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Числівник, займенник 
 

Неправильно Правильно 

Має багато противників Має багатьох противників 

Без малого чверть століття Майже чверть століття 

Більше всього Понад усе, найбільше,  більше за все 

Більше місяця Більш як місяць 

Більше ста тисяч чоловік Понад сто тисяч чоловік 

Більшість часу пішла на марні розшуки Багато часу пішло на марні розшуки 

Підвищується у 2 рази Підвищується вдвічі 

Будинок 22б Будинок 22-б 

Дві великі різниці Велика різниця 

У 19 столітті У XIX столітті 

Двадцять двоє окулярів Двадцять дві пари окулярів 

Надрукувалися шістдесят двоє Надрукувалися шістдесят два 

Ні одного разу Жодного разу 

Один за другим Один за одним 

Другим разом Іншим разом 

Запліднення пилком з другої квітки Запліднення пилком із іншої квітки 

Бюджет 2000-го року Бюджет 2000 року 

90-річний ювілей 90-річчя 

О 10-й годині О 10 годині 

З других підрозділів З інших підрозділів 

Змінюють одна за другою смуги Змінюють одна за одною смуги 

Тривав протягом кількох тижнів Тривав кілька тижнів 

Обидвома ногами Обома ногами 

Обидвох держав Обох держав 

Біля обох воріт Біля цих і тих воріт 

З гарантією один рік Із гарантією на один рік 

Один в один Добірні 

Одна й та сама вартість Та сама вартість 

Дати їм то одне, то друге Дати їм то те, то те 



Виключно одне порівняння Єдине порівняння 

Один сум, зневіра Тільки сум, зневіра 

Один Городоцький керамічний чого 

вартий! 

Сам лише Городоцький керамічний чого 

вартий! 

Висохла — одна шкіра Висохла — сама шкіра 

Болгарія одна з перших визнала Болгарія однією з перших визнала 

Одна третина випускників Третина випускників 

Об'єкт зацікавлення одних і других Об'єкт зацікавлення тих і тих 

Не ми одні в світі борці Не єдині ми у світі борці 

Тут одні бур’яни Тут самі бур’яни 

Однією і тією ж мовою Тією самою мовою 

В одній сорочці У самій сорочці 

Ні одного разу Жодного разу 

Пару квіток Кілька квіток 

Це був його перший дебют Це був його дебют 

Студент прийшов пів другої Студент прийшов о пів на другу 

Більша половина учнів Більша частина учнів 

На півлітри кип'ятку На півлітра кип'ятку 

На цей рахунок Щодо цього 

Півтора мільярди доларів Півтора мільярда доларів 

Серед п'ятьох товариств Серед п'яти товариств 

Решта цукру продав Решту цукру продав 

Протягом семидесяти літ Протягом сімдесяти літ 

Це тисячома фактами підтверджує Це тисячами фактів підтверджує 

У тисячу дев'ятсот дев'яностому році У тисяча дев'ятсот дев'яностому році 

Більше 4-х років Більш як чотири роки 

Трьохрічна перерва Трирічна перерва 

4-6 розрядів IV—VI розрядів 

З кінця шестидесятих Із кінця шістдесятих 

Заявили на весь голос Заявили на повний голос… 

Все інше складалося Решта складалася 

Все навкруги його не обходить Нічого навкруги його не обходить 

Оснащені краще всіх Оснащені краще за всіх 

Для всіх інших Для решти 

По всіх школах не відчувається 

організації дітей 

Ніде по школах не відчувається 

організації дітей 

Залишилися в стороні Залишилися осторонь 

Всякі наради Усілякі наради 

Їх ватажок Їхній ватажок 

Мені сфабрикували справу На мене сфабрикували справу 

Моє особисте враження Особисте враження 

Для нас не підходить Нам не підходить 

Співзвучні з ними публіцисти Співзвучні їм публіцисти 

Самий факт дій Сам факт дій 



Виявили свої здібності Виявили власні здібності 

У своїх інтересах У власних інтересах 

Вести свою політику Вести власну політику 

Мати свою позицію Мати власну позицію 

Такою є позиція Така позиція 

Те ж саме Те саме 

У тім же числі журналу У тому самому числі журналу 

Краще то назвати Краще це називати 

Не завжди тої якості, яка вимагається Не завжди такої якості, як вимагається 

Той же Той самий 

Усякою ціною загострити увагу на Будь-якою ціною загострити увагу на 

Може, хто з рідних чи знайомих 

зголоситься 

Може, хтось із рідних чи знайомих 

зголоситься 

Це ж можна сказати Те саме можна сказати 

А для цього, щоб мати рецепти А для того, щоб мати рецепти 

Крім цього, держава потребує 

підтримки 

Крім того, держава потребує 

підтримки 

Криміналу в цьому нема Криміналу тут нема 

У цьому році Цього року 

Чим можуть скористатися Із чого можуть скористатися. 

Які ж адміністративні заходи можна 

вжити? 

Яких же адміністративних заходів 

можна вжити? 

