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Berlin.

Vorwort.
Unter den ukrainischen Lesern, insbesondere in Kreisen
der еЬеm. ukrainischen Offiziere, die вісЬ mit der deutschen Mi1itarliteratur befassen, besteht seit langem der
Wunsch nach einem Militarworterbuch in deutsch-ukrainischer Sprache. Diesem Verlangen entsprer:hend, Уег
іаlНе ісЬ іm Jahre 1929 ein deutsr:h-ukrainisches Mi1itarworterbuch, das damals jedoch keinen Verleger fand.
Dieses Worterbuch wurde іm Jahre 1937 bedeutend уег
grofiert, иm den Bediirfnissen unserer Zeit аиі allen mі1і
tariBchen Gebieten Geniige zu tun.
Die politischen Ereignisse der letzten Jahre haben ПШl
auch in deutschen Kreisen grofies Interesse fiir die osteuropaischen Probleme geweckt, insbesondere Шг das
ukrainische. Diese Tatsache ermoglichte ев, dafi das уог
liegende Worterbuch seiner Bestimmung iibergeben werden
kann.
Der deutsclle Teil des vorliegenden W6rterbuches stiitzt
вісЬ ан! deHtsche Militarliteratur und zahlreiche nach dem
vVeltkl'iege erschienene Militarworterbiicher. Ев enthalt
аисЬ veraltete AHsdriicke uncl воlсЬе der еl!еm. 6sterreichisch-Hngarischen Агтее. Ich ЬаЬе diese aufgenommen, иm das Studium der alteren' Mi1itarliteratur zu
erleichtern.
Der ukrainische Teil stiitzt вісЬ hauptsachlich аи! das
"Russiech-ukrainische Mi1itarworterbuch von S. und
О. J а k u Ь s k і, Ukrainischer StaatBverlag 1928" sowie
аи! zal!lreiche fachtechnische Worterbiicher, die in den

Jahren 1923-1932 von der Ukrainischen Akademie der
Wissenschaften in К і е w herausgegeben wnrden.
Уіеlе international gebrauchliche Ausdriicke (insbe"ondere аи! dem Gebiet des Flug\;'esens), die in diesem russisch-ukrainischen W6rterbuch enthalten sind, habe ich
durch ukrainische Ausdriicke ersetzt.
Wenn das vorliegende W6rterbuch recht vielen wertDienste leistet, во ist веіп Zweck егfііШ.

уоllе

Berlin,

іm .Іиlі

1939.
J ohann Ilnytzkyj-Zankowytsch.

Від автора.

Цей словник має СВОІО історію.
В

р. я належав до термінологічної комісії

1921.

в військовому таборі в Йозефові, що працювала

над

складенням українського військового слов

ника.

Виготовлено тоді

й відповідний рукопис,

але ж він із політичних причин не дочекався оголошення

В

,

друком.

1928.

р. появився в східній Україні єдиний

досі в українській лексикографії війСЬКОВИЙ слов
ник

Якубських

(Російсько - український

СЛОВНИІ,

військової термінології, ДВУ). Він не повний і надто
інтернаціональний у передаванні відповідних ,тер

мінів.

І ось, уважаючи ділянку військового слов

ництва за одну з важливіших, я взявся в

за

роботу над уложенням військового

в німецькій і українській мові.

1929., р.

СЛОВНИІ{а

Через два РОКИ

були в мене готові німецько-український і україн
сько- німецький рукописи, що з них І\Ожен охо
плював около

В

1937.

12

тисяч карток.

р. я рішився обидва словники значно

поширити та побільшити

їх

практичну вартість

для студійних і перекладних потреб. Це тим
більше, що ані у Львові, ані в Києві на. таКУ ро
боту не заносилося.
Я свідомий, що мій словник не останнє слово

впорівень

із

словниками

державних

народів.

Українська фахово-наукова термінологія ще завж,

ди в стані зростання, утривалювання а: то й тво
рення, коли йде про нові здобутки життя. Все ж
зразкований на згаданому словнику .якубських
та опертий на лексикографічних публікаціях
Української Академії Наук у Києві, є він ОДИІ-r із
чергових етапів на шляху до остаточного устій
нення української військової термінології.
В праці присвічував мені невідкличний наказ:
«О Д и Н

нар о Д -

о дна

мо в а

!»

Тимто В моїм словнику не знайти льокалізмів
галицького чи емігрантського життя, як:

«скоро

стріл», «панцирка», «карта» (в значенню:

мапа),

«газова маска», і т. п. Все ж уводячи Більше по
ширені в Галичині терміни, як «курінь», «кріс»
тощо,

я зазначив як такі,

що їх в аІ{адемічних

(1 ал.).

словниках нема:

Деякий відхил зробив я свідомо там, де йшло
про зукраїнщення інтернаціональних термінів, нпр.
«авіяція»,

«авіошкола»,

«rідролітак» і т. п.

«авіятор»,

«аероплян»,

Не знайшовши в академічних

словниках відповідних українських термінів, я по

давав

власні

фівського

новотвори

рукопису),

як:

«леТIlще»

«водувати»,

(з

йозе

«водолітак»,

«човнолітаю>, «односідець», «двосідець» і т. П ••Ж,иттн

покаже,

наскільки

скільки

вони

ці

новотвори вдатні,

відзерн:алюють

зп. на

сьогоднішні

сло

вотворчі тенденції української літературної мови.

Щодо правопису в мене рішало бе3Зftтережно
гасло: «О д И Н нар од
Тимто

Я

старався

за

оди н пра в оп и с!»
всяку

ціну

обминати

правописний хаос, що його з незрозумілих при

чин ще дехто плекає в Галичині. Новий т. з. ака
демічний правопис, прийнятий з

1929. р.

ІЇ УкраїН-

ською Академією Наук у Києві й Науковим Т-вом
ім.

Шевченка у Львові, був для мене твердою

основою в праці.

Видаю цей український військовий словник із
повною свідомістю пеr,учої потреби, що її ставлять
перед нашу громадськість

сьогоднішнє життя і

найближче майбутнє.

І коли мій словник хоч частинно сповнить своє
завдання при творенню нових форм українського
національного життя, то це буде для мене най
краща нагорода

за

Берлін, у липні

труд.

1939.
Іван Ільницький -3анr,ович.

Скорочення

Abkiirzungen -

deutsche -

німецькі

etw.
adj.

chemisch
etwa
adjektiv

f

іетіпіпиrn

сЬеm.

maskulinum
= neutrum
Osterr. = Osterreich
pl
pluralis
siehe
s.
taktisch
takt.

'"n

nkrainische -

унраінсьні

анат.

анат6мія

арт.

артилерія
астрономія

астр.

Гал.

=

залізн.

Галичина
залізниця
історія

лет.

=
=

мор.

=

мореплавство

понт.

=

іст.

фехт.

=

=:

топографія
фехтування
фортифікація

форт.
фот.

понтонерство

телефон, телеграф

тел.
топ.

летунство

=

фотографія

Erster

Теil

Deutsch - ukrainisches
Worterbuch

Перша час'тина

Німецько-українськнй

Словник

А

Abanderung f
Начення
лювати

скасування,

переі·

відмІна

n;

касуватн

abbelehlen

наказ,

ану·

Н_

abberuien відкликати
AbberuluBg f вІдклнк m
abbiegen відгинати, відігнутн;

еіnzеlп аыllеп!! одинцем!
Ablangen n переймання
Abiahrt вIД'Ізд; _ des Zuges ви.

t

рушення

п6ізда,

вІд'їзд п-

abblasen

ablerligen ВИРядlжати, -ити
Ablertigung f· виряджання, від·
права; _ der Kommandos виря,
джання команд; _
dез Zug.s
виряджання п6їзда; _ УОп Wa-

(газу)

аЬ!lаО'1І (reuer) затихати, стнхати,

збо·

чити

БИХJIипувати; випускати
газ (з бальонів); трубитн відБІй
Abblasepunkt m місце n випуску

Аьыіьепn

abblenden
АЬЬrпсЬ

grilies

А.~шрі

припинення наступу
m спраць6вана пара

t

АЬdaїiiШD.g
з

ПОЗЇСтавання позаді

n

заlтемнятн, при_
припинення; _ des Ап-

m

прест6лу,

АЬdісhtuпg

t

уі

зречення, уступлення
абдикація

t ущlльнlювання, _ення,

обтурація

AЬdichtungs

. •.

обтурацlйний;
цlйне кільце n

aЬdienen

abdrangen

заlщlльний,

Jing m

у_,

обтура

внслужуватн, вислужити
відкидатн,
відкинути;

відтіснити

Abdruck твідтиск; відбиток
abdriicken спускати ударник, нати·
скати на к6щок (спускний га
чок), вистрілити
AЬdriicken n спуск т ударника
Abendlappell m вечІрня перелІка,
в_ зБІрка; _ьегісы m вечlрне
донесення,
8_
згол6шення;
_езвеп

n

вечеря

t

8_

звід6млеННЯ J

AЬerkennung

t

В_

рапорт,

донесення

der Unilorm

влення права носити
однострІй, мундир

AЬessinierЬrunnen

т

позба·

уніф6рм,

абесинський

кол6дязь, а.... крнниця f
аыllепn стрІмко уриватися; пере·
х6дити з шир6кого В вузький
маршовий лад

Dtsch.-ukr. 1

замовкати;

слаб.ути

аЬШ.g.п відлітати, відлетІти; .іп,п
облетІти райбн
АЬiliеВ.п n стікання
Abflug т вІдліт (літака), вилі,
(кулі, стрільна); ~lеПе f місце

Raum _

n

вІдльоту

АЬflоВ т стік, вІдплив;
зайвинна вода

f

_wasser ",

ablrag.n доlпитувати, ви
ablrier.n відмор6lжувати, ~иТи
Abfiihren n відвбдження, відве.
дення; _ пасЬ ЬіпІ.п відведення
в

тил

т вІдхід, убуток; _ уом
вихід
із
ббю;
_ уоп
убуток в змІннім
складІ шкбли; (den) _ erganz.n
поповнити убуток (людей, ко
ней); іп _ sl.пen взяти в вида·

Abgang

Кашрl

.in.r Schul.

ток

Abgangswinkel m

кут вильоту,

"_

кидання

відпалений
aЬg.kampll зІмучений, пере_, змор·

abgebrannl

вечірній
AЬ.ndmeldung f вечІрній

abendlich

сЬеп наряд в сторбжу
Іви]стрілити

abl.u,rn

д6ваний

abgelost змІнений
abgenutzl зн6шений,

зужитий
AЬg.ordnet. т пос6л
замкнений на засувку
АЬg.запdtе т ви сланець
abgesessen (Reilerei) спІшений
abgesessen! злазь!
aЬgesondert
виділений,
окремий,

abgeriegelt

відрубний

2

abgelragen
зн6шений
abgewohnen, sicb відвиюіти, відви-

abgelragen
кнути

Abglanz

твідблиск

t

граничення;
ва.lІьна

розмежування, роз_slinie f розмежу

лfнія

т без6дня f
попустити 'попругу
аЬЬаlftегп здіймати недоуздок
Abhang т спад, схил, п6хил,
узбіч, згІрок; "апІІег _ лагІдний

Abgrund
abgiirten

спад,

л_

схил;

вlеіІег

_

узбіч (, круча (, урвище

f зарада
Abbolungspostsll.tion f

крута

n

АЬЬillе

поштова

кінцева

стація

Аььогlаыiluпgg f вІдділ підслуху
вання, команда п_; _dienst m
служба підслухування; _gelahr
небезпека підслухування; _geгіil n підслух6вий апарат
А ЬЬогеп n підслухування
abboren підслухувати
Abhorlposten т стІйка підслуху
вання; _.Іеllе f пункт підслуху
вання; _!iiligkeit
чинність під
с.чУхування; _trupp т команда
підслухувачів
abjagen відганяти, відігнати
abkandaren відцуrувати, відмунд

t

t

штукувати

Abkochen n варІння (харчу)
abkommandieren відрядІжати,

_ити,

відкомандувати
відкоманд6ваний,
відряджений

abkommandiert

Abkommandierung f
виряджання;

відрядження,

відклйкання

n

уг6да, міжнар6дня
ум6ва, конвенція (; ухил (мушки)
аЬkошmеп б6чити, ухилити
Abkriimmen n н:ітиск на язичок

Abkommen n

(при

стрілянні)

abkuppeln розчіп:іти, розчепити
abladen розвантажувати
Abladung f розвант:іження n
Ablage f польовий склад (харчів)
_pla!z rn Сl(ладове мІсце, М
ск.Тl8дання

СКІнчення

dienstes

Abgleiten n сковзання, зс6вування
abgrenzen розмеж6вувати
abgrenzend розмежувальний

Abgrenzung

abpacken
Аыпl
т
der Zeit скІнчення
(строку); _ de. Diens!es _CI(~H
чення n службн; _ des МIIIІаг
служби
Аыьепn n

загин,

військов6ї

умирання,

1(0-

н:іння

ableisten відбув:іти (службу)
Ableistung f відбуття n (служби)

аыіІепn відвертати, відв6дити
АыіІегr т відвіДННI(
Ableitung
вивід, вІдвід, відв6дження, відведення, виводfння;
еіпlасЬе _ пр6сте відведення
Ableitungsgraben т водовідвlдний
рівчач61(, в_ канава f
Ablenkung
відверт:іння (уваги),
вlдхил, зб6чення;
Jangrill т
відвертальний н:іступ, в_ ат:іка
ablosen зміняти
Ablosen
зміна;
_ der Wache
змІна стор6жі
Ablosung
змІна;
частииа, що
зміняє
Abmachung ум6ва
Abmarsch m вирушення, відмарш,
похІд; _weg т дор6га вимаршу
abmarscbieren вирушати

f

f

n

f

f

Abmarschieren n вируш:іння
Abmeldung t відгол6шення n
Abmessen n відмІрювання; р6змір
АЬпаЬте f приймання; -heschu8 m
пр6бування гарм:іти при прий
м:іниі; _kommissioli приймальна
комісія

f

аЬпеЬтЬат здійм"lльний, _ний
АЬпеЬтеп .. здіймання
АЬпеЬтег т здійм:іч
Abneigung f нехіть; вlдхил, дери
в:іція
abnutzen зи6mувати, зносити; зу
живати;

Abnntzung

виснажати

f

зн6mування,

спраць6ваність,

МавсЬіпе

einer

знос;

виснаження;

_

спраць6ваиість

машини;
mаtегіеПе _
зужиття
матеріялу, матеріяльне З_, спра
ць6ваиість матеріялу

АЬоппетеп! n передплата f
Abordnung f делеrація
Abort m відх6ДОI{; _grube f
ДОК,

вихо

паскудник

abpacken

РОЗВ'ючlувати, _ити

3

abpatrouillieren
abpatronillieren

позирати

патру

лями

рикошетувати, відбивати,
сповзати
Abprallen n des Oescbosses рикоше

abprallen

туваиня гарматня, сповзання г_

t

віддаJJЬ рикошету,
спбвзника; _winkel In кут

Abpralllweite
в_
рикошету,

к_

спбвзннка

Abpraller m рикошет, спбвзник
abprotzen здіймати гармату з передка

n здіймання з перед"а

Abprotzen
Abreise t

від'їзд

m

аЬгеі8еn відірватн,

t

нути

заlгоРодити, від_;

засу

засув

Abriegelungsleuer n ізоляційно-за
с .• бнниЙ вогбнь m

віДБивати; відк6чувати;
охбплювати (фронт, вброга)
АЬгоllеп n відк6чування
.brilcken вирушати
abrunden З301{р'}глювати
abriisten роззбр6ювати, роззброfти

abrollen

r роззбр6ЄIІНЯ,

A~:s~u:~g

роззбро-

ВИСЛИЗ8ТИі 1<6взати на
крилб (літак); осуватися
ЛЬгutsсhеll n к6взання на крилб

abrutschen

.

(літак)

Absage t
absatteln

відм6ва

розсідлати,
розкульБЗ
чити; скинути їздця
ЛЬsаtz m збут; закаблук (чоБІт),
підбір

absch1itzen оцін!ювати, -йти
Absch1itzung t 6цін[ка), таксувания
abschieben відіс .• ати (в тил), евакувати

Abschied m відстав[к)а; Jgesuch
n прохання про відстав[к]у
abschiessen

вистрілити; збивати що

кулею, зістрелити

abschlagen
відступ

1*

вершувати, за_; f'rieden
ритися, СКластИ мир

відбй[ва]ти; трубити на

_

доl
зами

Аьвсыl88 m закінчення; _meldung
f кінцеве донесення, к_ згол6-

t

шення;

_8cbraube
замикальна
шруба, замикальний гвинт m
Abschneiden n зрізування
АЬосЬпіІ! m витинок, викрій, сег
мент; дільниця, відтинок; (е
l1ibrdeter _ загр6жений відти
нок; glatter _ гладкий сектор

Abschllittslabteilung t розмежувания
дільниць; ..grenze t границя вІд
тинку,

відривати

Abrei8ziinder m витяжна трубка
(арт.)
аЬге.tепвід'fхати (верхи); _(Strecke)
об'їздити верхи
Abrichtnng
муштрування n
abriegeln

Absicht
аЬвсЬіеВеn виlкінчувати, за_;

г_

дільниці j

_komman-

deur m начальник бойов6і діль
-"eserve резерва бойов6го
відтинку;
_verteilung t п6діл
відтинку;
_winkel m кут сег
нfщі;

менту,

кут

вйкрою

дільницю

abschnittsweise

за

діль

ницею

Abschnitzel m окравка t
abschrauben відшруб[6в]увати,

від-

гвйнчувати

abscbrecken відстрашlувати, _ити
Abschreiber m пеоепйсувач
abschreiten прох6дити; визначити
віддалення
кр6ками;
f'ront _
прох6дити в[з]д6вж фр6нту'
відпис m

Abscbrilt

t

АЬосЬоЬ m опор6жнення, відіслан
ня, евакуація; _ der Einwohner
евакуація населення; ~raben m

сполучний хід; _вІаІіоn

f

еваку

аційний пункт, е_ стація; _transрогІ m евакуаційний транспорт

АЬасЬо6

n

зістріл;

m

зістрелення

(літака)

пол6гий, спздистий, по
ложистий, спох6винний
Abschiissigkeit положистість, спа

abschiissig

дистість;
жистість

f

по .• о
траєкт6ріУ
Absendemoglichkeit
м6жнjсть від

_ der f'lugbahn

t

силати

Absender 1n відсилач, посилач
absetzen, sich vom f'einde відірва
тися

від

Absetzprobe f

в6рога

пр6бне

здіймання

(протигазу)

Absicht f

загад. задум,
замір, намір m

замиее",

спішуватися,

спfшитисJt:

злазити, зсідати; _
шувати (кінноту)
спішування
зсідання (з коня)

Absitzen n

lassen

спі

Absolvenl '" абсольвент
Absonderlichkeil f відмінність
виділяти,

вирізнЯТИ

приміщення

Absonderungsraum '"

~

Д.,я арешт6ваних

висисати, вбирати (в
себе),
висм6ктувати, ПОГЛИН:1ТИ,
абсорбувати

absorbieren

Ab~orbierl.~a!kei!

f

вбирання (га

ЗІВ); гlаhlgkеlt f поглинуватість
вбирання (в себе),
всисання; _slabigkeit f вбирна
спром6жність, всисна здатність;
_smittel n вбирний засіб; ~slоll
'" вбирна речовйна f

Absorption f

аЬораппеп

Розlпрягати,

від_

Abspannen n відlпрягання, роз_
Abspannung f ут6ма, осла ба
Absperrung f 6бступ, обступлення;
перегор6джування n
abspiegeln відзеркалювати
Abspiegelung t відбиток, відзеркадення

11-

Absprung '" зіскок
abspulen змотати, відм6т[ув]ати
Abspuler '" витушка f
Abstammungsschein '" родовідний
лист6к

A~stand

(коня)

'"

віддалення, дистанція,

Інтервал

abstecken

тичкувати,

трасувати,

жалонувати

Abstecken

n

трасування,

розмі

узвіз,

"-

спуск

Abstimmung f

голос6вання;

на-

стр6ення, нзладження n
abstoppen заштоп6рити
abstossen відшт6вхувати
Abstossen n відшт6вхування
absteuern посіяти вогнем
Abslulung f градація; ешел6н т

abslumpien
пити

грянути, звалюватися
обшукувати, обдивитися
Absucber т перешукувач
Аыі1 n (апсЬ m) переділ (в ваго
ні); _ іШеstе m начальник пе
реділу (в часі транспорту)

аЬзосЬео

Abteilung f
зі6н

частина, вІдділ; днві
(арт.); р6зділ; administra-

Ііуе

_ адміністративний вІдділ;
aeronautiscbe _
повітроплавча
частина; besondere _ спеціЯJIьаа
частина; detacbierte _ окремий
дивізі6н;
epidemische _ епіде
мІчний

вІдділ,
п6шесний
8_;
летучий загін;
geзімкнена частина;
kartograpbiscbe _ мапографІчний
відділ; meteorologische _
мете-

lIiegende _

schlossene _

0poлoгчHий

при"уплювати,

приту·

вІдділ;

шоЬiliвіе

rende _ мобілізувальна чаСТИ"d;
mobi1isierte _ змобіліз6вана ча
_

мотори.36·

нічна частина; _ zur
Verwendung частина

стина;

motorїsierte

besooderen

вана частина;

tесhПlsсhе _

1ех

окре ... о,о

призначення

Abteilungslbenennung f

назва части
НИ;
_feuer n дивізі6нний во
г6нь; _IiiЬгег m командир днві
зі6ну (вІдділу, заг6ну); ..kom-

m~nd~ur т командир
(ВІДДІлу,
чальннк

заг6ну);
відділу

днвізі6ну

..Ieiter m
(в

на
установі);

_вІаЬ m штаб дивізі6ну
Abtransport m перевезення

назад,

відвезення

abtrellsen

Abwalzen

чання

absteiJ(end додІльний
Absteigstol1en т мінний

т урвище, спад; вІеilет_
стрімкий спад, круча f

Abslurz

abstiirzen

(кінноти),

absonderl1 відокремлювати, відлучати,

Abwehr

4

absitzen
absitzen

розгнуздувати
n звалювання

abwalzen

відкочувати, відкотйти)

звалювати

abwarten вичіl(увати, вижидати

Abwartung f чищення n коня
Abwascben n відмивання
abwassern відв6днюватн, осушу
вати

Abwasserung f
шування

Abwehr f

n

відв6днення,

осу

обор6на; протнр6звідка,

контрр6ЗВІДка

5

Abwehr ...
оборбнний;
.J>.r.itоборбнна
готбвість;
вартова частина; _dienst m роз
відчо-оборбнна служба, проти
рбзвідча "-;
_І.пи n оборбн
ний вогбнь; _Ironl f оборбнний
фронт;
_ша6паЬшеп f Ір! обо
'рбнні заходи; _шШеl n оборбн
ний засіб; _schlacht f оборбн
ний бій т
abweichen відхиляти
Abweichung f відхил, в.jДХИ~'lеННЯJ

Abwehr. .•
Bcbalt f

ухил; mіШеr.

хил,

_

серединний в[д

середній

в[дхил;

scbeinliche _ імовІрний
.bwerlen скидати (бомби)

wahr-

вlдхил

Abwerfell

т"

abwinken

відсутність
махати, відмахаТИj

скидання

Abwesenheit f

дати

знак

протирати,
т скидання;

ЧИСТИТИ

abwischen

Abwur!

