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За горизонталлю:

2 Номінальна або 
вільна вартість акції 
чи грошового знаку 
(7)

7 Скринька з вузьким 
прорізом, в яку 
опускаються 
виборчі бюлетені 
при таємному 
голосуванні (4)

8 Сьома планета 
Сонячної системи 
(4)

9 ... Лампсакський 
(давньогрецький 
філософ) (7)

10 Автор літературних 
віршованих, 
прозових і 
драматичних 
поетичних творів (4)

12 Народний поет-
імпровізатор і 
співець у казахів, 
киргизів та деяких 
інших 
середньоазіатських 
народів (4)

15 Актор, який зиграв 
Уерлі у фільмі 
«Звіробій» 
(Союзтелефільм, ) 
(5)

18 бокова частина 
віконної або дверної 
рами, стесана 
навскіс (5)

19 Величина місткості 
(5)

20 У Стародавній 
Греції та 
Стародавньому 
Римі ²  оратор і 
вчитель 
красномовства (5)

21 Жіноче ім'я (5)

22 Господарське 
приміщення для 
зберігання різного 
майна (5)

23 Чиє-небудь 
повідомлення, 
звернення до кого-
небудь із викладом 
якихось відомостей, 
положень, думок. 
(5)

26 Водоймище (у 
природному чи 
штучному 
заглибленні) з 
непроточною водою 
(4)

29 Сауда бінт ... (друга 
дружина пророка 
Мухаммеда, мати 
правовірних) (4)

31 Ррайонний центр на 
півночі Київської 
області (7)

32 Захворювання 
людини й тварин, 
що виникає 
внаслідок 
потрапляння й 
перебування в 
тканинах або 
порожнинах 
організму личинок 
мух і ґедзів (4)

33 ... Кальман 
(угорський 
композитор). (4)

34 Філософський 
термін, що означає 
вище, абсолютне 
начало, що має 
джерело (7)

За вертикаллю:

1 Густі сходи посівів 
(4)

2 Обледеніла кірка на 
поверхні снігу (4)

3 Спеціальний знак, 
яким в Україні 
маркуються 
алкогольні напої та 
тютюнові вироби. 
(5)

4 Антипод брутто (5)

5 Відбиття звукових 
коливань від 
перешкоди, коли 
вони сприймаються 
роздільно від 
первісних коливань 
(4)

6 Зимовий віз на 
полоззях (4)

10 пилосмокт (7)

11 Сцена для виступів 
акторів, музикантів, 
співаків, промовців і 
т. ін. (7)

13 дівчина з довгою 
косою (7)

14 накидний ключ (7)

15 чоловік зарази (5)

16 ... Гриневичева 
(українська 
письменниця) (5)

17 Густий пушок з 
коротких волокон на 
поверхні деяких 
тканин (5)

24 Річка в Закавказзі, 
права притока Кури 
(5)

25 Спів. (5)

27 Шерстяна тканина 
полотняного 
переплетення для 
верхнього одягу. (4)

28 Етикетка (відмітка 
чи позначка) в 
паспортному 
документі (4)

29 Статистичний ... 
пишеться на 
спеціальних, 
виготовлених 
друкарським 
способом бланках, 
текстовий ²  на 
звичайному папері. 
(4)

30 ... Твен (4)