Ні в якому разі У жодному разі 

Багато значить Багато важить 

 

 

 

Прислівник 
 

Неправильно Правильно 

Факт говорить багато Факт свідчить багато про що 

Студентові без мало 20 років Студентові незабаром 20 років 

Без відому Без відома 

Пропав без вісті Пропав безвісти 

Без надобності Без потреби 

Минає безнаказанно Минає безкарно 

Безпереривно Безперервно 

Безпосередньо бере участь у Бере безпосередню участь у 

Говорити без перестанку Говорити безперестанку 

Любити до безтями Любити до нестями 

Працювати безупину Працювати без упину 

Без утайки Відкрито 

Битком набитий зал Переповнений зал 



Бігати трусцой Підтюпцем 

Витративши біля 14 мільйонів Витративши близько 14 мільйонів 

Більше всього імпонує Більш за все імпонує 

Більше п'ятдесяти Понад п'ятдесят 

Дуже боляче реагує Дуже болісно реагує 

Скажіть, будьте добрі Скажіть, будь ласка (будьте ласкаві, 

прошу сказати) 

Бути на виду Бути перед очима 

Варто запалити сірника, щоб Досить запалити сірника, щоб 

Варто мені лягти, як миттю засинаю Тільки ляжу, миттю засинаю 

Вартує говорити про Годиться, варто говорити про 

В двох словах Двома словами 

Вдоволь Вволю 

Величиною Завбільшки в 

Їзда верхом Їзда верхи 

Весь час так було Завжди так було 

Вечером Увечері 

Взаємно допомагати одне одному Допомагати одне одному 

В залежності від віку Залежно від віку 

Взамін Замість 

Взаперті Під замком 

Виглядає, що Складається враження, що 

Проблеми, виглядає, не будуть 

розв'язані 

Проблеми, схоже, не будуть розв'язані 

Видно, він приходив учора Мабуть, певно, він приходив учора 

Риса, притаманна винятково героїчним 

натурам 

Риса, притаманна виключно героїчним 

натурам 

Поводилася високомірно Поводилася зверхньо 

Висотою Заввишки 

Вистачить звернутися Досить звернутися 

Вище сил Понад силу 

Від нині й до віку Віднині й довіку 

Говорити відкрито Говорити відверто, щиро 

Застосувавши відносно замовників 

санкції 

Застосувавши до замовників санкції 

Від нічого робити Знічев’я 

Відповідно з можливостями Відповідно до можливостей 

Відповідно з положенням про конкурс Згідно з положенням про конкурс 

Минуло від тоді, як Минуло відтоді, як 

В інший час Іншим часом 

Він рішуче нічого не знає Він нічогісінько не знає 

Він прийде, вірніше, приїде Він прийде, точніше, приїде 

В кінці кінців Кінець кінцем, врешті-решт, зрештою 

Вкругову Навколо, по колу 



Узаконити власне в церкві Узаконити саме в церкві 

Внаслідок наполягання лікарів За наполяганням лікарів 

Внедовзі з'ясували Невдовзі з'ясували 

В нерішучості Нерішучо 

Внутрі приміщення Усередині приміщення 

Вовік-віки Повік-віки 

В обнімку Обійнявшись 

А це в основному преса А це переважно преса 

Вперше знайомитися Знайомитися 

В останній час Останнім часом 

Впівголосу наспівує Напівголосно наспівує 

В подальшому висвітлювати Надалі висвітлювати 

В порядку винятку Як виняток 

Друкувати текст врозрядку Друкувати текст урозбивку 

Вроді Як, ніби, на зразок 

Мені все рівно Мені байдуже, однаково 

Іти врозвалку Перевальцем 

Всеціло Цілком 

Вслід за Львовом Слідом за Львовом 

В скорому часі Невдовзі 

Встидно Соромно 

Встократно цінніше Стократ цінніше 

Всупереч загальноприйнятих традицій Всупереч загальноприйнятим традиціям 

Всього доброго! На все добре! 

Всякий раз Кожного разу 

В той же час їхали селом Саме тоді їхали селом 

Промовець підкреслював, що в той же 

час незрозумілим являється розкол 

Промовець підкреслював, що так само 

незрозумілим є розкол 

Простояв перед дверима в чеканні дві 

години 

Простояв перед дверима, чекаючи дві 

години 

Дивитися в упор Дивитися у вічі 

Геть неефективні Вкрай неефективні 

Гірше всього Найгірше 

Бенкет горою Бенкет на всю губу 

Їх далеко більше Їх значно більше 

Губити землю під ногами Утрачати ґрунт під ногами 

Губити терпіння Утрачати терпіння; виходити з 

терпіння; не стає терпцю 

Перелік далеко не закінчений Перелік аж ніяк не закінчується 

Далі не наведено ладу Досі не наведено ладу 

Дальше буде Далі буде 

Даром потратив час Даремно (марно, без потреби) втратив 

(згаяв) час 

Детальніше про виставку Докладніше про виставку 



Для видимості Для годиться 

Для галочки Для форми 

Тривати до безконечності Тривати нескінченно 

Знизу доверху Знизу догори 

Доки — поки Доки — доти 

Знахабнілих до крайності Вкрай знахабнілих 

До краю виснажений Вкрай виснажений 

Це йому до нічого Це йому ні до чого 

Зруйнувати до основи Зруйнувати дощенту 

Допустимо, шепчуть Припустимо, шепчуть 

Розбити ворога дотла Розбити ворога вщент 

Душі не чаяти Душі не чути 

Стали дуже віруючими Стали глибоко віруючими 

Забезцінь скуповують об'єкти За безцінь скуповують об'єкти 

Завбільшки двох кулаків Завбільшки два кулаки 

Закупили за завідомо вищими цінами Закупили за явно вищими цінами 

Завдяки посиленню репресивних заходів Через посилення репресивних заходів 

Загубити з виду Упустити (згубити) з очей 

Ми з вами задарма витрачаємо час Ми з вами дарма витрачаємо час 

У занадто короткий термін У надто короткий термін 

Зараз він живе в місті Тепер він живе в місті,.. 

