежёвывать, примежевать – приме
жóвувати, примежувáти (Г, СЖМ, АПС,
ІШ).
Применение (метода, инструмента) – ужи
вáння, ужитт (СЖМ, АПС, Г), прикладáн
ня (АПС);
п. (приспособление, приноравливание) –
пристосóвування, пристосувáння (ФС,
СЖМ, Т, АПС), застосóвування, застосу
вáння (Граб, ТехІнІ, СЖМ, АПС, ІШ).
Применимость – приклáдність(-ности) (АПС,
СЖМ).
Применимый – приклáднй (СЖМ, АПС),
ужтнй (СЖМ), пристосóвний (СЖМ,
АПС).
Применять, применить (инструмент, метод) – прикладáти, приклáсти (Г, СЖМ,
АПС, ІШ), уживáти, ужти (Г, СЖМ);
п. (приспосабливать, приноравливать) –
пристосóвувати, пристосувáти (Г, СЖМ,
АПС, ІШ), застосóвувати, застосувáти
(СЖМ, АПС, ІШ).
Примерный (образцовый) – зразкóвий (АПС,
СЖМ);
п. (о земле) – примíряний (СЖМ, ІШ), при
рíзаний (СЖМ, ІШ);
п. (размер, смета) – прикиднй (СЖМ),
приблзний (СЖМ, АПС).

Примесь
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Примесь (к основной породе) – дóмішка (Т,
СЖМ, АПС, Нік, ІШ).
Приметный (предмет на местности) –
прикмéтний (Г, АПС, СЖМ, ІШ), помíтний
(Г, СЖМ, АПС, ІШ).
Примыкание – пртк(-ку) (N);
п. (процесс) – притикáння (ТехІнІ,СЖМ).
Примыкать, примкнуть (об участках, гра
ницах) – притикáти, приткнýти,-ся (СЖМ);
п. (граничить) – межувáти (СЖМ, АПС,
Г, ІШ).
Примыкающий, примычный (угол, линия) –
притчнй (СЖМ).
Принадлежности (ленты, мензулы) – при
пáс(-су) (СЖМ, АПС);
п. чертежные – справлля рисівнче, при
пáс рисівнчий (N).
Принцип трудовой – засáда трудовá.
Принятый, употребляемый (об обозначениях, мерах) – ужваний (СЖМ).
Приобретение (права землепользования) –
набутт (АПС, СЖМ).
Приовраженый – приярýжний (ТехІнІІ).
Приравнивать, приравнять (напр., 1 деся
тину луга 3/4 десятины пашни) – дорíв
нювати, дорівнти.
Приращение (координат) (ΔХ, ΔУ) – пр
ріст(-рóсту) (КСІ, Граб, СЖМ, УЗ, Мзл).
Прирезка (земли) – пррíзка (АПС, ЗУ);
п. (процесс) – прирíзування, прирізáння;
прирíзання (ТехІнІ, СЖМ, АПС).
Приречный (о лугах, угодьях) – надрíчний
(Т, СЖМ, ІШ), прирíчний.
Прирост – пррíст(-рóсту) (АПС, У, СЖМ,
Т, Мзл, ІШ).
Приростный (бурав) – приростóвий (N).
Присваивать, присвоить (отметку, номер) –
надавáти, надáти (СЖМ).
Присельный (массив) – прсíльний (N).
Приспособление – прстрій(-рою) (СЖМ,
ФС, ІШ);
п. (территории к правильному ведению
хозяйства) – пристосóвування, присто
сувáння (ФС, СЖМ, Граб, Т, АПС);
п. зажимное – прстрій затискнй;
п. закрепляющее – п. закріпнй;
п. защитное – п. захиснй;
п. натяжное – п. натяжнй;
п. отсчетное – п. відлíчнй;
п. направляющее – п. напрямнй;
п. сигнальное – п. гаслівнй;
п. установочное – п. устанóвнй.
Приспособлять, приспособить – пристосó
вувати, пристосувáти (Г, СЖМ, АПС, ІШ),
застосóвувати, застосувáти (СЖМ, АПС,
ІШ).

Продолжительность

Пристань – прстань(-ні) (АПС, У, Г, СЖМ,
ІШ, КГА).
Приступ (к землеустройству) – почн(-ну)
(Г).
Приток (реки) – дóплив(-ву) (Граб, УЗ, Кмц,
СЖМ, АПС, Т, ІШ).
Приусадебный – присадбний (СЖМ), уз
двíрний.
Прицел (для наведения трубы) – прицíл(-лу)
(У, СЖМ, ІШ).
Причал, причальная линия – причáл(-лу)
(СЖМ, АПС, ІШ).
Проба (образец) – зразóк(-зкá) (СЖМ, Г, АПС).
Пробел (в записях) – прóпуск(-ку) (АПС).
Пробный (площадь) – спрóбний (АПС, ІШ,
СЖМ, ДСТ).
Провал – провáлина (Г), провáлля (Г, Т, СЖМ,
ТехІнІ, ІШ, У, Тмч).
Проведение (линии на чертеже) – провéден
ня (СЖМ, ІШ);
п. (дороги) – прокладáння, проклáдення
(СЖМ).
Проверка, поверка – перéвірка (АПС, ТехІнІ,
Граб, КСІ, Г, СЖМ, ІШ, СДМ, УЗ);
п. (процесс) – перевірння (СЖМ).
Проверочный – перевíрний (N), перевíрчий.
Проверять, проверить – перевірти, пере
вíрити (Г, Граб, Т, СЖМ, АПС, ІШ);
Провес (ленты, шнура) – провс(-су) (N).
Провешивание (линий) – витчування, в
тичення (Граб), тичкувáння, тичкóвання.
Провешивать, провешить (линию) – вит
чувати, втичити (Граб, СЖМ, ТехІнІІ, Трх).
Провисание (ленты, нитей сетки) – про
висáння (Граб, СЖМ), обвисáння.
Провисать, провиснуть (нити сетки, лента) – провисáти, провснути (СЖМ); об
висáти, обвснути.
Проводить (линию на чертеже) – вéст (Г,
Т, СЖМ, ІШ), повéст;
п. (дорогу, нивеллирный ход) – прокладáти,
проклáсти (Г, СЖМ, ІШ).
Прогалина – прогáлина (Граб, Мхл, Г, СЖМ).
Прогон (дорога для скота) – прогíн(-гóну)
(Г, СЖМ).
Продолговатый (о форме участка) – дов
гáстий (Т, Г, СЖМ, АПС, ІШ).
Продолжать, продолжить (линию) – продóв
жувати, продóвжити (СЖМ, АПС, Г, ІШ,
СДМ).
Продолжение (линии) – продóвжування, про
дóвження (Граб, ТехІнІ, У, СЖМ, Тмч, Т, КСІ,
ІШ).
Продолжительность (наблюдения) – тривá
лість(-лости) (Г, Срд); протжність(-ности)
(СЖМ, АПС);

Продолжительный
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п. (большая длительность) – довготривá
лість(-лости) (АПС).
Продолжительный – тривáлий (Г, СЖМ);
протжний (СЖМ, Г, АПС);
п. (длящийся очень долго) – довготривáлий
(Т, Нік, АПС).
Продольный (профиль, разрез) – подóвжній
(Граб, Мхл, ТехІнІІ, Г, СЖМ, АПС, Т, ФС,
Др, ДСТ, ІШ).
Проезд (через угодье) – проїзд(-ду) (Г, АПС,
СЖМ, ІШ, Пох, УЗ).
Проект – про΄єкт(-ту) (АПС, Граб, ПравЗ,
ТВ, СЖМ, ІШ, СДМ, УЗ);
п. исполнительный – п. виконáвчий;
п. обжалованный – п. оскáржений;
п. окончательный – п. остатóчний (УЗ);
п. предварительный – п. поперéдній (У3);
п. утвержденный – п. затвéрджений;
п. эскизный – п. шкíцевий.
Проектирование, проектировка – проєк
тувáння (Граб, ТВ).
Проектировать – проєктувáти (Граб, СЖМ,
ІШ).
Проектировочный – проєктувáльний.
Проектировщик – проєктувáльник(-ка) (N).
Проектный – про΄єктний (Пох), проєктóвий
(СЖМ, ІШ).
Проекционный – проєкцíйний (СЖМ, КСІ,
ФС).
Прозрачность (воды, воздуха) – прозóрість
(-рости) (Граб, ФС, Т, СЖМ, АПС, ІШ).
Прозрачный – прозóрий (Граб, Т, ФС, Г,
СЖМ, АПС, ІШ, Др, Мзл).
Производство (выдела, отграничения, изыс
каний) – провадження (СЖМ), провéдення
(СЖМ), перевéдення (СЖМ, АПС);
п. землеустроительное – п. землевпордне;
п. межевое – п. межовé;
п. предварительное – п. поперéднє.
Произвольный (направление, точка, размер) – довíльний (Граб, Мхл, Т, КСІ, Г,
СЖМ, АПС, Нік).
Прокалывать, проколоть – прокóлювати,
проколóти (АПС, СЖМ, Т, ІШ).
Прокладывание, прокладка, проложение
(хода, дороги) – прокладáння, проклáден
ня (СЖМ, ТехІнІ).
Прокладывать, прокласть, проложить (ход
нивеллирный, дорогу) – прокладáти, про
клáсти (Г, СЖМ, У, Мзл, ІШ, ТехІнІ, СДМ).
Прокол – прокíл(-кóлу) (АПС, СЖМ).
Прокос – прокíс(-кóсу) (ТехІнІ, СЖМ).
Пролагать, проложить см. Прокладывать.
Пролив – протóка (Г, Т, СЖМ, АПС, ІШ).
Проложение горизонтальное – заклáдина
(Трх), позéмник(-ка) (N);

Прорись

п. (дорог, хода) см. Прокладывание.
Промежуток – перéміжок(-жка) (Граб, У, Т,
ТехІнІІ, СЖМ, АПС, ІШ, Мзл, СДМ, Др),
прóмíжок(-жка) (АПС, Мхл).
Промежуточный – промíжнй (Граб, Г, Т,
Мхл, Мзл, Срд, У, ТехІнІІ, СЖМ, АПС, ІШ).
Промен (особо ценных участков) – промíн
(-ну) (АПС, Г, ІШ).
Промер – вмір (-ру) (АПС, СЖМ, ІШ, Г);
п. (процесс) – вимíрювання, вимірння
(СЖМ);
п. в отдельных точках – в. в окрéмих тóч
ках;
п-ры перекрестные – в. перехрéсні;
п. по бичеве – в. за бичовóю (N);
п. по гребкам – в. за гребкáми (N);
п. по косым галсам – в. за косми гáльса
ми (N);
п. по поперечным профилям – в. за попе
рéчними профілми (N);
п. по продольным профилям – в. за по
дóвжніми профілми (N);
п. по тросу – в. за лнвою (N);
п. по секундомеру – в. за секундомíром (N).
п. со льда – в. з льóду.
Промерзание (рек) – промерзáння (Мхл,
СЖМ).
Промерзать, промерзнуть (о грунте, реках) –
промерзáти, промéрзнути (Г, СЖМ, Пох,
ІШ);
Промерный – вимірнй (N).
Промерщик – вимíрник(-ка) (N).
Промерять, промерить – вимíрювати, вимі
рти, вміряти (Г, Граб, У, ІШ, СЖМ,
Кмц).
Промоина – водорй(-рю) (Г, Т, СЖМ, ІШ),
вимвина (N);
п. в дамбе – протóчина (Г);
п. в дамбе (большая) – прíрва (Г).
Пронивеллировать – змíряти спáди (N).
Проницаемость (грунта) – пропускність
(-ности) (N), прохíдність(-ности).
Проницаемый (грунт) – прохіднй, про
пускнй.
Проницательный (имеющий способность
проникать) – пронкливий (Г, СЖМ, ІШ).
Пропасть – прíрва (Г, АПС, Т, СЖМ).
Проран – грло (N)
Прореживание, прочистка (леса) – прóте
реб(-бу) (Г, СЖМ).
Прорез (на диоптрах) – прóріз(-зу) (Граб,
Мзл, Г, СЖМ, ІШ);
п. глазной – п. óчний;
п. предметный – п. предмéтний.
Прорись (копия чертежа или рисунка на про
зрачной бумаге) – прóзорисýнок(-нка) (N).

Прорубывать
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Прорубывать, прорубить (визир) – прорý
бувати, прорубáти (Г, У, СЖМ, ІШ, Мзл).
Прорубь – ополóнка (Г, ФС, ІШ, АПС, Т,
СЖМ);
п. делать – полонти (Г, Нік).
Прорыв (в плотине) – прíрва (Г, СЖМ).
Просвет – прóсвіток(-тку) (АПС, Граб, Г,
СЖМ, У, ФС, ІШ), прóсвіт(-ту) (СЖМ).
Просека – просíка (Граб, Мзл, Г, ТехІнІІ,
СЖМ, АПС, ЗУ);
п. главная (3–6 саж.) – п. головнá (Мзл);
п. долевая (1–3 саж.) – п. дíльна (N);
п. квартальная – п. квартáльна.
Прослоек, прослойка (водоносный) – прóша
рок(-рка) (СЖМ), провéрсток(-тка).
Простой в выражении: «простым глазом» –
гóлим óком (Мхл, СЖМ).
Пространство – прóстір(-тóру) (Г, Мхл, ФС,
Т, СЖМ), óбшир(-ру) (Г, СЖМ, АПС, Граб,
ІШ, ТехІнІІ);
Протекать, протечь (о воде) – протікáти,
протект (АПС, Г, Т, СЖМ, ІШ).
Противовес (в теодолите) – противáга (ФС,
СЖМ, ІШ, ДСТ).
Противоположный (направление, берег) –
протилéжний (Т, АПС, ФС, Т, СЖМ, ДСТ).
Проток – перетíк(-тóку) (Г, Т, СЖМ, ІШ,
Г, Трх);
п., соединяющий две извилины реки –
кутовá (Прилуччина);
п., спрямляющий извилину реки – прóст
ка (Дніпро).
Проточина – протóчина (У, Г, СЖМ, ІШ).
Проточный (канал) – протíчний (Г, Пох);
п. (о воде) – текýчий.
Протяжение – прóтяг(-гу) (Г, Т, АПС, СЖМ,
ФС, ІШ, ДСТ).
Профилеграф – профілерс(-рса), (N) про
філегрáф(-фа);
п. гидростатический – п. гідростатчний.
Профилометр – профілемíр(-ра) (N), про
філемéтр(-тра).
Профиль – прóфіль(-лю) (Граб, Мхл, Т, СЖМ,
Трх, АПС, ІШ, Пох, Мзл);
п. главный (на гидрометрической станции) – простéць головнй;
п. искаженный – прóфіль різномірльиий
(N);
п. мгновенный – п. одномомéнтний (N);
п. поперечный – п. поперéчний (Пох, Мзл);
п. продольный – п. подóвжній (Граб, Пох);
п. промерный – п. вимíрнй;
п. рабочий – п. робíтний.
Профильный (о бумаге) – прóфільний.
Проход, прохождение (поплавка через створ,
паводка) – перéхід(-ходу) (Г, СЖМ, ІШ);

Пункт

п. горный – прохíд(-хóду) гірськй;
п. узкий между строениями – сутк (Г,
СЖМ), суточк (СЖМ, Г);
Проходимость (через болото) – перехíдність
(-ности) (N);
п. (сквозь лес) – прохíдність(-ности) (Т,
СЖМ).
Проходимый (о болоте) – перехіднй (N);
п. (лес) – прохіднй (СЖМ).
Проходной (участок) – прохіднй (У, Г, АПС,
СЖМ, ІШ).
Прочерчивать, прочертить – прорисóву
вати, прорисувáти (ТехІнІІ).
Прочистка (леса), расчистка (поля от кустов) – прóтереб(-бу) (Г, Нік).
Прочищать, прочистить, расчищать, расчистить (лес) – протерéблювати, проте
ребти (Г, СЖМ, Нік).
Прочность (в работе) (ленты, цепи) – трв
кість(-кости) (Т, СЖМ, АПС), міцність
(-ности) (СЖМ, Г).
Прочный (в работе) (лента, веревка) – трив
кй (Т, СЖМ, АПС), міцнй (СЖМ, Г).
Пруд – став(-ву) (Мхл, Г, Т, СЖМ, ІШ, АПС);
п. (небольшой) – сáжалка (Г).
Прудовой – ставóвий (Т, СЖМ, ІШ).
Пружина – пружна (Граб, СЖМ, ФС, Тмч,
Г, У, Кмц, СДМ).
Прямая – прóста (Граб, ТехІнІ, СЖМ, КСІ,
ФС).
Прямизна (кромок линейки) – прóстість(-тос
ти) (СЖМ, ІШ), прмість(-мости) (СЖМ).
Прямой (стержень, румб, угол) – прямй
(Мхл, Т, Тмч, СЖМ, АПС, КСІ, ФС, Г, ІШ);
прóстий (Г, СЖМ, Т, АПС, КСІ, ІШ, Граб,
Нік).
Прямолинейный – прямолінíйній (ТехІнІІ,
KCІ, Т, ФС, СЖМ), простолінíйний (СЖМ,
KCІ).
Прямоугольный – прямокýтній (T, КСІ, СЖМ,
ІШ, ДТС).
Пузырек (уровня) – бýльбочка (СЖМ, див.
«пузырь», Граб, ТехІнІІ, Трх).
Пульсация (струй в реке) – пульсáція (T,
СЖМ).
Пульт копировальный – стóлик копіювáль
ний.
Пункт – пункт(-ту) (Граб, Т, СЖМ, ІШ, ТехІнІІ,
АПС, УЗ, Мзл);
п. астрономический – п. астрономíчний;
п. водомерный – п. водомíрний (УЗ);
п. геодезический (при нивеллир-теодолит
ной съемке) – п. геодезчний (УЗ);
п. жилой – сéлище (Граб, Г);
п. закладной – п. закладнй;
п. исходный – п. вихіднй (Т, СЖМ);
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Пунктир

п. концевой – п. кінцéвий (ТехІнІІ);
п. наблюдательный – п. спостерéжний
(СЖМ), спостерéжня (N);
п. населенный – сéлище (Г, Граб);
п. опорный или основной – п. опóрний,
п. основнй;
п. ориентировочный – п. орієнтóвний;
п. поворотный – п. зворóтний (ТехІнІІ);
п. поселения – осáда (Г);
п. починный, начальный – п. початкóвий;
п. трехземельный – п. триземéльний (N);
п. тригонометрический – п. тригономет
рчний (Граб, ТехІнІІ).
Пунктир – крапчáк(-кá) (N);
п. смешанный – к. мíшаний; см. Линия.
Пунктирный – крапкóваний (СЖМ, АПС,
ФС, Т);
п. (игла, рейсфедер) – крапкувáльний (N),
крапчакóвий (N).
Пунктировать – крапкувáти (СЖМ, АПС).
Пускать, пустить (поплавок) – пускáти, пус
тти (Г, СЖМ, АПС, ІШ);
Пустопорожний – пустопорóжній (СЖМ).
Пустошь (брошенная земля) – пýстка (Г, T,
Тмч, СЖМ, ІШ);
п. (незанятая) – пустр(-р) (Граб, АПС,
Т, СЖМ).
Пустынный – пустéльний (СЖМ, Т, ІШ); пус
тнний.
Пустыня – пустéля (Т, СЖМ, ІШ, Трх), пус
тня.
Пути сообщения – шлях (ФС, СЖМ);
п. с. водные – ш. водянí (СЖМ);
п. с. железнодорожные – ш. залізнчні;
п. с. сухие – ш. суходóльні.
Пыль – пóрох(-ху) (Граб, СЖМ, Г, Т, АПС,
ІШ), пил(-лу) (Г, СЖМ, Т, ІШ, АПС);
п. в воздухе – кýрява(Т, Г, АПС, СЖМ).
Пята (рейки) – п’ятá (СЖМ, ІШ).
Пятно (на чертеже) – плма (СЖМ, АПС,
Т, ФС, Г, ІШ).

Р
Работы – робóта (ПравЗ, ТехІнІ);
р. вычислительные – р. обчслювальна;
р. землеустроительные – р. землевпорд
на (ПравЗ, УЗ);
р. изыскательские – р. вишукóва;
р. кадастровые – р. кадáстрóва;
р. камеральная – р. камерáльна (ТехІнІ,
Мзл), р. хáтня;
р. конторская – р. контóрська;
р. культур-технические – р. культýр-тех
нíчна;

Разбивка

р. межевые – р. межовá;
р. ограничительные – р. відмежóвуваль
на; р. відмежівнá;
р. под открытым небом – р. на голотéчі
(Г);
р. полевые – р. польовá (Мзл);
р. промерные – р. вимірнá;
р. съемочные – р. здіймáльна (ТехІнІ);
р. таксационные – р. таксацíйна (Мзл);
р. чертежная – р. рисівнá.
Работник земельный – робітнк(-кá) земéль
ний.
Рабочий (работник) – робітнк(-кá) (Г, ДСТ,
ІШ);
р. (день) – робóчий (АПС, Г, ІШ);
р. (чертеж, книжка, профиль) – робíтний
(АПС, Г);
р. у рейки – лáтник(-ка) (Граб).
Равнина – рівннá (Граб, Г, Тмч, Т, АПС).
Равнинный – рівннний.
Равновеликий – рівновелкий.
Равнозначный, равнозначащий – рівновáж
ний (КСІ, АПС, Г).
Равнокачественный (об участках земли) –
рівнокісний (ТехІнІІ).
Равномерность – рівномíрність(-ности) (ІШ,
АПС, ФС).
Равномерный – рівномíрний (Т, ФС, АПС,
ІШ).
Равноотстоящий, равноудаленный – рівно
далéкий (Тмч).
Равноценность (угодий, участков) – рівно
цíнність(-ности) (АПС, Тмч, У, ІШ).
Равноценный (об угодьях, участках) – рівно
цíнний (АПС, ІШ, ДСТ).
Равнять (ленту по линии) – рівнти (АПС, Г,
ІШ).
Радиальный – радільний (Т).
Радиус – рáдіюс(-са) (Граб, ФС, Трх, Пох, ВСР,
КСІ);
р. гидравлический – р. гідравлíчний (Трх);
р. предельный – р. гранчний.
Разбивать, разбить (фигуру на части) – по
ділти, поділти (N);
р. (линии, кривую, поперечники) – розмічá
ти, розмíтити (Трх).
Разбивка (на десятины, на квадраты) – пó
діл(-ділу) (N);
р. (закруглений, кривых, поперечников) –
розмічáння, розмíчення (N);
р. кривых по биссектрисам – р. кривх
за бісектрсами;
р. кривых по касательным – р. кривх
за дотчними;
р. кривых по координатам – р. кривх
за координáтами;

Разбивочный

– 75 –

р. кривых по координатам от хорды –
р. кривх за координáтами від хóрди;
р. кривых по полярным координатам –
р. кривх за полрними координáта
ми;
р. кривых по равным углам – р. кривх
за рíвними кутáми;
р. кривых по хордам – р. кривх за хóр
дами.
Разбивочный (при разбивке кривых) – роз
мічáльний (N).
Разбирать, разобрать – розбирáти, розібрá
ти (Г).
Разборный, разборчатый – розбірнй (N).
Разбросанность (земель) – розкданість
(-ности) (АПС, ІШ, Тмч);
р. клочками – р. клáптями.
Разбросанный (об участках) – розкданий
(Т).
Разведение (разбавление) – розвéдення;
р. (водой) – розвóднення (N);
р. (растворение) – розчинння, розчнен
ня (Т).
Разведка – рóзвідка (Граб, Г, ІШ, Т, СДМ).
Разведочный – розвідкóвий (Т).
Разверстание, разверстка – розпóділ(-лу)
(Граб); розподілння, розподілення.
р. к одним местам – звéдення до óдногó
мíсця (N);
р. обязательное – р. обов’язкóвий,-ве;
р. полное – р. пóвний,-не;
р. селенное – р. сéлищний,-не;
р. совместное – р. спíльний,-не.
Разверсточный – розподíльний (Нік).
Разверстывать, разверстать – розподіл
ти, розподілти (N);
р. к одним местам – звóдити до одногó
мíсця (УЗ).
Разветвление – розгалýження (Тмч, АПС,
ФС, Т), рóзгілок(-лка) (N).
Развехование см. Вешение.
Развод (чересполосных земель) – міньбá обо
в’язкóва (N).
Разводить, развести (разжижать краску) –
розвóдити, розвéсти (Г, ІШ, Нік, ФС);
р. (растворять) – розчинти, розчинти
(Г, ФС, Т, ІШ), розпускáти, розпустти (Г,
ФС, ІШ);
р. (ножки циркуля) – розхилти, розхил
ти (Г);
Разводной (о чашечке) – розчнний (N).
Разграничение – розмежóвування, розмежу
вáння (У, Г, АПС).
Разграничивать, разграничить,-ся – розме
жóвувати, розмежувáти,-ся (Г, АПС, ІШ).
Разграничительный – розмежівнй.

Размер

Раздвигать, раздвинуть (трубу, рейку) –
розсувáти, розсýнути (Граб, Г, У, ІШ).
Раздвижной, раздвигающийся – розсув
нй (Мхл, ФС, ДСТ, У, ІШ, Нік).
Раздвоенный, вилкообразный – розсóху
ватий (Г, Нік).
Раздел (земли, течения на рукава) – рóзділ
(-лу) (АПС, Г, ІШ), пóділ(-лу) (Г, Т, АПС,
ІШ);
р. внутрисемейный – р., п. роднний (N);
р. полюбовный – р., п. полюбóвний;
р. частичный – р., п. часткóвий (ТехІнІ).
Разделять, разделить – поділти, поділти
(Г, ІШ, АПС), розділти, розділти (Г,
ІШ, АПС);
р. грубо – р., п. приблзно.
Раздельный (акт) – роздíльнй, подíльчий
(АПС), дíльчий (АПС);
р. (хозяйство) – окрéмий (АПС, ІШ, Г, Т).
Раздробление (участка) – рóздріб(-дробу)
(Г, АПС).
Раздробленность (земельная) – роздрíбність
(-ности) (Граб).
Раздроблять, раздробить – роздроблти, роз
дробти (АПС, Г, Т, ІШ), роздрібнти, роз
дрібнти (Т).
Разлив (реки) – розлв(-ву) (Г, Т, АПС), роз
лива;
р. (залитое место) – затóн(-ну) (Г).
Разливаться, разлиться (о реке) – розливá
тися, розлтися (Г, ІШ), розполóнюватися
розполóнитися (Г).
Разливающийся (о реке) – розлвистий (Г).
Различие резкое (двух измерений, тарировок) – різнця велика, одмíна велка.
Размежёвание – розмежóвування (Граб), роз
межувáння (АПС);
р. общее, генеральное – р. загáльне, р. ге
нерáльне;
р. специальное – р. спецільне, р. осíбне;
р. частное – р. часткóвé.
Размежевывать, размежевать – розмежó
вувати, розмежувáти (АПС, У, ІШ, Тмч, Г).
Размер – рóзмір(-ру) (Граб, АПС, Т, ДСТ,
ТехІнІ, КГА, ПравЗ, Нік, Пох, ІШ, Трх, УЗ);
р-ы главные – р. головнí;
р. кустарниковый – р. чагарникóвий;
р. неизменный – р. незмíнний;
р. оптимальный – р. оптимáльний;
р. предельный – р. гранчний;
р. в вышину – р. увш, р. заввшки;
р. в глубину – р. углб, р. завглбшки;
р. в длину – р. удóвж, р. завдóвжки;
р. в толщину – р. утóвш, р. завтóвшки;
р. в ширину – р. ушр, р. завшршки;
размеры внести – рóзміри подáти (N).
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Размерять, размерить – розмірти, розмí
рити (Г, ІШ).
Размерный (о линии, стрелке) – розмірóвий
(N).
Размечать, разметить – розмічáти, розмí
тити (АПС, ІШ).
Размеченный марками (тросс) – биркóва
ний (N).
Размещать, разместить – розміщáти, роз
містти (У, ІШ, Тмч, Пох, АПС).
Размещение (участков) – розміщáння, роз
мíщення (АПС, Т, ТехІнІ, Пох).
Размыв – рóзмив(-ву) (Т, Трх, УЗ, АПС, ІШ).
Размываемость – розмвність(-ности) (N).
Размываемый, размывной (берег) – роз
мивнй (N).
Размывать, размыть – розмивáти, розмти
(Г, Т, ІШ, АПС).
Размывной, размывающий (поток, течение) – розмивнй (N).
Размытость – розмтість(-тости) (N).
Разновозрастный – різновíчний, рíзного вíку.
Разнокачественность – різнокісність(-ности)
(ТехІнІ).
Разнокачественный – різнокісний.
Разнообразие (земель, участков) – різнома
нíтність(-ности) (Т, АПС).
Разнообразный – різноманíтний (АПС, Т).
Разноправные (земли) – різнопрáвні (зéмлі)
(N).
Разность, разница, различие – різнця (Г,
АПС, ІШ), одмíна (АПС);
р. по высоте – р. у вишнí.
Разноценность (угодий, участков) – різно
цíнність(-ности) (N).
Равноценный (об угодьях, участках) – різно
цíнний.
Разрез – рóзрíз(-зу) (АПС, ІШ, Пох, КХС, Трх,
Т);
р. по Х–Y – р. по Х–Y;
р. поперечный – р. поперéчний;
р. продольный – р. подóвжній.
Разрозненный (об участке, данных) – роз
рíзнений (Т).
Разрыв (ленты, линии) – розрв(-ву) (АПС,
ІШ, ДСТ);
р. (место разрыва) – розíрва (СШ).
Разрывать, разорвать – розривáти, розір
вáти (Г, АПС).
Разряд (земель, пунктов) – рóзрд(-ду) (АПС,
ІШ).
Разъемный (рейка, тренога) – рознімнй,
розкладнй (Г).
Разыскивание, разыскание (межевых приз
наков) – рóзшук(-ку) (Граб, АПС), розшý
кування, розшукáння (АПС, Г).

Расстояние

Рама, рамка (копировальная, чертежа) –
рма, рмка (Г, У, Км, СкМТ, ІШ).
Рант (лимба) – рант(-та).
Раскарчевка – корчувáння (Г), кичкувáння
(Прилуччина);
р. (место) – корчíвка (Г).
Раскраска – бáрви, бáрвність(-ности) (Нік);
р. (процесс) – барвувáння (Нік), бáрвлен
ня; фарбувáння, пофарбувáння.
Раскрашивать, раскрасить – бáрвити (Г,
Граб), забáрвити, фарбувáти, зафарбувáти
(Г).
Распланировывать, распланировать – роз
плянóвувати, розплянувáти (Г, ТехІнІ).
Расплываться, расплыться (о линии) –
розпливáтися, розпливтся (Г, ІШ).
Расплывчатость (контуров) – розплвність
(-ности) (Т), розплвистість(-стости) (ФС,
КХС).
Расплывчатый (об изображении) – роз
плвистий (Граб, ФС, КХС).
Располагать, расположить,-ся (об участках, селении) – розташóвувати, розташу
вáти,-ся (Г, ІШ);
р. (нивеллирный, теодолитный ход по...) –
прокладáти, проклáсти (N).
Расположение (пунктов, селений) – розта
шóвання (Граб);
р. (процесс) – розташóвування, розташу
вáння (ПравЗ, УЗ, ТехІнІ).
Распределение (участков) – розпóділ(-лу)
(Т, УЗ, АПС, ДСТ);
р. предварительное – р. поперéдній.
Распределять, распределить – розподіл
ти, розподілти (Г, УЗ, АПС, ДСТ);
Распускать, распустить,-ся (краску в воде) –
розпускáти, розпустти,-ся (Г, КХС, ФС,
ІШ), розчинти, розчинти,-ся (Г, ФС, КХС,
ІШ, Т).
Распыленность (хозяйства) – розпорóше
ність(-ности) (N).
Расселение – розселння, розсéлення (УЗ,
ТехІнІ, ІШ, КГА, АПС, Тмч).
Расселять, расселить – розселти, розсе
лти (АПС, ІШ);
Рассматривание, рассмотрение (проекта) –
рóзгляд(-ду) (Г, АПС, ІШ, ДСТ), розглядáн
ня (Г).
Расставлять, расставить, расстанавливать,
расстановить (вехи) – розставлти, розстá
вити (Г, ІШ).
Расстановка (вех, букв в надписях) – розстав
лння, розстáвлення.
Расстояние – віддáлення (Граб, Т, АПС, KCІ,
Мхл, ФС, ТехІнІ, Мзл, УЗ), вíддаль (Граб,
АПС, ІШ);

Расстраиваться

– 77 –

р. зенитное – в. зенíтне;
р. от оси до оси – меживíсся (N);
р. (очень малое) – вíдступ(-пу) (Граб);
р. фокусное – в. фóкусове, в. фокáльне
(KCІ);
р. ясного зрения – в. вирáзного зóру (Граб).
Расстраиваться, расстроиться (об инстру
менте) – розтóргуватися, розтóргатися (за
Нік).
Раствор (краски) – рóзчин(-ну) (Т, ФС, КХС,
ІШ, Нік, ДСТ);
р. густой – р. густй;
р. слабый – р. легкй (КХС);
р. (ножек циркуля) – рóзхил(-лу) (KCІ, Г).
Растворение (краски) – розчинння, розч
нення (Т, КХС);
р. (ножек циркуля) – рóзхил(-лу) (КСІ, Г).
Растворять, растворить,-ся (о красках) –
розчинти, розчинти,-ся (Г, ФС, КХС,
ІШ, ДСТ, Т);
р. (ножки циркуля) – розхилти, розхил
ти (Г).
Растворимость – розчнність(-ности) (ДСТ,
ФС, КХС, Т, Нік, ІШ).
Растворимый, растворяющийся – розчн
ний (Т, Нік, КХС, ІШ, ДСТ).
Растирать, растереть (краску, тушь) – роз
тирáти, розтéрти (Г, ІШ);
р. (линейкой карандашную линию) – роз
мáзувати, розмáзати (N).
Раструб (внизу инструмента) – горловна
(МС).
Расход (воды в реке) – протíк(-тóку) (N),
втрáта (Трх, УЗ);
р. элементарный – втрáта елементáрна.
Расходимость, расхождение (измерений) –
розбíжність(-ности) (Т, КСІ).
Расходиться (напр., два измерения) – розбі
гáтися (АПС).
Расходящийся (о линиях, наблюдениях) –
розбíжнй (Т, КСІ);
р. (о ветвях дерева) – розхльчастий (Г).
Расцветка – бáрви, бáрвність(-ности) (Нік)
р. (процесс) – бáрвлення.
Расцвечивать, расцветить – барвувáти,
бáрвити (Г, Нік, ІШ), забáрвити.
Расценка (процесс) – цінувáння (АПС, Г,
ІШ, Тмч).
Расчистка, прочистка, прореживание
(леса) – прóтереб(-бу) (Г, Нік).
Расчищать, расчистить, прочищать, прочистить (лес) – протерéблювати, протере
бти (Г, СЖМ, Нік).
Расширение – рóзшир(-ру) (Нік, Т, Граб);
р. (процесс) – розширння, розшрення
(АПС, ФС, ДСТ, Т).

Рейка

Расширять, расширить – розширти, роз
шрити (Г).
Ребро (линейки) – руб(-ба) (Граб, Г, Т, ТехІнІІ,
ІШ, ФС, ДСТ), пруг(-га) (Т, Г, ІШ).
Регистрационный – реєстрівнй.
Регистрация – реєстрáція (ЗУ);
р. выборочная – р. вибірнá;
р. земельная, поземельная – р. земéльна;
р. сплошная – р. пóспільна.
Регистрировать – реєструвáти (ЗУ).
Регистровый (занесенный в список) – реєс
трóвий (Г).
Регистрирующий (аппарат) см. Регистра
ционный.
Регулирование (границ, земельных отношений, аппарата) – реґулювáння (Мхл,
ТехІнІ, АПС, ФС, Нік, ДСТ).
Регулировать – реґулювáти (Т, АПС, ІШ).
Регулировочный, регулирующий,-ся (о воз
действии, об аппарате) – реґулівнй (N),
реґуляцíйний.
Редкий (лес, краска) – рідкй (Г, ІШ, Т, Нік,
У).
Редукция, редуцирование (поправка за экс
центриситет сигнала) – редýкція.
Редуцированный – редукóваний (Т).
Реестр – реєстр(-ра)
΄
(Г, ПравЗ, АПС, ІШ,
КГА);
р. земельный – р. земéльний (ПравЗ);
р. кадастровиый – р. кадастрóвий.
Реечник – лáтник(-ка) (Граб, Мхл).
Реечный – лáтний (N).
Режим (грунтовых вод, рек) – режм(-му)
(ЗУ, УЗ).
Резина, резинка (для стирания) – ґума
(ТехІнІІ, ІШ, ДСТ, УЗ, ФС, Нік), ґумка
(Граб);
р. для карандаша – ґ. до олівц, ґ. олівцéва;
р. для чернил – ґ. атраментова, ґ. до чор
нла, ґ. чорнльна.
Резкий (о черте, изображении) – різкй (Г,
ІШ);
резко очерченное изображение – рíзко
обрисóваний óбраз.
Результат (измерений) – нáслідок(-дка) (Т, Г,
ПравЗ, АПС, ІШ), вслід(-ду) (ФС, Граб,
Т, АПС, Г, КСІ).
Результативный – вслідний (Т).
Рейка – лáта (Мхл, Граб, ТехІнІІ, Трх), мір
нця (Трх);
р. водомерная – л. водомíрна (Граб);
р. дальномерная – л. далекомíрна;
р. двусторонняя – л. двобíчна;
р. зубчатая (в кремальере) – гребíнка (Граб);
р. максимальная – л. максимáльна;
р. минимальная – л. мінімáльна;
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р. нескладная – л. нескладнá;
р. нивеллировочная – л. спадомíрна;
р. складная – л. складнá;
р. с целью – л. з метóю (Граб).
Рейсфедер – рсник(-ка) (ДСТ, Мзл);
р. двойной – р. подвíйний;
р. пунктирный – р. крапчакóвий.
Рейсшина см. Винкель.
Река, речка – рікá, рíчка (Мхл, Граб, Мзл, Г, Т,
ІШ, У, Нік, АПС, ТехІнІ);
р. блуждающая – р. блуднá (N); р. мандрів
нá;
р. несплавная – р. несплавнá (N);
р. пересыхающая – р. пересóхлива (N);
р. со стоячею водою – р.-нетéча (N);
р. сплавная – р. сплавнá (N);
р. судоходная – р. судноплáвна (N).
Рекогносцировка – óгляд(-ду), рóзвіди (N).
Рельеф – рельєф(-фу)
΄
(Мхл, Граб, Т, ФС,
ТехІнІ, Пох, УЗ).
Рельефность – рель΄єфність(-ности) (АПС).
Рельефный – рель΄єфний (АПС).
Репер – рéпер(-ра) (Мхл, Граб, УЗ, Мзл), уста
вчник(-ка) (N);
р. ввертный – р., у. вкрутнй;
р. высотный – р., у. вишнний;
р. основной – р., у. основнй;
р. плановой – р., у. пляновй;
р. потайной – р., у. схóваний.
Реперный – рéперний, уставичникóвий (N).
Рефракционный – рефракцíйний.
Рефракция – рефрáкція (Граб, Т, ФС).
Речной – річнй (Т, АПС, ІШ), річковй (Г,
АПС, ІШ).
Рисовальщик – мальовнк(-ка) (N).
Рисование – малювáння (Г, ІШ).
Рисовать – малювáти (Г, ІШ, ДСТ);
Рисунок – малнок(-нка) (Г, ДСТ, ІШ, АПС).
Ров – рів (рóву) (Г, ТехІнІ, АПС, ІШ, Т).
Ровный (о поверхности земли) – рíвний (Граб,
Пох, ІШ, Т, АПС, Г).
Рогатка, катушка (для наматывания шнура) – мотовло (N).
Родник – кринця (СкМТ, Г, Т, ІШ), джерелó.
Рост (леса, оврагов, насаждения) – зріст
(зрóсту) (Г, У, Нік, Мзл, АПС), зростáння
(Г, ТехІнІ).
Роща – гай (гáю) (Граб, Г, ІШ).
Ртутный – живосріблóвий, живосрíбний.
Рудник – копáльня (Т, АПС, ІШ), рýдня (Т,
АПС, ІШ, Г).
Рукав (реки) – зáрічок(-чка) (Г); рукáв(-ва);
р. (треножника, инструмента) – віднóга
(Т, ІШ, Г).
Рукоприкладство (надпись на плане) – нá
пис(-су) підписнй (N).

Ряд

Рукоять, рукоятка – держáк(-кá) (Г, Нік, ДТС,
ФС, ІШ);
р. (место, за которое беруться рукой) –
рýчка (Г, Нік, ФС, ІШ, У, Т).
Рулетка – рулéтка (Граб, Мхл, ТехІнІ, Мзл).
Рулон – сувíй(-вóю) (Г, ІШ).
Румб – румб(-ба) (Мхл, Граб, ТехІнІ, Мзл, УЗ);
р. истинный – р. правдвий (Граб);
р. магнитный – р. магнéтний (Граб);
р. обратный – р. зворóтний (Граб, ТехІнІІ,
Мзл);
р. прямой – р. прóстий (Граб, Мзл);
р. Северо-восточный, СВ, Норд-Ост, NО –
р. півнíчно-схíдній, ПнС, Норд-Ост, NO
(Граб);
р. Северо-западный, СЗ, Норд-Вест, NW –
р. півнíчно-захíдній, ПнЗ, Норд-Вест, NW
(Граб);
р. Юго-восточный, ЮВ, Зюд-Ост, SO –
р. півдéнно-схíдній, ПдС, Зюд-Ост, SO
(Граб);
р. Юго-западный, ЮЗ, Зюд-Вест, SW –
р. півдéнно-захíдній, ПдЗ, Зюд-Вест, SW
(Граб).
Румбический (угол, способ накладки) – рум
бовй (N).
Русло – річще (Граб, Г, ІШ, АПС, Нік, ТехІнІІ,
Трх, Т, ЗУ);
р. старое – старк(-кá) (Г), старорíччя.
Ручей – струмóк(-мкá) (Граб, Мхл, ТехІнІІ,
ІШ, У, Т, Г).
Ручка (ленты, инструмента) – рýчка (Г, У,
ІШ, ФС, Т, Нік, ТехІнІ);
р. отвертная – р. відкрутнá.
Ручной (инструмент) – ручнй (ІШ, Г, Нік,
АПС).
Ручьевой – струмкóвй (Т).
Рытвина – ртва (У, ІШ, Т), врва (Т).
Рыхлый (грунт) – пухкй (У, Тмч, Г, ФС, ІШ,
ДСТ, Т);
р. (камень) – крихкй (ФС, Т, Г).
Рычаг – вáжіль(-желя) (MС, ДСТ, Г);
р. изогнутый – в. зігнýтий;
р. коленчатый – в. колíнчáстий;
р. обводной (в планиметре) – рамéно об
віднé (N), р. околчникове (N);
р. переставной (в планиметре) – рамéно
пересувнé (N);
р. равноплечий – в. рíвнорамéнний;
р. разноплечий – в. рíзнорамéнний.
Рычажный – вáжільний.
Ряд (точек, кольев) – ряд, нзка (Г, Граб,
АПС, ТехІнІІ), шéрег(-га) (Граб, АПС, Г,
«зачерками з однієї основи АВ можемо
визначити цілий шерег точок: Д, Е і т. д.»);
р. домов – пері(-рії) (Г).
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– 79 –

С
Сад – сад(-ду) (АПС, ІШ, Г, Мхл, Граб, Мзл).
Сажень – сáжень(-жня) (Г, АПС, У, Граб,
ІШ, Мзл);
с. квадратная – с. квадратóвий;
с. косая – с. косовй (Граб, Г);
с. кубическая – с. кубíчний;
с. маховая – с. маховй (Граб, Г, Мзл);
с. нормальная – с. нормáльний (Граб);
с. погонная – с. подóвжній (СЖМ);
с. складочная – с. кладнй;
с. таксационная или нормальная – с. так
сацíйний (Мзл), с. нормáльний (Граб).
Салазки (часть инструмента) – полозк (N).
Сало (первый мелкий лед на реке со снегом) –
сáло (N).
Самовольный (о порубке, владении) – сва
вíльний (АПС, Г, ІШ, Тмч).
Самодействующий (аппарат) – самочнний
(N).
Самопишущий (аппарат) – самопсний
(ДСТ, Т, СЖМ).
Сантиметр – центимéтр(-тра).
Сбежистость – спускóватість(-тости) (N).
Сбежистый – спускóватий (Г).
Сближать, сблизить – зближáти, зблзити
(Г, АПС, ІШ, Г, Із).
Сближение (линий обхода) – зблження (ІШ,
АПС);
с. (процесс) – зблжування (АПС, ІШ).
Сборный (план, чертеж) – збíрнй (АПС,
Т, ІШ), звéдений (Т, ІШ).
Сброс (с надела при землеустройстве) –
см. Скидка.
Свая, свайка – пáля (Г, ІШ, АПС, ДСТ);
с. винтовая – п. ґвинтовá.
Сведение – відóмість(-мости) (Граб).
Сведущие лица – тямýщі, обíзнані лди
(АПС).
Сверка (цифрового материала) – звірння
(ІШ), звíрення.
Сверлить – свердлти (Т), вертíти (Г, Нік).
Сверстание (земель) – звéдення (N).
Свертный – закрутнй (N).
Сверток, рулон – сувíй(-вóю) (Г, ІШ).
Сверять, сверить – звірти, звíрити (Г, ІШ,
АПС).
Свет – свíтло (Граб, ФС, Т, АПС, Г, ІШ);
в свету – упрóсвіт (N).
Светлый (тон краски) – сний (Нік).
Световой (способ копирования) – світловй
(N), світлний (ФС, Граб, Т);
Светопечатание – свíтлорисувáння (N), сві
тлодрукувáння, світлодрýк(-ку) (N).

Село

Светопечатня – світлорисóвня (N).
Светочувствительный – світлочутлвий.
Свешивание (уклонение в сторону при вешении) – збóчування, збóчення (N).
Свешиваться, свеситься – збóчувати, збó
чити (Г).
Свободный (о земле) – вíльний (АПС, ІШ,
Тмч, Г, ДСТ);
с. (надел, участок, земля) – ваканцéвий (Г);
свободно-висящий – вільно-всний (N).
Сводить, свести (нули, индексы) – звóдити,
звéсти (АПС, ІШ, Г);
свести участки к одним местам – звéсти
ділнки до óдногó мíсця (УЗ).
Сводка – звід (звóду) (Т, ІШ), звéдення (АПС,
УЗ);
с. (чертеж на кальку) – перерисóвування,
перерисувáння (N).
Сводный см. Сборный.
Связующий (пикет, точки) – злучнй (Мхл),
зв’язковй (Граб).
Связывать, связать (с репером) – зв’зува
ти, зв’язáти (Нік).
Сгон (воды) – згін (згóну) (У, Г, ІШ).
Сгонный (ветер) – згíнний (N).
Сгонять, согнать (воду) – зганти, зігнáти
(Г);
Север – пíвніч(-ночі) (Граб, Г, Нік, ФС, АПС,
ІШ, ТехІнІ);
к северу – на пíвніч (АПС).
Северный – півнíчний (Граб, Г, Нік, ФС,
АПС, ІШ).
Северо-восток, Норд-Ост, NO – півнíчний
схід, Норд-Ост (Граб), NO, ПнС (ТехІнІ,
Граб);
Северо-восточный – півнíчно-схíдній (Граб,
ІШ).
Северо-запад, Норд-Вест, NW – півнíч
ний зáхід, Норд-Вест, NW (Граб), ПнЗ
(ТехІнІІ, Граб).
Северо-западный – півнíчно-захíдній (Граб,
ІШ).
Седло, седловина – сідловна (Мхл, Граб, Т).
Седловинный – сідловнний.
Секстант – секстáнт(-та).
Секунда – секýнда (Граб, ФС, УЗ).
Секундомер – секундомíр(-ра) (N).
Селение – сéлище (Г, Граб, АПС, ПравЗ, Пох,
ІШ, УЗ);
с. коренное – с. коріннé, селó старé;
с. городского типа – с. міськóго тпу
(ПравЗ).
Селенный – сéлищний (за СЖМ).
Селитьбенный – осáдний (N);
с. (усадебный) – садбний.
Село – селó (Г, Граб, Мхл, Мзл, АПС, ІШ, УЗ).