скидуване

_meldung t

зголбшення,

скиду

ване
донесення;
-шuпіtіоп
летунська
амуніція;
_st_He
місце

скидування

_!ascbe f

t
f

донесень;

торбина

для

скиду

BaHH~ донесень

Aerostatik
(кулемет); _stoHen т спускний
вйжіль (мйвзера); _sШсk n ку
рбк; ,_vorrichtung
f спускний
пристрій, е_ механІзм
Abzweigung f розгалуження, роз
х6дження

n

Achsldruck m
вісь;

тиск беи, нйтиск

-Iager n

на

осяниця; ~ісЬ
напрямок бен; Jitz m
гніздб беи; _stand т віддйлення
беей
АсЬв. f вісь; abnehmbare _ здій
мй[ль]на вісь; rohrenlormige_
трубчйста;
unauswecbesbare _
нездійма[ль]на вісь; per _ тя
глбм
Acbsel ... наплічний; _band n а..:
сельбанти; _klappe f HapaMeHH>lK
(сукбнний); -<іешеп m лЯм[ .. ]а;
_schnur f нараменний t>..HYP;

tung f

_spange f

нараменник

(сукон

ний); _sШсk " наплічню, т
АсЬєеп . .. осевйй
АсЬІеl n вісімка f
Acbtung
позір т, увага •

t

Acl,tuog! увага!
Acker m рілля Г; _Ield n нива f
Adamsit n ада""йт (бойовий газ)
Ad_r f жищі
Adjustierung t умундирування, ла

abziiblen відлlчlувати, _ити
Abzablen n відлlчlення, _ування,
штуиок т
Abzaumen n розгнузд[ув]ання
І
Abzeicben n відзнака, відзначен- Adiulanl '" значк6вий, адьютант
Adjutantenlabzeicben nlр! відзнака
ня; _lпсЬ n ,сукнб для відзнак
аЬІіеЬеп
здіймаТИj
віДСJIОНЯТИj
спускати курбк
Abzug т спуск курка; відхід,
відмарш; одрахування (з плат
ні);
_ liir VerpilegU\lg одраху
вання за харч, 6длік за харч,
qдбава за харч

Abzugs . . •
вісь
скнй

спускний ;

_achs.
_Ied.r f спу
_gelenk n спу
_grab.n твід

спускання;
пружина;

скний вйжіль;
плив6вий рів, В_ рівчак, від·
відний рів;
_baken т кбщок,
спуск ний гачбк; _ЬеЬеl т спу
скний вйжіль; _klammer f спу
скнй клямка; _klinke
зйскочка
спуску; _Іеіпе f спускний шнур,
с_ линва; _planke f
спускнй

t

планка;

шнур;

_scbnur
_stange t

f

спускний

спускний

тяг І

значков6го;
_rang т ВИКЛИК
значкових
адміністративний
Admiral m адмірал

administrativ

Admiral. .. адмірйльський; _arzt
m адмірал-лІкар; -всЬiil n адмі
рйльеький корабель;
_stab m
адмірйльеький штаб; _stabsollizier m старшинй морськбго ге
нерйльного

штйбу

Admiralitiil f адмірйлтlйетво n
Adresse f адреса; ап _ на адресу
adressieren [за]адресуватн
ad$orbier_o (ао der UЬеrШісhе Oase
au пе теп) адсорбувати (хемія)

V

Aerometer ft, повітром:ір, аерометр
aeronautisch аеронавтичний, пові
троплйвний

Aeroplao тлітак, аеропл!!н
Aerostatik f аеростатика

6

Agent
Agent 11t areHT
Agentenerkundung f areHTYPHa

р6з

відка

Agentur f areHTypa
aggressiv зачіпний, нападний,

мре

сивний

Agitation f

агітація; _sfeldzug 11t
агіткампанія
(агітаційна
к_);
агітаційний гарма

_sgescho8 n
тень

Ambulatorium
Alarmierung t підіймання n а"ярму
Alarmlquartier " алярм6ва квар
тира; _platz 11t а.,ярм6виЙ пляц;
_sammelplatz 11t збірний пункт
на трив6гу,

з_ алярм6вий пункт;

_signal " гасло трив6ги, знак
т_;
_iibermittlung f передача
(гасла)
трив6ги;
_unterkunft f
квартирне розташування в збіль
шеній бойовІй гот6вості; _un-

terstand m сх6ванка на
.gitieren агітувати
Ahnlichkeil t подібність, сх6жість
в6ги; -zeichen n гасло
Ahorn 11t явір
в6гу, алярм6вий знак
Akademie f академія; militar-medi- . AI.un m галун

військ6во-медйчна ака
демія;
militar-technische _ вій
ськ6во-технічна академія; wis
senschaitliche _ академія наук
Akademiker 11t аJ<адемік
akademisch академічний
Akkumulalion
акумуляція

ziniscbe _

t

Akkumulator m акумулятор
Akkumulator. " аJ<УМУЛЯТОРНИЙ
Akrobatik t аJ<робатик,

Амоlеіп n акроле!на (бойовий газ)
Akt m акт, документ
Akten. " . акт6вий; _kas!en m
скринька на документи; _stiick
n документ 11t
Aktion f акція, дія
Aktions .... (що відноситься до
дії); _bereitschaft t гот6вість до

f тяглість діі;
вІльність дії; _verlaui
дії, п_ операції
aktiv дІяльний, чинний, активний
aktiviert актив6ваний
Aktivitat f активність; chemische _
дії, акції;

_freiheit t
m перебіг

\ І
V

_eillheit

хемічна акт"Йвність

Akustik f акустика
.kpstisch звук6вий,
стичний

лад,
за_

а_

приладдя

трив6жити, алярмувати,

f

альхемія

alkalisch алькалічний
Al1iiiliOr- (Wеіпgеіst) m альког6ль
Аllее

Alliire

t

алея

(Oangart

des

Pferdes)

алюр а

(хід коня)
АlшапасЬ 11t альманах

Аlреп. _. альпеЙСЬКИЙ; _jager 11t
аЛЬПеЙський стрілець, егер
АlрЬаЬе! n абетка, азбука, аль
фабет-m

"Іріп ВИСОlСогfрський
ВИСОlСогlрський

Alpinausriistung f
лаштунок

11t
•
черствий (хліб)
вік, літа; dіепstрШсhtіgеs

altbacken
АНег

n

призовний

_

Alterslfolge

t

вік;

_
vormilitiirisches

допризовний вік

t

старшинство; ...grenze
вік, границя віку;
річник (уроженці од

граничний

_klasse f
ного

року);

шИнство

n

в

_vorrang
службі;

11t

стар

Julage f

вйслужний додаток

АIІтаІегіаl
старий

дзвінкий, аку

Alabaster 11t алябастер (рід Гіпсу
Alarm m сп6лох, трив6га, алярм;
_blasen трубити на алярм; ~сЬlа
gen бити на алярм, трив6гу;
stiller _ тиха трив6га, т_ алярм
Аlзrт ... трив6жний, алярм6вий;
-hereitschaf! f поалярмна гот6вість; ..gera! n алярм6вий при
.alarmieren

АlсЬетіе

час три
на три

n

м_

брак6ваний матеріЯ.l

m

Аlпшіпіиш 11, алюміній

1Піііііііііі.іій . " алюмінійний
malgam n ~Ha,
гама

f

amalgamieren

зма.llЬ·

аМЗ.1lьгамувати

Amateur (Liebhaber)

тлюбитель,

аматор

АшЬ06 11t кова[д]ло n
Ambulanz f лікарня, амбулянс;
_всhill n шпитальне су дн6
ambulatorisch амбулят6рний
Ambulatorium n амбулят6рія; сЬе
mівсЬео _ хе"ічна амбулят6рія

7

Ammoniak

V

Ammon!ak n амQ.jjіяк m "

Аmmопшm

аМ6lШr(хешя); schwe-

n

Ammonpulver n амонал-m (хемія)
Amp"re пампер; _meler n амперометр; -sekunde t ампоросекунда; _stunde t амперогодина
Amplilude t ампдітуда (віддаль
хитаиня)

t

дзбан6чок m, ампулка
ампутація
amputieren відтинати (кінцівку),
ампутувати
АтІ -п управлІння, уряд, конт6ра

t

АтрпІаІіоп

Ашl. " ""

уряд6вий,

служб6вий;

..angelegenheit t уряд6ва справа;
-Ilebiiude n уряд6вий будииок;
_person t уряд6ва ос6ба; ....raum
службове приміщення;
waltung f волосна управа;
sleher m начальник уряду

m

Analogie

t

анал6гія

analogisch

логічний

подІбність,

_ver-

_vor-

сх6жість,

подібний, сх6жий, ана-

t

t
t

Anemometer '/" вітромір, анемометр

onerkenneu (ols) визнавати (за що)
anlahren рушати з мІсця; висварити (ког6)

Anlang m початок, п6чин; _ der
Vorhut голова авангарду; _ der
Коlоппе початОК кол6ни, голов';
к_

Anlallgs " _ _ початк6вий; ~пвЬіldUllg t поча'l"к6ве навчання; _егlolg m початк6вий успіх; _geschwindigkeit f початк6ва швидкість;
_punkt m
початк6ва
т6чка; _всЬіеВеп n початк6ве
стріляння; ~еісЬеп n початк6ве
гасло, п_ знак

доторК/іти;
ох6плювати
(ворога)
апlепсЬІеп зв6гчувати, звогчити

anfassen

Anllug m приліт, д6літ, підліт;
_weg m дор6га t д6льоту, дор6га

t

antordern

АпаlрЬаЬеІ тнеграмотний, анальфабет
Analyse
аналіза;
chemische
хемічна аналіза
analysieren аналізувати

t

заlсв6ення, прн_, захват, захоп m

wAneignung

ielsaures _ сі~.~6нія

Ampt1lIe

Anlleworbene

прильоту
вимагати

AniOl"derung f вимагання,
заяв[к]а; schriitliche _

вим6га,
писана

вим6га

Anlrage f запит т, запитання n
Aniiihrer т вожай, проводир
Angaben ГlР! дані; ballistische -

АпагсЬіе
безуряддя n
Апаlошіе
анат6мія
балістичні дані
АпЬап т прибуд6ва
І angegriilen [за)атак6ваний
АпЬапеп т прнбудування n
Angeklagle т підсудний, обвинуanberauml визначений (термін)
ваченнй "
""
Anberaumung t визначення (тер- Angelegenhelt f справа; dlenstllche
М,іну)
_ служб6ва справа; I~ul~nde anbinde,. нав'язувати, ув'язувати,
пот6чна справа; personllche прив'язувати
о~обиста справа
Anbinden n ув'язування (кара); an~elebnI опертий (крило фро,!ту),
нав'язування
ІЗ забезпеченим крил6м; beldersеИs _ з об6ма опертими КРИAndenken n пам'ятка f ,

t

Anderlhalbdecker т півторакрил
Anderung t відмІна, змІна, переіначення n
Andrang т навал,

натовп; _ zU
den l'ruppenteilen навал до чаетин, приплив доброВ6JIьців до
'І..
І

лами

Angem~ssenheit
БідНІСТЬ

t

помІрність, відпо-

Angestellte т служб6вець
Angestrengtheit f напруженість
Angewohnheit" f привйчка, навичка,
призвичаєНlСТЬ

Andrehlkurbel t пускова к6рба; angeworben вільнонаilманий, віль_vorrichtung t пусковий пристрій,
НОНillйнятий, заверб6ваний
aneignen присв6ювати, привлащу- І Angeworbene т затяжець, вербувати, привластити

ванець

8

angezogeo
angezogeo зодягнений, одягненнй;
пісЬ! 8auber _ неох~йно одя
гненнй

aogliedero
.ngreilbar

прилуч~ти, приєднувати

відкритий

до H~CTYnY
наступати,

angreifen напастув:іти;
атакувати

Лпgгеilег т напасник,
агресор
angrenzend суміжний,
уграничннй

Angrenzung
чення n
Angrill т
brechen

t

атакуючий,
граничний,

суміжність,

грани

н~ступ, aT~Ka; _ аЬ
перер[и]вати
н~ступ,
припинити н_; _ abschlagen від
бити

атаку,

в_

и~ступ;

-"0-

setzen нззначати наступ; dem
~ ausweichen виминати юіступ;
аппеЬшеп

_

атаку;

приняти
н~ступ,
поч~ти на

begionen

ступ; beschleunigter _ пришвид
шений наступ; chemischer _ хе
МІчна ат:1кз, х- наступ; _ durchliihren перев6дити aT~KY, H~
ступ; entscheidender _ ріш~льна
атака,

вити

наступ;

aT~KY,

_ erneuern відно
_ liihren
gewaltsamer _ на

наступ;

вести наступ;
сильна
атака,

навальна

8-;

gewohnlicher _ звич~йна aT~Ka,
пр6ста а..; _ lеіІео' пров~дити
атаку; _ шіІ beschriinktem Ziel
атака з

обмеженою

ціллю;

ог!

IісЬег _ місцева aT~Ka, місцевий
н~ступ; plёitIlicbeг _ н~гла ата
ка, нсіступ; regelma8iger _ пля ..
н6ва
aT~Ka,
наступ; stallellormiger _ ешелон6ва атака; еіпеш
_ s!aodhalteo видержати атаку;
der _ s!ock!e атака припинилася,

ungestUmer
невтримна атака; unregelmii6iger
незорганіз6вана атака; _ unterпеЬшеп розпочинати атаку; _ der
З_

затишилася;

_ versagte атака не вдалася;
zum _ schreiten іти до атаки і
Іпш

_

iibergehen перейти до
_ vorgeheo перейти

ат~ки; zum
атаку

в

наступний, нападняй,
зачіпний; -"bschnitt т дільниця
наступу; _аЬвісЬ!
H~Mip насту-

Angrills • •.

t

АоЬаlt

пати,' замір атакувати;

t

відбивання

атаки,

_abwehr
н~ступу;

-&пzеісhеп 11, ознака атаки; -згt
сп6сіб ат~ки, наступу; -"пl
s!elluog розташув~ння до ата

t

t

ки, формув~ння до а.., ладн~н
ня до а..; ~еlеЬI т HaK~3 до

атаки; -hegioo т початок ата
ки; _dispositioo розпорядження
до ат~ки; _divisioo
наступна

t

t

дивізія;

_еіоЬеі!
одиниця на
ступу,
атакуюча 0_;
_eotwurl
т пр6ект н~ступу; _ield
п6ле
наступу; _i1ieger m штурмовий

n

літун; _lIiigel m наступне крил6;
_Іогш
ф6рма наступу, лад IL;
_lгопІ
фронт н~ступу; -&,eist
т
зачІпливий
дух, наступний
дух; _geliiode n місцевість H~

t
t

t

ступу; _gruppe
наступн~ гру
па, нападна г_; -Ішlоппе
на
ступна
колона;
..krieg
на
падна війн~; -liicke
неатак6ваний
проміжок;
-Iultwalfe

m

t

t

f

зачіпна повІтряна збр6я;

-Ius! f

запал,
до
н~ступу;
_рlао
m
плян наступу; _punkt m пункт
н~ступу; -І"апш
вити нок на·
ступу,
раМн
"-; -I"ichtung
напрям наступу; ~сЬlасЬ!
на
падний бій, зачіпний б_; -"trei-

m

t

lео т смуга н~ступу; _Ігпрре

f

t

наступальне
вІйсько,
ударне
в_; _uo!erstii!zuog
пlдтрим[ка]
при н~ступі; _verband
части
на
призн~чена
до
наступу;

t

m

_verfabren n сп6сіб наступу,
мет6да "-; _vorbereitung t під
гот6ва до наступу; _voriibuog t
вправа

наступу,

t

тренування н_;

t

зачіпна збр6я; welle
лава наступ~льних військ; _Іеі!
час наступу; -"іеl
ціль на
ступу; -"опе
смуга н~ступу,
з6на "-; ..zwischeospiel n про
міжня ціль наступу
Angs! t б6язнь, страх n

_walfe

t

t

n

aogst1ich боязкий, боязливий
1\0gstlichkeit t б6язкість, боязливість,

лякливість

зачіплювати, зачепити
АоЬаlt т порадник; керівництво;
затрим[ка], припинення n

anhaken
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anhaltend
завзято,

anhaltend

уперто,

напо

ао!апfео піти в наступ;
спітніти
(скло); запливати (до пристані)
приставлення; причалю
вання, абордаж; _
(ао. Ufer)

сідливо

тетація,

Anhaltepunkt

t

підстава

т

Anhali"puoki

зупинка;

т6чка

Aolegeo n

оп6ри,

причал т

пункт зачепу

Anhiiogeo n причіплювання
Anhiinge .. _ причіпний; _Іа"і

f

тягловий ваитаж
т причіпний Bar6H, при
чіпний
віз,
теліпанчик;
при~
біч.ник, прихильник

Anhiioger

Anhiiogel"itz '/1~
_vorrichtung t

підчіпннй сідець;
зачіп; _wagen т

причіпний віз
апЬапіеп накопичувати,

нагрома

джувати,
скупчувати;
_, вісЬ
накопичуватися, нагромаджува
тися

Anhiiufuog f

накопичення,
скупчення, з[громадження, на...- n
Апhоhе
горб6вина, горб т
Апlfdгіt...!!_бе3В6ДНИК n
~-"

t

Anl 1п nаніліна t
Ankauf'p!erd n закуплений
Апkег

ten

кінь m
кітва, якір, анкер; ..,. IісЬпіднести кітву, від'як6РИТИj

m

уог _ Ііеgеп
стояти
на кітві;
_ wегlеп кинути кітву
Апkег . . .
кі ,"вовий,
анкерний;

_Ilunke
_grund

t

лапа якоря, л- кітви;
т місце кітви; _keite

t

ланцюг

ankero

кітви
кидати кітву,

стати

якір, заЯК6РИТИ[СЯ]
Апkегlрfаhl
танкерний
_platz m місце кІтви;
веретено

кіл6к;

..rnie f

кІтви

t

ня команда
прибуття

додаток

Аоlа""

m

Aolegeplatz
Aoleguog t

n

т місце

причалу

абордаж т

апlеЬоео уперти, упирати; прилу
чати;
_, "ісЬ опиратися флан
ком,
прилягати
ф_,
прилучи
тися

t

All1ehouog

при тикання, прими
опертя,
забезпечення;

кання,

забезпечення обн

beider"eitige _
дв6х

крил

anlocken заманювати, заманити
АоШftео n des Ва110П" відставання
баль6ну
від
землі
(при
на
п6внюванні)
Аптаг"сЬ т наближення, підхід до
побой6вища,
наступний марш;
_ordoung
наступний порядок,

t

порядок підх6ду;
візна

дор6га;

Апmеlduпg

Aooiiheruog
ЮL.; '_
до цІли

t

t

_straBe "

шлях

під

зближання

згол6шення, заяв[к]а

прнlближення, з_,
наближення

zum Ziele

Аооііhегuпgs . .. (ЩО відн6ситься
до наближування) ; _geiecht n
зближування в бою; ~аЬео т
шанець для зближання, рів для

3_;

_шагsсh т наближання, рух

зближування;
гот6ва

ДО

_vorbereitung оід
_weg m

зближешш;

дор6га зближання, д..- підх6ду
АооаЬте t зал6ження, припущен

ня, ум6вність, д6гад;

takti"che_

тактичне ззл6ження, д6гад

annektieren

,привластити,

анекту

вати

Аппехіоп . .. анексійний
Апоdе f ан6д т
Anodeo • _ _ ан6дний; _batterie
ан6дна батерія; _krei" т ан6д
ний ланцюг, L
к6ло
anord.nen наlРядйти, ЗЗ-) наря

t

n

оускати в рух
споруда; осн6ва, заклад;

m

дж ати

привід

Апlа",ег тстартник

Anla6vorrichtuog

І

на

Aoklage t п6зов т, оскарження n
Ankleidezimmer n вбиральня t
aokoiipfen нав'язувати
Aokiiodiguogskommaodo n упередAokuolt t
ankurbelo
Aolage t

anorganiscb

t

спускний

стрій т; стартер т

Апlап! трозгін, р6змах

Anordnuog f
при-

!

зарядження, розпоря
дження,
заходи;
miiodliche _
слов[ес]не розпорядження

Jaoorganisch

анорганічний

--
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anpassen
добирати, добрати, доІ
стосувати,
прl'-,
припас[6в]у

anpas"en
вати

Апра"веп

_

пристос6вання, д6бір;

n

das Geliinde

ап

пристос6вання

до місц~вости

зручність

Anpassungsiiihigkeil
пристосування

Anprall m зудар, сутичка t
Anrechllung t залічення n
Anregung t п6чин т, ініціятива
Anreissen n

Anreiten n
.1Jзді,

підривання
приближання

в

кіннім

ладнати; нав6дити, на·
цілювати
anriicken підх6дити, підступ.!ти
Anrul m виклик

Anrui _ _ _

викличний

виклйкувати,

викликати

Anrullklappe t виклич нИй хлипак;
_knopl m викличний rудзик;
_kontakt т виклична д6тичка;
_signal n викличне гасло; _fa8fe
t виклична кн6пка; _vorrichtung

t

в'!кличний пристрій (пищик)
згромадження, скуп

Ansammlung

t

чення

т

Ansalz
п'ята

t

der

Gurlschieberkurbel

колінчастого

важеля,

приймача

Anschaulichkeil t наглядність
Anschies"en n пристрілювання
вої

(но

зброї)

anschirren
Anschlag

запряг[а]ти
т оповіщення;

прикладання

(rвинтівки);

_

апl

наВJI~жачки

твідмежник,
відк6ту

Anschlagbock
межник

anschlagen

(Gewehr)

(rвинтівку)

Ansclilaghohe
ня,

грудна

anschleichen

t

від

прикладатн

висота прикладан

висота
підІкрадатися,

принатурюватися

t

тика.юча

позиція

крила;

3

t

t

_Ver ..

bindung t зв'яз6к по фр6нті
anschnallen пристібувати, пристеб;

t

т попруга
літуна
засікати,
засіюітися
(робити засіки з дерев)
anschrauben приrвинтити; прикру
чувати, пришрубувати

Anschnallgurt

anschneiden

Anschriit (Adresse) t адреса
Anschu8tisch m стан6к для

при-

стрілювання

Anschiitlung f насип т
anschwellen надиматися; иаростати
Anschwellung t 6пух
ansetzen приклада ти (rвинтівку);
І1ризначати

до

Ansichtsskizze f

бойов6і діі
перспективний ри-

сунок

Ansiedelei f оселя, висілок m
Ansiedlung f осада
anspannen заlпрягати, в_
Anspannung f натуга, напруга
attspornen заlох6чувати, під_, спонук[ув]ати, порий8ти

замах;

gelegl прикладання з уп6рою;
_ ireihiindig вільноручне прикла
дання,
п_
з
руки;
_ Ьіпlег
Deckung прикладання ізза за
криття;
_ kniend прикладання
навк6лішки;
_ liegend прикла
дання

t

ка; -"оllе
шпуля з др6том
для вмикаиня в лінію; _slelle
пункт вмикання; _stellung при

нути

виіжджання

anrichten

anrufen

Ап.l08

Апsсhuб (іт Gelech!) m
зв'яз6к,
стикання; прилука; увімкнення
Anschluss _ •• злучний, напрямний,
притикальний; _ab!eilung t на
. прямний відділ, I L частина;
_шапп т
напрямний
в
",аді;
_шuНег
злучна мутра, 3_ гай

при_;

Anspornung f

заlох6чування, під_,

спонука, мотив т

Ansprache t пром6ва
Ansprengen n zum Оаlорр
в

перехід

гал6п

AnstaH f устан6ва, заклад; riickwartige _ тилова устан6ва; wirtschaitliche _ господарча уста
н6ва

anstaunen

загачувати,

тамувати

ansteckend заразливий, п6шесний
Ansteckung t зараження n
Ansteckungsfiihigkeit t заразливість
Anstellwinkel m кут атаки (літака)
Anstieg m схід на г6ру; підI!ЯТОК,
піднесення

Апstоб

m

згіршення

n

11

anslo6en
натрапитн (на кого); на
штовхнути;
прилучатися
anslrengen напружувати, напру
жити.
Anslrengung
натуга, напруження

anslo6en

Anslrich m

f

заlфарб6вання n, по_;
[за]барвлення n
А"Slurш m натиск, натав"
Апlаgопіsшus '" антагонІзм, су
противність f
Anlagonisl in супротивник, анта
гоніст
Апlеil тучасть f, уділ
Апlеппе f антена; einslrahlige
однолучева
антена; шеhrslrаh

Iige _

Апlеппеп
міць

багатолучева антена
. .. антеновий ; _sliirke

антени

Anthrazit т антрацит
Antimon n антим6н, антим6ній m
Antitanklgeschiitz n протитанкова
гармата; _walie f протитанкова
зброя

Anlraben n перехід т в ристь
Antrag т внесок, внесення n
Antransporl 11> довіз до фронту
Antreiben n поганяння, підігнання
antreiben підг,.анЯти, підігнати
anlreten ладнатися
Antrieb m передача (в машині);
понука, побуд; _rad n ма~о.вИк
Anlwort f вІдповідь; kompllZlerle
_ складна відповідь
anvertraut доручений, повІрений
311visieren націлювати
Anwachseu " наростання
anweisen нззначувати; вказувати;
асиrнувати;

призначити

(квар

тиру)

anwenden

пРиlстос[ов]увати,

за_,

вживати

Аопwепdеп
3.9._.

n

пРиlстос[ов]ування,

вживання

Anweisung f асиrнування n, аси
rHaTa; порадннк "', інструкція
anwerben заверб[ов]увати
Anwerbung t вербунок, завербу
вання n
anwerlen запускати (мотор)
Anwesenheit f присутність, принв
ність

Anwurlkurbel f

пускова· корба

arbeitsiiihig

АпІаы f кількість
АПІеісЬеп ". ознака f, познака f
Anzeige f оповістка (з пошти)
п6вістка
Aozeiger m показник, вказівник
АПІіеЬиng. . .. притяжнйй; ...J'iemen

m

притяжний

АПІи,

m

derer _
dichter

ремінь

убрання n, одяг; besonспеціАльний одяг; gasгазонепроникливий

одяг

(що

Anzugs . "

f

відноситься

до

одягу); -"rl
форма уніфор
МIJ, ф_ одностр6ю; _ordnung f
постанова про однострІй

Anziinder m запальничка t
Apotheke f аптека
Apolheken. " аптечний; _karre f
аптечна бідка; _Iaden m аптечна

f

крамниця

Apotheker т аптекар
Apparat '" прилад, апарат
Apparatenlkarre f апаратна

f
m

~lоЬе

Арреll

бідка;

апаратня

переліка

знак зБІрки;

_

f,

zuш

збl!? [ка f];
Beslchtigen
m одяг

збір для ОГJIЯДУ; _аПІО,

на перелІку

Approche (Laulgraben) f апроші
Aquator m рівник, екватор
iiqualoriaI рівник6 в ий, екваторіяльннй

Аrііошеtеr

m

частотомір, ареометр

iirarisch державний
Arbeit t праця, робота; leslg.setzte
_ визначена роб6та; Iaulend. поточна робота;
mechanisch.:механічна
роб6та;
iiberwaltlgende _ перемагальна робота;
wirtschaltliche _ господарча pQ,.
бота

t

тробітник; _зЬtеiJuпg
робітничий вІдділ, загін; JJatail-

Arbeiter
lоп

n

робітничий

батальйон,

(гал.) курінь; _trupp m робі
тнича ·команда, p~ відділ
робітничий, робочий;
робітничий убір, р
oд~г; _иlоІ, m успіх роМти
arbeitsfiihig працездатний, робото

Arheits . ..
_anzug m

спром6жний
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Arbe~lsfahigkeil

Arbeitslfahigkeit f РОботоспром6жність, працездатність; _folge f
черга

праці,
порядок праці;
_gamitur , робітничий гарнітур;

_g.schiitz n роб6ча гармата;
_krafl , роб6ча сила; Jeistung'

успіх роб6ти; _Іеіl.г m
керівник роб6ти; _рlап m плян робіт,
р6зклад р_;
--всhеша n
схема дій, с- роБІт; _8lаlІе'

робітня;
_!гпрреп 'Ір!
робітничі частини, частини обслуги;
_vermog.n n
снага
роБОТІ!;

_weise , сп6сіб праці, мет6да
IL.; z.it t роб6чий час
Archit.k! m (Baumeis!er) будівничий,

будівник, архітект
архів m; _ der ro!.n Агте.
архів черв6иої армії

Arcbiv n

Arm трука, рамен6, рам'н n
Armalur , озбр6єння
ArmaufIage t ліктьовий приступок,
JI..... уп6ра, підлікітник т

Armbinde , нарукавна опаска,

IL.

черв6на армія; ukraукраlнська армія;
ukrainische гоlе
украІнська
черв6на армія; verbiinde!e - союзна армія
Агтее ... армійський, військ6вий;

role іпівсЬе

t

армІйська

група

(постійного призначення); -зг-

lіІІегіе

f

ЬаЬег

т

армійська

t

артилерія;

_backerei
армійська пекарня;
_ьеlеы т наказ армії; ..befeblsкомандувач

_etappenkommando n
етапу армі!; _fIugpark

штаб

lепr

m

армії

армії;
армії;

армії;

команда

т армlй-

ський летуиський !,арк;.. _fiibrer
т командувач aPMI~.i Juhrung.

t

(Австрія); Jnspe.k-

армійський інспектор, 1-

_inspektion

t

воєнна округа;

інсп~.кція
Jюгр.г

m армійська військ6ва злука;
_korps пармійський к6рпус;
-Іі.l.гапl

m

постачальник армії;
армійська
стріJJивна кол6НЗ J валка; -пасhrichlenkommand.ur m начальник

_munitionskolonn.'

зв'язку армії; _oberkommaudan!
головнокомандувач (Австрія);
_oberkommandeur m командувач

m

армії; _ob.rkommando n головна команда , армії, головний
штаб а..,
начальна команда;
_op.ra!ionsgebie! n операційний
рай6н

армії,
0_
обшир
а..;
армійський
парк;
запас армії; Jlaltel m

_park m
-,"eserve ,

військове сідл6 (приняте в вій·
ську);
_!rain n об6з ·армії;

truppen

пов'язка
Armee , армія; aIIiierle - запринзнена армія; feindIicbe - вор6жа
армія; - іт Felde дієва армія;
regulare
регулярна армія;

~Ь!еіІung

Arsenwassersloff

'Ір!