Зараз не маю часу Тепер не маю часу 

За часів юності У юності 

Зверх плану Понад план 

Зверху донизу Згори донизу 

З відому дирекції Із відома дирекції 

Звідтам Звідти 

Згідно розкладу дня За розкладом 

Згідно технології Згідно з технологією 

І, здавалося, що І здавалося, що 

З деяких пір З якогось часу 

На п'ятому місці ззаду На п'ятому місці з кінця 

Моя хата з краю Моя хата скраю 

З метою позбутися Щоб позбутися 

З нетерпінням чекати Нетерпляче чекати 

І тому зовсім аргументованим є 

проголошення 

І тому цілком аргументованим є 

проголошення 

З приїздом! Із прибуттям! Раді, що повернулися. 

Вітаємо 

Зраня Зранку 

З таким трудом заговорив Насилу заговорив 

З усіх ніг Щодуху, з усієї сили 

З усіх-усюд З усіх усюд 

З часом підходили Згодом підходили 



З яким трудом дається Як важко дається 

Із заздрістю Заздрісно 

А іменно А саме 

Дивитися іншими очима Дивитися по-іншому 

Іншими словами Інакше кажучи 

Ісконно наші Відвічно, споконвіку наші 

Істинно так Достеменно так 

І т. д. і т. п І т. д. 

І тому подібне І таке інше, тощо 

Кардинально відмінні заходи Суттєво відмінні заходи 

Категорично не можу Ніяк не можу 

Кожна хвилина часу Кожна хвилина 

Кожен з тих разів Кожного разу 

Корінним образом Докорінно 

Коротше кажучи Коротко кажучи 

Висловлюватися косноязично Висловлюватися недорікувато 

Коштовно обходився для держави Дорого обходився державі 

Крайнє недопустимі Вкрай недопустимі 

Кристально чистий Кришталево чистий 

Круглодобово Цілодобово 

Круглорічно Цілорічно 

Легше всього Найлегше 

Це завдання легше попереднього Це завдання легше від попереднього 

Ледь шиї не вивихнув Мало шиї не вивернув 

Ледь зводять кінці з кінцями Ледве зводять кінці з кінцями 

Лиш тільки Як тільки, тільки-но 

Максимум ініціативи виявили Якнайбільше ініціативи виявили 

Менш усього Менш за все 

Подумав про себе мимохідь Подумав про себе мимохіть 

Минулоріч Торік 

Прибули миттєво Прибули миттю 

Між тим, звинувачення Тим часом звинувачення 

Між тим саме А саме 

Спілкуються між собою українською 

мовою 

Спілкуються українською мовою 

Може бути, що він прийде Можливо, він прийде 

На авось Навмання 

Набагато вищу зарплату Значно вищу зарплату 

Нарівні європейських країн Нарівні з європейськими країнами 

Пробитися на верх Пробитися нагору 

Дарувати одяг навирост Дарувати одяг на виріст 

Навідмаш Навідліг 

Недовподоби  Не до вподоби 

Немаловажно Важливо  



Не по собі Ніяково 

Після прочитання навіть кількох поезій Після прочитання хоча б кількох поезій 

Особливо необхідно скликати конгрес Доконечно потрібно скликати конґрес 

Ополудні піски розпеклися Опівдні піски розпеклися 
Один на один  Сам на сам 
Нудьга гложе Нудьга гнітить (гризе, пече) 

Пам'ятається Пригадується 

Першим ділом треба ухвалити Насамперед треба ухвалити 

Пасти смертю хоробрих Полягти як герой 

Богослужіння під відкритим небом Богослужіння просто неба 

Під кінець дня Наприкінці дня 

Під рукою мав усе необхідне Напохваті мав усе потрібне 

Під стать До пари 

Після дощика в четвер Як (коли) рак у полі свисне 

Ходити пішком Ходити пішки 

Плювати в стелю Байдики бити, байдикувати 

Побільше фермерів Якнайбільше, якомога більше фермерів 

Поверхом вище На поверх вище 

Пробився повз стрій охоронців Пробився через (крізь) стрій охоронців 

Просуватися повзком Просуватися поповзом 

Повзати на карачках Лазити рачки 

Повсякому сприяти Всіляко сприяти 

Подібним чином Так само 

Тлумачити по-другому Тлумачити по-іншому 

Поговорити по душам Поговорити щиро, відверто 

Поінколи Інколи, часом 

Пока! Бувай! Будь здоров! 