Сельский
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Сельский – сільськй (Г, Тмч, ІШ, УЗ, АПС).
Сельско-хозяйственный – сíльсько-госпó
дарський (АПС).
Семенной (дерево) – насíнний (Г, ДСТ, ІШ).
Сенокос – сіножáть(-ті) (Граб, Г, Нік, ТехІнІІ,
АПС, Трх, УЗ, ІШ), сінокíс(-кóсу) (Г, Нік,
АПС, ІШ, ЗУ, Мзл).
Сенокосный – сінокíсний (ІШ), сіножáтний
(ІШ).
Сепия – сéпія (Граб, Т, Мзл).
Сервитут пастбищный – прáво на впас
(за АПС).
Сервитутный – сервітýтний.
Серповидный – серпувáтий (Граб, ІШ).
Сетка (в зрительной трубе) – сíтка (Граб,
ФС, Мзл);
с. дальномерная, с тремя горизонталь
ными волосками – с. далекомíрна (Мзл);
с. масштабная – с. мірльна.
Сеточный – сіткóвий.
Сеть (треугольников, дорог) – сíтка (Граб,
Мзл, КГА, ФС), мерéжа (Мхл, ТехІнІІ);
с. базисная – с, м. бáзна, с., м. бáзова;
с. дорожная – с., м. шляховá;
с. железных дорог – с., м. залізнчна (КГА);
с. опорная – с., м. опóрна, с., м. основнá;
с. полигонов съемочная – с., м. полігóнна
здіймáльна;
с. треугольников – с., м. трикýтників (Граб);
с. триангуляционная – с., м. тріянґуляцíй
на (Граб);
с. тригонометрическая – с., м. тригономет
рчна (Граб, Мхл);
Сетчатая оболочка глаза – сітнця óка
(Граб).
Сечение – перéкрій(-рою) (ВСР, Пох, Г, Трх);
перéріз(-зу) (KCІ);
с. живое – п. чнний;
с. поперечное – п. поперéчний;
с. продольное – п. подóвжній;
с. по линии А–В – п. по лíнії А–В.
Сжим (приспособление) – стискáч(-чá) (N);
с. (явление) – стиск(-ку) (ФС, ІШ).
Сжимать, сжать – стискáти, стснути (Г,
ФС, Нік, ІШ, АПС).
Сжимной – стискнй (N).
Сигнал – гáсло (Г, Пік, ТехІнІІ, ДСТ, АПС,
ІШ);
с. геодезический – мак(-кá) (Граб, Мзл);
с. в виде пирамиды – острянця (Граб);
с. звуковой – г. звуковé;
с. зрительный – г. зоровé;
с. световой – г. світлнé (Граб);
с. тригонометрический – м. тригономет
рчний;
сигнал дать, подать – гáсло дáти, подáти.

Скорость

Сигнализация – гаслувáння.
Сигнализационный – гаслівнй (СШ).
Сигнализировать – гаслувáти (Г).
Сигналист – гаслівнк(-ка) (СШ), гаслівн
чий.
Сигнальный – гасловй (ІШ, АПС, ДСТ, Г),
гаслівнй.
Сиена – сі΄єна (Граб, Мзл);
с. жженная – с. пáлена.
Система – систéма (Граб, Т, ІШ, АПС, ФС);
с. хозяйства – с. госпóдарська;
с. х. трехпольная – с. г. на три рук;
с. х. многопольная – с. г. на багáто рýк.
Ситуационный – ситуацíйний (Граб, ТехІнІІ).
Ситуация – ситуáція (Граб, Мхл, ІШ, Пох,
Мзл);
с. внутренняя – с. середóва (Граб, ТехІн).
Скала – скéля (Г, Т, ДСТ, Граб, ІШ);
с. (шкала) – скáля (Граб, ФС);
с. банитировочная – скáля бонітíвнá.
Скалистый – скелстий (T).
Скат, покатость – пóкіт(-коту) (Г), схил (сх
лу); см. Склон;
с. крутой – п., с. крутй;
с. наибольший – п., с. найбíльший;
с. пологий – п., с. полóгий;
с. см. Склон, Отлогость.
Скашивание (углов) – скóшування, скóшен
ня (N).
Скашивать, скосить (углы) – скóшувати, ско
сти (Нік).
Скважина (буровая) – свердлóвна (Т, Пох,
СЖМ, ДСТ);
с. диоптра – щíлна (Т), шпáра (Т, Г).
Сквозной (проезд, улица) – нáскрізнй.
Скидка (некоторой доли) – скдка (АПС,
ІШ), знжка (ТехІнІІ, ПравЗ);
с. (процесс) – скидáння, скнення.
Складка (местности) – згóртка (Г).
Складной (масштаб, рейка) – складнй (Г,
У, ДСТ, АПС, ІШ).
Складочный (единица) – кладнй (N).
Склон (горы) – схил(ок)(-лку, -лка) (Т, Г,
ТехІнІІ, ЗУ), узбíччя (Граб, Трх), узгíр’я
(Т, Г, СЖМ).
Склонение (магнитной стрелки) – вíдхил
(-лу) (Мхл).
Склонять, склонить,-ся (к чему-небудь, на
что-нибудь) – схилти, схилти,-ся (Г).
Скопление (льда) – скýпчення (Т, АПС, ДСТ).
Скольжение – кóвзáння (Граб).
Скользить (часть инструмента) – кóвзá
тися (Граб, ФС).
Скорость – швдкість(-кости) (Г, АПС, ІШ,
УЗ, Трх);
с. поверхностная – ш. поверхнéва;

Скос
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с. донная – ш. дéнна, ш. дóнна;
с. средняя – ш. пересічна.
Скос – скіс (скóсу) (N).
Скошенный (край, ребро) – скіснй (Мхл,
ТехІнІІ, Мзл).
Скребок (для чертежей) – скребáчка (N).
Скрещение (дорог, нитей) – перехрéстя (Г);
с. (процесс) – перехрщування, перехр
щення.
Скругление (углов) – закруглння, закрýглен
ня; скрýглювання, скрýглення.
Скруглять, скруглить – закруглти, закруг
лти (ТехІнІ); скрýглювати, округлти.
Скрученность (населения) – скýпченість
(-ности) (Г).
Слабоосвещенный – мáло освíтлений.
Слабость (трубы) – малослість(-лости) (N);
Слабый (раствор, цвет) – легкй (КХС);
с. (о течении) – повíльний, млвий.
Сливаться, слиться – зливáтися, злтися
(«не добре, коли маяк зливається з(і) тлом,
що позад нього»).
Сличение (документов с натурой) – порів
нння (АПС, ІШ), порíвнення.
Слияние (участков) – злитт (ПравЗ, АПС),
сполýчення (ІШ, АПС).
Слобода – слободá (АПС, Г).
Смежество (смежная земля) – сумéжина (N).
Смежный – сумíжний (АПС, Г, ІШ, Т,
ТехІнІІ).
Смерить – змíряти (Г, Т, ІШ);
Смешанный (лес, землепользование, пунктир) – мíшаний (АПС, Г, ІШ).
Смыкать, сомкнуть (полигóн) – замикáти,
замкнýти (Граб).
Снегоборный, снегозащитный (о полосе,
насаждении) – снігозахиснй (N), сніго
бóрний (N).
Снижаться, снизиться – нжчати (СЖМ),
знжуватися (Т), знзитися (СЖМ, Т).
Снижение – нжчання, знжування, зн
ження (Т).
Снимать, снять (план) – здіймáти, знти
(ІШ, Т)
Снос (построек) – знéсення (АПС, ІШ, Тмч,
Г, Т), розкидáння.
Собирание (сведений) – збирáння (АПС).
Собственник – влáсник(-ка) (АПС, ІШ, Г).
Собственность – влáсність(-ности) (АПС,
ІШ, Г).
Совершенный (инструмент) – досконáлий
(Г, АПС, ІШ, Нік, Т).
Совладелец – сябрó (Г).
Совместный (о поправке, владении) – спíль
ний (АПС, Тмч, У, Г), сумíсний (ІШ, ТехІнІІ,
АПС).

Составлять

Совместность – спíльність(-ности) (АПС,
Г), сумíсність(-ности) (АПС, ІШ).
Совмещать, совместить (две точки) –
сполучáти, сполучти (Граб, ІШ, АПС);
суміщáти, сумістти.
Совмещение (нулей) – сполýчування, сполý
чення (Граб, ІШ, Мзл, АПС, ТехІнІ), сумі
щáння, сумíщення.
Совпадать, совпасть (индексы) – збігáтися,
збíгтися (Граб, Т, АПС, ТехІнІІ, ІШ).
Совпадение – збіг(-гу) (Граб, Т, АПС, ІШ,
ДСТ), збíжність(-ности) (ТехІнІ).
Содержание (объемное, процентное) – вміст
(-сту) (Т).
Соединительный (ход) – злучнй (KCІ, АПС),
сполучнй (АПС, ТехІнІІ).
Сокращенный (профиль) – скорóчений (АПС,
KCІ, ІШ).
Сокращение (надписей) – скорóчування, ско
рóчення (АПС, Т, ДСТ, Г, KCІ, ІШ).
Солончак – солонéць(-нцю) (Т, Г, ДСТ, ІШ).
Сомкнутый (полигон) – зáмкнутий (Граб),
зáмкнений.
Соображения (о стоимости, о преимущест
вах вариантов) – міркувáння (АПС, Г, ІШ).
Сооружение – спорýда (АПС, ІШ, Г, Пох, Трх,
ДСТ);
с. (процесс) – спорýджування, спорýджен
ня (АПС, Трх).
Соответственный – відповíдний (до чого)
(АПС, ІШ, ФС, KCІ, Т, ДСТ).
Соотношение (угодий) – віднóшення (KCІ).
Сопоставлять, сопоставить (варианты) –
зіставлти, зістáвити (Т, АПС, ІШ).
Соразмерность – помíрність(-ности) (АПС,
ІШ, Тмч), домíрність(-ности) (Г, АПС).
Сортимент – сортимéнт(-ту).
Сортировать (срубленные деревья на кучи) –
миґлювáти (Г).
Сортировочный – миґлівнй.
Сортировщик (срубленных деревьев) – миґ
лáш(-шá) (Г) («ті, що миґлю́ють дéрево,
називáються миґлаші») (Г).
Соседний, смежный – сусíдній (АПС, Г, ІШ),
сумíжний (АПС, ЗУ, Г, ІШ).
Сосняк, сосенник – соснк(-кá, -кý) (Г).
Состав (насаждений, землепользовании, изыс
кательской партии) – склад(-ду) (АПС,
ПравЗ, Т, ФС, ДСТ, Г).
Составление (плана, профиля) – складáння,
склáдення (АПС, Мзл, ІШ, Г, ТехІнІ, Тмч, Т).
Составлять, составить (план, профиль) –
складáти, склáсти (Г, Т, ІШ, АПС);
с. одно целое – становти однó цíле;
с. с горизонтом угол 45° – утвóрювати до
позему кут 45° (N);

Составной
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план составлен в масштабе 1 : 8400 – пл
на склáдено за мірлом 1 : 8400.
Составной (о части) – складовй (Г, АПС, Т,
ФС, ІШ, ДСТ);
с. (составляемый из нескольких частей) –
складнй (Г).
Состояние – стан(-ну) (Т, ФС, АПС, ІШ,
ТехІнІ, Г, ДСТ);
с. наличное – с. навний;
с. переходное – с. переходóвий.
Сотенный – сотéнний (Граб, ІШ).
Сотка (1/100 сажени) – сóтка.
Сохранять, сохранить (неизменное положение) – зберігáти, зберегт (АПС, ІШ,
Г, ТехІнІ).
Сохраняться, сохраниться (в натуре) –
зберігáтись, зберегтся (АПС, ІШ).
Спад, спадание (воды) – спад(-ду) (АПС,
ІШ), спадáння (СДМ, АПС).
Спадать, спасть (о воде) – спадáти, спáсти
(Г, АПС, ІШ).
Спелость (насаждений) – достглість(-лости)
(N).
Спелый (о насаждении) – достглий, стг
лий (У, Г, ІШ), спíлий (Г, ІШ, Мзл).
Список – спсок(-ска) (АПС, ІШ, У, Г), ре
єстр(-ра) (АПС, Г, ІШ, У, Тмч);
с. подворный – с., р. погоспóдний;
с. поселенный – с., р. сéлищний;
с. посемейный – с., р. роднний.
Спица (вертикального круга теодолита) –
спця (Граб, Г).
Сплав (по реке) – сплав(-ву) (АПС);
с. розсыпью – с. урóзкид (N).
Сплавлять, сплавить (по реке) – сплавлти,
сплáвити (Г, АПС, ІШ), гнáти (АПС, ІШ).
Сплавной (о реке) – сплавнй (Г, АПС, ІШ).
Сплошной (массив, линия) – суцíльний (Мхл,
Т, ТехІнІ, ІШ, АПС, Г);
с. (о съемке, межевании) – пóспільний (ІШ);
сплошной полный перечет – загáльний
цілковтий (ТВ, ДСТ, Нік, АПС) перéлік
(-ку);
сплошь, подряд, без пропусков – пóспіль
(Т, Г), узамíт (Г).
Спор (о границах, о пространстве) – спір
(спóру) (АПС, Тмч, Г, ПравЗ), суперéчка
(АПС, ІШ, Тмч, Г);
с. граничный – с. за межý.
Спорность (границ) – спíрність(-ности) (N).
Спорный (граница, отграничение, отвод) –
спíрнй (АПС, ІШ, Тмч, Г).
Способ – спóсіб(-собу) (Граб, Мхл, Мзл, УЗ,
АПС, Г, КСІ, ІШ, ДСТ);
с. абсолютных наблюдений – с. абсолт
них спостерéжень;

Спуск

с. аналитический – с. аналітчний (ТехІнІ,
УЗ);
с. вписанного многоугольника – с. вп
саного многокýтника;
с. горизонталей – с. позéминний, с. позé
мин;
с. графический – с. графíчний (УЗ);
с. заметок – с. помíток;
с. засечек – с. зачеркнй, с. зáчерків;
с. наименьших квадратов – с. наймéнших
квадрáтів (Граб);
с. обхода – с. обхóду (Граб, Мхл, ТехІнІІ);
с. описанного многоугольника – с. оп
саного многокýтника;
с. отметок – с. позначкóвий, с. пóзнáчок;
с. отрезков на касательных – с. відтнків
на дотчній;
с. повторення – с. повтóрювання;
с. полярных координат – с. полрний
(ТехІнІІ);
с. постепенного приближения (при ве
шении) – с. поступóвого наблження
(Мхл);
с. последовательной перемены начала
координат – с. поступóво-змíнного почат
кý координáт;
с. последовательных хорд – с. поступóвотятвний;
с. промеров (с вехи на веху) – с. простецé
вий (N);
с. прямоугольных координат – с. прямо
кýтних координáт;
с. соответствующих наблюдений – с. од
ночáсних спостерéжень;
с. точный – с. тóчний;
с. углов – с. кутовй;
с. удобный (при всяких обстоятельствах) –
с. зрýчний, с. приклáдний;
с. удобный (в определенном случае) – с. при
нагíдний;
с. хорд – с. тятвний, скуто-тятвний;
с. штрихов – с. спадорискóвий, с. спадо
рсок;
с-бы землепользования – порядок, чин зе
млекористувáння. См. Землепользование.
Спрямление (границ) – випростóвання (Граб),
спрóщення (УЗ);
с. (процесс) – випростóвування, впрос
тання (ТехІнІ, ІШ).
Спрямлять, спрямить (границы) – випрó
стувати, впростати (Граб, ТехІнІ, Г, Т),
спрощувати, спростити.
Спуск (место) – узвíз(-вóзу) (Г, Т, Нік), звó
лок(-ку) (Г, Нік);
с. (процесс) – спускáння (АПС, ІШ).

Сравнивать
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Сравнивать, сравнить (варианты, резуль
таты измерений) – порíвнювати, порів
нти (Т, Г, КСІ, АПС, ІШ).
Сравнимый – порівнй (N).
Сравнительный (таблица, оценка) – порів
нльний (АПС, ДСТ).
Средний (отсчет, уклон, содержание, ошиб
ка) – серéдній (Т, ФС, КСІ, Г, ТехІнІ, Мзл,
АПС, ІШ), пересíчний (Т, ФС, Граб, АПС,
ІШ, ТехІнІІ).
Срез – зріз(-зу) (ДСТ, Мхл), зрíзування, зрі
зáння;
c. верхний (в бревне) – з. вéрхній;
с. угловой (угла участка, края линейки) –
скіс (скóсу) (N).
Срезка (при нивеллировке рек) – зрíзок(-зка)
(N);
с. срезывание, срезание (процесс) – зрíзу
вання, зрізáння (ТехІнІІ).
Срезывать, срезать (при нивеллировке рек) –
зрíзувати, зрізáти (ТехІнІ, Т, Г, Нік).
Сруб – зруб(-ба, -бу) (Г, Нік, АПС, ІШ);
на сруб – на зруб (АПС, Г).
Срубывать, срубить – зрýбувати, зрубáти
(Г, ІШ), вирýбувати, врубати (Г, Нік).
Станица – станця (ІШ).
Становой (винт) – становй (Граб).
Станок (для установки межевых знаков) –
станóк(-нкá) (ЗУ).
Станция – стáція (ІШ, Г, КГА);
с. (наблюдательный пункт) – спостерéжня
(N);
с. гидрометрическая – с. гідрометрчна,
водомíрня (N);
с. метереологическая – с. метереологíчна
(ФС);
с. тарировочная – с. тарівнá.
Старица, старое русло – старк(-ка) (Г).
Старожил – старожл(-ла) (АПС).
Староречье – старорíччя, старк(-кá) (Г).
Староселье – старосíлля (АПС).
Статив (инструмента) – см. Штатив.
Стативный см. Штативний.
Статистический (об обследовании) – статис
тчний (АПС, ІШ).
Статья оброчная (имущество) – чиншовé
майнó, обрóчна статт (АПС);
с. о. (доход) – чиншовé.
Створ – простéць(-тец) (за Г).
с. верхний (на гидрометрической станции) – п. горíшній (N);
с. главный (на гидр. станции) – п. головнй;
с. нижний (на гидр. станции) – п. низовй
(N);
на створе двух вех поставить третью –
на простецí двох тчок постáвити трéтю;

Стоимость

продолжать линию по заданному отвору – продóвжувати лíнію за дáним прос
тецéм.
Створка (рейсфедера) – гýбка (N).
Створный (о вехе) – простецéвий (N).
Стекло – скло (АПС, ІШ, ФС, Т, Г, ДСТ, Мзл);
с. сферическое (чечевица) – сóчка (ФС,
Граб, ДСТ);
с. апланатичесное – с. аплянатчна;
с. ахроматическое – с. ахроматчна;
с. выпукло-вогнутое – с вгнуто-вгнýта;
с. двояко-вогнутое – с. двовгнýта;
с. двояко-выпуклое – с. двовгнута;
с. плоско-вогнутое – с. плоско-вгнýта;
с. плоско-выпуклое – с. плоско-вгнута;
с. предметное, объектив – с. предметóва,
об’єктв;
с. разсеивающее – с. розсівнá (ФС);
с. собирательное – с. збірнá (ФС);
с. цветное – скло кольорóве.
Стена (обрыв) – ýрвище (У, Т, ІШ), крýча (Г,
Т, ІШ, АПС).
Степень – стéпінь(-пеня) (Т, ТехІнІІ, АПС, ІШ,
ДСТ), мíра (АПС);
с. господства (породы) – с. панувáння
(СГВ);
с. густоты – с., м. гущин;
с. добротности (места произрастания) –
с., м. добрóтности;
с. крутости – с., м. крýтости;
с. сомкнутости полога – с., м. склéплення
дерéв;
с. точности – с. тóчности (ТехІнІ).
Степной – степовй (Г, АПС, Т, ІШ, Трх, Пох).
Степь – степ(-пу) (Граб, Г, Т, АПС, ІШ, Трх,
КГА);
с., поросшая камышом – с. очеретувáтий
(Г).
Стереокартограф – стереокартóграф(-фа).
Стереокомпаратор – стереокомпарáтор(-ра).
Стереопланиграф – стереоплянíграф(-фа)
(УЗ).
Стереофотограмметрия – стереофотограм
мéтрія.
Стеснение (русла) – стíснювання, стíснення.
Стески (на деревьях) – зáтіска (N).
Стеснять, стеснить (реку) – стіснти, стíс
нти (АПС).
Стирать, стереть (резиной) – стирáти, стéр
ти (Г, ІШ, АПС).
Стоимость – вáртість(-тости) (АПС, Г, ІШ,
ДСТ);
с. денежная – в. грошовá;
с. корневая – в. на пні;
с. поверстная – в. верстовá;
с. рыночная – в. рнкова.

Стойка
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Стойка (часть инструмента) – стóяк(-кá);
с. для папок (в чертежной) – теківнця (N).
Сток – стік (стóку) (Г, Т, УЗ);
с. поверхностный – с. поверхнéвий;
с. подземный – с. підзéмний.
Стол чертежный – стіл (столá) рисівнчий;
столик треножника – стóлик(-ка) тринóги;
с. поверочный – ослíн перевíрний (Граб).
Столб – стовп(-пá) (Граб, Г, ІШ, АПС, ФС,
ДСТ, Мзл, ЗУ);
с. верстовой – с. верстовй, верствá (СЖМ,
Г);
с. километрический – с. кілометрóвий
(Граб), кіломéтр(-тра);
с. межевой, пограничный – с. межовй
(Граб, ЗУ), копéць(-пц) (АПС);
с. межевой временный – кляк(-ка) (Г).
Сторож (кол) – сторожóк(-жка) (Граб).
Сторона – бік (бóку) (Граб, Мхл, Т, ІШ, АПС,
ТехІнІІ, Мзл);
с. верховая – б. горíшній;
с. лицевая – б. чоловй;
с. низовая – б. низовй;
с. промежуточная – б. промíжний;
с. света – сторонá свíту (Пох);
с. связующая, связывающая – б. зв’язнй;
с. солнечная – осóння (Т), відсóння (АПС);
с. формальная – б. формáльний;
с. хозяйственная – б. госпóдарчий.
Стоянка (инструмента) – стóнка (Г, АПС,
УЗ), стоння.
Страна – край, країна (Т, АПС, Г, ІШ);
страны света – стóрони свíту (Пох).
Стрежень – стржень(-жня) (Г, АПС).
Стрелка (магнитная) – стрíлка (Млх, ФС,
ТехІнІ, АПС, ІШ, Г, У);
с. размерная – с. розмірóва;
с. уравновешенная – с. зрівновáжена.
Строевой (лес, часть дерева) – будівéльний
(ІШ, Т, АПС).
Строение (постройка) – будíвля (Мхл, АПС,
ІШ, Г);
с. (геологическое) – будóва (Т).
Строительный (лес, материал) – будівéль
ний (ІШ, Т, АПС).
Струя – струминá (АПС, ІШ), стрýмінь(-мé
ню).
Суводь – óдміть(-ті).
Суглинистый (грунт) – суглнистий (ІШ).
Суглинок – сýглинок(-нку) (Т, ІШ).
Судно промерное – суднó глибомíрне (N).
Судоходный – суд(н)оплáвний (АПС, КГА).
Судоходство – судноплáвство (АПС).
Сужение – звýжування, звýження (ІШ, ФС).
Суживать, сузить (русло, участок) – звý
жувати, звужáти, звýзити (Г, ІШ, Нік).

Съемка

Супесок – сýпісок(-ску) (Т, ІШ, Г).
Супесчаный (грунт) – сýпіскóвий (Т).
Сурик – мані (Т, ІШ).
Суходол, суша – судохíл(-дóлу) (Мхл, Г, Т,
ІШ, АПС).
Суходольный – суходóльний.
Сухой (о местности) – сухй (Г, ДСТ, ІШ).
Сухостой – сухостíй(-тою) (Г, АПС, ІШ).
Сухостойный – сухостíйний.
Сферический, сферичный – сферчний
(Граб, Мхл, Т, ФС, KCІ, Мзл, ІШ, У).
Сферичность – сферчність(-ности).
Схематический (план, проект) – схематч
ний.
Сходимость (результатов измерений) – збíж
ність(-ности) (KCІ).
Сходиться, сойтись (результаты, линии, лу
чи) – збігáтися, збíгтися (KCІ).
Сходный (о результатах измерений) – подíб
ний (Т).
Сходящийся – збіжнй (Т, KCІ).
Схождение (результатов) – збіг(-гу) (ІШ).
Счет – лічбá (АПС, Г, ІШ); чслення (KCІ);
счет шагов под одну ногу – лібчá крóків
під однý нóгу.
Счетный (механизм, колесо) – лічбóвий (Мхл),
лічльний.
Счетчик – лічльник(-ка) (Граб, Г, Нік, АПС,
ТехІнІІ, ІШ).
Съемка – здіймáння (АПС, ІШ, Т, ТехІнІІ, У,
УЗ);
с. буссольная – з. бусóльне (ТехІнІ);
с. веерная – з. зірчáсте (N);
с. вертикальная – з. дозéмне (N);
с. воздушная – з. повíтрянé (УЗ);
с. высотная (мензулой) – з. вишнне (N);
с. глазомерная – з. на óко, з. окомíрне
(ТехІнІІ);
с. горизонтальная – з. позéмне (N);
с. детальная – з. докладнé;
с. засечками – з. зáчерками;
с. инструментальная – з. струментóве;
с. искусная – з. майстéрне;
с. кадастровая – з. кадастрóве;
с. квадратами – з. кáртóве (N);
с. кварталами – з. квартáльне;
с. контурная – з. обрисóве, з. обводóве (N);
с. лесная – з. лісовé, з. ліснé;
с. маршрутная – з. маршрýтне;
с. межевая – з. межовé;
с. мензульная – з. мéнзулею, з. мéнзульне;
с. наскоро – з. нашвидкý;
с. обходом – з. обхóдом;
с. ординатами – з. ординáте;
с. ориентирная – з. орієнтóвне;
с. плановая (мензулой) – з. плянóве;

Съемный
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с. поверочная – з. перевíрне;
с. подробная, обстоятельная – з. доклáдне;
с. подробностей – з. подрóбиць;
с. полигонная – з. полігóнне;
с. полярным способом – з. полрне (N);
с. почвенная – з. ґрунтовé;
с. промерами с вехи на веху – з. спóсобом
простецíв (N);
с. ситуаций, ситуационная – з. ситуацíй
не;
с. сплошная – з. пóспільне;
с. способом промера створов двух вех –
з. спóсобом простецíв (N);
с. треугольниками – з. трикýтне;
с. фотографическая – з. фотографíчне;
с. частная (неофициальная) – з. привáтне;
с. частная (частичная) – з. частковé.
Съемный (уровень, буссоль) – здіймнй (N).
Съемочный – здіймáльний (УЗ).
Съемщик – здіймáч(-чá) (ВСР, ІШ, АПС), здій
мáльник(-ка) (N).
Сыпучесть – спкість(-кости) (ФС, Т, ІШ).
Сыпучий (грунт) – сипкй (Т, Г, ФС, ІШ).
Сырой (о местности) – вóгкий (Т, Г, АПС,
ІШ, ДСТ).

Т
Таблица – таблця (Км, Г, ІШ, Граб, Трх, КСІ,
Мзл, УЗ, КГА);
т-цы массовые, удельные – т-цы мáсові
(Мзл);
т-цы сортиментные – т-ці сортимéнтні;
т. сравнительная (разных мер) – т. порів
нльна;
т-цы тахеометрические – т-ці тахіметрч
ні (Граб).
Такса – тáкса (СЖМ, АПС, Г, У, ІШ).
Таксатор – таксáтор(-ра), (Тмч, Г, АПС, Мзл,
ІШ), таксáр(-р) (N).
Таксаторский – таксáрський (N), таксáтор
ський (Г).
Таксационный – таксацíйний (СДМ, ІШ).
Таксация – таксáція (АПС, Г, Граб, ІШ, Мзл);
т. лесная – т. лісовá (Граб, Мзл).
Таксировать – таксувáти (АПС, ІШ, Г, Мзл).
Талый (о воде) – тáлий (Т, Г, ІШ).
Тальвег – водотéчна лíнія (N); потóчина (N).
Тангенс (при разбивке кривых) – тангéнс(-са).
Тарировать (вертушку) – поділкувáти (N),
тарувáти (N).
Тарирование, тарировка (инструмента) –
тарувáння (ФС).
Тарировочный – тарівнй, тарувáльний.
Тахеометр – тахімéтр(-тра) (Граб, Мзл);

Течь

т.-автомат – т.-автомáт(-та) (Мзл).
Тахеометрический – тахіметрчний (Граб,
Мзл).
Тахеометрия – тахімéтрія (Граб, Мзл).
Текучий – текýчий (ФС, Т, Тмч, Др, Г, ІШ,
АПС).
Текущий (прирост) – потóчний (Г, АПС, ІШ,
ДСТ).
Телеобъектив – телеоб’єктив(-ва) (Граб).
Телестереоскоп Гельмгольца – телестерео
скóп(-па) Гельмгóльців.
Теневой – тіньовй (Т, ФС, ІШ).
Тень – тінь(-ні) (Г, КСІ, АПС, ІШ, ФС, Т);
в тени – у зáтінку (Г).
Теодолит – теодолíт(-та) (Мхл. Граб, Трх,
ТехІнІІ, УЗ, Мзл).
т. компенсационный – т. компенсацíйний
(Граб);
т. повторительный – т. повтóрний (Граб,
Мхл, Мзл);
т. простой – т. простий (Мхл, Мзл), т. звичáй
ний;
т. репетиционный – т. репетицíйний (Граб);
т. универсальный – т. універсáльний (Граб).
Теодолитный – теодолíтний.
Теория ошибок – теóрія пóмилок (Граб).
Термобарометр см. Гипсотермометр.
Терраса – терáса (Т, Мхл, ІШ).
Территориальный – територільний (АПС).
Территория – теритóрія (АПС, ПравЗ, Пох,
КГА).
Теснина – тіснна (Т, Г, ІШ).
Тесьма мерная – тáсьма мíрна (ТехІнІІ).
Течение – течі (Т, ФС, Граб, Тмч, ІШ, Г, АПС,
ТехІнІ, ДСТ, УЗ, Трх);
т. береговое – т. береговá;
т. быстрое – т. бстра, бистринá;
т. бурное – т. бурхлва, т. бýрна;
т. верхнее – т. горовá;
т. донное – т. спíдня, т. дéнна, т. донна;
т. извилистое – т. покрýчена (ТехІнІІ);
т. обратное – т. зворóтна;
т. медленное – т. повíльна;
т. параллельно-струйное – т. рівнобíжна,
т. расходящееся – т. розбíжнá;
т. сильное – т. сльна;
т. слабое – т. млва;
т. спокойное – т. тха;
т. стремительное – т. навáльнá, бистр (Г);
т. сходящееся – т. збіжнá;
т. тихое – т. тха, лелíння (Г);
т. установившееся – т. устáлена;
вверх по течению – прóти води;
вниз по течению – за водóю.
Течь (отверстие) – протóчина (Г, Нік, АПС,
ІШ).

Течь
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Течь (о воде, реке) – тект (Т, Г, АПС, ІШ, Нік);
т. быстро, а также о речке – бíгти (Г, Т);
т. (литься) лтися (Г, Т).
Тина – твань(-ні) (Т, ІШ, АПС, Г).
Тинистый – тванстий.
Тип (инструмента, хозяйства) – тип(-пу)
(Граб, АПС, КСІ, ІШ, Г);
т. переходной – т. перехóдовий (Граб);
т. смешанный – т. мíшаний;
по типу – за тпом.
Типичный (образец) – типчний (Г, ІШ).
Типовой (по типу) – типóвий (КСІ, Мзл).
Тиховод – тиховíд(-воду) (Г).
Тиховодный – тиховóдний.
Тиховодье – тиховíддя (Г).
Товарищество – товарство (АПС, ІШ, УЗ, Г);
т. земельное – т. земéльне.
Тождественный (результаты измерений) –
тотóжній (КСІ).
Ток (води) – тéча (Г), течі.
Толока (укр.) – толóка (Г).
Толочный – толóчний.
Толстомер, дендрометр – грубиномíр(-ра),
(N), деревомíр(-ра) (N).
Толстый (о дереве, линии) – грýбий (Т, АПС,
Г, Нік, Мзл, ІШ), товстй (Г, ІШ).
Толща (геол.) – тóвща (Т, ІШ).
Толщина (линии, дерева) – грубинá (АПС,
Граб, КСІ, ІШ), грýбість(-бости) (ФС, Т,
Тмч, Мзл, АПС, Нік, ДСТ, СДМ);
толщиною, в толщину – утóвш (Г, СЖМ),
завтóвшки (СЖМ), завгрýбшки (Г).
Тон (краски) – тон(-ну) (Граб, ІШ).
Тонина, тонкость (линии) – тонинá (N),
тóнкість(-кости) (ІШ, ДСТ).
Тонкий (о дереве, линии) – тонкй (ФС, Г,
ІШ, АПС).
Тоннель – тунéль(-лю) (ІШ).
Топкий – грузькй (Т, АПС, ІШ, Г, Трх).
Топность – грýзькість(-кости) (ГШ).
Топограф – топóграф(-фа) (Граб).
Топографический – топографíчний (Граб.
КГА).
Топография – топогрáфія (Мхл, Граб).
Топь – трясовинá (Т, Г), багвá.
Торец – івер(-ра) (СШ).
Торф – торф(-фу) (Граб, ФС, ІШ, Км, АПС,
Тмч, Т, УЗ, Трх).
Торфяник – торфóвище (ТВ, Т).
Торфяной – торфóвий (Т, ФС, ІШ, Тмч, АПС).
Торцевой – іверóвий (СШ).
Точечный (метод) – точкóвий (KCІ);
т. (о линии) – крапкóвий (N).
Точка (на местности, также кол, забитый
на точке вровень с землей) – тóчка (Граб,
У, Т, АПС, ФС, ТехІнІІ, УЗ, KCl, ІШ);

Тралить

т. (в пунктире) – крáпка (ІШ, АПС, Т);
т. возвышенная – т. горовá;
т. главная – т. головнá (ТехІнІІ);
т. зрения – т. зоровá (KCІ);
т. искомая – т. шýкана (Мхл), відшýкувана
(KCІ, ТехІнІІ);
т. исходная – т. вихіднá (KCІ, ФС);
т. конечная – т. кінцевá (KCІ);
т. начальная – т. початкóва (KCІ, Граб,
ТехІнІІ);
т. нулевая – т. нульовá (Граб, Мхл, Т, KCІ);
т. опознавательная (при фотосъемке) –
т. пізнавнá (N), т. опóрна (N):
т. опорная – т. опóрна (Граб);
т. основная – т. основнá (Мхл);
т. отправная – т. вихíднá (N);
т. падения – т. падíння;
т. переходная – т. перехіднá;
т. перелому (рельефа) – т. перелóму (рельефу) (Граб);
т. пересечения – т. перéтину (KCІ, ТехІнІІ),
т. перéсічі (Мхл);
т. плановая – т. плянóвá;
т. поворотная – т. поворітнá (N);
т. подвесная – т. почіпнá, т. завіснá;
т. последующая – т. настýпна;
т. постоянная – т. постíйна;
т. предыдущая – т. поперéдня;
т. промежуточная – т. промíжнá;
т. промерная – т. вимíрнá (N);
т. связующая – т. зв’язкóва (Граб), т. злуч
нá (Мхл);
т. стояния (инструмента) – т. стоння
(ТехІнІ), станця (Граб);
т. трехземельная – т. триземéльна (N);
т. угловая – т. кýтня;
т. узловая – т. вузловá (Граб, УЗ);
т. характерная – т. характеристчна;
т-ки одного уровня – т-ки однорівнéві (N).
Точность – тóчність(-ности) (KCІ, Мхл, АПС,
ІШ, Мзл);
т. (обстоятельность съемки) – доклáдність
(-ности) (Граб, АПС, У);
т. достаточная – т. достáтня;
т. достижимая – т. досжнá;
т. желаемая – т. бáжана;
т. излишняя – т. зáйва.
Точный – тóчний (Г, KCІ, ФС, Мхл, Км,
ІШ, АПС);
т. (обстоятельный, подробный) – докладний (Граб, АПС, Нік, Км, Г).
Тощий (почва, грунт) – піснй (Г).
Траектория – траєктóрія (Граб).
Тракт – бтий шлях (АПС, ІШ, Г).
Трал – трал(-ла).
Тралить – трáлити.

Транспортир

Угловой
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Транспортир – кутомíр(-ра) рисівнчий
(N);
т. с угольнином, угольный транспортир –
к. з коснцем, трикýтник з кутомíром.
Трасса – трáса (Граб).
Трассирование, трассировка – трасувáння
(Граб, Пох, ТехІнІ).
Трассировать – трасувáти (АПС, ІШ).
Трассировочный – трасівнй (N).
Трафарет (для номерации) – трафарéт(-ту).
Треножник – тринíжок(-жка) (Граб, Г, У, ФС,
ІШ), тринóга (Мзл, Трх).
Трегранный (рейка, веха, призма) – тристíн
ний (Граб, ВСІ).
Треугольник (инструмент) – коснéць(-нця)
(Г, Мхл, Нік), трикýтник(-ка) (Граб, Т, ФС,
Мзл);
т. перекидки – т. перекиднй (N);
т. погрешностей – т. пóмилки (Мхл, Мзл),
т. пóхибки.
Трехверстка – триверстíвка (N).
Трехверстный – триверстóвий (N).
Трехконечник (основание инструмента) –
дзґлик(-ка) (за Г), ослінчик(-ка) (Граб).
Трещина – щíлина (Т, АПС, ІШ, Г), розкó
лина (Т, Г, АПС, ІШ, ТехІнІ).
Трещиноватость – щілстість(-стости) (Т).
Трещиноватый – щілнистий (Т).
Триангуляционный – тріянґуляцíйний (Граб,
УЗ).
Триангуляция – тріянґулція (Граб, ТВ, УЗ);
т. геометрическая – т. геометрчна;
т. тригонометрическая – т. тригономет
рчна.
Тронуться (о льде, о реке) – скрéснути (Г).
Тропа, тропинка – стéжка (Граб, У, Г, ІШ,
АПС, Т).
Тросс – лнва (МС, ЕС, СШ).
Тростник – очерéт(-ту) (АПС, Г).
Тростниковый – очеретний (Г).
т. (поросший тростником) – очеретувáтий
(Г).
Труба – трубá (ФС, АПС, ІШ, Т, ТехІнІ, Трх,
Пох, ЗУ);
т. астрономическая – л. астрономíчна;
т. Галлилея или бинокль – л. Ґалілеєва, або
бінóкль(-ля) (ФС, СЖМ, Граб);
т. земная – л. земнá (ФС);
т. зрительная – люнéта (Граб, ФС), трубá
прозірнá (ФС, ТехІнІ);
т. коленчатая – л. колінчáста;
т. на журавле – л. на журавлí;
т. неповорачиваемая – л. неповорітнá (N);
т. непереводимая (через зенит) – л. непе
рекиднá (N);
т. неперекладная – л. неперекладнá (Граб);

т. переводимая (через зенит) – л. перекид
нá (через зеніт) (Граб);
т. перекладная – л. перекладнá (Граб);
т. поверительная – л. перевíрна;
т. фабричная, заводская – димáр(-ря) (ІШ,
ФС, АПС, Мзл, ДСТ, Т).
Трубка с краскою – тýба з фáрбою (N).
Трудоспособный (член двора) – працездáт
ний (АПС).
Трясина – трясовинá (Т, Граб, АПС, Г).
Трясинный – трясовнний (Т).
Тугой (о движении инструмента) – тугй
(ФС, ІШ, Г).
Туманный (об изображении) – туманний
(АПС, Г, ФС).
Тунель см. Тоннель.
Тупиться (об острие) – тупитися (У, ІШ).
Тупой (об острие) – тупй (АПС, Г).
Тускнеть (об изображении, краске) – блк
нути.
Тушь – туш(-шу) (Граб, ІШ, УЗ, Мзл);
т. китайская – т. китáйський (Граб), т. хíн
ський;
т. жидкая, инк – т. рідкй, інк (Граб);
т. неразведенная, неразбавленная – т. не
розбáвлений;
т. разведенная, разбавленная – т. роз
бáвлений.
Тяжесть (груз) – тягáр(-рá) (АПС, Т).

У
Убывать, убыть – убувáти, убýти (АПС, Г,
ІШ); змéншуватися, зменшитися;
у. (только о воде) – спадáти, спáсти (АПС,
Г, ІШ).
Убыль – убýток(-тку) (У, АПС, ІШ); втрáта,
змéншення;
у. (только воды) – спад(-ду) (АПС, ІШ),
спадання (АПС, СДМ).
Увеличение (напр., плана в несколько раз) –
побíльшення (Граб, Т, ФС, АПС, Км, Мзл,
ІШ), збíльшення (АПС).
Увеличивать, увеличить – побíльшувати,
побільшти (ФС, Г, ІШ, АПС), збíльшу
вати, збíльшити (АПС).
Увеличительный – збíльшувальний (ФС).
Увлаженный избыточно – зазволóжений (N).
Увязка – ув’зування, ув’язáння (Граб,
Мзл), ув’зка (ТехІнІ, АПС, Мзл);
у. плановая – у. плянóве.
Увязывать, увязать (невязку) – ув’зувати,
ув’язáти (Граб).
Угловой (внутренний) – кýтній (Г, АПС,
ІШ), кутовй (ФС, КСІ, ІШ, ТехІнІ);

Угломер
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у. (наружный) – нарíжний (У, АПС, ІШ);
у. (инструмент, скорость, измерение) –
кутовй (ФС, КСІ, ДСТ, ІШ, ТехІнІ).
Угломер – кутомíр(-ра) (Т, Нік, ДСТ).
Угломерный – кутомíрний (Граб, ТехІнІІ,
Трх, ЗУ, Мзл), кутомíрчий.
Углубление (место) – заглбина (Граб, ІШ,
ДСТ, АПС);
у. (проиесс) – заглблювання, заглблення
(Граб, Т, ФС, ДСТ, У, ІШ, ПравЗ).
Угнетенный (о растении) – пригнíчений
(ІШ).
Угодье – угíддя (Граб, Мхл, ПравЗ, УЗ, ТехІнІІ,
АПС, ІШ), ужток(-тку) (Мхл, АПС, ДСТ,
УЗ, Г);
у-дья вспомогательные – у. допомíжні
(ПравЗ);
у. второстепенное – у. другордне,-ний;
у. главное – у. головнé,-ний;
у. исключительной ценности – у. винят
кóвої вáртости;
у. культурное – у. культýрне,-ний;
у-дья лесные – у. лісовí (АПС), ліс (АПС);
у-дья луговые – у. луковí, лýки;
у. неразверстываемое – у. неподíльне,
-ний;
у. обособленное – у. відрýбне,-ний;
у-дья однородные – у. одностáйні;
у-дья основные – у. головнí;
у-дья пахотные – у. óрні;
у-дья полевые – у. польовí, лан (АПС,
Г);
у. приусадебное (сенокосное) – левáда
(Г);
у. рыболовное – у. рибáльське,-кий;
у-дья толочные – толóкá (Г).
Угол – кут(-тá) (КСІ, ФС, Граб, Тмч, Км,
ТехІнІ, ІШ, Мзл, ЗУ, Т, АПС);
у. (наружный, выступающий) – ріг (рóгу)
(Граб, Тмч, АПС, ТехІнІ, Км, ТВ, Г, ІШ);
у. астролябический – к. астролябíчний
(Мзл), к. астролябíйний;
у. внешний – к. околшній (КСІ);
у. внутренний – к. середóвий (Граб, КСІ);
у. входящий – к. вхіднй;
у. диастомометрический (в дальномере) –
к. зірнй (N), к. мíрний (N);
у. зенитный – к. зенíтний (Граб);
у. зрения – к. зóру (КСІ, Граб, ФС), к. зоро
вй (N);
у. линейный – к. лінíйний (КСІ, Граб);
у. надирный – к. надрнй (Граб);
у. наклона, наклонения – к. нáхилу (Граб,
Мхл, ТехІнІ);
у. отражения – к. відбивáння (ФС); к. від
битт;

Удобопереносимый

у. падения (при отражении света) – к. пá
дання (ФС), к. падíння;
у. падения (снижение местности, луча по
отношению к горизонту) – кут спáду
(Граб);
у. поворота – к. поворóту;
у. повышения – к. піднéсення (Граб, Мхл),
к. піднóсний (N);
у. позиционный – к. позицíйний;
у. понижения – к. спáду (Граб), к. спаднй
(N);
у. предельный – к. гранчний (Граб);
у. преломления – к. залóмлення (ФС), к. за
лóмний (N);
у. примычный – к. притичнй (N);
у. промежуточный (при триангуляции) –
к. промíжнй;
у. пространственный, между двумя плос
костями – к. двостíнний (Граб);
у. рефракционный – к. рефракцíйний;
у. румбический – к. румбíчний (Мзл);
у. связующий – к. зв’язнй (N);
у. центральный – к. осередкóвий (КСІ);
под углом 50° – з кýтом 50° (N).
Угольник – коснéць(-нц) (Г, Мхл, КСІ, ДСТ,
ІШ).
Угольный см. Угловой.
Удаленность, отдаленность – віддáленість
(-ности) (АПС).
Удаленный – віддáлений.
Удлинение – подóвжування, подóвження
(АПС, ІШ);
у. (добавлением части) – надтóчування, над
тóчення (N).
Удлинитель – подóвжник(-ка) (N);
у. (добавка) – нáточка (Г).
Удлинительный – подóвжувальний.
Удлинять, удлинить – здóвжувати, здóвжи
ти, подóвжувати, подóвжити (Г, ІШ, АПС);
у. (добавлением части) – надтóчувати, над
точти (Г).
Удобный (о земле) – вигíдний (АПС, У, ІШ,
Г), догíдний (Т, АПС);
у. (в руках, в работе) – зрýчний (АПС, У,
Г, ІШ, Т);
у. (в определенном случае) – принагíдний
(Т);
у. (о времени) – слýшний (АПС, СЖМ, У, Г,
ІШ);
у. (при всяких обстоятельствах) – прик
ладнй (У, Г);
у. (портативный) – похватнй (Г, У, ІШ).
Удобоотличаемый (знак) – легковідмíтний
(N).
Удобопереносимый (инструмент) – похват
нй (Г).