армІйські частини

(окремого призначення); _verordnungsbla!! n вісник розпор>!джень армії; _wefterwar!e t ме-

теорологічна стація' армії

Armel т рукав; ~ufsсЬlаg т на.
рукавна вил6га,

вил6га рукава

..ЬпсЬ

заарешт6ваних

Armierung t озбр6єння n; _ der
Festung озбр6єння фортеці
Armzeicben n знак рук6ю
Аггев! т арешт; lеісЬ!ег (geIinder)
легкий арешт; тіttlегег середній арешт; slrenger _ стр6гий арешт
Arrestant т арештант
Arres!an!en •• арештантський; -"Ь!eiIung' арештантський вІдділ;
_anzllg т арештантський 6дяг;

n

книга

Arreslzelle' карцер т
arre!ieren арештувати, за.., заарешт6вувати

ко~андування аРМll; _fu8aril!-. Arrieregarde (Nachhul) , ар'єргард
lerle-Кraf!zugpark т аВТОМОбl-r:J\ s Ь·
и
льно-тракторний

парк

армійсь-

r с ІВ т арш н
.
Arsen (As. о.) n аршеюк, арсен '"
Arsenal 70 збройниця (, арсенал т
(тнмчасова злука), армійАгвепаl .•. збройничний
група;
_bauplquartier n' Arsenwassers!off m арсенов6день

кої важк6ї артилерії; -g"ebiet n
6бшир т армії;
армії

ська

_gruppe

t

група
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Art

Art f сп6сіб, рід, прикмета; all'r
_ давнього взірця; _ des Ап
grill,s сп6сіб хемlчного нападу;
_ d,r HilIswalle рід помічн6ї
збр6ї; n,uer _ нов6го тнпу
artesiscb,r (Brunnen) артезlйський
(колодязь)

Artikel '"

f

стаття

АrIШ,rі,
військо;

(,

артнкул

артиm!рія,

гарматне

bespannte _

запряг6ва

артиnc!рія; _ des Kri'gsbal,ns ар
тилерія в6єнного п6рту; l,icbte
_ легка артилерія; mittI,re

motorisierl __
моториз6вана
артилерія;
r_iI,nde _ кІнна артилерія; scbwere
_ важка артилерія; scbwerst,_
найтяжча
артилерія; _ zur Ье
sond,ren Verwendung артилерія
середня артилерія;

особливого

АrlШеrіе

призначення

артилерІйний,

, ,_

t

гар

матній; -.abteilung
артилерІй
НИЙ дивїзі6н, д- артилерії; rei..

tende -.abteilung f кінногармат
ній
дивізі6н;
-.ableilungskommandeur '" командир гармат
нього
дивізі6ну;
-.akademie t
артилерlйна академія; -.aulgabe
артилерlйне завдання; _апl
артилерІйний розвІдач,
вивідач, звідун; -.aulkliirung f
артилерlйні звlди; _aulmarscb '"

f

kHirer '"

артилерlйне
розгортання,
"під'їзд; -.aulslellung f розташу
вання артилерії; -.ausriislung f

артилерlйне озбр6єння n; ....Ье
deckung
артилерlйна охор6на,

t

прикриття;
бl/(

_bekiimpiung f

артилерії,

поб6рювання

дво
во

р6жої а_; ....bekiimplungsballer~e
батерія поб6рювання

(ворога);
група

,t

артилерl1

_bekiimplungsgruppe J

поб6рювання

артилеРl1;

_beobacbler '" артилерІй ний сте
жач; ....beobacblung
артилерій не
стеження; ....beobacbluogspuokl '"
артилерІйний

стежовий

_beobachtungsslelle f

пункт;

артнлерlй
ний стежовиЙ пункт; ....ЬевсЬп8
m артилерІйний 6бстріл;_dесkuпg
f охор6на артилерії; _~epot n
артилерІйний склад; _d!en~t m
служба

артилерії;

_Ieldd!enst-

Artilleri,unterstiitzung
ordnung f

бойовий статут арти
леріі; _Іепеr n артилерійний во
г6нь,

гарматний В_;

_feuer ver

w

зменшити мІрник, скоро
тити
вог6нь артилеріі; _Іепеr
verliingern збільшити мірник,
продовжити
вог6нь
артилерії;
_Ilieger '" артилерІйний літун;
_Ilug m літ артилерlйного СТе
ження;
_Ilugzeug n артилерій

kiirzen

_Iort n

ний літак;

артилерІйний

форт; _liihrer m начальник ар
тилерії;
-&,ruppe f артилерійна
група;
-&,ruppierung
артиле

t

рІйне

групування,
а_ угрупу
вання; _kampl m боротьба ар
тилерії, бій а_, гарматний бій;
_kamplplan m плян ужиття ар
тилерії (В бою); _karle
арти
лерlйна мапа; _kas_me
арти
лерlйна касарня; _koloooe
гар
матна кол6нз, гарматний парк;

f

t

lеісы

__koloune

t

t

легкий

арти-

лерlйний парк; _kommandeur т
начальник артилерії; _lebrgang
m гарматний курс; _me8trupp т
вІдділ
артилерІйних
п6мірів;
_munition
артилерlйна амуні
ція,
3_
стріJIИВО;
_шuпіtiопs
kolonne
стріливна кол6на ар
тилерії;
J1acbschub m артиле
рІйне постачання; _oelz
ме.
режа зв'язку артилерії; _оШzіе!'

f

t

n

m

артилерІй ний

nогаша

n
m

старшина;

_ра

t;

панорама
артилерІйний
парк;
_рriiluоgskоmmіssіоп
артиле
рійна
випр6бувальна
комісія;

_park

гарматна

f

_raum m

артилерійний

каземат,

район

розташування артилерії;
n гарматний полк;
Jeserve
артилерlйна резерва,
а_ запас; -"chie8platz m арти

-I'egiment

t

t

лерlйний поліг6н; -"cbie8schule
артилерійна
шк6ла
стріляння;
~сЬпlе

t

гарматня
шк6ла;
schulscbill
учб6ве артилерійне
судн6;
~lеlIuпg
стан6вище

артилерії,

n

t

позиція
а_;
_sleIlungswecbsel m пересунення ар
тилерії,
змІна позиції;
_trupp
т
гарматна
частина;
_un1er~
stiilzung f підм6га, піДТРllм[ка]
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Artillerieverbindungsollizier

•

артилерії; _verbindungsollizier m
артилерійний старшина, С-- для

зв'язку

(з

піхотою);

dungslrupp m команда
.артилерії; _verteidigung

зв'язку

t

_ verwendung t використання ар
тилерії; _vorbereilung t артиле

n

артилерійна майстерня;
гарматство; --Ziel n
артилерійна ціль; ..zielkarte
артилерійна мапа, Мапа гармат
них цілі в ; _zug m ЧОТа артиле
рії; ..zusammenziehung
зосере
дження

t

АгtШегіst

m

гарматннк,

т

віддих6ва

_

віддих6ва

трубка,

кишка;

_

t

технічна атмосфера

аlтоврЬіітівсЬ атмосфер [ич]ний
віддихання n
АІот n ат6м т
АІІасМ m аташе
Attacke t кінннй наступ m, атака
attackieren атакувати, наступати

Atmung

t

артнлерії

_schlauch
дишник,

t

t

_wesen n

t

всМрІеп перепочинок, передиш
ка; _widerstand т 6пір в диханні
Atber тетер
Athletik
змаганка, атлетика
Atmosphare атмосфера; рЬузівсЬе
_ фізична атмосфера; lесЬпівсЬе

рійна
підгот6ва;
_weitfeuer
далекий вог6нь артялерії; _werk-

slaH

t

t

_verbin-

арти
0_ артилерії;

лерійна обор6на,

аиііамеп

n

газа); _geriil
прилад до ди
хання, респіратор m; --'101
ди
хавиця; _pause
перепочинок_
передих ;
--,"оме
дишник ;

артиле-

рист

t

Arzenei t лік
(кінно)
Arzenei _ _ _ медичннй, лікарський . lend їдкИй
Arzl тлікар
! Atzlgas n їдкий газ; _kalk m їдке
iirztlich лікарський
вапн6, негашене в_; _паtrоп n
АзЬезl т азбест; _liillung f азбе
їдкИй юітр.ОН ,т
-,
стова щільниця; _karlou т азбе
Auditor т авдитор, військ6вйй
стова тектура; _papier n азбе
суддя
стовий папір; _всЬппr t азбесто
Aufbau т буд6ва (, структура
вий шнур, "-- мотузка
autbauen надбудувати
азЬезlеп азбестовий
Aufbauschung f роздутість
АзсЬе t п6піл т
aufbewahren перех6вувати, збері
Aspball т асфальт
гати
asphaltieren асфальтувати
Aufbewahrung f перех6[ву]вання,
assenHeren = ausbeben
аберігання; _ der РаЬпе зберіАssепtjаhrgапg т річник (одного)

І

набору, набор6вий річник

Assenlkommission
сія,

t

набор6ва комі-

асентерунк6в а к

А.вівlепl т

асистент
т чотар-лікар
Ав! ІІІ галузь; abfallender _ до
дільна галузь; ablallender _ der
F1ugbahn додільна галузь тра
€KT6piї; auis!eigender _ догірна

Assistenzarzl

галузь; aufsleigender _ der Flugдогірна галузь траєкт6рії
Aslrolabium пастролябія (астро
номічний прилад)
Astronomie (Sternkunde) f астро
и6мія
As!verhau т засіка з галуззя
Аlет твіддих; --всМрІеп глибоко
зідхати, одсапнути; _filler т
фільтрувальна кор6бка (протиЬаЬп

t

t

гання прапора

Aufbewahrungsort m
апІЬіеІеп

призиватн,

сх6вище

кликати

n
до

війська

Aufbrausen n спалах т
aufbrechen виступати, вирушати
Aulbruch т вирушання, виступ,
вимарш;
_,tunde t час виру
шання, пора
в_; _zei! t час
вимаршу

auldrehen накручувати, накрутити
Aufenthalt m проlбування, пере_,
п6бут; _ au8erhalb des Diensles
пробування поза, службою

Auferlegen n накладання; _ der
Slrale накладання кари
auifahren ви!жджати на позицію
(артилерія); _ las,en висувати,
висунути
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Aullahrt
Aulfahrt f, узвІз m, під'lзд m
aulfalleod спостережливий, впада
ючий в очі

перех6плювати,

aulfaogen

перей

мати, вл6влювати

підlх6плювання,

Aulfaogeo n

ре_, перех6плення;

_

пе

Funk-

еіое.

(радіо) перех6плення ра

spruches

діо-депеші

Aulfassuogsvermogeo n втор6пність
aulfJiegeo підлітати (літак), підій
матися

підлІт (літака),

Aulflug m

підій

мання

Aulforderuog f зазив m
Aulforderuogszeichen n знак m
відсвІжуватн,

відсві

жйти

aulliihreo

розв6дити (сторожі), по-

стйвити

(стійко вих)

Aufliihrende трозвідник
Aufliihrer т розвідник (Австрія)

Aufgeber m надйвець, посилйч
Aufgebot n призов m, зйклик т
aufgelOst розІмкнений
aufgerolJt розг6рнутий
aufgeschiittet насипний, насипаний
aulgesessen! сідай!
aulgeschwemmt наносннй, нанесений

вати,

З'держання
підчіпний;

вісь п6чіпкн;
фото-апарата

...асЬзе

(

_gestell n

п6чіпка
(для повітроздій

мання)

aufhiingen завішувати
Aulhiingung ( підчІплювання,
шення,

АоlЬеЬеп
вання

заві

п6чіпка

,t

відчий вІдділ,

звІдувальний в_:
розвідче завдання;
розвlдче доручення,

завдання;

....bereich

піднесення;

скасу

аоlЬеЬеп (ВеІеЬ!) [с]касувати

т

рай6н

_ergebnis n
_eskadron f

розвідки, 6бшир р_;

р6звідки;

розвlдча кІнна с6тня, ескадр6на; _l1ieger трозвідчий літун;

_llng т розв[дчий літ; _flugzeug n розв[дчий літйк; ...:ge_chwader n розв[дча ескадрилья;
-e-ruppe f розвІдчий рій; _kommando n розв[дча комйнда, ви

_schilf n розвід'jИЙ корабель;
-streifen m смуга р6звідки;
_trupp т розвlдча пйртія; _zie!
n ціль р6звідки f
Aulkleben n наліплювання
aulknopfen розстібйти, розІ стебну
ТИ,

від-

Aufladekommando

n

вальна команда
Aullage
оп6ра;

(,

f

навантажу
Н_ відділ ·m
на

-e-estell n

m

відморськИіІ (вітер)
розформувати,
РООI1УС,
(військо); пускати баль6н

aullandig
аоl1аз_еп

тнти

спинення, затримання,

Aulbiinge _ _ _

звіль-

_aulgabe (
_aultrag т

цільний стан6к

стриму-

СПИНЯТИ

AulhaJten n

скасувйння;

посади

в[дувальна к...; _ша8паЬшеп (ІрЕ
зйходи,
з_
щодо
_organ n 6рган р6з
відки; _patroui11e ( розвідчий
д6зір,
р_ патруль; ....raum m
рай6н р6звідки, рай6н звідів;

завдання

aulgewiegeJt збунт6ваний
aulgraben відк6п [ув] ати
aufhalten
задержувати,

нення з

розвідК6ві
р6звідки;

аоllііllеп поlповняти, за_
Aufliillung f заlп6внення, ВlL
Aufgabe f завдйння; besondere
осібне завдйння; oachtriigliche
додатк6ве завдйння; taktische
тактичне

t

Aulhebung

aulkaodaren забайракувати
aulkliiren розІвідувати, ви_
Aulk!iirung f вияснення, звlди;
operative _ оперативна р6звідка
Aulkliirungs ... зlвІдувальиий, роз_,
розвІдчий;
...abtei1ung f роз

вислід
вик

лику

aullrischeo

AulIodern

Au/lassung (

розформ6вання

(ча

стини)

aullauern

чатувйти (на кого), під-

стерегйти

Апllаиl

m

збіг6вище

n

Anllegegestell n націльний стан6к m
Aullebnung t повстйння n; 6пір '"
аоl1е.еп збирйти (рйнених)

Aullockerung t розпушність
aul10dern спалахнути, спалйхув ати
Auflodern
спйлах

n

·с.Ш~~lах;

вогН!Ь

_ des Feuers
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aullosbar

розв'язальний, розв'яз

aullosbar
ний,

розпускальний

aullosen

розв'язувати; РОЗПУСКАти,

розформувати

AullOsung f

розв'язання, ліквіда

ція;

розклад;
розформовання;
штаб для справ демо
білізації

_sslab m

Aulmarsch m
гічне

розгортання, страте

згромадження

(армії);

_

zum ОеlесЬ! бойове ладнання;
stralegischer _ стратегічне роз
гортання; -.gebiet n район стра
тегічного розгортання; -.geliinde
n місцевість розгортання; -.gerippe n кістяк розгортання, пе
редні

частинн,

раМн

розгортання;

що

займають
-,"ацш

m

район розгортання; _transport m
транспорт
для
зосередження
(розгортання)
aulmarschieren розгортатися, скуп
чуватися (армія в початку війни)

Aulmerksamkeit f

увага, уважли
вість, уважність, бачність; _ аиі

звертати

etwas lenken

увагу на

щось

aulmontieren змонтувати
aufmuntern заохочувати,
рити,

додати

підбадьо

Aulmunteruog f

піднесення духа,
підбадь6рення, заох6чення; -В~
lorm форма заохочування

f

f

:... der

Verbindung

(фот.), зня
приймаиня;

наладнання

зв'язку, устан6влення 3_; l1іісЬ
tige _ здіймання на око; шilitii
rische _ військове здіймання,
в_ фотографування; _ оасЬ der
Bussole бусольне
здіймання;
_зrЬеіІ f робота здіймання; _іn
strument n здіймальний стру
мент; _organisation f організа
uія здіймання; _stellung f ти
лова позиція (на випадок відступу)

.

aufnekmen

(фот.)

світлити;

прий

матн (на себе)

Aulnehmende m здіймальник
Aulpllanzen n des Seiteogewehrs
стромлення

ба(нету

Aulpllanzeo n des Seitengewehrs
настромлення

на

ба(нету

aulprotzen взяти на передки
Aulriiumer m прибираJIЬНИК
Aulriiumuog f очищення; -skommaodo n відділ для очищування
побойовища

f підтримання,
піддержання; _ der Verbinduog
піддержування зв'язку
aulregeo зворушувати, зворушити
aulrichten виладновувати, вИлад·
нати, ушикувати; еісЬ _ вистру
нитися, [ви]ладнатися
Aulri8 m нарис
Aulrollen n з І гортання, роз_, роз
ширення крил (прориву); _ der
leindlicheo Stellung згортання
ворожої позиції; _ еіое. Orabeos
зайняття
позиції
ударом
у
фланк
aufroHen згортати, звивати; насту·
пати здовж ворожого фронту
aulriicken авансувати, бути під
Aulrechterhaltung

вищеним

Aulrul m
ліка

духа

АиlоаЬше
світлина
ток,
фотограФія;

Aulsalzzeiger

на

уряді

відозва;

f

.

призов;

aulrulen перекликати
Aulruhr m бунт, ворохобня,

пере-

роз

рух

aulsiissig

противннй, ворожий, су
(кому)
вор6жість, ворогу

противний

Aulsiissigkeit f
вання

Ацlеаі.

n
m

мірник (зброї); стаття;

normaler _ сталий мірник; цп
geiinderter _ незмінений мірник;
_aulstellung f уставлення мір
ника;
_entfernung f дистанція
мірнйка;
_Ieder f мірникова
пружина; -.gehiiuse n мірникова

коробка (арт.); _hOЬе f висота
мірника; ~аЬшео m мірникова
рам[к]а; -schieber m мірник6вий

f

_slange
замкове
стебло; _slelluog f уставлення
мірника;
_stiick
стояк для
протилетунського стріляння ;_Iriiger m основа мірника; _Уіві .. n
накладний
мІрНА':;
_winkel m
І{УТ
націлювання;
--Zeiger
націльник
хомутик;

n

m
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aulsaugen

висисати, виссати, вне
м6ктувати, вбирати в себе
Aulschieben ·n відкладання
Aulschlag m вил6га; клюв6к (арт.);
р6зрив (через удар); _Ieuer n

aufsaugen

Augenblicksziindung
donartige _

ударний

розташу
вання;
permanente _ постійне
уставлення;
vertikale _ стор
чове, зенітне уставлення
AulsteHungsort
мІсце уставлення,
м_ формування (частини)

мІсце

Aulstieg m

"еl

t

вог6нь;
_geliinde n
падання гарматнів; _kap-

ударна капсуля; _meldeuhr
секундомІр
звукометричних
п6мірів; _punkt m т6чка па
дання (гарматня) ; _weite
да
лекість
падання
(гарматня) ;
-ziinder m ударний запальник
aufschliessen відмикати, відімкнути;

t

t

зімкнути,

Aulschгilt

t

змикати

напис т, заголовок m
відр6чення, відкла-

Aulschub m
дання

n

aulschiitten насипати
Aulschiittung t насип m
Aulseher m доз6рець,

доІ глядач,

на_

Aulsicht t д6гляд, нагляд; personIісЬе _ особистий д6гляд; _шь
rende m иаглядач; _sdienst m
служба

надзору

aulsitzen сідати на к6ні
AulspieBen n настр6млення
auispieBen настр6млювати
А uispulen n нам6тування
aulspulen навивати, нам6тувати
Auispuler m шпуля (до нам6т[ув]ання

кабля)
Aulspiiren n вислІджування
aulspiiren вислІджувати, вислідити
А ulstand m повстання n

Aulstiindische m повстанець
aulstapeln накопичувати, нагромаджувати

Aulstapelung f

нагромадження, на

копичення

aulstecken

вІтикати, за_, встр6млю,

вати

кожух
приставна труба f
aulsteigend(er) догlрний

Aulsteckrohr n
AulsteHen n
вання,

m

(арт.);

форму

вання

aulsteHen ладнати, Уlставляти, роз_;
розмІщувати; формувати

AulsteHung f
ладнання;

уставлення,

m

m

підлІт (літака);
місце n підль6ту

_platz

aultauchen вири",!ти; випливати
Autteilung f розп6діл; дроБІння n
Aultrag m доручення, завдання;
dienstlicher _ служб6ве дору
чення; _ ausfiihren виконати до
ручення; еіпеп _ erteilen дllти
доручення; vertraulicher _ дові
р6чне доручення
.
Aultragen ппозначування (на мІІПI)
Auftrellen n влучання
АultгеЩwіпkеl m кут зустрічі (балістика); _wucht t сила удару
auftreiben (Кеil) заганяти (палю)
Auftrieb m тиск уг6ру; підіймальна
сила

t

Auftritt m

виступ;

схІдець;

стрі-

лецький приступок

Aulwartedienst m служба t джурів
Aulwiirtsbewegung t рух m уг6ру
Aulwartung t домашнє обслуг6ву,
вання n
aufwickeIn навивати, нзвинути, на
м6тувати

aulwiegeln

зворох6бити,

вати, бурити

Aulwiegler m

бунтар,

збунту

бунтівник,

ворох6бник

aufzaumen

загнуздувати

Aulziehbriicke t звідний міст
Aulziehen n der Wache р6звід

т
сто-

рож

натягати;

aulziehen

накручувати

годинник); розв6дити (стор6жі)

Auge n

6ко; іш _ ЬеЬаlІеп мати
на
увазі,
мати
на
6ці;
mit
unbewallnetem _ г6лим 6ком
6чний, зоровий; -зul
здіймання на 6ко; _Ье
obachtung f стеження n очима,

Augen. •.

ладнування, уставлю

розміщування;

корд6нне

устава,

розташування;

kor-

l1аЬше

t

доглядання n очима
Al1genblickslwirkung ., хвилева дІя;
~el n хвилева ціль; -ziinder m
негайний запальник; -zundung t

заш1лення в млі 6ка

18

Augeuerkundung
Augenlerkundung f

зорове розпі
з'навання, 3_ стеження; ~ewoh
nuug f призвичаювання очей;

n

_glas
на

покуляри; _таВ
6ко;
пасЬ _таВ
на

т

_messer

на6чниця

окомІр;

_тпвсЬеl

оптичного

-,eiz т подразнення n
augenscheinlich на6чний
АugепsсЬеіпliсhkеіt

f

міра
6ко;

f

приладу;

очей

на6чність

Augenltauschung f зорова обмаНа;
_verbindung f ЗОРОВ'ІЙ зв'яз6к;
-zeuge т набчний свІдок
Aula f авля
Ausatmung f видих; _svеnШ n видихальний хлип ак

(проти-гааа)

Ansbau т розбудбва f
ausb.nen розбудбвувати
Ausbesserung f полагода, полагбдження; _smaterial n 'полагодний
матеріял

т

Ausbeute f

дббич, здббич; видо
буток т (вугілля)
Ausbeutung f визиск; експлуатація
ausbiegen обійти, об'іхати (небез
печне місце)
ausbilden виlвчати, на_, вишкблю
вати

Ausbilder т навчитель, інструктор
Ausbildung f навчання (муштрбве),
вишкіл,

вишколення; gеmеlПsаmе

_ спільне навчання, с- вишкіл
Ausbildungs ... учббвий, навчаль

ний, вишкільний; _batail1on 'n
учббвий батальйбн, курl!lЬ, ви
шкільний б_; _batterie f учб6ва
батерія, навчальна б_j _eskadron f учббва кінна сбтня, у_
ескадрбна; _регsопаl n інструк
торський персонал, навчальний
п_; _truppenteil т учббва вій
ськбва частина; _vorschrilt f ста
тут бойовбго навчання; -zweck
m мета f нйвчання

А usbliiser т шрапнельний невибух
Ausbleiben n неяв[к]а f
Ausblick т вид
ausbohren висвердлювати, висверд

жежа)

ausbreiten
дію);

висаджувати з чбвна

(війна,

по

розІшиРяти, по_ (фронт,

розстелити

t\usbrennung f

вигорlння

(каналу,

цівки)

t\usbruch

т

(чо
г6сь); _ der Fеіпdsеligkеitеn пб
чин ворожнеч, початок вор6жих дій
Ausbuchtung f опук[л]ість, погну
тість;
_ des Цоhrеs погнутість
цівки; _ der ЬіпІегеп Wand залім

вибух;

п6чин

m задньої стінки
Ansdaner f витривалість,

m

витрим

витривалий, видержли

ausdauemd
вий

ausdehnbar витяжний, РОзширний
Ausdehnbarkeit f розширність, ви
тяжність

Ausdehnung f

р6зшир т, 6бмір т,

пр6тяг т (фронту)

ausdichten конопатити, паЮІювати
(шпари)

аusdіепеп

вислужувати,

вибуватн

Ausdienen n вислуга f, вислужен
ня n
ausdocken вивести з д6ку
Ausdrehung t der Hiilse з,точка
гільзи

Ausdruck т вислів, вираз
А usdriicken n 'видавлю вання
Ansdiinstung f випар т
auseinander вр6зтіч, вр6зсип; _lІіеgen розлітати[ся]
Auseinandergehen n розх6дження
auseinanderlaulen розбігатися
Anseinanderlnehmen n р6збір т,
розбирання (rвинтівок); _schieЬеп прозсування
розкид~ти,

auseinanderwerlen

роз-

кинути

Ausiahren n виїждж~ння
Auslahrt f виїзд m
Auslall т вилаз[ка f] (такт.);

n, втрата
ладнання n

пад; рішення

siellung f

до випаду

лити

ausbooten

Ausl.Hen
вибухнути

ausbrechen

Auslalleu n

випадання

ви
~ul
війська

f;
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Auslal\eiter
AuslaHeiter f
_sllagge t

штурмова драбина;
озна

хоруг6вка для

чення частин, що на маневрах
вийшлн з б6ю;
_slelJuog
по

зиція

t

для

вилазу з
фортеці;
східець m для виходу
з шанця; _Ior n брама f до ви

_slule

t

паду,

випад6ва

брама

виготовляти,

ausfertigen

t

ви:гото~

стріляння перебіжним

внтичкувати
хоруг6в(місце перег6нів)

АusШеgеп n вилітання
аusШеgеп вилітати

_daten

_Iage

t
t

nlр! вихідні да

вихідне

пол6ження

_liпіе
вихідна лінія, JL ви
ходу; _prolokoH n
журнал m,
вихідних паперів; _punkl m ви
хідиий пункт;
-"chrillstiick n

t

вихідний папір 'Іп; -"І"Н"
пляцдарм m у фортеці; -"1"1вихідна позиція; _verbol
lung

t

t

забор6на
вих6дити З дв6ру
витрачати, видавати, роз-

ausgeben

стрільна

АизllоВ m витіl<;
тічний 6твір m

Auslorscher m
Auslragen n

_іШпuпg

f

ви

вивіз m
вив6дити,

m,

вивести,

ви

к6нvвати

Ausliihrende m вик6нувач
Ausliihruog f вик6н[ув]ання n; _B~e
stiшшuпg t інструкція; _sorg an
n вик6нний орган m; _85lgnal
n вик6нне гасло; _slrupp m ви
конавча команда f
АusliШuпg f заlп6внення

Ausgabe f

n,

", ви_

видаток
m, розходу
видача, КОШТ т, ви

трата

видатк6вий, роздавальний; _зlеНе
місце n ви
давання, роздавальний пункт 'Іп;
_шаgаzіо 1~ видавальиий Maraзин
р.оздавальний м_

Ausgabe , "

t

m,

m

вихід,

однострІй

Ausgehobene m новобранець
ausgerichtel поладн6ваний
ausgeriistet наlлашт6ваний, ви_
ausgeschossen вистріляний (CTpjливо)

звідун, пластун
д6пит m, випит

розпитування

Ausluhr f
ausliihren

ausg"dehnt витягнутий, розтягнений
Ausgediente m вислуженець
Ausgehanzug m
позаслужб6вий
6дяг,

Ausllug m виліт; прогулянка ';
_ des Oe8chosses виліт кулі,

Аuзgапg

ні;

ход[6в]увати

вогнем

ausllaggeo

вання

касарні;

n;

n

ВИТИ

Ausleuern n
ками

аивЬеЬео

кінець;

вид~

ausgesetzt відкритиil, загр6J1{ений
ausgestreckt простягнутий
Ausgie8en nРозlливання, BIL
ausgieBen виливати, вилляти
Ausgleich m вирівняння n
ausgleichend вирівняльний
Ausgleicher m вирівняльний механізм, В_ прfiстрій, вирівнювач

Ausgleichgetriebe n

диференціял т

(авто)

вирівняльний; _dtise
вирівняльний порскач m (авто);
_verteilung
вирівю\льний роз
п6діл m; _vorrichtung f урівно
важувальний пристрій m, зрі

AU8gleich(s) , "

t

вноважний

П_

ausgraben Бик6пуваТИ J викопати
Ausguck m висліджування n; вах
та

t

(корабель)

ausgucken визирати
Ausgucker m гаслун;

вартовий на

вахті

щасл,ИВИЙ КІ
нець, щасливий вихід; 10 _ 81еl
lео записатИ на видаток

Ausguckposten m стежова стІйка t
Ausgu8rohr n виливна дуда (, ви_
рура (, в_ цІва t

вий емісійний; -'1blellung t ви
xiд~a частина; ~аві8 t ви~ідне
пол6ження n, 8_ базз; -heschrin""
kung t об"еження n вих6дити 3

апзЬаltеп

витримувати,

ausharren
ausheben

вичікувати; видержати

ток;

gliicklicher _

Аuзgапgs, "

вихідний;,

випуск6-

витримати

рекрутувати,
набирати
рекрутів; копати (рів)
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Aushebung
Aushebung f

n

п6бір 11>.