По крайній мірі Принаймні, щонайменше, у всякому разі 

Покрито тайною Повито таємницею (таїною) 

Положено по штату Належить за штатом 

По ліву сторону Ліворуч 

Працював помало Працював помалу 

По можливості швидше Якомога швидше 

Які помимо власного збагачення Які, крім власного збагачення 

По мірі можливості У міру сил 

По-мойому вийшло На моє вийшло 

По нинішній день Донині 

Він знову попав впросак Він знову пошився в дурні (осоромився) 

Попервах ідею сповідували Спочатку ідею сповідували 

Попасти у "яблучко" Влучити в "яблучко" 

Пополам Навпіл 

Засідання бувають по понеділках і  

п’ятницях  

Засідання бувають понеділками й 

п’ятницями (у понеділки й п’ятниці, 

щопонеділка й щоп’ятниці) 



Попутно зазначила Принагідно зазначила 

По простоті душевній Із сердечної простоти 

По руках Згода 

Поруч з творами І. Франка Нарівні з творами І. Франка 

Поруч Луцька Поблизу Луцька 

Чинить по-справедливості Чинить справедливо 

До села порядка три кілометри До села приблизно три кілометри 

Поспішно Поспіхом 

Попросту кажучи Просто кажучи 

Постільки, поскільки Остільки, оскільки 

По самій своїй суті Самою своєю суттю; у самій своїй суті 

По старості літ Через старість 

Що по суті не роблять Що, по суті, не роблять 

При бажанні цього можна досягти Коли є бажання, цього можна досягти 

Приймати близько до серця Брати близько до серця 

При всій чесній компанії Привселюдно; при всіх 

Пристально вдивлятися Пильно вдивлятися 

Поетична тема звучить пронизливо Поетична тема звучить проникливо 

Пропорційно арсеналів Пропорційно до арсеналів 

Звітувати прямо наркому Звітувати безпосередньо наркомові 

Про смаки не сперечаються У кожного свій смак 

Просто напросто Просто, всього-на-всього 

Противопоказано Протипоказано 

Справедливості ради Заради справедливості 

Раз за разом лунали постріли Раз по раз лунали постріли 

Діяли разом з міліціонером Діяли спільно з міліціонером 

Раз-у-раз Раз у раз 

Раннім ранком Раннього ранку 

Раньше всього Передусім, насамперед, найперше 

Постанова була раптово відмінена Постанову несподівано скасували 

Раптово зайшли до хати Раптом зайшли до хати 

Ставити вище усього Ставити над (понад) усе 

Ставити на вид Робити зауваження 

Ригористично вимагає об'єктивного 

врахування 

Суворо потребує об'єктивного 

врахування 

Це є рівнозначно Це рівнозначно 

Рідко трапляються Зрідка трапляються 

Я рішуче нічого не чув Я нічогісінько не чув 

І, розуміється, він виступив І, зрозуміло, він виступив 

Рукою подати Поблизу; недалеко ходити 

Сидить рядом зі мною Сидить поруч мене (зі мною) 

Це саме по собі розуміється Це само собою зрозуміло 

Світ заочі Світ за очі 

Сильно забруднена річка Дуже забруднена річка 



Скільки годин! Котра година! 

У скорому часі Незабаром, скоро, невдовзі 

Сковзько Ковзко, слизько 

Слідом їхати Услід їхати 

Станом на початок квітня На початок квітня 

Працювати спустивши рукава Працювати абияк 

Сміху ради Задля сміху; щоб посміятися 

Тайно повінчатися Таємно повінчатися 

Він также прийшов Він теж прийшов 

Так само не сказала Також не сказала 

Так само і трактується Так і трактується 

Тим не менше І все ж, однак, проте, разом з тим 

Тим паче, таке починання Тим паче таке починання 

Тихше! Тихо! 

