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ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ 

 

Пропонована методична розробка призначена для аудиторної та 

самостійної роботи студентів-іноземців усіх спеціальностей ІІ курсу під час 

вивчення дисципліни «Українська мова як іноземна». Посібник містить перелік 

усіх моделей утворення теперішнього часу дієслів української мови, а також 

базові схеми утворення всіх часових форм. У кінці розробки додано стислий 

словник дієслів із вказівками на тип дієвідміни та модель утворення часових 

форм. 

Схеми і таблиці можуть бути використані для домашніх, самостійних й 

аудиторних робіт студентів-іноземців. А також можуть використовуватися як 

довідникова література при написанні текстів різних стилів. При укладанні 

схем і завдань використано фахову методичну літературу, посібники, 

підручники, електронні ресурси, а також викладацький досвід викладачів 

кафедри. 

В українській мові дієслова можуть змінюватися за часами (теперішній, 

минулий, майбутній) й за особами (я, ти , він та ін.) Усього існує два типи зміни 

дієслів за особами: І дієвідміна(= е-відміна) та ІІ дієвідміна (= и-відміна). 

Щоб змінити дієслово за особами, треба відкинути закінчення –ти й 

додати потрібне закінчення особи. 
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ЗАКІНЧЕННЯ ДІЄСЛІВ У ТЕПЕРІШНЬОМУ ЧАСІ 

 

(дія або зараз відбувається, або регулярно повторюється, або запланована) 
Особа І дієвідміна 

(е-відміна) 

ІІ дієвідміна 

(и-відміна) 

я -у/-ю -у/-ю 

ти -еш/ -єш -иш/ -іш 

він 

-е / -є -ить / -іть вона 

воно 

ми - емо /ємо - имо /імо 

ви -ете / -єте -ите / -іте 

вони -уть /-ють -ать /-ять 

Наприклад: 

 читати (чита-ти) вчити (вчи-ти) 

я читаю вчу 

ти читаєш вчиш 

він 

читає вчить вона 

воно 

ми читаємо вчимо  

ви читаєте вчите 

вони читають вчать 

Звернути увагу! У теперішньому часі під час відмінювання (особливо в 

и-відміні) букви в дієсловах можуть випадати або замінюватися. Залежить це 

від моделі дієслова. 

 

МОДЕЛІ ВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ 

 

Модель -а. У дієсловах перед -ти стоїть буква -а.  

Наприклад: казати (каз-а-ти), слухати (слух-а-ти), писати (пис-а-ти), 

заучувати (заучув-а-ти).  

Змінюються ці дієслова так: 
Модель а1 (е-відміна) 

Треба відкинути закінчення –ти й 

додати нове закінчення 
- ю 

-єш 

-є 

-ємо 

-єте 

-ють 

слухати (слуха-ти) 

(я) слухаю 

(ти) слухаєш 

(він) слухає 

(ми) слухаємо 

(ви) слухаєте 

(вони) слухають 

Модель а2 (е-відміна) 

Якщо в слові є суфікс –ува,  

-юва, то треба відкинути –ва і 

додати закінчення. Так само 

можуть мінятися дієслова на  

-ва 

-ю 

-єш 

-є 

-ємо 

-єте 

-ють 

дарувати (дар-ува-ти = дару-),  

вдавати (вда-ва-ти = вда-) 

дарую, вдаю 

даруєш, вдаєш 

дарує, вдає 

даруємо, вдаємо 

даруєте, вдаєте 

дарують, вдають 

Звернути увагу! Таку модель дуже часто використовують для термінів (синтезувати, фільтрувати) 

Модель а3 (е-відміна) 

Треба відкинути закінчення та 

букву -а  

 

-у 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-уть 

рвати (зв-а-ти), ждати (жд-а-ти) 

рву, жду 

рвеш, ждеш 

рве, жде 

рвемо, ждемо 

рвете, ждете 

рвуть, ждуть 
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Модель а3*(е-відміна) 

Відкинути –а і поміняти букву 

перед нею:  

з→ж; х→ш; с→ш, т→ч, к→ч 

 

-у 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-уть 

писати (пис-а-ти), кликати (клик-а-ти)_ 

пишу, кличу 

пишеш, кличеш 

пише, кличе 

пишемо, кличемо 

пишете, кличете 

пишуть, кличуть 

Модель а4 (е-відміна) 

У кінці основи біля букв 

б, п, в, м, ф може з'явитися буква 

л (-а відкинути) 

 

-ю 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-ють 

сипати (сип[+л]-а-ти) 

сиплю 

сиплеш 

сипле 

сиплемо 

сиплете 

сиплють 
Звернути увагу! Так змінюється і дієслово слати і похідні (шлю, шлеш, шлють) 

Модель а5 (е-відміна) 

У дієслові випадає буква –а і 

змінюється сама основа (такі 

слова треба перевіряти за 

орфографічним словником) 

-у 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-уть  

брати, гнати 

беру, жену 

береш, женеш  

бере, жене 

беруть, женуть 

берете, женете 

беруть, женуть 
Звернути увагу! В орфографічних словниках така заміна записується біля інфінітиву курсивом.  

Наприклад: зібрáти, зберý, зберéш, зберемó, зберете 

Увага! Слати, шлю, шлеш, …шлють 

Модель а6 (и-відміна) 

Треба відкинути закінчення та 

букву -а і додати закінчення  

и-відміни 

-у 

-иш 

-ить 

-имо 

-ите 

-ать  

блищати, мовчати 

блищу, мовчу 

блищиш, мовчиш 

блищить, мовчить 

блищимо, мовчимо 

блищите, мовчите 

блищать, мовчать 

Модель а6*(и-відміна) 

-а відкинути. У кінці основи до 

букв б, п, в, м, ф 

2 рази додати л (на я і вони). 

Деякі слова можуть поміняти 

основу (перевіряти за словником) 

-ю 

-иш 

-ить 

-имо 

-ите 

-ять  

спати, слати(=стелити) 

сплю, стелю 

спиш, стелиш 

спить, стелить 

спимо, стелимо 

спите, стелите 

сплять, стелять 

 

Модель -я. У дієсловах перед -ти стоїть буква я. 

Наприклад: виділяти (виділ-я-ти), сіяти (сі-я-ти), м’яти (м'-я-ти). 
Модель я1(е-відміна) 

Відкинути закінчення –ти і 

додати закінчення особи 
-ю 

-єш 

-є 

-ємо 

-єте 

-ють 

виплавляти (виплавл-я-ти) 

виплавляю 

виплавляєш 

виплавляє 

виплавляємо 

виплавляєте 

виплавляють 

Модель я2 (е-відміна) 

Відкинути закінчення та букву я -ю 

-єш 

-є 

-ємо 

-єте 

-ють 

віяти (ві-я-ти), діяти (ді-я-ти) 

вію, дію 

вієш, дієш 

віє, діє 

віємо, діємо 

вієте, дієте 

віють, діють 

Модель я3 (и-відміна) 

Відкинути закінчення та букву я  

Таких дієслів дуже мало 
-ю 

-їш 

-їть 

-їмо 

-їте 

-ять  

стояти (сто-я-ти), боятися (бо-я-ти-ся) 

стою, боюся 

стоїш, боїшся 

стоїть, боїться 

стоїмо, боїмося 

стоїте, боїтеся 

стоять, бояться 

Модель я4 (е-відміна) 

Відкинути закінчення та букву я. 

В основі можуть з'явитися нові 

букви (перевіряти за словником!) 

-у(ю) 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-уть, 

(ють)  

м'яти(м'-я-ти), зайняти (зайн-я-ти) 

мну, займаю 

мнеш, займаєш 

мне, займає 

мнемо, займаємо 

мнете, займаєте 

мнуть, займають 
Звернути увагу! За цією моделлю змінюється дієслово жати, жну 
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Модель -у. У дієсловах перед -ти стоїть -у.  

Наприклад: бути (б-у-ти), взути (вз-у-ти), сохнути (сох-ну-ти). 
Модель -у1 (е-відміна) 

Відкинути -ти, додати 

закінчення.  
- ю 

-єш 

-є 

-ємо 

-єте 

-ють 

взути(вз-у-ти) 

взую 

взуєш 

взує 

взуємо 

взуєте 

взують 

Модель -у2 (е-відміна) 

Якщо слово закінчується на  

-нути, треба відкинути –ути, 

додати закінчення.  

-у 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-уть  

гнути(г-ну-ти), кинути (ки-ну-ти) 

гну, кину 

гнеш, кинеш 

гне, кине 

гнемо, кинемо 

гнете, кинете 

гнуть, кинуть 

Модель –у3 (е-відміна) 

Відкинути -ти, додати букву д і 

закінчення.  
-у 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-уть  

бути (б-у-ти) 

буду 

будеш 

буде 

будемо 

будете 

будуть 

 

Модель -о. До неї належать дієслова, в яких перед -ти стоїть буква о (при 

зміні о випадає).  

Наприклад: молоти (мол-о-ти, мелю), пороти (пор-о-ти), боротися (бор-о-

тися). 
Модель о (е-відміна) 

Відкинути -оти, додати до основи 

закінчення 
-ю 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-ють 

боротися (бор-о-тися), пороти(пор-о-ти) 

борюся, порю 

борешся, пореш 

бореться, поре 

боремося, поремо 

боретеся, порете 

борються, порють 

 

Модель -и. У дієсловах перед -ти стоїть буква и (при зміні и випадає).  

Наприклад: бачити (бач-и-ти), жити (ж-и-ти), робити (роб-и-ти). 
Модель и1 (и-відміна) 

Відкинути -ити, додати до 

основи закінчення 
-у 

-иш 

-ить 

-имо 

-ите 

-ать  

бачити (бач-и-ти), важити (важ-и-ти)  

бачу, важу 

бачиш, важиш 

бачить, важить 

бачимо, важимо 

бачите, важите 

бачать, важать 

Модель и1* (и-відміна) 

Відкинути -ити, додати до 

основи закінчення 
-ю 

-иш 

-ить 

-имо 

-ите 

-ять  

голити (гол-и-ти), варити (вар-и-ти) 

голю, варю 

голиш, вариш 

голить, варить  

голимо, варимо 

голите, варите 

голять, варять 

Модель и2 (и-відміна) 

Якщо перед и стоїть б, п, в, м, ф, 

то перед закінченням 2 рази 

додається буква л (на я й вони) 

-ю 

-иш 

-ить 

-имо 

-ите 

-ять  

робити (роб-и-ти), любити (люб-и-ти), 

роблю, люблю 

робиш, любиш 

робить, любить 

робимо, любимо 

робиш, любиш 

роблять, люблять 

Модель и3 (и-відміна) 

У 1-й ос.одн.(я) буква перед и 

змінюється: 

ддж, зж, здждж, сш, 

стщ, кч, тч. 

-у 

-иш 

-ить 

-имо 

-ите 

-ять  

просити (прос-и-ти), мостити (мост-и-ти),   

прошу, мощу 

просиш, мостиш 

просить, мостить 

просимо, мостимо 

просите, мостите 

просять, мостять 
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Модель и4 (е-відміна) 

При зміні в словах з'являється 

апостроф.  

До цієї моделі належать слова, в 

яких основа є одним складом 

(бити, пити, лити, вити, вбити).  

-ю 

-єш 

-є 

-ємо 

-єте 

-ють 

пити(п-и-ти), лити (л-и-ти), 

п'ю, л'ю (ллю) 

п'єш, л'єш (ллєш), 

п'є, л'є (ллє) 

п'ємо, л'ємо (ллємо) 

п'єте, л'єте (ллєте) 

п'ють, л'ють (ллють) 

Модель и4*(е-відміна) 

Змінюється без апострофа -ю 

-єш 

-є 

-ємо 

-єте 

-ють 

шити. мити 

шию, мию 

шиєш, миєш 

шиє, миє 

шиємо, миємо 

шиєте, миєте 

шиють, миють 

Модель и5 (е-відміна) 

У дієсловах жити, вижити, 

вжити (=ужити), зажити, 

пережити, прожити з’являється 

буква в  

-у 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-уть  

жити 

живу 

живеш 

живе 

живемо 

живете 

живуть 

Звернути увагу! Виняток: відпочити змінюється як -і4(відпочину, відпочинеш) 

 

Модель -і. У дієсловах перед -ти стоїть буква і. Наприклад: радіти (рад-і-

ти), терпіти (терп-і-ти), вертіти (верт-і-ти). 

Звернути увагу! Дієслово шепотіти змінюється за моделлю а3* 
Модель і1(е-відміна) 

Треба відкинути закінчення –ти й 

додати нове закінчення 
- ю 

-єш 

-є 

-ємо 

-єте 

-ють 

радіти (раді-ти) 

радію 

радієш 

радіє 

радіємо 

радієте 

радіють 

Модель і2(и-відміна) 

Треба відкинути закінчення та 

букву -і 
-ю 

-иш 

-ить 

-имо 

-ите 

-ять  

горіти (гор-і-ти)  

горю 

гориш 

горить  

горимо 

горите 

горять 

Модель і3 (и-відміна) 

У 1-й ос.одн.(я) буква перед -і 

змінюється: 

ддж, зж, здждж, сш, 

стщ, кч, тч. 

-у 

-иш 

-ить 

-имо 

-ите 

-ять  

летіти (лет-і-ти), сидіти (сид-і-ти) 

лечу, сиджу 

летиш, сидиш 

летить, сидить 

летимо, сидимо 

летите, сидите 

летять, сидять 

Модель і3*(и-відміна) 

-і відкинути. У кінці основи до 

букв б, п, в, м, ф 

2 рази додати л (на я і вони).  