новобранців.

набирання

бранка

_sbehiirde f призовна
(влада);
_sbezirk m
округа f; -"diens! m

(Гал.);

призовна

f

підм6га. порятунок
Ausholen прозмахування
апвЬоlеп ох6плювати; зах6дити

f ви
пускний 6твір т; ~оЬг n ви·
пускна дуда f. в_ рура f. в_
ціва
(; _уentil n випускний

f

випускний канал; _,Шпuпg

m

хлип ак

ausholend із р6змахом
Ausholznng f вирубування n (лісу)
Aushiilfe = Aushille
Aushungerung f голодування n.

n

вим6рювання

загра

ничний

п6бору

АпвЬillе

чужоземннй,

Auslandskarte f чужоземна мапа
Апвlа8 .. , випускний; -1tanal 11>

команда
служба

auspumpen
ausliindisch

Апвlапl

m
випуск (п6їзду); пр6біг

m

літака по землі при осіданні

апвlапlеп вирушати

Аовlііоlег
І

виступ;

m

f

відн6га

(гір)

auskiimplen видержатн бій
і Auslegung f р6зкладка. комен,
auskra!zen вискрібатн. вискребти
тар m
auskundschallen зІвідувати. ви_. Аовlеве f доБІрне війСЬКО n

І

роз_. шпигу[ну]ватн
аовlовеп витягтн жереб
11> шпигун, вивl
ausliisen освободити, випустити
[ду]вач
,ашlо!еп кинути лот (море). ки
Auskundschaltung f шпигунство n, І нути глибомір

!

Auskundschal!er
вивідування

n

Auskunl! f
_sollizier m

д6відка;
від6мість;
інформаційннй стар
~!еПе
f інформацІйне

шина;
бюр6
повід6мне б_
n повід6мництво

n.

n; _wesen

внlвантажний.
роз_;
_ЬаЬпЬоl m стація f виванта
ження; ~еЬіеІ n рай6н 11> ви
вантаження; _kommando n ви
вантажувальна команда (; _Іеі
s!ung f вивантажна спром6-

Auslade . "

жність; _рlап m плян виванта
жування;
_platz 11> пристань;

дебаркадер;

_punkt m

виваН'J'зжування,

М_

f

місце

n

'/1.

виса

джування; -1'ашре
плятф6рма;
Jtation
вивантажна
стація;
_s!еПе
місце
n вивантажу
вання;
_trupp m вивантажу

f

вальна

t

команда

(; _iibersicht f

знання
n вивантажувати вій
ськ6ві трансп6рти
ausladen вивантажувати, виванта

жити;

висаджувати

Ausladen n

(військо)

вивантажування;

ви

саджування

Ausladung f

виваитажування
вивантаження '/1.

Auslage f
Ausland n

випад m (фехт)
заграниця f

'/1.;

і АпвшагвсЬ m вирушання n
, ausmarschieren вирушати. виступати в

Аовша8

похІд

n

вимір 11>

ausmessen

виміряти

Ausmus!erer

браковий

11>

зrандж6ваний

кінь.

кінь

аовшовlегп бракувати, сортувати

Ausmus!erung f

n;

джування

бракування

випуск

m

n, raH-

(курсантів)

збрак6ваний
виняток т; -zus!and

Ausmuslerungs . "
АовпаЬmе

f

виключннй

стан,

внїмк6вий

m

с..

використ6вувати,

вико

Auslnu!zung f; _niitzung f

вико

ausntitzen
ристати

ристання

n;

зуживання

n; _ des

Geliindes використання '/1. тере
ну; wirtschaltliche _ господарче
використання
господарча ек
сплуатація;
_ der HiIIswafle
використання
побічн6і збр6і

n.
n

Auspliinderung f розкрадання n
Auspulf m вихлип; ~оЬг n ви
хлинна

дуда

n

f.

в_

рура

f;

_вашшеlгоЬг
ВИхлипний збір
ник т. в_ колектор т; _Іорl
глушник (авто)
аusрumреп

відсм6кувати,
п[6в]увати

m

відпом
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ausquartieren
ausquartieren вИкватирувати[ся],змі.
нитн квартиру

ключ~ти З реєстру

ausrangiert бракбваний
Ausraugierung f бракування n, B1L
з

rанчування

n,

виключання

n

реєстру

Ausriiuchern n викурювання
ausriiuchern викурювати, ВИ курити
ausriiumen звільняти (квартиру);
eBaKYB~TH

Ausrede f викрут т
ausreden (jemandem etwas _)
вати

п~ти;

виби·

відраджувати
вистачати, вистачити,
утікати, спІшно відсту-

дезертирувати

Ausrei8er т утік~ч, дезертир
ausreiten виїжджати (коня)
Ausrichten n ладнув~ння, внрlвню,
вання,

випр6стування

рівнятн, ви_; зісЬ _ ви·
прост[бв]уватнся
Ausroden n корчування
Ausrollen n прббіг т літака по
землІ при осід:!нні
похІд;

А usriicken

Ausriicker

вирушати,
утікати

n

виступати

в

Ausrulen n zur Walle виклик т
до збрбї; _ der DіепsthaЬепdеп
вартових

озбр6ювати, лаштувати,
устатК[бв]увати
риштунок т, лашту·

ausriisten

Ausriistung f

m;

n,

нок
вання

озбрбення
устатку'
n; _ anpassen припасувати
лаштунок; besondere _ особлИ·
вий' лаштунок т (протигаз)

Ausriistungs •.• лаштункбвий; -І:е1der пІр! грбші на лаштунок,
виряд;
..kammer f комбра на
лаштунок,

weisung f

цейхгавз

т;

~асЬ·

табеля лаштунку, спи·
сбк
л..; _stiick
предмет
лаштунку
ausschalten вилучати, вимикати
А usscha1ten 1~ ВИМИІ{~ння

m

внбув~тн,
виlхбдити,
від-; виділяти, вирізняти
ausschieben висувати, висунути
ausschieBen вистрілювати, вИстрі·
ляти

Ausschillung f

вивант~ження
дeC~HT m

сад[ка],

n,

aus"chirren розпрягати
aus"ch1alen, "ісЬ висиплятися,
Aussch1ag т висип[ка (]
aussch1agen вибивати, вибити;

ви

ви·

катися

бри·

(кбні)

ausschlaggebend рішальний
ausschlie8en виключати
ausschlie8lich виключний
Ausschlu8 m виключення n
Ausschmiickung f прибир~ння n
Ausschnitt m виріз, вирізок, секвйстругати,

ausschnitzeln

вирізь

бити

AusschuB

т комісія, комітет; ви

діл;
вистріл;
внльбту кулі

ausschwiirmeu

f

_wunde

розсипатися

Ausschwebeu n

p~Ha

в

n

m

вирівнювання

рбз
(лі·

TaK~)

Aussehen ""

m

n

вимкнення
виглядати

ausscheiden

стрїльню

вируш~ння; утеча f
твідвідник
(пано·

рами)

виклик

Ausscha1tung f
ausschauen

тор

ausrichten

ausriicken

попра·

спатися

голови,

3

ausreichen
ausreiBen

таблиця

вбк (прн стрі.,Янні)

Ausrangieren n збракув~ння; _ der
Plerde збракув~ння кбней
ausrangieren внбракбвувати, ви·

n,

AuBenwirkung
Au"schaHela!e1 f

ВИГЛЯД

m; auBeres _

зверхній вигляд т

AuBenantenne f надвlрня антена
Au8enlabtei1ung f розвідчий від
діл т фортеці; _boschung
f
контр-еск~рп m; -hremse f зб
внішня Г~JIьма; _Iort n окремий
форт m; -I:raben 1n передний
рів (фортеці); _Ьаlеп m з6ені
шня пристань; -1andung f осі
дання n пбза JIетищем; _Iinie t
збенішня лІнія; _ordnung f з6внішній

порйдок m; _ровІеп m
надвірня
стІйка
(, надвірній
стійковий; _schraube
верхня
шруба, в_ rвинт т; _wache f
збвнішня сторбжа, надвірня <-.;
_werk n передове укрІплення;
_wirkung
einer festung опера
тивний вплив т фортеці

f

f
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auBerdienstlich
аu8еrjdіепsШсh позаслужбовий; _еtatma8ig позаштатний
au8er(er) зверхній, крайній
аu8еrрlапmаШg позапляновий
au8erst(er) крайній, послІдній
Au8erung f вираження n, вислів m

виставляти, наражати на
небезпеку
Aussicht
[круго ]вид m; вигляд

aussetzen

m

f

(на що), надії (lР!
безвихідність;

Aussichtsllosigkeit f
_punkt m пункт

стеження,

сте

мання

n

підв6дження
в

підій

n,

стременах

ausspahen визирати, виглядіти щО,
вишпигувати,

вистежити,

ви-

шпорити

Ausspahung f
відування n

n,

шпигування

вн-

аивраппеп відjпрягати, ВИ_
Аussраппеп n виlпрягання, від_
Aussprache
вимова, виговір
aussprechen вимовляти, виговорю-

f

m

вати

aussprengen

висаджувати, запалити

виполо

скати

Ausslankerpatrone f

смердючий, ви
курювальний наБІй m
внряджати, лаштувати,
постачати

ausslaHen

AusstaHung f
лаштування

устаткування

n,

комплект

n,

ви

(з

вагону)

Aussteigen n

висідання,

вихід

m

вагону)

Aussieigelplatz m ",Ісце n висі
дання; __іеПе f ",Ісце n висі
дання

aussloВen

витискати,

виганяти

з ва-

г6нів

Auswahl f вибір m
Auswanderungsmesser m

курсометр

Auswechslungslstiick n запасна ча
стина (, вимІнна ч_ (; _verlrag

m

ум6ва

f

(полонених,

в

спраJlі

вимІни

інвалІдів)

Ausweiche
запасна колія
ausweichen виlминати, роз_
Ausweicblllugplalz m запасне летище n; _geleise n запасний тор
m; __ lеПе f р6змин[ка]; -.Slellung f задня позиція на випа
док

відступу

'Ausweis m виказ
auswerlen викидати,

копати

(ша

випад, виштовх
вишт6вх(ув]ати,
виби

вати

Aussto811adung f вибивнИй заряд
m; ....rohr n викидна трубка (,
вивідиа т_

f

Ausslo8ung f aus der Armee
КJlюченця 1l. 3 армії

Auswerlen n Jlикидання
Auswerler текстрактор,

відруб
відбивач; _ЬеЬеl m екстрактор
ний важіJlЬ
auswerlen зужиткувати, критично
оцІнювати

f зужиткування n,
оцін[ка] і опрацювання n (відо

Auswerlung
мостей)

m

Ausstecker m вибивачка f
aussieigen висідати, виходити

AussloB m

austreiben

auslrelen виступити (з ладу)
auslrompelen витрублювати
Ausluscben n РОЗТУШУJlання
AusUbung t ВИІ<6н[ув]ання
Answaggonierung f висад[ка]

нець)

(міну)

Ausspruch m осуд
ausspiilen виполІскувати,

(із

Austausch m виміна f
austauschbar [взаємо ]вимінний
austragen розносити

(арт_)

жовйй пункт

Aussitzer m

Auto

ви

Auswirkung f вплив т
auswischen протирати (зброю)
Auswuchs т наростень
Auswurlvorrichtung f викид ний механізм m
auszahlen виплачувати, виплатити
auszeichnen від3l1ачlати, _ити; -,
sich відзна'llатися, -йтися
Auszeichnung f відзначення ", відзнака

ausziehen витяг ат", витягти

Ausziehen n витягання
Auszieher m витягач, викидач
Auszug m витяг, вихід
Auto

1/,

l"ввеп

авто, автомобіль m; _
запустити аВТОМО~jЛЬ

an-

Аоlо
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...

АоІо .•• автомоБІльний;
автомоБІльна фабрика;
m автомобілІст

_Iabrik f

... авторитетний
Autolschlitten m
автосани
рІ;
_вврогl m автомобільний спорт;
_Iagebuch n автомоБІльний ден·
ник m; _train m автомоБІльний
об6з; _Iransport m автомобіль·
ний транспорт; _ungliick n ка·

-'амег

Autograph m автограф
Autolhupe f автомоБІльний гуд6к
m; _kolonne f автомоБІльна ко·
лбна
Аulошаl m
аutошаti_сh
чининй

АоlошоЬil
хІд m

тастр6фа f
авта,
ний випадок m;

автомат, саморух
автоматичний,
само·

n

Bahnbetrieb
АutогШіts

автомоБІльний

автомоБІль т, само-

рух,

автомобіль·

_verkehr

m

самоход6·

вий р_, автотранспорт; _werk"
автомоБІльна вир6бня (; _werk_ІаНе
автомайстерня

t

Automobil. " автомоБІльний; _іпdustrie t автомоБІльний пр6мисл т; .J<lub m автомобіль-

Avanlgarde =. Vorhut f авангард m
.
ний клюб
АхІ t сокира; klelne _ мала сОAutomolor m автомобільний м6- І кира; leichte - легка сокира
тор, "- рушІй
АхlвІіеl т сокирище ", топбАиІопошіе

дування

t

n

автонбмія, самовря-

аоІопоші_сЬ автон6м[іч]ний
Autorohmen т автомобільна
ма

t

Autoritiil f авторитет
Piihrer_ авторитет т

т;

ра-

J

рище"

Azeton n ацет6н m
&zelylen (С, Н,) пацетилен m
AZ'tti!I)JI ... ацетиленовий; _sauerІ
_ollbrenner тацетиленовий
пальник

des

Azimut

командира

т

азимут

в
ВосЬ m потік
Back f бак m

(передня часть ко

рабля)

Back ... носовий (мор.); ..bord '"
•• lвиЙ 6блавок m
Backe t щока
Backen n випікання
backen

пекти,

Biickerei f

випікати

[хлібо]пекарня; _kolonne
рухбма Гхлібо]пекарня; _kommandanl т начальНИК пекарні
Backofen т пеюlрська піч f

t

Backstag n от6са t (мор.)
Backware f печиво n
Bad n купіль т
Ваdеlапstаlt f лззня; _ und Desіпfеktіопszug
цlйний

m

пбїзд

лззне-дезинфек

Baden " купзння
Badezimmmer n купальня (,
зничка

Bagage f

t

баГаж т,

ла

клунки

рІ;

об6з т; gr08e _ ПОЛК овий об6з
другого розряду
Bagage .. _ баГажний; _lг08 т
т

баГажна

_wagen

валка
(, б_ об6з;
т
баГажний
віз,
б_

ваг6н

Bagger

т

черпак

ВаЬп

t

багер,

землечерпннця,

залізниця,

zweigleisige _

траект6ріЯ;

двоколІйна

залі

зниця

ВаЬп . "
залізничий;
залізнича споруда;
залізничий рух

..anlage
..betrieb

t

т
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bahnbrechend
ЩО

b.hnbrechend

пром6щув

р6гу

ЬаЬпеп

до-'

ПРОМ6щувати дор6гу, тО,

рувати
р6гу

шлях,

прокладати

сніп

Babngarbe ,

д6-

пуч6к

m,

n

траєкт6рій;
_gebande
знича будІвля ,

m

залі

ВаЬпЬоl m двірець; _8anlage ,
ста ційні споруди 'ІрІ, устатку
вання n стації; _skошшапdапt
m командант стації, к- двірця;
_skошmапdапlur , команда двір
ця,
к_ стації;
_svorsleher m
начальник
стаціі; _verpllegung

, залізничне харчування n;
_swache , стацlйна стор6жа
B.hnlkorper m залізничий насип;
_kreuznng , залізниче перехри
щування n; -Ііпіе f к6лія, залі

знича
лінія;
_шеіstеrwаgеn m
дрезина ,; _nelz
залізнодо
рожна мережа ,; -,asanz , по

n

л6жистість траєкт6рії;
-schntz
m залізнича охор6на І '; _schweHe
, залізничний злежень m; _8teig
m пер6н; -strecke , залізничний
відтинок;
_transport m залі
зничий
транспорт;
_warler

m

ззлїзничий

n

будка

сторожа

B.hre ,
_

дім

_warterhaus
колІйного

m

n

багнет

m; anlgepllanzбагнет m

настр6млений

В'іопеlІ.

.•

баГнетовий;

...angrill
...angrill

m, удар на багнети;
vorhereiten підготовляти у дар
на багнети; _lесыпn •• баГнетне
фехтування;

m

_Ьаlо

шнйка

f

багнета; _kашрl m багнетовий
бій, рукопашний бій; _klinge ,
залізко баГнета; -spitze , лезо

n
m

баrнета, кінчик m б_; _8t08
удар на багнети;
_Іа8сЬе ,
багнетова
пlхва;
_ver8chlnB

багнетовий зам6к;

на від баГнету
Bakterie f бактерія

Balken m

бервен6

помост6вий

_wunde f

n,

m

ра·

кол6да

трям, брус; gleichlanlende
рівнолежні бруси

_

(,

рІ

віз

(Австрія)

ВаНазІ m баляст, зайвина " савур
(на кораблі)
Ballistik , балІстика; an8.re_
з6внішня, назв ер хня балІстика;

inoere _
baJlistisch

ВаНоп

m

серед6ва

б_,

балІстика

балістичний
баль6н,

спустити

_

аеростат;

Ьоlеп знизити

баль6н,

еіп

стЯгати

б_

ВаНоп, "
баль6новий, аеростатний;
_ableiJnog , баль6новий
батальй6н m; ...abwehrge8chiitz n
протибаль6нова гармата f; ...аЬ
wehrkanone ,
протибаль6нова
пушка;

...ашше

t

газозБІрник;

_anker m кІтва , баль6ну; _апl-'
stiegplatz m міспе n старту (пі·
діймання) баль6ну; -.heobachter
m баль6новий стежач, аероста·
тний 0-; -.heobachlung , баль6нове

n,

стеження

б_ р6звідка;

~гі8аnzsсhгарпеН n
шрапнель
для поб6рювання баль6нів

m

Ballonett n бальонета ,
BaHonlphotographie , фотографу
вання n з б_ль6ну; .JiiHung'
нап6внювання n балЬ6ну; _gas

n

н6ші рІ

В'іооеlІ
lе.

ст6рож;

"

Band ...
_hriicke t
-.hriickenban
m трямова мостова буд6ва ,;
_gезtеН n насад m; _wagen m
трямовнй;
трямовнй міст m;

Balken. ..

газ

т для нап6внювання ба.

ль6ну; ~еsсhоВ n протибаль6·
новнй гарматень m; -arranate
протнбаль6нова граната; ~аНе
, ангар m для баль6нів; -.hiille
, оп6на баль6ну; ~аЬеl n линва
f баль6ну; -I1elz n сІтка ба·
ль6ну, с_ аеростата; ~сЬпlе f
бальонова
шк6ла,
аеростатнр
ш-; _sloff m тканина , баль6-

t

t

нової оп6ни;
нова команда

_truppe

t

_trnpp m

f,

баль6аеростатна к..;

баль6нове вІйсько

аеростатне В_;

_wesen n

нознавство; _zenlrale
нова
централя
(для

f

",

бальо

баль6донесень

з бальона); -zug m баль6нова
чота (, tL аеростатів

Baod n стрІчка f, тасьма (,
с6к m
Band . " стрічковий

поя
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Band"ge

Bandage f перев'язка, бандаж т
Biindcben n стРlч[еч]ка f
Bande f ватага, банда
BandgesteH n наголбвач т (про
тигаза)

Banditismus т баидитизм
Bank f виступка (форт.),
вер т; iiber _ scbie8eu
ти

бруст
стРіля

пбнад бруствер

Banner

n

_triiger
[нlжий

прапор m,
СТЯГ m;
т
прапорний,
хору

Batterietrain
нова артилерія; _arzt т бата·
льй6новий лІкар; _сЬеl m шеф
батаJlЬй6ну; _exerzieren n бата
льй6нові вправи рІ; _liihrer m

командир батальй6ну; -'<ашшег
f батаJlьй6нова ком6ра, б_
цейхгавз
т;
_kommandeur m
командир
батальй6ну;
_komm.ndo n штаб т батаЛЬЙ6Ну;
_nachricbtenzug т батальй6нова
чота f зв'язку; _reserve f бата
льй6нова резерва,

б_ запас т;

Baracke f барак т
-"І.ь m штаб батальй6ну, ко
Baracken. .• бараІковий, _чиий;
манда f б_; _Iambour т бата
_Iager n бараковий табір т;.
льй6новий бубній
_Iazarett n бараковий шпиталь balaillonsweise батальй6нами
т
Batterie f батерlя; bedeckte _ ка
Barbeziige т/р! грошевІ п6бори
земат6ва батерlя; _ der schweren
bariu8 бос6ніж
АrlШеrіе важка батерlя;
elekIriscbe _ електрична батерlя;
Вагkаsзе f баркас т (паровий ч6·
вен)
geoilnete _ розг6рнений лад ба
Barke f барка
терІї; geschlosssene _ зімкнутии
Barograph (Нбhеumеssег) т ба
лад батерlї; gelarnle _ замаскб
рограф
вана батерlя; _ іп Feuer_IeHung
Barometer т und ,~ барометр т;
батерlя на позиції; _ іп Lauer_stand т барометричний стан m
sleHuog батерlя в засідці, б_ в
barometrisch барометричний
вич(кувальній
позиції;
motori·
Barrikade f барикада
зіегlе _ моториз6вана батерія;
Barl т борода (; _wuchs m за
оlfепе _ відкрита батерія; сеі
lende _ кІнна батерlя; verdeckle
ріст
Baryzentrum n барицентр m (осе_ закрита батерlя
редок тяготи)
Batlerie . .. батерlйний; _сЬеl m.
Basall т базальт (мінерал)
командир
батерlї,
шеф
б_;
Ьаваltеп базальтбвий
_Ieuer ппоодинчий вог6нь '"
Bascblik т башлик
(гармата стріляє на наказ ко
Ва_і. f база, підстава; vorgescboмандира б_); _Ironl f фронт m
Ьепе ._ перед6ва база
батерlї;
_liihrer т командир
Ваввіп n басейн т, водозбlр m
батерlї; _gewicbl
n тягар т
ВавІіоп t бастібн т; lIankierende_
гармати в бойовІм полбженні;
_Ьоl т подвІр'я n батерlї; _koфланкувальний басті6н m
baslioniert басті6нний
lоппе f валка батерlї, батерій
ВаlаШоп n батільй6н т, курІнь
иа кол6на; -'<ommandanl m ко·
т (Гал.); delachiertes _ окремий
мандир батерlї (Австрія); -І<ош
батальй6н,
самостІйний
б_;
mandeur m командир батерії;
kombinierles _ комбінбваний б_,
_munilionskolonne f батерlйний
збірний б_; radiolelegrapbisches
стрілив ний парк; -'lesl n-бате
радіотелеграфІчний . бата
рІйне гнізд6; _oilizier т бате
_
льй6н; selbstiindiges _ самостlЙ·
рІйний старшина, помічник ко
мандира батерії; _рlап m бате·
ний батальй6н
рійний
плян,
б_
пляншетз;
Ваl"ШОПS . .. батальй6новий; _аЬ
-1"eserve f батерlйна резерва, б_
зсhпitt твІдтинок батальй6ну;
запас;
_вlеПппg
f батерlйна
-'ldjutanl m значк6вий бата·
позиція;
_Ігаіп m
батерlйний
льй6ну; _аrШlегіе f батальйб·
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BaHerietrupp
об6з; _trupp
бовий рій

m

батерlйний шта

n

Bau

m

ВеашІе

gung

(, будівля (;
(; gliederweiser _ бу
ряд6м; ungeschiitzter _

t

_

m,

б_

_abte,lung

(; _bataillon '"

ний батальй6н
ВапсЬ m живіт, черево
підчеревник; --'lchu6

хом;

t

ко

будівЕль

слення

n; _gurt m

f

засіка

з

JJestand m

ма""ріял

Bauten р! будівлі
Baultrupp m будівельна команда (,
б_ ланка (; _truppen (lР! буді
вельні війська; _wagen m буді
вельний віз, віз із
майн6м; _wesen n

Bazillus m

бациля

t

будівельним
будівництво

запотреб6вання

t

_szug m Чота t охор6ни
Bedeutung t значення n; вага; уоп
geringer _ малозначний, мало

t

Baumwolle t бав6вна
Baumwollen . _ _ бав6вняний
Baulstab m будівельна команда f
(установа); _stoll m будівеЛЬНИlI