Толково говорив До ладу, добре, переконливо говорив 

Толком До пуття 

Тому то він прийшов Тому-то він прийшов 

Торжественно виголошується Урочисто виголошується 

Точно відомо Достеменно відомо 

Трохи збовтати настій Легко збовтати настій 

Туго з грошима Сутужно (скрутно) з грішми 

Тудою не пройдете Туди не пройдете 

У більшості випадків Здебільшого 

У більшості до нас приходять Здебільшого (переважно) до нас 

приходять 

У випадку незгоди сплатити штраф У разі відмови сплатити штраф 

Кілька годин просидів у вигляді кари Кілька годин просидів за кару 

У відповідності з угодою Відповідно до угоди 

Удалятися від справ Ухилятися від справ; залишати справи 

У даний момент Цієї миті 

У даний час Тепер 

У значній мірі Значною мірою 

Він уперто працював Він наполегливо працював 

Уклонятися в сторону Ухилятися вбік; збочувати 

У перших днях травня У перші дні травня 

Упадок сил Занепад (спад) сил; знесилення 

Упадок духу Занепад духу; зневіра 

У полудень Опівдні 

Усердно Ревно, щиро, старанно, ретельно 

Журналіст, у середньому, витрачає Журналіст у середньому витрачає 

Упиратися на своєму Затинатися (затятися) на своєму 

У спішному порядку Спішно, негайно 

У тій чи іншій мірі Так чи інакше 

Ущент пограбований Дощенту пограбований 



У який час ви обідаєте Коли ви обідаєте 

Фактично відсутнє піклування Насправді нема піклування 

Худо-бідно Щонайменше, принаймні 

Ціленаправлено Цілеспрямовано 

Продається цілком Продається повністю 

Який часами набирає Який часом набирає 

Часом збовтувати Зрідка збовтувати 

Чим швидше Чимшвидше 

Виступав чи не на кожному мітингу Виступав мало не на кожному мітингу 

Обраний чи не одноголосно Обраний мало не одноголосно 

Це чисто популістське рішення Це суто популістське рішення 

Хватить Вистачить, годі, досить 

Чин чином Як годиться; як слід 

Чистосердечно Щиросердечно 

Чорти полосаті Бісові діти 

Чуть не впав Трохи не впав 

Чуть-чуть Ледь-ледь, трішки, трішечки 

Шаром покоти Порожнісінько 

Швидше всього Найімовірніше 

Говорити шепотом Говорити пошепки 

Шириною Завширшки 

Шляхом виламування дверей Виламавши двері 

Захист виробництв шляхом обмеження Захист виробництв через обмеження 

Ще би! Ще б пак! 

Щоденно Щодня 

Щойно через півстоліття Тільки через півстоліття 

Як би там не було Хоч би як 

Як водиться Як ведеться; як заведено; як звичайно 

Якісно не поступається імпортній За якістю не поступається імпортній 

Залучити як можна більше учнів Залучити якомога більше учнів 

Як ні в чому не бувало Наче й не було нічого 

Як полагається Як годиться; як треба; як слід; як має 

бути 

Як раз тому Саме тому 

Як саме краще дістатися до вокзалу? Як найшвидше доїхати до вокзалу? 

Як у бездонну бочку Як у прірву; як у безодню 

 
 

Прийменник 

 