-ю 

-иш 

-ить 

-имо 

-ите 

-ять  

терпіти (терп-і-ти), гриміти (грим-і-ти)_ 

терплю, гримлю 

терпиш, гримиш 

терпить, гримить 

терпимо, гримимо 

терпиш, гримиш 

терплять, гримлять 

Модель і4 (е-відміна) 

Відкинути –ти, додати букву -н і 

потрібне закінчення 

Звернути увагу! Дієслово піти 

додає букву д!  

-у 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-уть  

діти (ді[+н]-ти), піти (пі[+д]-ти) 

діну, піду 

дінеш, підеш 

діне, піде 

дінемо, підемо 

дінете, підете 

дінуть, підуть 

Звернути увагу! Виняток: відпочити змінюється як діти(відпочину, відпочинеш) 

Модель і4* (е-відміна) 

Відкинути -іти, поміняти 

останню букву: тч 

-у 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-уть  

хотіти (хот-і-ти), шепотіти (шепот-і-ти) 

хочу, шепочу 

хочеш, шепочеш 

хоче, шепоче 

хочемо, шепочемо 

хочете, шепочете 

хочуть, шепочуть 
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Модель -ї. У дієсловах перед -ти стоїть буква ї.  

Наприклад: клеїти (кле-ї-ти), труїти (тру-ї-ти), коїтися (ко-ї-тися). 
Модель ї(и-відміна) 

Відкинути закінчення –ти й 

додати нове закінчення. 

Звернути увагу! У 1-й особі 

однини (я) та 3-й особі множини 

(вони) ї випадає 

-ю 

-їш 

-їть 

-їмо 

-їте 

-ять 

клеїти (клеї-ти) 

клею,  

клеїш 

клеїть 

клеїмо 

клеїте 

клеять 

 

Модель приголосний. У дієсловах перед -ти стоїть будь-який 

приголосний.  

Наприклад: гризти (гри-з-ти), вести (ве-с-ти), тягти (тя-г-ти),  
Модель пр.1 (е-відміна) 

Треба відкинути закінчення –ти й 

додати нове закінчення 

 

-у 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-уть 

везти (вез-ти), пливти(плив-ти) 

везу, пливу,  

везеш, пливеш,  

везе, пливе 

везуть, пливуть 

везете, пливете 

везуть, пливуть 
Звернути увагу! У самому слові може випадати буква або з’являтися нова. Наприклад:  

1) терти, тру, треш; 2) сісти, сяду, сядеш; 3) вмерти, вмру, вмреш та.ін. 

Перевіряти за словником! 

Модель пр.2 (е-відміна) 

Буква перед –ти міняється: 

г→ж; к→ч, с→д 

Звернути увагу! У слові мести, 

рости, плести, цвісти  

і похідних  

с→т (мести – мету, метеш)  

-у 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-уть 

берегти (берег-ти), впасти (впас-ти) 

бережу, впаду 

бережеш, впадеш 

береже, впаде 

бережемо, впадемо 

бережете, впадете 

бережуть, впадуть 

Модель пр.2* (е-відміна) 

До останньої букви основи 

додати н. 

 

-у 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-уть 

тягти (тяг[+н]--ти), мерзти (мерз[+н]-ти) 

тягну, мерзну 

тягнеш, мерзнеш 

тягне, мерзне 

тягнемо, мерзнемо 

тягнете, мерзнете 

тягнуть, мерзнуть 

Модель пр.3 (е-відміна) 

Якщо слово закінчується на  

-йти, треба відкинути -ти, 

замінити -й→д 

-у 

-еш 

-е 

-емо 

-ете 

-уть 

йти (й-ти →й+д-ти), 

вийти (вий-ти →й+д-ти) 

йду, вийду 

йдеш, вийдеш 

йде, вийде 

йдемо, вийдемо 

йдете, вийдете 

йдуть, вийдуть 

Модель пр.4 (е-відміна) 

Відкинути –а і поміняти букву 

перед нею:  

г→ж, з→ж; х→ш; с→ш, т→ч, 

к→ч 

 

-у 

-иш 

-ить 

-имо 

-ите 

-ать  

бігти 

біжу 

біжиш 

біжить 

біжимо 

біжите 

біжать 

Модель пр.5 (и-відміна) 

Декілька дієслів на -сти 

міняються не за правилами: 

їсти, з’їсти, поїсти, розповісти, 

заповісти та ін.. 

їсти заповісти 

їм 

їси 

їсть 

їмо 

їсте 

їдять 

заповім 

заповіси 

заповість 

заповімо 

заповісте 

заповідять 
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УТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ У МИНУЛОГО ЧАСУ 

 

Минулий час означає, що дія вже завершилася. У дієслів минулого часу 

немає відміни. Тут важливим стає рід того, хто виконує дію. 

 

Форма минулого часу утворюється так: відкинути закінчення -ти й 

додати закінчення минулого часу. 

Звернути увагу! У моделі приголосний у чоловічому роді треба тільки 

відкинути закінчення -ти (у словах можуть змінюватися букви: везти – віз, 

везли, везли) 

У моделі пр.3 минулий час утворюється неправильно: йти – йшов, йшла, 

йшли 

У моделі пр.5 минулий час утворюється від 1ос.одн.(я) теперішнього 

часу: їсти – їв, їла, їли; заповісти – заповів, заповіла, заповіли 

 
я читав (чоловік) / читала (жінка) вчив (чоловік)/ вчила (жінка) 

ти читав / читала вчив / вчила 

він читав вчив 

вона читала вчила 

   

ми читали вчили  

ви читали вчили 

вони читали вчили 

 

Якщо до дієслова в минулому часі додати слово би (б), то вийде 

УМОВНИЙ СПОСІБ (дії насправді не було, про неї говорять гіпотетично) 

Читав (дія була в минулому) – читав би (дії не було) 

 

УТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ У МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ 

 

Майбутній час означає, що дія ще не починалася.  

Для дієслів НДВ форми майбутнього часу можуть утворюватися 

2 способами: 

1) буду (будеш, буде, будете, будуть) + інфінитив 

(буду їсти, будеш співати, буде говорити, будемо радіти, будете бігти, 

будуть радіти) 

2) до інфінітива додати закінчення:  
я -му берегтиму, летітиму, 

ти -меш берегтимеш, летітимеш, 

він / вона -ме берегтиме, летітиме 

   

ми -мемо берегтимемо, летітимемо 

ви -мете берегтимете, летітимете, 

вони -муть берегтимуть, летітимуть 

 

Для дієслів ДВ форма майбутнього часу утворюється як форма 

теперішнього часу 
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СТИСЛИЙ СЛОВНИК ДІЄСЛІВ 

 

А 

абсорбувати(ся) е-відміна, -а2 амортизувати е-відміна, -а2 

абстрагувати(ся) е-відміна, -а2 аналізувати е-відміна, -а2 

авансувати е-відміна, -а2 анексувати е-відміна, -а2 

автоматизувати(ся) е-відміна, -а2 анотувати е-відміна, -а2 

авторизувати е-відміна, -а2 анулювати е-відміна, -а2 

адаптувати е-відміна, -а2 апелювати е-відміна, -а2 

адмініструвати е-відміна, -а2 апробувати е-відміна, -а2 

адсорбувати е-відміна, -а2 аранжувати е-відміна, -а2 

азотувати е-відміна, -а2 аргументувати е-відміна, -а2 

акомпанувати е-відміна, -а2 арештувати е-відміна, -а2 

акредитувати е-відміна, -а2 арилювати е-відміна, -а2 

активувати е-відміна, -а2 асимілювати е-відміна, -а2 

активізувати е-відміна, -а2 асистувати е-відміна, -а2 

акумулювати е-відміна, -а2 асоціювати е-відміна, -а2 

акцентувати е-відміна, -а2 асфальтувати е-відміна, -а2 

алкілувати е-відміна, -а2 атакувати е-відміна, -а2 

амальгамувати е-відміна, -а2 атестувати е-відміна, -а2 

ампутувати е-відміна, -а2 афішувати е-відміна, -а2 

Б 

бавитися и-відміна, -и2 блискати е-відміна, -а1 

багатіти е-відміна, -і1 блиснути е-відміна, -у2 

бадьорити и-відміна, -и1* блищати и-відміна, -а6 

бажати е-відміна, -а1 бліднути е-відміна, -у2 

базувати(ся) е-відміна, -а2 блокувати(ся) е-відміна, -а2 

байдикувати е-відміна, -а2 блукати е-відміна, -а1 

балакати е-відміна, -а1 бовтати е-відміна, -а1 

балансувати е-відміна, -а2 божеволіти е-відміна, -і1 

баластувати е-відміна, -а2 бойкотувати е-відміна, -а2 

балотувати(ся) е-відміна, -а2 боліти и-відміна, -і1 

бальзамувати е-відміна, -а2 борознити и-відміна, -и1* 

барабанити и-відміна, -и1* боронити(ся) и-відміна, -и1* 

барити(ся) и-відміна, -и1* боятися и-відміна, -я3 

бачити и-відміна, -и1 бракувати (чогось немає) е-відміна, -а2 

бекати е-відміна, -а1 бракувати (відкидати) е-відміна, -а2 

бенкетувати е-відміна, -а2 брести е-відміна, -пр.2 

бесідувати е-відміна, -а2 брехати е-відміна, -а3* 

бетонувати е-відміна, -а2 бризкати е-відміна, -а1 

бити(ся), б’ю(ся) е-відміна, -и4 бризнути е-відміна, -у2 

бігати е-відміна, -а1 брикатися е-відміна, -а1 

бігти и-відміна, -пр.4 брикетувати е-відміна, -а2 

бідніти е-відміна, -і1 брикнути, бризну е-відміна, -у2 

білити и-відміна, -и1* бриніти и-відміна, -і2 

біліти е-відміна, -і1 бродити (=ходити) и-відміна, -и3 

бичувати е-відміна, -а2 бродити (процес)  и-відміна, -и3 

бісити(ся) и-відміна, -и3 бромувати е-відміна, -а2 

благати е-відміна, -а1 бронзувати е-відміна, -а2 

благословляти е-відміна, -я1 бронювати е-відміна, -а2 

бланшувати е-відміна, -а2 брошурувати е-відміна, -а2 

ближчати е-відміна, -а1 бруднити и-відміна, -и1* 

блимати е-відміна, -а1 бряжчати и-відміна, -а6 

блимнути е-відміна, -у2 брязкотіти и-відміна, -і3 
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Г 

гадати е-відміна, -а1 гвинтити и-відміна, -и4. 

газифікувати е-відміна, -а2 генерувати е-відміна, -а2 

гальванізувати е-відміна, -а2 гинути е-відміна, -у2 

гальмувати е-відміна, -а2 гіпнотизувати е-відміна, -а2 

гамувати е-відміна, -а2 глибшати е-відміна, -а1 

ганьбити и-відміна, -и2 глушити и-відміна, -и1 

гарантувати е-відміна, -а2 глядіти и-відміна, -і3 

гармонізувати е-відміна, -а2 глянути е-відміна, -не 

гартувати(ся) е-відміна, -а2 гнати(ся), жену(ся) е-відміна, -а5 

гасити и-відміна, -и3 гнити е-відміна, -и1* 

гаснути е-відміна, -у2 гніватися е-відміна, -а1 

гаяти(ся) е-відміна, -я2 гнівити и-відміна, -и2 

 

 

вмонтувати е-відміна, -а2 врізатися е-відміна, -а1 

вмостити(ся) и-відміна, -и3 вручати е-відміна, -а1 

вмотивувати е-відміна, -а2 вручити и-відміна, -и1 

внести е-відміна, -пр.1 врятувати(ся) е-відміна, -а2 

вникати е-відміна, -а1 вселити(ся) и-відміна, -и1* 

вмовляти е-відміна, -я1 всмоктати е-відміна, -а3 

вмонтувати е-відміна, -а2 вставати е-відміна, -а2 

вмостити(ся) и-відміна, -и3 вставляти е-відміна, -я1 

вмотивувати е-відміна, -а2 встановити и-відміна, -и2 

вникати е-відміна, -а1 встановлювати е-відміна, -а2 

вникнути е-відміна, -у2 встати е-відміна, -а1 

внормувати е-відміна, -а2 встаткувати е-відміна, -а2 

вносити и-відміна, -и3 встигати е-відміна, -а1 

водити(ся) и-відміна, -и3 встигнути е-відміна, -у2 

возити(ся) и-відміна, -и3 встромити и-відміна, -и2 

володіти е-відміна, -і1 встромляти е-відміна, -я1 

ворушити(ся) и-відміна, -и1 вступити и-відміна, -и2 

воювати е-відміна, -а2 втекти е-відміна, -пр.2 

впадати е-відміна, -а1 врегулювати е-відміна, -а2 

впасти е-відміна, -пр.2 втерти(ся), втру(ся) е-відміна, -пр.1 

впевнитися и-відміна, -и1* втирати(ся) е-відміна, -а1 

вписати(ся) е-відміна, -а3* втікати е-відміна, -а1 

вписувати(ся) е-відміна, -а2 втілити и-відміна, -и1* 

впіймати е-відміна, -а1 втілювати е-відміна, -а2 

впливати е-відміна, -а1 втомити(ся) и-відміна, -и2 

вплинути е-відміна, -у2 втомлювати(ся) е-відміна, -а2 

вплутувати(ся) е-відміна, -а2 втопити и-відміна, -и2 

вповільнити и-відміна, -и1* втратити и-відміна, -и3 

вповільнювати е-відміна, -а2 втрачати е-відміна, -а1 

впорядковувати е-відміна, -а2 втрутити(ся) и-відміна, -и3 

вправити и-відміна, -и2 втручати(ся) е-відміна, -а1 

вправляти(ся) е-відміна, -я1 втягати(ся) е-відміна, -а1 

впроваджувати е-відміна, -а2 втягнути(ся) е-відміна, -у2 

впровадити и-відміна, -и3 втягти(ся) е-відміна, -пр.2* 

впустити и-відміна, -и3 вужчати е-відміна, -а1 

вражати(ся) е-відміна, -а1 входити и-відміна, -и3 

вразити(ся) и-відміна, -и3 вчинити и-відміна, -и1* 

враховувати е-відміна, -а2 в’язати е-відміна, -а3* 

врахувати е-відміна, -а2 в’язнути е-відміна, -у2 

влучити и-відміна, -и1 в’янути е-відміна, -у2 

врівноважити(ся) и-відміна, -и1   
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гнітити и-відміна, -и3 графити и-відміна, -и2 