Удобство
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Удобство – вигóда (Г, ІШ, АПС), догóда (АПС);
у. (инструмента) – зрýчність(-ности) (АПС,
Граб, ТехІнІ);
у. (в данном случае) – принагíдність(-нос
ти) (N);
у. (о времени) – слýшність(-ности) (N);
у. (при всяких обстоятельствах) – приклáд
ність(-ности) (N);
у. (портативность) – похвáтність(-ности)
(N).
Уездный – повітóвий (АПС, Г, Нік, ІШ).
Узаконенный (нормы, цены) – поставнй (Г,
Нік).
Узел (геодезич.) – вýзол(-злá) (Т).
Узкополосица – пáсмужність(-ности) (ТехІнІ),
вузькосмýжність(-ности) (УЗ, ЗУ).
Уз(к)ость – вýзькість(-кости) (N).
Узловой – вузловй (Граб, ФС).
Указание – вказíвка (АПС, ІШ, Т);
у. (наводящее, напр., при отыскании старой межи) – нáвід(-воду) (АПС, Г).
Указатель (направления) – укáзник(-ка) (Т,
ІШ), покáзник(-ка) (ТехІнІІ).
Указательный – вказівнй.
Уклад земельный – уклад(-ду) (АПС) земéль
ний.
Укладывать, уложить (лес в штабеля, инструмент в ящик) – укладáти, уклáсти
(У, ІШ, Г);
Уклон, падение – спад(-ду) (Г, Т, Граб, ТВ,
Трх), («коли́ обчи́слений спад переви́щує
3 %, налéжить довж и́ни боків навóдити
до позему». Граб, 483);
у. заданный – с. загáданий;
у. обратный – протиспáд(-ду) (N);
у. основной – с. основнй;
у. поперечный – с. попéречний;
у. предельный – с. гранчний;
у. приведенный – с. звéдений;
у. продольный – с. подóвжній;
у. средний – с. пересíчний.
Уклонение – ýхил(-лу) (ТехІнІІ, ІШ);
у. (процесс) – ухилння, ухлення (Т, АПС).
Уклонный – спадóвий (N).
Уклоняться, уклониться – ухилтися, ухи
лтися (Г, АПС).
Укорачивать, укоротить,-ся – укорóчувати,
укоротти,-ся (АПС, ІШ, У, Граб); прикорó
чувати, прикоротити,-ся.
Укрепление (границ) – закрíплювання, за
крíплення (АПС), укрíплювання, укрíп
лення;
у. (столбами) – обстóвплювання (N).
Укреплять, укрепить (границу) – закрíплю
вати, закріпти (АПС), укрíплювати, укре
пти;

Уровень

у. (постановкой столбов) – обстóвплювати,
обстовпти (Г, Нік).
Укрупнение (хозяйств) – підбíльшування,
підбíльшення (АПС).
Укрупнять, укрупнить – підбíльшувати,
підбíльшити (Г).
Улавливание ошибок – улóвлювання пóми
лок (N).
Улица – вýлиця (Граб, Г, У, Пох, ІШ).
Ультрамарин – ультрамарн(-ну).
Уменьшать, уменьшить (план, масштаб) – змéншувати, змéншити (Т, Г, ІШ,
АПС).
Уничтожать, уничтожить – нщити (Т, Г,
АПС, ІШ), знщувати, знщити (ІШ, АПС,
Г).
Употребительный (прием, метод) – ужва
ний (ІШ, АПС, Г).
Употреблять в выражении: употреблять
следующий прием – робти так (N).
Упразднение (дорог) – (с)касувáння (АПС,
ІШ).
Упразднять, упразднить (дорогу, межу) –
касувáти (Г, АПС, У, ІШ), скасувáти (АПС,
Г, ІШ).
Упрощать, упростить (метод, конструкцию) – спрóщувати, спрóстити (АПС).
Упрощение – спрóщування, спрóщення (Т,
АПС).
Уравнивание, уравнение (угодий) – вирíв
нювання, врівнення.
Уравнивать, уравнять – вирíвнювати, в
рівняти.
Уравнительность (землепользования) – урів
нльність(-ности) (N).
Уравнительный (порядок, принцип) – урів
нльний (ДСТ);
у. (винт) – вирівнльний (АПС, СЖМ).
Уравновешивание (наблюдений) – урівно
вáжування, урівновáження (УЗ, Граб), вирíв
нювання, врівнення.
Уравновешивать, уравновесить (наблюде
ния) – урівновáжувати, урівновáжитн, зрів
новáжувати, зрівновáжити (АПС), вирíв
нювати, врівняти.
Урез (берега) – кант(-та) (СШ);
у. воды – край вод (Граб).
Уровень (горизонт) см. Горизонт – рíвень
(-вня) (Г, УЗ, Граб, КСІ, Т, Мхл, ФС, АПС,
ІШ, Мзл, Пох, ТехІнІ, Трх, ДСТ).
у. (прибор) – позéмниця (Граб, Т, ВСР, Трх,
Мзл);
у. водяной (род нивеллира) – спадомір(-ра)
водянй;
у. горный, клитометр – спадомíр гірн
чий (N), схиломíр(-ра);

Урочище
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у., вращающийся на трубе, реверсивный –
п. ревéрсна (за Граб), п. перекиднá (за
Граб);
у. с камерой – п. кáмерна (N);
у. круглый – п. крýгла;
у. моря, океана – р. морськй;
у. перекладной – п. перекладнá (за Граб);
у. съемный – п. насаднá (за Граб);
на уровне груди – врівнí з грудьм.
Урочище – урóчище (Граб, Г, Кролевець,
ТехІнІ);
у. живое – у. живé (ТехІнІІ, Граб);
у. изменяющееся – у. мінлве (ТехІнІІ).
Усадебник (владелец только усадебного
участка) – садбник(-ка) (N).
Усадебный – садбний (АПС, ІШ, ТехІнІ).
Усадка (бумаги) – зступ(-пу) (N).
Усадьба – садба (Г, АПС, Мхл, Граб, ТехІнІІ,
Пох, ІШ).
Условия (видимости сигнала, пользования) –
умóви (Т, ТехІнІ, ПравЗ, Г. АПС, ІШ);
у. технические – у. технíчні;
у. экономические – у. економíчні.
Условленный (момент) – умóвлений (ІШ, Г).
Условный (высота, обозначение, отметка) – умóвний (Мхл, Граб, Г, ІШ, АПС).
Успокаивание, успокоение (колебаний маг
нитной стрелки) – у(в)гамóвування, у(в)га
мувáння.
Устанавливать, установить (инструмент) –
настановлти, настановти (Граб, Г), рих
тувáти, нарихтувáти (за Г);
у. (вехи) – тчти (Г, Нік, Граб, ТехІнІ);
у. (возраст, межу) – установлти, устано
вти (Г, У, АПС, Км, У);
у. по двум винтам – н., р. за двомá ґвинтáми;
у. по третьему винту – н., р. за трéтім ґвин
тóм.
Установительный – настановнй (N), рих
тівнй (N).
Установка (инструмента) – настановлння,
настанóвлення (Граб), рихтувáння, нарих
тувáння (N);
у. (пикетов, вех) – стáвлення (Г), постáвлен
ня.
Установление (границ) – устанóвлювання, ус
танóвлення (ТехІнІ, АПС, ІШ);
у. межевое – устанóва (Г, АПС, ІШ), межовá.
Устой (моста) – стон(-нá) (ІШ, ДСТ).
Устойчивость (инструмента) – стíйкість
(-кости) (Граб, ФС, Т, ІШ, У, АПС);
у. (горизонтов) – станíвкість(-кости) (N);
у. (землепользования) – стáлість(-лости)
(АПС, У, ІШ);
у. (материалов) – витривáлість(-лости) (Г,
Нік);

Утонение

у. (русла) – упóристість(-тости) (АПС).
Устойчивый (инструмент) – стійкй (Граб,
У, Тмч, Т, ФС, ТехІнІІ, ІШ, АПС);
у. (на разные воздействия) – втривáлий
(Нік);
у. (неизменяющийся) – стáлий (АПС, У, ФС,
Тмч, ІШ);
у. (русло) – упóристий (АПС);
у. (горизонт воды в реке, погода, температура) – станівкй (Г).
Устраивать, устроить (земли) – упорядкó
вувати, упорядкувáти (ТехІнІ).
Устранение (чересполосицы) – усувáння (АПС,
Т, ІШ, ДСТ, У), усýнення (Нік).
Устранять, устранить (недостатки, черес
полосицу) – усýвати, усýнути (ІШ, Т, ФС,
ДСТ, АПС).
Устройство (конструкция) – будóва (Граб,
Мхл);
у. (приспособление) – злáгода (СШ);
у., устроение (земель) (процесс) – упоряд
кóвування, упорядкувáння (Т, АПС);
у. (земельное) (уклад) – лад(-ду) (АПС, ІШ),
ýстрій (ýстрою) (Т, У, АПС, ДСТ).
Уступ (на местности) – прступок(-пка) (Т,
У, ІШ);
у. (терраса) – терáса (Т).
Устье – грло (Граб, Т, Г, У, АПС, ІШ).
Усыхание (рек) – усихáння (N).
Усыхать, усохнуть (о реках) – усихáти, усóх
нути (Г, СЖМ, ІШ).
Утверждать, утвердить (границы, проект) –
затвéрджувати, затвéрдити (Г, АПС, ІШ),
ствéрджувати, ствердити (АПС).
Утверждение (границ, проекта) – затвéр
джування, затвéрдження (ПравЗ, АПС,
ІШ, Тмч), ствéрджування, ствéрдження
(АПС).
Утес, стена («обрывы, имеющие значитель
ную высоту, называются утесами, стенами») – стрімчáк(-кá) (Т, ІШ).
Утолщать, утолстить (линию) – грубти
(N), погрýбшувати, погрýбшити, потóв
щувати, потóвстити (N).
Утолщаться, утолститься (о линии) – грýб
шати (Т), погрýбшати, тóвщати (ІШ, Г),
потóвщати (Г, ІШ).
Утолщение (линии) (процесс) – погрýбшу
вання, погрýбшення, потóвщування, потóв
щення (Граб);
у. (самостоятельное) – грýбшання, погрýб
шання, тóвщання, потóвщання (N).
Утонение (линии) – потóншування, потóн
шення (N);
у. (самостоятельное) – тóншання, потóн
шання.

Утонять

Фотография
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Утонять, утонить (линию) – тонти (Г), по
тóншувати, потóншити (N);
у-ться – тóншати (ІШ), потóншати.
Утраченный, утратившийся – утрáчений
(за Г, АПС), стрáчений.
Уход (за инструментами) – дóгляд(-ду)
(струменту) (АПС, Нік, ІШ).
Участковый – ділянкóвий (N).
Участок (земли) – ділнка (Граб, Мхл, Нік, Г,
Пох, УЗ);
у. (реки, дороги) – дільнця (АПС, Г, Т, ДСТ,
Мзл);
у. дворовой – ґрýнт(-тá) (Г, Нік, ІШ), двó
рище (Граб);
у. длиннополосный – д. довгосмýжна;
у. курортный – д. курóртна;
у. лагерный – таборще (N);
у. лесной – д. лісовá (Мзл);
у. маломерный – д. маломíрна;
у. мелиорированный – д. меліорóвана;
у. опытный – д. спрóбна, д. дóслідна;
у. отмежеванный – рíза (Г);
у. отрубной, обособленный – д. відрубкá
(ТехІнІ), вíдруб(-бу) (Г, СЖМ, т. ІІІ, 132
«отрубной»);
у. переселенческий – д. осáдна, пересéль
ська;
у. подлесный – д. узлíсна;
у. показательный – д. показнá;
у. пустопорожний – д. ваканцéва, ваканéць
(-нця) (Г);
у. разверстания – д. розкладкóва, розпо
дільнá;
у. садово-огородный – ділянка садóво-го
рóдня;
у. сплошной – д. суцíльна;
у. спорный – д. спíрнá;
у. укрепленный – д. закрíплена;
у. усадебный – д. садбна (ТехІнІ), ґрунт
(-тá) (Г, Нік, ІШ);
у. учебно-опытный – ділянка учбóво-дóс
лідна.
Учет – óблік(-ку) (АПС, ДСТ);
у. по весу – о. за вагóю, о. на вагý;
у. по объему – о. за óбміром;
у. по площади – о. за плóщею.
Учетный – облікóвий (АПС).
Учитывать, учесть – облíчувати, облічти
(АПС);
у. (различные обстоятельства) – брáти під
увáгу (Т, АПС), взти під увáгу (АПС).
Уширение – рóзшир(-ру) (ІШ);
у. (процесс) – розшрювання, розшрення.
Уширять, уширить – розширти, розшри
ти (ІШ, Г).
Ущелье – вертéпа (Т, Г).

Ф
Фактический (межа, владение) – фактч
ний (АПС, Г, ІШ, Тмч).
Фарватер – фарвáтер(-тepу) (Граб, АПС).
Фасад – чолó (Г, У, Тмч, ІШ, ДСТ, СДМ,
АПС);
ф. боковой – причíлок(-лка) (Г);
в фасаде – з чолá.
Фаут – фавт(-ту).
Фаутность – фáвтність(-ности).
Ферма, хутор, мыза – хýтір(-тора) (Г, Граб,
ТехІнІІ, ІШ, АПС).
Фигура (участка, земли) – вгляд(-ду) (Г,
ФС, У);
ф. (матем.) – фігýра (Граб, Г, ІШ, ФС, КCІ,
АПС, ТехІнІ).
Фиксатив (для закрепления чертежей) –
фіксатв(-ву), закрíплювач(-ча) (N).
Флаг, флажек (сигнальный) – мáйва.
Флинтглас – флінтґляс(-су) (Граб), Флíнто
ве скло.
Флювиометр – зáмірка (за Г).
Флюгер (ветровой) – вітровкáз(-за) (N); флю
ґер(-ра);
ф. водяной – течієвкáз(-за) (N).
Фокус (чечевицы) – фóкус (Граб, Т, ФС, KCІ,
ІШ).
Фокусный (о расстоянии) – фóкусóвий (ФС),
фокáльний (KCІ).
Фольварк – еконóмія (Нік), фільвáрок(-рка,
-рку) (ІШ, Г).
Фон – тло (ФС, ТехІнІ, КГА, ІШ, АПС).
Фонд (земельный) – фонд(-ду) (ПравЗ, УЗ.
ТехІнІ, ІШ, АПС);
ф. колонизационный – ф. осáдний;
ф. концессионный – ф. концесíйний;
ф. специального назначения – ф. осíбний;
ф. усадебный – ф. садбний (ТехІнІ).
Форма (участка, владения землей) – фóрма
(АПС, Г, У, ФС, КСІ, ІШ, ТехІнІ);
ф. единоличная – ф. одноособóва;
ф. коллективная – ф. колектвна;
ф. отрубная – ф. відрýбнá;
ф. хуторская – ф. хутірнá.
Формат (чертежей) – формáт(-ту) (АПС, ІШ).
Формула (вертушки) – фóрмула (ФС, Т, КСІ,
ІШ, АПС).
Фотограмметрический – фотограмметрч
ний (УЗ).
Фотограмметрия – фотограммéтрія (УЗ).
Фотографический (планшет, камера) –
фотографíчний (ФС, У, ІШ).
Фотография – фотогрáфія (Граб, У, ФС, АПС,
ІШ).
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Фотосъемка

Фотосъемка – фотоздіймáння (УЗ).
Фототеодолит – фототеодолíт(-та) (ЗУ).
Фототрансформатор – фототрансформáтор
(-ра) (УЗ).
Фут – стопá (Граб, ФС, ДСТ, Г, У, ІШ, Т), фут
(-та) (Т, ФС, ІШ).
Футляр – покрівéць(-вц) (ІШ, ФС, Г), фут
лр(-рá) (ФС, ІШ).
Футштон – зáмірка (за Г).
Фюльгебель – чутлва стрíлка (N).

Х
Характер (местности, землепользования) –
харáктер (КСІ, ІШ, Г, АПС, ТехІнІ, У, Тмч).
Характеризовать – характеризувáти (АПС,
ДСТ, ІШ, УЗ, У).
Характеристика (реки, местности) – ха
рактерстика (АПС, КСІ, ІШ, У).
Характерный (горизонт, точка) – характе
ристчний.
Хвойный – шпилькóвий (Г, Мзл, ДСТ), гли
цéвий (Г, Мзл), чатнний (ІШ, ДСТ, Т).
Хвост (часть марки) – чіп (чопá) (Граб).
Хищнический (о рубке, пользовании землей) – хижáцький (У, ІШ, Г).
Ход (геодезический) – хід (хóду) (Граб, УЗ,
Мзл, ТехІнІ);
х. висячий – х. всний;
х. диагональный – х. коснний;
х. замкнутый – х. зáмкнутий (Мзл);
х. инструментальный – х. струментó
вий;
х. контрольный – х. контрóльний;
х. магистральный – х. маґістрáльний
(Граб);
х. мертвый (винта) – х. мéртвий;
х. нивеллировочный – х. спадомíрний;
х. нивеллир-теодолитный – х. спадомíртеодолíтний;
х. опорный – х. опóрний;
х. полигональный – х. полігонáльний
(Граб);
х. разомкнутый – х. розíмкнутий (ТехІнІ);
х. ситуационный – х. ситуацíйний (ТехІнІ);
по ходу часовой стрелки – за годинникó
вою стрíлкою;
против хода часовой стрелки – прóти
годинникóвої стрíлки.
Ходовой (о линии) – ходовй (У3).
Хозяйственно-несущественный – госпó
дарно-незнáчнй;
х.-однородный – г.-одностáйний;
х.-освоенный – г.-засвóєний;
х.-технический – г.-технíчний.

Ценность

Хозяйство (землеустроительная единица) –
госпóдáрство (ПравЗ, Г, ІШ, ДСТ, Мзл,
АПС);
х. маломощное – г. малосле;
х. самостоятельное – г. самостíйне;
х. трудовое – г. трудовé.
Холм – горб (горбá) (Граб, Мхл, Г, ІШ, Т,
АПС);
х. насыпной – могла (АПС, Г );
х. песчаный – кучугýра (Г).
Холмистый – горбстий (Т), горбáстий (Г,
АПС, ІШ, Т).
Холмообразный – горб(к)увáтий (ІШ).
Хомут (часть инструмента) – хомýт(-тá)
(Граб), вірвáнт(-ту) (за Г);
х. (бугель) – рхва (Г).
Хребет (горный) – пáсмо (Мхл, Г, Т, ІШ).
Хроматический – хроматчний (ФС, Граб,
Мхл).
Хронометр – хронóметр(-тра) (ФС), часомíр
(-ра) (N).
Хрящеватый (почва) – хрящувáтий.
Хрящ – хрящ(-щá) (Г, Т).
Хутор – хýтір(-тора) (Граб, АПС, Г, ІШ,
ТехІнІІ, ДСТ).
Хуторской – хутірнй (АПС, Г), хутірськй
(ПравЗ, Г).

Ц
Цапфа (на трубе) – шйка (Граб), обрýч(-чá)
(Граб).
Цвет – кóлір(-льору) (ФС, КГА, Г, ТехІнІ, ІШ,
ДСТ, Нік, Т, Граб), бáрва (ФС, ІШ, Т, Нік,
ДСТ, Г);
ц. густой – к. густй, б. густá;
ц. слабый – к. легкй, б. легкá;
Цветистый – барвстий (Г, ІШ).
Цветной – кольорóвий (ФС, ІШ), бáрвний
(Т, Г, ФС).
Целина – цілинá (Г, ІШ, АПС, Т).
Целинный – цілнний (Г).
Цель (приспособление на рейке) – метá (Граб),
ціль(-лі).
Цельный (рейка, брус) – суцíльний (Мхл, Г,
ІШ), цíльний.
Цена (земли, леса) – цінá (Г, У, АПС, ІШ);
ц. (одного деления уровня) – вáртість(-тости)
(Граб, ІШ, ТехІнІІ).
Ценность – цíнність(-ности) (Т, АПС, ІШ),
вáртість(-тости) (АПС, Т, У, Г, ІШ);
ц. относительная – ц., в. віднóсна, ц.,
в. зглдна;
ц. техническая – ц., в. технíчна;
ц. хозяйственная – ц., в. господáрна.

Ценный
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Ценный (участок, сооружение) – цíнний
(ІШ, АПС), вáртний (ІШ, Г).
Центр – цéнтр(-тру) (КСІ, ФС, АПС, Т, Г),
осерéдок(-дку) (Т, ФС, Г, Граб, КСІ, ТехІнІ,
Пох, Мзл);
ц. оптический – ц., о. оптчний (ФС, Мзл);
ц. подземный – ц., о. підзéмний;
ц. селения – о. сéлища (Пох);
ц. сетки – перехрéстя сітки;
ц. хозяйственный – о. госпóдáрський
(ТехІнІ);
центр закладывать – цéнтр, осерéдок за
кладáти.
Центральный – центрáльний (КСІ, Т, ФС,
ІШ), осередкóвий (Т, КСІ, ФС, ІШ, АПС).
Центрик (чертежный) – цéнтрик(-ка) (N).
Центрирование, центрировка (инструмен
та) – центрувáння (Мхл, Т, ТехІнІ), осерé
джування, осерéдження (Граб).
Центрировать (инструмент) – центрувáти
(Мхл, ТехІнІІ, Мзл), осерéджувати, осерé
дити (Граб);
Цепной (кол, метод) – ланцюгóвий (Граб,
ІШ, АПС, ДСТ).
Цепь (горная) – пáсмо (Т, Г, Мхл, АПС);
ц. мерная – ланцг(-гá) (ФС, Т, Мхл, Граб, Г,
ІШ, ТехІнІІ, Мзл, ДСТ) мíрний; л. мíрчий;
ц. стоколенная – л. столанкóвий;
ц. треугольников – низка трикýтників.
Цилиндр визирный – цилíндер(-дра) (ФС,
Т, КСІ) зірнй.
Циркуль – колорс(-са) (N), цркуль(-ля);
ц. измерительный – циркуль вимíрний,
розмірач (Г, ФС);
ц. делительный волосной – ц., р. мікро
мéтрóвий;
ц. карандашный – к., ц. олівцéвий.
ц. полевой – р. польовй;
ц. пропорциональный – ц., р. пропорцíй
ний;
ц. пружинный – к., ц. пружнний;
ц. редукционный – ц., р. редукцíйний,
ц., р. пропорцíйний;
ц. рычажный, штанген-циркуль – к., ц. лі
нійкóвий (N), ц. штангóвий;
ц. со вставными ножками – к., ц. устав
кóвий (N);
ц. точный, волосной – р. тóчний, р. мікро
метрóвий.
Циркульный – колорсний (N), розмірачé
вий (N), цркульний;
ц. (порядок межевания) – обíжний (N).
Циферблат (шагомера, счетчика) – цифро
вк(-кá) (N), циферник(-ка) (N).
Цифровой (материал, данные) – цифровй
(АПС, КСІ, ІШ).

Ч
Чагарник – чагарнк(-кý, -кá) (Граб, Г).
Частичный (выдел, землеустройство) –
часткóвий (У, ІШ, АПС, Т).
Частный (владение, землемер, граница) –
привáтний (АПС, ІШ, Тмч, Г, ДСТ);
ч. (частичный) см. Частичный.
Часть – частна (Граб, АПС, У, ІШ, Т, Тмч,
ТехІнІ, Г);
ч. верховая (реки) – ч. горíшня;
ч. низовая (реки) – ч. низовá;
ч. стволовая (дерева) – ч. стовбурóва;
ч. строевая (дерева) – ч. будівéльна.
Чашечка, блюдце (для разведения туши) –
чáшечка, мсочка (N).
Чаща (лесная) – пýща (Г), гущáвинá (ІШ).
Чересполосица, чересполосность – посмýж
ність(-ности) (ТехІнІ, АПС,), роздрíбність
(-ности) (Граб), перемéжність(-ности) (N);
ч. внешняя – п., р. околшня;
ч. дробная – п., р. дрібнá;
ч. межселенная – п., р. міжсéлищна (Граб);
ч. непосредственная – п., р. безпосéредня;
ч. пограничная – п., р. узмéжна;
ч. сложная – п., р. складнá.
Чересполосный – посмýжний (ТехІнІ), роз
дрíбнй (Граб), перемéжний (N).
Черновой (план, запись) – чорновй.
Чернозем – чорнóземля (Г, Т, ДСТ, ІШ, АПС).
Черта, черточка – рса (Г, ФС, КСІ, ТехІнІІ,
ІШ, Тмч, Т, Мзл, ДСТ), рска (Граб);
ч. города, городская – межá міськá;
ч. резкая – р. різкá;
черту проводить – рсу провóдити (Т).
Чертеж – рисýнок(-нка) (Т, ІШ, ТехІнІ, УЗ,
КСІ, ФС, Трх, ДСТ, АПС);
ч. в карандаше – р. олівцéм;
ч. глазомерный – р. на óко, р. окомíрний
(ТехІнІІ);
ч. общий – р. загáльний (ТехІнІІ);
ч. от руки – р. просторýч, р. просторýч
ний;
ч. пояснительный – р. пояснльний;
ч. примерный – р. приблзний;
ч. рабочий – р. робóчий, р. робíтний;
ч. сборный – р. збірнй, р. звéдений
(ТехІнІІ);
ч. схематический – р. схематчний (ТехІнІ);
ч. эскизный – р. шкíцний, р. шкіцéвий;
чертеж отделать – рисýнок опорядти.
Чертежная (помещение) – рисóвня (АПС,
Др, ІШ, ДСТ, УЗ).
Чертежник – рисівнк(-кá) (ДСТ, ІШ, АПС,
Др).

Чертежный

– 94 –

Чертежный – рисівнй (Граб, ТехІнІ, УЗ,
АПС, ІШ), рисівнчий (N).
Чертить – рисувáти (АПС, Г, ІШ, Т, Др, КСІ);
ч. в натуральную величину – р. спрáвж
ньої величин;
ч. в уменьшенном масштабе – р. за змéн
шеним мірлом.
Черток, кнопка – пршпилька (N).
Черточный – рискóвй (Граб).
Черчение – рисувáння (АПС, КСІ, Т, Др, ДСТ,
Г, УЗ, ТехІнІ, ІШ);
ч. геометрическое – р. геометрчне;
ч. машинное – р. машинóве, р. машнне;
ч. ситуационное – р. ситуацíйне;
ч. техническое – р. технíчне;
ч. топографическое – р. топографíчне
(КСІ).
Четверть (в координатной системе) – чвéрть
(-ти) (КСІ).
Четкий (надпись) – чіткй (У, АПС, ІШ).
Четкость – чíткість(-кости) (ТехІнІ, АПС, ІШ).
Четыреугольник – чотирокýтник(-ка) (T, ІШ,
КСІ), кáрта (Г).
Четыреугольный – чотирокýтній (T, КСІ,
ІШ, ТехІнІ).
Чехол (для планшетов, инструмента) – кá
па (Г, ТехІнІІ), покрівéць(-вц) (Граб, АПС,
ІШ).
Чечевица (стекло) – сóчка (ФС, Граб, Т, ІШ,
ДСТ).
Чинить, очинить (карандаш) – застругýвати,
застругáти (СЖМ);
ч. лопаточкою – з. лопáткою;
ч. конусом. – з. гóстро;
Чинш – чинш(-шу) (Г, АПС, Нік).
Чиншевой – чиншовй (Г, АПС, Нік).
Число (дворов, верст) – кíлькість(-кости),
числó (КСІ, Г);
ч. видовое (дерева) – числó показнé (N);
ч. круглое – числó крýгле (КГА).
Числовой, численный (данные, масштаб) – числовй (Граб, KCІ, АПС).
Чистовод – чистовíд(-вóду) (Г, T, Трх).
Чистовой, беловой (чертеж, запись) – чис
товй, біловй (ІШ).
Чистый (о болоте, насаждении) – чстий
(Г, ІШ, АПС, Нік).
Член двора (землеустр.) – член господáр
ства, сім’янн(-на) (Г, АПС).
ч. д. трудоспособный – ч. г., с. працездáт
ний.
Чтение (по лимбу, нониусу) – читáння;
ч. двойное. – ч. подвíйне;
ч. повторное – ч. повтóрне.
Чувствительность (уровня) – чутлвість
(-вости) (АПС, ФС, Мзл);

Шорох

ч. достаточная – ч. достáтня (Мзл);
ч. излишняя – ч. зáйва (Мзл);
ч. недостаточная – ч. недостáтня.
Чувствительный (стрелка, уровень) – чут
лвий (ФС, АПС, ІШ).

Ш
Шаг – крок(-ку) (Г, АПС, Граб, ТехІнІІ, ІШ,
Мзл);
мерять шагами – мíряти крóками.
Шагомер – крокомíр(-ра) (Граб, Мзл), ходо
мíр(-ра) (N).
Шагомерный – крокомíрний.
Шарик (микрометренного винта) – гáлка (Г,
У, ІШ, Т), кýлька (Т, ФС, ДСТ).
Шарнир – сустáв(-ва) (Др).
Шарнирный – сустáвний (N).
Шарообразный – кулстий (Т, ФС, АПС, Г,
ІШ).
Шаткий (треножник, положение) – хиткй
(Мхл, Т, Г, АПС, ІШ, ФС), хисткй (АПС).
Шаткость – хткість(-кости) (Граб, ФС,
АПС, ІШ).
Шейка (на трубе, оси инструмента) – шй
ка (Граб).
Шерех см. Шорох.
Шереховатый (бумага) – шорсткй (Т, ФС,
ІШ, АПС, Г), шерехáтий.
Шероховатость – шóрсткість(-кости) (Т,
АПС, ІШ), шерехáтість(-тости).
Шест – жердна (АПС, ДСТ, ІШ, Г, У);
ш. гидрометрический – кий гідрометрч
ний (Граб).
Ширина – ширинá (Т, Граб, АПС, ФС, ІШ,
Г, ДСТ, Трх);
ш. в свету – ш. упрóсвіт;
шириною, в ширину – завшршки (Г, АПС,
ІШ, ФС), ушр (Г, СЖМ, АПС, ІШ).
Широкий – ширóкий (Г, Т, ІШ, Граб).
Ширококолейный – ширококóлíйний (АПС).
Широкополосный – широкосмýжний (ЗУ).
Широта – широтá (Т, АПС, Граб, УЗ, ІШ);
ш. приведенная – ш. звéдена.
Шкала – скáля (ФС, Г, Мхл, УЗ);
ш. испытательная – с. перевíрнá.
Шкицевание – шкіцувáння.
Шлюз (водоспускной) – óпуст(-та) (АПС, Г,
Пох, Трх, ІШ); шлюз(-за);
ш. камерный – ш. кáмерний.
Шляпка (винта) – голóвка (АПС, ІШ).
Шнур – шнур(-рá) (Г, ІШ, Трх, Мзл);
ш. мерный – ш. мíрний, ш. мíрчий.
Шорох (первый лед на реке) – шéрех(-ха)
(ФС), шарáн(-нá ) (Г).

Шоссе

Элевационный
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Шоссе – шосá (Т, ІШ), сошá.
Шоссейный – шосовй (ТехІнІІ, ІШ, Т), со
шовй.
Шоссированный – шосóваний (СШ), сошó
ваний.
Шпиль (в буссоли) – вíстрик(-ка) (N), шпé
ник(-ка) (Граб, Г);
ш. обводной (планиметра) – околчник(-ка)
(Г);
ш. (вершина горы) – шпиль(-л) (Граб, Мхл,
Мзл).
Шпилька или цепной колышек – шплька
(Граб, Мхл, ТехІнІ, Мзл, УЗ).
Шпинек (в инструменте) – шпéник(-ка) (Г).
Шпиц, пик (остроконечная, конусообразная
вершина горы) – шпиль(-л) (Мхл, Граб).
Шраффировать – рискувáти (N).
Шрафировка – рискувáння (N).
Шрифт – шрифт(-ту) (АПС, ІШ);
ш. вольный – ш. вíльний;
ш. египетский – ш. єгпетський;
ш. жирный – ш. грýбий;
ш. книжный, капитальный – ш. книжкó
вий;
ш. косой, наклонный – ш. кóсий,
ш. круглый, рондо – ш. крýглий, рондó;
ш. крупный – ш. велкий;
ш. курсивный, курсив – письмíвка (N);
ш. мелкий – ш. дрібнй;
ш. новый – ш. вíльний;
ш. печатный – ш. друкáрський;
ш. прямой – ш. прямй;
ш. средний – ш. серéдній;
ш. убористый – ш. тіснй (N).
Штабель (леса) – стіс (стóсу) (ДСТ, Г), мґ
ля (Г).
Штанга (вертушки) – штáнга (Т);
ш. висячая – ш. виснá;
ш. для подвешивания (вертушки) – ш. по
чіпнá.
Штанген-циркуль – штангóвий колóрс(-са)
(N).
Штанговый (планиметр, циркуль) – штан
гóвий (Граб).
Штатив – штатв(-ва) (Граб, ТехІнІІ, Мзл,
ВСР, Мхл), стоячóк(-чкá) (N);
ш. (треножник) – тринíжок(-жка) (Граб,
Г, У, ФС, ІШ).
Штифт, штифтик (часть инструмента) –
шпéник(-ка) (Граб, ДСТ, Г);
ш. обводной (в планиметре) – околчник
(-ка) (Г).
Штрих – рска (ІШ), штрих(-хá), (Граб, ІШ,
Т);
ш. (на картах для изображения неровнос
тей) – спадорска (Граб);

ш. вязаный – с-ки зв’зані (N);
ш.-линия – рискóванá лíнія (N).
Штриховать – рискувáти (N).
Штриховна – рискувáння (N).
Шурф – шурф(-фу) (Т).
Шурфование – шурфувáння.

Щ
Щека или берег (долины) – бéрег (-га) (Граб);
щ. (баксы) – клéшня (Граб);
щ. (боковая поверхность инструмента) –
бік (бóку) (Г).
Щуп – щуп(-па), шип(-пá) (Г, Шк), штир(-р)
(Г, Нік), шукáн(-нá) (Гуманищна).

Э
Экзаменатор (инструмент) – поділкомíр
(-ра) (N).
Эккер – кутівнця (Граб), кутнк(-кá) (N);
éкер(-ра);
э. восьмигранный – к. вісьмистíнна;
э. двузеркальный – к. двозеркалóва;
э. двупризменный – к. двопризмóва, дво
гранякóва (Граб);
э. зеркальный – к. дзеркалóва (Граб), к. люс
трóва;
э. конический – к. конíчна;
э. крестообразный, крестовидный – к. хри
щáта (Граб);
э. отражательный – к. відбивнá;
э. призматический – к. призматчна, к. гра
някóва (Граб);
э. простой – к. прóста;
э. с прозорами – к. з прозорами;
э. сферический – к. кулста (Граб);
э. цилиндрический – к. циліндрчна.
Эклиметр – схиломíр(-ра) (Мхл).
Экспертиза земельная – експертза (АПС)
земéльна;
э. камеральная – е. хáтня.
Экспликация – вклад(-ду) (за Г), експлі
кáція (Граб).
Экспозиция (участка) – експозція (Т).
Экстенсивный (хозяйство) – екстенсвний
(УЗ).
Эксцентриц(с)итет – ексцентрицитéт(-ту)
(Граб, Мзл, Т), нецентровність(-ности) (N).
Эксцентрический – нецептрóвний, ексцен
трчний (Т, ФС).
Эксцентричность (осей вращения) – ексцен
трчність(-ности) (Т).
Элевационный (винт) – підіймнй (N), пі
діймáльний (АПС, Др).
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Элемент

Элемент (обхода) – елемéнт(-ту) (ТехІнІ, АПС,
Т, ІШ).
Эллипсограф – еліпсорс(-са) (N), еліпсо
грáф(-фа).
Эскиз, набросок – нáрис(-су) (Т, ІШ, АПС),
шкіц(-цу) (Граб, Т, ДСТ, ІШ);
э. с соблюдением размеров – ш., н. мірль
ний (N);
э. набрасывать – шкіцувáти (N).
Эталон – етальóн(-на) (Граб);
э. концевый – е. кінцéвий (Граб);
э. черточный – е. рискóвй (Граб).

Ю
Юг, S – пíвдень(-дня) (Граб, ФС, Г, ІШ, АПС,
ТехІнІІ, Пох), пóлудень (ФС, АПС), S;
к югу – на пíвдень (АПС).
Юго-восток, ЮВ, Зюд-Ост, SO – півдéнний
схід (сходу), ПдС (Граб, ТехІнІІ, ІШ, Пох),
Зюд-Ост (Граб), SO.
Юго-восточный, ЮВ – півдéнно-схíдній
(Граб, ІШ), ПдС (Граб).
Юго-запад, ЮЗ, Зюд-Вест, SW – півдéнний
зáхід(-ходу), ПдЗ (Граб, IШ, ТехІнІІ, Пох),
Зюд-Вест (Граб), SW.
Юго-западный, ЮЗ – півдéнно-захíдній
(Граб, ІШ), ПдЗ (Граб).
Южный – півдéнний (ФС, АПС, Г, ІШ).
полуднéвий (Г, АПС, ІШ).
Юстирный (винт) – виправнй (N).
Юстировка – вправлення (N).

Ящик

Я
Язык, горный выступ – шпиль(-л) (Прилуччина), язк(-кá).
Яма – ма (АПС, Г, Т, ІШ);
я. последующая – я. дáльша;
я. починная – я. почнна.
Яр (укр.) – яр (ру) (Граб, Г).
Яркий (об изображении) – яскрáвий (АПС,
У, ІШ).
Ярко-освещенный – яскрáво-освíтлений.
Яркость (изображения предмета) – яскрá
вість(-вости) (ІШ);
я. трубы – сність люнéти (Граб).
Ярлык (разметочный на троссе) – брка
(за Г).
Ясность (трубы) – сність(-ности) (Граб,
Мзл) («ясність люнети просто пропор
ційна до квадрату перекруга вільного
отвору об’єктива». Граб, 103).
я. (чертежа, плана) – вирáзність(-ности)
(ТехІнІ, ФС, ІШ, АПС, Г), чіткість(-кости).
Ясный (зрение, представление) – сний (ІШ,
АПС, Г);
я. (план, видимость) – вирáзний (Граб, ІШ,
АПС, Г).
Ящик (для инструмента) – скрнька (Граб,
ТехІнІІ, Т);
я. с красками – с. фарбовá.

Аберація
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ПОКАЗНИК.

А
Аберація – аберация;
а. очна – а. глаза или оптическая;
а. подовжня – а. продольная;
а. поперечна – а. поперечная;
а. сферична – а. сферическая;
а. форми – а. формы;
а. хроматична – а. хроматическая.
Абрис – абрис;
а.-журнал – а.-журнал;
а. чорновий – а. черновой.
Абрисний – абрисный.
Авреоля – ореол.
Автокартограф – автокартограф.
Автоматичний – автоматический, действующий автоматически.
Агат – агат.
Агатовий – агатовый.
Агона – агона.
Аграрний – аграрный;
а. справа – а. вопрос.
Агрометр Бібікова – агрометр Бибикова.
Адміністративний – административный.
Аеродром – аэродром.
Аероздіймання – аеросъемка.
Аерокартограф – аерокартограф.
Аерофотоздіймання – аерофотосъемка.
Азимут – азимут.
а. географічний – а. географический;
а. західній – а. через запад;
а. зворотний – а. обратный;
а. магнетний – а. магнитный;
а. правдивий – а. истинный, а. действи
тельный;
а. простий – а. прямой;
а. справжній – а. истинный, а. действительный;
а. східній – а. через восток.
Азимутальний, азимутовий – азимуталь
ный.
Акомодація – аккомодация.
Акт – акт;
а. викупний – а. выкупной;
а. земельної реєстрації – а. земельной ре
гистрации;
а. землевпорядний – а. землеустроитель
ный, а. поземельного устройства;
а. оригінальний – а. подлинный;

а. первісний – а. первоначальный;
а. посвідковий – а. удостоверительный;
а. реєстрівний – а. регистрационный.
Алея – аллея.
Алінсатор – аллинсатор.
Алідада – алидада.
Алідадний – алидадный.
Амфитеатр – амфитеатр.
Анастигмат – анастигмат.
Анероїд – анероид.
Анкер – анкер.
Аномалія – аномалия;
а. магнетна – а. магнитная.
Апарат – аппарат;
а. автоматичний – а. автоматический;
а. реєстрівний – а. регистрирующий;
а. самописний – а. самопишущий;
а. самочинний – а. автоматический.
Апертура – апертура.
Апланат – апланат.
Апланатний – апланатический.
Ар – ар.
Арґумент – аргумент.
Аретир – арретир.
Аритмометр – арифмометр.
Аркуш – лист.
Артезійський – артезианский.
Артіль – артель.
Архів – архив;
а. земельний – а. земельный.
Аршин – аршин.
Асиметричний – асиметрический.
Асиметрія – асиметрия.
Асортимент – ассортимент.
Астигмат – астигмат.
Астролябійний, астролябічний – астроля
бический.
Астролябія – астролябия.
Ахроматизм – ахроматизм.
Ахроматичний – ахроматический.
Ахроматично-апланатичний – ахромати
чески-апланатический.

Б
Багатоземельний – многоземельный.
Багва – топь.
Багнистий – болотистый.
Багно – болото; грязь топкая.
База – базис.
Базний, базовий – базисный.
Байдик – буй, буек.
Байрак – овраг, поросший лесом; долина
лесистая.
Байрачний – овражистый.

Балка
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Балка – балка, овраг, долина степная, лощи
на, овраг степной с неглубокими берегами;
б. головна – лощина главная.
Баранець – баранчик (гайка).
Барва – краска, цвет; раскраска, расцветка;
б. густа – цвет густой;
б. легка – цвет слабый.
Барвистий – цветистый.
Барвлений – иллюминованный.
Барвлення – окрашивание, окраска; иллюминовка, раскраска, расцветка.
Барвний – красящий, придающий окраску,
цветной.
Барвність – раскраска, расцветка.
Барвувати, барвити, забарвити – красить,
придавать окраску; окрашивать, окрасить;
иллюминовать, расцвечивать, расцветить.
Бардіжання – лавирование.
Бардіжати – лавировать.
Барограма – барограмма.
Барограф – барограф.
Барометр – барометр;
б. пружинний – барометр пружинный;
б. живосрібловий, живосрібний – б. ртут
ный.
Барометричний – барометрический.
Бархан – бархан.
Басейн – бассейн;
б. збірний – б. накопной.
Батометр – батометр.
Батометричний – батометрический.
Бачення стереоскопічне – видение стерео
скопическое.
Бачити виразно – видеть ясно;
б. голим оном – видеть простым глазом;
б. гориніж – видеть в обратном виде.
Безбарвний – бесцветный.
Безвіддя – безводне.
Безвітрий – бесветренный.
Безвітря – безветрие, затишье.
Безвод(н)ий – безводный.
Безвод(н)ість – безводность.
Бездоріжжя – бездорожье.
Безземелля – безземелье.
Безземельний – безземельный.
Безкольоровий – бесцветный.
Безладдя – неустроенность.
Безладний – беспорядочний.
Безлісний – безлесный.
Безлісся – безлесность.
Безпеньковий – беспнистый.
Безплатний – безвозмездный.
Безпомилковість – безошибочность.
Безпосередній – непосредственный.
Безродинна особа – бессемейное лицо.

Бічний

Безсуперечний – бесспорный;
б. землевпорядний процес – администра
тивный землеустроительный процесс.
Белебень – место открытое возвышенное.
Берег – берег или щека, обрез;
б. болотистий – берег болотистый;
б. вигнутий – б. выпуклый;
б. голий – б. обнаженный;
б. горовий – б. возвышенный;
б. грузький – б. топкий;
б. загрожуваний, б. загрожений – б. угро
жаемий;
б. крутий – б. крутой;
б. лисий – б. обнаженный;
б. лісистий – б. лесистый;
б. луговий – б. лесистый, низкий;
б. мачаруватий – б. заболоченный;
б. навислий – б. нависший;
б. накладний – б. прижимной;
б. низинний – б. низменный;
б. підмивний – б. подмываемый, подмыв
ной;
б. пологий – б. отлогий;
б. противний, б. протилежний – б. противоположный;
б. скелястий – б. скалистый;
б. стрімкий – б. отвесный;
б. угнутий – б. вогнутый;
б. укріплений – б. укрепленный;
б. урвистий – б. обрывистый.
Береги – поля чертежа.
Береговий – береговой.
Бережина – полоса береговая, п. побережная.
Бескед – овраг непроходимый, глубокий, гор
ный.
Бик – бык.
Бирка – бирка, ярлык.
Бистрий – быстрый.
Бистриня – быстроток, течение быстрое,
стремительное.
Бігти – течь быстро.
Бігун – полюс земной.
Бігуновий – полярный.
Бік – бок, сторона;
б. горішній – сторона верховая;
б. господарчий – с. хозяйственная;
б. зв’язний – с. связывающая;
б. низовий – с. низовая.
б. проміжний – с. промежуточная;
б. формальний – с. формальная;
б. чоловий – с. лицевая.
Біловий – чистовой, беловой.
Бінокль – бинокль.
Бір – бор, лес боровой.
Бічний – боковой.

Блакить
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Блакить – лазурь.
Близ, близькість – близость.
Блискавичний – громоотвод.
Блудний – блуждающий.
Блякний – выцветающий, тусклый.
Блякнути – тускнеть, выцветать.
Бляха – бляха.
Боковий – боковой.
Болотистий – болотистый.
Болотити, заболотити – заболачивать, заболотить.
Болотище – болото высохшее.
Болотіння – заболачивание.
Болотнілий – заболачивающийся.
Болот(н)іти, заболот(н)іти – заболачиваться, заболотиться.
Болотняк – болотняк.
Болото – болото;
б. безпенькове – б. беспнистое;
б. високе – б. боровое, б. высокое;
б. вис(о)хле – б. высохшее;
б. вільхове – б. ольховое;
б. гіпнове – б. гипновое;
б. грузьке – б. топкое;
б. джерельне – б. ключевое;
б. долинне – б. низинное;
б. комишеве – б. камышовое;
б. лісове – б. лесное;
б. лукове – б. луговое;
б. малопенькове – б. малопнистое;
б. мохове – б. моховое;
б. надводне – б. надводное;
б. неперехідне – б. непроходимое;
б. низинне – б. низинное;
б. осокове – б. осоковое;
б. очеретувате – б. с камышом, б. с тростником;
б. очеретяне – б. камышовое;
б. пенькувате – б. пнистое;
б. перехідне – б. проходимое;
б. переходове – б. переходное;
б. підводне – б. подводное;
б. прогноїсте – б. топкое;
б. рівне – б. гладкое, б. ровное;
б. сфагнове – б. сфагновое;
б. торфове – б. торфяное, торфяник;
б. трав’яне – б. травяное;
б. чисте – б. чистое.
Болотяний – болотный.
Бонітет – бонитет.
Бонітовний, бонітівний – бонитировочный.
Бонітування – бонитировка.
Бонітувати – бонитировать.
Боровина – болото боровое.
Борозна – борозда.
Брак – недостаток.

Брати під увагу (до уваги) – учитывать.
Брезент – брезент.
Брила – глыба.
Брід – брод.
Бродом – вброд.
Бруд – грязь, нечистота.
Бруднити – грязнить.
Брук – мостовая каменная.
Брус – бревно, обтесанное на 4 грани, брус;
б. мірний – б. мерный;
б. поріжний – б. порожный.
Брусковий – брусковый.
Брусований – брусчатый.
Брусовий – брусовой.
Брусся – брусья.
Будинок – здание;
б. громадський – з. общественное.
б. державний – з. казенное;
б. приватний – з. частное.
Будівельний – строевой, строительный.
Будівля – постройка, строение.
Будка – будка.
Будова – устройство; строение (геологическ.).
Будування – построение.
Буйний – густой и высокий.
Булавиця – бакса.
Бульбочка – пузырек.
Бура – бурление.
Бурнак – вынос (в реке).
Бурування – бурление.
Бурувати – бурлить.
Бурхати – бурлить.
Бурхливий – бурливый.
Бусольний – буссольный.
Бусоля – буссоль:
б. з прозорами – б. с диоптрами;
б. контрольна – б. контрольная;
б. прозірникова – б. с диоптрами;
б. ручна – б. ручная;
б. Шмалькальдерова – б. Шмалькаль
дера.
Бутина – лесосека.
Бьєф – бьеф.
Бюро – бюро;
б. рисівниче – б. чертежное.

В
Вага – вес;
в. спостереження – в. наблюдения;
в. трикутника геометрична – в. треуголь
ника геометрический;
в. т. загальна – в. т. общий;
в. т. тригонометрична – в. т. тригонометрический.

Ваговий
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Ваговий – весовой.
Вада – порок.
Важіль – рычаг;
в. зігнутий – р. изогнутый;
в. колінчастий – р. коленчатый;
в. рівнораменний – р. равноплечий;
в. різнораменний – р. разноплечий.
Важільний – рычажный.
Важок – гирька.
Ваканець – земля свободная, з. невозделываемая; участок пустопорожний.
Ваканцевий – свободный.
Вал – вал.
Валок – валик.
Валюша – мельница сукновальная.
Варіянт – вариант.
Вартий уваги – достопримечательный.
Вартість – стоимость, ценность, достоинство, цена;
в. верстова – с. поверстная;
в. відносна, зглядна – ц. относительная;
в. господарна – ц. хозяйственная;
в. грошова – с. денежная;
в. на пні – с. корневая;
в. ринкова – с. рыночная;
в. технічна – ц. техническая.
Вартний – ценный.
Ватага вишукова – партия изыскательная;
в. дослідницька – п. исследовательская;
в. землевпорядна – п. землеустроительная.
Ватман – бумага ватманская.
Вегетаційний – вегетационный.
Вегетація – вегетация.
Вежа – башня.
Вежка – вышка.
Великомірний – великомерный.
Великосімейний – многочисленный.
Великосімейність – многочисленность.
Величина – величина;
в. допускна – в. допускаемая;
в. змінна – в. изменяющаяся; в. непостоянная;
в. кута ступенева, в. к. градусова – в. угла
в градусах;
в. нестала – в. непостоянная;
в. об’ємна – в. объемная;
в. припускна – в. допускаемая.
в. стала – в. постоянная;
в. шукана – в. искомая.
Вердитер – вердитер.
Верньер – верньер;
в. зворотний – в. обратный.
Верства – верста; столб верстовой; пласт;
в. водовмісна – п. водоносный;
в. водопропускна – п. водопроницаемый;
в. непропускна – п. непроницаемый.