Без п'ятнадцяти три За п'ятнадцять (чверть) третя 

Біля вісімдесяти відсотків Близько вісімдесяти відсотків 

Обирати в академіки Обирати академіком 



В довершення На довершення 

В додаток до подій На додаток до подій 

В доказ любові На доказ любові 

Виступити в захист Виступити на захист 

В її склад увійшли До її складу увійшли 

Раз в місяць Раз на місяць 

Розумітися в музиці Розумітися на музиці 

В напрямі відродження Для відродження 

В 11-ій годині Об 11 годині 

В повен ріст На повний зріст 

Виявились в повну силу Виявилися на повну силу 

В політичну раду входять До політичної ради входять 

В порядку денному — нагальні питання На порядку денному — нагальні питання 

Підвищити в посаді Підвищити на посаді 

Під редакцією  За редакцією 

Поставити в приклад Поставити за приклад 

Зведена в ранг Зведена до рангу 

В Сокальщині На Сокальщині 

Приймається в технікум Приймається до технікуму 

В угоду політичним амбіціям На догоду політичним амбіціям 

Вступив в Ужгородську семінарію Вступив до Ужгородської семінарії 

При перерахунку валюти в українські 

гроші 

При перерахунку валют на українські 

гроші 

В ці дні Цими днями 

В цьому році Цього року 

В честь митрополита На честь митрополита 

Розміщений в 14 кілометрах від міста Розміщений за 14 кілометрів від міста 

20 відсотків від вартості товарів 20 відсотків вартості товарів 

Отримала підтримку від друзів Одержала підтримку друзів 

Позбутися від звички Позбутися звички 

Думки від зустрічі Думки про зустріч 

Зрікатися від ідеалів Зрікатися ідеалів 

Має більше шансів від інших реґіонів Має більше шансів, ніж інші реґіони 

Алергія від ліків Алергія до ліків 

Завмер від несподіванки Завмер з несподіванки 

Усунути від посади Усунути з посади 

Ліки від ревматизму Ліки проти ревматизму 

Задоволений від співпраці Задоволений співпрацею 

Потрібно 5,2 відсотка від суми Потрібно 5,2 відсотка суми 

На противагу від України На противагу Україні 

Від часу до часу Час від часу 

Від несподіванки З несподіванки 

Всупереч власного бажання Усупереч власному бажанню 

Це ім'я для багатьох людей світу Це ім'я багато людей світу сприймає як 



сприймається як 

Працювати для блага народу Працювати на благо народу 

Матеріальна допомога для будівництва Матеріальна допомога в будівництві 

Для будь-кого зрозуміло Будь-кому зрозуміло 

Отримати дозвіл для виїзду Отримати дозвіл на виїзд 

Пропонуємо послуги для виготовлення Пропонуємо послуги у виготовленні 

Дорогими для рідного народу Дорогими рідному народові 

Для нас зрозуміло Нам цілком зрозуміло 

Гідний для наслідування Гідний наслідування 

Присвятив для неї Присвятив їй 

Українська мова для нього незрозуміла Українська мова йому незрозуміла 

Угоди для організації виставок Угоди про організацію виставок 

Стимул для організованості Стимул до організованості 

Подія для політичного життя міста Подія в політичному житті міста 

Для продажі На продаж 

Запрошуємо для роботи в Україні Запрошуємо на роботу в Україну 

Кошти, виділені для харчування Кошти, виділені на харчування 

Виробити правило для цього Виробити правило щодо цього 

Аналогія до відомих подій Аналогія з відомими подіями 

Присвячувати до відкриття виставки Присвячувати відкриттю виставки 

У конфронтації до власної долі У конфронтації з власною долею 

Поле виявилося непридатним до гри Поле виявилося непридатним для гри 

Котрим не байдуже до долі держави Яким не байдужа доля держави 

Приречений до занепаду Приречений на занепад 

Це до мене не стосується Це мене не стосується 

Порівнювати до минулого Порівнювати з минулим 

Спричинили до найтяжчої війни в 

історії 

Спричинили найтяжчу війну в історії 

Солідарність до них Солідарність із ними 

Спраглим до правди і волі Спраглим правди й волі 

Підняти всіх до священної війни Підняти всіх на священну війну 

Стосувалися до справи Стосувалися справи 

Ідентичної до сучасної Ідентичної із сучасною 

Пів до третьої Пів на третю 

Недопущення агресії до України Недопущення агресії супроти України 

Привітатися до учительки Привітатися з учителькою 

До цього є чимало підстав Для цього є чимало підстав 

Отримав з аукціону Отримав від аукціону 

З 10 вересня по 15 вересня Із 10 до 15 вересня 

Крамниця буде відчинена з обіда Крамниця буде відчинена після обіду 

Дотичний з проблемами Дотичний до проблем 

Відповідно з рішенням Відповідно до рішення 

Всупереч з чинним законодавством Усупереч чинному законодавству 

З 14 до 15 години Від 14 до 15 години 



Надсилати за адресою Надсилати на адресу 

За бажанням публіки На бажання публіки 

За браком часу Через брак часу 

За вимогою контролерів На вимогу контролерів 

Доглядає за дитиною Доглядає дитину 

За допомогою вчених удалося Із допомогою вчених удалося 

За допомогою казок треба розвивати 

дитячу фантазію 

Казками треба розвивати дитячу 

фантазію 

Їздили за капустою Їздили по капусту 

За результатами роботи за минулий рік За результатами роботи в минулому 

році 

Одержати гроші за рахунком Одержати гроші на рахунок 

Взявся за роботу Узявся до роботи 

Занадився за "соломкою" Занадився по "соломку" 

Дбати за справедливість Дбати про справедливість 

Потрібні робітники за такими 

спеціальностями 

Потрібні робітники таких 

спеціальностей 

Послати за хлібом  Послати по хліб 

Завдячує за це Завдячує цим 

Репресовано за політичними мотивами  Репресовано з політичних мотивів 

Із-за погоди туристи не відвідали  Через погоду туристи не відвідали 

Працюють із-за шматка черствого 

хліба   

Працюють заради (задля) шматка 

черствого хліба 

Із нею був уважний  Був уважний до неї 

Акція розпочалася із слова-звернення   Акція розпочалася словом-зверненням 

Мати претензії між собою   Мати претензії одне до одного 

Читаю на англійській мові  Читаю англійською мовою 

На виробничому об'єднанні  У виробничому об'єднанні 

Нема можливостей на відкриття  Нема можливості для відкриття 

На власному досвіді знаємо  Із власного досвіду знаємо 

Подали заяви на вступ  Подали заяви про вступ 

На Галичині  У Галичині 

Засуджено на двадцять років  Засуджено до двадцяти років 

Буквально на днях  Буквально цими днями 

На дому  Удома 

Надоєно молока на кожну корову  Надоєно молока від кожної корови 

Мають вирішуватись на комісіях  Мають вирішуватись у комісіях 

Право на користування пільгами   Право користування пільгами 

Подібно на лотерею  Подібно до лотереї 

На праві особистої власності   По праву особистої власності 

Підписи на проведення референдуму  Підписи за проведення референдуму 

Експериментувала на психіці людей  Експериментувала з психікою людей 

Твори на релігійну тематику   Твори релігійної тематики 

Відгук на реферат  Відгук про реферат 



Пролунає на рідній мові  Пролунає рідною мовою 

Наповнений заборонами на рідну мову   Наповнений заборонами рідної мови 

Докласти зусиль на розбудову 

державності  

Докласти зусиль до розбудови 

державності 

Виділення коштів на розробку програми  Виділення коштів для розробки програми 

Три метри на секунду  Три метри за секунду 

Депортація на Сибір  Депортація в Сибір, до Сибіру 

На фірмі "Колос"  У фірмі "Колос" 

Чи відбудеться конгрес на цей раз?..   Чи відбудеться конгрес цього разу?.. 