гнути(ся) е-відміна, -не графітувати е-відміна, -а2 

годитися и-відміна, -и3 гризти(ся) е-відміна, -пр.1 

годувати(ся) е-відміна, -а2 гриміти и-відміна, -і3 

голити(ся) и-відміна, -и1* гримувати(ся) е-відміна, -а2 

голосити и-відміна, -и3 гріти(ся) е-відміна, -і1 

голосувати е-відміна, -а2 городити и-відміна, -и3 

голубіти е-відміна, -і1 господарювати е-відміна, -а2 

гордити(ся) и-відміна, -и3 громити и-відміна, -и2 

горіти и-відміна, -і2 грубити и-відміна, -и2 

глузувати е-відміна, -а2 групувати(ся) е-відміна, -а2 

глухнути е-відміна, -у2 губити(ся) и-відміна, -и2 

гострити и-відміна, -и1* гукати е-відміна, -а1 

готувати(ся) е-відміна, -а2 гукнути е-відміна, -у2 

гравіювати е-відміна, -а2 гуляти е-відміна, -я1 

градуювати е-відміна, -а2 гуркотати е-відміна, -а3* 

гранити и-відміна, -и1* гуркотіти и-відміна, -і3 

гранулювати е-відміна, -а2 гуртувати(ся) е-відміна, -а2 

грати(ся) е-відміна, -а1 гуснути е-відміна, -у2 

Д 

давати  е-відміна, -а2 дзвонити и-відміна, -и1* 

давити и-відміна, -и2 дивитися и-відміна, -и2 

дарувати е-відміна, -а2 дивувати(ся) е-відміна, -а2 

дати е-відміна, -а1 диктувати е-відміна, -а2 

датувати е-відміна, -а2 димити / диміти и-відміна, -и2 

дбати е-відміна, -а1 дисимілювати е-відміна, -а2 

двигати е-відміна, -а1 дискваліфікувати(ся) е-відміна, -а2 

двоїти(ся) и-відміна, -ї дискредитувати е-відміна, -а2 

дебатувати е-відміна, -а2 дискретизувати е-відміна, -а2 

дебютувати е-відміна, -а2 дискримінувати е-відміна, -а2 

девальвуватися е-відміна, -а2 дискутувати е-відміна, -а2 

дегенерувати е-відміна, -а2 дислокувати(ся) е-відміна, -а2 

деградувати е-відміна, -а2 дисонувати е-відміна, -а2 

дегустувати е-відміна, -а2 дистанціювати е-відміна, -а2 

дезактивувати е-відміна, -а2 дистилювати е-відміна, -а2 

дезінфікувати е-відміна, -а2 дисциплінувати(ся) е-відміна, -а2 

дезінформувати е-відміна, -а2 диференціювати е-відміна, -а2 

дезорганізувати е-відміна, -а2 дихати е-відміна, -а1 

дезорієнтувати(ся) е-відміна, -а2 дихнути е-відміна, -у2 

декваліфікувати(ся) е-відміна, -а2 дібрати, доберу е-відміна, -а5 

декламувати е-відміна, -а2 дізнатися е-відміна, -а1 

декларувати е-відміна, -а2 ділити и-відміна, -и1* 

декредитувати е-відміна, -а2 дірявити и-відміна, -и2 

декодувати е-відміна, -а2 діставати(ся) е-відміна, -а2 

демаскувати е-відміна, -а2 дістати(ся), дістану(ся) е-відміна, -а5 

демонструвати е-відміна, -а2 діти, діну е-відміна, -і4 

демонтувати е-відміна, -а2 діяти(ся) е-відміна, -я1 

демпінгувати е-відміна, -а2 дмухати е-відміна, -а1 

депонувати е-відміна, -а2 дмухнути е-відміна, -у2 

держати(ся) и-відміна, -а6 добивати е-відміна, -а1 

дерти е-відміна, -пр.1 добирати е-відміна, -а1 

деталізувати е-відміна, -а2 добити е-відміна, -и4 

деформувати е-відміна, -а2 добігати е-відміна, -а1 

дешифрувати е-відміна, -а2 добігти и-відміна, -пр.4 

дзвеніти и-відміна, -і2 добрати, доберу е-відміна, -а5 
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добрести е-відміна, -а3* донести(ся) е-відміна, -пр.1 

добувати е-відміна, -а2 доносити и-відміна, -и3 

добудовувати е-відміна, -а2 доношувати е-відміна, -а2 

добудувати е-відміна, -а2 допивати е-відміна, -а1 

добути е-відміна, -у3 дописати е-відміна, -а3* 

доварити и-відміна, -и1* дописувати е-відміна, -а2 

довезти е-відміна, -пр.1 допити е-відміна, -и4 

довершити и-відміна, -и1 доплатити и-відміна, -и3 

довести, доведу е-відміна, -пр.2 доплачувати е-відміна, -а2 

довідатися е-відміна, -а1 допливати е-відміна, -а1 

догнивати е-відміна, -а1 допливти 

=доплисти 
е-відміна, -пр.1 

договорити(ся) и-відміна, -и1* 

догоріти и-відміна, -і2 доповідати е-відміна, -а1 

догоряти е-відміна, -я1 доповісти, доповім и-відміна, -пр.5 

додавати е-відміна, -а2 доповнити и-відміна, -и1* 

додати е-відміна, -а1 доповнювати е-відміна, -а2 

додержати(ся) и-відміна, -а6 допомагати е-відміна, -а1 

додержувати(ся) е-відміна, -а2 допомогти е-відміна, -пр.2 

додумати(ся) е-відміна, -а1 допрацьовувати е-відміна, -а2 

дозволити и-відміна, -и1* допрацювати е-відміна, -а2 

дозволяти е-відміна, -я1 допускати е-відміна, -а1 

дозрівати е-відміна, -а1 допустити и-відміна, -и3 

дозріти е-відміна, -і1 дорахувати е-відміна, -а2 

доїдати е-відміна, -а1 дорівнювати е-відміна, -а2 

доїжджати е-відміна, -а1 дорікати е-відміна, -а1 

доїздити(ся) и-відміна, -и3 доробити и-відміна, -и2 

доїсти, доїм и-відміна, -пр.5 доробляти е-відміна, -я1 

доїхати, доїду е-відміна, -а5 дорожити и-відміна, -и1 

доказати е-відміна, -а3* дорожчати е-відміна, -а1 

доказувати е-відміна, -а2 доростати е-відміна, -а1 

докидати е-відміна, -а1 дорости е-відміна, -пр.1 

докипати е-відміна, -а1 доручати е-відміна, -а1 

докладати е-відміна, -а1 доручити и-відміна, -и1* 

докласти е-відміна, -пр.2 досаджувати е-відміна, -а2 

докоряти е-відміна, -я1 досадити и-відміна, -и3 

докрутити(ся) и-відміна, -и3 досидіти(ся) и-відміна, -і3 

документувати е-відміна, -а2 досилати е-відміна, -а1 

долати е-відміна, -а1 досипати е-відміна, -а1 

долетіти и-відміна, -і3 досихати е-відміна, -а1 

доливати е-відміна, -а1 дослати, дошлю е-відміна, -а4 

долити е-відміна, -и4 досліджувати е-відміна, -а2 

долітати е-відміна, -а1 дослідити и-відміна, -и3 

долучати е-відміна, -а1 доставити и-відміна, -и2 

долучити и-відміна, -и1 доставляти е-відміна, -я1 

домалювати е-відміна, -а2 достигати е-відміна, -а1 

домальовувати е-відміна, -а2 достигнути е-відміна, -у2 

домести, домету е-відміна, -пр.2 досягнути е-відміна, -у2 

домінувати е-відміна, -а2 досягти е-відміна, -пр.2* 

доміркувати(ся) е-відміна, -а2 дотекти е-відміна, -пр.2 

домовити(ся) и-відміна, -и2 дотерпіти и-відміна, -і3 

домовляти(ся) е-відміна, -я1 дотерти, дотру е-відміна, -пр.1 

домогтися е-відміна, -пр.2 дотліти е-відміна, -і1 

домучити(ся) и-відміна, -и1 доторкнутися е-відміна, -у2 

домчати(ся) и-відміна, -а6 доточити и-відміна, -и1 

дом’яти, домну е-відміна, -я4 доточувати е-відміна, -а2 
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дотримати(ся) е-відміна, -а1 дробити и-відміна, -и2 

дотримувати(ся) е-відміна, -а2 друкувати е-відміна, -а2 

дотягнути(ся) е-відміна, -у2 дубити и-відміна, -и2 

дотягти(ся) е-відміна, -пр.2* дубіти и-відміна, -и2 

дотягувати(ся) е-відміна, -а2 дублювати е-відміна, -а2 

доходити и-відміна, -и3 дужчати е-відміна, -а1 

дочистити и-відміна, -и3 думати е-відміна, -а1 

дочитувати е-відміна, -а2 дурити и-відміна, -и1* 

дражнити(ся) и-відміна, -и1* дуріти и-відміна, -и1* 

драти, деру е-відміна, -а5 дути е-відміна, -у1 

дратувати(ся) е-відміна, -а2 дутися е-відміна, -а1 

дрижати и-відміна, -а6 душити и-відміна, -и1 

дрібнити и-відміна, -и1* дякувати е-відміна, -а2 

Е 

евакуювати е-відміна, -а2 експонувати е-відміна, -а2 

еволюціонувати е-відміна, -а2 експортувати е-відміна, -а2 

екзаменувати е-відміна, -а2 експропріювати е-відміна, -а2 

економити и-відміна, -и2 електризувати е-відміна, -а2 

екранізувати е-відміна, -а2 емалювати е-відміна, -а2 

експериментувати е-відміна, -а2 емігрувати е-відміна, -а2 

експлуатувати е-відміна, -а2 ескортувати е-відміна, -а2 

Є 

єднати е-відміна, -а1   

Ж 

жадати е-відміна, -а1 жахати е-відміна, -а1 

жалкувати е-відміна, -а2 жахнути(ся) е-відміна, -у2 

жарити и-відміна, -и1* ждати е-відміна, -а3 

жати, жну е-відміна, -а5 жевріти е-відміна, -і1 

женити(ся) и-відміна, -и1* жовкнути е-відміна, -у2 

жестикулювати е-відміна, -а2 жовтіти е-відміна, -і1 

живити(ся) и-відміна, -и2 жовтішати е-відміна, -а1 

жиріти е-відміна, -і1 жувати е-відміна, -а2 

жирувати е-відміна, -а2 журитися и-відміна, -и1* 

жити,живу е-відміна, -и5 журчати и-відміна, -и1 

жмурити и-відміна, -и1*   

З 

заангажувати е-відміна, -а2 заборонити и-відміна, -и1* 

заарештувати е-відміна, -а2 забороняти е-відміна, -я1 

заасфальтувати е-відміна, -а2 забракувати е-відміна, -а2 

забавити и-відміна, -и2 забрати,заберу е-відміна, -а2 

забалотувати е-відміна, -а2 забрести е-відміна, -пр.2 

забарвити и-відміна, -и2 забризкати(ся) е-відміна, -а1 

забарити(ся) и-відміна, -и1* забронювати е-відміна, -а2 

забезпечити и-відміна, -и1 забруднити(ся) и-відміна, -и1* 

забезпечувати е-відміна, -а2 забруднювати(ся) е-відміна, -а2 

забивати(ся) е-відміна, -а1 забувати е-відміна, -а1 

забирати е-відміна, -а1 забудовувати е-відміна, -а2 

забити(ся) е-відміна, -и4 забути е-відміна, -у3 

забігти и-відміна, -пр.4 завадити и-відміна, -и3 

забілити(ся) и-відміна, -и1* заважати е-відміна, -а1 

забіліти е-відміна, -і1 заважити и-відміна, -и1 

забілювати(ся) е-відміна, -а2 завалити(ся) и-відміна, -и1* 

заблудити и-відміна, -и3 завантажити и-відміна, -и1 

заблукати е-відміна, -а1 завантажувати е-відміна, -а2 

заборгувати е-відміна, -а2 заварити и-відміна, -и1* 
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завбачати е-відміна, -а1 загострити и-відміна, -и1* 