Вигинати

Верствування – напластование.
Верстівка – верстовка.
Верстовий – верстовой, поверстный;
Вертепа – ущелье.
Вертіти – вертеть, сверлить.
Верх – вершина.
Верхів’я – верховье, начало.
Верхній – верхний.
Верховий – вершинный.
Верховина – вершина.
Верховинний – вершинный.
Верховіття – верхушка дерева.
Вершковий – верхушечный, вершинный.
Вершок – вершок; вершина.
Веслувати – грести.
Вешняк – дорога весенняя; мельница, рабо
тающая только весной.
Взаємний – взаимный.
Взірець – образец.
Взір типовий – о. типичный.
Взірний – модельный.
Взіри під увагу (до уваги) – учитывать.
Взяти – учесть.
Вибалок – овраг небольшой, мелкий; отрог, оврага, конец оврага; отрог балки.
Вибирати, вибрати – выбирать, выбрать.
Вибір – выбор.
Вибор дати – выбор предоставить.
Видбірний – выборочный.
Виверт – ветровал.
Вивертати, вивернути – выворачивать, ви
вернуть.
Вивищатися – возвышаться.
Вивірний, вивірчий – выверочный.
Вивіряння, вивірення – выверка.
Вивіряти, вивірити – выверять, выверить.
Вивітрілий – выветрелый.
Вивітрілість – вывертелость.
Вивітрюваність – выветриваемость.
Вивітрювання – выветривание.
Вивітрюватися, вивітритися – выветриваться, выветриться.
Вивласненість – отчуждаемость.
Вивласнювання, вивласнення – отчуждение.
Вивласнювати, вивласнити – отчуждать,
отчудить.
Виводитися, вивестися з ужитку – выходить, выйти из употребления.
Виворіт – оборот, изнанка.
Вивчати, вивчити – изучать, изучить.
Вигар – место выгорелое.
Вигин – выгиб.
Вигинання – выгибание.
Вигинати, вигнути,-ся – выгибать, выгну
ть,-ся.
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Вигідний – удобный.
Вигін – выгон; поле у села для скота.
Вигляд – вид, фигура;
в. боковий, в. бічний – в. боковой, в. сбоку;
в. з пташиного лету – в. с высоты птичьего полета;
в. з чола – в. лицевой, в. передний, в. спереди;
в. задній – в. задний;
в. зверхній – в. внешний;
в. згори – в. вертикальный, в. сверху:
в. передній – в. лицевой, в. передний,
в. спереди;
в. подовжній – в. продольный, в. вдоль;
в. рельєфний – в. рельефный;
в. чоловий – в. лицевой, в. передний,
в. спереди.
Вигнутий – выпуклый.
Вигнутість – выгнутость; выпуклость.
Вигнуто-вгнутий – выпукло-вогнутый.
Вигода – удобство.
Вигодити годину, в. час – выбрать время.
Вигорати, вигоріти – выгорать, выгореть.
Виґвинчувати, виґвинтити – вывинчивать,
вывинтить.
Видалення води – водоудаление.
Видатність – дебет.
Видимий – видимый;
Виділ – выдел;
в. неповний – в. неполный;
в. обов’язковий – в. обязательный;
в. повний – в. полный;
в. попередній – в. предварительный;
в. примусовий – в. принудительный;
в. струментовий – в. инструментальный;
в. у натурі – в. в натуре;
в. частковий – в. частичный;
до виділу підлягати – выделу подлежать.
Виділяння, виділення – выделение.
Виділяти,-ся, виділити,-ся – выделять,-ся,
выделить,-ся.
Видний – видимый;
в. різко, в. ясно – в. резко.
Видність – видимость.
Видолинок – отрог долины.
Визначування, визначання, визначення –
определение, обозначение, нанесение (на
чертеж).
Визначувати, визначати, визначити – обо
значать, выражать, выразить, наносить,
нанести, определять, определить.
Вийма, виймання – выемка, выем.
Викази – показания.
Викарбовувати, викарбувати – высекать,
высечь.

Вилучування

Викеровувати – лавировать.
Викидати прапорці – вывешивать флажки.
Викінченість – оконченность.
Викіп – выемка, выем.
Викіт – выемка (круглая).
Виклад – экспликация.
Викладати, викласти – выкладывать, выкласть, выложить;
в. навпереклад – в. в клетку.
Виклиновування, виклинювання – выкли
нивание.
Виклиновуватися, виклинитися – выклиниваться, выклиниться.
Виключання, виключення – исключение.
Виключати, виключити – исключать, исключить.
Виконавець – исполнитель.
Виконавчий (рисунок) – исполнительный.
Виконування, виконання – исполнение;
приведение в исполнение;
в. землемірне – исполнение землемерное;
в. камеральне, хатнє – и. камеральное;
в. межове – и. межевое;
в. польове – и. полевое.
Виконувати, виконати – исполнять, испол
нить; приводить, привести в исполнение.
Викопійовування, викопіювання – викопировка, выкопирование.
Викопійовувати, викопіювати – выкопировывать, выкопировать.
Викопія (копія частини пляну) – выкопировка.
Використовування, використання – использование.
Викреслювати, викреслити – вычеркивать,
вычеркнуть.
Викривленість – искаженность.
Викривлення, перекручення – искажение.
Викривляти, викривити – искажать, иска
зить.
Викрут – изворот.
Викрутка – отвертка.
Викручувати, викрутити – вывертывать,
вывернуть; вывинчивать, вывинтить.
Викупна – акт выкупной:
Викупне – платеж выкупной.
Вилення – извивание.
Вилина – извилина.
Вилка – вилка;
в. з закругленням – в. с округлением;
в. таксаційні – в. мерная или таксационная.
Вилкуватий – вилкообразный.
Вилучати, вилучити – исключать, исключить; изъять.
Вилучування, вилучання, вилучення –
изъятие, исключение.

Вильний
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Вильний – извилистый.
Вильність – извилистость.
Вимальовувати, вималювати – вырисовы
вать, вырисовать.
Вимежовування, вимежування – вымежевывание, вымежевание.
Вимежовувати, вимежувати – вымежевывать, вымежевать.
Вимивати, вимити – вымывать, вымыть.
Вимивина – вимоина, водомоина, промоина.
Вимір – вымеривание; измерение; промер;
в. базний – измерение базисное;
в. безпосередній – и. непосредственное;
в. в окремих точках – промер в отдельных точках;
в. далекоміром – измерение помощью
дальномера;
в. дозем(н)ий – и. в вертикальной плоскости;
в. з льоду – промер со льда;
в. за бичовою – п. по бичеве;
в. за гребками – промеры по гребкам;
в. за косими гальсами – промеры по косым галсам;
в. за линвою – п. по троссу;
в. за подовжніми профілями – п. по продольным профилям;
в. за поперечними профілями – п. по
поперечным профілям;
в. за секундоміром – п. по секундомеру;
в. кроками – измерение шагами;
в. лінійний – и. линейное;
в. перехресні – п. перекрестные;
в. поземний – и. в горизонтальной плоскости;
в. простопадний, в. доземний – и. в вертикальной плоскости;
в. точний – и. точное. Див. Вимірювання.
Вимірний – вымерной; измерительный; мер
ный; промерний.
Вимірник – промерщик.
Вимірність – измеримость.
Вимірчий – мерильный, мерительный, мер
ный.
Вимірювання, вимірення – вымеривание;
измерение; промер;
в. градусне, в. ступеневе – и. градусное;
в. на око – в., и. глазомерной;
в. перевірне – в., и. проверочное;
в. почасове – в., и. по времени;
в. струментове – и. инструментальное.
Див. Вимір.
Вимірювати, виміряти – вымеривать, вымерить, вымерять, измерять, измерить,
промерять, промерить;
в. на мапі – измерять по карте;

Виразний

в. укладанням, укладаючи – измерять
откладыванием.
Винесення – вынос.
Виносити, винести – выносить, вынесть.
Винятковий – исключительный.
Виняток – исключение.
Виображування, виображання, виображення – изображение; представление;
в. наочне – и. наглядное;
в. перспективне – и. перспективное;
в. поземинами – и. в горизонталях;
в. схематичне – и. схематическое.
Виображувати, виображати, виобразити –
изображать, изобразить, представлять,
представить.
Випар – испарение.
Випарний – испарительный.
Випарник – испаритель.
Випарність – испарительная способность;
испаряемость.
Випаровувати, випарувати – испаряться,
испариться.
Випарювати, випарити – испарять, испарить.
Випарюватися, випаритися – испаряться,
испариться.
Випис – выпись, выписка; исключение из
списков.
Виписувати, виписати – исключать, исключить из списков.
Виполіскний – выщелачиваемый.
Виполіскування – выщелачивание.
Виполіскувати, виполіскати – выщелачивать, выщелочить.
Виправа – исправление.
Виправка – выправка, поправка.
Виправляння, виправлення – выпрямление; исправление, юстировка.
Виправляти, виправити – выправлять, вы
править; выпрямлять, выпрямить; исправ
лять, исправить.
Виправний – выправительный; исправительный; выправочный; поправочный; юс
тирный; исправимый.
Виправність – исправимость.
Випробний – испытательный.
Випробовування, випробування – испытание.
Випробовувати, випробувати – испытывать, испытать.
Випростовування, випростання – спрямление.
Випростувати, випростати – спрямлять,
спрямить.
Вир – водоворот.
Виразний – выразительный; отчетливый;
ясный.

Виразність
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Виразність – выразительность, отчетливость, ясность.
Вирва – рытвина.
Виринання (про джерело) – вытекание.
Виринати, виринути – вытекать, вытечь;
всплывать, всплыть.
Вирисовування, вирисування – вычерчивание.
Вирисовувати, вирисувати – вычерчивать,
вычертить;
в. тушем, в. олівцем – вычертить в туши,
в. в карандаше.
Вирібний, вирібковий – деловой, поделочний.
Вирівнювання, вирівнення – выпрямление,
уравнение, уравновешивание, уравновешение.
Вирівнювати, вирівняти – выпрямлять,
выпрямить; уравнивать, уравнять; уравновешивать, уравновесить.
Вирівняльний – уравнительный.
Вирівняльність – уравнительность.
Виріжок – что-либо, выдающееся углом.
Виріз – вырез.
Вирізний – выдающийся.
Вирізняти,-ся, вирізнити,-ся – выделять,
-ся, выделить,-ся; выдаваться, выдаться;
в. на тлі – отделяться от фона.
Виробня – завод.
Вирубування – вырубка.
Вирубувати, вирубати – вырубывать, вырубить; срубывать, срубить.
Виселок – выселок, отселок.
Виселяння, виселення – выселение.
Виселяти, виселити – выдворять, выдворить; выселять, выселить; отселять, отселить.
Висип – насыпь.
Висихання, висхнення – высыхание.
Висихати, висох(ну)ти – высыхать, высох
нуть; иссыхать, иссохнуть.
Вис(ш)крібати, вис(ш)кребти, вискрома
джувати, вискромадити – выскабливать,
выскоблить.
Вислід – результат.
Вислідний – результативный.
Виснажний – истощающий.
Виснажувати, виснажити – истощать, истощить.
Висний – висящий; подвесний.
Висновок – вывод, заключение.
Висовувати, висувати, висунути,-ся – выдвигать, выдвинуть,-ся; высовывать, высу
нуть,-ся.
Висок – весок; отвес.
Високий (про луки) – возвышенный.

Вицвітання

Високоберегий – высокобережный.
Високорослий – высокорослый.
Високостовбур(н)ий, високостовбуровий –
высокоствольный.
Висота – высота (в градусах);
в. (лінійна) – альтитуда, высота.
Висотомір – высотомер.
Височина – возвышение;
в. відносна – в. относительная.
Височитися – возвышаться.
Виставати, вистати – выдаваться, выдаться; выделяться, выделиться; выступать,
выступить.
Виставляти, виставити – выставлять, выставить.
Виставний – выступающий.
Висталий – выдающийся.
Виступ – выступ; выход.
Виступати, виступити (вгору, вперед) – вы
даваться, видаться.
Виступний – выдающийся.
Висувний – выдвигаемый; выдвижной;
Висушний – осушительный, осушной.
Висушування, висушення – осушение, осу
шивание, осушка.
Висушувати, висушити – иссушать, иссушить.
Висхлий – высохший.
Виталище – местопребывание.
Витвір – образование.
Витися – извиваться.
Витичений – отмеченный вехами.
Витичування, витичення – отметка вехами, провешивание.
Витичувати, витичити – провешивать, про
весить.
Витік – исток.
Витікання – вытекание, истечение.
Витікати, витекти – вытекать, вытечь.
Витка – веревка из прутьев.
Витрата – расход;
в. елементарна – р. элементарный.
Витривалий – устойчивый.
Витривалість – выносливость; устойчивость.
Витушка – мотушка.
Витягати, витягти – вытягивать, вытянуть.
Вихідний – исходный; отправной.
Виходець – выходец.
Виходити, вийти – выходить, выйти.
Вихор – вихрь.
Вихорити, вихоритися – вихрить, крутиться вихрем.
Вих(о)руватий – вихреобразный.
Вихровий – вихревой.
Вицвілий – выцветший.
Вицвітання – выцветание.

Вицвітати
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Вицвітати, вицвісти – выцветать, выцвесть.
Вицвітний – вицветающий.
Вичерпний – исчерпывающий.
Вишина – альтитуда; высота;
в. відносна, в. зглядна – в. относительная;
в. надморська, в. над рівнем моря – в. над
уровнем моря;
в. ортометрична – в. ортометрическая;
в. проїзна – в. для прохода судов;
в. умовна – в. условная.
Вишинний – высотный.
Вишиномір – альтиметр; высотомер.
Вишиномірний – альтиметрический, высотомерный.
Вишка – отметка;
в. проєктна – о. проектная;
в. робітна – о. рабочая;
в. синя – о. синяя;
в. умовна – о. условная;
в. червона – о. красная;
в. чорна – о. черная.
(Ви)шукарство – дело изыскательское; искусство изыскательское.
(Ви)шукарський – изыскательный, изыскательский.
Вишуки – изыскание, изыскания;
в. геологічні – изыскания геологические;
в. гідрологічні – и. гидрологические;
в. гідротехнічні – и. гидротехнические,
в. додаткові – и. дополнительные;
в. економічні – и. экономические;
в. залізничні – и. железнодорожные;
в. комерційні – и. коммерческие;
в. остаточні – и. окончательные;
в. перевірні – и. поверочные;
в. поверхові, летучі – и. летучие;
в. повні – и. полные;
в. попередні – и. предварительные;
в. розвідкові – и. разведочные, и. реко
гносцировочные;
в. технічні – и. технические;
в. часткові – и. частичные;
в. шляхові – и. дорожные.
Вишуковий – изыскательский, изыскательный.
Вишукування, вишукання – изыскивание, изыскание.
Вишукувати, вишукати – изыскивать, изы
скать.
Вишукувач – изыскатель.
Вищання – возвышение.
Вищати, повищати – выше делаться, в. сде
латься.
Вияв – обнаружение.
Виявляти, виявити – обнаруживать, обнаружить;

Відлічування

в. дослідом – выяснять, выяснить путем
опыта.
Виярок – овраг небольшой мелкий; отрог
оврага, конец оврага.
Відбивання, відбиття – отражение.
Відбивати, відбити – отражать, отразить.
Відбивний – отражательный, отражающий.
Відбігщина – земли бросовые.
Відблиск – отблеск.
Відвідний – отводной.
Відводжування, відведення – отвод.
Відводжувати, відводити, відвести – отво
дить, отвести.
Відгалуження – ответвление.
Відвґинчувати, відґвинтити,-ся – отвинчивать, отвинтить,-ся.
Віддавати, віддати – передавать, передать.
Віддалений – отдаленный; отстоящий; удаленный.
Віддаленість – отдаленность, удаленность.
Віддалення – отдаление; расстояние;
в. виразного зору – р. ясного зрения,
в. зенітне – р. зенитное;
в. фокусне, в. фокальне – р. фокусное.
Віддаль – дистанция, отдаление, расстояние; див. Віддалення.
Віддільний – отделимый.
Відділяти, відділити,-ся – отделять, отде
лить,-ся.
Відзнака – особенность; отличие.
Відзначний – особенный.
Відзначування, відзначання, відзначення –
отметка, отмечание.
Відбирання – отобрание, редукция.
Відкидний – откидной.
Відклад – отложение.
Відкладання, відкладення – откладывание,
отложение.
Відкладати, відкласти – откладывать, отложить.
Відкріпляти, відкрепити – откреплять, открепить.
Відкрутний – отвертный.
Відкручувати, відкрітити – отвертывать,
отвернуть.
Відлеглий – отстоящий.
Відлежати – отстоять.
Відлік – отсчет;
в. назад – о. назад;
в. ординарний – о. ординарный;
в. пересічний – о. средний;
в. середній – о. средний;
в. уперед – о. вперед.
Відлічний – отсчетный.
Відлічування, відлічення – отсчитывание.

Відлічувати

– 105 –

Відлічувати, відлічити – отсчеты брать,
о. взять; отсчитывать, отсчитать.
Відмежівний – отграничительный.
Відмежовування – отграничивание, отграничение, отмежевывание.
Відмежовувати, відмежувати – отграничивать, отграничить; отмежевывать, отмежевать.
Відмежувальний – отграничительный.
Відмивання (рис) – отмывка.
Відмивати, відмити – отмывать, отмыть.
Відміна – вариант; видоизменение; особенность; отличие.
Відмінний – особенний; отличительный.
Відміняти, відмінити – видоизменять, видоизменить.
Відмірювання, відміряння – отмеривание.
Відмірювати, відміряти – отмеривать, отмерять, отмерить.
Відмітний – отличительный.
Відновлення – возобновление; восстановление.
Відновлювати, відновляти, відновити – во
зобновлять, возобновить; восстановлять,
восстановить.
Відновний – восстановительный.
Віднога – ветвь; отвершок; отрог; рукав.
Відносний – относительный.
Відокремлений – обособленный.
Відокремленість – обособленность.
Відокремлювати, відокремити – отделять,
отделить.
Відокремний – отделимый.
Відомість – сведение.
Відпад – отпад.
Відповідний – соответственный.
Відрізний – отрезной.
Відрізок – отрезок.
Відрізування, відрізання – отрезывание,
отрезание, отрезка.
Відрізувати, відрізати – отрезывать, отрезать.
Відруб – отруб; участок отрубной, у. обособ
ленный;
піти на відруб – выделяться, выделиться
на отруб.
Відрубний – обособленный; отдельный, от
резной; отрубной.
Відрубний – отрубщик.
Відрубність – обособленность.
Відсвіт – отсвет.
Відсвічувати, відсвітити,-ся – отсвечивать,
отсветить,-ся.
Відслонений – обнаженный.
Відслонення – обнажение.

Вісь

Відслонюватися, відслонитися – обнажать
ся, обнажиться.
Відсоння – сторона солнечная.
Відступ – отступление; малое расстояние.
Відступати, відступити – отступать, отсту
пить.
Відтинок – отрезок.
Відтінок – оттенок.
Відтінювання, відтінення – оттенение.
Відтінювати, відтінити – оттенять, оттенить.
Відумерлість – выморочность.
Відумерщина – выморочный двор, в. имущество.
Відхил – деклинация; отклонение; склонение.
Відхиломір – деклинатор;
Відхилорис – деклинограф.
Відхильний – деклинационный.
Відхиляння, відхилення – отклонение.
Відхиляти, відхилити,-ся – отклонять,
отклонить,-ся.
Відчутний – ощутимый.
Відшкодовування, відшкодування – возмещение.
Відшкодовувати, відшкодувати – возмещать, возместить.
Відшукуваний – искомый.
Відшукувати, відшукати – отыскивать,
отыскать.
Вік – возраст;
в. груповий – в. групповой.
Вікнина – воронка водоворота; окно;
Вікно (на болоті) – окно.
Віко – крышка ящика.
Віковий – вековой.
Вільна поверхня води – зеркало воды.
Вільний – свободный.
Вільно-висний – свободно висящий.
Вінця – края (диска).
Вір – изгородь жердевая.
Вірвант – хомут.
Вірний – верный.
Вірність – верность;
в. відносна, в. зглядна – в. относительная.
Віртуальний – виртуальный.
Вістрик – шпиль (буссоли).
Вістря – острие.
Вісь – ось;
в. геометрична – о. геометрическая;
в. головна – о. главная;
в. земна – о. земли, о. земная;
в. зірна – о. визирная, о. визирования; о. зре
ния, о. оптическая; о. коллимационная;
в. колімаційна – о. коллимационная;

Вітка
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в. магнетна – о. магнитная;
в. обертання – о. вращения;
в. оптична – о. зрения, о. оптическая.
Вітка, віта – ветвь.
Вітер – ветер;
в. береговий – в. береговой;
в. головний – в. господствующий;
в. горовий, в. горішній – в. верховой;
в. добрий – в. свежий;
в. згінний – в. сгонный;
в. навальний – в. навальный;
в. нагінний – в. нагонный;
в. низовий – в. низовой;
в. переважний – в. господствующий;
в. противний – в. встречный;
в. рвачкий – в. порывистый;
в. супротивний – в. встречный;
в. тихий, в. малий – в. слабый;
в. ходовий – в. попутный.
Вітріти, звітріти – выветриваться, выветриться.
Вітровий – ветровой.
Вітровказ – анемоскоп, ветроуказатель, флю
гер.
Вітролом – буревал, бурелом.
Вітромір – анемометр, ветромер.
Вітромірний – анемометрический.
Вітряк – мельница ветряная.
Вітряний – ветреный.
Віядук – виадук.
Віялуватий – веерообразный.
В’їзд – въезд.
Вказівка – указание.
Вкладень – вкладыш.
Вклинюватись – вклиниваться.
Вкривний – покровный.
Вкраплений – вкрапленный.
Вкраплювання, вкроплення – вкрапливание.
Владний – владелец.
Владницький – владельческий, владенный.
Власник – собственник.
Власність – собственность.
Властивий – особенный, свойственный.
Властивість – особенность, свойство.
Вливання (про річки) – впадение.
Вливатися, влитися – вливаться, влиться;
впадать, впасть.
Вміст – содержание (объемное).
Вогкий – сырой.
Вода артезійська – вода артезианская;
в. атмосферна – воды атмосферные;
в. висока – в. высокая;
в. горішня – в. верховая;
в. ґрунтова – в. грунтовая, в. почвенная;
в. джерельна – в. ключевая;

Водопостачання

в. дощова – в. дождевая;
в. зливна – в. спускная;
в. зливова, – в. ливневая;
в. колодязна – в. колодезная;
в. м’яка – в. мягкая;
в. надземна – в. надземная;
в. непитна – в. негодная для питья;
в. низька – в. низкая;
в. питна – в. годная для питья, в. питьевая;
в. поверхнева – воды надземные; в. поверхностная;
в. підземна – воды подземные;
в. пола – в. полая;
в. прибутна – в. прибылая;
в. промислова – в. промышленная;
в. солодка – в. пресная;
в. стічна – в. сточная;
в. стояча – в. стоячая;
в. тверда – в. жесткая, в. твердая;
в. текуча – в. текучая, в. проточная.
Водний – водный.
Воднистість – водоносность.
Водовидатність – водопроизводительность.
Водовідвідний – водоотводный.
Водовказ – водоуказатель.
Водовказний – водоуказательный.
Водовмісний – водоносный.
Вододіл – водораздел, перевал.
Вододільний – водораздельный.
Водозахисний – водоохранный.
Водозбіжний – водосточный.
Водозбір – бассейн накопной, водосбор.
Водозбірний – водосборный.
Водозбірник – водосборник.
Водойма – бассейн; водовместилище; водоем.
Водоймище – водовместилище; водохрани
лище.
Водомір – водоизмеритель, водомер, прибор водоизмерительный.
Водомірний, водомірний – водоизмеритель
ный, водомерный.
Водомірник – водомерщик.
Водомірня – гидрометрическая станция.
Водомісткість – водовместимость;
в. корисна – в. полезная;
в. мертва – в. мертвая.
Водонепрохідний – водонепроницаемый, во
доупорный.
Водонепрохідність – водонепроницаемость,
водоупорность.
Водоносний – водоносный.
Водоносність – водоносность.
Водоперепускний – водопропускной.
Водопій – водопой.
Водопілля – водополье, половодье.
Водопостачання – водоснабжение.

Водоприйма(ч)
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Водоприйма(ч) – водоприемник.
Водоприймальний, водоприймовий – водоприемный.
Водопровідність – водопроводимость.
Водопрохідний – водопроницаемый.
Водорий – водомоина, вымоина, водорой,
промоина.
Водосиловня – гидроустановка
Водоспад – водопад.
Водоспуск – водоспуск.
Водоспускний – водоспускной.
Водостій – водостой.
Водостійкий – водостойкий.
Водостік – водосток.
Водосточний – водосточный.
Водотисний – водостеснительный.
Водотічна лінія – тальвег.
Водотока – водоток.
Водотривкий – водоупорный.
Водотривкість – водоупорность.
Водотяжня – водокачка.
Водочинний заклад – вододействующее за
ведение.
Водяний, водявий – водяной.
Водянистий, водяний – водянистый.
Возовий (про шлях) – гужевой, колесный.
Волога – влага.
Вологий – влажный.
Вологість – влажность.
Вологнути – влажнеть.
Вологоємний – влагоемкий.
Вологоємність – влагоемкость.
Вологомір – влагомер, гигрометр;
в. самописний – гигрометрограф.
Володар – обладатель.
Володілець – владелец.
Володільницький – владельческий, владен
ный.
Володіння – владение, обладание;
в. відрубне – в. отдельное;
в. громадське – в. общественное;
в. доживоття – в. пожизненное;
в. колишнє – в. прежнее;
в. общинне – в. общинное;
в. одноособовое – в. единоличное;
в. погосподне – в. подворное;
в. приватне – в. частное;
в. прилегле – в. прилежащее;
в. свавільне – в. самовольное;
в. спільне – в. общее, в. совместное;
в. стороннє – в. постороннее;
в. суміжне – в. прилежащее;
в. фактичне – в. фактическое.
Володіти – обладать.
Волосина – волосок, нить (сетки трубы);
в. верхняя – н. верхняя;

в. доземна – н. вертикальная;
в. нижня – н. нижняя;
в-и перехресні – нити перекрестные;
в. поземна – н. горизонтальная;
в. середня – н. средняя.
Волоскуватість – волосность, капилярность.
Волосний – волостной.
Волость – волость.
Волосяний – волосяной.
Волочения, волочіння намулів – влечение
насосов.
Воротильце – аншпуг.
Восківка – бумага восковая; калька восковая.
Восьмистінний – восьмигранный.
Вохра – охра желтая.
Вплив – влияние, действие.
Впливати – влиять, действовать.
Впливний – влияющий, действующий.
Впоряджений – благоустроенный.
Врівні з грудьми – на уровне груди.
Врізуватись заклом – вклиниваться.
Вселення – иммиграция.
Вступати, вступити до громади – входить,
войти в общество.
Всувати, всунути – вдвигать, вдвинуть.
Всувний – вдвигаемый, вдвижной.
Вторинний – вторичный.
Втрата – убыль.
Вузловий – узловой.
Вузол – узел; мутовка.
Вузькість – уз(к)ость.
Вузькосмужність – узкополосица.
Вулиця – улица.
Вхідний – входящий.
В’язкий – вязкий.

Г
Гавань – гавань.
Гай – лес небольшой; роща.
Гайка – гайка.
Галка – шарик.
Гал(ь)ка – галька.
Гальс – галс.
Галява – поляна.
Гаслівний – сигнализационный, сигнальний.
Гаслівник – сигналист.
Гасло – сигнал;
г. звукове – с. звуковой;
г. зорове – с. зрительный;
г. світляне – с. световой;
г. дати, подати – с. дать, с. подать.
Гасловий, гаслівний – сигнальный.
Гаслування – сигнализация.
Гаслувати – знаки подавать, сигнализировать.

Гат(к)а
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Гат(к)а – гать, дамба;
г. водонапрямна – д. струенаправляющая;
г. захисна – д. защитная;
г. шляхова – д. дорожная.
Гачкуватий – крючкообразный.
Гачок – крючок.
Гектар – гектар.
Геліотроп – гелиотроп.
Генеральний – генеральный.
Геоботанік – геоботаник.
Геоботанічний – геоботанический.
Географічний – географический.
Геодезист, геодет – геодезист.
Геодезичний – геодезический.
Геодезична Управа – Геодезическое Управление.
Геодезія – геодезия.
Геоїд – геоид.
Геологічний – геологический.
Геомонтографія – геомонтография.
Герб державний – герб государственный.
Гинкий – гнущийся легко.
Гирло – гирло; проран; устье.
Гіґрометр – гигрометр.
Гіґрометричний – гигрометрический.
Гіґрометрія – гигрометрия.
Гіґрометрограф – гигрометрограф.
Гідрогеологічний – гидрогеологический.
Гідрогеологія – гидрогеология.
Гідрограф – гидрограф.
Гідрографічний – гидрографический.
Гідрографія – гидрография.
Гідролог – гидролог.
Гідрологічний – гидрологический.
Гідрологія – гидрология.
Гідрометр – гидрометр.
Гідрометричний – гидрометрический.
Гідрометрія – гидрометрия.
Гідрометровня – гидрометрическая станция.
Гідромодуль – гидромодуль.
Гідромодульний – гидромодульный.
Гілка – ветвь.
Гіпсометр – гипсометр;
г. люстровий – г. зеркальный.
Гіпсометричний – гипсометрический.
Гіпсометрія – гипсометрия.
Гіпсотермометр – гипсотермометр.
Гірний – горный.
Гірський – горный.
Гладкий – гладкий.
Глей – глина влажная, г. клейкая.
Глиб – глубь.
Глибина – глубина;
г. безпечна – г. безопасная;
г. достатня – г. достаточная;

Горбовина

г. занурна – г. погружения;
г. недостатня – г. недостаточная;
г. промерзна – г. промерзания;
г. розмивна – г. размыва;
г. суд(н)оплавна – г. судоходная.
Глибинний – глубинный.
Глибінь – глубокое место.
Глибокий – глубокий.
Глибокість – глубокость.
Глибоковод(н)ий – глубоководный.
Глибомір, глибиномір – глубиномер, лот.
Глибомірка – наметка.
Глибомірник – наметчик.
Глибшати, поглибшати – глубже становиться, г. сделаться.
Глина – глина.
Глинистий, глинястий – глинистый.
Глинисто-пісковатий – глинисто-песчаный.
Глинище – глинище.
Гнильний – гниющий, способный гнить.
Глицевий – хвойный.
Гнати (плоти) – сплавлять, сплавить.
Гнилище – болото гниющее.
Гніздо – лагерь или обоймица.
Гномон – гномон.
Гнучкий – легко гнущийся.
Гойдання – качание, колебание.
Гойдатися – качаться, колебаться.
Голий – обнаженный.
Голіти, оголіти – обнажаться, обнажиться.
Голка – игла;
г. вставна – и. вставная;
г. копіювальна – и. копировальная.
Головка – головка, шляпка.
Головна Управа Землевпорядження – Глав
ное Управление Землеустройства;
Г. Фізична Обсерваторія – Главная Физическая Обсерватория.
Головний – коренной, магистральный.
Голчастий – игольчатый.
Гон – гон;
г. розбіжний – г. расходящийся.
Гони – гони;
г. добрі, г. великі – г. большие;
г. невеликі, г. малі – г. малые;
г. середні – г. средние.
Гоніометр – гониометр.
Гора – гора;
г. лиса – г., лишенная растительности.
Горб – бугор, горб, холм.
Горбастий – бугристый.
Горбастість – бугристость.
Горбастий, горбистий – холмистый.
Горб(к)уватий – бугорчатый; холмообразный.
Горбовина – возвышенность, выпуклость.

Гориніж

Ґвинт
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Гориніж – в обратном виде.
Горизонтальний – горизонтальный.
Горизонтальність – горизонтальность.
Горіле – место выгоревшее, пал.
Горішній – верхний, верховой.
Горловина – раструб.
Горовий – верховой; возвышенный.
Городи – огороды.
Горорис – орограф.
Горорисний – орографический.
Горотвір – порода горная.
Горяний – гористый.
Горяність – гористость.
Господа – двор (землеустр).
Господар – глава двора, домохозяин.
Господарно-засвоений – хозяйственно-осво
енный;
г.-незначний – х.-несущественный;
г.-одностайний – х.-однородный;
г.-технічний – х.-технический.
Господарчо-шкідний – вредный для хозяйства.
Господарство – двор, хозяйство;
г. безземельне – д. безземельный;
г. малосиле – х. маломощное;
г. самостійне – х. самостоятельное;
г. трудове – х. трудовое.
Господарювання – ведение хозяйства;
г. хижацьке – в. хозяйства хищническое.
Гостинець – дорога большая, большак.
Гострий – острый.
Гостоверхий – островерхий.
Гострокіл – кол заостренный.
Град (1/400 кола) – град.
Градний (коли ділити коло на 400) – градусный.
Градус – градус.
Градусний – градусный.
Градуювати – делить на градусы, градуировать.
Границя – предел.
Граничний – крайний, предельный; пограничный.
Грань – грань.
Графа – графа.
Графік – график.
Графіт – графит.
Графічний – графический.
Графо-аналітичний – графо-аналитичес
кий.
Графований – графленый.
Графометр – графометр.
Графо-механічний – графо-механический.
Гребенюватий – гребневидный, гребне
образный.
Гребінка – гребенка; зубчатка; рейка зубчатая.

Гребінчастий – гребнеобразный, гребенчатый.
Гребінь – гребень.
Гребля – плотина;
г. з переливом – п. с водосливом;
г. млинова – п. мельничная;
г. переливна – п. водосливная;
г. розбірна – п. разборчатая;
г. сліпа – п. глухая.
Гребок – гребок.
Гребонути, гребнутися – гребнуть.
Гребти – грести;
г. у хід – г. вперед.
Громада – общество; община;
г. земельна – о. земельное;
г. сільська – о. селенное;
г-ди спільноплянові – о-ва однопланные.
Громадський – общественный.
Громадянин – общественник, общинник.
Громозвід – громоотвод.
Грубий – грубый; мощный; толстый.
Грубина – толщина.
Грубиномір – толстомер, дендрометр.
Грубість – мощность, толщина.
Грубозернистий – крупнозернистый.
Грубшання, погрубшання – утолщение.
Грубшати, погрубшати – утолщаться, утол
ститься.
Грузило – грузило.
Грузнути – вязнуть.
Грузький – вязкий; топкий.
Грузявина – место топкое.
Груповий – групповой.
Групувати – группировать.
Грязь – грязь.
Губерня – губерния.
Губка – губка;
г. (рисника) – створка.
Гузир – комель.
Гузиревий – комельный, комлевой.
Гузирястий – закомелистый.
Гулящий – незанятый.
Гуртовий – валовой.
Густий – густой.
Густість – густота.
Гущавина – чаща.

Ґ
Ґандж – изъян.
Ґара – паз.
Ґвинт – винт;
ґ. виправний – в. исправительный, в. поверительный;
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ґ. вирівняльний – в. уравнительный;
ґ. затискний – в. зажимательный;
ґ. мікрометричний – в. микрометренный;
ґ. натискний – в. нажимательный;
ґ. підіймальний, ґ. підіймний – в. подъемный, в. элевационный;
ґ. притискний – в. прижимной;
ґ. становий – в. становой;
ґ. установний – в. установочный;
ґ. Штампферів – в. Штампфера;
ґ. закріпити – в. закрепить.
Ґрадація – градация.
Ґрунт – грунт; земля; почва; место дворовое; место усадебное; участок дворовый;
у. усадебный;
ґ. болотистий – грунт болотистый;
ґ. болотяний – г. болотный;
ґ. видимастий – г. пучинистый;
ґ. водонепрохідний – г. водонепроницаемый;
ґ. водопрохідний – г. водопроницаемый;
ґ. глинистий – г. глинистый;
ґ. жирний – почва жирная;
ґ. каменистий – г. каменистый;
ґ. мулистий, мулкий – г. илистый, г. иловатый;
ґ. нарінистий – г. гравелистый;
ґ. насипний – г. насыпной;
ґ. неродючий – почва бесплодная;
ґ. нерушений – г. нетронутый, материк;
ґ. нетривкий – г. слабый;
ґ. піскуватий – г. песковатый;
ґ. піщаний – г. песчаный;
ґ. пливкий – г. плывучий;
ґ. сипкий – г. сыпучий;
ґ. солонцюватий – почва солончаковая;
ґ. спливний – г. плывучий;
ґ. суглинистий – г. суглинистый;
ґ. супісковий – г. супесчаный;
ґ. точний – г. жидкий;
ґ. торфовий – г. торфяной;
ґ. чорноземний – почва черноземная;
ґ. щільний – г. плотный.
Ґрунтвага – ватерпас;
ґ. висна – в. висячий.
Ґрунтваговий – ватерпасный.
Ґрунтваження – ватерпашение; нивеллирование ватерпасом.
Ґрунтовий – грунтовой; почвенный.
Ґрунтовний – коренной.
Ґрунтозахисний – почвозащитный.
Ґрунтознавець – почвовед.
Ґума, ґумка – резина, резинка;
ґ. атраментова – р. чернильная;
ґ. до олівця, ґ. олівцева – р. для карандаша;
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ґ. до чорнила, ґ. чорнильна – р. для чернил.
Ґумігут – гуммигут.

Д
Давання (водопою) – предоставление.
Давати, дати (водопій, землю) – предоставлять, предоставить
Давність – давность.
Далекий – далекий, отдаленный.
Далекість – дальность.
Далекоземелля – дальноземелье.
Далекоземельний – дальноземельный.
Далекозорий – дальнозоркий.
Далекозорість – дальнозоркость.
Далекомір – дальномер;
д. Ертелів – д. Эртеля;
д. з пересувними волосинками – д. с пе
ременным расстоянием между волоска
ми сетки;
д. Поррів – д. Порро;
д. постійнокутний – д. с постоянным уг
лом;
д. Райхенбахів – д. Райхенбаха;
д. стереоскопічний – д. стереоскопический.
Далекомірний – дальномерный.
Далекомірник – дальномерщик.
Далекосяжність – дальность действия.
Даль – даль.
Дальший – последующий.
Дана – данная; данность; документ землеотводный; крепость данная.
Даний – данный.
Дані – данные;
д. обчислові – д. расчетные;
д. плянові – д. плановые;
д. польові – д. полевые;
д. спроби, д. спробні – д. опыта;
д. цифрові, д. числові – д. цифровые.
Дача – дача;
д. генерального межування – д. генерального межевания;
д. захисна – д. защитная;
д. лісова – д. лесная;
д. розкладкова – д. разверстання;
д. спільна – д. общего владения;
д. спільноручна – д. общесменная;
д. суміжна – д. смежная.
Двір – двор.
Двобічний – двусторонний.
Двовгнутий – двояко-вогнутый.
Двовигнутий – двояко-выпуклый.
Двограняковий – двупризменный.

Двоїстий
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Двоїстий – двойственный.
Двоїтися, подвоюватися, подвоїтися – дво
иться, удвоиться.
Двоколійний – двупутный.
Двократний – двукратный.
Двокрилий – двукрылый.
Дволопатний – двулопастный.
Дволюстровий – двузеркальный.
Двоокулярний – биокулярный.
Двоопуклий – двояко-выпуклый.
Двоосадовий – двухярусный.
Двоповерховий – двухярусный.
Двопризмовий – двупризменный.
Дворазовий – двоекратный, двукратный,
двойной.
Дворище – участок дворовой.
Двоточковий – двуточечный.
Дво(х)саженний – двухсаженный.
Дво(х)сотенний – двухсотенный.
Девіяційний – девиационный.
Девіяція – девиация.
Деградація – деградация.
Дезенсекстант – дезенсекстант.
Дельта – дельта.
Дельтуватий – дельтовидный.
Денник – дневник.
Депресійний – депрессионный.
Депресія – депрессия.
Деревина – древесина;
д. вирібна – д. деловая;
д. дров’яна – д. дровяная.
Деревинний – древесинный.
Деревинність – древесность.
Деревний – древесный;
д. клей – гумми-арабик.
Деревня – деревья срубленные и приготовленные для употребления; лесной материал или сортимент.
Дерево – дерево; деревья срубленные и
приготовленные для употребления; лес,
лесной материал или сортимент;
д. будівельне – лес строительный;
д. вадне – дерево порочное;
д. великомірне – л. крупномерный;
д. взірне – д. модельное;
д. виняткове – д. исключительное;
д. вирібне – л. деловой, л. поделочный;
д. відрубне – д. отдельно растущее;
д. дров’яне – л. дровяной;
д. заглушене – д. заглушенное;
д. клякове – д. межевое;
д. корабельне – л. корабельный;
д. насінньове – д. семенное;
д. низькоросле – д. низкорослое;
д. переважне – д. господствующие;
д. пиляне – л. пиленный;

Ділянка

д. пригнічене – д. угнетенное;
д. прикметне – д. замечательное;
д. рідне – д. редкослойное;
д. столярське – л. столярный;
д. сухостійне – д. сухостойное.
Деревомір – древосчет, ксилометр; толстомер, дендрометр.
Деревостан – лесонасаждение, насаждение.
Держак – древко; рукоять, рукоятка.
Деркач – голик.
Десятина – десятина.
Деталізувати – детализировать.
Деталь – деталь.
Детальний – детальный.
Детальність – детальность.
Деформація – деформация.
Дециметр – дециметр.
Джерело – источник, ключ, родник.
Джерельний – ключевой.
Джерелястий – обильный источниками.
Двін, дзвінок – звон, звонок.
Дзвіниця – колокольня.
Дзеркало, дзеркальце – зеркало, зеркальце.
Дзеркальний – зеркальный.
Дзиґлик (у теодоліті) – подставка, тренож
ник; трехконечник.
Димар – труба фабричная.
Динамічний – динамический.
Діброва – лес в долине.
Дідичизна – земля помещичья.
Ділити – делить.
Ділій – выборный от общества для раздела
общественного угодья; делильщик.
Дільний – дробимый, дробящийся.
Дільниця – участок.
Дільність – дробимость.
Дільчий (акт) – раздельный.
Ділянка – делянка, участок; отвод;
д. ваканцева – у. пустопорожний;
д. відрубна – у. отрубной, у. обособленный;
д. довгосмужна – у. длиннополосный;
д. закріплена – у. укрепленный;
д. курортна – у. курортный;
д. лісова – у. лесной;
д. лісорубна – лесосека;
д. маломірна – у. маломерный;
д. меліорована – у. мелиорированный;
д. осадна, д. пересельська – у. переселен
ческий;
д. показна – у. показательный;
д. розкладкова, д. розподільна – у. разверстания;
д. садибна – у. усадебный;
д. садово-городня – у. садово-огородный;
д. спірна – у. спорный;
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д. спробна, д. дослідна – участок опытный;
д. суцільна – у. сплошной;
д. узлісна – у. подлесный;
д. учбово-дослідна – у. учебно-опытный.
Ділянковий – участковый.
Дім – дом.
Діяграма – диаграмма;
д. швидкісна – д. скорости.
Діяметр – диаметр.
Діяфрагма – диафрагма.
Длявий – длительный.
Длявість – длительность.
Дно – дно;
д. розмивне – д. размываемое.
Доба року – время года.
Добирання, добрання (способів) – изыскание.
Добирати, добрати (способу, методу) – изы
скивать, изыскать;
д. (радіюси, спади) – подбирать, подобрать.
Добір – ассортимент;
д. (радіюсів кривої) – подбор.
Добрий – доброкачественный.
Добровільний – добровольный.
Добротний – доброкачественный.
Добротність – добротность, доброкачествен
ность.
Довбешка – колотушка.
Довбня – балда.
Довгастий – продолговатый.
Довгий – длинный;
д. (у довжину) – длиною.
Довгість – длиннота.
Довговічний – долговечный.
Довговічність – долговечность.
Довголітній – долголетний.
Довгооборотовий – высокооборотный.
Довгосмужний – длиннополосный.
Довгосмужність – длиннополосица.
Довгота – долгота.
Довготривалий – продолжительный.
Довгочасний – долговременный.
Довгочасність – долговременность.
Довжина – длина.
Довжиник – длина, длинник.
Довільний – произвольный.
Довшати – длиннеть, удлиняться.
Догідний – пригодный, удобный.
Догірний – восходящий.
Догляд – наблюдение, присмотр, уход, надзор.
Додільний – нисходящий.
Дозволеність – допустимость.
Дозволяти, дозволити – допускать, допустить.

Досліджувати

Доземина – вертикаль.
Дозем(н)ий – вертикальный, отвесный.
Дозем(н)ість – вертикальность.
Докладний – детальный, подробный, точный.
Докладність – детальность, точность, обстоятельность.
Документ – документ;
д. звітні – д. отчетные;
д. землевпорядний – д. поземельно-устро
ительный;
д. кадастровий – д. кадастровый;
д. межовий – д. межевой.
Долина – долина.
Долинний, долиновий – долинный.
Долинуватий, долинястий – долинистый.
Долішній – нижний.
Домежовування, дометування – домежевывание.
Домежовувати, домежувати – домежевывать, домежевать.
Домірність – соразмерность.
Домішка – примесь.
Домішуватись, домішатись – входить, войти в смешение.
Домоволодіння – домовладение.
Донний – донный.
Доосаджування, доосадження – доприселение.
Дописка – дописка.
Дописування, дописання – дописка, дописывание.
Доплив – приток.
Допліскувати, доплеснути – доплескивать, доплеснуть.
Допускання, допущення – допуск, допущение.
Допускати, допустити – допускать, допустить.
Допускний – допускаемый, допустимый.
Допускність – допустимость.
Допуст – допуск, допущение.
Дорівнювати, дорівняти – приравнивать,
приравнять.
Дорога – дорога; див. Шлях.
Дорожній – дорожный.
Досвід – опыт, опытность.
Досвідний (таблиця, дані) – опытный.
Досвідчений – опытный.
Досконалий – совершенный.
Дослід – обследование, исследование.
Дослідженість – исследованность.
Досліджування, дослідження – исследование.
Досліджувати, дослідити – исследывать,
исследовать; обследывать, обследовать.

Дослідний
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Дослідний, дослідний – исследовательский.
Дослідник – исследователь.
Дослідництво – дело исследовательское;
искусство исследовательское.
Дослідницький – исследовательский.
Достиглий – спелый.
Достиглість – спелость.
Досягання, досягнення – достижение.
Досягати, досягти – достигать, достичь.
Досяжний – достижимый.
Досяжність – достижимость.
Дотик – контакт.
Дотична – контакт (у вертушки).
Дотична (як розмічають криві) – тангенс.
Доточка – наросток.
Доточування, доточення – наращивание,
нарощение.
Доточувати, доточити – наращивать, нарастить.
Дошка – доска.
Дощ – дождь.
Дощівка – вода дождевая.
Дощомір – дождемер.
Дощомірний – дождемерный.
Дрен – дрен.
Дренаж – дренаж.
Дренажний – дренажный.
Дренування – дренирование.
Дренувати – дренировать.
Дрібнення, дрібніння – дробление, измельчание.
Дрібний – дробный, мелкий.
Дрібнити, здрібнити – дробить, измельчать,
измельчить.
Дрібність – дробность.
Дрібніти, здрібніти – измельчаться, измель
читься.
Дрібнозернястий – мелкозернистый.
Дрібнозернястість – мелкозернистость.
Дрібносмужність – мелкополосица.
Дробити,-ся – дробить,-ся.
Дроблення, дробіння – дробление.
Дробовий – дробный.
Дров’яний – дровяной.
Дубняк – дубняк, дубник.
Дугуватий – дугообразный.
Дудка – трубка.
Дукса – знак граничный, знак межевой.
Дуплавий – дуплистый.
Дуплавість – дуплистость.
Дупло – дупло.
Дучка – лунка.
Душа – душа.
Дюна – дюна.
Дюнний – дюнный.

Е
Екер – экер.
Економія – двор господский.
Експеримент – опыт.
Експертиза земельна – экспертиза земельная;
е. хатня – э. камеральная.
Експлікація – экспликация.
Експозиція – экспозиция.
Екстенсивний – экстенсивный.
Ексцентрицитет – эксцентрицитет.
Енсцентричний – эксцентрический.
Ексцентричність – эксцентричность.
Елемент – элемент.
Епіпсорис, еліпсограф – эллипсограф.
Етальон – эталон, мера нормальная;
е. кінцевий – э. концевой;
е. рисковий – э. черточный.

Ж
Жало – острие (иглы, ножа).
Жбир – банка.
Жезло – жезл.
Жердина – жердь, шест.
Жердя (зб.) – жерди.
Живити,-ся – питать,-ся.
Живлення – питание;
ж. додаткове – водоснабжение (питание
рек) дополнительное.
Живопліт – забор, изгородь живая.
Жилий – жилой.
Житець – житель.
Житло – жилище.
Житловий – жилой.
Жолоб – долина глубокая.
Жолобитися – коробиться.
Жолобок – желобок.
Жорства – гравий, дресва, жерства.
Журавель – журавль.
Журнал – журнал;
ж.-абрис – ж.-абрис;
ж. геодезичний – журнал геодезический;
ж. міряння – журнал измерений;
ж. польовий – журнал полевой;
ж. спадомірний – журнал нивеллировочный.

З
Забарвлювання, забарвлення – окраска.
Забарвлювати, забарвляти, забарвити –
окрашивать, окрасить.

Забарний
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Забарний – медлительный, длительный.
Забарність – длительность, медлительность.
Забезпечення – обеспечение;
з. землею – землеобеспечение.
Забезпеченість – обеспеченность.
Забезпечувати, забезпечити – обеспечивать,
обеспечить.
Забережжя – заберег, забережье.
Заболочування, заболочення – заболачивание.
Заболочувати, заболотити – заболачивать,
заболотить.
Забора – забора, гряда камней поперек реки.
Забудова – застройка.
Забудований – застроенный.
Забудовування, забудування – застройка.
Завал – обвал.
Завала – завал лесной, залом.
Завалюватися, завалитися – обрушиваться,
обрушиться.
Завбільшки – величиною.
Заввишки – высотою.
Завглибшки – глубиною.
Завгрубшки – толщиною, в толщину.
Завдовжки – длиной, в длину.
Заведення – включение, занесение.
Завертка – ключ циркульный.
Заводити, завести (до журнала) – вводить,
ввести; заносить, занести; вносить (в список).
Заводок – затон.
Заводь – заводь.
Завтовшки – толщиною, в толщину.
Завширшки – шириною, в ширину.
Загадувати, загадати – задавать, задать.
Загайний – медлительный.
Загальний – генеральный;
з. цілковитий перелік – сплошной полный
пересчет.
Загата – запруда.
Загачування, загачення – запруживание.
Загачувати, загатити – запруживать, запру
дить.
Загін – отряд.
Заглибина – углубление.
Заглиблювання, заглиблення – углубление.
Загорода – заграждение.
Загороджування, загородження – заграждение.
Загороджувати, загородити – заграждать,
заградить.
Загострювання, загострення (олівця) –
очинка,
Загребелля, загребля – место за плотиной.
Заґвинчувати, заґвинтити – завинчивать,
завинтить.