'n

d.ige _

стежач
сте

дерев

n

вибу
обр6блю

осл6на, п6крив, заl
при_; конв6й m; stan·
стала осл6на, "- при
криття n; постійний конв6й m;
_trupp m конв6йна команда (;
еск6рта (; _struppe f захисна
частина,
конв6йна
команда;
криття,

t

ження
3
дерева;
дерево стан

dem Spaten

в_

Bedeckung

будівельна с6тня
Вапш m дерево n, брус; щ6гла І;

baumen, 8ісЬ стати дуба
Baumaterial n будівельний мате
ріял m
Baumlkrone t верховіття n; _рllап
zung t деревосадіння n; _punkt
m т6чка (, що 0значає дерево
(топ_);
_5tamm m стовбур;
_schiitze m стрілець з дерева;
--'ltumpl m пень6к
Baumverhau m деревна засіка; ge5chleppter _ перен6сна деревна
засіка; natiirlicher _ прир6дня

шіІ

Bedecken n прикривання
. bedecken конвоювати, поlкривати,

Baudirektor m

дишель; JJeobachter m
3 дерева; JJeobachtung

розр6блювання

_

вання n лопатою
beaulsichtigen доглядати
Becken n миска (; басейн m
bedachtsam уважливий
Bedarl m запотреб6вання ТІ, по
треба (; _sberechnung t обчи

m стрільна
в живіт
начальник будів
ництва (Австрія)
Ьапеп будувати, споряджати
ВаЩепtwurl m будівельний плян;
_kommando n будівельна ко
"анда (, відділ m; Jшmрапіе
рана

вимагати, домагатися

t

обlр6блювання n,
роз_, обріб[ка); _ durch Spren-

запа

буд6ва

д6ва
необор6нна буд6ва
Bau __ • будівельний;
будівельний відділ

манда

уряд6вець

Bearbeitung

структура

t

m

beansprucben

baHerieweise батерІями
Batterieziindung t батерlйне
лення

Beei •• flussungsmethode

важний

Bedienen 7ь обслуг[6в)ування
Bedienung t поlслуга, об_; _saultritt m ступlйка t вис6кого ля
фета; _sdienst m обслужне при
значення n; Jkanonier m пуш
кар
із
обслуги;
_.Ieute (lрl

t

обслуга
(гармати); _вшапп 111
вояк
обслуги;
_smannschalt t
обслуга гармати, комацда об
слугування; _8nummer
вояк m
обслуги, нумер m 0_; _verrich-

t

І

tung f обслугування гармати
bedingt ум6вний
Bedingung f ум6ва, кондиція, ум6вини р!; meteorologische _ ме
теорологІчні

ум6вини

Bedrohung f загр6за, небезпека
Bediirlni. ппотреба (; natiirIiches
- прир6дня потреба f
Bedriicllen n пригнітання, утиск t1I
Bedriickung f пригн6блення n
beeinllussen впливати, дІяти (на
кого)

Beeinllussungsmethode
впливу

сп6сіб

m
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8eel.digung
Beendigung f
chen n Знак

укінчення n; _Bz_i1'.11. докінчення, 3_ 111,

укlнчення

be_rdigen поХовати (мерця)
Befahignng f кваліфікація, уздіб
нення n; _snachweis rn, квалі
фікацІйний лист6к; _szeugnis n
кваліфікаційне

свід6цтво

згІдно

_

з

наказом,

наказом;
miindlither _
наказ j offener _ я"вний

за

усний
наказ;

schriftlicher _ письменний
каз; _ апlЬеЬеп відкликати
К,аз;

на
на
видати наказ;
наказ; _ Ubermil-

_

311sgeben

_ geben дати
'1.111 переда!ва]ти

наказ

ьеіеыіІ наказувати

belehligen командувати
Belehls[anderung f зміна наказу;
_ausgabe f видавання n наказу,
видача н_; ..bereich m 6бсяг
наказодавства; _ЬпсЬ

n

книга

f

_empfang т приймання
_empianger m післа
по
наказ; _ergreilung f

наказів;

n

наказу;

нець

перебрання команди із власно
го п6чину; _erleilung
видання
наказу; _form
ф6рма наказу;

f

f

іп

_form в ф6рмі наказу; _IUЬ
rung f влада командуваннЯ,
право n к_; _geber m нака
з,[увач, -ник; -.gebung f видання
наказів (Австрія); ..gruppe f
штабовий рій;
-"aber m ко

мандувач вІйськом, вождь; _Ьа
ber іш W_hrkreis начальннк вій

ськов6ї округи; _habung f ко
мандування п; -'lelz n мережа
f зв'язку штабу; _sland m
командний

пункт;

_sleHe

t

1<0-

t

мандна інстанція (; _Iechnik
техніка накззодаВСТВЗj _iiber-

f передача, наказу,
перек.8.зування Н_, пересилання
н_; _verhaltnisse п/рl порядок

mittlung

тn, підлеГЛОСТИj

_vtrzug nt

про:

між ний
час
між
вflда:нням
1
виконанням
наказу;
_weg т
дор6га
х6ду наказу

t

плеиня

п;

за_,

при[крі
_ ап

фортифікація;

споружати укрІплення, с_
фортифікації; feldmiiВige _ по
льове укрІплення п; flUchlige _
тимчас6ве
укріплення
по·
бlжне у_ п; provisorische _ про
візоричне укрІплення п;
зl;;п

legen

n,

веІеы m наказ; aHgemeiner _ за
гальний наказ; geschriebener _
писаний наказ j іш _е в наказі j

lапl

Beforderung
befestigen укріпляти
befestigl укрІплений
Befestigung t у_,

довгочасне укрІплення

dige _

CTaJle

у_

n,

довготривале у_

",

n;

permanenle _ стале укрІплення n
веfезtіguпgз. .. фортнфікаційний;
..anlage f фортифікаційна спо
руда; ..arbeit f фортифікаційна
праця;

_Ьаи

укріплень, б_

zen m
_gruppe f

m будування n
n фортець; ..1>01-

закріпний, прог6нич;

фортифікаційна гру
па, Г_ фортифікацій; _kunsl f
фортифікацІйна
вмІлість,
ф
штука; _lеЬге f фортифікація
(наука про будову укріплень);
_liпіе f лІнія укріплень; ..ring m
скріпне
кільuе
п;
_stuck n
скрlпа (; _syslem n система f
укріплень; _werke пlР! форти

фікаційні

споруди;

фортифікаu ія

beleqern
beiliegen
beilUgeln

_wesen

n

f

обстрІлювати

облітати
ох6П,1ювати

крил6м

ьеіоыпn наказаний

beforderu іменувати, підвнщати
beforderl werden авансувати, бути
підвищеним

Belorderung
щення

n

t

іменування

n,

підви

уряді, аванс m;
Reihe підвищення n

на

_ ao8er der

п6за черг6ю; Ьеі der _ Ubergehen поминути при підвищенні;
_ пасЬ dem Dienslaller підви
щення по ,старшинству; _ пасЬ
der Reihe підвищення n за чер
г6ю; _ zom hoheren Rang підне
сення

zoIli

n

n до ВИЩОГО ступня;
UпlегоШzіег підвищення

на підстаршйну

n

Belorderungs • "

перевоз6вий,

f

пе

ревізиий; _liвІе
спис6к т на
підвищення,
номінацІйний
с

т; _шіttеl
т;

n перевоз6вий засіб
_vorschlag т подання n на

піnвищення

Ьеlогdегuпgsfііhіg

здатний

до

транспорту

Веlгеіеп

Ьеlгеіеп

n

визволяння

зlвільнити,

у_,

виручати,

визволяти

Belr_ier 111
Belreiung f

визв6льник

визв6лення, визвіл 111,

звільнення n
. .. визв'6льний; .-krieg
m визв6льна війна f
befreundet заприязнений
befriedigen вдовоlляти, _лити, за-

Веlrеіuпgs

спок6їти
Веfrіеdіguпg
заспок6ення
право
власть

f

Befugnis f

Веil
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Belorderungs ...

n,

n

ВеluпdlЬегісht
111
звіт,
справ6здання n; ~еІІеl 111 іст6рія f

супровІдник
супровід 111,

Begleiter 111
Begleitung f
тІ

111 поняття n
Ьеgrііпdеп обфунт[6в]увати,

вод6йма

t
t

(води)

Веhапdluпg
лікування n, тракту
вання n ког6; iirztliche _ ліку
вання n; grausame _
жорст6ке
пов6джеиня n;
grobe _ грубе
пов6дження n; holliche _ ласка
ве
пов6дження;
rohe _ бру
тальне пов6дження n

Beharrlichkeit t
тість,

настійливість, впер

невідступність

Ьеliiгwоrtеп клопотати
Begebenheit подія
Веgеgпuпg
стріча, зустрІнення n;
_sапgгilf 111 зустрІчний наступ;
_sапрrаll
111 зустрІчний удар,
сутичка (; _sgefecht пзустрІчний

стану

ру,

дуги

f

f

бій

111;

_skampl

111

зустрІчний

бій
Веgеіstегuпg
одушевлення
Веgіпп m п6чин

f

,.

супровІдний; _artillerie
f супровІдна артнлерія; -.batterie f супровідна батерlя; _Ieuer
" супровідний вог6нь; Jlugzeug n супровІдний літак 111,
конв6йний lL 111; -I:eschiitz n
супровідна гармата '; J<amplwagen m супровідний танк,

Begleit . "

супровІдний бойовий віз; J<ош
mапdо n супровідна команда (,
С_ відділ т; -"chill n супро
відне
судн6,
конв6йне
с_;
_tапk
супровІдний
танк;
_uпtегоШzіег 111 асистент пра
пора;
_walle t
супровідна
збр6я;
-"ug 111 супровІдний
п61зд; с- чопі f

'n

begleiten

супров6дити, конвоювати

умо-

Begriindung t [у ]мотивування 1>
Begrii8ung t привітання n
Behiilter 111 резервуар, збірник,

behaupten (Oelande)

n

від

тивувати

ВеhаrrШlgsvеrmоgеп

свід6цтво

КОНl~6Й
конвоїр;

n

граничення

Begrill

не

недуги,

m

есК6рта; _вшапn

_smannschalt t конв6й 111
Begriibnis n п6хорон m
Begrenzung t обмежеиня n,

n

сила

f

оп6-

інертність

вдерж[ув]ати;
втрим[ув]ати
(терен)
BehauptuDf: /' твердженн'І; вдер
жанн" (позиціl)
ВеЬеЬеп n des Oeldes виймання
грошей

Beheizung t
Behells . ..

опалювання
тимчас6вий,

n

імпрові
тимча
с6ве укріплення n; -.briicke f
тимчас6вий міст 111; J<olonne f
транспорт
111 цивільними
фі
з6ваний;

_belestigung

t

рами

Веhеllslшаtегіаl n підручний мате
ріял 111; -,"ашре
провізорична

t

рампа

Ьеhеllsшіі8іg імпровіз6ваний, тим
час6вий;
із підручного мате
ріялу

Ьеhеггsсhеп
ти;

панувати,

опаи6вува

володіти

behorcben підслухувати
Beborchung t під слух 111,
хування

n

підслу-

Beborde t уряд т, 6ргаи 111 владИ
beiderseitig двобічний
Beigabe f додаток т, додача
Веil

n

топір 111
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Beiladung

t

Beiladung

додатк6вий заряд т,

зав6гнювальний 3_

m

Beilage f додаток т
Beilegen n прикладання
BeiIriicken m обух
Beinkleider nlрІ
спlдиі

штани,

штанцІ

Beinwickel mlР! 6бвитка f
Beispiel n приклад m; personliches
_ особистий приклад m
ЬеitrеіЬеп

реквірув:!ти

l:Ieitreibnng t реквізиція
B_iwag_n m причіпний кіш

т (мо
ТОЦИКJIЬ), теліпанчик
b_kampi_n побор6ти, поб6рювати
B_kampluug поб6рювання; _ватІіl
І_ті_
артилерія
для перема

t

f

гання

вор6жої артилерії
оповіщ:!ти,
опові-

b_kanutg_b_n
СТИТИ

обзнай6мlлювати,

b_kanntmach_n
_ИТИ

t огол6шення, опо-

Вekauntmachung

віщення n
B_kanntschalt f знай6мість
Bekleiden n одягання
bekleiden одягати; шіІ Faschinen_

[ви]тарасувати
6дяг т, зодяг:!ння n,
умундирування n, 6бличка
_
Bekleidungs _ _ _ одяг6вий; -"htel-

Bekleiduug

t

lung f одяг6вий відділ m; _ашІ
" одяг6ве управління n, ре
чове у_ n; -&"ebiihrnis f речове
постачання п, п- n оДносТр6іВ;
_Iaschine f звичайиа тараска;
maaazin

;;-тр61В,

n

маr'ЗЗИН

м_ m

т

одно

у~у!,днрування,

Beleuchtungszeit

bekraftigen підтверджувати
bekranzen вінчати
bekriegen завоlй6вувати, -ІОвати
heladen нав'ючувати, навантажувати

Beladung f

n,

нав'ючення
наван
n; _рlап m лляв укла
дання (речей на віз)
Belag т мостіння n; облямІвка
Belager_r т обл6жник
belag_rn облягати
b_lag_rt обл6жений
B_lagert_ тобложенець
таження

Belagerung

t

правильна

обл6га;

IОтшliсЬ.

об,n6га

B.lagerungs _ _ _ обл6жний;
tung t порадник т при

-"пl.і

обл6зі
фортець; _атЬеіІ.п {IР! обл6жні
фортифікацlйиі роб6ти; -"тше.

обл6жна армія; ~тІillеті. t
обл6жна артилерія; -&".schiitz n
обл6жна гармата (; -.kampl т
обл6жний бій; -.kri_g т обл6ж
на війн:! {, фортечна в_; _park
т обл6жний
парк; _stand т
стан обл6ги; _Ітаіп т облог6вий табір, 0_ об6з; _ІтоО т
обл6жна валка {; _werke nlрІ

f

облог6ві роб6ти рІ; Justand т
стан т

verhangen
ЬеlавІ_п

обл6ги; d_n Justand
ОГО,lОситн стан обл6ги

обтяжувати

B_Iastung f обтяження n; v.randerliсЬе

_

змінне

обтяження

_sgrenze f границя
belegen зайняти для
постІй

Belegung f

зайняття

n;

обтяження_

війська

ПІд

n

(дороги,
тісне розта

умунднрування; _ordnung
порадник m речов6го
постачання; .-Sack т речовий

квартир);
enge _
шув:!ння по квартирам; .-Sliihigk.it f [по]ємність квартир
B_I_hrung f повчання n, поучення
n; _sschie8en n покзз6ве на

вання

B_I_idigung f знев;ага
b_Ieuchten освітлювати
Beleuchtung f освІтлення n; _sar'

М_

т

шина

6дягу;

n

_оifшеr

m

стар

t

міш6к;
_stiick n предмет т
умундирування; _wirtschait f го
сподарка в ділянці умундиру

bekostigen

прохарч[6в]увати,

по-

стачати харчі
_
Bekostigung t харч m, ПРОВНІНТ m
Bekostigungs _ _ _ харчовИй; -&"eld

n харчове, гр6ші рІ за харч;
_РОТlіоп
харчова пайка

t

вчальне

f

n

стріляння

рід т освІтлення; _8всЬіеО_"
стріляння світильними наб6я

ми;

-"Іторр

т

відділ

освітлю

вання, освіТJ1юваЛЬНliЙ В_; -sver~

ьаltпів._ nlрІ ум6вини освlт"ен
ня; --вzeit
час m освітлення;

t
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Belobung
еіпев ОевсЬоззеІ
час
освітлення одн6го гарматня

_szeit

Belobung f

[по]дяка

похвала

Belobnung f
bemiicbtigen,

т

наказі),

нагор6дlа, _ження 1'1
"ісЬ опан[6в]увати,

зах6плювати
Ьешаппеп постачати
давати

(в

залбгу,

при

з_

Bemannung f

залбга (корабля, лі

така)

bemerken завважlувати, --"ти
Bemerkung f завваlження, _га;
розрахунок,

ня; всЬшаlе ~

виділення

виділен

der Gelecbtsstreilen

ву.зьких

бойових

(lР!

забіги,

заходи,

дбання 1'1

поlвідомляти,

bcnacbricbtigen
СІІовіщати,

з"--,

звід6мити

БепасЬгісЬtiguпg f поlвідбмлення,
3L, оп6вістка
БепііЬеп 1'1 обшивання
ВепеЬтеп

f

n

пов6дження,

Benutzbarkeit f
роги),

прве

прохідність

придатиість,

(до

здібність

Бепzіп 1'1 бензин а f
Веnzіп . ..
бензиновий;
_ЬеЬііltег
(Schiff) '1'1
бензиновий
бак;
_druckmesser т бензиновий ма
нометр, б_ тиском ір ; _karre f
бензинова
бідка;
_kolonne f
бензиновий
транспорт
т,
б_
валка; _kraftmascbine f бензи
новий двигун lIt;
_leitung f
бензиногін m; -Пlааt m бензи·
няр, підстаршина,
що завідує
І збірниками
бензини
на. пові
троплавах ; _шоtоr т бензино
мотбр,

для

спостережень
Сте
сідець стежача
слідкування
1'1,
стеження 1'1; _ des Kamplleldes
стеження 1'1 за пблем ббю; _ des
Zwiscbengeliindes стеження 1'1 за
промІжками; direkte _ безпосе
редне стеження; doppelseitige --І
стеження n 3 ДВОХ сторін; еіп5eitige _ стеження 1'1 з однбї
сторони; seitliche _
бічне сте

-sitz m

t

ження n, С_ n 3 б6ку
Беоhасbluпgs . ..
стежо,вий;

_аЬ
стеження,
сектор
<-; _abteilung f сте
жова
частина,
С_ відділ т;
_dienst т служба
стеження;

т

дільниця

_entlernung

смуг,

Bemiibungen

дінка

мапа
жача;

БеоЬасhtппg

scbnitt

примітка

Bemessung f

B~obacbtungszone

бензиновий

f

мот6р,

б_

рушій; -zisterne
бензинова ци
стерна
Benzol 1'1 бенз6л т; gewascbenes_
очищений бензбл т
Benzyl 1'1 беизиль т
ЬеоЬасЬІеп
слідкувати,
зорити,
стежити

ВеоЬасЬІег т стежач; dienstbabender _ вартовий стежач; Ьеіш
liсЬег _
підглядач т; _karte f

_lеыlгr

т

t

t

t

віддаль
помилка

стеження;
стеження;

_flug т стежний літ, розвідчий
л_; _flngzeug 1'1 стежовий літак
т, розвідчий JL т; -.gescbwader 1'1 розвlдча ескадрилья (,
е_ t служби стеження; _baube f
панцерна вежка стежача; _karte

t

мапа стежача; -Іеі!ег 11. сте·
жова драбина (, д_ f до сте
женпя;
_шіое f
обсервацІйна
міна (; _ші!Іеl 1'1 засіб т ре
ження; _moglicbkeit f мбжністJ;
стеж~ння, зм6га С_; _offi~ier 111,
старшина-стежач; _orgao 1'1 6р

ган m ст~ження; _posten m сте
жова стійка (; _punkt т стежо
вий пункт; vorgescbobeiJ.er _punkt

передбвий

стежовий
пункт;
т райбн стеження, 66·
шир с_, прбстір с_; _всЬагІе f
стежова
щілина,
с_
бійниця;

--<аиш

_scbIllz т щілина f для стежа
ча; _5сЬпlе

t

шкбла летунських
стежачів;
_stalfel
стежова
ескадрилья; _sland т місце "
стеженl-ІЯ,
сt6янка -, ДЛЯ С_;
~lеlIе f стеЖОВа стація, пункт
т стеження; _verbiiltnis n ум6вина f стеження; _vorscbule f
підготбвчий курс т для сте
жачів;

_war!e
пункт

t

_wagen rn

t

т;

НИЙ ПУШ<Т

стежовйй віз;
стежова
вежка,
с_
деп!rаlе
централь

f

m

стеження; ,_zone

смуга стеження

f
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Беоrdеruпg

f

Беоrdеruпg

видавання

n

роз-

поряджень
.
bepacken в'ючити, облад[6в]увати
bepackt нав'ючений, облад6ваний;
leldmiiBig _ в бойовім лаштунку
bepanzern оlпанцерувати, за_, за-

бронь6ваний

Берапzеruпg f опанцер6вання n,
Берllапzuпg f рослинне вкриття n
Беquеmlісhkеіt f виг6да
beralen, вісЬ нараджуватися
Беrаl.r т дорадник;
аrtШеrіslіscber _ артилерійний дорадниК
Беrаtuпg f наlрада, по_
Беrаtuпgs . .. дорадчий; _hiiro n
конзультаційне бюр6
Beraubung f позбавлення 7t, огра

n

бування

B.r.cbnen n вирах[6в]ування
b.recbnen обчисляти, обчислити;
вирах[6в]увати, обрах6вувати

B.r.cbnung f
нок

т,

6блік

т,

обрахування

розраху

n;

мірку

вання n, калькуляція; _
des
Munitionsv.rbraucbes 6блік т
внтрати . стрілив~; etatmii8ige штатний

розрахунок

т

Berecbnungs .•. облік6виЙ,
ляційний
Bereicb т круг,

6бсяг,

кальку-

m

(коня),

6бшир

їздець;

n

обjfздник

.

бер~йтор

B.reitscbalt f

гот6вість;

ПОГОТІВ ля

(такт.); підм6га, підтрим[ка];
внутрішне

ionere

_

(варта
вості);

v.rstiirkt. _

в

т6віеть;

тівля

погот(вля

закватерованій місце
змІцнена го
підм6гз, 3_ ПQГО

3_

n

Bereitscbalts . .. вартовий, .в по
готlвлі;
_abt.ilung f вартова
частина; _ЬаtаШоп n батальй6н
т в поготІв лі; ..hiicbs. n футляр
(HiM~ЦЬKOГO) протигазу;
_hornist m вартовий сурмач;
_kompani. f варто ва с6тня;
_maschineng.w.hrzug т вартова
кулеметна чота (; -I'aum
по

m

для

міщення
ни;

n

m

для вартов6ї части

_reserve f

резерва, запас

кувальне

f

вичl

n,

розташування

m,

по

t

зиція для поготІвля; _trupp.
вартова
частина;
OKp~Ma ре
з~рва;
_unt.rstand т бліндаж
для вартов6ї частини
bereitstellen заготовляти, загото
вити

готування,

Bereitstelle'n n

загот6-

влення

Ber.itstellung f

загот6ва; вичlку
вальне стан6вище n; зайняття
вихідн6ї позиції; _splalz т ви
хідне пол6ження n; Jaum m
вихідний раМн
Berg т гора (; stei1er _ крута

гора (; _abbang т косогІр; аш
-'lbbange на згІрку
bergen рятувати, збир~ти майн6
і зд6бич на бой6ВИЩl

Berglliibrerabzeicben n

провідника в г6рах;

ховина
_шапп

t

m

гірський

хребет,

гр~бень;

_spitze

_stricb m

\Jиска

вер

косогІр

m;

Jiicken

1n

г_

f

t

відзнака

_Iand n

_lеЬпе
гірняк;

(;

кряж,

Г_
вершина;

t

на мапі для

означення напряму схилу
"
рятунк6вий;

Bergungs

Ber.ilung f уобручення n
B.reisung f 6б'їsд т
bereit.n об'їзджати (коня)'
Bereiter

bericbtmii8ig
n; _stellung

поготІв ля

_ра-

trоuШе f рятунк6вий патруль
т; _trupp m рятунк6ва коман
да (, р_ відділ
Berglvorsprung m виступ гори;

_wacbt t
_weide f

гірська
полонина;

гірництво;

Bericbt

т
вбздання

weisung

_w.rk n

стор6жа;

_w.sen n

копальня

n,

t

звід6млення
спра
звіт; д6повідь; _ао

n,

t

порадник

складати

звід6млення

b.ricbten

звідомляти,
доповідати

Bericblende

сповіщати,

т справоздавець, зві

тоздавець

Bericbtlerstatter

т справоздавець,
кореспондент; _.rstattung
скла
дення n д6повіді
bericbtig.n виправляти, поправляти
Bericbtigung f виправлення, ви
права

bericbtmiiВlg
рап6рту

в

t

ф6рмі

д6повіді,
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Berichtzettel
т

Berichtzettel

листок

для

несення

Вeringung

Beri!! т
beritten

f кільцева скрlп.
рій кінноти

кінний; _
коней;
плохих конях
дити

на

t

Внше

на

поса
на

schlecht _

взяти

під

Berul т звання n
Beruls _ _ _ становий,

t

увагу,

професіо

підстаршина

вгам[ов]увати, успокою

вати

м6вання
кнення

заспокоєння

t

порушення

n;

m,

стик

вга

",

втихомйрення

n,

Beriihrung

n

",

зІт

стикання

дотик т; unmittelbare
середнє стикання

n

_

n"
безпо

Везаеп n засівання
Беsзtz т обшивка (; накладка f
6esatzung f залога, rарнізон т
Besatzungs .. _ залоговий, rapHiзоновий; --kompanie t сотня, що
займає

опІрний

тощо);

....recht

пункт

n

(форт,
окупаційне

право;
_Ігорреп
(lрЕ
rарнізо
нові війська, r_ частини

f

Beschadigung
псування

n

Beschallenheit f

ушкодження

БеsсЬаu

f

",

прикмета, натура,

вдача, характер

m;

властивість

оглядини рЕ, оlгляд т,

н"-- т

Beschauer т
bescheinigen

оглядач
посвідчати,

атесту

посвідчений,

атесто

вати

bescheinigt
ваний

Вescheinigung
п6свідка,
стація

атестаційна

ко

бомбар

дувати

Beschie8ung f

посвідчення
атестування

Beschirrung
Beschlag т
0_

n;

t

обстрІлювання, бом
кінський

лаштунок

заківець; піlдкУття

конфіската

(;

_

іп

n,

пеЬ

шеп конфіскувати; займати; шіІ
_ belegen наложити заборону

нальний,
фаховий;
-.arшее
f
наймане
військо
n; _heer n
вільноюiJ:імане вІйсько; _offizier
т активний старшина, кадро
ВИй с_; _soldat т заводовий
вояк;
_unterollizier заводовий

Beruhigung f

f

обстрілюватн,

бардування

6блік; зважити

beruhigen

атестацІйний;

місія

beschie8en

ВЙСТУП[К8]
бертолетова сіль

Bertholletsalz n
beriicksichtigen
В_

шасЬеп

Besen

до- І Веsсhеіпіguпgs
! _kommission

n,

",
ате

beschlagen підlк[ов]увати; об_
Beschlagen n обк[ов]ування; об
шивання;