завбачити и-відміна, -и1 загострювати е-відміна, -а2 

завдавати е-відміна, -а2 заготовити и-відміна, -и2 

завдати е-відміна, -а1 заготовляти е-відміна, -я1 

завезти е-відміна, -пр.1 загребти(ся) е-відміна, -пр.1 

завербувати(ся) е-відміна, -а2 загрібати(ся) е-відміна, -а1 

завернути(ся) е-відміна, -у2 загубити(ся) и-відміна, -и2 

завертіти(ся) и-відміна, -і3 загуснути е-відміна, -у2 

завершити и-відміна, -и1 заґратувати е-відміна, -а2 

завершувати е-відміна, -а2 заґрунтовувати е-відміна, -а2 

завести е-відміна, -пр.2 заґрунтувати е-відміна, -а2 

завидувати е-відміна, -а2 задавити и-відміна, -и2 

завинити и-відміна, -и1* задати е-відміна, -а1 

зависнути е-відміна, -у2 задерти е-відміна, -пр.1 

завити и-відміна, -и4 задзвонити и-відміна, -и1* 

завищувати е-відміна, -а2 задивитися и-відміна, -и2 

завідувати е-відміна, -а2 задивлятися е-відміна, -я1 

завірити и-відміна, -и1* задимити и-відміна, -и2 

завіряти е-відміна, -я1 задихатися е-відміна, -а1 

завісити и-відміна, -и2 задихнутися е-відміна, -у2 

завітати е-відміна, -а1 задовольнити(ся) и-відміна, -и1* 

завмерти,замру е-відміна, -пр.1 задовольняти(ся) е-відміна, -я1 

завмирати е-відміна, -а1 задубіти е-відміна, -і1 

заводити(ся) и-відміна, -и3 задумати е-відміна, -а1 

завозити и-відміна, -и3 задушити и-відміна, -и1 

заволодіти е-відміна, -і1 зажадати е-відміна, -а1 

заворожити и-відміна, -и1 зажити, заживу е-відміна, -и5 

завоювати е-відміна, -а2 зажурити(ся) и-відміна, -и1* 

завуалювати е-відміна, -а2 заздрити и-відміна, -и1* 

завчити и-відміна, -и1 заземлити и-відміна, -и1* 

зав’язати е-відміна, -а3* зазирати е-відміна, -а1 

зав’язувати(ся) е-відміна, -а2 зазирнути е-відміна, -у2 

зав’янути е-відміна, -у2 зазіхати е-відміна, -а1 

загадати е-відміна, -а1 зазнавати е-відміна, -а2 

загадувати е-відміна, -а2 зазнати е-відміна, -а1 

загальмувати е-відміна, -а2 зазначати е-відміна, -а1 

загартувати(ся) е-відміна, -а2 зазначити и-відміна, -и1 

загасити и-відміна, -и3 заінтригувати е-відміна, -а2 

загвинтити и-відміна, -и3 заіржавіти е-відміна, -і1 

загвинчувати е-відміна, -а2 заїжджати е-відміна, -а1 

загинути е-відміна, -у2 заїздити и-відміна, -и3 

загітувати е-відміна, -а2 заїкатися е-відміна, -а1 

заглибити(ся) и-відміна, -и2 заїкнутися е-відміна, -у2 

заглухнути е-відміна, -у2 заїхати, заїду е-відміна, -а5 

заглушити и-відміна, -и1 зайняти, займу е-відміна, -я4 

заглядати е-відміна, -а1 зайнятися, займуся е-відміна, -я4 

заглянути е-відміна, -у2 зайти е-відміна, -пр.3 

загнати, зажену е-відміна, -а5 закапувати е-відміна, -а2 

загнити(ся) е-відміна, -и5 заквітнути е-відміна, -у2 

заговорити и-відміна, -и1* закинути е-відміна, -у2 

заговорювати е-відміна, -а2 закипіти и-відміна, -і3 

загоріти и-відміна, -і2 закип’ятити и-відміна, -и3 

загорнути(ся) е-відміна, -у2 закінчити и-відміна, -и1 

загородити(ся) и-відміна, -и3 закінчувати е-відміна, -а2 

загортати(ся) е-відміна, -а1 закласти е-відміна, -пр.2 
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заклеїти и-відміна, -ї заощаджувати е-відміна, -а2 

заклеювати е-відміна, -а2 заощадити и-відміна, -и3 

закликати е-відміна, -а1 запакувати е-відміна, -а2 

законсервувати е-відміна, -а2 запалити(ся) и-відміна, -и1* 

законспірувати е-відміна, -а2 запалювати(ся) е-відміна, -а2 

закопати(ся) е-відміна, -а1 запам’ятати е-відміна, -а1 

закотити(ся) и-відміна, -и3 запасти е-відміна, -пр.1 

закреслити и-відміна, -и1* запевнити и-відміна, -и1* 

закреслювати е-відміна, -а2 запевняти е-відміна, -я1 

закривати(ся) е-відміна, -а1 заперечити и-відміна, -и1 

закрити(ся) е-відміна, -и4 заперечувати е-відміна, -а2 

закріпити(ся) и-відміна, -и2 заперти, запру е-відміна, -пр.1 

закруглити и-відміна, -и1* запечатати е-відміна, -а1 

закругляти е-відміна, -я1 запилити и-відміна, -и1* 

закрутити(ся) и-відміна, -и3 запилювати е-відміна, -а2 

закручувати(ся) е-відміна, -а2 записати(ся) е-відміна, -а3* 

закупити и-відміна, -и2 записувати(ся) е-відміна, -а2 

закуповувати е-відміна, -а2 запитати е-відміна, -а1 

залагоджувати е-відміна, -а2 запитувати е-відміна, -а2 

залагодити и-відміна, -и3 запізнитися и-відміна, -и1* 

залити(ся) е-відміна, -и4 запізнюватися е-відміна, -а2 

залишити(ся) и-відміна, -и1 запланувати е-відміна, -а2 

залізти е-відміна, -пр.1 заплатити и-відміна, -и32 

заліпити и-відміна, -и2 запливати е-відміна, -а1 

заліплювати е-відміна, -а2 запливти е-відміна, -пр.1 

замазати(ся) е-відміна, -а3* заплутати(ся) е-відміна, -а1 

замазувати(ся) е-відміна, -а2 заплутувати(ся) е-відміна, -а2 

замальовувати е-відміна, -а2 заплющити(ся) и-відміна, -и1 

замалювати е-відміна, -а2 заплющувати(ся) е-відміна, -а2 

заманити и-відміна, -и1* заплямувати е-відміна, -а2 

заманювати е-відміна, -а2 запобігати е-відміна, -а1 

замаскувати е-відміна, -а2 заповісти, заповім и-відміна, -пр.5 

замастити и-відміна, -и3 заповнити и-відміна, -и1* 

замерзати е-відміна, -а1 заповнювати е-відміна, -а2 

замерзнути е-відміна, -у2 запозичити и-відміна, -и1 

замислитися и-відміна, -и1* заправити и-відміна, -и2 

замінити и-відміна, -и1* заправляти е-відміна, -я1 

замінювати е-відміна, -а2 запроваджувати  е-відміна, -а2 

заміняти е-відміна, -я1 запровадити и-відміна, -и3 

замкнути е-відміна, -у2 запропонувати е-відміна, -а2 

замовити и-відміна, -и2 запросити и-відміна, -и3 

замовкнути е-відміна, -у2 запрошувати е-відміна, -а2 

замовляти е-відміна, -я1 запустити и-відміна, -и3 

замовчувати е-відміна, -а2 запустіти и-відміна, -и3 

заморити(ся) и-відміна, -и1* заразити и-відміна, -и3 

занедбати е-відміна, -а1 зарахувати е-відміна, -а2 

занести(ся) е-відміна, -пр.1 заробити и-відміна, -и2 

занижувати е-відміна, -а2 заробляти е-відміна, -я1 

занизити и-відміна, -и3 зароджувати(ся) е-відміна, -а2 

заносити и-відміна, -и3 зарожевіти(ся) е-відміна, -і1 

занотувати е-відміна, -а2 зарости е-відміна, -пр.1 

занурити(ся) и-відміна, -и1* зарядити и-відміна, -и3 

занурювати(ся) е-відміна, -а2 засадити и-відміна, -и3 

заохотити и-відміна, -и3 засвідчити и-відміна, -и3 

заохочувати е-відміна, -а2 засвоювати е-відміна, -а2 
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заселити и-відміна, -и1* збирати(ся) е-відміна, -а1 

засиджуватися е-відміна, -а2 збігти и-відміна, -пр.4 

засидітися и-відміна, -и3 збідніти е-відміна, -і1 

засинати е-відміна, -а1 збільшити и-відміна, -и1 

засікати е-відміна, -а1 збільшувати е-відміна, -а2 

засклити и-відміна, -и1* зблизити и-відміна, -и3 

заслати, застелю е-відміна, -а6* збудувати е-відміна, -а2 

заслуговувати е-відміна, -а2 зважати е-відміна, -а1 

заслужити и-відміна, -и1 зважити и-відміна, -и1 

засмутити(ся) и-відміна, -и3 зважувати е-відміна, -а2 

засмучувати(ся) е-відміна, -а2 зварити и-відміна, -и1* 

заснути е-відміна, -у2 зварювати е-відміна, -а2 

засохнути е-відміна, -у2 звернути е-відміна, -у2 

заставити и-відміна, -и2 звертати е-відміна, -а1 

застерегти е-відміна, -пр.2 звикати е-відміна, -а1 

застерігати е-відміна, -а1 звикнути е-відміна, -у2 

застигати е-відміна, -а1 звинуватити и-відміна, -и3 

застигнути е-відміна, -у2 звинувачувати е-відміна, -а2 

застібати(ся) е-відміна, -а1 звільнити(ся) и-відміна, -и1* 

застрахувати е-відміна, -а2 звітувати е-відміна, -а2 

застудити(ся) и-відміна, -и3 зводити и-відміна, -и3 

заступити(ся) и-відміна, -и2 звузити и-відміна, -и3 

засуджувати е-відміна, -а2 зв’язати е-відміна, -а3* 

засудити и-відміна, -и3 зв’язувати е-відміна, -а2 

затверджувати е-відміна, -а2 згадати е-відміна, -а1 

затвердити и-відміна, -и3 згадувати е-відміна, -а2 

затвердіти е-відміна, -і1 згаснути е-відміна, -у2 

затемнити и-відміна, -и1* згинати(ся) е-відміна, -а1 

затерти(ся) е-відміна, -пр.1 згóдитися(дати згоду) и-відміна, -и3 

затиснути е-відміна, -у2 згодúтися(придатний) и-відміна, -и3 

затихати е-відміна, -а1 згорнути е-відміна, -у2 

затихнути е-відміна, -не згортати е-відміна, -а1 

затопити(ся) и-відміна, -и2 згрупувати е-відміна, -а2 

затратити и-відміна, -и3 згубити и-відміна, -и2 

затримати е-відміна, -а1 згуртовуватися е-відміна, -а2 

затримувати е-відміна, -а2 згуртуватися е-відміна, -а2 

затягнути е-відміна, -у2 згуснути е-відміна, -у2 

затягти е-відміна, -пр.2* здешевіти е-відміна, -і1 

зафіксувати е-відміна, -а2 здивувати(ся) е-відміна, -а2 

захворіти е-відміна, -і1 здіймати(ся) е-відміна, -а1 

захистити и-відміна, -и3 здійнятися, здіймаюся е-відміна, -а4 

захищати е-відміна, -а1 здійснити и-відміна, -и1* 

захопити и-відміна, -и2 здійснювати е-відміна, -а2 

захоплювати е-відміна, -а2 здобувати е-відміна, -а2 

зацікавити(ся) и-відміна, -и2 здобути е-відміна, -у3 

зачекати е-відміна, -а1 здогадатися е-відміна, -а1 

зачинити(ся) и-відміна, -и1* здрібніти е-відміна, -і1 

зачиняти(ся) е-відміна, -я1 здружити(ся) и-відміна, -и1 

зачистити и-відміна, -и3 здувати е-відміна, -а2 

зачіпати(ся) е-відміна, -а1 здути е-відміна, -у1 

зашифрувати е-відміна, -а2 зеленіти е-відміна, -і1 

збагатити(ся) и-відміна, -и3 з’єднати(ся) е-відміна, -а1 

збанкрутувати е-відміна, -а2 з’єднуватися е-відміна, -а2 

зберегти(ся) е-відміна, -пр.2 зжати, зжену е-відміна, -я4 

зберігати(ся) е-відміна, -а1 зібрати(ся), зберу(ся) е-відміна, -а5 
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зігнути(ся) е-відміна, -у2 знести е-відміна, -пр.1 