Вселяти впевненість на щасливу дорогу  Вселяти впевненість у щасливій дорозі 

Верховодити над ватагою  Верховодити ватагою 

Учні насміхалися над ним   Учні насміхалися з нього 

Під кінець дня  Наприкінці дня 

Під майонезом  Із майонезом 

Під ранок   На ранок 

Під редакцією професора  За редакцією професора 

Працюють по багато років   Працюють багато років 

Відповідати по бажанню   Відповідати за бажанням 

По безготівкових рахунках   За безготівковими рахунками 

Нарада по безпеці і співробітництву в 

Європі  

Нарада з безпеки і співробітництва в 

Європі 

Другої по вагомості посади Другої за вагомістю посади 

По вашому наказу прибув  За вашим наказом прибув 

По веденню господарства  Для ведення господарства 

По великому рахунку  За великим рахунком 

По вертикалі і горизонталі   За вертикаллю і горизонталлю 

Кампанія по виборах  Кампанія щодо виборів 

Знати по вигляду  Знати на вигляд 

Монополісти по видобутку  Монополісти з видобутку 

 

По вині дітей  З вини дітей 

По виконанні завдання  Виконавши завдання 

Заборгованість по виплаті пенсій  Заборгованість із виплати пенсій 

По вівторках  Щовівторка 

Заходи по відзначенню  Заходи щодо відзначення 

По вказівці  За вказівкою 

По власному розсуду  На власний розсуд 

По врегулюванню  Щодо врегулювання 

Допомога по врятуванню озер  Допомога для врятування озер 

По всім питанням дав правильну 

відповідь  

На всі питання дав правильну відповідь 

 

По всіх правилах  За всіма правилами 

Грабунок йде по всіх фронтах  Грабунок іде на всіх фронтах 

Почутий по всьому світу  Почутий у всьому світі 



Він мешкає по вулиці Франка   Він мешкає на вулиці Франка 

Формування по галузях   Формування за галузями 

Наради по дальшій організації форуму  Наради над дальшою організацією 

форуму 

Скучати по домівці   Сумувати (тужити) за домівкою 

Вартість по домовленості   Вартість за домовленістю 

По досвіду знаю Із досвіду знаю 

Близькі по духу  Споріднені духом 

По інерції  За інерцією 

По закінченню роботи, треба прибрати  Закінчивши роботу, треба прибрати 

По закону  За законом 

По заявках   Відповідно до заявок 

Від кожного по здібностям  Від кожного за здібностями 

Операції по знищенню  Операції знищення 

Назвати по імені та по батькові   Назвати на ім'я та по батькові 

Це ми бачимо по її розповіді   Це ми бачимо з її розповіді 

По його думці На його думку 

По категоріях  За категоріями 

Аспірант по кафедрі   Аспірант на кафедрі 

По кількості викидів  За кількістю викидів 

Мов по команді  Мов за командою 

Не пройшов по конкурсу  Не пройшов через конкурс, за конкурсом; 

не витримав конкурсу 

По кордону  Уздовж кордону 

Сплатити по кредитах   Сплатити за кредитами 

Конференція по легалізації ОУН   Конференція щодо легалізації ОУН 

По ліцензії  За ліцензією 

Мандрівка по Львову  Мандрівка Львовом 

Мати по максимуму   Мати за максимумом 

По місцям!..  На місця!.. 

Працювати по найму  Працювати за наймом 

Яку по незнанню  Яку через незнання 

По неуважності   Через неуважність 

По номіналу  За номіналом 

По нинішнім міркам  Як на нинішні мірки 

По обличчю нагадує брата Обличчям або на обличчя нагадує брата 

По паперах ніби все гаразд   У паперах ніби все гаразд 

По перерахунку  За перерахунком 

Промова по питанню  Промова в питанні 

Вища школа по підготовці спеціалістів  Вища школа підготовки спеціалістів 

Робота по підвищенню культури  Робота над підвищенням культури 

Робота по піднесенню  Робота спрямована на піднесення 

По підрахунках  За підрахунками 

Пропозиції по поліпшенню роботи  Пропозиції щодо поліпшення роботи 



По полю їде трактор  Полем їде трактор 

Все по порядку  Усе за порядком 

Надіслати рахунок по почті  Надіслати рахунок поштою 

Член Міжнародної амністії по правах 

людини при ООН  

Член Міжнародної амністії з прав 

людини при ООН 

По праці й честь  За працю й шана 

Назвати по прізвищу  Назвати на прізвище 

Не по прямому призначенню   Не за призначенням 

Впіймав по радіоприймачу  Впіймав радіоприймачем 

По рецепту лікаря  За рецептом лікаря 

Відділ по розкриттю злочинів  Відділ розкриття злочинів 

Лінія по розливу "Нафтусі"  Лінія для розливу "Нафтусі" 

Комісія по розробці форми одягу  Комісія з розробки форми одягу 

По своїй сутності   За своєю сутністю 

Читали по складам  Читали по складах 

По складанню списків створено 

спеціальну групу Сама по собі ― Сама 

собою 

 Для складання списків створено 

спеціальну групу 

По спеціальній технології  За спеціальною технологією 

Хірург по спеціальності  Хірург за спеціальністю 

Їхати по справі  Їхати у справі 

По старих цінах  За старими цінами 

По старій звичці   За старою звичкою 

Звинувачення по статтях  Звинувачення за статтями 

По створенню обласної філії  Для створення обласної філії 

Робота по сумісництву  Робота за сумісництвом 

Поселили по сусідству  Поселили в сусідстві 

Відчутні і по сьогодні  Відчутні й сьогодні 

Збори відбудуться по такій програмі Збори відбудуться  за такою 

програмою або Програма зборів (має 

бути) така. 