Заліс(н)ення

Задавнений – пришедший в давность.
Задавнення – давность.
Задній – задний.
Зазволожений (избыточно) – увлажненный.
Зазначка – заметка, знак; знак отличительный; метка; отметка.
Зайвий, зайвинний – излишний, избыточный.
Займанець – заимщик.
Займання, зайняття – занятие (земли).
Займанський – заимочный.
Займанщина – заимка.
Займати, зайняти – занимать, занять.
Заказаний – заповедный.
Заказник – заповедник.
Закарбований – отмеченный зарубками.
Закарбовування, закарбування – отметка
зарубками.
Заківка – наконечник металический; оковка.
Закінченість – законченность.
Заклад водочинний – заведение вододействующее.
Закладання, закладення – закладка, закла
дывание.
Закладати, закласти – закладывать, закласть.
Закладина – заложение, проложение горизонтальное.
Закладний – закладной.
Закло – выступ (земли), вклинившийся в
другое угодье.
Закрайок – закраина.
Закреслювати, закреслити – зачеркивать,
зачеркнуть.
Закривати, закрити – закрывать, закрыть.
Закривка – затвор.
Закритий – закрытый.
Закріпка – закрепа.
Закріплювання, закріплення – закрепление, укрепление.
Закріплювати, закріпити – укреплять, укре
пить; закреплять, закрепить.
Закріплювач – закрепитель, фиксатив.
Закріпний – закрепительный, закрепной.
Закругляння, закруглення – округление.
Закругляти, закруглити – скруглять, скруг
лить.
Закрут – извилина.
Закрутний – свертный.
Заливати, залити,-ся – заливать, залить,-ся.
Заливний – заливаемый, заливной.
Залиття – заливка.
Залізниця – железная дорога;
з. двоколійна – ж. д. двупутная;
з. одноколійна – ж. д. одноколейная.
Залізничний – железнодорожный.
Заліс(н)ення – залесение, облесение.

Залісити
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Залісити – облесить.
Залічування, залічення – зачет, зачисление;
з. кількісне – зачет количественный;
з. якісне – зачет качественный.
Залічувати, залічити – зачислять, зачислить.
Заломлення променю – лучепреломление.
Заломлювати, заломити,-ся – преломлять,
преломить,-ся.
Залюднений – заселенный, населенный.
Залюдненість – заселенность, обитаемость.
Залягання – залегание.
Залягати, залягти – залегать, залечь.
Замежовування, замежування – замежевывание, замежевание.
Замежовувати, замежувати – замежевывать, замежевать.
Замерзання – замерзание.
Замерзати, замерзнути – замерзать, замерз
нуть.
Замерзність – замерзаемость.
Замет – занос, нанос.
Заметний – заносимый, заносящийся.
Замикання, замкнення – замыкание.
Замикати, замкнути,-ся – замыкать, замк
нуть,-ся; смыкать, сомкнуть,-ся.
Замичний – замыкающийся.
Заміна – замена, обмен.
Замінка – заменка.
Замінний – заменный.
Заміняти, замінити – заменять, заменить.
Замірка – флювиометр, футшток.
Замірний – замерный.
Заміряти – замерить.
Замітання, заметення – занесение.
Замітати, замести,-ся (снігом, піском) – заносить, занести,-ся.
Замітка – заметка.
Замічати, замітити – замечать, заметить.
Замкнений, замкнутий – замкнутый, сомк
нутый.
Замок – камень замковый, замок.
Замул – занос.
Змульний – заиливающийся, заносимый,
заносящийся илом.
Замулювання, замулення – заиливание, занесение илом.
Замулювати, замулити,-ся – заиливать, за
илить,-ся, заносить, занести,-ся илом.
Заносність – заносимость.
Занотований – отмеченный.
Занумеровувати, занумерувати – занумеровывать, занумеровать.
Заокруглення – закругление, округление;
з. до молодшої одиниці – закругление,
округление с недостатком;

Заростати

з. до старшої одиниці – закругление,
округление с излишком.
За(о)круглювати, за(о)круглити, за(о)кругля
ти, за(о)круглити – округлять, округлить;
закруглять, закруглить.
Западати, запасти – впадать, впасть (образовать впадину).
Западина – впадина, падь.
Запас – запас;
з. земельний – запас земельный.
Запилювання, запилення – запыливание.
Запилювати, запилити,-ся – запыливать,
запылить,-ся.
Запис – запись;
з. володільний – з. владенная;
з. польовий – з. полевая;
з. (по)дільний – з. раздельная;
з. поденний, з. щоденний – з. подневная.
Записка поясняльна – записка пояснитель
ная.
Запільний – запольный.
Запір – затор.
Заплава – пойма.
Заплавний – поемный.
Заплески – ополоска.
Заплив, запливання – заплыв, заплывание.
Запливати, заплисти – заплывать, заплыть.
Заплюсовування, заплюсування – заплюсовывание, заплюсование.
Заплюсовувати, заплюсувати – заплюсовывать, заплюсовать.
Запобіжний – предохранительный.
Запобіжник – предохранитель.
Заповідний – заповедный.
Заповідник – заповедник.
Запорошування, запорошення – запыливание.
Запорошувати, запорошити,-ся – запыливать, запылить,-ся.
Зарис – кроки; абрис.
Зарисковування, зарискування – заштриховка, заштрихование.
Зарисковувати, зарискувати – заштриховывать, заштриховать.
Зарисовувати, зарисувати – зачерчивать,
зачертить; крокировать.
Зарічанин – житель противоположного берега.
Зарічний – заречный.
Зарічок – рукав.
Заріччя – заречье; местность на противоположном берегу.
Зарослий – заросший.
Зарослі – заросли.
Заростання – заростание.
Заростати, зарости – зарастать, зарасти.

Зарубка
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Зарубка – зарубка, нарез.
Зарубування, зарубання – зарубка, зарубы
вание.
Зарубувати, зарубати – зарубливать, зарубить.
Засада – начало, основание;
з. трудова – принцип трудовой.
Засвоювання, засвоєння – осваивание, ос
воение.
Засвоювати, засвоїти – осваивать, освоить.
Заселений – заселенный.
Заселеність – заселенность, обитаемость.
Заскочка – защелка.
Засміченість – засоренность.
Засмічення – засорение.
Засмічувати, засмітити – засаривать, засорить.
Застій – застаивание, застой.
Застійний – застойный.
Застосовування, застосування – применение.
Застосовувати, застосувати – применять,
применить, приспособлять, приспособить.
Застоювання – застаивание, застой.
Застоюватися, застоятися – застаиваться,
застояться.
Заструганий (олівець) – очиненный.
Застругування (олівця) – очинка.
Застругувати, застругати (олівець) – очинить, очинять;
з. гостро – чинить, очинить конусом;
з. лопатою – чинить, очинить лопаточкою.
Застружка олівцева – машинка для очинки карандашей.
Застування – заслонение.
Застувати – заслонять.
Заступання, заступлення – покрывание, по
крытие.
Заступати, заступити – заслонять, заслонить, покрывать, покрыть.
Засувка – задвижка.
Засувний – задвижной.
Затверджування, затвердження – утверждение.
Затверджувати, затвердити – утверждать,
утвердить.
Затинання – заедание.
Затинати, затяти – заедать, заесть.
Затиск – зажим.
Затискувати, затискати, затиснути – зажи
мать, зажать.
Затискач – зажим.
Затискний – зажимной.
Затишний – безветреный.
Затишок – затишье; место, защищенное от
ветра.

Збіг

Затік – заплыв.
Затікання – заплывание.
Затікати, затекти – заплывать, заплыть.
Затінювання, затінення – затенение.
Затіс – заструга.
Затіска – стески.
Затісувати, затесати – затесывать, затесать.
Затока – залив.
Затон – затон; местность затопленная; разлив.
Затонулий – затонувший.
Затонути – затонуть.
Затоплювання, затоплення – затопление.
Затопляти, затопити – затоплять, затопить.
Затопний – затопляемый, затапливаемый.
Затримник (у бусолі) – арретир.
Затьок – заплыв.
Затьор – затор.
Зафарбовування, зафарбування, зафарблен
ня, зафарбовання – окраска, закраска.
Зафарбовувати, зафарбувати, зафарбити –
закрашивать, закрасить, окрашивать, окра
сить.
Захватник – захватчик.
Захисний – защитный.
Захід – запад, заход;
на захід – к западу.
Західній – западный.
Заход до лісу – право въезда в лес.
Заходи – меры, мероприятия;
з. землевпорядні – меры землеустроитель
ные;
з. пересторожний – мера предосторожнос
ти.
Захоплювання, захоплення – захват.
Захоплювати, захопити – захватывать, захватить.
Захопник – захватчик.
Зачерк – засечка;
з. бусольний – з. буссольная;
з. уперед – з. вперед;
з. зворотний – з. обратная;
з. назад – з. назад;
з. простий – з. прямая.
Зачеркування, зачеркнення – засекание.
Зачеркувати, зачеркнути – засекать, засечь.
Зачисловувати, зачислувати – занумеровывать, занумеровать.
Зашерет – зажор, затор.
Заштатний – заштатный.
Защіпка – защелка.
Зберігати, зберегти,-ся – сохранять, сохра
нить,-ся.
Збирання – собирание.
Збіг – совпадение, схождение.

Збігатися
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Збігатися, збігтися – совпадать, совпасть,
сходиться, сойтись.
Збіжний – сходящийся.
Збіжність – совпадение, сходимость.
Збільшувальний – увеличительный.
Збільшувати, збільшити – увеличивать,
увеличить.
Збірний – сборный.
Зближати, зблизити – сближать, сблизить.
Зближування, зближення – сближение.
Збляклий – выцветший.
Зблякування, зблякання, зблякнення –
выцветание.
Зблякувати, зблякнути – выгорать, выгореть.
Зболотнілий – заболоченный, заболотившийся.
Зболочений – заболоченный.
Зболочення – заболачивание.
Збочування, збочення – свешивание, свешение.
Збочувати, збочити – свешиваться, свесить
ся.
Збудування – построение.
Збурювання, збурення – возмущение.
Зведений – сборный.
Зведення – сверстание;
з. до одного місця – разверстание к одним
местам.
Зверненість – искаженность.
Звернення – искажение.
Звертати, звернути – искажать, исказить.
Звиватися – виться.
Звичай місцевий – обычай местный.
Звичайний – ординарный, обычный.
Звід, зведення – сводка.
Звіряння, звірення – сверка.
Звіряти, звірити – сверять, сверить.
Звітрілий – выветрелый.
Звітрілість – выветрелость.
Звітрення – выветривание.
Звітрюваність – выветриваемость.
Зводження, зведення – приведение.
Зводити, звести – относить, отнести; приводить, привести; сводить, свести;
з. до одного місця – разверстывать к одним местам.
Зводнення – обводнение.
Зводнювати, зводнити – обводнять, обводнить.
Зволожений – увлажненный.
Зволок – спуск.
Зворот – оборот.
Зворотний – обратный.
Звужування, звуження – суживание, сужение.

Здіймання

Звужувати, звужати, звузити – суживать,
сузить.
Звуковий – звуковой.
Зв’язковий – связующий.
Зв’язувати, зв’язати – связывать, связать.
Зганяти, зігнати – сгонять, согнать.
Згар – гарь, лес горелый; место выгоревшее;
пал.
Згарище – гарь.
Згин – изгиб.
Згинати, зігнути – изгибать, изогнуть.
Згін – сгон.
Згінний – сгонный.
Згірок – бугор некрутой; склон горы.
Згір’я – нагорье.
Зглядний – относительный.
Згортка – складка.
Згрібатися, згребтися – грести, преодолевая течение.
Здаватися – представляться.
Здатний – годный;
з. на зруб – г. в рубку.
Здатність – годность.
Здіймальний – съемочный.
Здіймання – съемка;
з. бусольне – с. буссольная;
з. вишинне – с. высотная;
з. ґрунтове – с. почвенная;
з. доземне – с. вертикальная;
з. докладне – с. детальная, подробная, об
стоятельная;
з. зачерками – с. засечками;
з. зірчасте – с. веерная;
з. кадастрове – с. кадастровая;
з. картове – с. квадратами;
з. квартальне – с. кварталами;
з. лісове, з. лісне – с. лесная;
з. майстерне – с. искусная;
з. маршрутне – с. маршрутная;
з. межове – с. межевая;
з. мензулою, з. мензульне – с. мензульная;
з. на око – с. глазомерная;
з. нашвидку – с. наскоро.
з. обрисове, з. обводове – с. контурная;
з. обходом – с. обходом;
з. окомірне – с. глазомерная;
з. ординатне – с. ординатами;
з. орієнтовне – с. ориентирная;
з. перевірне – с. поверочная;
з. плянове – с. плановая;
з. повітряне – с. воздушная;
з. подробиць – с. подробностей;
з. поземне – с. горизонтальная;
з. полігонне – с. полигонная;
з. полярне – с. полярным способом;
з. поспільне – с. сплошная;

Здіймати
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з. приватне – с. частная;
з. ситуаційне – с. ситуаций, с. ситуацион
ная;
з. способом простеців – с. промерами с
вехи на веху, с. способом промера створов двух вех;
з. струментове – с. инструментальная;
з. трикутне – с. треугольниками;
з. фотографічне – с. фотографическая;
з. часткове – с. частная (частичная).
Здіймати, зняти – снимать, снять;
з. на прозорівку – калькировать.
Здіймач, здіймальник – съемщик.
Здіймальний – съемочный.
Здіймний – съемный.
Здовжувати, здовжити – удлинять, удлинить.
Здрібнілий – измельчавший.
Земельний – аграрный, земельный;
з. громада – з. общество;
з. кодекс – з. кодекс;
з. лад – з. устройство;
з. мінімум – з. минимум;
з. побут – з. быт;
з. режим – з. режим;
з. спілка, з. товариство – з. товарищество;
з. стосунки – з. отношения;
з. уклад – з. уклад.
Земельно-господарчий – земельнохозяй
ственный;
з.-обліковий – з.-учетный;
з.-правовий – з.-правовой;
з.-судова комісія – з.-судебная комиссия;
з.-судовий – з.-судебный.
Землевласник – землевладелец.
Землеволодіння – землевладение.
з. громадське – з. общественное;
з. гуртове – з. групповое;
з. особове – з. личное;
з. спільне – з. общее.
Землевпорядження – землеустройство;
з. до господарства – з. до двора;
з. міжселищне – з. межселенное;
з. обов’язкове – з. обязательное;
з. одноособове – з. единоличное;
з. повторне – з. повторное;
з. примусове – з. принудительное,
з. селищне – з. внутриселенное;
з. хутірське – з. хуторское;
з. часткове – з. частичное.
Землевпорядковувати, землевпорядкувати, землевпоряджувати, землевпоряди
ти – землеустраивать, землеустроить.
Землевпорядний – землеустроительный;
з. комісія – з. комиссия;
з. нарада – з. совещание;
з. політика – з. политика.

Земля

Землевпорядник – землеустроитель.
Землевпорядництво – землеустроительное
дело.
Землекористування – землепользование;
з. безсуперечне – з. бесспорное;
з. велике – з. крупное;
з. відрубне – з. отрубное;
з. громадське – з. общественное;
з. групове, з. гурткове – з. групповое;
з. дрібне – з. мелкое;
з. закономірне – з. закономерное;
з. маєткове – з. поместное;
з. общинне – з. общинное;
з. однобічне – з. одностороннее;
з. одноособове – з. единоличное;
з. особове – з. личное;
з. погосподне – з. подворное;
з. спільне – з. совместное;
з. стороннє – з. постороннее;
з. трудове – з. трудовое;
з. фактичне – з. фактическое;
з. хижацьке – з. хищническое.
Землекористувач – землепользователь;
з. недбайливий, з. недбалий – з. нерадивый.
Землемір – землемер;
з.-землевпорядник – з.-землеустроитель;
з.-інструктор – з.-инструктор;
з. приватний – з. частный;
з.-ревізор – з.-ревизор.
Землемірний, землемірчий – землемерный.
Землемірно-технічний – землемерно-тех
нический.
Землемірство – землемерие.
Земля – земля; почва;
з. вигідна – з. удобная;
з. громадська – з. общественная;
з. гуляща – з. незанятая;
з. державна – земли казенные, государственные;
з. догідна, придатна – з. годная; з. пригод
ная;
з. жирна – почва жирная;
з. загального користування – з. общего
пользования;
з. зайва – з. излишние, з. избыточные;
з. заказана, заповідна – з. заповедная;
з. запасна – з. запасные;
з. запільна – з. запольная;
з. лишкова – з. излишние, з. избыточные;
з. міська – з. городские;
з. надільна – з. надельные;
з. наносна, з. наметна – з. наносная;
з. намульна – з. наносная, з. намывная;
з. невигідна – з. неудобная;
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з. недогідна, з. непридатна – з. непригод
ная;
з. незаймана – з. девственная;
з. незакріплена – з. неукрепленная;
з. неродюча – з. бесплодная;
з. обмежного володіння – з. ограниченного владения;
з. общинна – з. общинная;
з. орна – з. пахотная;
з. особливого, осібного призначення –
земли особого, специального назначения;
з. панська – з. помещичья;
з. позанадільна – з. вненадельная;
з. польова – з. полевая;
з. приватного володіння, з. приватна –
з. частного владения;
з. придатна – з. годная, з. пригодная;
з. прикидна – з. примерная;
з. приміська – з-ли пригородные;
з-лі різноправні – з-ли разноправные;
з. садибна – з. усадебная;
з. селянська – з. крестьянские;
з. солонцювата – п. солончаковая;
з. спільна – з. общая;
з. трудового користування, з. трудова –
з-ли трудового пользования;
з. узгранична – з. пограничные;
з. чиншова – з-ли ограниченного владения.
Землянин – постоянный житель в сельском
обществе.
Земний – земной.
Зеніт – зенит.
Зенітний – зенитный.
Зжолобитися – покоробиться.
Зиґзаґ – зигзаг.
Зиґзаґуватий – зигзагообразный.
Зимівний (пункт) – зимовочный.
Зимняк – дорога зимняя.
Зів – отверстие.
Зір – взгляд; зрение;
з. задній, з. назад – в. назад;
з. передний, з. уперед – в. вперед.
Зірний – визирный, коллимационный;
з. хрест – нитяный крест (в трубе).
Зістарілий – обветшавший.
Злагода – устройство.
Злам – излом.
Злива – ливень.
Зливовий – ливневой.
Зливатися, злитися – сливаться, слиться.
Злиття – слияние.
Злім – перелом.
Зложище – залежь.
Злучний – связующий, соединительный.
Злучник – муфта.
Змальовування, змалювання – зарисовка.

Знак

Змальовувати, змалювати – зарисовывать,
зарисовать.
Змалюнок – зарисовка.
Зменшення – убыль.
Зменшувати, зменшити – уменьшать, умень
шить.
Зміління – обмеление.
Зміліти – обмелеть.
Зміна – изменение;
з. випадкова – и. случайное;
з. вікова – и. вековое;
з. ґрунтовна – и. коренное;
з. добова – и. суточное;
з. плавка – и. плавное;
з. природня – и. естественное;
з. рокова – и. годичное.
Змінний – изменяемый, изменяющийся, ме
няющийся, изменчивый; непостоянный.
Змінність – изменяемость.
Зміняти, змінити,-ся – изменять, изменить,
-ся.
Зміряти – смерить;
з. спади – пронивеллировать.
Змулений – взвешенный.
Знайти поклади – обнаруживать, обнаружить залежи.
Знак – знак, отметка;
з. відмітний – з. отличительный;
з. геодезичний – з. геодезический;
з. ґрунтовий – з. почвенный;
з. кілометровий – з. километровый;
з. межовий – з. межевой, з. граничный;
з. пікетний, з. пікетовий – з. пикетный;
з. простецевий – з. створный;
з. ситуаційний – з. ситуационный;
з. спадовий – з. уклонный;
з. тимчасовий – з. временный;
з. тригонометричний – з. тригонометрический;
з. указівний – з. указательный;
з. умовний – з. условный; обозначения
условные, условные знаки;
Б (будка залізнична) – Б (будка ж.-д.);
Бвпр (бавовнопрядня) – Бумагопряд (бумагопрядильня);
Брв (броварня) – Пив (пивоваренный завод);
Бр. К (брід кінний) – Бр. К (брод для конных);
Бр. П (брід пішим) – Бр. П (брод для пеших);
Вг (водограй) – Фонт (фонтан);
Вгн (вигін) – Вгн (выгон);
Вод (водочинний заклад) – Вод (вододействующее заведение);
Вск (восківня) – Воск (воскобойня);
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Гнч (ганчарня) – Гонч (гончарный завод);
Гр (гребля) – Плот (плотина);
Гт (гута) – Стекл (стеклянный завод);
Ґур (ґуральня) – Вин (винокуренный завод);
Дж (джерело) – Ист (источник);
Двц (двірець залізничний) – Вкз (вокзал);
Екм (економія) – Г. дв (господский двор);
Євр (єврейське кладовище) – Евр (еврейское кладбище);
Зал (залізовиробня) – Жел (железоделательный завод);
Збр (збройня) – Руж (ружейный завод);
Зд (заїзд) – Пост. дв (постоялый двор);
Зп (зупинка) – Ост (остановка);
К (колодязь) – К (колодец);
Кан (канал, канава) – Кан (канал, канава);
Кат (католицьке кладовище) – Кат (католическое кладбище);
Кл (кладовище) – Кл (кладбище);
Кооп (кооператив) – Кооп (кооператив);
Крнт (карантина) – Карант (карантин);
Кс (касарні залізн.) – Кз (казармы ж.-д.);
Лік (лікарня) – Бол (больница);
Ліс (дім лісовика) – Лесн (дом лесника);
Лк (лука) – Лг (луг);
Лс (ліс) – Лс (лес);
Лстр (люстровня) – Зерк (зеркальный завод);
Лют (лютеранське кладовище) – Лют
(лютеранськое кладбище);
Маг (магометанське кладовище) – Маг
(магометанское кладбище);
Мл (млин) – Мук (мукомольный завод,
мельница);
Млв (миловарня) – Мыл (мыловаренный
завод);
Мт (митниця) – Там (таможня);
Оп (опуст) – Шл (шлюз водоспускной);
Ос (осідок) – Дв (двор отдельный);
Хтр (хутір) – Дв (двор отдельный);
Пап (папірня) – Писч (писчебумажная
фабрика);
Пар (парочинний заклад) – Пар (пародей
ствующий завод);
Пас (пасіка) – Пас (пасека);
Пер (перевіз) – Пер (перевоз);
Пил (пильня) – Пил (лесопильный завод);
Плс (полустанок) – Пл (платформа ж.-д.,
остановочный пункт);
Пор (порохарня) – Порох (пороховой завод);
Прав (православне кладовище) – Прав (пра
вославное кладбище);
Р (рілля) – П (пашня);
Ск (сукнарня) – Сук (суконная фабрика);
Ср (сільська рада) – Сс (сельский совет);

Зразок

Ст (стація) – Ст (станция);
Фрб (фарбарня) – Крас (красильный завод);
Цг (цегельня) – Кир (кирпичный завод);
Цкрв (цукроварня) – Сахар (сахарный завод);
Чав (чавуно-ливарня) – Чуг (чугунно-литейный завод);
Чнб (чинбарня) – Кож (кожевенный завод);
Швк (шовкарня) – Шелк (шелковая фаб
рика);
Шк (школа) – Шк (школа);
Шл (камерний шлюз) – Шл (шлюз).
Знахід, знаходження – нахождение.
Знаходити, знайти – находить, найти.
Значений – меченный.
Значити, зазначати, зазначити – знаками
метить, отмечать, отметить, помечать, по
метить.
Значіння – мечение, метка.
Значка – метка.
Знесення – снос.
Знецінювання, знецінення – обесценивание, обесценение.
Знецінювати, знецінити – обесценивать,
обесценить.
Знижати, знизити,-ся – понижать, пони
зить,-ся.
Знижка – скидка.
Знижування, зниження – опускание, пони
жение;
з. рівня води – понижение уровня воды.
Знижуватися, знизитися – опускаться, опус
титься.
Знищувати, знищити – уничтожать, уничтожить.
Зносність – изнашиваемость.
Зношування, зношення – изнашивание.
Зношуватися, зноситися – изнашиваться,
износиться.
Зображати, зобразити – изображать, изобразить; представлять, представить.
Зображування, зображання, зображення – изображение, представление.
Зокільний – внешний, наружный.
Зонд – зонд.
Зондування – зондирование, зондировка.
Зондувати – зондировать.
Зорення – визирование.
Зорити, зірнути – визировать; взгляды делать, в. сделать.
Зоровий – зрительный.
Зотлівати, зотліти – истлевать, истлеть.
Зразковий – примерный, образцовый.
Зразок – образец, проба;
з. типовий – о. типичный.

Зрівноважування
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Зрівноважування, зрівноваження – уравновешивание.
Зріджувати, зрідити, порідити – изрежать,
изредить.
Зріділість, зрідженість – изреженность.
Зрідіти – изредеть.
Зріз, зрізування, зрізання – срез, срезка,
срезывание, срезание;
з. верхній – с. верхний.
Зрізка – срезка.
Зрізувати, зрізати – срезывать, срезать.
Зріст – рост.
Зростання – рост.
Зруб – вырубка, сруб;
з. (місце) – лес вырубленный, место вырубленное;
на зруб – на сруб.
Зрубувати, зрубати – вырубывать, вырубить, срубывать срубить.
Зручный – удобный.
Зручність – удобство.
Зступ – усадка.
Зсув – оползень.
Зсувистий – оползчивый.
Зубець – зубец.
Зюд-вест – ЮЗ, Зюд-вест, юго-запад, югозападный,
Зюд-ост – ЮВ, Зюд-ост, юго-восток, юговосточный,
З’ясовування, з’ясування – приведение в
известность.
З’ясовувати, з’ясувати – приводить, привести в известность.

I
Івер – торец.
Іверовий – торцевой.
Ізобара – изобара.
Ізобата – изобата, изоглобина, линия равных глубин.
Ізотака – изогиета.
Ізогона – изогона.
Ізогіпса – изогипса.
Ізокліна – изоклина.
Ізонектика – изонектика.
Ізотака – изотака.
Ізотерма – изотерма.
Ікс – икс.
Ілюмінатор – иллюминатор, осветитель.
Ілюминований – иллюминованный.
Ілюмінування – иллюминовка.
Ілюмінувати – иллюминовать.
Імовірність – вероятность.
Індекс – индекс

Інвар – инвар.
Інварний – инварний.
Інженер межовий – инженер межевой.
Інк – тушь жидкая, инк.
Інтеграційний – интеграционный.
Інтенсивний – интенсивный.
Інтенсивність – интенсивность.
Інтервал – интервал.
Інтерполювати – интерполировать.
Інтерполяційний – интерполяционный.
Інтерполяція – интерполяция.

Ї
Їдець – едок.
Їз – забой, закол рыболовный.

К
Каблучка – кольцо.
Кадастр – кадастр;
к. ділянковий – к. парцеллярный;
к. первісний – к. первоначальный;
к. реальный – к. реальный.
Кадастровий – кадастровый.
Каламутити – взмучивать, мутить.
Каламутний – мутный.
Каламутність – мутность.
Калька див. Прозорівка.
Калькування – калькирование.
Калькувати – калькировать.
Камбіяльний шар – камбиальный слой.
Каменистий, каменястий – каменистый.
Каменистість, каменястіть – каменистость.
Каменярня – каменоломня.
Камера – камера;
к. фотографічна – к. фотографическая.
Камеральний – камеральный.
Камінь – камень;
к. замковий – к. замковый, замок;
к. кордонний – к. кордонный;
к. межовий – к. межевой;
к. підзв’язневий – к. подферменный;
каміння – камень (собир).
Кам’яний – каменный.
Канава – канава;
к. межова – к. межевая;
к. проточна – к. проточная.
Канал – канал;
к. висушний – к. осушительный;
к. іригаційний – к. ирригационный;
к. капілярний – капилярный.
Каналізувати – канализировать.
Кант – бровка, кант;
к. (берега) – обрез, урез.
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Капа – чехол.
Капілярність – капилярность, волосность.
Караван – караван.
Караванний – караванный.
Карантина – карантин.
Карб – зарубка, затеска, метка.
Карбівний – отметочный.
Карбівничий – наметчик, отметчик леса.
Карбіж – метка.
Карбований – меченный зарубками.
Карбування – высекание, мечение, метка
(зарубками).
Карбувати, покарбувати, закарбувати – ме
тить зарубками; намечать, наметить; отмечать, отметить; помечать, пометить.
Кармін – кармин.
Карта – планшет, четыреугольник;
к. мапи – лист карты.
Картатий – клетчатый.
Картатка – клетчатка, бумага клетчатая;
к. площомірна – палетка.
Картографічний – картографический.
Каскада – каскад.
Касування – упразднение.
Касувати, скасувати – упразднять, упразднить.
Квадратичний – квадратический.
Квартал – квартал.
Квартальний – квартальный.
Кидати тінь – отбрасывать тень.
Кий гідрометричний – шест гидрометрический.
Кичка – кочка; пень.
Кич(к)ування – раскарчевка, карчевание,
карчевка.
Кичувати – карчевать.
Кишеньковий – карманный.
Кілок – кол;
к. контрольный – к. контрольный.
Кілометр – километр, столб километрический.
Кілометровий – километровый.
Кількаразовий – многократный.
Кількоразовість – многократность.
Кількашаровий – многослойный.
Кількість – число, количество.
Кільце – кольцо;
к. азимутальне – к. азимутальное;
к. бусольне – к. буссольное;
к. градусне – к. градусное;
к. до сітки, к. сіткове – к. сеточное;
к. румбічне – к. румбическое.
Кільцевий – кольцевой.
Кільцюватий – в виде кольца, кольцеобраз
ный.
Кільчатий – кольцевой.

Коліно

Кінно-залізниця – дорога конножелезная.
Кінцевий – заключительный, конечный, кон
цевой.
Кінчастий – остроконечный.
Кіпець – копец.
Кіпрегель – кипрегель.
Кладка – мостик простой конструкции без
быков;
к. наплавна – лава.
Кладний (одиниця) – складочный.
Кладовище – кладбище.
Кляса – класс;
к. добра – к. хороший;
к. недобра – к. худой;
к. проміжна – к. промежуточный;
к. середня – к. посредственный.
Клясифікація – классификация.
Клясифікувати – классифицировать.
Клясування – классификация.
Клясувати – классифицировать.
Клешня – щека, губа (баксы).
Клин мірний – клин мерный.
Клинуватий – клинообразный.
Ключ – ключ.
Кляк – знак временный; метка; столб межевой временный.
Клякований – отмеченный.
Кляковий – меченный.
Клякування, клячення – мечение, метка,
отметка.
Клякувати, клячити, поклячити – обозна
чать границы в натуре, намечать, наметить,
отмечать, отметить, помечать, пометить .
Книжка вимірів – книжка промерная.
Книга земельна – книга поземельная;
к. межова – к. межевая;
к. пікетажна – к. пикетажная;
к. робітна – к. рабочая.
Кнопка – кнопка.
Кобальт – кобальт.
Ковзання – скольжение.
Ковзатися – скользить.
Ковінька Прітцова – планиметр Притца.
Кодекс земельний – кодекс земельный.
Кодола – веревка толстая; канат перекидной.
Коефіцієнт – коэффициент.
Кожух – кожух.
Коливання – колебание.
Коливатися – колебаться.
Колиска – люлька.
Коліматор – коллиматор.
Колімаційний – коллимационный.
Коліно – закругление, изгиб, поворот;
к. (річки) – извилина;
к. (труби) – колено;
к. дозірне, очне – колено окулярное;

Колінуватий
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к. з уставкою – закругление со вставкой;
к. об’єктивне – к. объективное;
к. очне – к. глазное, окуляр;
к. сіткове – к. сеточное.
Колінуватий – извилистый.
Колінуватість – извилистость.
Колінчастий – коленчатый.
Колір – цвет, окраска;
к. густий – ц. густой;
к. легкий – ц. слабый.
Коліща крапкувальне – колесико пунктир
ное.
Колія – колея.
Коло – окружность;
к. велике – круг большой.
Коловий – кольцевой.
Коловоріт – ворот.
Колограф – коллограф.
Колода – бревно, колода;
к. брусована – бревно, обтесанное на 4 гра
ни;
колоддя – бревна.
Колодязь – колодець;
к. артезійський – к. артезианский.
Колонка – колонка.
Колкорис – кронциркуль;
к. опускний – к. опускной.
Колорис – циркуль;
к. вимірний – ц. измерительный;
к. до олівця, к. олівцевий – ц. карандашный;
к. до уставки – ц. со вставными ножками;
к. лінійковий – ц. рычажный, штангенциркуль;
к. мікрометровий – ц. волосный, ц. делительный, ц. точный;
к. польовий – ц. полевой;
к. пропорційний – ц. пропорциональный;
к. пружинний – и. пружинный;
к. редукційний – ц. редукционный;
к. уставковий – ц. со вставными ножками;
к. штанговий – циркуль рычажный, штан
ген-циркуль.
Колорисник – вставная ножка в циркуле;
к. до олівця, к. олівцевий – вставка с карандашом;
к. до тушу, к. тушевий – вставка с чертежным пером.
Кольоровий – цветной.
Компаратор – компаратор.
Компас – компас;
к.-теодоліт – к.-теодолит.
Компасний – компасный.
Компенсаційний – компенсационный.
Компенсація – компенсация.
Компенсувати – компенсировать.

Краєвид

Конічність – коничность.
Конструкція – конструкция.
Контроль – контроль.
Контрольний – контрольный.
Контур – контур.
Конфігурація – конфигурация.
Концентричний – концентричный.
Координата – координата.
Координатограф – координатограф.
Копал(ь)нище – место добывания ископаемых.
Копальня – рудник.
Копець – курган межевой, к. пограничный.
Копіювальний – копировальный, копирный;
к. папір – копирка;
к. ряма – к. рама.
Копіювання – копирование, копировка.
Копіювати – копировать.
Копія – копия;
к. біла – к. белая;
к. синя – к. синяя.
Кордон – граница государственная, кордон.
Кореневий – корневой.
Корисний – полезный.
Користування – пользование;
к. громадське – п. общественное;
к. додаткове – п. побочное;
к. мішане – п. смешанное;
к. окреме – п. отдельное;
к. спільне – п. общее, п. совместное;
к. трудове – п. трудовое;
к. фактичне – п. фактическое;
к. хижацьке – п. хищническое.
Користувач – пользователь.
Корінний – коренной.
Коробка – коробка.
Коромисло – коромысло.
Корона – крона.
Короткозорий – близорукий.
Короткозорість – близорукость.
Коротколанковий – короткозвенный.
Короткочасний – кратковременный.
Корч – карча, пень.
Корчівка – место выкарчеванное, раскарчевка.
Корчування – карчевание, карчевка, раскар
чевка.
Корчувати – карчевать.
Коса (на річці) – коса.
Косий – косой.
Косинець – треугольник, угольник.
Косогір – косогор.
Косяк – подкос.
Коточок – каточек.
Кошуля – модератор (на уровне).
Краєвид – ландшафт.

Край
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Край – область, край, страна;
к. (берега) – обрез;
к. (яру) – окраина;
к. води – урез воды.
Крайка – кромка.
Крайній – крайний.
Краї (рисунка) – поля.
Країна – страна.
Крапка – точка.
Крапківник – игла пунктирная.
Крапкований – пунктирный.
Крапковий – точечный.
Крапкувальный – пунктирный.
Крапкувати – пунктировать.
Крапля – капля.
Крапник – игла пунктирная.
Крапчак – пунктир;
к. мішаний – п. смешаный.
Крапчаковий – пунктирный.
Краянин – житель местный.
Кремальєра – кремальера.
Крива – кривая, закругление;
к. витрати, к. витратна – кривая расходов;
к. залежностей – к. зависимости;
к. перехідна – к. переходная;
к. плавка – к. плавная;
к. рефракційна – к. рефракционная;
к. тарування – к. тарировки;
к. швидкісна – к. скоростей.
Кривина – кривизна.
Кривити, скривити,-ся – искривлять, искри
вить,-ся.
Криволінійний – криволинейный.
Кривомір – аркометр, кривомер, курвиметр; кампилометр, картометр.
Криворис – курвиграф.
Криворисник – перо для вычерчивания кри
вых, козья ножка.
Кривуля – лекало.
Крига – лед, лед плывущий;
к. голчаста – л. игольчатый;
к. донна, к. денна – л. донный;
к. кристалічна – л. кристаллический;
к. скресла – л. тронулся.
Кригоплав, кригохід – ледоход.
Кригоплавний, кригохідний – ледоходний.
Кригостав – ледостав.
Кригоставний – ледоставний.
Крижаний – ледяной.
Крижина – льдина.
Крило (млинка) – крыло, лопасть.
Крильчастий – крыльчатый.
Криниця – родник, колодец.
Криничище – выходы родников; место, богатое ключами.
Крихкий – рыхлый.

Кут

Крок – шаг.
Крокомір – шагомер, педометр.
Крокомірний – шагомерный.
Кронгляс – кронглас.
Кронциркуль – кронциркуль.
Круг Пісторів – круг Пистора, призмозеркальный круг.
Круглий – круглый.
Кругляк – бревно круглое; круглый лес.
Круглястий – круглообразный.
Круговид, кругогляд – кругозор (наблюдателя ).
Кружало – диск.
Кружалуватий – дискообразный.
Крутий – крутой.
Крутити – вертеть.
Крутість – крутизна, крутость.
Крутоберегий – крутоберегий, крутобереж
ный.
Крутоярий – крутоярый.
Круча – берег отвесный, крутизна (место),
круча, обрыв, стена.
Кряж – кряж.
Кулька – шарик.
Кульмінаційний – кульминационный.
Кульмінація – кульминация.
Культура – культура;
к-ри екстенсивні – к-ры экстенсивные;
к-ри інтенсивні – к-ры интенсивные.
Культур-технічний – культур-технический.
Кулястий – шарообразный.
Купина, купка – кочка.
Куп’я – кочки.
Купча – крепость купчая.
Куп’ястий – кочковатый.
Курсив – курсив.
Курсивний – курсивний.
Курява – пыль.
Кут – угол;
к. астролябійний, к. астролябічний – у. ас
тролябический;
к. відбивання, к. відбиття – у. отражения;
к. вхідний – у. входящий;
к. граничний – у. предельный;
к. заломлення, к. заломний – у. преломления;
к. зв’язний – у. связующий;
к. зенітний – у. зенитный;
к. зірний, к. мірний – у. диастрометрический;
к. зору, к. зоровий – угол зрения;
к. лінійний – у. линейный;
к. надирний – у. надирный;
к. нахилу – у. наклона, у. наклонения;
к. околишній – у. внешний;
к. осередковий – у. центральный;

Кутівниця
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к. падання, к. падіння – у. падения;
к. піднесення, к. підносний – у. повышения;
к. повороту – у. поворота;
к. позиційний – у. позиционный;
к. притичний – у. примычный;
к. проміжний – у. промежуточный;
к. рефракційний – у. рефракционный;
к. румбічний – у. румбический;
к. середовий – у. внутренний;
к. спадний, к. спаду – у. понижения, у. па
дения;
з кутом 50° – под углом 50°.
Кутівниця – эккер;
к. відбивна – э. отражательный;
к. восьмистінна – э. восьмигранный;
к. гранякова – э. призматический;
к. двогранякова – э. двупризматический;
к. дводзеркалова – э. двузеркальный;
к. двопризмова – э. двупризменный;
к. дзеркалова – э. зеркальный;
к. з прозорами – э. с диоптрами, э. с прозорами;
к. конічна – э. конический;
к. куляста – э. сферический;
к. люстрова – э. зеркальный;
к. призматична – э. призматический;
к. проста – э. простой;
к. хрищата – э. крестообразный, э. крестовидный;
к. циліндрична – э. цилиндрический.
Кутник – эккер.
Кутній – угловой.
Кутова – проток, соединяющий две извилины реки.
Кутовий – угловой.
Куток – район (города).
Кутомір – инструмент угломерный, угломер; транспортир;
к. з косинцем – транспортир с угольником, угольный транспортир.
Кутомірний, кутомірний – угломерный.
Кучугура – бугор, холм песчаный.
Кучугуристий – бугорчатый.
Кущ – куст.

Л
Лава – каскад;
л. (плавний місток) – лава.
Лавочка – берма.
Лагодження, полагодження – исправление.
Лагодити, полагодити – исправлять, испра
вить.
Лад (земельный) – уклад.

Лінійка

Ламаний – изломанный.
Ламаність – изломанность.
Лан (міра землі) – лан.
Лани – угодья полевые.
Ланка – звено;
л. ланцюгова – колено цепи, звено цепи.
Ланцюг мірний, л. мірчий – цепь мерная;
л. столанковий – цепь стоколенная.
Ланцюговий – цепной.
Лапка колорисна – ножка циркуля;
л. уставна – н. циркуля вставная.
Лата – рейка;
л. водомірна – р. водомерная;
л. далекомірна – дальномерная;
л. двобічна – р. двусторонняя;
л. з метою – р. с целью;
л. максимальна – р. максимальная;
л. мінімальна – р. минимальная.
л. нескладна – р. нескладная;
л. складна – р. складная;
л. спадомірна – р. нивеллировочная.
Латний – реечный.
Латник – реечник, рабочий у рейки.
Левада – поле возле усадьбы, огороженное;
угодье приусадебное.
Легкий (фарба, розчин) – слабый.
Легко-відмітний – удобозамечаемый.
Легурний – медлительный.
Леління – течение тихое.
Лещата – клещи.
Лиман – лиман; устье реки, губа; озеро
близ моря или реки.
Линва – тросс.
Линючий – линючий.
Липкість – липкость.
Лисий – обнаженный.
Лисіти – обнажаться.
Лист – лист; (собир.) листья;
л. уводчий – л. вводной.
Листвяний, листяний – лиственный.
Литися – течь, литься.
Лице – лицо.
Лицевий – лицевой.
Лишковий – излишний.
Лишок – излишки.
Ліворуч – влево.
Лід – лед. Див. Крига.
Ліжко – лагер или обоймица; ложе; подшипник или гнездо.
Ліжковий – лагерный (в инструменте).
Лійка – воронка.
Лійкуватий – воронкообразный.
Лімб – лимб;
л. азимутовий – л. азимутальный.
Лінієний – графленый.
Лінійка – линейка;

Лінійний
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л. алідадна – л. алидадная;
л. вишинна – л. превышений;
л. контрольна – л. контрольная;
л. лічильна – л. вычислительная, л. счетная;
л. логаритмічна – л. логарифмическая;
л. мірильна – л. масштабная;
л. обчислювальна, л. лічильна – л. вычислительная, л. счетная;
л. площомірна – агрометр Бибикова;
л. рівнобіжна Баслерова – линейка параллельная Баслера;
л. рухома – л. подвижная;
л. скісна – л. косая.
Лінійний – линейный;
л. вимір(яння) – линейное измерение.
Лінійований – графленый.
Лініювати, лініїти – графить.
Лінія – линия;
л. берегова – л. береговая;
л. вододільна – л. водораздельная;
л. водотічна – л. водосливная, ось лощины, тальвег;
л. головна – л. магистральная;
л. гонова – л. гоновая;
л. груба, л. товста – л. жирная, л. толстая;
л. депресійна – л. депрессии;
л. допомічна – л. вспомогательная;
л. збіжні – л. сближающиеся, л. сходящи
еся;
л. зірна – л. визирная;
л. крапкована – л. пунктирная;
л. крива – л. кривая;
л. ламана, л. ломана – ломанная;
л. магістральна – л. магистральная;
л. межова – л. граничная;
л. напівтовста – л. полужирная;
л. нульова – л. нулей;
л. опорна – л. опорная;
л. переривна – л. прерывистая;
л. перехресні – л. пересекающиеся;
л. погійна – л. прибоя;
л. полуденна – л. полуденная;
л. природня – л. натуральная;
л. причальна – л. причальная.
л. проєктна – л. проектная;
л. простецева – л. створная;
л. прямовисна – л. отвесная;
л. рискова – штрих-линия;
л. риско-двокрапкова – л. штрих-пунк
тирная;
л. риско-крапкова – л. штрих-пунктирная;
л. рівноглибинна – л. равных глубин, изо
бата;
л. рівношвидкісна – л. равных скоростей;
л. розбіжні – л. расходящиеся;

Лісостан

л. розірвана – л. разорванная;
л. розмірова – л. размерная;
л. розподільна – л. разделяющая;
л. симетрії – л. симметрии;
л. снігова – л. снеговая;
л. спадова – л. падения;
л. суцільна – л. сплошная;
л. телеграфна – л. телеграфная;
л. телефонна – л. телефонная;
л. товста – л. жирная;
л. тонка – л. тонкая;
л. тягла – л. сплошная;
л. хвиляста – л. волнистая;
л. ходова – л. ходовая;
лінію тичкувати, тичити, витичити – ли
нию вешить, провешить.
Ліс – лес;
л. будівельний – строевой;
л. глицевий – л. хвойный, л. красный;
л. дров’яний – л. дровяной;
л. корабельний – л. корабельный;
л. крамовий – л. товарный;
л. листвяний – л. лиственный;
л. мішаний – л. мешаный, смешанный;
л. м’якої породи – л. мягких пород;
л. непролазний – л. непроходимый;
л. низькостовбур(н)ий – л. низькостволь
ный;
л. розведений – л. искуственно разведенный;
л. спілий, л. стиглий – л. спелый;
л. твердої породи – л. твердых пород;
л. чатинний – л. хвойный, л. красный;
л. шпильковий – л. хвойный, л. красный;
ліси – угодья лесные.
Ліса – изгородь плетневая.
Лісистий – лесистый.
Лісистість – лесистость.
Лісівник – лесовод.
Лісівництво – лесоводство.
Лісівницький – лесоводственный.
Лісний – лесной, обильный лесами.
Лісництво – лесничество.
Лісничий – лесничий.
Лісовий – лесной.
Лісовпорядження – лесоустройство.
Лісовпорядний – лесоустроительный.
Лісокористувач – лесопользователь.
Лісоохоронний – лесоохранительный;
л. комітет – лесоохранительный комитет.
Лісорубний – лесорубочный.
Лісорубна ділянка – лесосека.
Лісосад – лесонасаждение.
Лісосплав – лесосплав.
Лісостан – лесонасаждение, насаждение;

Лісостеп

Малопрозорий
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л. високостовбур(н)ий, високолісся – на
саждение высокоствольное;
л. культурний – н. культурное;
л. матерній – н. материнское;
л. мішаний – н. смешанное;
л. низькостовбур(н)ий – н. низкоствольное;
л. повний – н. полное;
л. середньогустий – л. средней густоты;
л. складний – н. сложное;
л. склеплений – н. сомкнутое;
л. стиглий – насаждения спелые;
л. чистий – н. чистое.
Лісостеп – лесостепь.
Лісостеповий – лесостепной.
Лісотаксаційний – лесотаксационный.
Лісотаксація – лесотаксация.
Лісофонд – лесфонд.
Літняк – дорога, летняя.
Лічба – счет;
л. кроків під одну ногу – счет шагов под
одну ногу.
Лічбовий, лічильний – счетный.
Лічильник – счетчик.
Лобак – галька крупная.
Ложище – ложе.
Лопать – лопасть.
Лот – лот.
Луг – берег лесистый низкий; лес на низменности.
Лука, луки – луг, луга, угодья луговые;
л., л-и, високий,-кі – луг,-га суходольный,
-ые;
л. заплавні – л. поемные, л. заливные;
л. побережні – л. приречные;
Луковий – луговой.
Луковина – излучина.
Лукомір – аркометр, курвиметр, компилометр, картометр.
Лукорис – аркограф; курвиграф.
Лупа – лупа или простой микроскоп.
Лучный – луговой.
Льодовий – ледяной.
Льодовик – ледник.
Льодовиковий – ледниковый.
Льодостав – ледостав.
Льодоставний – ледоставный.
Льодохід – ледоход.
Льодохідний – ледоходный.
Людність, люди – жители, население;
л. безземельна – н. безземельное;
л. зайвинна – н. избыточное;
л. малоземельна – н. малоземельное;
л. нахожала – н. пришлое;
л. нетрудова – н. нетрудовое;
л. околишня – н. окрестное;

л. трудова – н. трудовое;
л. хліборобська – н. земледельческое.
Люз – зазор.
Люнета – труба зрительная;
л. астрономічна – т. астрономическая;
л. Галілеєва або бінокль – т. Галиллея
или бинокль;
л. земна – т. земная;
л. колінчаста – т. коленчатая;
л. на журавлі – т. на журавле;
л. неперекидна – т. непереводимая (через
зенит);
л. непрекладна – т. неперекладная;
л. неповорітна – т. неповарачиваемая;
л. перевірна – т. поверительная;
л. перекидна – т. переводимая (ч. зенит);
л. перекладна – т. перекладная.
Люстрація – описание инвентарное, инвен
таризация.
Люстро – зеркало.
Люстровий – зеркальный.
Лягати, лягти – ложиться, лечь.
Ляк – лак.
Ляма, лямка – лямка.
Лямівка – бечевник, дорога бичевая.