зігріти(ся) е-відміна, -і1 знехтувати е-відміна, -а2 

зізнатися е-відміна, -а1 знешкодити и-відміна, -и3 

зіпсувати е-відміна, -а2 знижувати е-відміна, -а2 

зіставити и-відміна, -и2 знищити и-відміна, -и1 

зіставляти е-відміна, -я1 знищувати е-відміна, -а2 

з’їдати е-відміна, -а1 знімати(ся) е-відміна, -а1 

з’їжджати е-відміна, -а1 зносити и-відміна, -и3 

з’їздити и-відміна, -и3 зняти, зніму е-відміна, -я4 

з’їсти, з’їм и-відміна, -пр.5 зобов’язати е-відміна, -а3* 

з’їхати, з’їду е-відміна, -а5 зобразити и-відміна, -и3 

злазити и-відміна, -а2 золотити и-відміна, -и3 

злетіти и-відміна, -і3 зосереджувати(ся) е-відміна, -а2 

зливати е-відміна, -а1 зосередити(ся) и-відміна, -и3 

злити (сердити) и-відміна, -и1* зраджувати е-відміна, -а2 

злити (воду) е-відміна, -и4 зрадити и-відміна, -и3 

злізти е-відміна, -пр.1 зрізати е-відміна, -а3* 

змарнувати е-відміна, -а2 зробити(ся) и-відміна, -и2 

змастити и-відміна, -и3 зрозуміти е-відміна, -і1 

зменшити и-відміна, -и1 зрушити и-відміна, -и1 

зменшувати е-відміна, -а2 зсипати е-відміна, -а3 

змістити и-відміна, -и3 зсувати(ся) е-відміна, -а2 

зміщувати е-відміна, -а2 зуміти е-відміна, -і1 

зміцнити и-відміна, -и1* зумовити и-відміна, -и2 

зміцнювати е-відміна, -а2 зупинити(ся) и-відміна, -и1* 

змішати е-відміна, -а1 зупиняти(ся) е-відміна, -я1 

змішувати е-відміна, -а2 зустрінути(ся) е-відміна, -у2 

змовкнути е-відміна, -у2 зустріти(ся) е-відміна, -і4 

зморити(ся) и-відміна, -и1* зустрічати(ся) е-відміна, -а1 

змочити и-відміна, -и1 зачепити и-відміна, -и2 

змусити и-відміна, -и3 зчитати е-відміна, -а1 

змушувати е-відміна, -а2 зчитувати е-відміна, -а2 

зм’якшити и-відміна, -и1 зчіпляти е-відміна, -я1 

зм’якшувати е-відміна, -а2 зчорніти е-відміна, -і1 

знадобитися и-відміна, -и2 зшивати е-відміна, -а1 

знайомити(ся) и-відміна, -и2 зшити е-відміна, -и4* 

знайти е-відміна, -пр.3 з’являтися е-відміна, -я1 

знати(ся) е-відміна, -а1 з’ясовувати е-відміна, -а2 

значити и-відміна, -и1 з’явитися и-відміна, -и2 

знебарвити и-відміна, -и2 з’ясувати е-відміна, -а2 

зневажати е-відміна, -а1   

І 

ігнорувати е-відміна, -а2 ізолювати е-відміна, -а2 

ідентифікувати е-відміна, -а2 ілюструвати е-відміна, -а2 

іменувати(ся) е-відміна, -а2 інструктувати е-відміна, -а2 

імітувати е-відміна, -а2 інтегрувати е-відміна, -а2 

іммігрувати е-відміна, -а2 інтенсифікувати е-відміна, -а2 

імпортувати е-відміна, -а2 інтерпелювати е-відміна, -а2 

імпровізувати е-відміна, -а2 інтерпретувати е-відміна, -а2 

інвентаризувати е-відміна, -а2 інформувати е-відміна, -а2 

інвестувати е-відміна, -а2 іонізувати е-відміна, -а2 

індексувати е-відміна, -а2 існувати е-відміна, -а2 

К 

казати е-відміна, -а3* калькувати е-відміна, -а2 

калібрувати е-відміна, -а2 карбувати(ся) е-відміна, -а2 
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касувати е-відміна, -а2 координувати е-відміна, -а2 

кваліфікувати е-відміна, -а2 копати(ся) е-відміна, -а1 

квітнути е-відміна, -у2 коптити и-відміна, -и3 

керувати(ся) е-відміна, -а2 консервувати е-відміна, -а2 

кивати е-відміна, -а1 консолідувати е-відміна, -а2 

кивнути е-відміна, -у2 конспектувати е-відміна, -а2 

кидати е-відміна, -а1 конструювати е-відміна, -а2 

кинути е-відміна, -у2 консультувати е-відміна, -а2 

кипіти и-відміна, -и2 контактувати е-відміна, -а2 

кисліти е-відміна, -і1 конфіскувати е-відміна, -а2 

киснути е-відміна, -у2 концентрувати(ся) е-відміна, -а2 

кінчитися и-відміна, -и1 координувати е-відміна, -а2 

класифікувати е-відміна, -а2 копати(ся) е-відміна, -а1 

кликати е-відміна, -а3* коптити и-відміна, -и3 

клонити(ся) и-відміна, -и1* корегувати е-відміна, -а2 

клювати е-відміна, -а2 користуватися е-відміна, -а2 

клюнути е-відміна, -у2 котити(ся) и-відміна, -и3 

коагулювати е-відміна, -а2 кохати е-відміна, -а1 

ковзати е-відміна, -а1 коштувати е-відміна, -а2 

ковзнутися е-відміна, -у2 красуватися е-відміна, -а2 

кодифікувати е-відміна, -а2 кращати е-відміна, -а1 

коксувати е-відміна, -а2 кредитувати е-відміна, -а2 

колекціонувати е-відміна, -а2 креслити и-відміна, -и1* 

коливати(ся) е-відміна, -а1 кривдити и-відміна, -и3 

колонізувати е-відміна, -а2 кривити(ся) и-відміна, -и2 

колоти е-відміна, -о крикнути е-відміна, -у2 

комбінувати е-відміна, -а2 кристалізувати е-відміна, -а2 

коментувати е-відміна, -а2 критикувати е-відміна, -а2 

комплектувати е-відміна, -а2 кришити и-відміна, -и1 

компонувати е-відміна, -а2 кріпити(ся) и-відміна, -и2 

компрометувати е-відміна, -а2 кроїти и-відміна, -ї 

конкретизувати е-відміна, -а2 крутити(ся) и-відміна, -и3 

консервувати е-відміна, -а2 крутнути(ся) е-відміна, -у2 

консолідувати е-відміна, -а2 культивувати е-відміна, -а2 

конспектувати е-відміна, -а2 купити и-відміна, -и2 

конструювати е-відміна, -а2 купувати е-відміна, -а2 

конкурувати е-відміна, -а2 курити и-відміна, -и1* 

консультувати е-відміна, -а2 курсувати е-відміна, -а2 

контактувати е-відміна, -а2 кусати(ся) е-відміна, -а1 

конфіскувати е-відміна, -а2 кутати(ся) е-відміна, -а1 

концентрувати(ся) е-відміна, -а2   

Л 

лагодити и-відміна, -и3 листуватися е-відміна, -а2 

ладити и-відміна, -и3 лити е-відміна, -и4 

ладнати е-відміна, -а1 личити и-відміна, -и1 

лазити и-відміна, -и3 лишати(ся) е-відміна, -а1 

лакувати е-відміна, -а2 лишити(ся) и-відміна, -и1 

ламати(ся) е-відміна, -а1 лідирувати е-відміна, -а2 

лаштувати(ся) е-відміна, -а2 ліквідувати е-відміна, -а2 

лежати и-відміна, -и1 лікувати е-відміна, -а2 

летіти и-відміна, -і3 лімітувати е-відміна, -а2 

лизати е-відміна, -а3* лініювати е-відміна, -а2 

лизнути е-відміна, -у2 лінуватися е-відміна, -а2 

линяти е-відміна, -я1 ліпити и-відміна, -и1* 

липнути е-відміна, -у2 літати е-відміна, -а1 
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лічити и-відміна, -и1 любити и-відміна, -и2 

лобіювати е-відміна, -а2 лягати е-відміна, -а1 

ловити и-відміна, -и2 лягти е-відміна, -пр.2 

локалізувати е-відміна, -а2 лякати е-відміна, -а1 

М 

мазати(ся) е-відміна, -а3* мітити и-відміна, -и3 

мазнути е-відміна, -у2 міцніти е-відміна, -і1 

малювати е-відміна, -а2 міцнішати е-відміна, -а1 

маневрувати е-відміна, -а2 множити и-відміна, -и1 

маніпулювати е-відміна, -а2 мовчати  и-відміна, -а6 

маркувати е-відміна, -а2 моделювати е-відміна, -а2 

маскувати е-відміна, -а2 модернізувати е-відміна, -а2 

мастити и-відміна, -и3 модифікувати  е-відміна, -а2 

мати е-відміна, -а1 мокнути е-відміна, -у2 

межувати е-відміна, -а2 молити(ся) и-відміна, -и1* 

меншати е-відміна, -а1 молодіти е-відміна, -і1 

мерехтіти и-відміна, -і3 молоти, мелю е-відміна, -о 

мерзнути е-відміна, -у2 монтувати е-відміна, -а2 

метати(ся) е-відміна, -а1 моргати е-відміна, -а1 

метнути(ся) е-відміна, -у2 моргнути е-відміна, -у2 

метушитися и-відміна, -и1 морозити и-відміна, -и3 

механізувати е-відміна, -а2 морщити(ся) и-відміна, -и1 

мешкати е-відміна, -а1 мостити(ся) и-відміна, -и3 

мигати е-відміна, -а1 мотивувати е-відміна, -а2 

мигнути е-відміна, -у2 мочити и-відміна, -и1 

миготіти и-відміна, -і3 мріяти е-відміна, -і1 

мигтіти и-відміна, -і3 мружити и-відміна, -и1 

минути е-відміна, -у2 мстити(ся) и-відміна, -и3 

мирити(ся) и-відміна, -и1* мусити и-відміна, -и3 

мислити и-відміна, -и1* мутніти е-відміна, -і1 

мити(ся) е-відміна, -и4* мучити(ся) и-відміна, -и1 

мігрувати е-відміна, -а2 мчати(ся) и-відміна, -а6 

міняти(ся) е-відміна, -я1 м’якнути е-відміна, -у2 

міркувати е-відміна, -а2 м’якшати е-відміна, -а1 

міряти е-відміна, -я1 м’якшити и-відміна, -и1 

містити и-відміна, -и3 м’яти(ся), мнуся е-відміна, -я4 

Н 

наближати(ся) е-відміна, -а1 наводити и-відміна, -и3 

наблизити(ся) и-відміна, -и3 навозити и-відміна, -и3 

набрати(ся), наберуся е-відміна, -а5 навчати(ся) е-відміна, -а1 

набридати е-відміна, -а1 нав’язати е-відміна, -а3* 

набриднути е-відміна, -у2 нав’язувати(ся) е-відміна, -а2 

набрякати е-відміна, -а1 нагадати е-відміна, -а1 

набрякнути е-відміна, -у2 нагадувати е-відміна, -а2 

набувати е-відміна, -а2 нагинати(ся) е-відміна, -а1 

набути е-відміна, -у3 наглядати е-відміна, -а1 

наважитися и-відміна, -и1 нагнітити и-відміна, -и3 

навантажити и-відміна, -и1 нагнічувати е-відміна, -а2 

навантажувати е-відміна, -а2 наговорити и-відміна, -и1* 

навезти е-відміна, -пр.1 нагодувати е-відміна, -а2 

навести е-відміна, -пр.2 наголосити и-відміна, -и3 

нависати е-відміна, -а1 наголошувати е-відміна, -а2 

нависнути е-відміна, -у2 нагороджувати е-відміна, -а2 

навідатися е-відміна, -а1 нагородити и-відміна, -и3 

навідуватися  е-відміна, -а2 нагрівати(ся) е-відміна, -а1 
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нагріти(ся) е-відміна, -і1 наліплювати е-відміна, -а2 

нагромаджувати е-відміна, -а2 намагатися е-відміна, -а1 

нагромадити и-відміна, -и3 намагнітити и-відміна, -и3 

надавати е-відміна, -а2 намагнічувати е-відміна, -а2 

надавити и-відміна, -и2 намалювати е-відміна, -а2 

надати е-відміна, -а1 намітити и-відміна, -и3 

надбавити и-відміна, -и2 намічувати е-відміна, -а2 

надбити, надіб’ю е-відміна, -и4 намочити(ся) и-відміна, -и1 

надбудувати е-відміна, -а2 нанизувати е-відміна, -а2 

надихати(ся) е-відміна, -а1 нападати е-відміна, -а1 

надихнути(ся) е-відміна, -у2 напасти е-відміна, -пр.2 

надібрати, надберу е-відміна, -а5 написати е-відміна, -а3* 

надійти е-відміна, -пр.3 напитися е-відміна, -и4 

наділити и-відміна, -и1* наповнити(ся) и-відміна, -и1* 

наділяти е-відміна, -я1 наповнювати(ся) е-відміна, -а2 

надіслати, надішлю е-відміна, -а4 наполягати е-відміна, -а1 

надіти е-відміна, -і4 направити(ся) и-відміна, -и2 

надломити и-відміна, -и2 направляти(ся) е-відміна, -я1 

надломлювати е-відміна, -а2 наражати(ся) е-відміна, -а1 

надокучати е-відміна, -а1 наразити(ся) и-відміна, -и3 

надокучити и-відміна, -и1 нараховувати е-відміна, -а2 

надолужити и-відміна, -и1 нарахувати е-відміна, -а2 

надолужувати е-відміна, -а2 нарізати е-відміна, -а1 

надпити е-відміна, -и4 нарізувати е-відміна, -а2 

надрукувати е-відміна, -а2 нарікати е-відміна, -а1 

надсилати, надішлю е-відміна, -а4 народжувати(ся) е-відміна, -а2 

надувати(ся) е-відміна, -а1 народити(ся) и-відміна, -и3 

надути(ся) е-відміна, -у1 нарощувати е-відміна, -а2 

надходити и-відміна, -и3 нарядити(ся) и-відміна, -и3 

наелектризувати(ся) е-відміна, -а2 насаджувати е-відміна, -а2 

назбирати е-відміна, -а1 насадити и-відміна, -и3 

назвати(ся) е-відміна, -а3 насúпати е-відміна, -а6* 

наздоганяти е-відміна, -а1 насипáти е-відміна, -а1 

називати(ся) е-відміна, -а1 наслати, нашлю е-відміна, -а4 

назрівати е-відміна, -а1 насмітити и-відміна, -и3 

наїжджати е-відміна, -а1 насмічувати е-відміна, -а2 

наїстися, наїмся и-відміна, -пр.5 насолоджувати(ся) е-відміна, -а2 

найняти(ся),наймати(ся) е-відміна, -я4 наставати е-відміна, -а1 

наказати е-відміна, -а3* настати е-відміна, -а1 

накидати е-відміна, -а1 насторожити(ся) и-відміна, -и1 

накинути е-відміна, -у2 насторожувати(ся) е-відміна, -а2 

накипіти и-відміна, -і3 настроїти(ся) и-відміна, -ї 

накласти е-відміна, -пр.2 настроювати(ся) е-відміна, -а2 

накликати е-відміна, -а3* натерти е-відміна, -пр.1* 

накоїти и-відміна, -ї натискати е-відміна, -а1 

накопичити и-відміна, -и1 натиснути е-відміна, -у2 

накопичувати е-відміна, -а2 наточити и-відміна, -и1 

накреслити и-відміна, -и1* натрапити и-відміна, -и2 

накреслювати е-відміна, -а2 натякати е-відміна, -а1 

накривати(ся) е-відміна, -а1 натякнути е-відміна, -у2 

накрити(ся) е-відміна, -и1* нахилити(ся) и-відміна, -и1* 

налагоджувати(ся) е-відміна, -а2 нахиляти(ся) е-відміна, -я1 

належати и-відміна, -а6 начинити и-відміна, -и1* 

налипати е-відміна, -а1 налити е-відміна, -и4 

налипнути е-відміна, -у2 наліпити и-відміна, -и2 
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наштовхнути е-відміна, -у2 нашкодити и-відміна, -и3 