ззпітнfння

Beschlaglkenntnis f

скла

відомість

під

к[ов]увати, уміння,~ п_; -Iegnng
наложення
заборони; --",еі

t

т
JlаЬше

n

військовий
коваль;
конфісюіlта,
--ція;
-schmied m коваль, підкувач;
-Бсhmіеdе f підкувальня;. Jeug

ster

f

n ковальське справилля; Jeugtasche f ковальська торба
beschleunigt пришвидшений
Beschleunigung f приспішення ",
пришвидшення

n

Beschlu8 т постанова f, рішення
", ухвала (; gerichtlicher _ при
суд,

засуд

beschmutzen, sich завалятися
Beschmutzen n забруднювання
beschmutzt забруднений
Beschmutzung t забрудження n
beschriinken огранilчlувати, -"ти
Beschreibung t опис т; miindliche
_ усний опнс т
beschuldigen оскаржІувати, --ити
Beschu8 тобстріл; _гапш т обстрілюваний

п_;

простір,
-Беktог т сектор

уразни!!
обстрілу

Beschwerde f жалоба, 'скарга; gemeinschaltliche _ збірна скарга;
~псЬ

n

книга

f

на

скарги;

_liihrer т жалобник, позовник;
_Iiihrung f заношення n скарГИ;
_ordnung f порядок т скарг;

_осЬгі!І

f

писемна скарга;

_уег

!аЬгеп Ппорядок т заношення
скарг

Beseitigung f
чення n

Ве.еп т мітла

усунення

f

",

вилу

33

besetzen
займати,

besetzen

зайняти;

об

саджувати військом,

окупувати;
(однострій)

обшивати

Besetzung f

n,

Оl<упація, зайняття

обсадження n (військом); _ der
, leind1ichen Linie займання n во
рожої лінії; _sarmee f окупа
ційна армія

besichtigen огляда,'И
Besichtigung f огляд
медичний

огляд

т;

т;

arztliche _
lliichtige _

побіжний огляд т; personliche
особистий огляд т
besiegen перемагати, перемогти

Bes!egung f нанесення
BeSltz. тволодіння n,
n;

lП

_

пеЬшеп

ппоразки
посідання

опан[ов]увати,

ЗДОбу[ва]ти; брати в посІдання,
перейм~ти; іп _
володІти
Be_itzer т посідач

sein

платню,

в_

ЛЬОН

Besoldung f

платня враз із квар
тировим; _sabteilung f відділ т
ГI?ОШОВОГО постачання; _sabzug
т

n

одрахування

_sgruppe f
нева

група

з
платн!;
платн!, плат

група

осібний,
окремий;
спец!яльний
Besonderheit f окремість
Веsраnnuпg f запрягання n, запряг

besonder(er)

особливий,

m; -szug m
Besprechung f

звірйнне тягл6

обговорення

n,

n

на

рада

т склад (особистий); го
тІвка (; інвентар; запас; _ der

Bestand

Wache

склад сторбжі; ei_erner
недотбрканий запас; stiindiger
постійний

аашіС,

veranderlicher _
з_

п_

_
_

склад;

змінний

склад,

запас

Bestands . "

СКJJадовий;

інвентарна книга

J,uch n

р! заш!с т, майнб n
Ьеstiiпdіg безперер[ив]ний, безпе

Bestiinde

рестанний

Bestiindigkeit f безп~рер[ив]ність
Bestandlliste f інвентарний спи
сбк; _teil т складова частина
bestiitigen підтвердІжувати, _ити
Dtsch.-ukr. 2

пит),

по_
(Іс-

скласти (іспит)

Bestellung f

замбвлення

ВеsНаШаt

звІрство

f

n

n

bestimmen визначІити, _ати
bestimmt визначений, призначений
Bestimmung f визначення п, призначення n; постан6ва; _ des
Aulenthaltsortes визначення тбчки
стояння; voriibergehende _ тим
часбва постанбва;
_spunkt т
пункт призначення;
_station t
стація призю!чення
Веstгаlппg
[по ]карання n
Веstгаhluпg f промінювання n
Ьеstгеісhеп обсипати вогнем, обстрІлювати;
lIankierend _ об
стрІлювати продбвжним вогнем,

t

флянкувати

Bestreichung f

виплачувати

besolden

посідати,

betrellen
Bestiitigung f заlсвідчення n,
bestehen існувати; зда[ва]ти

обсипання n вогнем,
флянкування n
(вогнем), об
стрІлювання п; _sanlage f флян
кувальні споруди рІ; _.raum m
райОи

_swinkel

n

ббстрілу,

т

пбле
0_;
горизонталь'ний кут

ббстрілу
озбрбєння
(кора
бля, ітп.); _ des Schilfes оз
брбєння
корабля
bestiirmen штурмувати, брати при-

Bestiickung f

n

n

ступом

Bestiirmung f штурм т
Besuch т відвІд[ув]ання
besuchen відвІд[ув]ати
Besucher т відlвІд[ув]ач, нз
besudeln [за]бруднйти
betakeln зброtти (судно), оснастити

Betakelung f такеляж т (мор.)
Betiiubung f оголбмшення n
Beton т бетбн; _anlage f бетбнна
спору да (; _bau т бетонбве
будування п;
б_ будІвля (;
_decke f бетонбве перекриття n
betonieren бетонувати
betoniert бетонбваннй
Betonierung f бетонування n
Betonplatte f бетонбва плита
Betonung f натиCl<; m; наголос m
betrachten роздивl.лЯтися, -йтися
betrellen торкатися (чогось)
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Belrieb
залізничий рух;
приемствоn; експлуатаціяf;
шаппі.сЬеr _ торговельне
приємство n

під

B.trieb m

Belrieb. _ _ _

kaulпід

руховий,

експлуата

m
f

служба, f
с6тня залі

ційний;
_шепоt
руху; ..:kошрапіе

зничного руху;

.1eistung

t

пере

пускна спром6жність; _ш..tегіаl
технІчний матеріял m; -"аuш
майстерня (; Jicberbeit f
надійність роб6ти, певність р_;
_.Iockung m перерва руху,
затрим[ка]; _.1011 m паливо n;
_stоliшіsсЬuпg f автомішанина;
_stoliverbrauch m витрата
па
лива, зужиття n п_; Jtiirung f
lІерерва руху; затрим[ка]
Belrug m обман[а
gemeiner _ m
пр6ста обмана t; komplizierler _

n
m

t

tI;

m

СЮІ3дна обмана
ВеІІ n ліЖІ{О; п6стіль
простирало; -zeug
приладдя

f

m; _Iaken n
n п6стільне

Bettung t плятф6рма
Jg,e.chiitz n гармата

t

на

(арт.);
плят

ф6рмі

Beulenseuche f сибlрська п6шесть
beunruhigen непок6їти, занепок6ю
вати, турбувати, трив6жити

Beunruhigung f
трив6га

Beurkundung
иі рІ

beurlauben
beurlaubt

t

занепок6єння

n,

документальні да

давати відпустку
звІльнений
(що є

на

відпустці)

вепrlаоыe

відпустк6вець (Гал.)
Beurlaubtenstand m стан запасних;

m

резервІсти рІ

Beurlaubung t звІльнення n у від
пустку; dauernde _
довготривала відпустка
'
Beur!eilung t критика, 6цін[ка];
_ der Lage 6ціН[I{а] обставин
Вео!е

f

[з ]д6бич

Beu!elbatterie
_bestand m

t

здобута батерlя;
трофейне майн6

n,

трофеї рІ '
Вео!еl
т6рб[йн]а (; _еlешепl
'торбинк6вий елемент m польо
в6го
телеф6ну;
_kartusehe f
заряд m картуші; ,_macher m

m

bewobnt

n

здобичник, мародер; _stiick,
трофей m; -zug m наскок, набіг
bevolkern заселlnти, _ити
Bevolkerung людність, населення n
bevollmachtigl уповноважений
BevoIlmiichtigte m уповноважений
bevorstehen стояти ш!ред ким (до
виконання), матися кому
ЬеwасЬеп охороняти, сторожити
ВеwасЬппg
охор6на, стор6жа
bewailnen озбр6lювати, _іти; лаш-

t

t

тувати

bewallnet озбр6єний, збр6йний;
lеісЬ! _ легко озбр6єний
Bewalinung f озбр6єння; _.releral

n

m

реферат

озбр6єння

Bewahren n оберігання
bewaldet лісистий
bewiiItigen опан[6В]УВаТИ;

пок6-

t

ПОК61

н[ув]ати, перемагати
BewaItigung
перемаГаННЯ"
нування

n

нав6ДНІОвати
Bewiisserungsmiihle нав6днюваль
ний млин m

bewassern

f

beweglich рух6мий
Beweglichkeil f рух6мість,

рухли

вість

Bewegung f [п6 ]рух, ворушІння;
beschleunig!e _ f при спІшений
рух m; еіпlасЬе _ f нескладнИй,
рух m; Ігеіе _ t вІльні рухи рІ;
geradlinige _ t простолінІйний
рух m; _ пасЬ dem КашраН рух
m за к6мпасом; _.energie t сна
га руху; _Sliihigkeil f руХ6мість,
рухливість; _slreiheit f вІльність
пересування;
маНевр6ва' зд!!т-"
ність; _sgelecht 11, маневр6вий

бій m;

f

_sbindernis -n

перешк6да'

для руху; _skampl m рух6мий
бій;
_skrall
рух6ма
сила;
_skrieg m маневр6ва f війн!!,
рух6ма в_; -"aum m смуга f
пЬхідного руху; _sspiel n ру
хлива
[і]гра (;
_siibersichl
гр~фнк m руху
Bewerber m В'ербовнйк, вербуваль-

t

f

ник

n Bewerten n

оцІнювання

Bewertung f 6цін[к'а]
Beweis m д6каз
bewohnl залюдненнй,

жилий

,
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Bewiilknng

Bewiilkung f хмарність
Bewu81sein n свідбмість (; zum _
kommen вйчуняти, прийти до
свід6мости

Веzаhluпg f запла"а
Ьеzеісhпеп [Об]означlати, _ити
Bezeiehnnog f зазнака, заlзначення n, 0_ n
beziehen займати, обсаджувати
Beziehuog f віднбшення n; знб

сини рІ; _ der Slelluog заЙНlіт"я

позиції; Ireundliche _еп рІ
дружні знбсини j gegenseitige _ео
рІ взаємини; persiinliehe _ осо

n

бисті зн6еини

Беzігk т округа

Bezirks _ _ _

(Австрія);

f

окружний,

~егісЬI

повітбвий

n

о]<ружний

_stadl f

(команда);

округбве, окружне місто
Beziige рІ кбшти, пббори

Bezngsklasse f

n

заміряти

упокорити,

звоювати

biegen гнути, зі_, обі_, обгинати
biegsam вигинистий, гнучкий, пружистий

Biegsamkeit f гнучкість; пружність
Biegung f вигии т, згин т, перегни т, коліно n, закрут т

n

пчільний віск

'n

Biese f кант m (штанів)
Bild n 6браз т
Bild. .. образбвий; фотографіч
ний; _anlk13ruog t фоторбзвідка;
_erkuodung f повітряна фото
р6звідка; _lIug т літ для рбз

відки, звідів, фотографувальний
літ; _lIngzeug плітак т для
цілів фотографування; _geriil n

фотографічний

апарат

приладдя; _шеlduоg

f

т,

ф

фотогра

фічне донесення n; _ollizier т
старшина для фотопраць; _slrei.І_о m фільм; _ielegraphie f пе
редавання образів при допом6зі

.2*

фото

освІта; формування n;
wі.sеоsсhаШісh. _ наукбвість
Bilduogs ... учб6вий
Вillеі n білет m
Binde f п6в'язкз, бинт m; опаска;
еlавііосЬе _ пружистий бинт m,
_bock т ]<бзли рІ для в'язання
тарасбк; _drahi т в'язальний
дріт; _gli.d n сполучна mінка (;
_І.іпе f сполучна линва; _lІіаіе
rial n в'язальний матеріял т,
пбв'язь

t

в'язати,

вувати,

зв'язувати;

в'язання;

Bindeo n

сlкб

при_

звичайне

gewohnliches _

в' язання

Biodezengn перев'язнйй матеріялm
Biodladen m м6туз, швбрка f '
Віооеоlтеег n середземне мбре;
_sehillahri f річкоплавство n,

f

n; _wassersira8.
вбдний шлях
т на суход6лі
ВігkепlЬапk
березова
лавка;
_wald m березник

f

(війною)
Biegen n переlгинання, з_, ви_

Bienenwacbs'

телевізійне

графування

річкова плавба, р_пароплйвство

розряд т тарифноі

табелі

bezwecken
bezwingen

телеграфу,

Bildnog f

binden

f

судт; _kommandeur т військб
вий начальн!,к, окружний н_ n;
_kошmаоdо n окружна військбва

управа

Вlа.ег

Вігп. (elekirische) f жарівка
birnenliirmig груш[к]уватий
Biwak n бівак т; -Ьеdіігlпіssе
матеріял

біваку;

т

для

_diensi m

nlрl

влаштування

служба

f

на

n

біваку; _Іепег

багаття
біваком
т
командант
біваку; _огі т місце n біваку;
_plaiz т місце n, пляц біваку,

biwakieren стояти
ВiwakІ kommandani
бівакбвий
кова

п_;

стор6жа,

_waehe f

таборбва

біва
С_

f

BНihnng
здимання n
блискучий;
г_чадкий;
неі·
золь6ваний; _ putzen вичистити

blank

до блиску

Вla.angrill
ступ, г_

атака

Blasebalg

m

дмухало

т

11

газобальбнний

на

f

ковальсьКИй

blaseJl трубити, сурмити; дути
blaseofiehend наривний
Вlіізег m трубач

міх,
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Blashorn
ріж6к m, сурма f;
_іпslrпmепl n музичний духовий

Blaslhorn n

m;

n

інструмент
_verlahren
зобаль6нна мет6да

Blatt n
пать

Вlailt

f

лист

f

га

m; час6пис m; л6-

(весла); лезо

n

Вое

Blindlgiinger m

нер6зірвеиь, неро

зірваний гарматеиь; випадк6ве
стрільно; _ЬеіІ f осліплення n;

_schu8 m сліпий' п6стріл
Blinkapparat m світлогасловий
ра"

. " листовий, платівчастий;
_Ieder f ПЛатівчаста пружина

blinken передавати світловІ
Blinker m гаслова лямпа t;

m; raucblose. _

Blinklgeriit n

ВIiШсhепрulvеr

n

листовий п6рох
листовий без

m
n (Himmelsblau)

димний п6рох

'Вlац

блакит

t

m,

синь
ыпп блакитний, синій, голубий
Вlаukrепz
«синій хрест» (бойо
вий газ); _ulunition f стрілив о
«синій хрест»
Вlaulpapier n копіювальний пааlр
m; _saure
синя кислота
ВlесЬ n ,бляха f; _biichse
бля

n

f

t

шзю{з

blechern бляшаний
ВlесЩgеhііusе n бляшана кор6бка
t; _schild n бляшка f; _ппlеrsаlz
m бляшане піддl!ння n
V' Вlеі n 6ливо; _akkumulalor m
олйв'яннй акумулятор; _deckeI
-=пі- ОЛИВ'ЯНИЙ ковпач6к
bleiern олив'яний
Bleilkappe f олив'яний ковпач6к
m; _kerngescho8 n стрільн6 n,

куля f з олив'яним осердям;
~шgеІ f олив'яне стрільн6 n,
куля
f; _тапІеl m олив'яна
обол6на (, 0_ плащ; _ring m
олив'яне кільце n; _stopsel m
олив'яна Затичка
Вlende f затулка, діяфрагма

t

засліпlлювати,

blenden

слоняти,

Вlendlleuer

_ити;

зате~нювати

n

осліплювальний во

Вlessiertentriiger

m

m;

m

носильник ра-

нених (Австрія)

f

ліхтар

рана

Blick m зір
blind сліпий
Blindage t бліндаж m

вик світлогаслування n
світлогасловий зпа'
рат m; _Іатре
світлогаслова
лямпа f, л_ світлов6го гаслу
вання; _meldnng
світлогаСJIове
донесення n; _scharle f світло
гаслова щІлина; _sргпсh m світ
логасловl! донесення n; -sland
m світлогаслова ст6янка f;
_slelle
свіТJIогаслова стація,

f

t

t

с_

пункт

_tгпрр

m;

свіТIЮ

m

гаслова команда t, відділ; _verbindung f світлогасловий зв'яз6к
m; ..:-wesen n світлогаслівництво;

n

~еlcЬеп
знак

світлове

гасло,

'Іn

с_
~"

блискавиця;

Blitz m

БЛИСІ{ЗВИЧНИК,

_ableiter m

громозвід

blitzen блискати
Block m бльок'.

t

Вlockade
бльокада;
зняти бльок:!ду

_ aulhebe.

Blockhans (Eisenbahn) n
иий пост

m,

семаф6р'

бльокrавзm

blockieren бльокувати
Blockierung t бльокада, от6чеиня 1.
Blocklmolor m рушІй .«монобль6к>;
":'schwanz m стерн6 n; стріJjИЦЯ

t; _stеПе t семаф6рнцй пост m;
_vегsсhlп8 m циліидричний за
м6к

Вl08е

f

n
Вluse f
Вlпl n

об!1ажене мІсце 11, слабе

м_

г6нь т, ~аСJI(плювальний 8_

-'alerne f потайний
blessieren ранити
Вlessur

за

апа

знаки
рядо

блюза
кров m;

кровотечу;

_sloplon
_andrang m

кр6ви;
_krankh~il
кр6ви; -вlillппg
кровотечі; _ппg
кровотеча;

t
t

спиняти
приплив

f хв6рість
спинення 11
кровотік m,

_vergie8en n

крово

пролиття

B-Mine

t

(Brom-Azelon-Mine) бро·

моацет6нова міна

Вое

f

шквал

m
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Bock
кобилка

Bock m

t

гімнастичннй
міст m на ко

(.

кінь; --briicke
злах; _Ьоlш m верхній брус
моста; _Ialet!e
високостанко
вий ляфет m; _Ballel m в'ючне

t

сідло
кїзлів;

n; _Irager m
_wagen

t

_winde
(понт)

Boden m

носильник
т віз ДЛЯ кізлів;

притяжнйй

(рунт;

дно

n.

лівар

m

днйще n.
утриматн

денце n; _ bebauplen
місцевість;
dicbler _ щільнЩI
грунт; einschraubbarer _ угвинт
ие
дно;
lelsiger _ скелястий

gelrorener _ мерзлий
gewinnen зиск ати на
kiesiger _ нарінковий
lebmiger _ глинястнй.

грунт;

(рунт;
_
просторі;

(рУ,нт;
глинистий (рунт, СУГЛИНОКj шо
rastiger _ болотнстий грунт;
naliirlicher _ природний грунт;
sumpliger _ багнйстий грунт;
sleiniger _ каменистнй грунт
Boden, ,. наземний. грунтовий;
_abwebr
наземна
протипо

t

_arl t рід m
Грунту;
_aulklarung t наземна
розвідка; _bedeckung t покриття
землі.
п_ (рунту;
_bescballenвітряна

Ьеіl

t

оборона;

властивість

Грунту.

ха

рактер
m г_. прикмета г_;
_druck m тиск поверхні. тй
снення n п_; _farbe t грунтова
фарба. краска. барва; _lIafterшіпе t денна фугаса; _gewinnen
!~ зиск m простору; _kammer t
денна камера гарматня; _kammergesch08 n гарматень з ден
ною камерою; _kammerladung t

t

денний заряд m; _шіпе
денна
міна; _пеЬеl m приземна [і]мла
(. п_ туман; _orientierung
орієнтування за наземними пред
метами; _satz m 6сад; _stUck n
гузів ник m. гузова частина
(гармати); дно; _Ireller m влу

t

t

чення

гузовою

матня; -"арlеп
лок; -ziinder

ник.

г_

гузовий

m

трубка

частйноЮ

гар

m

гузовйй уту
гузовий запаль

(; -zylioder m

циліндер

Bombenlehrkommando
лук.

дуга
(; аркуш;
луковий
міст
m;
_Іашре
дуг{)ва лямпа; ..Іісы
scheinwerler m світломет із ду
ГОВОЮ лямпою; _scheiowerfer m
луковйй
світломет;
-"chu8 m
звислий
постріл;
_schiitze m
лучнак; -"tiick !t дуга
воыe t брусок m; lange _ платва;
_пЬаЬп f деревляний поміст m
bohren верtіти. свердлити
Bohrbank
свердлярка
Bobrer m свердел
Bohrlladuog
висаднйй заряд m;
_lосЬ n свердловина (. свердло
ва діра (; _maschine t меха
нічний
свердел m;
_palrone
свердловий розрнвний набій m.

Bogen m
--briicke

t

f

t

t

t

t

патрон

Bohrung
ня

n;

m

t

вертіння

канал

messer m

Боhгzеug!t

m
Воіе

f

m

n.

свердлін

ціви;

_sdurch-

свердловий

струмен!

калібр

(на морі)

буй т,

сучка.

плавний

маяк 1n, поплавище m
поривчастий. рвачкий.
навальний

btiig

Bolschewismus т більшовизм
Bolschewisl т більшовик
Bollwerk n бастіон m
Bolzen m прогонич; _kopf m
лівка

f

го-

ударника

Bombardemenl !< бомбардування
Bombardemenls . .. бомбардовий
bombardieren бомбардувати
Bombardierung f бомбардування n
ВошЬе f бомба; _ abwerlen бомбувати;
chemische _ хемічна
б6мба

Bombenlabwurf т скидання n бомб;'
...angrilf т атака f бомбами;
...aulhangung f завішення бомб
bombenfest захищений від бомб
Bombenlllieger т бомбардувальний
літак. б_ літун;
_f1ug т бомбардовий
літ;
_fJugwesen n
бомбардове
летунство;
Jlugzeug n бомбардовий літак т;
..geschwader !t бомбард6ва еска
дрилья t; _Iebrkommando n учбо
вий

відділ т

бомбардування
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ЬошЬепsісhег
ЬошЬепsісher захищений,

забезпе

чений від бомб
ВошЬепlwerlеп
n бомбометання;
_werfer m бомбомет; -"іеl n
бомбометна ціль {; -"ielgeriit n
нацІльвий

пристрій

m

до

ски

дання бомб
Воо! n ч6вен m
Boots. . .
човновий,
човенний;
-.besatzung f зал6га ч6вна, з_
шлюпки;
_haken m очепа і;

-'<:iirper m
m б6цман;

манмат

m

m запальний склад
b"andschafz_n накладатн

тулуб

ч6вна; _шапп
_шаппsшааt m боц

(підстаршина фль6ТИ)

кут

СХИЛОСТИ,
К_ спадистости;
ПОЮlаник спох6ви
ни, П_ спадистости
Боf_ m післанець

_sanzeiger m

Боulапg_гаррагаt m апарат Булян
жера (франц. телеф. апарат)
линва
Бовдена, Бо-

f

Bowdenzug m
вденова

Бох_рогl

Л_

m

б6кс, кулачки

БгасhЬоdеп m злеглий rpYHT
Бгасk_ f Ш'fельвага
bracken rанджувати, вибраК[6В]У
вати

Бгапd

m

гангрена

{;

іп _ setzen підпалити
Brand. .. запальний;

запальна

Бгапdег
б6мба

m

f

б6мба

брандер;

пожежа

{;

_ЬотЬе
запальна

m

БгапdіsсhіmmеІ

буланий

(кінь);

t
t

_stШе f згарище n; ...,stiftung
запалення n, пІдпал m; _wach_
брандвахта;
порт6ве доз6рне
су дн6 n; _wirkung f запальна
дія, зав6гнювальна д_; _wunde
f 6пар; ~уІіпdег m підпальний

циліндер
БгаппtwеіпЬгеппегеі f гуральня
brauchbar здатний, ужитк6вий
БгаuсhЬагkеіf
зlдатність, при·;
ужит6чніСТ~;Jприг6жість

m

Borst_npins_1 m щітяк
Borte f галь6н m
Во_сhшаgп_t m магнет Б6ша (авто)
ВоsсЬпп: f спох6вина, спадистість,
пол6жиетіеть; eigentliche _ вла~
стив а
спох6вина;
gewolbte _
опукла
спох6вина;
ьоы_
угнута спох6вина; _t_Пе _ кру'
та
спох6вина; _sb_kl_idung
f
6дяг m спох6вини; _sшаВstаЬ m
мірило n крутости; _swink_1 m

надмІрну

контрибуцію

Borax .1> бура f (для дезинфекції)
Bord m борт
Bord .. , б6ртовий, облавк6вий,
боковиЙ; _Iunker m літун-радіО
телеграфіст
m, б6ртовий р_;
_funkeinrichfung f б6ртова ра
діоустава; _wand f 6блавок m;
_flugzeug " [на]корабельний лі
так

ВгешsЬасkе

БгапdlgеsсhоВ n запальний гарма
тень m; _granate
f запальна
фаната; ,....kapseI f капсуля-зав6о гнювач m; ~ugеІ f запальне
ядр6 n; _Iegung f
пІдпал m;
_ІосЬ n
запальний
6твір
m;
_шіп_ f з апальна мІна; _paket n
запалью:'й пакет m; Johr .", жа
рова трубка {; ~оЬге f підпаль'
на трубка, запальна 'ї_; Jatz

t

t

Бгапегеі
Бгаuhапs

\

n

брЩwр '"
бр6вар '"

Ь.оапп брунатний

f

Бrаuпlkоhlе

брунатний вугіль

m;

_scheck m гнідо,строкатий кінь
brausen гу діти
Бгаusеп n гудіння
brav хор6брий, чесний, бравий
Бгаvоuг

f

хор6брість, відвага

Бгесhеп ,t блюв~ння
brecbreizend блюв[6т]нИй
БгесЬstапgе t лом '"
Breite t ширина, (геогр.) широта;
_ der Fогшаtіоп ширина ладу
ЬгеіІеп розширяти
Бгеіt_пlаЬwеісhuпg

f відхил m
вширш; -'lusdehnung f ширина
розташування; _feuer n вог6нь
m вширш; _gIiederung f ла
n вширш,
угрупування

днання

в_,

ступінь

t

розділення

n

широти;

n

_grad m
_streuung t
-ziel n ши

в_;

р6зсів 1n вширш;
р6ка ціль
Бгеitsеіtе f б6ртовий вог6нь
Бг_msЬасk_ f
гальмова кол6дка

t

(авт.)

m
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Вгешsе

Вгешsе f гальм6 n, гальма; кОМпресор m; aulomatische _ автоматична гальма
Вгешs ... гальмовий
Вгешsеп n гальмування
Ьгешsеn [за]гальмувати
ВгешslаusgІеісh m вирівнання n
"Ільми; _ausgIeicher m вирlвнювач гальми; _lIiissigkeil f течиво n для компресора; _hebeI
rn гальмовий важіль; _kIolz m
гаЛЬМОва
кол6дка
f
(авт.);
_Іеіпе

f

гальмовий м6туз т, г_

_Ieistung f сила гальмування; _starke f міць гальми;
_schuh rn гальмовий черевик;

линва ;

_lгошшеІ

f

барабан т

_vorrichlnng f
стрій

т;

гальми,

гальми;

гальмовий при~уІіпdег т цилlдер

гальмовий ц_

ЬгеппЬаг горючий, пальнИЙ.