М
Маґістральний – магистральный.
Маґістраля – магистраль.
Магнетизм земний – магнетизм земной.
Магнетний, магнетовий – магнитный.
Маєток – имение.
Майва – флаг, флажок.
Майдан – площадь.
Майно – имущество движимое.
Майор – лежачая дровяная куча для выпаливания угля.
Майстерний – искусный.
Маковиця – макушка.
Маловживаний – малоупотребительный.
Маловіддя – маловодье.
Маловод(н)ий – маловодный.
Малогоспод(н)ий – малодворный.
Малогоспод(н)ість – малодворность.
Малоземелля – малоземелье, малоземельность.
Малоземельний – малоземельный.
Маломірний – маломерный.
Маломірність – маломерность.
Малоосвітлений – слабо освещенный.
Малопенькуватий – малопнистый.
Малоприступний – малодоступный.
Малоприступність – малодоступность.
Малопрозорий – малопрозрачный.

Малорозкладений
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Малорозкладений – малоразложившийся.
Малосилий, малосильний – маломощный,
малосильный.
Малосилість – маломощность, слабость.
Малоцінний – малоценный.
Малоцінність – малоценность.
Мальовник – рисовальщик.
Малювання – рисование.
Малювати – рисовать.
Малюнок – рисунок.
Мандрівний (про річку) – блуждающий.
Манівець – дорога окольная.
Маніпуляція – манипуляция.
Манія – сурик.
Мапа – карта;
м. верстівка – к. верстовая;
м. генеральна – к. генеральная;
м. гіпсометрична – к. гипсометрическая;
м. загальна – к. общая;
м. лісова – к. лесная;
м. магнетна, м. магнетова – к. магнитная;
м. межова – к. межевая;
м. морська – к. морская;
м. орографічна – к. орографическая;
м. осібна – к. специальная;
м. полу-, одно-, дво-, тривестівка – к.
полу-, одно-, двух-, трехверстка;
м. семитопографічна – к. семитопографическая;
м. топографічна – к. топографическая;
м. шляхова – к. дорожная.
Мапорисівник – картограф.
Мапорисівний – картографический.
Мапорисовня – картографическое заведение.
Мапорисування – картография.
Мареграф – мареограф, мареометр.
Марка – марка;
м. закладна – м. закладная;
м. найвищого рівня – м. высших уровней;
м. закладати – м. закладывать.
Маршрут – маршрут.
Маршрутний – маршрутный.
Маса – масса;
м. щільна – м. плотная.
Масив – массив;
м. основний – м. основной.
м. присільний – м. присельный;
м. суцільний – м. сплошной.
Масивний – массивный.
Масивність – массивность.
Масові таблиці – массовые, удельные таблицы.
Материк – грунт нетронутый, материк.
Материковий – коренной, материковый.

Межник

Матеріял – материал;
м. лісний – м. лесной;
м. мапорисний – м. картографический;
м. пляновий – м. плановой;
м. польовий – м. полевой;
м. статистичний – м. статистический;
м. цифровий – м. цифровой.
Мати (властивості) – обладать;
м. вигляд – выглядеть, иметь вид.
Матовий – матовый.
Мах – взмах.
Махальник – махальщик.
Махати, махнути – махать, махнуть.
Маяк – маяк, сигнал геодезический;
м. тригонометричний – с. тригонометри
ческий.
Маячний – маячный.
Межа – граница, межа;
м. волосна – г. волостная;
м. губерніяльна – г. губернская;
м. закріплена – г. укрепленная;
м. затверджена – г. утвердженная;
м. крайова – г. областная;
м. міська – черта города, ч. городская;
м. незатверджена – г. неутвержденная;
м. несумнівна – г. несомненная;
м. неформальна – г. неформальная, г. част
ная;
м. околишня, м. окружна – г. внешняя,
г. наружная, г. окружная;
м. повітова – г. уездная;
м. приватна – г. частная;
м. природна – г. естественная; м. живая,
м. природная;
м. середова – г. внутренняя;
м. спірна – г. спорная;
м. стара – м. прежняя;
м. суходільна – г. сухопутная; м. суходоль
ная;
м. урядова – г. казенная;
м. фактична – г. существующая; г. фактическая;
м. формальна – г. формальная;
м. штучна – г. искусственная;
м. юридична – г. юридическая.
Межений – меженный.
Межень – межень.
Межибрід – место между бродами.
Меживісся – расстояние между осями.
Межигір’я – межгорье; местность между
горами.
Межиріччя – водораздел; междуречье; мест
ность между реками; перевал.
Межівний – граничащий.
Межівник – межевщик.
Межник – межник.

Межовий
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Межовий – граничный, межевой.
Межування – межевание;
м. безперечне – бесспорное;
м. генеральне – м. генеральное;
м. гуртове – м. валовое;
м. державне – м. государственное;
м. загальне – м. генеральное;
м. за згодою – м. полюбовное;
м. місцеве – м. местное;
м. обов’язкове – м. обязательное;
м. огульне – м. валовое;
м. особливе – м. особенное;
м. поспільне – м. сплошное;
м. прилюдне – м. гласное;
м. примусове – м. принудительное;
м. спеціяльне – м. специальное;
м. судове – м. судебное.
Межувати – граничить, межевать; прилежать, прилегать, примыкать.
Межуватися – граничить между собой.
Меліоративний – мелиоративный.
Меліоратор – мелиоратор.
Меліорація – мелиорация.
Мензульний – мензульный.
Мензуля – мензула.
Мережа – сеть;
м. базна, м. базова – с. базисная;
м. опірна, м. основна – с. опорная;
м. залізнична – с. железных дорог;
м. полігонна здіймальна – с. полигонов
съемочная;
м. просік – с. просек;
м. тригонометрична – с. тригонометрическая;
м. трикутників – с. треугольников;
м. тріянґуляційна – с. триангуляционная;
м. шляхова – с. дорожная.
Меридіян див. Південник.
Мерзляк – мерзлота;
м. відвічний – м. вечная.
Мета (на латі) – марка; цель.
Метеоролог – метеоролог.
Метеорологічний – метеорологический.
Метеорологія – метеорология.
Метода – метод;
м. аналітична – м. аналитический;
м. барво-пластична – м. красочно-пласти
ческий;
м. графічна – м. графический;
м. графо-аналітична – м. графо-анали
тический;
м. графо-механічна – м. графо-механичес
кий;
м. двоточкова – м. двухточечный;
м. інтеграційна – м. интеграционный;
м. інтерполяційна – м. интерполяционный;

Мінімум

м. одноденних спостережень – м. однодневных наблюдений;
м. окремих точок – м. отдельных точек;
м. перевищень – м. превышений;
м. перелічна – м. перечислительный;
м. п’ятиточкова – м. пятиточечный;
м. рівнобіжних прозорів – метод параллельных визиров;
м. рівня – м. горизонта;
м. спостережень – м. наблюдений.
Метр – метр;
м. квадратовий – м. квадратный;
м. кубічний – м. кубический;
м. подовжній – м. погонный.
Метричний – метрический;
м. система мір – м. система мер.
Механізм – механізм;
м. годинниковий – м. часовой;
м. лічильний – м. счетный;
м. пусковий – м. пусковой;
м. розлучний – м. разобщающий;
м. розчіпний – м. разобщающий;
м. устано(і)вний – м. установочный, м. уста
новительный.
Механічний – механический.
Мешканець – житель.
Миготіння – дрожание.
Миготіти, мігтіти – дрожать.
Мигтючий – дрожащий.
Миґлівний – сортировочный.
Миґлювати – сортировать лес.
Миґля – штабель леса.
Миґляш – сортировщик леса.
Миля – миля.
Мисочка – блюдце, чашечка для разведения
туши.
Митусем, митусь – вразномет, комлями
врозь.
Міжселищний – межселенный, междуселенный.
Мікрометр – микрометр.
Мікрометровий, мікрометричний – микрометренный, микрометрический.
Мікрорельєф – микрорельеф.
Мікроскоп – микроскоп.
Мілина – мель.
Міліметр – миллиметр.
Міління – меление.
Міліти – мелеть.
Мілкий – мелкий, мелководный.
Мілковіддя – мелководье.
Мілковод(н)ий – мелководный.
Мілковод(н)ість – мелководность.
Мінімум – минимум;
м. господарський – минимум хозяйствен
ный.

Мінливий

– 130 –

Мінливий – изменчивый.
Мінливість – изменчивость; переменчивость.
Мінута – минута.
Мінутний – минутный.
Міньба обов’язкова – развод (чересполосних земель).
Міра – мера, обмер, степень;
м. годинна – м. часовая;
м. гущини – с. густоты;
м. двоназвові – м. двоякого наименования;
м. добротности – с. добротности;
м. дугова – м. дуговая;
м. зступу – м. усадки;
м. крутости – с. крутости;
м. кутова – м. угловая;
м. метрична – м. метрическая;
м. на довжину – м. длины;
м. на землю – м. земельные;
м. нормальна – м. нормальная;
м. помилки – м. ошибки;
м. сажнева – м. сажневая;
м. склеплення дерев – с. сомкнутости по
лога.
Мірило – мерило, масштаб,
м. велике – м. крупный;
м. верстове – м. верстовой;
м. вишинне – м. высот;
м. вишиномірне – м. альтиметрический;
м. дрібне – м. мелкий;
м. дробове – м. дробный;
м. закладин – м. крутостей; м. заложений;
м. кілометричне – м. кілометрический;
м. кінцеве – м. конечный;
м. крокове – м. шагов;
м. крутости – м. крутостей;
м. лінійне – м. линейный;
м. метричне – м. в метрах, м. метрический;
м. нормальне – м. нормальный;
м. одно-, дво-, триверстове – м. одно-,
двух-, трехверстный;
м. односотове, однодвохсотове, однотисячне – м. в одну сотую, в одну двухсотую, в одну тысячную;
м. основне – м. основной;
м. перспективне – м. перспективный;
м. поперечне – м. поперечный;
м. просте – м. простой;
м. п’ятдесятове – м. пятидесятенный;
м. складне – м. складной;
м. сотенне, дво-, трисотенне – масштаб
сотенный, двух-, трехсотенный;
м. числове – м. дробный, м. численный.
Мірильний – маштабный.
Міркування – соображение.
Мірний – мерный;
м. кут – диастомометрический угол.

Місце

Мірник – мерильщик, меритель, мерщик.
Мірництво – дело землемерное, искусство
землемерское, землемерие; геодезия низшая.
Мірницький – землемерский.
Мірниця – рейка.
Мірчий – землемер, меритель, мерщик.
Міряння, мірення – измерение, меряние.
Міряти – мерить, мерять;
м. кроками – м. шагами;
м. на око – м. на глаз;
м. на час – м. по времени;
м. спади – нивеллировать.
Міст – мост;
м. возовий – м. под тележную дорогу;
м. до їзди горою – м. с ездою по верху;
м. до їзди низом – м. с ездою по низу;
м. залізничний – м. железнодорожный;
м. звідний – м. подъемный;
м. мурований – мост каменный;
м. плавний, наплавний – м. наплавной,
м. пловучий;
м. плотовий – м. на плотах;
м. пороновий – м. понтонный;
м. розвідний – м. разводной;
м. тимчасовий – м. временный;
м. хідний – м. пешеходный.
Містечко – город очень малый, местечко.
Містити – заключать в себе.
Місткість – емкость; объем.
Місто – город;
м. губерніяльне – г. губернский;
м. заштатне – г. заштатный;
м. повітове – г. уездный;
м. округове, м. окружне – г. окружной;
м. столичне – г. столичный.
Місце – место; местоположение, положение;
м. горове – м. возвышенное;
м. грузьке – м. топкое;
м. забудоване – м. застроенное;
м. закріпне – м. прикрепления, м. закреп
ления;
м. зблякле – м. выгоревшее;
м. криничувате – м. богатое ключами;
м. насиджене – м. насиженное;
м. необхідне – м., которого нельзя обойти;
м. нуля – м. нуля;
м. під будівлю – м. построечное;
м. підвищене – м. возвышенное;
м. прикріпне – м. прикрепления, м. закрепления;
м. проміжне – м. промежуточное;
м. садибне – м. усадебное;
м. стояння – м. стояния;
м. трудне – м. затруднительное;
м. умовне – м. условное;

Місцевий

Навичка
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м. утрудливе – м. затруднительное.
Місцевий – местный.
Місцевість – местность;
м. відкрита – м. открытая;
м. горбаста – м. холмистая;
м. горяна – м. гористая;
м. закрита – м. закрытая;
м. засушлива – м. засушливая;
м. затопна – м. затопляемая;
м. зболотніла – м. заболоченная, м. заболотившаяся;
м. зболочена – м. заболоченная;
м. напівзасушлива – м. полузасушливая;
м. недосліджена – м. необследованная;
м. одноманітна – м. однообразная;
м. озерна – м. озерная;
м. перетята, м. поперетинана – м. пересеченная;
м. рівнинна – м. равнинная;
м. різноманітна – м. разнообразная;
м. спадиста – м. покатая;
м. степова – м. степная;
м. хвиляста – м. волнистая;
м. яркувато-горбаста – м. овражисто-хол
мистая.
Міський – городской.
Мітити – метить.
Мітка – метка.
Міцний – прочный.
Міцність – прочность.
Мічений – меченный.
Мічення – мечение, метка.
Мішаний – смешанный.
Міщанин – житель городской.
Млин – мельница;
м. водяний – м. водяная;
м. плавний – м. плавучая.
Млинковий – вертушечный.
Млинок – вертушка или мельница.
Млявий (про течію) – слабий.
Многовод(н)ий – многоводный.
Многовод(н)ість – многоводность.
Многогоспод(н)ий – многодворный.
Многогоспод(н)ість – многодворность.
Многоземельний – многоземельный.
Многокінний – многолошадный.
Многократний – многократный.
Многократність – многократность.
Многокутник – многоугольник;
м. зірчастий – м. звездчатый.
Многокутній – многоугольный.
Многорічний – многолетний.
Многосмужний – многополосный.
Многосмужність – многополосица.
Многошаровий – многослойный.
Могила – бугор насыпной, курган.

Могутній – мощный.
Модератор – модератор.
Модло – лекало.
Модуль – модуль;
м. водний, м. водяний – м. водяной;
м. стоку – м. стока.
Молодник, молодняк – лес молодой; молодняк.
Морг – морг, морген.
Морена – морена.
Моренний – моренный.
Мостинець – дорога, лощенная деревом.
Мотовило – катушка или рогатка.
Мотуз, мотузка – веревка.
Мох – мох.
Моховий – моховой.
Моховитий – мшистый.
Мочар – мочар, мочевина, мочажина, мочавина; болотина.
Мочарі – место болотистое.
Мочаруватий – заболоченный.
Мул – ил, мул.
Мулистий – илистый; иловатый; обильный
наносами.
Мулистість – иловатость.
Мулкий – илистый.
Мулкість – илистость.
Мумія – мумия.
Мурина – болото, оставшееся после половодья.
Мурований – каменный.
Мутний – мутный.
Мутність – мутность.
Мутра – гайка.
Муть – муть.
М’якість – мягкость.

Н
Набавка – опушка (надбавка в высоту свыше 6 чт. носить название опушки).
Набережний – набережный.
Наближений – приближенный, приблизительный.
Набокуватий – несиметричный.
Набуття – приобретение.
Наведення – наведение, обводка (тушью).
Наверствування, наверствовання – напластование.
Навикнути – навык приобрести.
Нависень – берег нависший; обрыв нависший.
Навислий – нависающий, нависший, навес
ный.
Навичка – навык.

Навігаційний
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Навігаційний – навигационный.
Навігація – навигация.
Навід – указание (наводящее).
Навішувати, навісити – навешивать, навесить.
Наводити, навести – наводить, навести;
обводить, обвести (тушью).
Навпаки – в обратную сторону.
Навхрест – крест на крест.
Нагін – нагон (воды ветром).
Нагінний – нагонный.
Нагірний – нагорный.
Нагляд – надзор, наблюдение, присмотр.
Нагнаний (про кригу) – наносной.
Нагонити, наганяти – нагонять, нагнать.
Нагромадження – накопление.
Надавати, надати (нумер) – присваивать,
присвоить.
Надбережжя – прибережье.
Надводний – надводный.
Надземний – надземный.
Надійний – надежный.
Наділ – надел;
н. ваковий, н. ваканцевий – н. свободный;
н. напівдушний – н. полудушевой;
н. подушний – н. душевой;
н. селянський – н. крестьянский;
н. указаний – н. указанный.
Надільний – надельный.
Наділяння, наділення – наделение.
Наділяти, наділити – наделять, наделить.
Надма – дюна.
Надмовий – дюнний.
Надпис (індекса) – подпись;
н. градусний – п. градусная.
Надписувати, надписати – надписывать,
надписать; надпись делать.
Надра – недра.
Надрічний – приречный.
Надточування, надточення – удлинение.
Надточувати, надточити – удлинять, удлинить.
Назва – название; наименование.
Наземний – наземный.
Назір – взгляд.
Назопак – в обратную сторону.
Назорювати, назорити, назірнути – взгляды делать, сделать.
Накидання, накидка – надбавка; накидка.
Наклад – накладка;
н. за координатами – н. по координатам;
н. за кутами – накладка по углам;
н. за румбами – н. по румбам.
Накладати, накласти, наложити – накладывать, наложить.
Накладний – прижимной.

Напрям

Наколювання – накалывание.
Наколювати, наколоти – накалывать, наколоть.
Наколювачка – игла копировальная, наколка.
Накрутка – кремальера.
Накрутний – заводной.
Накручування, накручення (про механізм) –
заводка.
Накручувати, накрутити (механізм) – заводить, завести.
Намалювати – нарисовать.
Намітати, намести – наносить, нанести.
Намітний – наносный.
Намічати, намітити – намечать, наметить.
Намокати, намокнути – намокать, намокнуть.
Наморозень – лед, намерзший на предметах.
Намотувати, намотати – наматывать, намотать, навертывать;
Намочний – намокающий.
Намочність – намокаемость.
Намул – намыв, нанос; отложение.
Намулина – отмелье.
Намуловий, намульний – намывной, наносной.
Намулювання, намулення – кольматаж;
намывание (наносов водой).
Намулювати, намулити – намывать, намыть, наносить, нанести (ил).
Нанесення – нанесение.
Наніс – нанос.
Наносити, нанести – наносить, нанести.
Наносний – наносный.
Наочність – наглядность.
Напад – прием (напр., в два приема).
Напинати, напнути – вытягивать, натягивать, натянуть.
Напис – надпись;
н. кінцевий – н. заключительная;
н. підписний – рукоприкладство;
н. чоловий – картуша, картушь.
Написувати, написати – надписывать, над
писать.
Напівзасушливий – полузасушливый.
Напір – напор.
Напірний – напорный.
Наплавина – отмелье.
Наплавна кладка – лава.
Напрядка – брезент.
Напрям, напрямок – направление;
н. даний – н. данное;
н. довільний – н. любое, н. произвольное;
н. зворотний – н. обратное;
н. кружний – н. кружное;
н. мінливий – н. изменяющееся;
н. найкоротший – н. кратчайшее;

Напрямний
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н. переважний – н. господствующее, н. пре
имущественное, преобладающее;
н. сталий – н. неизменное, н. постоянное.
Напрямний – направляющий.
Нарис – брульон, набросок, эскиз;
н. мірильний – б. с соблюдением размеров.
Нарисувати – начертать, начертить.
Наріжний – угловой (наружный).
Нарізний – землеотводный, нарезной, отводный.
Нарізування, нарізання, нарізка, наріз –
отвод земли в натуре.
Нарізувати, нарізати – нарезать, нарезать,
отбивать, отбить (площадь) в натуре; отводить, отвести в натуре.
Нарінистий – гравелистый.
Нарінковий – гравийный.
Нарінок – гравий.
Наростати, нарости – нарастать, нарасти.
Населення – население.
Насип – насыпь.
Насичувати, наситити – насыщать, насытить.
Насінний – семенной.
Насінник – дерево семенное.
Наскрізний – сквозной.
Наслідок – результат.
Наставання, настання – наступление, возникновение.
Настановити – поставить.
Настановляння, настановлення – установ
ка.
Настановляти, настановити – устанавливать, установить;
н. за двома ґвинтами – у. по двум винтам;
н. за третім ґвинтом – у. по третьему винту.
Настановний – установительный.
Наступний – последующий.
Натирати, натерти – натирать, натереть.
Натиск – нажим, нажатие.
Натискач – нажим (часть инструмента).
Натискний – нажимной.
Натік – затек.
Наточка – надставка; наросток; удлинитель.
Натура – натура.
Натуральний – натуральный.
Натяг – натяжение.
Натягувати, натягати, натягти – натягивать,
натянуть.
Нахил – инклинация, наклон, наклонение.
Нахилий – наклонный.
Нахилість – наклонность.
Нахиломір – инклинатор, инклинометр.
Нахиляння, нахилення – наклонение.
Нахиляти, нахилити – наклонять, наклонить.

Недостатність

Находити, найти – находить, найти.
Націльний – визирный.
Начільний – передовой.
Наявний – наличный.
Наявність – наличие, наличность.
Небосхил – небосклон.
Неважний – ничтожный.
Невигідний – неудобный.
Невигода – неудобство.
Невидність – невидимость.
Невикористаний – неиспользованный.
Невимірний – неизмеримый.
Невимірність – неизмеримость.
Невиразний – неясный.
Невиразність – неясность (чертежа, сигнала).
Невіддільний – неотделимый, неотделяемый.
Невідповідність – несоответствие.
Невідчутний – неощутимый, неощутитель
ный, неощущаемый.
Невірний – неверный.
Невірність – неверность.
Невкладний, невкладистий – громоздкий.
Невкладність, невкладистість – громоздкость.
Невпорядкованість – неустроенность.
Нев’язка – невязка;
н. вишинна – н. высотная;
н. відносна – н. относительная;
н. допускна, н. припускна – н. допускаемая;
н. зглядна – н. относительная;
н. координатна – н. в координатах;
н. кутова – н. угловая;
н. лінійна – н. линейная;
н. остаточна – н. конечная, н. остающаяся;
н. первісна – н. первоначальная;
н. часткова – н. частная.
Негнильний – негниющий, не поддающий
ся гниению, нетленный.
Недбалий – небрежный.
Недбалість – небрежность.
Недовговічний – недолговечный.
Недовговічність – недолговечность.
Недогідний – непригодный.
Недозволенний – недопускаемый.
Недозволеність – недопустимость.
Недопуск – недопущение.
Недопускний – недопускаемый.
Недопускність – недопустимость.
Недорозвинений – недоразвитой.
Недосконалий – несовершенный.
Недосконалість – несовершенство.
Недостатній – недостаточный.
Недостатність – недостаточность.

Недостача
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Недостача – недостаток (недостаточное ко
личество).
Недоступний – недоступный.
Недоступність – недоступность.
Нежитловий – нежилой.
Незайманий – девственный.
Незакріплений – неукрепленный.
Незаливний – незатопляемый.
Незаливність – незатопляемость.
Незалюднений – необитаемый, незаселенный.
Незамерзний – незамерзающий.
Незамкнений, незамкнутий – незамкнутый.
Незбіг – несовпадение.
Незбіжний – несовпадающий.
Нездатний – негодный.
Нездіймний – несъемный.
Нездійсненний – неосуществимый.
Незмичний – несмыкаемый.
Незмичність – несмыкаемость.
Незмінний – неизменный, неизменяющийся.
Незмінність – неизменяемость, неизменность.
Незмірний – неизмеримый.
Незмірність – неизмеримость.
Незрівноважений – неуравновешенный.
Незрівневаженість – неуравновешенность.
Незручний – неудобный;
н. з практичного боку – неудобный в прак
тическом отношении.
Незручність – неудобство.
Нейлоїд – нейлоид.
Нейлоїдальність – нейлоидальность.
Неймовірний – невероятный.
Неминучий – неизбежный.
Неконцентричний – неконцентричний.
Неконцентричність – неконцентричность.
Ненадійний – ненадежный.
Неоднорідний – неоднородный.
Неозорний – необозримый.
Неосвітлений – неосвещенный, неосвещаемый.
Непередбачений – непредвиденный, непре
дусмотренный.
Непередільний – непеределяемый.
Неперекладний – неперекладной.
Непереможний – непреодолимый.
Непереривний – непрерывный, сплошной.
Непереривність – непрерывность.
Неперехідний – непроходимый.
Неперехідність – непроходимость.
Непідступний – недоступный, неприступный.
Непідступність – неприступность.
Неповний – неполный.

Неспокійний

Неповність – неполнота.
Неповоріткий – неудобный (по своей громоздкости).
Неповороткість – неудобство.
Неподільний – неделимый, недробимый,
нераздельный.
Неподільність – неделимость, недробимость,
нераздельность.
Непозем(н)ість – негоризонтальность.
Непомірний – несоразмерный.
Непомірність – несоразмерность.
Непоправний – непоправимый, неисправи
мый.
Непоправність – непоправимость, неиспра
вимость.
Непорушний – неподвижный.
Неправильний – неправильный.
Неправильність – неправильность.
Непридатний – негодный, непригодный.
Непридатність – негодность, непригодность.
Непристосований – неприспособленный.
Непристосованість – неприспособленность.
Неприступний – недоступный, неприступный.
Неприступність – недоступность, неприступность.
Непрозорий – непрозрачный.
Непрозорість – непрозрачность.
Непрохідний – непроходимый, непроницае
мый.
Непрохідність – непроходимость, непроницаемость.
Непрямовисність – невертикальность.
Нерівний – неровный.
Нерівність – неровность.
Нерівномірний – неравномерный.
Нерівномірність – неравномерность.
Нерозведений – неразбавленный.
Нерозмірний – несоразмерный.
Нерозмірність – несоразмерность.
Нерозподілений – неразверстанный.
Нерозривний – неразрывный.
Нерозривність – неразрывность.
Нерозтягливий, нерозтяжний – нерастяжимый.
Нерозтяжність – нерастяжимость.
Нерозчинний – нерастворимый.
Нерозчинність – нерастворимость.
Нерухомий – недвижимый, неподвижный.
Несемейна особа – бессемейное лицо.
Несклад(а)ний – нескладной.
Несний (частина струменту) – несущий.
Неспільноосередковий – неконцентричный.
Неспільноосередковість – неконцентричность.
Неспокійний – неспокойный.

Несполучення

Обводовий
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Несполучення – несовмещение.
Несполучний – несовместимый.
Несполучність – несовместимость.
Несправний – неисправный.
Несправність – неисправность.
Несталий – непостоянный, неустойчивый.
Несталість – неустойчивость.
Нестанівкий – неустановившийся.
Нестик – несмыкаемость.
Нестичний – несмыкаемый.
Нестичність – несмыкаемость.
Нестійкий – неустойчивый.
Нестійкість – неустойчивость.
Несторчовість – невертикальность.
Несумісний – несовместимый.
Несумісність – несовместимость.
Несуміщення – несовмещение.
Нетеча – водостой.
Нетлінний – нетленный, негниющий, неподдающийся гниению.
Неточний – неточный.
Неточність – неточность.
Нетря – дебри.
Неусталений – неустановившийся.
Нехтувати, знехтувати – пренебрегать, при
небречь.
Нецентровний – эксцентрический.
Нецентровність – экцентрис(ц)итет.
Нечинний – недеятельний; бездействующий.
Нечутливий – нечувствительний.
Нечутливість – нечувствительность.
Нива – поле, нива.
Нівелювання – нивеллирование.
Нівелювати – нивеллировать.
Нівеляр – нивеллировщик.
Нижній – нижний.
Нижчання – снижение.
Нижчати – снижаться, опускаться.
Низ – низовье, низ.
Низина – низменность, низина.
Низинний – низменный, низинный.
Низка трикутників – цепь треугольников.
Низовий – низовой, нижний (по течению);
нижележащий.
Низовина – низменность, низина.
Низовинний – низменный, низинный
Низов’я – низовье.
Низькорослий – низкорослый.
Низькостовбурний – низкоствольный.
Нитка – нить;
н. перехресні – н. перекрестные;
н. верхня – н. верхняя;
н. доземна – н. вертикальная;
н. нижня – н. нижняя;
н. поземна – н. горизонтальная;
н. середня – н. средняя.

Нитковий хрест – нитяной крест.
Нищити – уничтожать, уничтожить.
Нівечення – порча.
Ніж складний – нож перочинный.
Новоселець – новосел.
Новоселиця – новоселье, место новозаселенное.
Новотвір – новообразование.
Нога – нога, ножка.
Ноній, ноніюс – нониус.
Норд-Вест – северо-запад, Норд-Вест; северозападный.
Норд-Ост – северо-восток, Норд-Ост; северовосточный.
Норець – водолаз.
Норецький – водолазный.
Норма – норма;
н. гранична – н. предельная;
н. державна – н. казенная;
н. максимальна – н. максимальная;
н. мінімальна – н. минимальная;
н. надільна – н. надельная, н. надела;
н. орієнтовна – н. ориентировочная;
н. пересічна аритметична – н. средняя
арифметическая;
н. споживча – н. потребительская;
н. трудова – н. трудовая.
Нормальний – нормальный.
Нормувальний – нормировочный.
Нормувати – нормировать.
Нотувати, занотувати – отмечать, отметить.
Нуль – нуль, ноль.
Нульовий – нулевой, нолевой.
Нумер – нумер, номер.
Нумерація – нумерация, номерация.
Нумерувати – нумеровать, номеровать.

О
Обвал – обвал.
Обводжування, обводження, обведення –
окаймление, обводка.
Обвис – провес.
Обвисання – провисание.
Обвисати, обвиснути – провисать, провиснуть.
Обвід – периметр;
о. мокрий, о. змочуваний – периметр смо
ченный.
Обвідний – обводной; окаймляющий.
Обводити, обвести – обводить, обвести;
окаймлять, окаймить.
Обводнювальний – оросительный.
Обводнювання, обводнення – орошение,
ирригация.
Обводовий – контурный.

Обелець
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Обелець – вершина бревна.
Обернення – обращение.
Оберт – оборот, поворот.
Обертання – вращение; обращение, перевод.
Обертати, обернути – вращать, поворачивать, повернуть, обращать; обратить; переводить, перевести.
Обертовий – круговращательный.
Об’єктив – объектив, стекло предметное;
о. складний – объектив составной.
Об’єм – объем;
о. кладний – о. складочный.
Об’ємний – объемный.
Обзначати, обзначити – отмечать, отметить знаками (поле кругом).
Обзначування, обзначення – отметка.
Обиденний – однодневный.
Обидень – в течение одного дня.
Обідець – ободок.
Обіжний – циркулярный.
Обізнані люди – сведущие лица.
Обійстя – двор, усадьба с постройками.
Об’їзд – объезд.
Об’їздка – объезд (место).
Обковування – оковка.
Обковувати, обкувати, окути – оковывать,
оковать.
Облада – имущество недвижимое.
Обладування – обладание.
Обладувати – обладать.
Обліг – залежь; поле заброшенное, п., давно непаханное.
Облік – учет;
о. за вагою, на вагу – учет по весу;
о. за обміром – у. по объему;
о. за площою – у. по площади.
Обліковий – учетный.
Облічувати, облічити – учитывать, учесть.
Облямівка – кайма, каемка.
Обмальовувати,-ся, обмалювати,-ся – обри
совывать,-ся, обрисовать,-ся.
Обмеження – ограничение.
Обмежний – ограничивающий, ограничительный.
Обмежовування, обмежування – обмежевание, ограничение.
Обмежовувати, обмежувати, обмежити –
обмежевывать, обмежевать, ограничивать, ограничить.
Обмерзлість – обледенение.
Обмерзнути – обледенеть.
Обминати, обминути – обходить, обойти.
Обмин – обход (препятствия).
Обм(н)іжок – обмежник, межник.
Обмілина – отмель.
Обміліти – обмелеть.

Обчислювання

Обмін – обмен;
о. обов’язковий – обмен обязательный.
Обмір – обмер.
Обмірка – вилка мерная или таксационная.
Обмірний – обмерный.
Обмірювання, обміряння, обмірення – об
мер, обмеривание, обмеряние, обмерение.
Обмірювати, обміряти – обмеривать, обмерить, обмерять.
Обморожування, обмороження – обледенение.
Обморожувати, обморозити – обледенять,
обледенить.
Обніжок див. Обміжок.
Обов’язковий – обязательный.
Оболонь – берег поемный; луга заливные,
л. поемные.
Обочини – обочины.
Образ – изображение (оптическое);
о. виразний – и. четкое;
о. дійсний – и. действительное;
о. непокійний – и. неспокойное;
о. обернений – и. обратное;
о. уявний – и. мнимое.
Обрис – контур, очертание;
о. різкий – о. резкое.
Обрисовий – контурный.
Обрисовування, обрисування – очерчивание.
Обрисовувати, обрисувати – очерчивать,
очертить.
Обрій – горизонт (видимый); небосклон.
Оброблювання, оброблення – обделка.
Оброблювати, обробляти, обробити – об
делывать, обделать.
Оброчний – оброчный.
Обруч – мотушка для стальной ленты; цапфа на трубе.
Обсерваторія – обсерватория.
Обслуговувати, обслугувати, обслужити –
обслуживать, обслужить.
Обслуженість – обслуженность.
Обстовплювання – укрепление столбами.
Обстовплювати, обстовпити – укреплять,
укрепить постановкой столбов.
Обсув – оползень.
Обсувистий – оползчивый, способный опол
зать.
Обсяг – объем.
Обсяговий – объемный.
Обхід – обход.
Обхідний – обходной.
Обходити, обійти – обходить, обойти.
Обчислювальний – вычислительный.
Обчислювання, обчисляння, обчислення –
вычисление, исчисление;

Обчисляти
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о. контрольне – в. контрольное;
о. математичне – в. математическое;
о. наближене – в. приближенное;
о. точне – в. точное.
Обчисляти, обчислити – вычислять, вычислить.
Обчухрувати, обчухрати – обрубывать,
обрубить.
Обшир – пространство.
Община – община.
Общинний – общинный.
о. засада – о. начало.
Общинник – общинник.
Огляд – обозрение; осмотр; разведка, рекогносцировка;
о. місцевий – о. местный;
о. попередній – о. предварительный.
Оглядати, оглянути – обозревать, обозреть, осматривать, осмотреть.
Оглядач – осмотрщик.
Оглядний – обзорный (видный со всех сторон, служащий для обзора); обозримый.
Оголений – обнаженный.
Оголювання, оголення – обнажение.
Оголюватися, оголитися – обнажаться, обнажиться.
Огорожа – изгородь.
Огульний – валовой.
Одвершок – верховье, начало, отвершок.
Одиниця – единица;
о. вагова – е. весовая;
о. вимірна – е. измерительная:
о. земельна – е. земельная;
о. кладна – е. складочная;
о. об’ємна – е. объемная;
о. облікова – е. учетная;
о. розкладкова – е. разверсточная.
Одиничний – единичный.
Одинокий – единичный.
Одмивка – отмывка.
Одміна – разность, разница, различие;
о. велика – различие резкое.
Одміть – суводь.
Одність – единство.
Однобарвний – одноцветный.
Однобарвність – одноцветность.
Одноденний – однодневный.
Одноколійний – одноколейный, однопутный.
Однокольоровий – одноцветный.
Однокольоровість – одноцветность.
Однократний – однократный.
Однолітній – одновозрастный.
Одноманітний – единообразный, однообразный.
Одноманітність – единообразие, однообразие.

Округовий

Одномоментний – одномоментный.
Одноосадовий – одноярусный.
Одноособовий – единоличный.
Одноразовий – единовременный, однократ
ный.
Одноразовість – единовременность, однократность.
Однорідний – однородный.
Однорідність – однородность.
Одностайний – единообразный, однородный.
Одностайність – единообразие, однородность.
Однотонний – однотонный.
Одночасний – единовременный (в одно
время), одновременный.
Одночасність – единовременность.
Одноякісний – однокачественный.
Ожеледа, ожеледь – гололедица.
Озеро – озеро;
о. западне – о. на плавнях отдельное.
Озеровина – впадина озерная.
Озеровище – озеро высохшее.
Ознака – знак, признак;
о. межова – з. межевой, з. граничный.
Озорний – обозримый.
Окіл – окрестность, окружность.
Окільний – околичный, окрестный.
Окіп – окоп.
Око – глаз;
о. голе – г. невооруженный;
о. озброєне – г. вооруженный;
на око – глазомерный, глазомерно.
Околиця – окрестность.
Околичний – ножка циркуля с карандашом
или рейсфедером и вообще тот конец, которым обводят; шпиль обводной планиметра; перо круговое;
о. до олівця, о. олівцевий – вставка (нож
ка циркуля) с карандашом;
о. до тушу, о. тушевий – вставка (ножка
циркуля) с чертежным пером.
Околишні люди – окольные люди.
Околишній – внешний, наружный; околич
ный; окрестный, окружной.
Около – поверхность наружная.
Окомір – глазомер.
Окомірний – глазомерный.
Окоренок – окомелина, кряж;
Окрайок – кромка.
Окремий – особенный; раздельный (о хозяйстве); особый.
Округлювання, округлення – округление.
Округлювати, округляти – округлять, округ
лить.
Округовий, окружний – окружной.

Окуляр
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Окуляр – окуляр;
о. ортоскопічний – о. ортоскопический.
Окулярний – окулярный.
Окуття – оковка.
Олівець – карандаш;
о. кольоровий – к. цветной;
о. копіювальний – к. копировальный;
о. хемічний – к. химический.
Олівцевий – карандашный.
Олія кістяна – масло костяное.
Омшар(ина) – место, заросшее мхом.
Опади – осадки (атмосферные).
Опар – место незамерзающее (на болоте).
Опаска – поясок.
Опис, описування, описання – описание;
опись;
о. геодезичний – о. геодезическое;
о. докладний – о. подробное;
о. інвентарний – о. инвентарное;
о. кадастровий – о. кадастровое;
о. поспільний – о. сплошное;
о. таксаційний – о. таксационное.
Описовий – описательный.
Описувати, описати – описывать, описать.
Описувач – описатель.
Опит – опрос.
Опорний – опорный.
Ополонити – обрубить лед.
Ополонка – майна, прорубь.
Опора – опора.
Опорядженість – отделанность.
Опоряджування, опорядження – отделка,
отделывание.
Опоряджувати, опоряджати, опорядити – отделывать, отделать.
Оправа – наличник (часть таксаторской
вилки Яхимовича); обделка, оправа.
Оправляння, оправлення – обделка.
Оправляти, оправити – обделывать, обделать; вставлять, вставить в оправу.
Опрацьовування, опрацьовання – обработка.
о. хатнє – о. кабинетная.
Опрацьовувати, опрацювати – обрабатывать, обработать.
Оптимальний – оптимальный.
Оптимум – оптимум.
Оптичний – оптический.
Опуст – опуст, шлюз водоспускной.
Ординар – ординар.
Ординарний – ординарный.
Ордината – ордината.
Ординатограф – ординатограф.
Оренда – аренда;
о. трудова – а. трудовая.
Оригинал пляну – план подлинный.

Ослаба

Орієнтаційний – ориентирный, ориентировочный.
Орієнтобусоля – буссоль-ориентир; ориен
тир-буссоль.
Орієнтування – ориентировка.
Орієнтовний – ориентирный.
Орієнтувати,-ся – ориентировать,-ся.
Орний – пахотный.
Орограф – орограф.
Орографічний – орографический.
Орографія – орография.
Ортометричний – ортометрический.
Ортоскопічний – ортоскопический.
Орудувати – действовать.
Осад – осадок (в воде); отложение.
Осада – колония (поселок); место поселения.
Осаджування, осадження – водворение (пе
реселенцев); поселение (процесс).
Осаджувати, осадити – водворять, водворить; поселять, поселить.
Осадний – колонизационный (фонд); переселенческий (участок); селитьбенный.
Осадник – житель коренной.
Осадчий – основатель поселения.
Освідування – освидетельствование.
Освітленність – освещенность.
Освітлювання, освітлення – освещение.
Освітлювати, освітити – освещать, осветить.
Освітлювач – иллюминатор (часть инстру
мента); осветитель.
Осельник – поселенец.
Оселя – жилье.
Оселяння, оселення – поселение (процесс).
Оселяти, оселити – поселять, поселить.
Оселятися, оселитися – поселяться, поселиться; основать поселение.
Осереджування, осередження – центрирование, центрировка.
Осереджувати, осередити – центрировать.
Осередковий – центральный.
Осередок – центр;
о. господарський – ц. хозяйственный;
о. селища – ц. селения.
Осібний – специальный (план, межевание).
Осідання – осадка; опускание; оседание (на
носов, населения); отложение (осадков).
Осідати, осісти – водворяться, водвориться, поселяться, поселиться; основать поселение; опускаться, опуститься (о почве,
репере); оседать, осесть.
Осідок – место поселения.
Осілий – водворившийся; оседлый.
Осілість – оседлость;
о. господарна – о. хозяйственная;
о. садибна – о. усадебная.
Ослаба – ослабление.

Ослабання
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Ослабання, ослаблення, слабшання – осла
бевание.
Ослабляти, ослабити – ослаблять, ослабить.
Ослін перевірний – столик поверочный.
Ослінчик – трехконечник (основание инструмента).
Основа – основание.
Основний – основной.
Особа – лицо (субъект землеустройства).
Особистий – личный.
Особливий – особенный, отличный.
Особливість – особенность, отличность.
Осоння – сторона солнечная.
Осонь – освет (открытое для солнца место).
Остаточний – окончательный.
Острів – остров.
Острівний – островной.
Остряниця – сигнал в виде пирамиды.
Осушний – осушительный, осушной.
Осушування, осушення – осушивание, осу
шение, осушка.
Отвір – отверстие.
Оточень – галька.
Оформлювання, оформлення – оформление.
Оформлювати, оформити – оформлять,
оформити.
Охиба – погрешность;
о. нецентровна – п. эксцентрическая;
о. рефракційна – п. от рефракции;
о. сферична – п. от сферичности земли.
Охоронний – охранный.
Оцінка – оценка.
Оцінний – оценочный.
Оцінування, оцінювання – оценка, оценивание.
Оцінувати, оцінити – оценивать, оценить.
Оцупок – бревно короткое.
Очерет – тростник.
Очеретуватий, очеретяний – поросший
тростником, тростниковый.
Очний – глазной.

П

Павутина, павутинка – паутина, паутинная нить.
Пагірок – вершина горы обратная; пригорок.
Падина, падь – долина небольшая круглая;
падь.
Пайка – доля;
п. видільна – д. выделяемая;
Пакіл – кол (пикетажный или нивеллировоч
ный).
Паленина – место выгорелое; пал.
Палетна – палетка.

Переважний

Пальовий кущ – пал, свайный куст.
Паля – свая.
Памолодь – подрост.
Пантограф – пантограф.
Папір – бумага;
п. ватманський – б. ватманская;
п. воскований – б. восковая, б. навощенная;
п. глянцований – б. глянцевая;
п. картатий – б. клетчатая;
п. копіювальний – б. копировальная;
п. малярський – б. рисовальная;
п. міліметровий – б. миллиметровая;
п. мірильний – б. масштабная;
п. олександрійський – б. александрийская;
п. пергаменований – б. пергаментная;
п. прозорий – б. прозрачная;
п. профільний – б. профильная;
п. рисівничий, п. рисівний – б. чертежная;
п. світлочутливий, п. світлочулий –
б. свето-чувствительная;
п. склянований – б. стекляная;
п. сотенний – б. сотенная;
п. шерсткий – б. шереховатая;
п. шмерґелевий, шмерґельований – б. на
ждачная.
Паралакса – параллакс.
Паралеля – паралель.
Парасоля – зонт.
Парк – парк.
Паркан – забор, ограда.
Паросток – отросток.
Партія – партия;
п. дослідницька – п. исследовательская;
п. вишукова – п. изыскательская.
Пасмо – гряда; хребет; цепь горная.
Пасмужність – узкополосица.
Пасовисько – пастбище.
Пасовищний – пастбищный.
Пастовень – пастбище.
Певный – достоверный.
Певність – достоверность, определенность.
Пензель, пензлик – кисть, кисточка;
п. добірний – к. наборная;
п. соболевий – к. соболья.
Пень – пень;
від пня – попенный.
Пенькуватий – пнистый.
Пергамен – пергамент.
Пергаменовий – пергаментный.
Перебалок – лощина побочная; овраг поперечный.
Перебрід – переправа в брод.
Перевага – преобладание.
Переважати – господствовать, преобладать.
Переважний – господствующий, преобладающий.

Переведення

– 140 –

Переведення – производство;
п. землевпорядне – п. землеустроительное;
п. межове – п. межовое;
п. попереднє – п. предварительное.
Перевищення – командование (одной точки над другой).
Перевід – перевод (труби через зенит).
Перевідний (для лісу) – истощающий; переводимый, переводящийся (через зенит),
могущий быть переведенным.
Перевіз – переправа.
Перевірка, перевіряння – контроль, проверка, поверка;
п. прав – п. прав.
Перевірний, перевірний – контрольный,
поверочный.
Перевіряти, перевірити – поверять, поверить; проверять, проверить.
Переводити, перевести (про ліс) – истощать, истощить; переводить, перевести
(через зенит трубу).
Перегин – перегиб.
Перегоджати, перегодити – перемежать,
перемежить (во времени).
Перегодний – перемежающийся.
Передавати, передати – передавать, передать;
п. (за) ліком – п. счетом.
Передавач – передатчик.
Передавний, передатний – передаточный.
Переділ – передел;
п. достроковий – п. досрочный;
п. зрівняльний – п. уравнительный;
п. частковий – п. частичный.
Передільній – передельный.
Пареділювати, переділяти, переділити –
переделять, переделить.
Передмістя – пригород; окраина города.
Передній – передний.
Перезначувати, перезначити – перемечать,
переметить.
Переїзд – место проезда, переезд.
Перекидати, перекинути – перебрасывать,
перебросить; перекидывать, перекинуть.
Перекидний – перекидной.
Перекіп – перекоп.
Перекіс – перекос.
Перекладний – перекладной.
Перекладувати, перекладати, перекласти –
перекладывать, перекласть, переложить.
Переколювання, переколення – перекалывание, переколка.
Переколювати, переколоти – перекалывать,
переколоть.
Перекошування – перекашивание.

Перепляновувати

Перекошуватися, перекоситися – перекашиваться, перекоситься.
Перекреслювати, перекреслити – перечеркивать, перечеркнуть.
Перекрій – сечение;
п. по лінії А–В – с. по линии А–В;
п. подовжній – с. продольное;
п. поперечний – с. поперечное;
п. чинний – с. живое (потока).
Перелив – водослив;
п. вищерівневий – в. полный;
п. нижчерівневий – в. неполный, в. затоп
лений.
Переливний – водосливной.
Переліг – залежь, поле залежалое.
Перелік – перечет, перечисление;
п. поспільний, п. загальний – п. сплошной;
п. цілковитий – п. полный.
Перелім – перелом.
Перелісок – лес, выдавшийся в поле полосою; перелесок.
Перелічування, перелічення – перечет, пе
речисление.
Перелічувати, перелічити (напр. версти
на кілометри) – переводить, перевести
перечислять перечислить.
Перемежати,-ся – перемежать,-ся.
Перемежний – чересполосный.
Перемежність див. Посмужність.
Перемежовувати, перемежувати – переме
жевывать, перемежевать.
Переміжок – промежуток.
Переміль – перекат.
Переміжний – перемежающийся.
Перемір, перемірювання, переміряння,
перемірення – перемер, перемеривание.
Перемірювати, переміряти – перемеривать, перемерять, перемерить.
Переміщування, переміщення – перемещение.
Переміщувати, переміщати, перемістити –
перемещать, переместить.
Переніс, переношування, перенесення –
перенос, переноска.
Переоблік – переучет.
Перепадистість – переменчивость.
Перепинання, перепинення, перепнуття –
заграждение (перетянутой веревкой, пло
тиной).
Перепинати, перепнути, переп’ясти – заграждать, заградить (протянутой веревкой, плотиной).
Перепис – перепись;
п. земельний – п. земельная.
Перепляновувати, переплянувати – перепланировывать, перепланировать.