наштовхувати е-відміна, -а2 нищити и-відміна, -и1 

недобачати е-відміна, -а1 нівелювати е-відміна, -а2 

недобачити и-відміна, -и1 нікелювати е-відміна, -а2 

недооцінювати е-відміна, -а2 ніяковіти е-відміна, -і1 

недооцінити и-відміна, -и1* нормалізувати е-відміна, -а2 

нервувати е-відміна, -а2 нормувати е-відміна, -а2 

нехтувати е-відміна, -а2 нудити(ся) и-відміна, -и3 

начиняти е-відміна, -я1   

О 

оббивати е-відміна, -а1 обливати(ся) е-відміна, -а1 

оббити, обіб’ю е-відміна, -и4 облити(ся) (обіллю) е-відміна, -и4 

оббігти и-відміна, -пр.4 облишити и-відміна, -и1 

обвести е-відміна, -пр.2 обмалювати е-відміна, -а2 

обвивати е-відміна, -а1 обманювати(ся) е-відміна, -а2 

обвинувачувати е-відміна, -а2 обмежити(ся) и-відміна, -и1 

обвиснути е-відміна, -у2 обмежувати(ся) е-відміна, -а2 

обвити, обів’ю е-відміна, -а2 обминати е-відміна, -а1 

обвивати е-відміна, -а1 обминути е-відміна, -у2 

обводити и-відміна, -и3 обмінювати(ся) е-відміна, -а2 

обвуглити и-відміна, -и1* обміняти(ся) е-відміна, -я1 

обв’язати е-відміна, -а3* обмінюватися е-відміна, -а2 

обв’язувати е-відміна, -а2 обмірковувати е-відміна, -а2 

обговорити и-відміна, -и1* обмірювати е-відміна, -а2 

обговорювати е-відміна, -а2 обміряти е-відміна, -я1 

обгорнути е-відміна, -у2 ображати(ся) е-відміна, -а1 

обгортати е-відміна, -а1 обраховувати е-відміна, -а2 

обґрунтовувати е-відміна, -а2 обрахувати е-відміна, -а2 

обґрунтувати е-відміна, -а2 обрізати е-відміна, -а1 

обдумати е-відміна, -а1 обпекти(ся)  е-відміна, -пр.2 

обдурити и-відміна, -а2 обперти(ся), обіпру(ся) е-відміна, -пр.1 

обдурювати е-відміна, -а2 обсипати е-відміна, -а1 

оберегти е-відміна, -пр.2 обставити и-відміна, -и2 

оберігати е-відміна, -а1 обстежити и-відміна, -и1 

обернути(ся) е-відміна, -у2 обстежувати е-відміна, -а2 

обертати(ся) е-відміна, -а1 обстоювати е-відміна, -а2 

об’єднати(ся) е-відміна, -а1 обумовити и-відміна, -и2 

об’єднувати(ся) е-відміна, -а2 обурювати(ся) е-відміна, -а2 

обирати(ся) е-відміна, -а1 обходити и-відміна, -и3 

обігнати, обжену е-відміна, -а5 обчислити и-відміна, -и1* 

обіграти е-відміна, -а1 обчислювати е-відміна, -а2 

обігрівати(ся) е-відміна, -а1 обчищати е-відміна, -а1 

обігріти(ся) е-відміна, -і1 обшивати е-відміна, -а1 

обіймати(ся) е-відміна, -а1 обшити е-відміна, -и4* 

обійти е-відміна, -пр.3 оглухнути е-відміна, -у2 

обілити е-відміна, -и4 оглядати е-відміна, -а1 

обіцяти е-відміна, -я1 оглянути е-відміна, -у2 

об’їжджати е-відміна, -а1 оголосити и-відміна, -и3 

об’їздити и-відміна, -и2 оголошувати е-відміна, -а2 

об’їхати,об’їду е-відміна, -а5 одержати и-відміна, -а6 

обклеїти и-відміна, -ї одержувати е-відміна, -а2 

обклеювати е-відміна, -а2 одружити(ся) и-відміна, -и1 

обладнати е-відміна, -а1 одружувати(ся) е-відміна, -а2 

обладнувати е-відміна, -а2 одужати е-відміна, -а1 

облетіти и-відміна, -і3 одужувати е-відміна, -а2 



 27 

одягати е-відміна, -а1 організувати е-відміна, -а2 

одягнути(ся) е-відміна, -у2 орієнтувати(ся) е-відміна, -а2 

одягти(ся) е-відміна, -пр.2* освітити и-відміна, -и3 

оживати е-відміна, -а1 освітлювати е-відміна, -а2 

оживити и-відміна, -и2 освічувати е-відміна, -а2 

оживляти е-відміна, -я1 освоїти(ся) и-відміна, -ї 

означати е-відміна, -а1 освоювати(ся) е-відміна, -а2 

оздобити и-відміна, -и2 оселити(ся) и-відміна, -и1* 

оздоблювати е-відміна, -а2 осідати е-відміна, -а1 

озирати(ся) е-відміна, -а1 осісти, осяду е-відміна, -пр.1 

озирнути(ся) е-відміна, -у2 оскаржити и-відміна, -и1 

ознайомити(ся) и-відміна, -и2 оскаржувати е-відміна, -а2 

окислити и-відміна, -и1* ослабити и-відміна, -и2 

окислювати е-відміна, -а2 оснастити и-відміна, -и3 

окреслити и-відміна, -и1* оснащувати е-відміна, -а2 

окреслювати е-відміна, -а2 остерегти(ся) е-відміна, -пр.2 

округлити и-відміна, -и1* остерігати(ся) е-відміна, -а1 

окупати(ся) е-відміна, -а1 остуджувати е-відміна, -а2 

окупити(ся) и-відміна, -и2 остудити и-відміна, -и3 

оминати е-відміна, -а1 осуджувати е-відміна, -а2 

оминути е-відміна, -у2 осудити и-відміна, -и3 

оновити(ся) и-відміна, -и2 осушити и-відміна, -и1 

оновлювати(ся) е-відміна, -а2 осушувати е-відміна, -а2 

опановувати е-відміна, -а2 осягнути е-відміна, -у2 

опанувати е-відміна, -а2 отруїти(ся) и-відміна, -ї 

оперувати е-відміна, -а2 отруювати(ся) е-відміна, -а2 

опинитися и-відміна, -и1* офірувати е-відміна, -а2 

опиратися е-відміна, -а1 оформити(ся) и-відміна, -и2 

описати е-відміна, -а3* оформляти(ся) е-відміна, -я1 

описувати е-відміна, -а2 охарактеризувати е-відміна, -а2 

опитувати е-відміна, -а2 охолоджувати(ся) е-відміна, -а2 

опікувати(ся) е-відміна, -а2 охолодити и-відміна, -и3 

оплатити и-відміна, -и3 охопити и-відміна, -и2 

оплачувати е-відміна, -а2 охоплювати е-відміна, -а2 

оподаткувати е-відміна, -а2 охороняти е-відміна, -я1 

оподаткування е-відміна, -а2 оцінити и-відміна, -и1* 

опрацьовувати е-відміна, -а2 оцінювати е-відміна, -а2 

опрацювати е-відміна, -а2 очистити(ся) и-відміна, -и3 

опромінити(ся) и-відміна, -и1* очищати(ся) е-відміна, -а1 

опромінювати(ся) е-відміна, -а2 очищувати е-відміна, -а2 

оптимізувати е-відміна, -а2 очікувати е-відміна, -а2 

опублікувати е-відміна, -а2 очолити и-відміна, -и1* 

опускати(ся) е-відміна, -а1 очолювати е-відміна, -а2 

опустити(ся) и-відміна, -и3 оштрафувати е-відміна, -а2 

організовувати е-відміна, -а2 ошукати е-відміна, -а1 

П 

пакувати е-відміна, -а2 перебігти и-відміна, -пр.4 

палити и-відміна, -и1* перебільшити и-відміна, -и1 

пам’ятати е-відміна, -а1 перебільшувати е-відміна, -а2 

панувати е-відміна, -а2 перебувати е-відміна, -а2 

пастеризувати е-відміна, -а2 перебудовувати е-відміна, -а2 

пасувати е-відміна, -а2 перебудувати е-відміна, -а2 

паяти е-відміна, -я1 переважати е-відміна, -а1 

перебити е-відміна, -и4 перевантажити и-відміна, -и1 

перебігати е-відміна, -а1 перевантажувати е-відміна, -а2 
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переварити и-відміна, -и1* переоцінити и-відміна, -и1* 

перевезти е-відміна, -пр.1 переоцінювати е-відміна, -а2 

перевернути(ся) е-відміна, -у2 переписувати е-відміна, -а2 

перевершити и-відміна, -и1 переплести, переплетеш е-відміна, -пр.2 

перевершувати е-відміна, -а2 перепросити и-відміна, -и3 

перевести(ся) е-відміна, -пр.2 перепрошувати е-відміна, -а2 

перевиконувати е-відміна, -а2 перераховувати е-відміна, -а2 

перевищити и-відміна, -и1 перерахувати е-відміна, -а2 

перевищувати е-відміна, -а2 перереєструвати(ся) е-відміна, -а2 

перевірити и-відміна, -и1* перерізати е-відміна, -а1 

перевозити и-відміна, -и3 перерізувати е-відміна, -а2 

перев’язати е-відміна, -а3* пересвідчити(ся) и-відміна, -и1 

перев’язувати е-відміна, -а2 пересвідчувати(ся) е-відміна, -а2 

перегинати е-відміна, -а1 пересиджувати е-відміна, -а2 

переглядати(ся) е-відміна, -а1 пересидіти и-відміна, -и3 

переглянути(ся) е-відміна, -у2 переслідувати е-відміна, -а2 

перегорнути е-відміна, -у2 пересохнути е-відміна, -у2 

перегородити и-відміна, -и3 перестраховувати(ся) е-відміна, -а2 

передавати е-відміна, -а1 перестрахувати(ся) е-відміна, -а2 

передати е-відміна, -а1 пересунути(ся) е-відміна, -у2 

передбачати е-відміна, -а1 перетворити(ся) и-відміна, -и1* 

передбачити и-відміна, -и1 перетворювати(ся) е-відміна, -а2 

передоручити и-відміна, -и1 перетинати е-відміна, -а1 

передплатити и-відміна, -и1 переходити и-відміна, -и3 

передрукувати е-відміна, -а2 перехопити е-відміна, -а2 

передумати е-відміна, -а1 перехоплювати е-відміна, -а2 

пережити и-відміна, -и5 перешкоджати е-відміна, -а1 

переїжджати е-відміна, -а1 перешкодити и-відміна, -и3 

переїздити и-відміна, -и3 писати е-відміна, -а3* 

перейняти(ся) -матися е-відміна, -я4 питати е-відміна, -а1 

перекваліфікувати(ся) е-відміна, -а2 пити е-відміна, -и4 

перекласти е-відміна, -пр.2 пишатися е-відміна, -а1 

переключити(ся) и-відміна, -и1 підбігати е-відміна, -а1 

переконувати(ся) е-відміна, -а2 підбігти и-відміна, -пр.4 

перекреслити и-відміна, -и1* підвезти е-відміна, -пр.1 

перекреслювати е-відміна, -а2 підвести(ся) е-відміна, -пр.2 

перекрити е-відміна, -и4 підвищити и-відміна, -и1 

перелетіти и-відміна, -і3 підвищувати е-відміна, -а2 

перелити е-відміна, -и4 підводити(ся) и-відміна, -и3 

перелічити и-відміна, -и1 підв’язати е-відміна, -а3* 

перелічувати е-відміна, -а2 підв’язувати(ся) е-відміна, -а2 

перелякати(ся) е-відміна, -а1 підгледіти и-відміна, -і3 

перемагати е-відміна, -а1 підглядати е-відміна, -а1 

переміщувати е-відміна, -а2 підглянути е-відміна, -у2 

перемножувати е-відміна, -а2 підготувати(ся) е-відміна, -а2 

перемогти е-відміна, -пр.2 піддавати(ся) е-відміна, -а2 

перенаситити и-відміна, -и3 піддати(ся) е-відміна, -а1 

перенести(ся) е-відміна, -пр.1 підіймати е-відміна, -а1 

переносити(ся) и-відміна, -и3 підійти е-відміна, -пр.3 

переобрати, -беру е-відміна, -а5 під’їжджати е-відміна, -а1 

переобтяжити е-відміна, -а2 під’їздити и-відміна, -и3 

переобтяжувати е-відміна, -а2 під’їхати, під’їду е-відміна, -а5 

переосмислити е-відміна, -и1* підказувати е-відміна, -а2 

переоснастити и-відміна, -и3 підкидати е-відміна, -а1 

переоснащувати е-відміна, -а2 підкинути е-відміна, -у2 
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підкорити(ся) и-відміна, -и1* погіршувати е-відміна, -а2 