Оплата по тарифу  Оплата за тарифом 

Звертатися по телефону  Звертатися телефоном 

По темі   На тему 

Плисти по течії   Пливти за течією 

По тій причині   Із цієї причини 

По транспорту можна пояснити  Щодо транспорту; що стосується 

транспорту 

Покладання функцій по управлінню 

майном на  

Покладання функцій управління майном 

на 

Підручник по українській мові Підручник української мови 

По факту реалізації  За фактом реалізації 

Підкомісії по факультетах і кафедрах  Підкомісії на факультетах і кафедрах 

П'ять градусів по Цельсію  П'ять градусів за Цельсієм 



По цій темі має декілька статей   На цю тему має кілька статей 

Поширений по цілій земній кулі   Поширений на всій земній кулі 

По цьому договору  За цим договором 

Сплата боргу по частинах  Сплата боргу частинами 

По чисельності  За чисельністю 

По шляху технічного прогресу  Шляхом технічного прогресу 

По якій тужить  За якою тужить 

По якій ціні масло?..  Скільки коштує масло?.. 

При будь-яких обставинах  За будь-яких обставин 

При внесенні на розгляд   Під час внесення на розгляд 

Залишитися при керівному кріслі  Залишитися на керівному кріслі 

При клопотанні  За умови клопотання 

При обговоренні була активність  Обговорення було активним 

При одній думці про те   На саму думку про те 

При партократії   За партократії 

При порівнянні виходить   Із порівняння виходить 

При порівнянні температур  Порівнюючи температури 

При приватизації  Під час приватизації 

Але при умові  Але за умови 

При Хрущові  За Хрущова 

Навіть при цих зв'язках   Навіть із цими зв'язками 

Звернення про звільнення  Звернення з приводу звільнення 

Докази про зловживання  Докази зловживань 

Враження про зустріч  Враження від зустрічі 

Приклади про лікувальні властивості 

трав  

Приклади лікувальних властивостей 

трав 

Та й про насущні проблеми поцікавився  Та й насущними проблемами поцікавився 

Застерегти про небезпеку  Застерегти від небезпеки 

Річ про пам'ятки  Річ у пам'ятках 

Ідея про подвійну юрисдикцію  Ідея подвійної юрисдикції 

Поет запевняв про свою заглибленість   Поет запевняв у своїй заглибленості 

Він заперечує про свою участь   Він заперечує свою участь 

Про сумнівну вартість свідчень 

вказують  

На сумнівну вартість свідчень вказують 

 

Не шкодуйте про те, що минуло  Не шкодуйте за тим, що минуло 

Про це було відзначено  Це було відзначено 

Про це наголошувалося  На цьому наголошувалося 

Присутній серед аудиторії   Присутній в аудиторії 

Протиріччя серед партій  Суперечності між партіями 

Виїхав у Америку  Виїхав до Америки 

Схилятися у бік сильнішого  Схилятися на бік сильнішого 

З'явитися у вашому обрії  З'явитися на вашому обрії 

Місяць у відношенню до землі не має 

постійного стану 

Місяць проти землі не має сталого 

положення 



У весь голос заявляє  На повний голос заявляє 

Спонукають у поїздку   Спонукають до поїздки 

Стати у весь зріст  Стати на повний зріст 

У військово-морських базах України   На військово-морських базах України 

Присягнути у взаємному коханні  Присягнути на взаємне кохання 

У два етапи  Двома етапами 

У день по чайній ложці  На день по чайній ложці 

У живих залишилося  Живими залишилося 

У знак вдячності  На знак вдячності 

У пам'ять про цю подію  На згадку про цю подію 

Увійшли у програму концерту  Увійшли до програми концерту 

Будинок у п'ять поверхів  Будинок на п'ять поверхів 

Обізнаний у ситуації  Обізнаний із ситуацією 

Ввести у склад  Увести до складу 

Шлях пролягає тільки у створенні 

власної держави  

Шлях пролягає тільки через створення 

власної держави 

Я у телефона   Я коло (біля) телефону; при телефоні 

Це дуже корисно у тому 

відношенні що… 

Це дуже корисно тим, що… 

Раз у три тижні  Раз на три тижні 

Входять у федерацію  Входять до федерації 

Виходжу у фрезерного заводу  Виходжу коло, біля фрезерного заводу 

У час гетьманського перевороту  Під час гетьманського перевороту 

У честь його приїзду  На честь його приїзду 

Ще у стадії проектних робіт  Ще на стадії проектних робіт 

Інформація щодо вистави   Інформація про виставу 

Почали замислюватися щодо 

доцільності рішення  

Почали замислюватися над доцільністю 

рішення 

Погляди щодо єдності  Погляди на єдність 

Рішення щодо позбавлення повноважень  Рішення про позбавлення повноважень 

 

 

Красномовство - це мистецтво говорити так, щоб ті, до 
кого ми звертаємося, слухали не тільки без труда, але й із 
задоволенням і щоб, захоплені темою і підбурювані 
самолюбством, вони захотіли глибше в неї вникнути.   

Б. Паскаль 
 