Переплянування
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Переплянування – перепланировка.
Переподіл – переверстка.
Перепона – заграждение, заграждающий
предмет.
Переправа – переправа.
Перепускати, перепустити (на пні) – передерживать, передержать (на корню).
Переривний, переривчастий – прерывистый, прерывный, перемежающийся.
Перерисовування, перерисування – перечерчивание; сводка (чертежа на кальку).
Перерисовувати, перерисувати – перечерчивать, перечертить.
Переріз – отрез (толщина в отрезе); сечение.
Перероблювати, переробляти, переробити – переделывать, переделать.
Перерозподіл – перераспределение.
Переруб – отруб;
п. верхній – о. верхний.
Переселенський – переселенческий.
Переселець – переселенец.
Пересельський – переселенческий.
Переселяння, переселення – переселение.
Переселяти, переселити – переселять, переселить.
Пересихати, пересох(ну)ти – пересыхать,
пересохнуть.
Пересічний – средний.
Перескладання – пересоставление.
Пересмуга – полоса поперечная.
Пересохливий, що пересихає – пересыхающий.
Пересохлий – пересохлый, пересохший.
Переставляння, переставлення – переста
новка.
Перестережний – предупредительный.
Перестій – перестой.
Перестійний – перестойный.
Перестоятися (на пні) – перестояться (на кор
ню).
Пересув, пересування, пересунення – передвижение, передвижка.
Пересувати, пересунути – передвигать, пе
редвинуть.
Пересувний – передвижной, переставной.
Перетаврувати – переклеймить.
Перетин – пересечение.
Перетинаний (про місцевість) – пересечен
ный.
Перетинаність (про місцевість) – пересе
ченность.
Перетинати, перетяти (про місцевість) –
пересекать, пересечь.
Перетік – проток.
Перетятий (про місцевість) – пересеченный.

Південь

Перетятість (про місц.) – пересеченность.
Перехід – перевал (горный); переход; проход, прохождение.
Перехідний – переходной; проходимый.
Перехідність – проходимость.
Переходити, перейти – переваливать, перевалить (через возвышенность).
Переходовий – переходный.
Перехресний – перекрестный, перекрещивающийся.
Перехрестя – крестовина; место пересечения, м. расхождения дорог; перекресток;
пересечение нитей в трубе;
п. ниток – нитяный крест;
п. сітки – центр сетки.
Перехрищування, перехрищення – скрещение.
Перехрищуватися – перекрещиваться.
Перечислювальный – перечислительный.
Перечислювання, перечислення (на інші
вгіддя) – перечет, перечисление.
Перечислювати, перечислити (азимути
на румби) – перечислять, перечислить.
Перечка – крестовина, перекладина.
Перешкода – препятствие;
п. непереможна – п. непреодолимое.
Переярок – долина поперечная; овраг поперечный.
Перія – линия домов; ряд домов.
Перо круглописне – перо для круглого
шрифта;
п. рисівниче – перышко чертежное.
Перстень – кольцо.
Печера – пещера.
Писати повну назву – выписывать название сполна.
Письмівка – курсив; шрифт курсивный.
Письмівковий – курсивный.
Півверстівка – полуверстка.
Півверст(в)овий – полуверстный.
Півградус – полуградус.
Півградусний – полуградусный.
Південний – полуденный; южный;
п. захід, Зюд-Вест – юго-запад; Зюд-Вест;
п. схід, Зюд-Ост – юго-восток; Зюд-Ост.
Південник – меридиан;
п. географічний – м. географический;
п. головний – м. первый;
п. магнетний – м. магнитный;
п. місця – м. места;
п. правдивий – м. истинный;
п. умовный – м. условный.
Південниковий – меридиональный.
Південно-західній – юго-западный.
Південно-східній – юго-восточный.
Південь – юг.

Північ
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на південь – к югу.
Північ – север;
на північ – к северу.
Північний – северный;
п. захід, Норд-Вест – северо-запад, НордВест;
п. схід, Норд-Ост – северо-восток, НордОст.
Північно-західній – северо-западный.
Північно-східній – северо-восточный.
Півострів – полуостров.
Підбільшування, підбільшення – укрупнение.
Підбільшувати, побільшити – укрупнять,
укрупнить.
Підважування, підваження – подъем (рычагами).
Підвищений – возвышенный; повышенный.
Підвищення, підвищування – возвышение; подъем; повышение.
Підвищуватися, підвищитися – повышать
ся, повыситься.
Підводный – подводный.
Підгірний – подгорный.
Підгір’я – подгорье.
Підґрунтовий – подпочвенный.
Підґрунтя – подпочва.
Підземний – подземный.
Підіймний – подъемный, элевационный.
Підіймання, підняття – подъем, поднимание, поднятие.
Підійматися, підійнятися, піднятися –
подниматься, подняться.
Підкладень (під лату) – башмак; подкладка.
Підкреслювати, підкреслити – подчеркикивать, подчеркнуть.
Підлежний (про ґрунти) – подстилающий.
Підлісся – подлесок.
Підлягати (виділу) – подвергаться, подвергнуться.
Підмив, підмивання – подмыв, подмывание.
Підмивати, підмити – подмывать, подмыть.
Підмивний – подмываемый, подмывной.
Підмітка – подчистка (в журнале).
Підніжжя – подножие, подошва.
Підніжок – выступ, подножка.
Підняток – подъем;
п. граничний – п. предельный.
Підняття – возвышение;
п. відносне – в. относительное.
Підойма (в бусолі) – арретир, арретирное
устройство.
Підошва гори – подошва горы.
Підпадати, підпасти – подвергаться, подвергнуться.

Пливун

Підпір – подпор.
Підрахунок – подсчет.
п. сторінковий – п. постраничный.
Підрозділ (окремий пункт) – подразделение.
Підстава – основание.
Підставка – подставка.
Підставний – подставной.
Підсуччя – буйреп.
Підтоп – подтоп.
Підтоплювання, підтоплення – подтапливание, подтопление.
Підтоплювати, підтопити – подтапливать,
подтопить.
Підтягування, підтягання – подтягивание.
Підхід – подход.
Підчистка, підчищання, підчищення –
подчистка.
Підчищати, підчистити – подчищать, подчистить.
Пізнавальний, пізнавний – опознавательный.
Пікет – пикет.
Пікетаж – пикетаж.
Пікетажний – пикетажный.
Пікетажник – пикетажист.
Пікетний – пикетный.
Пікетування – пикетаженье.
Пікетувати – пикетажить.
Пісковий – песчаный.
Піскуватий – песковатый.
Піски – пески.
Пісний (ґрунт) – тощий.
Пісок сипець, пісок сипкий – песок движущийся, п. сыпучий.
Піспа – клейстер.
Пішня – пешня.
Піщаний – песчаный.
Плав – остров плавучий; плав, плавь.
Плавак – бакен.
Плавкий – гладкий (ход инструмента); плав
ный.
Плавний – взвешенный (о наносе); наплавной, плавный; пла(о)вучий.
Плавність – плавность, пла(о)вучесть.
Плавня, плавні – плавень, плавни.
Плаский – плоский.
Пластичність – пластичность, рельефность.
Плата від десятини, п. подесятинна – пла
та подесятинная;
п. від пня – плата попенная.
Платівка – пластинка.
Плато – плато.
Плесо – бьеф; плес(о).
Пливний – пла(о)вучий, наплавной.
Пливність – пла(о)вучесть.
Пливун – плывун.

Пліт
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Пліт – забор плетневой; изгородь плетневая.
Плішня – пешня.
Плоский – плоский.
Плоско-вгнутий – плоско-вогнутый.
Плоско-вигнутий – плоско-выпуклый.
Площа – плоскость; площадь;
п. вжиточна – п. полезная;
п. зірна – п. визирная, п. визирования;
п. колімаційна – п. коллимационная;
п. оптимальна – п. оптимальная;
п. пожиточна – п. полезная;
п. протипрямкова – п. гипотенузная.
Площина – плоскость; площадь (ровное мес
то).
Площемір – планиметр;
п. компенсаційний – п. компенсационный;
п. лінійний Кораді – п. линейный Коради;
п. полярний – п. полярный;
п. штанговий – п. штанговый.
Плюс – плюс.
Пляма – куртина (при изображении лесов);
пятно.
Плямитися – выделяться пятнами.
Плян – план;
п. виконавчий – п. исполнительный;
п. господарський – п. хозяйственный;
п. ґрунтів – и. почвенный;
п. деревостанів, п. лісостанів – п. лесонасаждений;
п. докладний – п. подробный;
п. затверджений – п. утвержденный;
п. зведений, п. збірний – п. общий, п. сбор
ный;
п. землевпорядний – п. землеустроитель
ный;
п. землемірний – п. землемерный;
п. кадастровий – п. кадастровый;
п. лісовий – п. лесной;
п. люстраційний – п. инвентарный;
п. межовий – п. межевой;
п. нарізний – п. нарезочный;
п. окремий – п. особенный;
п. перевірний – п. поверочный;
п. поземинами – п. в горизонталях;
п. придільний, п. нарізний – п. отводной;
п. рельєфний – п. рельефный;
п. спадомірний – п. с обозначением высот;
п. спеціяльний – п. специальный:
п. спільний – п. общий, п. совместный;
п. чистовий – п. беловой;
п. чорновий – п. черновой;
пляна складено за мірилом – план состав
лен в маштабе;
за пляном – по плану;
ориґінал пляну – план подлинный.
Пляновий – плановой, планомерный.

Погрубшувати

Пляномірний – планомерный.
Плянування – планирование, планировка.
Плянувати – планировать.
Пляншет – планшет;
п. фотографічний – п. фотографический.
Пляншетний – пляншетный.
Побережжя – побережье.
Побережний – береговой, набережный, побережный.
Побільшення, збільшення – увеличение.
Побільшувати, побільшити – увеличивать,
увеличить.
Поблизький – близлежащий.
Побут земельний – быт земельный.
Поверт – поворот.
Повертання – вращение.
Повертати, повернути – вращать, поворачивать, повернуть.
Поверхневий – поверхностный.
Поверхня – поверхность;
п. вільна – п. свободная;
п. тертьова – п. трущаяся.
(По)вести – проводить, провести.
Повищий – вышележащий.
Повідь – наводнение, паводок.
Повільний – медленный; слабый (о течении).
Повільно-вгнутий – мягко-вогнутый.
Повільно-опуклий – мягко-выпуклый.
Повільно-змінний – медленно-меняющийся.
Повінь – паводок.
Повітовий – уездный.
Повітряний – воздушный.
Повітряно-сухий – воздушно-сухой.
Повкраплюваний – вкрапленый.
Повный – полный.
Повність – полнота.
Повновіддя – полноводье.
Повновод(н)ий – полноводный.
Повновод(н)ість – полноводность.
Повнота – полнота.
Поворот – поворот.
Повторний – вторичный, повторный, повторительный.
Повторність – повторяемость.
Повторювати, повторити – повторять, повторить.
Погій – прибой.
Погійний – прибойный.
Погористий – гористый слегка.
Погосподний – подворный (землепользование).
Пограничний – пограничный.
Погрубшування, погрубшення – утолщение.
Погрубшувати, погрубшити – утолщать,
утолстить.

Подавання
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Подавання, подання (проєкта) – представ
ление.
Подавати, подати (проєкт) – представлять,
представить.
Подвійний – двойной.
Подвір’я – двор.
Подвоюватися, подвоїтися – двоиться, удво
иться.
Поденний – подневный.
Подесятинний – подесятинный.
Подібний – сходный.
Поділ – место у подошвы горы; низина;
низменность; деление, подразделение; раз
бивка, раздел;
п. приблизний – д. грубое;
п. родинний – раздел внутрисемейный;
п. частковый – р. частичный.
Поділкомір – экзаменатор.
Поділкувати – тарировать; градуировать.
Поділка – деление (одно деление шкалы);
п. нульова – д. нулевое.
Подільний, подільчий – делимый, дробимый; дробящийся; делительный.
Подільність – делимость.
Поділяти, поділити – разбивать, разбить
(фигуру на части); разделять, разделить.
Подільчий – раздельный.
Подмух – порыв.
Подовжник – удлинитель.
Подовжувальний – удлинительный.
Подовжній – погонный, продольный.
Подовжування, подовження – удлинение.
Подовжувати, подовжити – удлинять, удлинить.
Подорожній – дорожный, попутный.
Подробина, подробиця – деталь; подробность.
Подушний – душевой.
Пожточний – полезный.
Пожолобитися – покоробиться.
Позанадільний – вненадельный.
Позацентровий – внецентральный.
Позбавлення – лишение.
Позем – горизонт; горизонтальная плоскость;
п. геодезический – г. геодезический;
п. змінний – г. меняющийся;
п. (по)зірний – г. визирный;
п. справжній – г. истинный;
п. умовний – г. условный;
п. штучний – г. искусственный.
Поземельний – поземельный.
Поземний – горизонтальный;
п. проєкція – заложение.
Поземина – горизонталь; изогипса;
п. додаткова – г. дополнительная;
п. допомічна – г. вспомогательная;

Покрива ґрунтова

п. основна – г. основная;
п. проміжна – г. промежуточная.
Поземинорис – автокартограф.
Поземник – заложение; проложение горизонтальное.
Поземниця – уровень (прибор);
п. камерна – у. с камерой;
п. кругла – у. круглый;
п. насадна – у. съемный;
п. перекладна – у. перекладной;
п. реверсна, п. перекидна – у. вращающийся на трубе, реверсивный.
Поземність – горизонтальность.
Позір! – внимание! (команда реечнику).
Познавальний – опознавательный.
Позначати, позначити – знаками метить,
отмечать, помечать, отметить, пометить;
обозначать обозначить; показывать, показать (румбы, меридиан на чертеже);
п. одною, двома, трьома рисами – о. в од
ну, две, три черты.
Позначений – отмеченный.
Позначка – отметка (геодезическая);
п. головна – о. главная.
п. проєктна – о. проектная;
п. робітна – о. рабочая;
п. синя – о. синяя;
п. умовна – о. условная;
п. червона – о. красная;
п. чорна – о. черная.
Позначна річ – достопримечательность.
Позначний – достопримечательный; отметочный.
Позначування, позначання, позначення –
обозначение, отметка, отмечание; показывание, показание (на плане румбов, ази
мутов, длины сторон).
Показ – показание (на лимбе).
Показний – видовой (о числе), показательный.
Показник – индекс, показатель, указатель.
Показувати, показати – показывать, показать.
Покидний – бросовый.
Покидь – бросовый материал.
Покіт – скат, покатость;
п. крутий – с. крутой;
п. найбільший – с. найбольший;
п. пологий – с. пологий.
Поклад (геолог.) – отложение, залежь.
Покликувати, поклячити – обозначить в
натуре (зарубками или заломами).
Покошлати, покошлатися – взлохматить,
-ся (бумагу резиной при стирании).
Покошлатіти – взлохматиться.
Покрива ґрунтова – покров почвенный;

Покривання
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п. жива, п. рослинна – п. живой, п. растительный;
п. льодова – п. ледяной.
Покривання, покриття – покрывание, покрытие.
Покривати, покрити – покрывать, покрыть.
Покривити – искривить.
Покривленість – искривленность.
Покривлення – искривление.
Покришка – крышка.
Покрівець – футляр, чехол.
Покрівний – покровный.
Покручений – извилистый.
Полагода – исправление, починка.
Поле – поле;
п. дослідне, п. спробне – п. опытное;
п. зору – п. зрения;
п. незаймане – п. девственное;
п. орне – п. пахотное.
Поліг – поле над рекой или долиной.
Полігон – полигон;
п. вільний – п. свободный;
п. замкнутий – п. замкнутый;
п. незамкнутий – п. незамкнутый.
Полігональний, полігонний – полигональ
ный, полигонный.
Полій – вода поверх льда; наслуд.
Політок – древесины годовой слой.
Половинити – делить пополам.
Пологий – отлогий, пологий.
Пологість – отлогость, пологость.
Положення взаємне – положение взаимное;
п. географічне – п. географическое.
Положистий – отлогий, пологий.
Положистість – отлогость.
Полозки – салазки (часть инструмента).
Полонина – вершина горы плоская; горная
равнина, пастбище горное; плато.
Полонити – проруби делать.
Полуверстівка – полуверстовка.
Полуверст(в)овий – полуверстный.
Полуденний – полуденный.
Полуденник – меридиан.
Полуденниковий – меридиональний.
Полудень – юг.
Полудневий – южный.
Полупартія – полупартия.
Польовий – полевой.
Полюбовний – полюбовный.
Полюс – полюс;
п. голчаний – п. игольчатый.
Полюсний, полюсовий – полюсный.
Полярний – полярный.
Помах – взмах.
Помилка – ошибка;

Поправка

п. випадкова – о. случайная;
п. відносна – о. относительная;
п. гранична – о. предельная, о. максималь
ная;
п. груба – о. грубая;
п. дозволена – о. допустимая;
п. ймовірна – о. вероятная;
п. квадратична – о. квадратическая;
п. колімаційна – о. коллимационная;
п. максимальна – о. предельная, о. макси
мальная;
п. неминуча – о. неизбежная;
п. особова – о. личная;
п. очевидна – о. очевидная;
п. пересічна – о. средняя;
п. систематична, п. стала – о. систематическая, о. постоянная;
п. струментова – о. инструментальная;
п. через зовнішні умовини – о. от внешних условий.
Помилковий – ошибочный.
Помилковість – ошибочность.
Поміління – обмеление.
Поміліти, помілішати – обмелеть.
Помірність – соразмерность.
Помітний – заметный; приметный.
Помітність – заметность.
Помічання (гасла) – замечание.
Помор’я – побережье моря.
Понижчий – нижележащий.
Пониззя – низовье.
Понімання, поняття – затопление, покрывание, покрытие водой.
Понімати, поняти – заливать, залить, затоп
лять, затопить; покрывать, покрыть (вода
местность).
Поновлення – возобновление, восстановление.
Поновляти, поновити – возобновлять, возоб
новить, восстановлять, восстановить.
Поновний – восстановительный.
Поодинокий – единичный.
Попередній – предварительный, предыдущий.
Поперетинаний – изрезанный.
Поперечка – перекладина.
Поперечний – поперечный.
Поперечник – диаметр; поперечник;
п. нульовий – д. нулевой.
Поплавець – повлавок;
п. глибинний – п. глубинный;
п. поверхнєвий – п. поверхностный;
п. спливний – п. всплывающий.
Поповнення кадастру – консервация кадастра.
Поправка, виправка – поправка;

Попсув
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п., в. на кривину землі – п. от кривизны
земли;
п., в. на нахил – п. за наклон;
п., в. на рефракцію – п. от рефракции;
п., в. на скалю – п. на шкалу;
п., в. на хибність – п. на неверность (длины ленты);
п., в. спільна – п. совместная;
п., в. температурна – п. на температуру.
Попсув – порча.
Попуск, попускання – ослабление.
Попускати, попустити – ослаблять, ослабить; откреплять, открепить (винт).
Пора року – время года.
Порив (вітру) – порыв.
Порівний – сравнимый.
Порівнювати, порівняти – сравнивать,
сравнить.
Порівняльний – сравнительный.
Порівняння, порівнення – сличение (документов с натурой).
Поріг – король (в шлюзе); порог (на реке).
Порідшати – изредеть.
Порізаний – изрезанный.
Порізаність – изрезанность.
Поріччя – местность приречная, побережье реки, поречье.
Порода – порода;
п. гірська – п. горная;
п. переважна – п. господствующая.
Порожистий – порожистый.
Порон – паром; плашкоут.
Поронний, пороновий – понтонный.
Порослий – порослый, поросший.
Портативний – портативний.
Портативність – портативность.
Порох – пыль.
Порт – порт;
п. замерзний – п. замерзающий;
п. незамерзний – п. незамерзающий.
Поруб – порубка.
Порух – подвижка (льда).
Порябити – испещрять, испещрить.
Порядковий – порядковый.
Порядок – порядок;
п. безсуперечний – п. бесспорный;
п. громадський – п. общественный;
п. ділянковий, п. дільничний – п. участковый;
п. обіжний – п. циркульный;
п. обов’язковий – п. обязательный, п. при
нудительный;
п. общинний – п. общинный;
п. примусовий – п. принудительный;
п. урівняльний – п. уравнительный;
п. формальний – п. формальный;

Потужність

п. навшаховий, п. навшахи – п. шахматный;
п. явочний – п. явочный;
п., чин землекористування – способ зем
лепользования.
Посадка – насаждение;
п. культурна – н. культурное;
п. мішана – п. смешанное;
п. низькостовбурова – н. низкоствольное;
п. складна – н. сложное.
Посесія – аренда.
Посідання – занятие (земли); осваивание,
освоение; обладание.
Посідати, посісти – завладевать, завладеть;
занимать, занять (землю); обладать; осваи
вать, освоить.
Посідач – обладатель.
Посмужний – чересполосный.
Посмужність – чересполосица, чресполосность;
п. безпосередня – ч. непосредственная;
п. дрібна – ч. дробная;
п. міжселищна – ч. межселенная;
п. околишня – ч. внешняя;
п. складна – ч. сложная;
п. узмежна – ч. пограничная.
Поспіль – сплошь, подряд, без пропусков.
Поспільний – сплошной.
Пост водомірний – пост водомерный;
п. спостережний – н. наблюдательный.
Постава – положение.
Поставити – поставить; выставить;
поставити сторча – восстановить перпен
дикуляр.
Поставний (ціна, норма) – узаконенный.
Постамент – постамент;
п. дзиґликовий – п. на трех ножках.
Постійний – постоянный.
Постійність – постоянство.
Посторінковий – постраничный.
Поступний – поступательный.
Посув – подвижка.
Потаврувати – заклеймить, переклеймить.
Потік – поток.
Потовщування, потовщення – утолщение.
Потовщувати, потовстити – утолщать,
утолстить.
Потоншування, потоншення – утончение.
Потоншувати, потоншити – утонять, утонить.
Поточина – тальвег.
Поточний – текущий.
Потрус – встряхивание (одно, два).
Потужний – мощный.
Потужність – мощность.

Потягати
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Потягати, потягти – вытягивать (чертеж
тушью).
Пофарб(о)ування – окрашивание, окраска.
Похватний – портативный, удобный, удобопереносимый.
Похватність – портативность, удобство (при
переноске).
Похибка – погрешность;
п. нецентровна – п. эксцентрическая;
п. рефракційна – п. от рефракции;
п. сферична – п. от сферичности земли.
Похил – наклон (отклонение от вертикали).
Похилий – наклонный (отклоненный от
вертикали).
Похилість – наклонность (от вертикали);
покатость (свойство).
Похиляти, похилити – наклонять, наклонить (отклонять от вертикали).
Похит – качание (одно), качок, колебание
(одно).
Похідний (гідр, станція) – передвижной.
Початковий – начальный, починный.
Початок – начало.
Почин – приступ.
Починний – починный, начальный.
Почіпний – подвесной.
Пошкодження – повреждение.
Пояснення – записка пояснительная.
Поясняльний – пояснительный.
Правдивий – достоверный, истинный, соответствующий действительности.
Правдивість – достоверность.
Правдоподібний – вероятный.
Правдоподібність – вероятность.
Правило – правило;
п. будівельні – п. строительные;
п. господарчо-технічне – п. хозяйствен
но-техническое;
п. практичне – п. практическое;
п. технічні – п. технические.
Правильний – правильный.
Правильність – правильность.
Право – право;
п. забудування, п. забудівне – п. застройки;
п. займанське – п. заимочное;
п. звичаєве – п. обычное;
п. земельне – п. земельное;
п. межове – п. межевое;
п. на землю – п. земельное (право владеть
или пользоваться);
п. общинне – п. общинное;
п. сусідське – п. соседское;
п. на випас – сервитут пастбищный.
Працездатний – трудоспособный.
Предмет – предмет;
п. далекий – п. отдаленный;

Прийма

п. рухомий – п. движущийся;
п. уставичний – п. постоянный (хребты,
дороги, канавы).
Предметний, предметовий – предметный.
Пред’являння, пред’явлення – предъявление.
Пред’являти, пред’явити – предъявлять,
предъявить.
Прецизійний – прецизионный.
Прибалок – отрог балки; отрог оврага.
Прибережжя – прибережье.
Прибій – прибой.
Прибійний – прибойный.
Приблизний – грубый (о делении); приближенный, приблизительный; примерный
(размер);
приблизно поділяти – грубо разделять.
Приболоток – болото окраинное, край болота.
Прибування, прибуття – подъем, прибыль
(воды).
Прибувати, прибути – подниматься, подняться; прибывать, прибыть (о воде).
Прибутковість – доходность.
Прибутний – прибылой.
Прибуток – прибыль.
Приватний – частный.
Прив’язка, прив’язування, прив’язання –
привязка.
Прив’язувати, прив’язати,-ся – привязывать, привязать,-ся.
Пригата – бун.
Пригнічений – угнетенный.
Придатний – годный, пригодный.
Придатність – годность, пригодность;
п. до залюднення – обитаемость (пригод
ность к житью).
Приділ – отвод;
п. відрубний – о. обособленный;
п. до одного місця – о. к одному месту;
п. обов’язковий – о. обязательный;
п. селищний – о. внутриселенный; о. селенный.
Прицільний – отводной (план).
Приділювати, приділяти, приділити – отводить, отвести.
Придолинок – отрог долины; устье долины.
Придорожній – придорожный.
Призма окулярна – призма окулярная.
Призматичний хрест – призматический
крест.
Призначання, призначення – назначение;
п. осібне – н. специальное.
Призначати, призначити – назначать, назначить.
Прийма – приймачество.

Приймак
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Приймак – приемыш.
Прикидний – примерный.
Прикладання – применение.
Прикладати, прикласти – применять, при
менить.
Прикладний – применимый, удобный (при
всяких обстоятельствах).
Прикладність – применимость, удобство
(при всяких обстоятельствах).
Прикмета – знак, признак; особенность (ха
ракт. черта);
п. уставична – постоянный предмет мест
ности (живые урочища, хребты, дороги, канавы).
Прикметний – замечательный, заметный,
выдающийся; приметный, опознавательный.
Прикорочувати, прикоротити – укорачивать, укоротить.
Прилад – аппарат, прибор;
п. базний, п. базовий – п. базисный.
п. виправний – п. исправительный;
п. водомірний – п. водоизмерительный;
п. до рисування – п. чертежный;
п. мірний, п. вимірний, вимірчий – п. из
мерительный;
п. реєстрівний – п. регистрирующий;
п. самописний – п. самопишущий.
Прилеглий, прилежний – прилежащий, при
легающий.
Примежовування, примежування – примежевывание, примежевание.
Примежовувати, примежувати – примежевывать, примежевать.
Приміряний (про землю) – примерный.
Приміський – пригородный.
Примор’я – побережье моря.
Принагідний – удобный (в определенном слу
чае).
Принагідність – удобство (в данном случае).
Припадати, припасти – доставаться, достаться; приходиться, прийтись на долю;
п. пилом – запыливаться, запылиться.
Припай – заплесок, заплеск.
Припас – принадлежности;
п. рисівничий – принадлежности чертеж
ные.
Припинення – прекращение.
Приплив – прилив.
Припускний – допускаемый (предполагаемый).
Припускність – допустимость (в смысле
предположения).
Припуст, припускання, припущення –
допуск, допущение.
Прирізаний (про землю) – примерный.

Провисати

Прирізка, прирізування, прирізання – при
резка.
Приріст – приращение, прирост.
Прирічний – приречный.
Природний – натуральный.
Приростовий – приростный.
Присадибний – приусадебный.
Присілок – выселок близ села.
Присільний – присельный.
Прискалок – выступ скалы.
Пристань – пристань.
Пристосовний – применимый.
Пристосовування, пристосування, пристосовання – применение, приспособление, приноравливание.
Пристосовувати, пристосувати – применять, применить, приноравливать, приноровить, приспособлять, приспособить.
Пристрій – приспособление;
п. відлічний – п. отсчетное;
п. гаслівний – п. сигнальное;
п. закріпний – п. закрепляющее;
п. затискний – п. зажимное;
п. захисний – п. защитное;
п. напрямний – п. направляющее;
п. натяжний – п. натяжное;
п. установчий – п. установочное.
Приступ – доступ.
Приступний – доступный.
Приступність – доступность.
Приступок – уступ.
Притик, притикання – примыкание.
Притикатися, притикнутися – примыкать,
примкнуть.
Притиск – прижим.
Притискати, притиснути – прижимать, при
жать.
Притискач – прижим (механизм).
Притискний – прижимной.
Притичний – примыкающий, примычный.
Приціл – прицел.
Причал – линия причальная; причал.
Причілок – фасад боковой.
Пришпилька – кнопка (чертежная); черток.
Приярок – отрог оврага.
Прияружний – приовражный.
Прірва – пропасть; прорыв (в плотине).
Провадження – производство.
Провалина – провал.
Провалля – овраг действующий, о. ползучий; о. с обрывистыми берегами; провал.
Проведення – проведение (линии на чертеже); производство (работ).
Проверстка – прослоек, прослойка.
Провисати, провиснути – провисать, провиснуть.

Прогалина
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Прогалина – прогалина.
Прогін – дорога скотопрогонная; прогон.
Прогній, прогноїна – место топкое на болоте; топь.
Продовжування, продовження – продолжение.
Продовжувати, продовжити – продолжать,
продолжить.
Проєкт – проект;
п. виконавчий – п. исполнительный;
п. затвердженний – п. утвержденный;
п. оскаржений – п. обжалованный;
п. остаточний – п. окончательный;
п. попередній – п. предварительный;
п. шкіцний – п. эскизный.
Проєктний, проєктовий – проектный.
Проєктувальний – проектировочный.
Проєктувальник – проектировщик.
Проєктування – проектирование, проектировка.
Проєктувати – проектировать.
Проєкційний – проекционный.
Прозір – визир, диоптр;
п. очний – д. глазной;
п. предметовий – д. предметный;
п. прорубати – в. прорубить.
Прозірна просіка – визир (узкая просека).
Прозірний – диоптрический.
Прозорий – прозрачный.
Прозорівка – калька;
п. воскова – к. восковая;
п. паперова – к. бумажная;
п. перкалева – к. коленкоровая;
п. полотняна – к. полотняная.
Прозорість – прозрачность.
Прозоромір – ксантиметр.
Прозорисунок – прорись (копия чертежа
или рисунка на прозрачной бумаге).
Проїзд – проезд, переезд.
Прокіл – прокол.
Прокіс – прокос.
Прокладання, прокладення (ходу, шляху) –
проведение, прокладывание, прокладка,
проложение.
Прокладати, прокласти (хід, шлях) – проводить, провести, прокладывать, прокласть,
пролагать, проложить, располагать, расположить.
Проколювати, проколоти – прокалывать,
проколоть.
Проліг – ворота горные.
Промерзання – промерзание.
Промерзати, промерзнути – промерзать,
промерзнуть.
Промерзний – промерзающий.
Проміжний – промежуточный.

Протиспад

Проміжок – промежуток.
Промін – промен.
Промінь, проміння – луч, лучи;
п. відбитий – л. отраженный;
п. впадний – л. падающий;
п. двічі відбитий – л. двояко-отраженный;
п. заломлений – л. преломленный;
п. зірний – л. зрения;
п. простовидний – л. прямовидимый;
п. розсіяне – л. рассеянные;
п. сонячний – л. солнечный.
Проникливий – проницательный.
Пропуск – пробел, пропуск.
Пропускний – проницаемый.
Пропускність – проницаемость.
Проріз – прорез;
п. очний – п. глазной;
п. предметний – п. предметный.
Проруб(ув)ання прозору – вырубка просвета (визира).
Прорубувати, прорубати – прорубывать,
прорубать.
Просвіт(ок) – просвет.
Просіка – просека;
п. головна – п. главная;
п. дільна – п. долевая;
п. квартальна – п. квартальная.
Просмик – долина (теснина).
Просочування, просочення – инфильтрация.
Проста – прямая.
Простецевий – створный.
Простець – створ;
п. головний – створ главный;
п. горішній – с. верхний (на гидрометрической станции);
п. низовий – с. нижний (на гидр. станции);
на простеці двох тичок поставити третю – на створе двух вех поставить третью;
продовжувати лінію за даним простецем – продолжать линию по заданому
створу.
Простий (румб, напрямок, кут) – прямой.
Простір – пространство.
Простість – прямизна.
Простка – проток, спрямляющий извилину
реки.
Простолінійний – прямолинейный.
Протереб – прореживание, прочистка (леса),
расчистка поля от кустов.
Протереблювати, протеребити – прочищать, расчистить лес.
Противага – противовес.
Протилежний – противоположный.
Протимагнетний – антимагнитный.
Протиспад – обратный уклон.

Протік
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Протік – расход (воды в реке).
Протікати, протекти – протекать, протечь.
Протока – пролив.
Проточина – промоина в дамбе; проточина; течь (отверстие).
Проточний – проточный.
Протяг – протяжение.
Простягати, простягти – вытягивать, вытянуть.
Простяжний – вытянутый (о форме).
Протяжність – длительность, продолжительность.
Профілеграф – профилеграф.
Профілеметр, профілемір – профилометр.
Профілерис – профилеграф;
п. гідростатичний – п. гидростатический.
Профіль – профиль;
п. вимірний – п. промерный;
п. одномоментний – п. мгновенный;
п. подовжній – п. продольный;
п. поперечний – п. поперечный;
п. різномірильний – п. искаженный;
п. робітний – п. рабочий.
Профільний – профильный.
Прохід гірський – проход горный.
Прохідний – проходимый; проходной, проницаемый.
Прохідність – проходимость, проницаемость.
Прочит – отсчет;
п. назад – отсчет назад;
п. ординарний – о. ординарный;
п. пересічний – о. средний.
п. середній – о. средний;
п. уперед – о. вперед.
Прочитний – отсчетный.
Прочитування, прочитання – отсчитывавание.
Прочитувати, прочитати – отсчитывать,
отсчитать.
Прошарок – прослойка, прослоек.
Пруг – край, ребро (линейки); кромка (чертежной доски).
Прудковід – быстроток.
Пружина – пружина.
Прямый – прямой.
Прямість – прямизна.
Прямовис – вертикаль.
Прямовисний – вертикальный; отвесный.
Прямовисність – вертикальность; отвесность.
Прямокутній – прямоугольный.
Прямолінійний – прямолинейный.
Прямування, спрямування (процес) – направление.
Прямувати – направление держать.
Псування – порча.

Реєстр

Пульсація – пульсация.
Пункт – пункт;
п. астрономічний – п. астрономический;
п. вихідний – п. исходной;
п. водомірний – п. водомерный;
п. геодезичний – п. геодезический;
п. закладний – п. закладной;
п. зворотний – п. поворотный;
п. кінцевий – п. концевой;
п. опорний, п. основний – п. опорный,
п. основной;
п. орієнтовний – п. ориентировочный;
п. початковий – п. починный, п. начальный;
п. спостережний – п. наблюдательный;
п. тригонометричний – п. тригонометри
ческий;
п. триземельний – п. трехземельный.
Пускання (самочинного прилада) – приведение в действие (самодействующего при
бора).
Пускати, пустити – вскрываться, вскрыться (о реке); приводить, привести в действие (прибор); пускать, пустить (поплавок).
Пустельний, пустинний – пустынный.
Пустеля, пустиня – пустыня.
Пустир, пустка – пустошь, брошенная земля.
Пустопорожній – пустопорожний.
Путівець – дорога полевая; дорога проселочная.
Пухкий (про грунт) – рыхлый.
Пуща – лес густой, чаща.
П’ята – основание (подъемного винта);
поддон (часть вертушки); пятка (рейки).

Р
Радіюс – радиус;
р. гідравлічний – р. гидравлический;
р. гранічний – р. предельный;
Радіяльний – р. радиальный.
Райтар (до стрілки) – наездник.
Рамено обвідне, р. околичникове – рычаг
обводной;
р. пересувне – р. переставной.
Рант – рант.
Реґулівний, реґуляційний – регулирующий,
регулировочный.
Реґулювання – регулирование.
Реґулювати – регулировать.
Редукований – редуцированный.
Редукція – редукция, редуцирование.
Реєстр – реестр, список, ведомость;
р. земельний – р., с. земельный;
р. кадастровий – р., с. кадастровый;

Реєстрація
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р. погосподний – с. подворный;
р. родинний – с. посемейный;
р. селищний – с. поселенный.
Реєстрація – регистрация;
р. вибірна – р. выборочная;
р. земельна – р. поземельная, р. земельная;
р. поспільна – р. сплошная.
Реєстрівний – регистрационный.
Реєстровий – регистровый.
Реєструвати – регистрировать.
Режим – режим.
Рельєф – рельеф.
Рельєфний – рельефный.
Рельєфність – пластичность, рельефность.
Репер – репер;
р. вишинний – р. высотный;
р. вкрутний – р. ввертный;
р. основний – р. основной;
р. пляновий – р. плановой;
р. схований – р. потайной.
Реперний – реперный.
Рефракційний – рефракционный.
Рефракція – рефракция.
Речовий – предметный.
Ризи – лесоспуск.
Риса – черта, черточка;
р. різка – ч. резкая;
р. проводити – ч. проводить.
Рисівник – чертежник.
Рисівниця – доска чертежная.
Риска – штрих.
Рисковий – черточный.
Рискування – шраффировка, штриховка.
Рискувати – шраффировать, штриховать.
Рисник – рейсфедер;
р. крапчаковый – перо пунктирное, рейс
федер пунктирный;
р. подвійний – р. двойной.
Рисівний, рисівничий – чертежный.
Рисовня – чертежная.
Рисування – черчение;
р. геометричне – ч. геометрическое;
р. машинове, р. машинне – ч. машинное;
р. ситуаційне – ч. ситуационное;
р. технічне – ч. техническое;
р. топографічне – ч. топографическое.
Рисувати – чертить;
р. за зменшеним мірилом – ч. в уменьшен
ном масштабе;
р. справжньої величини – ч. в натуральную величину.
Рисунківниця – папка для чертежей.
Рисунок – чертеж;
р. загальний – ч. общий;
р. збірний – ч. сборный;
р. на око, р. окомірний – ч. глазомерный;

Рівнина

р. олівцем – ч. в карандаше;
р. поясняльний – ч. пояснительный;
р. приблизний – ч. примерный;
р. просторуч, р. просторучний – ч. от
руки;
р. робітний, р. робочий – ч. рабочий;
р. схематичний – ч. схематический;
р. шкіцний, р. шкіцевий – ч. эскизный;
р. опорядити – ч. отделать.
Ритва – рытвина.
Рихва – хомут (бугель).
Рихтівний – установительный.
Рихтування, нарихтування – установка.
Рихтувати, нарихтувати – устанавливать,
установить;
р. за двома ґвинтами – у. по двум винтам;
р. за третім ґвинтом – у. по третьему винту.
Рів – канава, ров.
Рівень – горизонт, уровень;
р. весняний – у., г. весенний;
р. високий, р. високої води – у., г. высоких вод;
р. водовмісний – г. водоносный;
р. водопільний – у., г. половодья;
р. геодезичний – г. геодезический;
р. горішній – у., г. верхнего бьефа;
р. зірний – г. визирный;
р. кригоплавний – у., г. ледоходный;
р. кригоставний – у., г. ледоставный:
р. малої води – у., г. малых вод;
р. меженний – у., г. меженный;
р. морський – у., г. моря;
р. океану – у. океана;
р. найвищий – у., г. самый высокий;
р. найнижчий – у., г. самый низкий;
р. низовий – у., г. нижнего бьефа;
р. низький – у., г. низкий;
р. нормальний – у., г. нормальный;
р. нульовий – у., г. нулевой;
р. підпертий – у., г. подпертый;
р. повідний – у., г. наводнения;
р. робітний, р. робочий – у., г. рабочий;
р. пересічний – у., г. средний;
р. пересічно-низький – у., г. средне-низ
кий;
р. суд(н)оплавний – у., г. судоходный;
р. умовний – г. условный;
р. характеристичний – у., г. характерный.
Рівнемір – лимниметр.
Рівнерис – лимнограф, мареограф, мареометр;
р. пневматичний – л. пневматический;
р. поплавцевий – л. поплавковый.
Рівний – гладкий, ровный.
Рівнина – равнина.

Рівнинний
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Рівнинний – равнинный.
Рівноважний – равнозначный.
Рівновеликий – равновеликий.
Рівновіковий – одновозрастный.
Рівнодалекий – равноотстоящий, равно
удаленный.
Рівнобіжник – параллель.
Рівномірний – равномерный.
Рівномірність – равномерность.
Рівноцінний – равноценный.
Рівноцінність – равноценность.
Рівноякісний – равнокачественный.
Рівняти – равнять.
Ріг – угол внешний, у. выступающий; мыс.
Рідкий – жидкий, редкий.
Рідота – жижа.
Ріжкатий – угловатый.
Різа – участок отмежеванный.
Різкий – резкий;
р. обрисований – резко очерченный.
Різниця – разность;
р. велика – резкое различие;
р. у вишині – разность по высоте.
Різнобічний, різного віку – разновозрастный.
Різноманітний – разнообразный.
Різноманітність – разнообразие.
Різноправний – разноправный.
Різноцінний – разноценный.
Різноцінність – разноценность.
Різноякісний – разнокачественный.
Різноякісність – разнокачественность.
Різь – нарезка.
Ріка, річка – река, речка;
р. блудна, мандрівна – р. блуждающая;
р. несплавна – р. несплавная;
р. нетеча – р. со стоячей водой;
р. пересохлива – р. пересыхающая;
р. сплавна – р. сплавная;
р. суд(н)оплавна – р. судоходная.
Рілля – пахоть, пашня, поле обработанное.
Рінище – галечное скопление.
Рінь – галька.
Ріняковий – галечный.
Річ – предмет;
р. далека – п. отдаленный;
р. рухома – п. движущийся.
Річище – русло.
Річковий – речной.
Річний – речной, годичный, годовой.
Робити (про механізм) – действовать;
р. висновок – заключать.
Робітний, робочий (напр., рівень) – рабочий.
Робітник – рабочий, работник;
р. земельний – р. земельный.
Робота – работа, работы;

Роздробляти

р. вимірна – р. промерные;
р. вишукова – р. изыскательные;
р. відмежовувальна, відмежівна – р. огра
ничительные;
р. здіймальна – р. съемочные;
р. землевпорядна – р. землеустроительные;
р. кадастрова – р. кадастровые;
р. камеральна – р. камеральные;
р. конторська – р. конторская;
р. культур-технічна – р. культур-техничес
кие;
р. межова – р. межевые;
р. на голотечі – р. под открытым небом;
р. обчислювальна – р. вычислительные;
р. польова – р. полевые;
р. рисівна – р. чертежная;
р. таксаційна – р. таксационные;
р. хатня – р. камеральная.
Родинний (розділ) – внутрисемейный.
Родовище – месторождение.
Розбирати, розібрати – разбирать, разобрать.
Розбігатися – расходиться.
Розбіжний – расходящийся.
Розбіжність – расходимость, расхождение.
Розбірний – разборный.
Розведення – разведение.
Розвилки – разветление, место расхождения
дорог.
Розвилкуватий – вилкообразный.
Розводнення – разведение (водой).
Розвіди – рекогносцировка, разведка.
Розвідковий – разведочный.
Розводити, розвести – разводить, развести.
Розгалуження, розгілок – разветвление.
Розгляд, розглядання – рассматривание, рас
смотрение, рекогносцировка.
Розділ – раздел;
р. родинний – внутрисемейный;
р. частковий – р. частичный.
Розділяти, розділити – разделять, разделить;
р. приблизно – разделять, разделить грубо.
Роздріб – раздробление.
Роздрібний (про землекористування) – чересполосный.
Роздрібність – раздробленность; чересполосица, чересполосность;
р. безпосередня – ч. непосредственная;
р. дрібна – ч. дробная;
р. міжселищна – ч. межселенная;
р. околишня – ч. внешняя;
р. складна – ч. сложная;
р. узмежна – ч. пограничная.
Роздрібняти, роздрібнити – раздроблять,
раздробить.
Роздробляти, роздробити – раздроблять,
раздробить.

Розірва
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Розірва – обрыв, разрыв (место).
Розкиданий – разбросанный, снесенный.
Розкидання (будинків) – снос.
Розкиданість – разбросанность;
р. клаптями – разбросанность клочками.
Розкладний – разъемный.
Розколина – трещина.
Розлив, розлива – разлив.
Розливатися, розлитися – разливаться, раз
литься.
Розливистий – разливающийся.
Розмазувати, размазати (лінію на рисунку) –
растирать, растереть.
Розмежівний – разграничительный.
Розмежовування, розмежування – разграничивание, разграничение, размежевание.
р. загальне, р. генеральне – р. общее, р. ге
неральное;
р. спеціяльне, р. осібне – р. специальное;
р. часткове – р. частное, р. частичное.
Розмежовувати, розмежувати – размежевывать, размежевать, разграничивать, раз
граничить.
Розмив – размыв.
Розмивати, розмити – размывать, размыть.
Розмивний – размываемый, размывной.
Розмивність – размываемость.
Розмитість – размытость.
Розмір – размер;
р-ри головні – р. главные;
р. граничний – р. предельный;
р. незмінний – р. неизменный;
р. оптимальний – р. оптимальный;
р. увиш, р. заввишки – р. в вышину;
р. углиб, р. завглибшки – р. в глубину;
р. удовж, р. завдовжки – р. в длину;
р. утовщ, р. завтовшки – р. в толщину;
р. ушир, р. завширшки – р. в ширину;
р. чагарниковий – р. кустарниковый:
р. подати – р. внести.
Розмірачевий – циркульный.
Розміровий – размерный.
Розміряти, розмірити – размерять, размерить.
Розмічальний – разбивочный.
Розмічання, розмічення – разбивка;
р. кривих за бісектрисами – разбивка
кривых по биссектрисам;
р. кривих за дотичними – разбивка кривых по касательным;
р. кривих за полярними, координатами – разбивка кривых по полярным координатам;
р. кривих за рівними кутами – разбивка
кривых по равным углам;

Розташовування

р. кривих за координатами – разбивка
кривых по координатам;
р. кривих за координатами від хорди –
разбивка кривых по координатам от хор
ды;
р. кривих за хордами – разбивка кривых
по хордам.
Розмічати, розмітити – разбивать, разбить,
размечать, разметить.
Розміщання, розміщення – размещение.
Розміщати, розмістити – размещать, размес
тить.
Рознімний – разъемный.
Розпляновувати, розплянувати – распланировывать, распланировать.
Розпливатися, розпливтися – расплываться, расплыться,
Розпливистий – розплывчатый.
Розпливистість, розпливність – расплывчатость.
Розподіл, розподіляння, розподілення –
разверстка, разверстание, распределение;
р. обов’язковий – обязательное;
р. повний – р. полное;
р. попередній – р. предварительное;
р. селищний – р. селенное;
р. спільний – р. совместное.
Розподільний – разверсточный, раздельный.
Розподіляти, розподілити – разверстывать,
разверстать, распределять, распределить.
Розполонюватися, розполонитися – разливаться, разлиться.
Розпорошеність – распыленность.
Розпускати, розпустити (фарбу) – разводить, развести, распускать, распустить.
Розрив – разрыв.
Розривати, розірвати – разрывать, разорвать.
Розріз – разрез;
р. по X–У – р. по Х–У;
р. подовжній – р. продольный;
р. поперечний – р. поперечный.
Розрізнений – разрозненный.
Розряд – разряд.
Розселення – расселение.
Розселяти, розселити – расселять, расселить.
Розсішок – вилка.
Розсохуватий – вилкообразный, в виде вил
ки, раздвоенный.
Розставляння, розставлення – расстановка.
Розставляти, розставити – расставлять, рас
ставить, расстанавливать, расстановить.
Розсувати, розсунути – раздвигать, раздви
нуть.
Розсувний – раздвижной, раздвигающийся.
Розташовування, розташування, розташовання – расположение.

Розсташовувати
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Розсташовувати, розташувати – располагать, расположить.
Розтирати, розтерти – растирать, растереть.
Розтік – место разветвления (дороги или
реки).
Розторгуватися, розторгатися – расстраиваться, расстроиться.
Розхил – раствор, растворение (ножек циркуля).
Розхиляти, розхилити – разводить, развести, растворять, растворить (ножки циркуля).
Розчин – раствор;
р. густий – р. густой;
р. легкий – р. слабый.
Розчинний – разводной, растворимый, растворяющийся.
Розчинність – растворимость.
Розчиняння, розчинення – разведение, рас
творение.
Розчиняти, розчинити (фарбу) – разводить,
развести, распускать, распустить, растворять, растворить.
Розшир, розширення – расширение, уширение.
Розширяти, розширити – расширять, расширить, уширять, уширить.
Розшук, розшукування, розшукання – ра
зыскивание, разыскание.
Рондо – шрифт круглый, рондо.
Руб – край, ребро.
Рубання (лісу) – вырубка.
Рудка – болото ржавое.
Рудня – рудник.
Рука – поле (смена).
Рулетка – рулетка.
Румб – румб;
р. зворотний – р. обратный;
р. магнетний – р. магнитный;
р. південно-західній, ПдЗ, Зюд-Вест, –
румб юго-западный, ЮЗ, Зюд-Вест; SW;
р. південно-східній, ПдС, Зюд-Ост, SO –
румб юго-восточный, ЮВ, Зюд-Ост, SO;
р. північно-західній, ПнЗ, Норд-Вест,
NW – румб северо-западный, СЗ, НордВест, NW;
р. північно-східній, ПнС, Норд-Ост, NO –
румб северо-восточный, СВ, Норд-Ост,
NO;
р. правдивий – р. истинный;
р. простий – р. прямой.
Румбівка – картушка.
Румбовий – румбический.
Рух – движение;
р. вихоруватий – д. вихреобразное;
р. вихровий – д. вихревое;

Сало

р. грубий – д. грубое;
р. догірний – д. восходящее;
р. додільний – д. нисходящее;
р. загаюваний – д. замедленное;
р. ламінний – д. ламинарное;
р. мікрометричний, р. мікрометровий –
д. микрометренное;
р. нерівномірний – д. неравномерное;
р. неусталений – д. неустановившееся;
р. обертовий – д. вращательное;
р. плавний – д. плавное;
р. пришвидшений – д. ускоренное;
р. рівнобіжно-струминний – д. параллель
но-струйчатое;
р. рівномірний – д. равномерное;
р. самотечний – д. самотеком;
р. станівний, р. усталений – д. установив
шееся;
р. суд(н)оплавний – д. судоходное;
р. тугий – д. тугое;
р. турбулентний – д. турбулентное;
р. хвилюватий – д. волнообразное.
Рухати,-ся, рушити,-ся – двигать,-ся, дви
нуть,-ся.
Рухливий – подвижной.
Рухомий – двигающийся, подвижной.
Ручка – лямка (на цепи), рукоять, ручка;
гриф;
Ручний – ручной.
Рябити – испещрять.
Ряд – ряд.
Ряма, рямка – рама.
Рясний – густой, обильный.
Ряснолистий – густолиственный.
Ряснота – обилие.