підкоряти(ся) е-відміна, -я1 поглибити и-відміна, -и2 

підкреслити и-відміна, -и1* поглиблювати е-відміна, -а2 

підкреслювати е-відміна, -а2 поглинати е-відміна, -а1 

підкріплювати е-відміна, -а2 поглинути е-відміна, -у2 

підкріпляти е-відміна, -я1 погоджувати(ся) е-відміна, -а2 

підкрутити и-відміна, -и3 погодити(ся) и-відміна, -и3 

підкручувати е-відміна, -а2 подавати е-відміна, -а1 

підлетіти и-відміна, -і3 подарувати е-відміна, -а2 

підлити е-відміна, -и4 подати е-відміна, -а1 

піднести е-відміна, -пр.1 поділити(ся) и-відміна, -и1* 

підносити и-відміна, -и3 подовжити и-відміна, -и1 

підняти(ся), підніму (ся)  е-відміна, -я4 подовжувати е-відміна, -а2 

підписати е-відміна, -а3* подорожувати е-відміна, -а2 

підписувати е-відміна, -а2 подумати е-відміна, -а1 

підпливти 

(= підплисти) 
е-відміна, -пр.1 

поєднати е-відміна, -а1 

поєднувати е-відміна, -а2 

підраховувати е-відміна, -а2 позбавити(ся) и-відміна, -и2 

підрахувати е-відміна, -а2 позбавляти(ся) е-відміна, -я1 

підробити и-відміна, -и2 позбутися е-відміна, -у3 

підробляти е-відміна, -я1 позивати(ся) е-відміна, -а1 

підсилити и-відміна, -и1* позичати е-відміна, -а1 

підсилювати е-відміна, -а2 позичити и-відміна, -и1 

підсумовувати е-відміна, -а2 познайомити(ся) и-відміна, -и2 

підсумувати е-відміна, -а2 позначити и-відміна, -и1 

підтверджувати е-відміна, -а2 показати(ся) е-відміна, -а3* 

підтвердити и-відміна, -и3 показувати(ся) е-відміна, -а2 

підтримати е-відміна, -а1 покарати е-відміна, -а1 

підтримувати е-відміна, -а2 покинути е-відміна, -у2 

підходити и-відміна, -и3 покласти е-відміна, -пр.2 

піклуватися е-відміна, -а2 покращити и-відміна, -и1 

піти е-відміна, -і4 полагодити и-відміна, -и3 

плавати е-відміна, -а1 полегшити и-відміна, -и1 

плавити и-відміна, -и2 полегшувати е-відміна, -а2 

планувати е-відміна, -а2 поливати е-відміна, -а1 

платити и-відміна, -и3 полити е-відміна, -и4 

пливти 

(=плисти) 
е-відміна, -пр.1 

полічити и-відміна, -и1 

помагати е-відміна, -а1 

плутати(ся) е-відміна, -а1 поменшати е-відміна, -а1 

побачити(ся) и-відміна, -и1 померти, помру е-відміна, -пр.1 

побувати е-відміна, -а2 помилитися и-відміна, -и1* 

побудувати е-відміна, -а2 помилятися е-відміна, -я1 

побути е-відміна, -у3 помиритися и-відміна, -и1* 

поважати е-відміна, -а1 поміркувати е-відміна, -а2 

повезти е-відміна, -пр.1 помститися и-відміна, -и3 

повернути(ся) е-відміна, -у2 пом’якшити и-відміна, -и1 

повертатися е-відміна, -а1 пом’якшувати е-відміна, -а2 

повести е-відміна, -пр.2 понести(ся) е-відміна, -пр.1 

повідомити и-відміна, -и2 пообіцяти е-відміна, -я1 

поводитися и-відміна, -и3 попереджати е-відміна, -а1 

повторити и-відміна, -и1* порадити(ся) и-відміна, -и3 

повторювати е-відміна, -а2 поратися е-відміна, -а1 

пов’язати е-відміна, -а3* порозумітися е-відміна, -і1 

пов’язувати е-відміна, -а2 порушити и-відміна, -и1 

погіршити и-відміна, -и1 поселити(ся) и-відміна, -и1* 
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поселяти(ся) е-відміна, -я1 приєднати е-відміна, -а1 

посидіти и-відміна, -і3 приєднувати е-відміна, -а2 

посилати(ся) е-відміна, -а1 привезти е-відміна, -пр.1 

посилити и-відміна, -и1* прийти е-відміна, -пр.3 

посилювати е-відміна, -а2 прикрасити и-відміна, -и3 

послабити и-відміна, -и2 прилаштувати е-відміна, -а2 

послаблювати е-відміна, -а2 принести е-відміна, -пр.1 

посміхатися е-відміна, -а1 припустити и-відміна, -и3 

посміхнутися е-відміна, -у2 присилати е-відміна, -а1 

поснідати е-відміна, -а1 прислати, пришлю е-відміна, -а5 

поспішати е-відміна, -а1 пристосовувати(ся) е-відміна, -а2 

поспішити и-відміна, -и1 пристосувати(ся) е-відміна, -а2 

поставити и-відміна, -и2 притягати е-відміна, -а1 

постачати е-відміна, -а1 притягти е-відміна, -пр.2* 

поступати(ся) е-відміна, -а1 приховати е-відміна, -а1 

поступити(ся) и-відміна, -и2 приховувати е-відміна, -а2 

потоншати е-відміна, -а1 пробачити и-відміна, -и1 

потрапити и-відміна, -и2 пробити е-відміна, -и4 

потрапляти е-відміна, -я1 пробувати е-відміна, -а2 

потребувати е-відміна, -а2 провести, проведу е-відміна, -пр.2 

походити и-відміна, -и3 проводити и-відміна, -и3 

почати, почну е-відміна, -а5 провчити и-відміна, -и1 

починати е-відміна, -а1 програмувати е-відміна, -а2 

поширити и-відміна, -и1* проектувати е-відміна, -а2 

поширювати е-відміна, -а2 проживати е-відміна, -а1 

пошкодити и-відміна, -и3 прожити е-відміна, -и5 

пояснити и-відміна, -и1* пронести е-відміна, -пр.1 

пояснювати е-відміна, -а2 проникати е-відміна, -а1 

прагнути е-відміна, -у2 проникнути е-відміна, -у2 

практикувати(ся) е-відміна, -а2 пропонувати е-відміна, -а2 

прасувати е-відміна, -а2 просити и-відміна, -и3 

працювати е-відміна, -а2 простежити и-відміна, -и1 

пред’явити и-відміна, -и2 простежувати е-відміна, -а2 

пред’являти е-відміна, -я1 простити и-відміна, -и3 

привезти е-відміна, -пр.1 протиставити и-відміна, -и2 

привести е-відміна, -пр.2 протиставляти е-відміна, -я1 

приводити и-відміна, -и3 протікати е-відміна, -а1 

привозити и-відміна, -и3 прочитати е-відміна, -а1 

приготувати(ся) е-відміна, -а2 прощати(ся) е-відміна, -а1 

приділити и-відміна, -и1* псувати е-відміна, -а2 

приділяти е-відміна, -я1 публікувати е-відміна, -а2 

придумати е-відміна, -а1 пустити и-відміна, -и3 

Р 

радити(ся) и-відміна, -и3 редагувати е-відміна, -а2 

радіофікувати е-відміна, -а2 реєструвати е-відміна, -а2 

радіти е-відміна, -і1 реквізувати е-відміна, -а2 

рапортувати е-відміна, -а2 рекламувати е-відміна, -а2 

ратифікувати е-відміна, -а2 реконструювати е-відміна, -а2 

рафінувати е-відміна, -а2 ремонтувати е-відміна, -а2 

рахувати е-відміна, -а2 репрезентувати е-відміна, -а2 

рвати е-відміна, -а3 реферувати е-відміна, -а2 

реагувати е-відміна, -а2 реформувати е-відміна, -а2 

реалізувати е-відміна, -а2 рецензувати е-відміна, -а2 

регламентувати е-відміна, -а2 ризикнути е-відміна, -у2 

регулювати е-відміна, -а2 ризикувати е-відміна, -а2 
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риштувати е-відміна, -а2 розійтися е-відміна, -пр.3 

різнити(ся) и-відміна, -и1* розімкнути е-відміна, -у2 

рішати е-відміна, -а1 роз’їдати е-відміна, -а1 

робити и-відміна, -и2 розказати е-відміна, -а3* 

рожевіти е-відміна, -і1 розквітати е-відміна, -а1 

розбагатіти е-відміна, -і1 розквітнути е-відміна, -у2 

розбивати е-відміна, -а1 розкидати е-відміна, -а1 

розбирати е-відміна, -а1 розкинути е-відміна, -не 

розбити(ся),-б’юся е-відміна, -и4 розколоти е-відміна, -о 

розбігáтися и-відміна, -а1 розкривати(ся) е-відміна, -а1 

розбудити и-відміна, -и3 розкрити(ся) е-відміна, -я1 

розбудувати е-відміна, -а2 розкрутити и-відміна, -и3 

розважати(ся) е-відміна, -а1 розкручувати е-відміна, -а2 

розважити и-відміна, -и1 розмити е-відміна, -и4* 

розвантажити и-відміна, -и1 розміняти е-відміна, -я1 

розвантажувати е-відміна, -а2 розмірковувати е-відміна, -а2 

розвезти е-відміна, -пр.1 розмірювати е-відміна, -а2 

розвернути(ся) е-відміна, -у2 розміряти е-відміна, -я1 

розвертати(ся) е-відміна, -а1 розміщати(ся) е-відміна, -а1 

розвивати(ся) е-відміна, -а1 розміщувати(ся) е-відміна, -а2 

розвинути(ся) е-відміна, -у2 розпалити и-відміна, -и1* 

розвити,розів’ю е-відміна, -и4 розпилити и-відміна, -и1* 

розвідувати е-відміна, -а2 розписати(ся) е-відміна, -а3* 

розводити и-відміна, -и3 розписувати(ся) е-відміна, -а2 

розвозити и-відміна, -и3 розпізнати е-відміна, -а1 

розв’язати е-відміна, -а3* розплавити и-відміна, -и2 

розв’язувати е-відміна, -а2 розплатитися и-відміна, -и3 

розгадувати е-відміна, -а2 розплачуватися е-відміна, -а2 

розганяти(ся) е-відміна, -я1 розплутати е-відміна, -а1 

розгинати(ся) е-відміна, -а1 розплутувати е-відміна, -а2 

розглядати е-відміна, -а1 розповідати е-відміна, -а1 

розглядіти и-відміна, -і3 розповісти, розповім и-відміна, -пр.5 

розголосити и-відміна, -и3 розповсюджувати е-відміна, -а2 

розголошувати е-відміна, -а2 розпоряджатися е-відміна, -а1 

розгорнути е-відміна, -у2 розпорядитися и-відміна, -и3 

розгортати е-відміна, -а1 розправляти е-відміна, -я1 

розграфити и-відміна, -и2 розпродати е-відміна, -а1 

роздавати е-відміна, -а1 розпустити и-відміна, -и3 

роздавити и-відміна, -и2 розраховувати(ся) е-відміна, -а2 

роздати е-відміна, -а1 розрахувати(ся) е-відміна, -а2 

роздвоїти(ся) и-відміна, -ї розрізнити и-відміна, -и1* 

роздивитися и-відміна, -и2 розрізняти е-відміна, -я1 

роздивлятися е-відміна, -я1 розробити и-відміна, -и2 

розділити и-відміна, -и1* розрядити и-відміна, -и3 

розділяти е-відміна, -я1 розселити(ся) и-відміна, -и1* 

роздувати е-відміна, -а2 розселяти(ся) е-відміна, -я1 

роздути е-відміна, -у1 розсилати е-відміна, -а1 

роздягати е-відміна, -а1 розсіювати е-відміна, -а2 

роздягнути е-відміна, -у2 розсортувати е-відміна, -а2 

роз’єднати(ся) е-відміна, -а1 розставляти е-відміна, -я1 

роз’єднувати(ся) е-відміна, -а2 розстеляти е-відміна, -я1 

роззувати(ся) е-відміна, -а2 розстелити и-відміна, -и1* 

роззути(ся) е-відміна, -у1 розташувати(ся) е-відміна, -а2 

розібрати(ся), -беруся е-відміна, -а5 розтерти, розітру е-відміна, -пр.1 

розігнути(ся) е-відміна, -у2 розтирати е-відміна, -а1 
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розтягнути(ся) е-відміна, -у2 розчистити и-відміна, -и3 