Brenndauer f

трив6к

д6вгість г_

Вгеппеп

n

горІння;

т

ГОРІНия,

.
progresslves

т6пливо

_шаlегіаІ

т І

n; _punkl т ф6кус,
6гнище; небезпечне мІсце; _з~l.
т горючий ~клад (в. труБЦІ);

відліт

г_;

_laоЬеn-

голубиної п6шти; _lаоЬеnаnвІаІI
f віЙСЬІ<6вий голубник; _lаоЬеnhеішаlsсhІаg m головний голу~
бник; _Iaubenkorb m к6шикдля
голубів; ':"taubenposl f голубина
п6шта; _laubensohIag m голубник; _Iaubenslalion f голубинопошт6ва стація; _lаuЬеШltеllе
стація голубиної п6шти; _Iau-

t

benlrupp т ланка голуб'ятників; _taubenverbindung f голубиний ав'яз6к rn; _Iaubenverkehr
т зв'яз6к поштовими голубами;

_Iaubenwarler т голуб'ятник;
_weohseI тлистування n, кореспоненція

f

Brigade f бригада
Brigade . .. бригадний; Jahrzeug
n об6зна валка f бригади
(Австрія); _generaI т генерал
мандйр

BrennlhoIz n т6пливо, дрова (,
6пал т; _Iange f трив6к горlнд6вгість г_;

голуБІв,

abflugslelle f мІсце відль6ту гОлуБІв; _Iaubenableilung f стація

бригади;;

прогресивне горІння

Вгеппег т пальник (лямпи)
Вгеппегеі f гуральня

ня,

Bronze

_kошшапdаnl т

бригади

ко-

(Австрія);

_kошшапdеuг т бригадир,
командир бригади; -1<ошшапdо n

штаб т бригади, командувавн>!

бригади;

_kraltlahrzeug

мобільна бригадна чота

Ьіnduпgskошраgпіе

f

т авТО-

f;

_уег-

с6тня зв'я·

31<У брИГади
brigadeweise бригадами

_sloff т паливО n, горюча речо- , l!riaadier т бригадир
вина, паль~а р-; ~lоllgе11!іsсh \ Briketl n брикет т
n пальна МІшанина (; ._welle
ВrПfе f окуляри рІ
ф6кусна вІ!lдаль; -"iinder
Ьгізаnl бризантовий, дробильний
ДИСhтаНfцlй,~~~ ~ап;рлgggfна' пр6- Вгізаnz ... бризантовий, дробильreso е ви
'..
'и
ний' ~esoho8 n бризантовий
рив m; _ ausluIIen заповн ти
гap~aTeHЬ т; -!:1'аnаlе f брипр6рив
.
Ь
n
зантова граната; _sohrapnell"
Вгеtl n д6шка (; ешІеg аге. бризантова шрапнеля f' -,,1011
вкладна д6ш.ка f; gehobelles т бризантова речовf.на t;
тес т; zolldlckes - n цалlвка
_spreng810il т бризантова вибуЬгеllегn дощаний
,. • f'
. ku g f
Вгеtlегlгирр т вІдділ носильників
х6ва реЧОВ"На
, _wlГ n

J

В

f

мостІння

(понт)

J,uch-

крушильна дІя, руйнацlйна д-,
дробильна дbrockeIn крушити, дробити .

журналу; _раріег n лист6в[н]нй
папІр т; _lаиЬе f пошт6вий г6луб т; _Iaubenabllug т випуск

(іромбеНЗИЛЬЦlянlд; т; _81011 т
оромоацет6н (х~мlЯ)
Bronze f спиж т, бронз т

Brettnagel т бретн4ль

Вгіеl rn лист, письм6 n;

пuшшег

f порядкове числ6 n

Вrош n бром

rI!';

J,еnzуІzуащd"

Bronze __ _
Вгопzе

_ __
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СПИЖОВИЙ;

_draht

m

броиз6вий дріт, спижовий д_;
--І:гііп n
спижова
зелень
(;
-паЬе f спижовий утулок m;
-'lаоlе f СпИЖова кол6нка
'Bro! n хліб m; аltЬасkепеs _ n;
черствий
хліб
m; ~ецІеl m
хлlбннк, торбина f на хліб;
~авІеп m шафка f на хліб;
_рогtiоп f пайка хліба
Browning m бравнінr
Bruch m перелІм, злам; розк6лнна (; нарушения n (чог6сь);

_

des

Wailenstillstandes

пору

шення n перемир'я; _вІеіп m
бут; _вІеНе f злам m; -'ltiick n
відлам, відл6м[ок]
Вriicke f міст m; _ abbrechen зір
вати міст, розібрати м_; bewegIісЬе _ f рух6мий міст[6к] m;
lIiegende _ f рух6мий міст m;
kleine _ f міст6к m; stehende - f
сталий міст m; _ schlagen буду
вати міст, ставити М_

Ifriicken _ _ _ мостовий;
міст

m;

-Ьац

m

_Ьаhn

буд6ва

f

п6-

м6сту;

-helag m мостове мостіння n;
-hock m мостовий козел; -hogen

m

лук м6сту; -Ьоо! n пор6и,
п.лзшк6вт т; _deck n' п6міет т;
_decke f мостове мостіння n;
_durcbla6 m (мостовий) перегін;
_equipage f понт6нний парк m
(Австрія); --I:elander n· поруччя
м6сту; --І:ега! n мостове при
ладдя; _glied Планка f плав
н6го
м6сту;
_(kашрl)gгuрре
мостовий
рій
m; _kolonne f
понт6нна кол6НЗ J мостова L;
-ІІорl m передмостfв'я, передмо

ВосЬВІаЬе

_spannung f перегІн т
м6ста; -'lteg m лавка (; ..аІеНе t
місце n ставлення м6сту; _stiitze
f оп6ра м6сту; _Irain т пои
т6нно-мостовий парк; _tro6 m
мостова валка (, понт6нна в_ (;
_Irupp m мостова команда (,
м_ вІдділ; _waage f важниця;
_wacbe f мостова стор6жа; _wagen m мостовий віз; _verleidigung f обор6на м6сту; ..zerslorung f зруйнування n м6сту;
..zug m понт6нна чота f, мО
СТОВа ч- (; ..zugange т/р! під
м_;

ступи до м6сту, приступ до м_
ВгііЬеп n заварювання
Ьгііпіегеп [по]боронувати (мета ль)

Вгuппеп

m криниця і, кол6дязь;
arlesischer _ артезійський ко
л6дязь, в- криниця (; -'lcbwengel m журавель

Вгц"1

f

груди р!

Brusl ___

грудний; Jегпsргесhег т
нагрудний телеф6н; _panzer т
нагрудний панцер; ..гіешеп m

підlгРУдиик, НВ-, нагрудний ре
мінь; _всЬеіЬе f грудна мета;
бруствер m; оhпе _wehr

_wehr f

безбруствер6вий

Bruslwehr[boscbung f

стове укрfплення

пол6жистість
бруствера;
..ьОЬе, f
висота
бруствера; ..kашш т гребінь
бруствера; ..krопе f гребінь m
бруствера; -Deigung f схил m
бруствера
Вгііsluпg
парапет т, бруствер m
B-Sloll m (Вгоm-Azеtоп-Stоfl) бро
моацет6н
ВосЬ n книга f (книгов6дство),
книжка (; _ iiir aгztlicbe ВевісЬ
tіguпg книга f для медичного

зиція

Biicherei f бібліотека, книгозБІрня;
_verwaltung f управління n кни

t

Briickenkopl _ _ _ передмостовий;
_steHung f поредмостова по
Briicken[linie f
гіаl

n

вісь м6сту; ..шаtе

мостовий

матеріял

m;

_оЬегЬац m горІшня буд6ва f
м6сту; _рlаы m мостОВа паля
(; _pleiler m мостОвий стоян;

_schlag m наведення n м6сту;
gliedeгweiser _schlag наведення
м6сту ланками; ~сЬlо6 m
змикання n м6сту, зіМІ,"ення n

n

t

6гляду

гозбірні

t

рушниця;
бляшанка;
кор6бчастий респіра
тор; _пllеівсЬ n м'яснІ консерви
рІ; _пшасhег n рушнию!р, збр6й

Biichse

_паtшег

m

ний майстер; -Dшасhегwегkstаtt
майстерня збр6ї
ВцсЬзе f вісяниця
ВосЬ"lаЬе m буква f

f
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Bucht
ВосЬІ

f

зат6чина, зат6ка, з~лив т

Budget n бюджет т
Buller т (= Puifer) відпружник
Buller . ," (Pufier ...) відпружни,
к6вий; _ahatand т дист~нція f

між частіlИами маршов61 кол6ни

Bug

т

(Schifi)

ніс, нос6к;

т HOCOB~ кІтва

f

..anker

Btigel т стремен6 n, рихва (;
_siige f к[о]роснева пила
Buglleuer n носовИй вог6нь (кора·
бель); _flagge f гюйс т; -І:е
schiitz n гapM~Ta f на переді
корабля; ..kiihlung f лобовий

n

радіятор (лет.); _liсЬІ
свІтло

bugsieren загалюв~ти
Bugwohnung 1 житл6ве

Chargenschule

рябий,
сорокатий,
різно·
барв[н]ий, кольор6вий
Buntlkreuz n <різнобарв[н]ий хрест>
(гарматні з різнобарвними зна·
ками); _munition f різнор6дне

bunt

n

стріливо

рябий, соро'катий
ВопІlасЬіеВеп n стріляння газовими
гарматнями
різнор6дного
ді·

buntacheckig

m

лання; _аІіlІ
вець

кольор6внй

олі·

Burg f

замок n, г6род т; _Irieden
громадянський мир, міжпар·
тійний м-; -I:ericht n гор6д·

т

носове

ський суд т

громадянський;

Biirger .. ,

т громадянська війна

примІщення

biirgerlich

n на переді корабл",
ВоllеІіп n бюлетень т
Bund т союз, спілка f
Biindel n в'яз[ан]ка [, жмут т;
kleinea _ в'яз[оч]ка f
biindelweise пачками
Bundes . .. союзн[ицьк]ий, феде·
ратИвниЙ;. ~enosse m союзник;
_heer n союзн[ицьк]е військо
Biindigkeit f зв'язкість; зміст6·
вість
Btindnis n СОIЬЗ т
Bunker т бункер, кіш
Bunsenbrenner m пальник Бунзена,

_krieg

f

обивательський, цивіль·

ний

Biirgerlquartier .~ обивательська
квартира (; Jteig т хідник,
тротуар, пішохід; _IroB т оби·
вательська валка (; _wehr t
міліція

Biirgschalt f запорука
Biiro n бюр6, конт6ра f
Biirste f щітка; _nhalter т

держак

щітки

ВпrвсЬе т джура; піспанець

Biischel т, n жмут6к
Bussole f бус6ля, к6мпас; ....rїCht·
kreis т бус6льний кутомір

Бунзенів п_

с
Camouflage
вания

n,

C·GeschoB n

(Tarnung)

маску·

m

камуфляж
г6стрий гарматень т

видовжноі ф6рми

Ce·Granate f

(Вrоm.Суапоп-Grаnatе)

хемічний гарматень т з бром'
ці яном

Changieren n
(кіннота)

переміна

f

напряму

Chaos n хаос т, безладдя, нелад т
chaotisch хаотичний, безладний
charakterisiert титулярний

т
прикмета

Charakter

характер, натура
вдача (; lester

(,

(,

сталий характер

Charakteristik f характеристика
Charge t звання n, стан т; під·
старшина

т;

кінна

атака;

шаржа

Chargen . . .
с,,"лад

т

рІ підстаршинський
(Австрія); _plerd n

державний старшинський кінь n~;

_всЬоІе

f

підстаршинська шк6ла
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chargieren
chargieren

атакувати в кіинім ладі,

СЬешіе

n,

Chemiker

шасі

СЬапв.ее
f мурованка, битий
шлях, шоса; -briicke f дорожній
міст т; _Ьап. n придорожній
дімок т
СЬе! т начальннк, зверхник, шеф;
_ des Admiralslabes начальник
морського

головного

штабу;

Chillre f

шифр [а] і -"chliisse! ШИф
ровий ключ; _всЬгіlІ f шифро
ване ПJiсьм6 ~~

Chillrieren n

шифруваиия
сЬillгіегеп 'шифрувати

_

начальник го
ловн6го (генерального) штабу;
_ des Оепегаl"lаЬе. des Feldheeres
начальник штабу дієвої армії;
_ des Оепегаl"lаЬе. der Lu!lstreitkrii!le начальник штабу повітря
них сил; _ des Intendanturwesens
начальник
постачання;
_ der
Marineleitung начальник упра
влfння фльоти; _ des Nachrichначз.,lІЬНИК військов6го
зв'язку; _
der Operationsableiначальник
оперативного
вfдділу;
_ des Sanitiilsdiensles

tenwesens

іllгіегkщW-f.,'"ВМ'~'
ваніі-n; криптографія

chillriert зашифрований;
Chillrierverlahren n метода
рування,

СЬіпіп

начальник
служби;
_arzl

нарної

ловний, начальний
піепr
m
ловний L

І

служби;

ветери
т
го

tJ

хірургія

t

шиф

т

.

шар---т

хлорового

_ в~пна,

верства ідкого в_і _plkrln n
(ССІ, NO,) хлоропікрин[а ГІ m;
_schwele! т ХЛОРО~Jll'8--f~'
_snllonsiiure f хлорсульфонова
кислота;

_wasserstoll

т

хлоро

водень

Chrom n

.JIiKap j _inge-

генерал-інженер;

хинfн[а

Chirurgie f

V

_ des Verbindungswesens началь
ник служби зв'язку; _ des Уеlе
rinardienstes

n

спосіб ш-

сыгr n (СІ.) хлор т; _kalk m
І / хлорове вапно n; J<alkschicbl f

lung

санітарної

(рід

.

кінноти)

des Generalslabes

начальник

f

хемія
т хемік
сЬешівсЬ хемfчний
Chevaulegers pl шволежери

шаржувати

СІІа""і. т підвоззя

Оіішр!еп

го

хром т; _nickelslahl
хромоніклева сталь f
С-Міпе f хемfчна міна
Code m код

m

D
ОасЬ n дах т; _lеп"lег ." дахове
вікно
дахуватнй
ОасЬрарре f тол т, дахова папа
ОасЬв транець, наплечник €гpiB
оасыllпьеe f Г'орище т; _sparren
т кроква
Оашш т насип, гата (, гребля (;
_ЬоЬе f
висота иасипу,. гаті,
греблі
Оашрl т пара (і gepre81er _ т
стиснена пара f

dachlOrmig

t

Оашрl

_ • _ паровий;

ровідвідний;

___ па_ _ _ паро

_аывB

~uslаВ

випускний і ~uslаВоllпuпg f па
РоlвідвіднИй, -випускнИй отвіРі
_auslrittsloch n паровідвіднйй
отвір; _auslrill"rohr n паровід
відна трубка, рура; -bad n па
рова лазня; _dichtigkeit
паро
непроникливість; _druck m тиск
пари, тиснення '1. П-, паровий Т_
Оіішрlеп n глушення

t
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diimplen
[за]глушити;

damplen

м'ЯКШИТИ,

гасити (вог6нь)

Dampler т гамівник, амортизатор
Dampler т пароплав
Dampllerwiirmung f паровий 6грів

т; _Іаhпе f пара з к6мина па
ротягу; _Iahre f паровИй пор6н;
_kammer f парова камера; --1<е"
"еl т паровик; _kutter т парова
катерка (; _lеіІип" f паропр6-

m;

від

_шеssеr

m

паРОМір;

_тііыe f паровий млин т; _рі
па""е f парова катерка; _rinne
запальний ж6лоб т;
Johr n
паровідвідна трубка; ....siigemiihle.
f паровий тартак; _всЬill n па
роплав т; _всЬillвв!аІіоп f паро
плавна пристань; _sehlaueh т
паровідвідна кишка (кулемет);
_sirene
парова сирена, п_ гу
д6к т,
п_ ревун т; _strahl-

t

f

ришре

f

пароструминний

t

емок

т, IL. п6мпа; ....streeke
радіюс
т дії паров6го судна; _turbine
f парова турБІна; _winde f
парова катеринка
Diimplung
загасання n; глушен
ня n; ослаба (вогню); _оl1іісЬе f

t

стабілізатор т

т [по]дяка t; bester _ т
щира дяка
Dankbarkeit
вдяка, вдячність
darstel1end нарисний
ОаІит n дата t; дані рІ; від6-

Dank

t

мості

рl;

t

ЬаlliвІівсЬе

ОаІеп

рІ

балістичні від6мості
тривалість, тривок т;
"ьац т тривале будування n;
ривала будІвля (; ..belestigung f
постlйие укрІплення n; _ЬевсЬц8

Dauer f

t

т тривалий 6бстріл т; _fahr!
д6вг[отривал]а їзда; _feuer n
тривалий вог6нь т, постІйний

_fleiseh n консерв6ве
,,'ясо; _flug т д6вгий літ; ..haltigkeit f тривкість; _handlung f
тривала дІя; _Iaul т біг на і!а
в_

т;

леку вІддаль; далекии переБІГ;
_1ісЬ! n стале свІтло, тривале
світлове гасло; _шаrsсh m три~
валий "арш, д6вгий м_

Deckring
dauernd довгочасний
DauerIPOB!en' т постІйна стІйка ';
Jitt т їзда f верхи на далеку

_всЬіе8еп
n тривале
стріляння; _оІеl1ип" f позиція
для д6вшої обор6ни; _urlaubskar!e f відпускний білет т на
д6вший час
(для підстаршин);
_wirkung
тривала дІя, т_ чин
т, т_ дlлання n; ші! _wirkung
тривалої
діі,
т_ ЧИНуj
оЬпе
_wirkung нетривалої дії; ..zei!
тривалість; ..ziel n тривала ме
та (, т_ ціль (, мета (, що не
вІддаль;

t

t

ховйється

Daumen m великий палець, палюх;
_breile
t ширина палюха;
_methode t означення n куто
в6го

віддалення

прн

п6мочі

палюха

Dazwischenlegen n прикладання
debouehieren дебошувати
Deehilfrieren n розшифрування
dechiflrieren дешифрувати, розшифр[6в]увати
чар дак т, п6клад т; па
луба (; пон6сна пл6ща f (лі

Deck n

така)

Deck. . .
-'lbs!and
така);

палубний,
твіддаль

-'ldresse
_balken

адреса;

трям; ..ы!!!
з

n

поправками,

f

т

чардачний;

f

крил (лі

ум6влена

ПО1{лад6вий

вставна картка ~
доп6вненнями

1

т. д.

Decke f

прикривало n,
к6вдра,
перекриття n, поп6на
т п6кришка (; _wagen т
критий віз на речі (Австрія)

Deckel
decken

роlкрнвати, при..;

рівнятися,
тися;

Deckenlbalken
підп6ра

_,

вісЬ

збігатися;

покрива·

т св6лок;

....stii!ze f

п6кладу

Decklgang т прикритий хід, хі
дник; _Iadung f чардачний ван·
таж nt;
_name m псевдонім;
_olfizier т палубний старшина;
_рапzеr

_рlапе

f

т

палубний

палубна буда;

злучна муфта

(,

панцер;

Jing m

злучник
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Deckung
Deckung f
хист

заlкРиття

n,

m; _ gegen Sicht

у_

за

n;

укриття

n

Dehnlbarkeit f

стеження;
_sgraben т
шанець для резерви; _еЬоЬе f
закритт"

відкритий,

deckungslos

без

за

проміжний вал

Decklwall m

фортами;
_werk
укріплення; _wort
сл6во, у_ назва f

Deich_el _ . .

захиснІ вій

сьюl, прикривні в_; _winkel
кут закриття; _winkelme8ser
вимІрник кутІв закриття

n
n

між

прикривне
ум6влене

акція;

дії

f

обор6нна
п_

дІя,
0_
перейти
до обор6нної

f,

дефіле

delllieren дефілювати
Delilierung t дефілювання n, де
філяда;
_slliigel m крил6 n
звернене
до
командира,
приймає
параду;
_spunkt
місце n приймання паради

Dellagration f

розклад

вої речовини;

_sgase

m

ВаННЯ n
Delegation f делеrація
Demarkation f демаркація, відме
жування n
Demarkations . . .
демаркаційний;
_Ііпіе f демаркаційна лінія
.
dema_kieren відмаск[6в]увати, де

що

m

вибух6-

пІр! газо
вибу

видні продукти розкладу
хової речовини

маскувати

delormieren деформувати
Degen m шашка {, шабля f; aHer_
старий
вояка;
den _ anla_sen

demaskiert здеlмаСК6ваний, від
Demaskierung f демаскування ",
відмаск [6в ]ування

t

t

шеіпеп
вика

_

t

деградувати до рядо

n.

Demi __ ion f = Abdankung

придержувати
шаблю
рук6ю;
den _ (аи_ der Scheide) zіеhеп

витягнути шаблю; -.ge\a8 n дер
жак m; -.gehauge Ппоясна пе
ревісь
f; .J<linge f залізко
шаблі; .J<oppel m поясна пере
вісь f; _quast m китиця
шаблі,
шабельна к- {; _scheide f пlхва
шаблі; _troddel
китиця шаблі
Degradation
позбавлення n сту
пеня, деградація
degradieren деградувати; щш Ое

голобель

t

Delen_ivllanke f обор6нний ф!,янк
m
Delilee n тіснина f, пр6смик т,
вхзина

дишельний,

_kralt

n

дишельний каптур m, д- ков
пак
m; _kette f ланцюговий
иашильник;
.J<op\ m голова
дишля f; _nagel m дишельний
прог6нич; _plerd n дишельний
кінь m; -І'іешеп m нашильник,
дишельний
ремінь;
_8chere f
сниця; _stiitze f підп6ра дишля;
_triiger m дишельна кор6бка
Deklination f відlхил m, у_ m,
сторчовий відхил m, деклінація;
-swinkel m кут вlдхилу
Dekoralion f відзнака, 6рдер m
Dеkоrаtіопs ... декоративний; _ша_
kierung f декоративне маску'

zur _ iibergehen

до обор6ни,
дії

розтяжність;

f

обор6нннй; еісЬ _ verhalІеп бутн в обор6ні, вести обо

р6нні

It,

ступеня

ний; _arm m сниця f;
Jrш
blech n закІвець m сниці; ..Ьоl
zen m шв6рінь дишля, дишель
ний прогонич; -.gabel f голобля;
_haken m дишельинй гак; .J<appe

т

m

delen8iv

Delensive

11,.

f пружність
Dеhпuпg f вид6вження
Deich m тама f
Deichsel f дишель m

криття

Deckung81truppen flpl

деградування

позбавлювання

проти

висота

Demoralisation

f

Degradierung

df'шіssіопіеrеп

демісіонувати

Demobilisation f демобілізація
demobilisieren демобілізувати
demobilisiert здемобілізований
demobilmachen демобілізувати
Demobilmachung f демобілізація
demolieren руйнувати, нищити
Demonstration f демонстрація
demonstrativ демонстративний
demonstrieren демонструвати
; demontieren розбирати, розібрати
і Demorali_ation f деморалізація, за
І

непад

m

м6раЛІ
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demoralisieren
demoralisieren деморалізувати
Demoralisierung ,1 демораJlізація,
заи~пад rn м6ралі
DепkmаІ

n

Dепksсhrift
подання

пам'ятник т

тора

1 пропам'ятний лист 'т,

n,

меморандум

,t

Dепtist т дентист, зубар
урядництво, депар

Departement n
TaM~HT
ництво

liiг flugwesen урядповітряної
фль6ти;
Landtruppe
суходільне

m; _

liir

урядництво

Depot n
т,

склад' т,

збірний пункт

деп6

Depression 1
пресія;

n,

пригн6блення
схилення n гарматИ

Derivation 1
_swіпkеІ

де

відхил т, деривація;

т кут деривації

Deserteurт утікач,

desertieren

дезертир

бути- втікачем',

[з]де

зертувати

Desertion '1 дезерція
Desinlektions _ .. дезинфекцВ,ний;
-abteilung 1 дезиифекційний від
діл т,
команда;
_apparat т
дезинфекційний апарат; _kammer 1 дезинфекційна камера
Desinlektor т дезинфектор
desinlizieren дезинфекувати, відза
ражувати

Desinlizierung
1 дезинфекlція,
_ування n
Desjatin 1 fI1ichenmaB) десятина
Desorganisation 1 дезорганізація
Destillation f дестиляція, перегін
т; trockene _ суха дестиляція
Destillations .. , перегінний
destillieren де стилю вати
Detachement.n загін т
detachieren вндіЛ>\ти
detachiert виділений, окремий
Detail n подр6биця 1, деталь т
Detektor т детектор
Detonation f гук т вибуху, дето
нація; зрив т; _ dnrch Еіпl1пВ
детою\ція

через

Dienst

Detonator ... детонаторний; _brander т запальник із детонато
ром;
_hi.ilse 1 гільза детона

вплив

Detonations . .. детонацlйннй;
-"prengstoll т детонаційно-ви
, бух6ва 'речовина {; _i.ibertragung
1 вибух т від детонації
Detonator т детонатор

detonieren детонуватн
dentlich виразний, ясний
Dentlichkeit 1 ясність, виразність
Deviation 1 девіяція, зб6чення n,
ухил т

dezimaI десятинний
Dezimalwaage 1 десятк6ві терези
pZ
dezimieren децимувати, розстріля
ти

кожного

Diagonale 1
нзля;

деСЯ1'ОГО

перекутня

діяго

n,

касина

DiagonaI . ..