С
Сад – сад.
Садиба – усадьба.
Садибний – усадебный, селитьбенный.
Садибник – усадебник.
Садовище – место для сада.
Сажалка – пруд (небольшой).
Сажень – сажень;
с. квадратовий – с. квадратная;
с. кладний – с. складочная;
с. косовий – с. косая;
с. кубічний – с. кубическая;
с. маховий – с. маховая;
с. нормальний – с. нормальная;
с. подовжній – с. погонная;
с. таксаційний, нормальний – сажень
таксационная, с. нормальная.
Сало (на річці) – сало.

Самописний
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Самописний – самопишущий.
Самочинний – автоматический, самодействующий.
Свавільний – самовольний.
Свердлити – бурить, сверлить.
Свердлій, свердляр – бурильщик.
Свердло, свердел – бур, бурав;
с. приростове, приросткове – бурав приростный.
Свердловий – бурильный, буровой.
Свердловина – скважина.
Свердлування, свердління – бурение.
Свідкування, свідчення – показания.
Світло – свет.
Світловий – световой.
Світлодрук, світлодрукування – светопечатание.
Світлокопія – копія на светочувствительной бумаге.
Світлорис – аппарат для светопечатания.
Світлорисовня – светопечатня.
Світлорисування – светопечатание.
Світлочутливий – светочувствительный.
Світляний – световой.
Секстант – секстант.
Секунда – секунда.
Секундомір – секундомер.
Селище – поселение, пункт жилой, селение;
с. корінне – с. коренное;
с. міське, с. міського типу – п. городское,
п. городского типа;
с. старе – п. основное.
Селищний (про землевпорядження) – внутриселенный, селенный.
Селищно-відрубний – поселково-отрубной.
Село – деревня, село;
с. старе – с. коренное.
Сельбище – поселение.
Селянин – житель сельский.
Сепія – сепия.
Сервітутний – сервитутный.
Серединний – внутренний.
Середмістя – центр города.
Середній – средний.
Середовий – внутренний.
Серпуватий – серповидный.
Сидіти – оседлость иметь.
Сипкий (про пісок) – зыбучий, сыпучий.
Сипкість – сыпучесть.
Система – система;
с. господарська – система хозяйства;
с. господарська на багато рук – система
хозяйства многопольная;
с. господарська на три руки – система
хозяйства трехпольная.

Скло

Ситець – галька.
Ситуаційний – ситуационный.
Ситуація – ситуация;
с. середова – ситуация внутренняя.
Сідловина – седловина.
Сідловинний – седловинный.
Сієна – сиена;
с. палена – с. жженная.
Сільський – сельский.
Сільсько-господарський – сельско-хозяй
ственный.
Сім’янин – член двора;
с. працездатний – ч. д. трудоспособный.
Сіножатний – сенокосный.
Сіножать, сінокіс – сенокос.
Сінокісний – сенокосный.
Сітка – сетка, сеть;
с. базна, с. базова – с. базисная;
с. далекомірна – с. далыномерная;
с. залізнична – с. железных дорог;
с. мірильна – с. масштабная;
с. опірна, с. основна – с. опорная;
с. полігонна здіймальна – с. полигонов
съемочная;
с. тригонометрична – с. тригонометрическая;
с. трикутників – с. треугольников;
с. тріянґуляційна – с. триангуляционная;
с. шляхова – с. дорожная.
Сітковий – сеточный.
Сітниця ока – сетчатая оболочка глаза.
Сішка – колонка.
Скаламучувати, скаламутити – взмучивать,
взмутить.
Скаля – шкала, скала;
с. бонітівна – с. бонитировочная;
с. перевірна – с. испытательная.
Скапування – вытекание каплями.
Скапувати, скапати – вытекать, вытечь кап
лями.
Скасування – упразднение.
Скеля – скала.
Скелястий – скалистый.
Скидання, скинення – скидка.
Скидка – сброс, скидка.
Скінчення (права на землю) – прекращение.
Скіпець – конец.
Скіс – заезд, скос, срез угловой.
Скісний – косой, скошенный.
Склад – состав.
Складний – складной, составной.
Складання, складення – составление.
Складати, скласти – составлять, составить.
Складовий – составной.
Скло – стекло;
с. кольорове – с. цветное;

Скорочений
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с. кровнове – кронглас, кронгласовое стек
ло.
Скорочений – сокращенный.
Скошування, скошення – скашивание.
Скошувати, скосити – скашивать, скосить.
Скребачка – скребок;
с. рисівнича – ножичек для подчистки
чертежей.
Скрес – вскрытие (реки).
Скресати, скреснути – вскрываться, вскрыть
ся, тронуться.
Скривленість – искривленность.
Скривляння, скривлення – искривление.
Скринька – ящик;
с. фарбова – ящик с красками.
Скруглювання, скруглення – скругливание.
Скруглювати, скруглити – скругливать,
скруглить.
Скупченість – скупченность.
Скупчення – скопление.
Слабнути, слабшати, ослабнути – ослабевать, ослабеть.
Слобода – слобода.
Слушний – удобный (о времени).
Слушність – удобство (о времени).
Смуга – полоса;
с. вивласнення – п. отчуждения;
с. вивласнена – п. отчужденная;
с. снігозахисна, с. снігоборна – п. снегозащитная, п. снегоборная;
с. прияружна – п. приовражная;
с. суміжна – п. пограничная, п. смежная;
с. узгранична – п. пограничная;
с. широкі – п. широкие;
с. шляхова – п. дорожная.
Снігоборний – снегоборный.
Снігозахисний – снегозащитный.
Солонець – почва солончаковая, солончак.
Сортимент – лесной материал, сортимент.
Сортиментний – сортиментный.
Сосник – сосняк, сосенник.
Сотенний – сотенный.
Сотка – сотка.
Соха – подставка (вилкообразная часть нивеллира, поддерживающая трубу).
Сочка – линза, стекло сферическое, чечевица;
с. апланатична – с. апланатическое;
с. ахроматична – с. ахроматическое;
с. вигнуто-вгнута – с. выпукло-вогнутое;
с. двовгнута – с. двояко-вогнутое;
с. двовигнута – с. двояко-выпуклое;
с. збірна – с. собирательное;
с. плоско-вгнута – с. плоско-вогнутое;
с. плоско-вигнута – с. плоско-выпуклое;
с. предметова – с. предметное, объектив;

Спадоміряння

с. розсівна – с. рассеивающее.
Соша – шоссе.
Сошований – шоссированный.
Сошовий – шоссейный.
Спад – уклон, понижение, падение, покатость;
с. води – водопадь;
с. граничний – уклон предельный;
с. загаданий – у. заданный;
с. зведений – у. приведенный;
с. поперечний – у. поперечный;
с. основний – у. основной;
с. пересічний – у. средний;
с. подовжній – у. продольный,
спади міряти, спади зміряти – нивеллировать, пронивеллировать.
Спадання – спад;
с. води – понижение воды.
Спадати, спасти – падать, пасть, понижать,
-ся, понизиться; спадать, спасть, убывать,
убыть.
Спадистий – покатый.
Спадистість – покатость.
Спадовий – уклонный.
Спадомір – нивеллир;
с. водяний – н. водяной;
с. з люнетою – н. с трубой;
с. з неперекладною люнетою – н. глухой;
с. з перекладною люнетою – н. с перекладной трубой;
с. з прозорами – н. с диоптрами;
с. кишеньковий – н. карманный;
с. прецизійний – н. прецизионный;
с.-теодоліт – н.-теодолит.
Спадомірний – нивеллировочый, нивеллировочный.
Спадомірник – нивеллировщик.
Спадоміряння – нивеллирование, нивеллировка;
с. барометричне – н. барометрическое;
с. геометричне – н. геометрическое;
с. ґрунтвагою – н. ватерпасом, ватерпашение;
с. з середини – н. из середины;
с. картове – н. по квадратам;
с. основне – н. основное;
с. подовжнє – н. продольное;
с. поперечне – н. поперечное;
с. прецизійне – н. прецизионное;
с. просте – н. простое;
с. просторове – н. пространств;
с. складне – н. сложное;
с. спрощене – н. упрощенное;
с. топографічне – н. топографическое;
с. точне – н. точное.
с. вперед – н. из конца, н. вперед.

Спадориска
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Спадориска – бергштрих, штрих;
с-и зв’язані – штрих вязанный.
Спис, список – список;
с. земельний – с. земельный;
с. погосподний – с. подворный;
с. родинний – с. посемейный;
с. селищний – с. поселенный.
Спиця – спица.
Спід – основание;
с. гори – подошва горы.
Спідка – нижняя поверхность основания,
подошва.
Спідній – нижний.
Спілий – спелый.
Спільний – совместный.
Спільність – единство, общность, совместность.
Спільноосередковий – концентричный.
Спільноплянність – однопланность.
Спір (на річці) – затор;
с. (землевпор.) – спор;
с. за межу – с. граничный.
Спірний – спорный.
Спірність – спорность.
Спітнілий – отпотелый.
Спітніти – отпотеть.
Сплав – сплав;
с. урозкид – с. розсыпью.
Сплавляти, сплавити – сплавлять, сплавить.
Сплавний – сплавной.
Спливати, спливти – всплывать, всплыть.
Сполучати, сполучити – совмещать, совместить.
Сполучний – соединительный.
Сполучування, сполучення – совмещение,
слияние.
Споруда, споруджування, спорудження –
сооружение.
Спосіб – прием, способ;
с. абсолютних спостережень – с. абсолютных наблюдений;
с. аналітичний – с. аналитический;
с. відтинків на дотичній – с. отрезков на
касательных;
с. вписаного многокутника – с. вписанного многоугольника;
с. графічний – п., с. графический;
с. зачеркний, с. зачерків – с. засечек;
с. звичний – п. привычный;
с. зручний, с. прикладний – п., с. удобный;
с. круговий, с. обіжний – п., с. круговой;
с. кутовий – с. углов;
с. найменших квадратів – с. наименьших
квадратов;
с. обходу – с. обхода;

Спостережня

с. одночасних спостережень – с. соответствующих наблюдений;
с. описаного многокутника – с. описанного многоугольника;
с. повторювання – с. повторения;
с. поземин, с. поземинний – с. горизонталей;
с. позначковий, с. позначок – с. отметок;
с. полярний – с. полярных координат;
с. поміток – с. заметок;
с. поступового наближення – с. постепенного приближения;
с. поступового-змінного початку координат – с. последовательной перемены
начала координат;
с. поступово-тятивний – с. последовательных хорд;
с. практичний – п. практический;
с. прикладний – с. удобный (при всяких
обстоятельствах);
с. принагідний – п., с. удобный (в определенном случае);
с. простецевий – с. промеров;
с. прямокутніх координат – с. прямоугольных координат;
с. спадорисковий – с. штрихов;
с. тятивний, с. куто-тятивний – с. хорд.
Спостереження, спостерігання – наблюдение;
с. безпосередні – наблюдения непосредственные;
с. контрольні – н. контрольные;
с. метеорологічні – н. метеорологические;
с. повторне – н. повторное;
с. посередні – н. посредственные;
с. початкове й кінцеве – н. начальное и
конечное;
с. регулярні – н. регулярные;
с. спільні – н. совместные;
с. спробне – н. пробное;
с. стаціонарні – н. стационарные;
с. тривалі – н. длительные;
с. численні – н. многочисленные;
с. щоденні – н. ежедневные;
с. щоп’ять, десять день й т. д. – наблюдения через пять, десять дней и т. д.;
с. щотретього дня – наблюдения через
два дня в третий.
Спостережний – наблюдательный.
Спостережник – наблюдатель.
Спостережня – пост наблюдательный, пункт
наблюдательный, обсерватория;
с. водомірна – пост водомерный;
с. водомірна пальова – пост водомерный
свайный;

Спостерігати
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с. водомірна латна – пост водомерный
реечный.
Спостерігати – наблюдать.
Споховий, споховистий – откосный.
Споховина – откос.
Справа – дело, искусство;
с. вишукарська – дело, искусство изыскательское;
с. дослідницька, с. дослідна – д., и. исследовательское;
с. земельна – д. земельное;
с. землевпорядницька, с. землевпорядна – д., и. землеустроительное;
с. мірницька – д., и. землемерское;
с. таксарська – д., и. таксаторское.
Справжній – истинный;
справжньої величини – в натуральную
величину.
Справжність – истинность.
Справилля – инструменты, набор инструментов;
с. рисівниче – принадлежности чертежные.
Справильня рисівнича – готовальня.
Справний – исправный.
Справність – исправность.
Спрацьованість – изношенность.
Спрацьовуваність – изнашиваемость.
Спрацьовування, спрацювання – изнаши
вание.
Спрацьовуватися, спрацюватися – изнашиваться, износиться.
Спроба – опыт.
Спробний – опытный, пробный.
Спрощування, спрощення – упрощение;
спрямление.
Спрощувати, спростити – упрощать, упрос
тить; спрямлять, спрямить.
Спрямувати – направление дать.
Спрямуватися – направление взять.
Спускання – опускание, спуск.
Спускати, спустити – опускать, опустить.
Спускний – опускной.
Спусковатий – cбежистый.
Спусковатість – cбежистость.
Став – пруд.
Ставець – дровяная куча стоячая.
Ставити сторча – восстановлять перпендикуляр.
Ставовий – прудовой.
Сталий – постоянный, устойчивый.
Сталість – постоянство, устойчивость.
Стан – положение, состояние;
с. доземний – п. отвесное;
с. наявний – с. наличное;
с. первісний – п. первоначальное;
с. переходовий – с. переходное;

Стіс

с. поземний – п. горизонтальное;
с. прямовисний – п. отвесное.
Станівкий – постоянный, устойчивый.
Станівкість – устойчивость.
Становий (про ґвинт) – становой.
Становити (труднощі) – представлять;
с. одно ціле – составлять одно целое.
Становлення, ставлення – постановка, уста
новка.
Станок – станок.
Старий (про село при землевпорядженні) –
коренной.
Старик – старица, старое русло, староречье.
Старожил – старожил.
Старопілля – поле, давно обрабатываемое,
истощенное.
Староріччя – староречье, русло старое.
Старосілля – староселье.
Статок – оборудование.
Стаття оброчна – статья оброчная.
Стація – станция;
с. гідрометрична – с. гидрометрическая;
с. метеорологічна – с. метеорологическая;
с. тарівка – с. тарировочная.
Стверджування, ствердження – утвержде
ние.
Стверджувати, ствердити – утверждать,
утвердить.
Стежка – тропа, тропинка.
Стелище – место, где стелют полотна.
Степ – степь;
с. очеретуватий – с., поросшая камышом.
Степовий – степной.
Стереокартограф – стереокартограф.
Стереокомпаратор – стереокомпаратор.
Стереопляніграф – стереопланиграф.
Стереофотограмметрія – стереофотограмметрия.
Стиглий – спелый.
Стирати, стерти – стирать, стереть.
Стиск – сжим.
Стискати, стиснути – сжимать, сжать.
Стискач – сжим(атель).
Стискний – сжимной.
Стійкий – устойчивый.
Стійкість – устойчивость.
Стік – сток;
с. підземний – с. подземный;
с. поверхневий – с. поверхностный.
Стіл рисівничий – стол чертежный.
Стільниця – доска мензулы;
с. мензульна – планшет;
с. на шпугах – доска на шпугах;
с. рисівна – доска чертежная;
с. штукована – доска наборная.
Стіс – штабель.

Стіснювання
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Стіснювання, стіснення – стеснение.
Стісняти, стіснити – стеснять, стеснить.
Стовп – столб;
с. верстовий – с. верстовой;
с. кілометровий – с. километрический;
с. межовий – с. пограничный, с. межевой;
с. напрямний – веха перевальная.
Столик копіювальний – пульт копироваль
ный;
с. триноги – столик треножника.
Стопа – фут.
Сторожівня – будка сторожевая.
Сторожок – кол пикетный, сторожок.
Сторони світу – страны света.
Сторчовий – нормальный (по направлению
нормали).
Сточище – бассейн (реки), водосборная пло
щадь, область стока;
с. живильне – бассейн питающий.
Стояк – стойка, устой.
Стоянка, стояння – стоянка, точка стояния.
Стоячок – штатив.
Страчений – утраченный.
Стрижень (на річці) – стрежень.
Стрілка – стрелка;
с. зрівноважена – с. уравновешенная;
с. розмірова – с. размерная;
с. чутлива – фюльгебель.
Стрімкий – отвесный.
Стрімкість – отвесность, крутизна, крутость.
Стрімчак – утес, стена.
Стрічка мірна – масбант, лента измерительная;
с. нормальна – лента нормальная.
Строма – крутизна.
Струмент – инструмент;
с. відбивний – и. отражательный;
с. грубий – и. грубый:
с. точний – и. точный;
с. чутливий – и. чувствительный.
Струментовий – инструментальный.
Струмина, струмінь – струя.
Струмок – ручей.
Струшування – встряхивание.
Ступа – место на дороге, где бегут лошади.
Ступеневий – градусный.
Степінь – степень, градус;
с. гущини – с. густоты;
с. добротности – с. добротности;
с. крутости – с. крутости;
с. панування – с. господства;
с. склеплення – с. сомкнутости полога;
с. точности – с. точности.
Стяга – полоса узкая длинная.

Сяйво

Сувій – рулон, сверток.
Суглинистий – суглинистый.
Суглинок – суглинок.
Судно глибомірне – судно промерное.
Суд(н)оплавний – судоходный.
Суд(н)оплавство – судоходство.
Сулій – волна приливная.
Сумежина – смежество.
Суме(і)жний – прилегающий, прилежащий
пограничный, граничащий, соседний,
смежный.
Сумісний – совместный.
Сумісність – совместность.
Суміщання, суміщення – совмещение.
Суміщати, сумістити – совмещать, совместить.
Суперечка – спор.
Супісковий – супесчаный.
Супісок – супесок.
Суплаш лежати – пластами лежать.
Сусідній – соседний, смежный;
с. люди – околичные люди.
Сустав – шарнир.
Суставний – шарнирный.
Сутки – проход узкий между строениями.
Сухий – сухой.
Суходіл – материк, суходол, суша.
Суходільний – материковый, суходольний.
Сухоліс – лес засохший.
Сухостій – сухостой, дерево сухостойное.
Сухостійний – сухостойный.
Суцільний – сплошной, цельный.
Сучинник – коэффициент;
с. вбирання – к. поглощаемости;
с. виправний – к. поправочный;
с. млинковий – к. вертушки;
с. повнодеревности – к. полнодревесности.
Сучка – буй, буек.
Сферичний – сферический, сферичный.
Сферичність – сферичность.
Схарактеризовувати, схарактеризувати –
охарактеризовывать, охарактеризовать.
Схематичний – схематический.
Схил, схилок – склон, отлогость, скат, покатость.
Схиломір – еклиметр, клинометр, горный
уровень.
Схиляти, схилити,-ся – склонять, склонить,
-ся.
Схід – восток; подъем;
с. на гору – подъем на гору;
на схід – к востоку.
Східній – восточный.
Сябро – совладелец.
Сяйво – ореол.
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Табанити

Т
Табанити – грести назад.
Таблиця – таблица;
т. масові – т. массовые, т. удельные;
т. порівняльна – т. сравнительная;
т. рисівнича – доска чертежная;
т. сортиментні – т. сортиментные;
т. тахімеотричні – т. тахеометрические.
Таборище – место лагерей, участок лагерный.
Тавро – клеймо, метка.
Таврований – клейменый, меченный.
Таврування – клеймение, мечение, метка;
т. державним гербом – наложение государственного герба.
Таврувати – клеймить, метить.
Таврувач – клеймильщик.
Такса – такса.
Таксар, таксатор – таксатор.
Таксарство – искусство таксаторское.
Таксарсьний – таксаторский;
Таксаційний – таксационный.
Таксація – таксация;
т. лісова – т. лесная.
Таксувати – таксировать.
Талий – талый.
Тама – запруда.
Тамування, затамування – запруживание.
Тамувати, затамувати – запруживать, запрудить (воду).
Тангенс – тангенс.
Тарівний, тарувальний – тарировочный.
Тарування – тарирование.
Тарувати – тарировать.
Тасьма мірна – тесьма мерная.
Taxiметр – тахеометр;
т.-автомат – тахеометр-автомат.
Тахіметричний – тахеометрический.
Тахіметрія – тахеометрия.
Тванистий – тинистый.
Твань – грязь вязкая на дне водоема, тина.
Твердий (про воду) – жесткий.
Твердість (води) – жесткость.
Твірний – образовательный.
Теківниця – стойка для папок.
Текти – течь.
Текучий – текучий, проточный.
Телеоб’єктив – телеобъектив.
Телестереоскоп Гельмгольців – телестереоскоп Гельмгольца.
Теодоліт – теодолит;
т. звичайний – т. простой;
т. компенсаційний – т. компенсационный;
т. повторний – т. повторительный;

Тичка

т. простий – т. простой;
т. репетиційний – т. репетиционный;
т. універсальний – т. универсальный.
Теодолітний – теодолитный.
Теорія помилок – теория ошибок.
Тераса – терраса, уступ.
Теребівля – поле выкорчеванное.
Територія – территория.
Територіяльний – территориальный.
Терпужок – напилок.
Теча, течія – ток.
Течиво – жидкость.
Течієвказ – флюгер водяной.
Течія – течение;
т. берегова – т. береговое;
т. бистра – т. быстрое;
т. бурна, т. бурхлива – т. бурное;
т. горова – т. верхнее;
т. донна, т. денна – т. донное;
т. збіжна – т. сходящееся;
т. зворотна – т. обратное;
т. млява – т. слабое;
т. навальна – т. стремительное;
т. повільна – т. медленное;
т. покручена – т. извилистое;
т. рівнобіжна – т. параллельно-струйное;
т. розбіжна – т. расходящееся;
т. сильна – т. сильное;
т. спідня – т. донное;
т. тиха – т. спокойное, т. тихое;
т. усталена – т. установившееся.
Те(і)чний – жидкий.
Тимчасово-знесиленний – временно-ослаб
ленный.
Тип – тип;
т. мішаний – т. смешанный;
т. переходовий – т. переходной;
за типом – по типу.
Типичний – типичный.
Типовий – типовой.
Тирло – место стоянки скота.
Тиск – давление;
т. атмосферний – д. атмосферное;
т. барометричний – д. барометрическое;
т. вітровий – д. ветра;
т. знижений – д. пониженное;
т. підвищений – д. повышенное.
Тиховід – тиховод.
Тиховіддя – тиховодье.
Тиховодний – тиховодный.
Тичення, тичкування, тичковання – веше
ние, провешивание;
т. від себе – вешение от себя;
т. до себе – вешение на себя.
Тичка – веха;
т. простецева – в. створная;

Тичкар
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поставити тичку – в. выставить.
Тичкар – вешильник.
Тичкований – отмеченный (вехами).
Тичкувати, тичити – вешить.
Тиша – затишье.
Тінь – тень.
Тіньовий – теневой.
Тіснина – теснина.
Т-лінійка – винкель, рейсшина.
Тло – фон, поле.
Товариство – товарищество;
т. земельне – т. земельное.
Товстий – толстый.
Товща – толща.
Товщання, потовщання – утолщение.
Товщати, потовщати – утолщаться, утолститься.
Тогобічний – находящийся на противоположном берегу.
Толока – выпас, выпашь, поле под выпасом, толока, угодья толочные.
Толочный – толочный.
Тон – тон.
Тонина, тонкість – тонина, тонкость.
Тонкий – тонкий.
Тоншання, потоншання – утоншение.
Тоншати, потоншати – утоняться, утониться.
Топограф – топограф.
Топографічний – топографический.
Топографія – топография.
Торф – торф.
Торфовий – торфяной.
Торфовий, торфовище – болото торфяное,
торфяник.
Тотожній – тождественный.
Точитися – вытекать;
т. каплями – в. каплями.
Точка – точка;
т. вимірна – т. промерная;
т. вихідна – т. исходная; т. отправления;
т. відшукувана – т. искомая;
т. вузлова – т. узловая;
т. головна – т. главная;
т. горова – т. возвышенная;
т. завісна – т. подвеса;
т. зв’язкова, т. злучна – т. связующая;
т. зорова – т. зрения;
т. кінцева – т. конечная;
т. кутня – т. угловая;
т. наступна – т. последующая;
т. нульова – т. нулевая;
т-и однорівневі – т. одного уровня;
т. опорна – т. опорная, т. опознавательная;
т. основна – т. основная;

Тріянґуляція

т. падання, т. падіння – т. падения;
т. перелому – т. перелома;
т. перетину – т. пересечения;
т. перехідна – т. переходная;
т. пізнавна – т. опознавательная;
т. плянова – т. плановая;
т. поворітна – т. поворота;
т. попередня – т. предыдущая;
т. постійна – т. постоянная;
т. початкова – т. начальная;
т. почіпна – т. подвеса;
т. проміжна – т. промежуточная;
т. стояння – т. стояния;
т. триземельна – т. триземельная;
т. характеристична – т. характерная;
т. шукана – точка искомая.
Точковий – точечный.
Точний – точный, прецизионный.
Точність – точность;
т. бажана – т. желаемая;
т. достатня – т. достаточная;
т. досяжна – т. достижимая;
т. зайва – т. излишняя.
Траєкторія – траектория.
Трал – трал.
Тралити – тралить.
Траса – трасса.
Трасівний – трассировочный.
Трасувати – трассировать.
Трасування – трассирование.
Трафарет – трафарет.
Тремтіння – дрожание.
Тремтіти – дрожать.
Тремтючий – дрожащий.
Трибок – зубчатка.
Тривалий – длительный, продолжительный.
Тривалість – длительность, продолжитель
ность.
Тривати – длиться.
Триверстівка – трехверстка.
Триверстовий – трехверстный.
Тривкий – прочный.
Тривкість – прочность.
Трикутник – треугольник;
т. з кутоміром – транспортир с угольником, транспортир угольный;
т. перекидний – треугольник перекидки;
т. помилки, т. похибки – треугольник по
грешности.
Тримач – держатель, подставка.
Триніжок – треножник, штатив, подставкатреножник.
Тринога – треножник.
Тристінний – трехгранный.
Тріянґуляційний – триангуляционный.
Тріянґуляція – триангуляция;

– 162 –

Труба

т. геометрична – триангуляция геометрическая;
т. тригонометрична – триангуляция тригонометрическая.
Труба – труба;
т. прозірна – труба зрительная.
Трухлий, трухлявий – дряблый.
Трухлість, трухлявість – дряблость.
Трухнути – дрябнуть.
Тряский (про болото) – зыбучий.
Тряскість (болота) – зыбкость.
Трясовина – зыбун, место зыбкое, топь, тря
сина.
Трясовинний – трясинный.
Туба з фарбою – трубка з краскою.
Тубілець – житель исконный, абориген.
Тугий – тугой.
Туманний – туманный.
Тунель – тоннель.
Тупий – тупой.
Тупити, затупити,-ся – тупить, затупиться.
Туш – тушь;
т. китайський, т. хінський – т. китайская;
т. нерозбавлений – т. неразведенная, т. неразбавленная;
т. рідкий, інк – т. жидкая, инк;
т. разбавлений – т. разведенная, т. разбав
ленная.
Тягар – груз, тяжесть.
Тягарець – весок, гирька.
Тяглий (про линию) – непрерывный.
Тягловий – гужевой.
Тямущі люди – сведущие люди.

У
Уводнення – обводнение.
Убувати, убути – убывать, убыть.
Убыток – убыль.
Увиразнювати, увиразнити – наглядным
делать, сделать.
Уводнювати, уводняти, уводнити – обвод
нять, обводнить.
Ув’язка, ув’язування – увязка, увязывание;
у. плянове – у. плановая.
Ув’язувати, ув’язати – увязывать, увязать.
Угамовування, угадування (стрілки) –
успокаивание, успокоение.
Угин – вгиб.
Угинати, угнути,-ся – вгибать, вогнуть,-ся.
Угіддя – угодье;
у. головне – у. главное, у. основное;
у. виняткової вартости – угодье исключительной ценности;
у. відрубне – угодье обособленное;

Укорочувать

у. допомічні – у. вспомогательные;
у. другорядне – у. второстепенное;
у. культурне – у. культурное;
у. лісові – у. лесные;
у. лукові – у. луговые;
у. неподільне – у. неразверстываемое;
у. одностайні – у. однородные;
у. орні – у. пахотные;
у. польові – у. полевые;
у. рибальське – угодье рыболовное.
Угнутий – вогнутый.
Угнутість – вогнутость.
Угнуто-вигнутий – вогнуто-выпуклый.
Уґвинчувати, уґвинтити – ввинчивать, ввин
тить.
Уживаний – принятый, употребляемый, упо
требительный.
Уживання, ужиття – применение.
Уживати, ужити – применять, применить.
Ужитний – применимый.
Ужиток – угодье; див. Угіддя.
Ужиточний – полезный.
Узаміт – сплошь, подряд, без пропусков.
Узбережжя – побережье, прибрежье.
Узбережний – побережный.
Узбіч, узбіччя – откос, склон; место в стороне от чего-либо (например, дороги, города).
Узвіз – место подъема на дороге, подъем;
спуск.
Узгір’я – отлогость, склон, скат.
Узграничний – пограничный.
Узграниччя – местность возле границы.
Уздвірний – приусадебный.
Уздвір’я – место возле двора, место приусадебное.
Узлісний – подлесный.
Узлісся – подлесье, опушка леса, облесье,
место возле леса.
Узміжжя, узміжок – место возле межи.
Узморья – побережье моря.
Узріччя – побережье реки, поречье.
Узмінь – место, незамерзающее на реке.
Узяти – взять.
Узяття точок – взятие точек.
Указівний – указательный.
Указник – указатель.
Уклад (пляна) – накладка;
у. земельний – уклад земельный.
Укладати, укласти, уложити – укладывать,
уложить;
у. (про плян) – накладывать, наложить.
Уклинювання – вклинивание.
Укопувати, укопати – вкапывать, вкопать.
Укорочувать, укоротити,-ся – укорачивать,
укоротить,-ся.

Укривання
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Укривання, укриття – покрывание, покрытие.
Укривати, укрити – покрывать, покрыть.
Укриття ґрунтове – покров почвенный;
у. живе – п. живой, п. растительный.
Укріплювання, укріплення – укрепление.
Укріплювати – укреплять.
Укрутний – ввертный.
Укручувати, укрутити – ввертывать, ввертеть, ввинчивать, ввинтить.
Уліво, уліворуч – влево.
Уловлювання помилок – улавливание оши
бок.
Улоговина – котловина, впадина.
Уложення (геолог.) – залегание.
Улежуватися, уложитися (геолог.) – залегать, залечь.
Ультрамарин – ультрамарин.
Умикання (механізма) – включение.
Умикати, увімкнути (механізм) – включать, включить.
Умикач – включатель.
Умілий – искусный.
Умілість – искусство (умение).
Умови – условия;
у. економічні – у. экономические;
у. технічні – у. технические.
Умовлений – условленный.
Умовний – условный.
Умуровувати, умурувати – вделывать,
вделать (в каменную кладку).
Унаочнювати, унаочнити – делать, сделать наглядным.
Унутрятися – внедряться.
Упад – перепад; впадение (притоков).
Упадання – впадение.
Упадати, упасти (про річки) – впадать,
впасть.
Упис – занесение (в списки).
Уписний – заносимый, заносящийся (в спис
ки).
Уписувати – вносить (в списки).
Упоземлювання, упоземлення – приведение в горизонтальное положение.
Упористий – устойчивый.
Упористість (річища) – устойчивость.
Упорядковування, упорядкування – приведение в порядок, устройство, устроение.
Упорядковувати, упорядкувати – приводить, привести в порядок, устраивать, ус
троить.
Управляти, управити – вделывать, вделать.
Упросвіт – в свету.
Урвистий – обрывистый.
Урвище – обрыв.
Урив – обрыв (ленты).

Утворювати

Уривати, урвати,-ся – обрывать, оборвать,
-ся.
Уривок – обрывок.
Урівні – вровень.
Урівноважування, урівноваження – уравновешивание.
Урівноважувати, урівноважити – уравновешивать, уравновесить.
Урівнювання, урівнення – поравнение,
уравнивание, уравнение.
Урівнювати, урівняти – уравнивать, уравнять.
Урівняльний – уравнительный.
Урівняльність – уравнительность.
Урізок – отрезок.
Урізувати, урізати – отрезывать, отрезать.
Урочище – урочище;
у. живе – у. живое;
у. мінливе – у. изменяющееся.
Урядництво – ведомство;
у. земельне – в. земельное;
у. лісове – в. лесное.
Усередину – внутрь.
Усихання, усохнення – усыхание, высыхание.
Усихати, усохнути – усыхать, усохнуть;
высыхать, высохнуть.
Уставичник – репер;
у. вишинний – р. высотный;
у. вкрутний – р. ввертный;
у. основной – р. основной;
у. пляновий – р. плановой;
у. схований – р. потайной.
Уставичниковий – реперний.
Уставка – вставка.
Уставляти, уставити – вставлять, вставить.
Уставний – вставной.
Установа межова – установление межевое.
Установлювання, установлення – устанав
ливание.
Установляти, установити – устанавливать,
установить.
Устатковування, устаткування – оборудование.
Устатковувати, устаткувати – оборудывать,
оборудовать.
Устрій – устройство.
Устромляти, устромити – втыкать, воткнуть.
Усування, усунення – устранение.
Усувати, усунути – устранять, устранить.
Усуспільнювати, усуспільнити – обоб
ществлять, обобществить.
Утворювання, утворення – образовывание,
образование.
Утворювати, утворити – образовывать, обра
зовать;
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Утикати

у. до позему кут 45° – составлять с горизонтом угол 45°.
Утикати, уткнути – втыкать, воткнуть.
Утискати, утиснути – вдавливать, вдавить.
Утрачений – утраченный, утратившийся.
Утулок – втулка.
Ухвала передільна – приговор передельный.
Ухил, ухиляння, ухилення – отступление,
уклонение.
Ухилятися, ухилитися – отступать, отступить, уклоняться, уклониться.
Ушкодження – повреждение, порча.
Ущерть – вровень.
Уява, уявлення – представление.
Уявляти, уявити – представлять, представить.
Уявний – мнимый.

Ф
Фавт – фаут.
Фавтність – фаутность.
Фактичний – фактический.
Фарба – краска;
ф. акварельна – к. акварельная;
ф. олійна – к. масляная;
ф. плиточками – краски в плитках.
Фарбний – красящий.
Фарбування, зафарбування, пофарбування – крашение, окрашивание, окраска.
Фарбувати, пофарбувати, зафарбувати –
красить, окрашивать, окрасить.
Фарватер – фарватер.
Фігура – фигура, крест на дороге.
Фіксатив – фиксатив.
Фільварок – фольварок.
Флінтґляс, флінтове скло – флинтглас.
Флюґер – флюгер.
Фокальний – фокусный.
Фокус – фокус.
Фокусовий – фокусный.
Фонд – фонд;
ф. концесійний – ф. концессионный;
ф. осадний – ф. колонизационный;
ф. осібний – ф. специального назначения;
ф. садибний – фонд усадебный.
Форма – форма;
ф. відрубна – ф. отрубная;
ф. колективна – ф. коллективная;
ф. одноособова – ф. единоличная;
ф. хутірна – ф. хуторская.
Формат – формат.
Формула – формула.
Фотограмметричний – фотограмметрический.

Ходовий

Фотограмметрія – фотограмметрия.
Фотографічний – фотографический.
Фотографія – фотография.
Фотоздіймання – фотосъемка.
Фототеодоліт – фототеодолит.
Фототрансформатор – фототрансформатор.
Фут – фут.
Футляр – футляр.

Х
Характер – характер.
Характеризувати – характеризовать.
Характеристика – характеристика.
Характеристичний – характерный.
Хатній – камеральный.
Хвилинний – минутный.
Хвилина – минута.
Хвильомір – волномер.
Хвильоріз – волнолом, волнорез.
Хвилювання – волнение.
Хвилюватий – волнообразный.
Хвиля – волна;
х. припливна – в. приливная.
Хвилястий – волнистый, волнообразный.
Хвилястість – волнистость.
Хиба – дефект, недостаток, неправильность,
порок;
х. побудовна – ошибка конструкционная.
Хибний – ошибочный.
Хижацький – хищнический.
Хитання – качание, колебание.
Хитатися – качаться, колебаться.
Хиткий – шаткий, неустойчивый, колеблющийся, зыбучий.
Хиткість – шаткость, неустойчивость, зыбкость.
Хід – ход;
х. висний – х. висячий;
х. замкнутий – х. замкнутый;
х. контрольний, х. косинний – х. диагональный;
х. магістральний – х. магистральный;
х. мертвий – х. мертвый;
х. опорний – х. опорный;
х. полігональний – х. полигональный;
х. розімкнутий – х. разомкнутый;
х. ситуаційний – х. ситуационный;
х. спадомірний – х. нивеллировочный;
х. спадомір-теодолітний – х. нивеллиртеодолитный;
х. струментовий – х. инструментальный.
Хлібороб – земледелец.
Хліборобський – земледельческий.
Ходовий – ходовой.

Ходомір

Чиншовий
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Ходомір – шагомер.
Хомут – хомут.
Хребет – вершина продольная.
Хрест – крест;
х. призматичний – к. призматический.
Хрестом – крест на крест.
Хрищатий – крестообразный.
Хрищатик – место пересечения, расхожде
ния дорог.
Хроматичний – хроматический.
Хронометр – хронометр.
Хрящ – хрящ.
Хрящуватий – хрящеватый.
Хутір – хутор, ферма, мыза.
Хутірний, хутірський – хуторской.
Хуторянин – житель хуторской.

Ц
Цалевий – дюймовый.
Цаль – дюйм;
ц. водяний – д. водяной;
ц. торговий – д. торговый.
Царина – околица.
Царинний – околичный.
Цвинтар – погост.
Центиметр – сантиметр.
Центр – центр;
ц. оптичний – ц. оптический;
ц. підземний – ц. подземный;
ц. закладати – ц. закладывать.
Центральний – центральный.
Центрик – центрик.
Центрування – центрирование, центриров
ка.
Центрувати – центрировать.
Цизорик – нож перочинный.
Циліндер зірний – цилиндр визирный.
Цинобра – киноварь.
Циркуль див. Колорис.
Цифровик, циферник – циферблат.
Цифровий – цифровой.
Цілий (рік) – круглый (год).
Цілина – целина, земля целинная; поле
девственное.
Цілинний – целинный.
Цілковитий – полный.
Цілковитість – полнота.
Цілковито однолітній – абсолютно одновозрастный.
Ціль – цель.
Цільний – цельный.
Цільний – диоптр;
ц. нерухомий – д. неподвижный;
ц. рухомий – д. подвижный.

Цільниковий – диоптрический.
Ціна – цена.
Цінний – ценный.
Цінність – ценность;
ц. відносна, зглядна – ц. относительная;
ц. господарна – ц. хозяйственная;
ц. технічна – ц. техническая.
Цінувальний – оценочный.
Цінування – оценка, расценка;
ц. грошове – о. денежная;
ц. попереднє – о. предварительная.
Цінувати – оценивать.
Цупкий – жесткий.
Цупкість – жесткость.

Ч
Чагар, чагарник – чагарник, кустарник;
ч. листвяний – к. лиственный;
ч. на болоті – к. по болоту.
Чагарниковий – кустарниковый.
Чаплія – захват.
Час – время;
ч. визначений, ч. певний – в. определенное;
ч. слушний – в. надлежащее;
ч. сприятливий – в. благоприятное;
ч. чину, ч. чинний – в. действия.
Часомір – хронометр.
Частина – часть;
ч. будівельна – ч. строевая;
ч. горішня – ч. верховая;
ч. низова – ч. низовая;
ч. стовбурова – ч. стволовая.
Частка – доля.
Частковий – долевой, частичный, частный.
Чатинний – хвойный.
Чашечка – чашечка, блюдце для разведения
туши.
Чекуха – колотушка.
Червінь – охра красная.
Черговий – порядковый.
Черговість – очередность.
Чергування рубанки – оборот рубки.
Черкання – задевание.
Черкати, черкнути – задевать, задеть.
Чин – действие;
ч. землевпорядний – д. землеустроитель
ное.
Чинити – действовать.
Чинний – действующий.
Чинш – чинш.
Чиншове, чиншове майно – статья оброчная.
Чиншовий – чиншевой.
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Числення

Числення – счет.
Число – ну(о)мер, число;
ч. кругле – ч. круглое;
ч. показне – ч. видовое.
Числовий – числовой, численный.
Числування – н(о)умерация.
Числувати – ну(о)меровать.
Чисташ – место, очищенное от леса.
Чистий (про місцевість) – открытый;
ч. (про болото) – чистый.
Чистина – место, незаросшее на озере или
в лесу.
Чистовий – беловой, чистовой.
Чистовід – листовод.
Читання – чтение;
ч. повторне – ч. повторное;
ч. подвійне – ч. двойное.
Чільний – головной, передовой.
Чіп (марки) – хвост.
Чіпкий – вязкий.
Чіпкість – вязкость.
Чіплятися – вязнуть.
Чіткий – четкий.
Чіткість – четкость, ясность.
Член господарства – член двора;
ч. г. працездатний – ч. д. трудоспособный.
Човен – лодка;
ч. підставний – л. подставная.
Човник – ползунок.
Чоло – лицо, фасад;
з чола – в фасаде.
Чоловий – лицевой.
Чорновий – черновой.
Чорноземля – почва черноземная, чернозем.
Чотирикутник – четыреугольник.
Чотирикутній – четереугольный.
Чутливість – чувствительность;
ч. достатня – ч. достаточная;
ч. зайва – ч. излишняя;
ч. недостатня – ч. недостаточная.
Чутловказ – фюльгебель.

Ш
Шаран – шерех, шорох.
Швидкість – скорость;
ш. денная, ш. донна – с. донная;
ш. пересічна – с. средняя;
ш. поверхнева – с. поверхностная.
Швидкозмінний – быстро меняющийся.
Шворка – веревка тонкая.
Шерег – ряд.
Шерех – шерех, первый лед на реке, шорох.
Шерехатий, шерсткий – шереховатый.

Шлях

Шерехатість, шерсткість – шероховатость.
Шийка – цапфа, шейка.
Шип – зонд, щуп.
Ширина – ширина;
ш. упросвіт – ш. в свету.
Широкий – широкий.
Ширококолійний – ширококолейный.
Широкосмужний – широкополосный.
Широта – широта;
ш. зведена – ш. приведенная.
Шия – перешеек.
Шкідний – вредный.
Шніц – эскиз, набросок;
ш. мірильний – э. с соблюдением размеров.
Шкіцування – шкицевание.
Шкіцувати – набрасывать эскиз.
Шкода – повреждение, порча.
Шлюз – шлюз камерный.
Шлям – грязь (на дне пруда).
Шлях – дорога;
шляхи – пути сообщения, дороги;
ш. батовий – д. вьючная;
ш. битий – д. большая, тракт;
ш. брунований – д. мощенная (камнем);
ш. великий – д. большая, большак;
ш. верстовий – д. столбовая;
ш. вибоїстий – д. ухабистая;
ш-и водяні – пути сообщения водные;
ш. возовий – д. гужевая, д. тележная;
ш. волосний – д. волостная;
ш. губерніяльний – д. губернская;
ш. ґрунтовий – д. грунтовая;
ш. державний – д. государственная;
ш. двоколійний – д. двупутная;
ш. загальний – д. общего пользования;
ш-и залізничні – пути сообщения железнодорожные;
ш. мощений – д. мощенная (деревом);
ш. накочений – д. уторенная;
ш. непроїзний – д. непроездная, д. непро
езжая;
ш. одноколійний – д. одноколейная;
ш. окільний – д. окольная;
ш. окопаний – д. с канавами;
ш. окружний – д. окружная;
ш. осібний – д. специального назначения;
ш. під’їзний – д. подъездная;
ш. плавкий – д. гладкая (сапная);
ш. повітовий – д. уездная;
ш. польовий – д. полевая;
ш. поштовий – д. почтовая;
ш. проїзний – д. проезжая;
ш. районний – д. районная;
ш. санний – д. санная;
ш. сільський – д. сельская;

Шляховий

Ясність
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ш. стовповий – д. столбовая;
ш. суходільні – пути сообщения сухие;
ш. тимчасовий – д. временная;
ш. транзитний – д. транзитная;
ш. утертий – д. уторенная (зимой);
ш. шосовий – д. шоссированная.
Шляховий – дорожный.
Шляхомір – одометр.
Шмига – визирка.
Шнур – шнур;
ш. мірний, ш. мірчий – ш. мерный.
Шоса – дорога шоссированная, шоссе.
Шосований – шоссированный.
Шосовий – шоссейный.
Шпальта – графа.
Шпальтований – графленый.
Шпара – скважина.
Шпеник – шпинек, шпиль, штифтик.
Шпиль – шпиль, шпиц, пик, вершина горы
остроконечная, бугор круглый открытый,
мыс, язык, горный выступ, берег выступающий.
Шпилька – шпилька или цепной колышек.
Шпильковий – хвойний.
Шпилястий – островерхий, остроконечный.
Шпичастий – остроконечный.
Шрифт – шрифт;
ш. вільний – ш. вольный, ш. новый;
ш. грубий – ш. жирный;
ш. дрібний – ш. мелкий;
ш. друкарський – ш. печатный;
ш. єгипетський – ш. египетский;
ш. книжковий – ш. книжный;
ш. косий – ш. косой, ш. наклонный;
ш. круглий, рондо – ш. круглый, рондо;
ш. прямий – ш. прямой;
ш. середній – ш. средний;
ш. тісний – ш. убористый.
Штанга – штанга;
ш. висна – ш. висячая;
ш. почіпна – ш. для подвешивания.
Штанговий – штанговый;
ш. колорис – штанген-циркуль.
Штатив – статив, штатив.
Штативний – стативный, штативный.
Штир – зонд, щуп.
Штирювання – зондировка.
Штирювати – зондировать.
Штих – пласт земли в одну лопату.
Штрих – штрих.
Штукований – наборный, составной.

Штучний – искусственный.
Шуга – сало (лед), шуга.
Шукан – щуп.
Шуканий – искомый.
Шукарський – изыскательський.
Шукати – искать, отыскивать.
Шукач – изыскатель, видоискатель, иконометр, искатель,
Шукачівський – изыскательський.
Шурф – шурф.
Шурфування – шурфование.

Щ
Щілина – трещина, скважина (диоптра).
Щілинистий – трещиноватый.
Щілистість – трещиноватость.
Щільний – плотный.
Щіточка (обтирати струмент) – кисточка.
Щегла – мачта;
щ. гаслівна – м. сигнальная, сигнализационная;
щ. простецева – м. створная.
Щоденний – ежедневный, подневный.
Щоденник – дневник.
Щорічний – ежегодный.
Щохвилинний – ежеминутный.
Щуп – щуп.

Я
Являння, явлення – предъявление.
Являти, явити – предъявлять, предъявить
Язик – горный выступ, язык.
Якісний – качественный.
Якість – качество.
Ялинник – ельник.
Яма – яма;
я. дальша – я. последующая;
я. починна – я. починная.
Яр – лог, овраг, яр.
Яркуватий – овражистый.
Яровий – овражный.
Яруга – лог.
Яскравий – яркий.
Яскравість – яркость.
Яскраво-освітлений – ярко-освещенный.
Ясний – светлый, ясный.
Ясність – ясность;
я. люнети – яркость трубы.

Підп. до друку __________. Формат 70 100/16. Папір офс. Друк офс.
Ум. друк. арк. 11,0. Наклад 1000 прим. Зам. № _____

