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За горизонталлю:

2 Юрист, що захищає 
обвинуваченого або 
веде якусь справу в 
суді, а також дає 
поради з правових 
питань. (7)

7 Цілковите безладдя. 
(4)

8 Краплі води, що 
осідають на 
поверхні ґрунту, 
рослин та інших 
предметів, коли з 
ними стикається 
охолоджений 
приземний шар 
повітря. (4)

9 Жінка, яка грає у 
театрі або у кіно. (7)

10 У період античності 
та в середні віки ²  
європейська назва 
представника 
корінного населення 
Північної Африки. 
(4)

12 Розплавлена 
силікатна маса, що 
виливається на 
земну поверхню під 
час виверження 
вулкана. (4)

15 Чагарникова 
рослина або деревце 
з жовтими квітками 
та їстівними 
ягодами. (5)

17 Тиснява. (6)

18
Сільськогоспо

дарська машина. (6)

19 Корисний овоч. (6)

21 Один із 
найдавніших 
християнських 
образів. (6)

22 Воскоподібна 
речовина сірого 
кольору, яку 
виділяють 
кашалоти. (5)

23 Муніципалітет у 
Франції, у регіоні 
Шампань-Арденни, 
департамент 
Арденни. (4)

26
Давньосканди

навське і 
давньоірландське 
епічне сказання про 

легендарних героїв 
та історичних діячів, 
що має прозову 
форму з 
віршованими 
вставками. (4)

28 Прихильниця 
відірваного від 
життя «чистого 
мистецтва», 
естетизму. (7)

29 Страва з дрібно 
нарізаного м'яса, 
тушкованого з 
овочами. (4)

30 У Монголії ²  
селянин, що 
займається кочовим 
тваринництвом. (4)

31 Великий крик, 
галас, тривога. (7)

За вертикаллю:

1 Передньоприводний 
автомобіль 
українського 
виробництва. (4)

2 азонафтове 
родовище, яке 
розташоване в 
Мангістауській 
області Казахстану. 
(4)

3 Український 
скульптор (жертвам 
фашизму «Бабин 
Яр», Київ). (6)

4 Друкарський 

похилий шрифт з 
начертанням літер, 
подібним до 
рукописного. (6)

5 Велика сітка, що має 
форму мішка, для 
ловлення морської 
риби з невеликих 
суден ²  траулерів. 
(4)

6 Порушення 
симетричного 
розташування 
суміжних деталей, 
дотичних поверхонь 
і т. ін. (4)

10 Найменша кількість 
чого-небудь. (7)

11 Досвідчений, 
бувалий воїн, який 
брав участь у 
багатьох боях. (7)

13 Місто на 
південному сході 
США, столиця і 
найбільше місто 
штату Джорджія. (7)

14 Штат у США. (7)

15 Паспорт, документ 
(жарг.). (5)

16 Грошова одиниця 
Франції до введення 
у 1799 році франка. 
(5)

20 Той, хто охоче 
займається чим-
небудь, кохається в 
чому-небудь. (6)

21 Той, хто володіє 
мистецтвом 
виголошування 
промов. (6)

24 Представник 
основного 
населення 
Передньої Азії та 
Північної Африки. 
(4)

25 Річка на 
Бесарабській 
височині, права 
притока Дністра. (4)

26 Лапландець. (4)

27 Учасник якої-небудь 
гри (4)