розтягати(ся) е-відміна, -а1 розшифровувати е-відміна, -а2 

розуміти е-відміна, -і1 розшифрувати е-відміна, -а2 

розхитати е-відміна, -а1 розщеплювати е-відміна, -а2 

розхитувати е-відміна, -а2 роз’яснити и-відміна, -и1* 

розцінити и-відміна, -и1* руйнувати е-відміна, -а2 

розчаровувати(ся) е-відміна, -а2 рухати(ся) е-відміна, -а1 

розчарувати(ся) е-відміна, -а2 рушити и-відміна, -и1 

розчепити и-відміна, -и2 рятувати е-відміна, -а2 

розчинити и-відміна, -и1*   

С 

саботувати е-відміна, -а2 смикати е-відміна, -а1 

саджати е-відміна, -а1 смикнути е-відміна, -у2 

садити и-відміна, -и3 смітити и-відміна, -и3 

санкціонувати е-відміна, -а2 смішити и-відміна, -и1 

свердлити и-відміна, -и1* снідати е-відміна, -а1 

свідчити и-відміна, -и1 сортувати е-відміна, -а2 

світити и-відміна, -и3 спадати е-відміна, -а1 

святкувати е-відміна, -а2 спалахнути е-відміна, -у2 

сердити(ся) и-відміна, -и1 спалахувати е-відміна, -а2 

сигналізувати е-відміна, -а2 спаяти е-відміна, -я1 

сидіти и-відміна, -і3 спеціалізувати(ся) е-відміна, -а2 

символізувати е-відміна, -а2 спинити(ся) и-відміна, -и1* 

симулювати е-відміна, -а2 спиняти(ся) е-відміна, -я1 

синіти е-відміна, -і1 спиратися е-відміна, -а1 

сипати е-відміна, -а4 спитати е-відміна, -а1 

систематизувати е-відміна, -а2 співати е-відміна, -а1 

сідати е-відміна, -а1 спізнитися и-відміна, -и1* 

сісти е-відміна, -пр.1 спізнюватися е-відміна, -а2 

сказати е-відміна, -а3* спілкуватися е-відміна, -а2 

сканувати е-відміна, -а2 спішити и-відміна, -и1 

скасовувати е-відміна, -а2 сплутати е-відміна, -а1 

скасувати е-відміна, -а2 сподіватися е-відміна, -а1 

скидати(ся) е-відміна, -а1 сподобатися е-відміна, -а1  

скип’ятити и-відміна, -и2 споживати е-відміна, -а1 

скінчити(ся) и-відміна, -и1 сполучати е-відміна, -а1 

складати е-відміна, -а1 сполучити и-відміна, -и1 

скласти е-відміна, -пр.2 спонукати е-відміна, -а1 

скликати е-відміна, -а1 споруджувати е-відміна, -а2 

сконденсувати е-відміна, -а2 спорудити и-відміна, -и3 

сконструювати е-відміна, -а2 спостерігати е-відміна, -а1 

сконцентрувати е-відміна, -а2 спотворити и-відміна, -и1* 

скоротити и-відміна, -и3 спотворювати е-відміна, -а2 

скорочувати е-відміна, -а2 сприймати е-відміна, -а1 

скривдити и-відміна, -и3 спричинити и-відміна, -и1* 

скрутити и-відміна, -и3 спричиняти е-відміна, -я1 

скручувати(ся) е-відміна, -а2 спробувати е-відміна, -а2 

скупити(ся) и-відміна, -и2 спромогтися е-відміна, -пр.2 

скучити и-відміна, -и1 спростити и-відміна, -и3 

слати, шлю е-відміна, -а4 спростувати е-відміна, -а2 

сліпити и-відміна, -и2 спрощувати е-відміна, -а2 

сліпнути е-відміна, -у2 спрямовувати е-відміна, -а2 

служити и-відміна, -и1 спрямувати е-відміна, -а2 

слухати(ся) е-відміна, -а1 спускати(ся) е-відміна, -а1 

смажити и-відміна, -и1 спустити(ся) и-відміна, -и3 
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ставати е-відміна, -а2 стягати е-відміна, -а1 

стати е-відміна, -а1 стягнути е-відміна, -у2 

стажуватися е-відміна, -а2 стягти е-відміна, -пр.2* 

стандартизувати е-відміна, -а2 стягувати е-відміна, -а2 

становити и-відміна, -и2 субсидіювати е-відміна, -а2 

стверджувати е-відміна, -а2 судити(ся) и-відміна, -и3 

створити и-відміна, -и1* сумістити и-відміна, -и3 

створювати е-відміна, -а2 суміщати е-відміна, -а1 

стежити и-відміна, -и1 сумувати е-відміна, -а2 

стелити(ся) и-відміна, -и1* суперечити и-відміна, -и1 

стерилізувати е-відміна, -а2 супроводжувати е-відміна, -а2 

стерти, зітру е-відміна, -пр.1 супроводити и-відміна, -и3 

стирати е-відміна, -а1 сфальсифікувати е-відміна, -а2 

стискати е-відміна, -а1 сформувати(ся) е-відміна, -а2 

стискувати е-відміна, -а2 сформулювати е-відміна, -а2 

стиснути е-відміна, -у2 сфотографувати(ся) е-відміна, -а2 

стихнути е-відміна, -у2 схвалити и-відміна, -и1* 

стікати е-відміна, -а1 схвилювати(ся) е-відміна, -а2 

стрибати е-відміна, -а1 сховати(ся) е-відміна, -а1 

стримати(ся) е-відміна, -а1 сходити и-відміна, -и3 

стримувати(ся) е-відміна, -а2 схотіти е-відміна, -і4* 

струсити и-відміна, -и3 сягати е-відміна, -а1 

струшувати е-відміна, -а2 сяяти е-відміна, -я2 

ступити и-відміна, -и2   

Т 

танути е-відміна, -у2 точити и-відміна, -и1 

твердити и-відміна, -и3 травити и-відміна, -и2 

твердіти е-відміна, -і1 травмувати е-відміна, -а2 

творити и-відміна, -и1* трактувати е-відміна, -а2 

телефонувати е-відміна, -а2 тесати е-відміна, -а3* 

тепліти е-відміна, -і1 трамбувати е-відміна, -а2 

терпіти и-відміна, -і3 транслювати е-відміна, -а2 

терти(ся), труся е-відміна, -пр.1 транспортувати е-відміна, -а2 

текти е-відміна, -пр.2 трапити(ся) и-відміна, -и2 

тестувати е-відміна, -а2 трапляти(ся) е-відміна, -я1 

тинькувати е-відміна, -а2 тратити(ся) и-відміна, -и3 

типізувати е-відміна, -а2 тренувати(ся) е-відміна, -а2 

тиражувати е-відміна, -а2 тривати е-відміна, -а1 

тиснути е-відміна, -у2 тривожити(ся) и-відміна, -и1 

тіснити и-відміна, -и1* тримати(ся) е-відміна, -а1 

тлумачити и-відміна, -и1 тріскати(ся) е-відміна, -а1 

товаришувати е-відміна, -а2 трудитися и-відміна, -и3 

товкти(ся) е-відміна, -пр.2 труїти(ся) и-відміна, -ї 

товстішати е-відміна, -а1 трясти(ся) е-відміна, -пр.1 

товщати е-відміна, -а1 тужити и-відміна, -и1 

томити и-відміна, -и2 турбувати(ся) е-відміна, -а2 

топити(ся) и-відміна, -и2 тягати(ся) е-відміна, -а1 

торгувати е-відміна, -а2 тягти(ся) е-відміна, -пр.2* 

торкати(ся) е-відміна, -а1 тяжіти е-відміна, -і1 

торкнути(ся) е-відміна, -у2 тямити и-відміна, -и2 

У 

уберегти(ся) е-відміна, -пр.2 убирати(ся) е-відміна, -а1 

уберігати(ся) е-відміна, -а1 убити, уб’ю е-відміна, -и4 

убивати(ся) е-відміна, -а1 уважати(ся) е-відміна, -а1 

убирати(ся) е-відміна, -а1 увезти е-відміна, -пр.1 
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увести е-відміна, -пр.2 упевнити(ся) и-відміна, -и1* 

увібрати(ся),уберу(ся) е-відміна, -а5 уперти(ся),упру(ся) е-відміна, -пр.1 

увімкнути е-відміна, -у2 упирати(ся) е-відміна, -а1 

увічнити и-відміна, -и1* уповільнити и-відміна, -и1* 

увічнювати е-відміна, -а2 уповільнювати е-відміна, -а2 

угадати е-відміна, -а1 уповноважити и-відміна, -и1 

угадувати е-відміна, -а2 уповноважувати е-відміна, -а2 

удавати(ся) е-відміна, -а2 уподібнити(ся) и-відміна, -и1* 

ударити(ся) и-відміна, -и1* уподібнювати(ся) е-відміна, -а2 

ударяти(ся) е-відміна, -я1 упоряджати е-відміна, -а1 

удати(ся) е-відміна, -а1 упорядкувати е-відміна, -а2 

удосконалити и-відміна, -и1* управляти(ся) е-відміна, -я1 

удосконалювати е-відміна, -а2 уражати е-відміна, -а1 

уживати е-відміна, -а1 уразити и-відміна, -и3 

ужити, уживу  е-відміна, -и5 ураховувати е-відміна, -а2 

узагальнити и-відміна, -и1* урахувати е-відміна, -а2 

узагальнювати е-відміна, -а2 урівноважити и-відміна, -и1 

узаконити и-відміна, -и1* урівноважувати е-відміна, -а2 

узгоджуватися е-відміна, -а2 урізноманітнити и-відміна, -и1* 

узгодити и-відміна, -и1* урізноманітнювати е-відміна, -а2 

указати е-відміна, -а3* ускладнити и-відміна, -и1* 

укинути е-відміна, -у2 ускладнювати е-відміна, -а2 

укладати е-відміна, -а1 усмоктувати е-відміна, -а2 

укласти е-відміна, -пр.2 успадкувати е-відміна, -а2 

уколоти(ся) е-відміна, -о успадковувати е-відміна, -а2 

укомплектовувати е-відміна, -а2 усталити и-відміна, -и1* 

укомплектувати е-відміна, -а2 устаткувати е-відміна, -а2 

укоренити и-відміна, -и1* уступати е-відміна, -а1 

укорінювати е-відміна, -а2 уступити и-відміна, -и2 

укоріняти е-відміна, -я1 усувати е-відміна, -а1 

укорочувати е-відміна, -а2 усунути е-відміна, -у2 

укоротити и-відміна, -и3 утверджувати е-відміна, -а2 

укорочувати е-відміна, -а2 утвердити и-відміна, -и1 

укрутити и-відміна, -и3 утеплювати е-відміна, -а2 

улаштовувати е-відміна, -а2 утилізувати е-відміна, -а2 

улаштувати е-відміна, -а2 утискати е-відміна, -а1 

улучити и-відміна, -и1 утискувати е-відміна, -а2 

умивати е-відміна, -а1 уточнити и-відміна, -и1* 

умирати е-відміна, -а1 уточнювати е-відміна, -а2 

умити(ся) е-відміна, -и4* утримати е-відміна, -а1 

уміти е-відміна, -і1 утримувати е-відміна, -а2 

умовляти е-відміна, -я1 уходити и-відміна, -и3 

унеможливити и-відміна, -и2 учинити и-відміна, -и1* 

унеможливлювати е-відміна, -а2 ушкодити и-відміна, -и3 

уникати е-відміна, -а1 ущільнювати е-відміна, -а2 

уникнути е-відміна, -у2 ущільнити и-відміна, -и1* 

уніфікувати е-відміна, -а2 уявити и-відміна, -и2 

унормувати е-відміна, -а2 уявляти е-відміна, -я1 

упасти е-відміна, -пр.2   

Ф 

фабрикувати е-відміна, -а2 ферментувати е-відміна, -а2 

фальсифікувати е-відміна, -а2 фігурувати е-відміна, -а2 

фальцювати е-відміна, -а2 фіксувати е-відміна, -а2 

фантазувати е-відміна, -а2 фільтрувати е-відміна, -а2 

фарбувати е-відміна, -а2 фінансувати е-відміна, -а2 
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фінішувати е-відміна, -а2 форсувати е-відміна, -а2 

фондувати е-відміна, -а2 фотографувати(ся) е-відміна, -а2 

форматувати е-відміна, -а2 фрезерувати е-відміна, -а2 

формувати(ся) е-відміна, -а2 функціонувати е-відміна, -а2 

формулювати е-відміна, -а2   

Х 

характеризувати(ся) е-відміна, -а2 ховати(ся) е-відміна, -а1 

хвалити(ся) и-відміна, -и1* ходити и-відміна, -и3 

хвилювати(ся) е-відміна, -а2 холодити и-відміна, -и3 

хибувати е-відміна, -а2 холонути е-відміна, -у2 

хилити(ся) и-відміна, -и1* хотіти е-відміна, -і4* 

хитати(ся) е-відміна, -а1 хрустіти и-відміна, -і3 

хлинути е-відміна, -у2 худнути е-відміна, -у2 

хмурити(ся) и-відміна, -и1*   

Ц 

цвісти, цвіт2 е-відміна, -пр.2 циркулювати е-відміна, -а2 

цементувати е-відміна, -а2 цитувати е-відміна, -а2 

централізувати е-відміна, -а2 цідити и-відміна, -и3 

циклювати е-відміна, -а2 цікавити(ся) и-відміна, -и2 

цинкувати е-відміна, -а2 цілити(ся) и-відміна, -и1* 

цінити(ся) и-відміна, -и1* цукрувати е-відміна, -а2 

цінувати(ся) е-відміна, -а2 цуратися е-відміна, -а1 

Ч 

чавити и-відміна, -и2 черпати е-відміна, -а1 

чадити и-відміна, -и2 черпнути е-відміна, -у2 

чадіти и-відміна, -и2 чесати(ся) е-відміна, -а3* 

частувати е-відміна, -а2 числити(ся) и-відміна, -и1* 

чатувати е-відміна, -а2 чистити(ся) и-відміна, -и3 

чекати е-відміна, -а1 читати е-відміна, -а1 

червоніти е-відміна, -і1 чорнити и-відміна, -и1* 

чергувати е-відміна, -а2 чорніти е-відміна, -і1 

Ш 

шанувати е-відміна, -а2 шматувати е-відміна, -а2 

шелестіти и-відміна, -і3 шокувати е-відміна, -а2 

шепотіти е-відміна, -і4* шпаклювати е-відміна, -а2 

шептати е-відміна, -а3* штампувати е-відміна, -а2 

шеретувати е-відміна, -а2 штовхати е-відміна, -а1 

шикувати(ся) е-відміна, -а2 штовхнути е-відміна, -у2 

шити е-відміна, -и4* штрафувати е-відміна, -а2 

шифрувати е-відміна, -а2 штрихувати  е-відміна, -а2 

шліфувати е-відміна, -а2 шукати е-відміна, -а1 

Щ 

щадити и-відміна, -и3 щипнути е-відміна, -у2 

щезнути е-відміна, -у2 щіткувати е-відміна, -а2 

щепити и-відміна, -и2 щулити и-відміна, -и1* 

Ю 

юрбитися и-відміна, -и2 юрмитися и-відміна, -и2 

Я 

являти е-відміна, -я1   
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