діягональний,

скі-

сний

Di3ten pZ добові гр6ші, дієти
Diatomil n діятоміт т, (хемія)
Dichlorathylsnllid n дихлоретнль·
сульфід т (бойовий газ)
щільність; густість,

Dichte 1
стота

ча-

'

Dichtigkeit 1

гущина;
густість;
щільність; непропускність
Dichtmesser т денсиметр

Dichtung 1
бив [ка]
лін;",

перегор6дка (теч); на
т (матеріял); -"liпіе 1

непрониклйвости

(маски
протигаза) ; _втіltеІ n засіб m
ДО осягнення непроникливости

Dichlungsring тобтуратор
Dicke f т6вща, товщина, грубflна;
«_

Вertha» «груба Берта. (назва

42 цм гармати Крупа)
Dickicht n гущавина 1, гущак m,
гущавник m
DiebeI т плішка 1
DiebstahI т крадіж 1
Diele 1 дерни ця
Dielnng 1 мостіння n
dienen служити, відбувати вій
ськ6ву повинність
т служник, слуга
т служба (; aktiver

Diener
Dienst

_ дій
сна служба, активна с-; ao8er_
на відстав[ц]і, п6за службою;

anBer _ вlеНеп
_ Ьеі der РаЬпе
порами,

вивести

з

ладу;

служба під пра

військ6ва

<-; _

ЬаЬеп

вартувати; іп _ sleHen віддати
до служб6вого вжитку; innerer_
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Dienstabzeichen
внутрішня

служба {;
шiliІ'і.Г·
_ віЙськ6во.хемічна

chemischer
{; taglicher _ щодення
{, варта {, вартування
n; den _ vегпасhШ.sіgеп занед·
бувати с~ужбу; den _ versehen
служба
служба

нести службу; уош _е чеРГ0вець, вартовий; zum _е Ье.Ііш·
шеп визначити на службу; ....аЬ.

zeichen n служб6ва відзнака {;
_аыпl т укінчення n служби;
старшинство в службі;
служб6вий вік т; ....alter.zulage
f додаток m до платні за ви
служені
літа; _angelegenh_it f
служб6ва справа; ....anordnung f
наряд т на службу; ....antritt т
перебрання n
служби,
насту

_alter n

плення

t

n

_anweisung

до служби;

служб6ве

розпорядження

n,

с_ інструкція; ..anzug т служ
б6вий убір; _auszeichnung
від
знака за службу; J>_lOrd_rung
підвищення
в службі; J>_Ir_i·
ung
звільнення n від наряду,

f

n

f

f

звільнення n від служби; J>e·
kleidung f служб6вий 6дяг т;
~егеісЬ т 6бсяг служби, 6бсяг
ділання; _beschadigung f увере
дження n (на тілі) внаслідок
службн; _betri_b т вик6нуван
ня n служби, хід служби, служ
б6вий порядок; ~псЬ n (Osterr.)
порадник т, інструкція f; _eid
т службова присяга {; _еіlег т
службовий запал; _eint_i1ung f
[роз]п6діл т служби, п6діл т
нарядів; _eintritt т вступлення n
на службу; _entb_bung f усу
нення n із служби; _entlassung f
звільнення із службн
di_nstlahig здібний до служби
Dienstlahigkeit f
здібність
до
служби

dienstlrei вільний
DienstІ g_genstand
предмет,

Ьеішпі.

n

від служби
т
служб6вий

державна

річ

(; ....ge·
(,

службова таємниця

І:- тайна (; _g_nosse т товариш
по службі; _gewalt
дисциплі
нарна влада, д_ право n; ....grad
т службовий ступінь;
_grad-

f

Diensttauglichkeit

n

abzeichen
знака

f

старщи~ська

від

di_nsthab_nd вартовий
Di_nsthab_nd_ "" вар'ТОВИЙ; __ in_r
d_tachi_rten Abt_,lung вартовий
окремої частини; _ іш Lager
вартовий таб6ру; _ іш Lazar_tt
вартовий шпиталю; _ іш БІаН
вартовий стайні; _ іп d_m Аш
ЬпlаІогіпш
ріі;

_

іп

вартовий

амбу лято

d_r Backerei вартовий
_ іп der Besuchsst,!be

пекарні;
вартовий кімнати відвідуваЧІВ;
іп d_r Division вартовий ди
візії; _ іп d_r КіісЬе вартовий

_

кухонь

Di_nstlkl_id n

службовий убір т,
І:- одяг т; ~апlЬаhn f карі"ра
(в службі); -1eistung f стаж m
dienstlich службовий, урядовий,
офіційний
Di_nstliste f службовий список т,

m

І:- формуляр

dienstmaBig службовий, форменний
Dienstlmiitze t форменна шапка,
службова шапка; _obliegenbeit f

службова повинність, І:- обо
в'язок т; _ordnung f статут т;
порядок т служби; vorlaulige
_ordnung тимчас6вий статут т;
_p_rson f службова особа; _plerd
службовий
кінь;
_рl1iсЬі
f
службовий обов'язок т, І:- по-

'

винність

військово-зобов'я

di_nstpllichtig
заний

Dien.tlpi.tole f
т; _ргашіе
родження

f

службовий пістоль
службове винаго'

m;

...r_glem_nt l'

С_

винагорода;

зБІрник т військо

_reis_ f служб6ва
...rock т службовий
І:- МУНДИР; -schrilt·

вих статутів;

подорож;
однострІй,

verkehr m служб6ве листування
n; _sieg_1 n служб6ва печатка {,

f урядова
службо
ва
інстliнція,
с6рган
m;
~Іешр_1 т державна печат~а {;
д_ тавр6 n (на к6нях); _ІаПІ·
Iichkeit f здІбність до служби,
здатність до С_
п_ частини; _зргасЬе
мова; -вІеНе f посада;
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diensttauglich
зlдатний,

diensttauglich
служби,

пр"-

до

n

до

здібний до с_

т перенесения

Dienstltausch
р6гою

змІни посади; _ШеІ т
служб6вий
титул;
_tracht f
служб6вий убір т
dienstltuend вик6нувач обов'язків;
_unbrauchbar непридатний до
служби

Dienstunbranchbarkeit f

нездатність

до служби

dienstun!ahig нездІбний ,ДО служби
Dienstlunlahigkeit f незДІбність до
служби;

_unilоrш

однострІй

Г" служб6вий

т убір

т

dienstuntauglich непридатний до
служби, нездІбний до СDienstІ untauglichkeit f непридатність

DiszipIinariibertretung
Diphosgen n

дифосген

т

(бойо

вий газ)

Dірlош n дипл6м т
Direktion f управа, управління n;
напрям[ок]

m

Direktions .. _ напрямний ; _punkt

т

н:апрямиий пункт, н_ предмет

Direktive f директива, вказІвка
DireJ.tor т директор
Direktrice f директриса, директорка
.
dirigieren скер[6в]увати
diskontieren дисконтувати
dіskгеdШегеп дискредитувати
Diskus т кружало n, диск; _werlen
меТ;!НІІЯ кружалом

n

Dislokation f

n

переміщення

ська),

розташування

ційна

резерва,

",

(вІй

дисльо

до служби, нездібність до С-;
кація; ..sliste f р6зклад т квар
_verhiiltnis n служб6ве відн6тир, дисльокацlйна лІста
шення;
_verkehr т служб6ві dislozieren розташ[ 6в ]увати вІйсько
зн6сини
рІ;
_verpflichtung f Disponierung f (6sterreich) витра
служб6ве зобов'язання n; _ver, чання n (наб6їв)
richtung f виконування n служ Dispostion f диспозиція; zur - до
б6вих ПОВИННО ст ей j _verzeichnis
диспозиції (командира); _sgruppe
n служб6внй спис6к т; _vorf диспозицІйна група, запас m
schrilt f статут т, служб6tlИЙ
командира; _sreserve f днспози
припис

т,

С_

порадник

...:.vorschriftenentwurl

служб6вих припнсів;

т

m;

проект

_vorsehril-

Іепрlап т плян зіставлення ста

тутів;

Р6га

f

_weg

dienstwidrig
сл'ужби

т

служб6ва

до

суперечний порядкові

Dienstlwohnung f

служб6ве меш
кания
n; -"еі! f термін т
служби, час т С-; verkiirzte
-"еі! скор6чений час служби;
-"ulage f служб6вий додат6к т;
-"uteilung f служб6вий приділ
т; -"uweisung f призначеиня n
на службу; -"weig т служб6ва
діляика f
Dіеsеlшоtоr т дизель-мот6р
diesig тумаиний, тьмавий, хмарний
Die!rieh т злодІйський ключ
Differential n диференціял т (авто); _getriebe nкоР.6бка f диференціяла
'
diktieren диктувати
diktiert продикт6вано
Diopterlineal n альгідада

стратегІчна р_;
звІльнений n на
необмежений час

_surlauber m
Distanz f

віддалення

n,

вІддаль,

дистанція

Distanz . " дистанційний; _einteilung f дистанцІйна п6ділка; _ег
шіttlппg f визначення n вІддаЛІ;
_шеВаррага! т далекомІр; _щеs
ser
далекомІрник

m

Disziplin f карність, дисциплІна
disziplinar дисціплінарний
Disziplinar . "
дисциплінарний;
_dienstordnung f дисцнплінарний
статут m; _einllu8 т дисциплі
нарний вплив; _gewalt f дисци
плінарна влада

disziplinarisch дисциплінарний
Disziplinarlordnung f дисциплію!р
ний порядок т; ....recht n дисци
плінарне право; _!!Ira!e f дисци
плінарна кара; _stra!ordnung f
дисциплінарний статут m; ..stralrecht n дисциплінарне право;
_iib'ertretung f дисципліиарний
пр6ступок т,

пр6гріх

rn
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Diversion
Diversion f несподіваний напад т
, ,вl,й~ька, днверсія
DlvlslOn f дивІзія
Divisionar т командир дивlзіі
Divisions . " дивізІйний; _arti11erie
f дивізійна артидерія; --"rzl т
дивізІйний
лІкар;
-h1ickerei f
дивізІйна пекарня;_Ьеlеhl т
дивізійний
наказ; _bereich т
пр6стір дивІзії; _chelarzl т ди
візІйний наддІкар; _eskadron f
кінна с6тня днвlзії, дивізІйна
ескадр6на; _general т генерад
дивІзії; ~eгicbl n дивізІйний
суд т; ~.уаlIегіе f дивізІйна
кінн6та; -kommandanl т (Oslerreich) командир дивІзії; _kommandeur _т командир дивІзії;
_kommiss.r т комісар дивІзії;
_munitionsp.rk
т
дивізІйний
стріливний

парк;

_qn.rtier

n

квартира днвlзії; _s.nitiilsspeicher
т
санітарний
склад
дивізії;
_verb.nd т дивізІйне об'єднання
", д- злука (; _verliigung f роз
порядження

n

дивІзії

Dochl,m (ніт
Dock n док т
Dokumenl n документ m
DoIch т кинджал
DoIch . " кинджальний; _stich т
ук6л кинджалом, удар к_; _s106
т ук6л кинджалом, удар к_

DoIman m ДОJJман
Dolmelscher т перекладач, товмач
dominieren домінувати, горувати
Donner m грім
Donnern n гуркіт т
donnernd гримучий
DoppeI • •• подвІйний, парний ;
-ЬаЬп

t

двоколійна залізниця;
_decker т двокрил (дітак) ;
_lегпгоЬг n стерео-труба (; ~e
Ьі6 n трензельні і байрачні ву
дила; ~еІеізе І! подвІйна к6лія
(; _glas n бін6кль т; _іосЬ n
подвійна оп6ра
м6сту; _keiIverschIu6 т зсувний клнновий
зам6к; _kolonne f подвІйна ко
л6на; _Ieilung f подвійний пр6-

t

від т, ДВОЖИЛЬНИЙ П_

rn

drahllos
дво провІдний;
_Нпіе f подвійна лінІйка; -lilzen
ІрІ подвІйна петлиця (на кб·
мірі); _posten т парна стійка (,
парні
стійковІ ; _роаlепНпі. f
лІнія подвІйних стій6к; _protze
f подвІйний перед6к, т; ...reilen
m подвlйнмй обруч; ...reih. f
двошерег m, дворяд т; ...rohr n
подвійна рура (, I L дуда (;
_schIitz m подвІйний крок;
_schwimmerfIugzeug
водолітак
з подвІйними поплавцями; _walIіог!
n двовал6вий ,форт т;
_waIze f подвІйний вал m во
гню; -ziinder т подвІйний за

Doppellleilungs . ..

t

n

ПЗJJьНИК

Dori n

сел6; _gelecht n бій m у
за сел6м; _kampl т
селІ; ...rand І.. кінець

селІ, б_
бій т в
села,

край с_

Dбггgеmііsе
"- ярина

n

f

сушена городина

(,

DosenHbelIe f кругла поземниця
Dosis f даванка, дбза
dosieren дозувати
DrachenlbalIonm змійковий бальбн;
_warte f змійковий стежовий
пункт m
Dragoner т драгун
Dragoner. "
драгунський;
Jaеегпе

f

драгунська

касарня;

...regiment n драгунський полк т
Drahl т дріт; gI.tter _ гладкий
дріт

Draht. " дротовИй; телеграфний;
-hund m в'язка f дрбту; -hiirste

f

дротяна щІтка

drahten телеграфувати
Drahtlleder f дротяна пружина;
_gelIechl n дротяна сІтка, (;
_hindernis n дротяна перепбна f;
tragbares _hindernis nepeH6cHa
дротяна перепбна f; _hlndernisnetz n сІтка f дротяних пере
пбн;
-hindernisplahl т кілбк
дротяиих
переп6н;
-igel т
дротяний їжак; _leitung f прб·
від m
drahtlos бездр6тІовий, _ний
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DrahtnachrichtenmitteI
DrahtlnachrichtenmitteI n/pZ дрото
вІ засоби m/pZ зв'язку; _netz n
дротяна мережа; -scher. t дро
торlзні я6жиці pZ; _schling. t
дротяна петля; _seil n дротяна
линва,

д_

кодfльнз,

код6ла;
нздземна

~еіІЬаЬn f
залізниця;

_seiIIeHer f дротяна драбина;
_spannnng f натяг т др6тів;
_speichenrad т к6лесо n 3 дротя
ними спицями; _spnle t шпуля f
др6ту;

_ІеlеІгарЬ т дрот6вий
телеграф;
_verbindnng f злу
чення n,
зв'яз6к т др6том;
_walze f дротяний вал6к т;
~аПІе
клІщі pZ до др6ту;
-"аоп 'n дротяний тии, д_ пліт
Drainage f дренаж т
dr.inieren дренувати
Drainiernngs _ " дренажний; -,"ом
n дренажна труба І, д_ рура f
Draisine f дрезина
Drall т різь І; gIeichbleibender _
різь
f постІйної крутостн;

t

gIeichfё:irmiger

_

рівномІрна

різь

р_ f нарізання; znnehmender_
прогресивна різь І, ростуче на
різання n; ~оsgІеісh т вирівня
на деривація; _Шпg. f довжина
нарІзів; _winkeI т кут нарІзів,
крутість f IL

(,

Driingen n

натискання
dгііпgеп напирати, натискати
Drauflgiinger т завадіяка, що йде

проб6ем;
-.giingertum n на
ступний дух т, змагання дірва
тися до в6рога; ~еЬеп n на

(, юітиск т, імпет т
Dreadnought т дредн6ут
dreckig бол6тяний, забол6чений
Dreh . " оборот6вий, поворітний;
_achse f вісь обертання; _bank
вала

f

тою!рка, токарський варстат т

drehbar повертальний, поворітний
Drehbewegung f оборот6вий рух т
drehen обертати, крутити
Drehlgestell n поворітна тумба f
(гармати); -haken т завертка (,
закрутка (; _knopf т барабан
до накручуваННЯj JuppeI f по
ворітна баня, п_ вежка; _рlаІІ
f поворітна плятф6рма;

lorm

Driicken
_pistole f

рев6львер т; ~сЬеіЬе

f поворітний круж6к т, п_
круг т; ~сЬеіЬепlаlеtl. f nяфет
т із . поворітн6ю пnятф6рмою;
_schild т поворітний щит;
_strom т трифаз6вий струм;
_ІівсЬ т поворітний стіп; _turm

поворітна вежа f
6борот т, обертання
n; _ пт di. АсЬ"е обертання n
навк6ло 6си

Drehung f

DrehlwirbeI

т 6вороть І; ~аЬI

f

чисn6 n 6боротів, ч_ 6бертів;
-"арlеп т поворітний чіп
Dreildecker т трикрип (трикриnий
літак); _eck n трикутник т;
drehbares ..eck поворітний три
кутник т; fehlerzeigendes _eck
трикутник т похиб6к; _ecksflug
т піт по трикутнику;. _єcknetz
n тригонометрична мережа І;
_ecksrichtkreis т
кутомІрний
трансформатор; _fachziinder т

запальник потрІйної дІі;
триніжок;

_fn8gestell n

_fu8 m

стан6к

триніжок 'n; _fu8kopf m гоnівка
f трин6га; Jn81.fette f ляфет
триніжок m,
стан6к-триніжок
т; -.gliedernng f трійкова система
(організація); -schichteneinsatz т
триверств6вий патр6н (проти
газа)

Dressnr f

дресування

n;

т муштрування

n,

вання

Drill

n

муштру
дриnь

DrіІІісhlапzug т полотняний убір;

_iacke f

ПОЛО тн яна

блюза,

СУРДУТі -,"ock т полотнянка
полотняна блюза f

п_

t,

dringend наглий, невідклаllНИЙ
Dringlichkeit f негайність; спІш
ність; терміи6віаТЬj _ der Arbeit
спІшність

роб6ти

Drohnng f загр6за, погр6за
Drosselklappe f др6сеnьна затулка
drosseln (Motor) загаnьмуватн
Druck m тиск, тиснення n, натиск;
гніт; друкування

Druck .. _

n

уlпlрний,

на_,

тниil, наlтискний, при_;
т притискний прог6нич
тиснення

Driicken n

нагнl

..bolzen
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driicken
driick_n

(5сЬцЬ, 5аІІ_1)
натискати

нагнітати;

т

(Vorrichlung)

стисю!ч,

натискач

Drucklleder f спускав а пружина;
_lJiigelschraube f затискний ба
р:!нчик;
(електр.

_иаlІ
упlрна

f

.J<порl
т
ки6пка
дзвіика); затиска

сила тиску; Jag_r
вальниця (;
_messer

f

';

n

m

тискомІр, ман6метр; _шіІІеlрunІсі
т осередок тиску; _propeHer m
шт6вхвльний пропелер; _punkt m
т6чка
натиску; den _punkt
пеЬш_п натиснути (на спуск овий
гач6к); ....ring m затискне кільце
n; ....rohr n тискова цІва (;
_scbaden m нагнІт; ...зсhrаuЬе f

t

притискна

шруба,

п_ rвинт

_scbraubenmutter f

m;

затискна му
тра; ...зоrl_
блянок m; _v_пШ
n нагнітний хлипак ті _vorrich~
tuog
друкувальний механІзм
т, д- пристрій т; _vorschriit f
служб6вий припис т (друк6ваний); _vorschrilt_nverwaltung t
відділ т перех6вування
при
писів
Druse f мит т, залози рІ (у коня)
DuаliЩ f двІйність
ОііЬеl т тибель
оосы t лавка для веслярІв

t

t

Оцll т запах

Duldsamkeil f терплячість
Diiog_r т гній
Dunkelkammer f сліпа камера
dnnstig чадний
Durchbohrung f просвердлена діра
durcbbr_cbeo прорватися
Durchbruch т пр6рив, пр6лім;
_ d_r Pulvergas_ пр6рив порохо
вих гйзів; .J<ampl т бій для
пр6риву;
_kamplwagen m про
ривний танк, важкий т_; _schlacbt
f проривний бій т; _tank т
проривний

танк

Durchdringen ,. проникання
durcbdringen проник:!ти, просяка
ти; прих6дйти
(наказ)

до

Durchldringungskralt f
ність; _einander 1~

нелад т,

метушня

(;

_lамІ

f

переїзд т

тиснути,

Driicker

durchr_iben

призначення

проникаль
безлад т,

провести бій до кінця;
_Іепесп стріляти п6між своtми
частинами
Durchlflug т перелІт; _11ц6 т пе
реліт; пр6тік; _lluBgeschwindigkeit f швидкість протікання
durchllorslen прорубати просіку (в
(в лісі); _Iressen, зісЬ прогриз
тися (через укрІплену смугу);
_liiмеп перев6дити, пров6дити,
вик6нувати (завдання)
Durchlliihrende т виконавець; _lііЬ
rung f переведення n; вико
нання n (завдання); _Iiihrung f
.,iner KonlroHe переведення пе
ревіркн, п_ пр6віру

durcbll_chlen

durchlurlen переБРl6дити, _ести
Durchlgabe f передавання т (теле
фоном); -.gang т пРоlхlд, пере_
прох6дження n
Durchgangs . .. прохідний; _kanal
т

наскрІзний канал; ...зІ_Не
перехІд; передатна іистанція

durchg_hen
ном)

передавати

L

~

f

(телефо-

durchg_l_n прох6днти; пасЬ уогпе
- ви~тися вперед
Durcblgang т des Drahles обвисан
ня n др6ту; .JIau т просlка f
durchkamplen провести бій до
кінця

Durchla6 т пр61пуск, пере_ (води)
опгсы66 . .. перепускний
опrсыо"епn

n

перепускання

Durchla61kammer f перепускна камера; _miiglichkeit f перепускна
спром6жність;
_post_n m про
пускна стІйка

t

Durchlliiltnng f провІтювання n;
_marscb т прох6дження n (вІй
ська),

перемарш

durcbmarscbier_n

прох6дити

Dur.cblmess~~ т поперечник, пр6МІР;

_паssеп

11.

заlм6чування,

пере_

durcbna6t просяклий
durcblnebmen (Lehrstolf) вичерпу
вати;
_quelIen прос6чуватися;
_quelscben протиф<ати, _иути,
пропихати; ....reiben протирати
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Durchreiben

ПІ;>обивна

_pap.~e~

міць,

п_

пер"-

пис

n

Duschbad n душ6ва лазня f
Dusche f бризкалка
diisig = diesig
Dynamit n динаміт т; _ liir шіІ.
Zwecke військ6вий динаміт т;
gelatiniertes _ желятин6ваний

пересІчний

наміт

т

nашіІ

D

_sickern

m

. ..

динамітовий

) уnашо f динамо n
І упашо ... динамічний; _D1aschine

иереlс6чувати, про_, перетікати;
_stecken проко .• бти, прострами

, f

ти, просадити; _Вl1сЬеl1 оБІ щуку
вати,

імпрегн6-

спок6їти спрагу

промащувати, про

проціджувати;

просяклий,

ваний

Durchwaschen n промивання
durchwaten переправляти ся в брід
Durst m спрага І; _ lовсЬеn за-

Durchlschnittslage t середнє пол6ження n; -"chreitbarkeit t про
хідні сть ; -"chrilt f к6пія, вІд
durchlseihen

m проlх6дження n,
перемарш; ..zugsrecht n

право перемаршу

мастити;
_schnitten
перетя
тий, перерубаний, перерІзаний;

_всЬnШliсЬ

n,

durchtriinkt

сила;

папІр т;
непробивність
перехІд повз к6го,

пересмикнення

durchlschmieren

обшуку

(Гал.)

рувати

Durchlzug

n. перебивний

_unlahlgkelt t
Durchschlupl rn

трус т,

ревізія

пробивати, прошт6в
хувати,
пропихати;
....zieben
проlх6дити, пере_;
перемаше

durchschlagen проби[ва]ти
Durchschlagen n переlбивання; про_
Durc.hschlags,... пробив ний ; _Iiihigkelt f проБИвність; _handlung t
пробивний чин т, п_ дІя; _kralt

f

n,

вання

durchlsto8en

m

вач

Ehrenzeichen
Durchsuchung f

Durchlreiben n протирання; _"сЬіе
Ьеn n
просування;
_schlag 'ІІІ
пр6бій;
_schlageisen n проби

динамомашина; _шеtеr '1J1- динамометр

пере_

Е
ЕЬЬе

f

вІдплив

ebenbiirtig

'n

і

м6ря

рівноварт[іс]ний

ЕЬеnе

t

пл6ща, рівнина; "сЬіеle_

ЕЬnеn

n

вирівиювання
нівелювання

похила пл6щ[ин]а; iiber
по відкритій місцевості

Ebnuug f
ЕЬопіІ

n

die _

n

ебоніт т

ЕЬопіІ . " ебоніт6вий; _deckel m
ебоніт6ва п6кришка f
ЕсЬеlоп (5Іаlfеl) m ешел6н; ..angrill

f

т атака
ешелонами
ЕсЬІЬеіІ
справжність
кут6к т

Ecke f
Eck. "

f

наріжний; _Ьао. n нарІжний будинок т; _holzer nlрІ
деревляні бруси т/р!

І

ellektiv

дІйсний,

існуючий,

ефек

тивний

Ellektivlbestand m стан присутніх;
-"tiirke f стан f присутніх
Ehre f п6честь
Ehrenbezeigung f (Ehrenbezeugung
1) віддан,!" n чести, пошани;
die _ erweisen віддати честь,
пошану

Ehreulg_l_it Ппочесна еск6рта І;
-&,_richt n суд тчести; _schii"se
т/р! салют т; _8tral_ f позбав
лення

n

права,

втрата

п_,

втрата чести; _urkunde f поче
сна гpa~IOTa; _wacb_ f почесна
стор6жа; ~_ісЬ_п n відзнака f

т присяга f; _ ablegen зло
жити присягу, присягнутн (на
що); _ аЬпеhшеп відбирати при
сягу, братн п_; _ brechen при

еіпЬеltеп

сягу

einbinden оправляти, оправити
Einlblick т 6твір окуляра; .:...glas
n окуляр т; -"ohr .п щсулярна
трубка f
.
einbohren загнатися; увертіти, за

Eid

,зламати,

порушити
присягати

_ leisten
eidbriichig

п_;

що порушив присягу,
вірол6мний
Еіdеslіогшеl f текст т присяги;
_рцісы f
повинність
присяги,
обов'язок т присяги
Eierlgranate f я.йцювата граю!та;
_handgranale f яйцювата ручна
Граната; -1<еltе f ланцюг т го
рішк6вих

ізолят6рів

т невсипущість
завзятість f
Eilerer т загорілець

Eifer

.

einlassen
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Eid

f;

запал;

Eigenlgeschwindigkeit f власна швидкість; _gewicht n власна вага f
самовІльний

прикмета; власти
власник; _Ніш
властивість
наглість, п6спіх т, спіш

Eigenlschalt f
вість;

_tiimer m

Iichkeit f

Еilе f
ність

. " сп[шний; пришвидшений;
_Iertigkeit f квапливість; _шагsсh

ЕіІ

m

форс6ваний рух, ф_ марш

Еішег т путня

_

відерце

n

f,

відр6 п;

еіпаішеп вдихати,

kleiner

вдихнути

(рушія в літак)
ок6пувати; вбудувати
Einbaulrupp т вІдділ ставлення
козлІв
еіпЬеhаllеп
вдержувати,
втриму
вати

еіпЬегulеп призивати

склик 1П; заклик т;

покликання n,
Einberulungs . "

n

призов

m

зовна

KapTa~

_!iste fспис6к
_orl т місце n
шіп

т

нець п_

термін

_karle f

П_

,

крутити

einbrechen вломитися, вдиратися
Einbruch m влім, впад (війська),
вдирання п;
важкий танк,

f

при

лист6к
т;
т
призовних;
призову;
_Ierпризову,
речи

_skашрfwаgеп m
т_ для пр6риву;

n

_вlеllе
мІсце
пр6риву
ЕіпЬиВе f втрата

уриву,

загачувати,

n

м_

гатити

Eindecker т одиокрил; моноплян,
eindocken Бв6дити В док
eindrehen вкРlучувати, _утити
eindrillen тренувати
Eindringen n вдирання, вникання
вникати,

eindringen
вдиратися

Eindruck т враження
ня n
eindriicken втиснути

вникнути;

п,

вражін-

еіпеЬпеп зрівняти з землею

einengen стіснити, стіснювати; звужувати

уземлювати

einerden

f

пр6стість;

пр6від

лІнія;

.

_Iellung f

звичайний

т

в'їздити; вв6зити;
дити на позицію

einfahren

Einlahren n

в'їзд

f;

_

ВИ1З

виїжджання на

позицію

Einiahr! f

в'їзд т
т впадання

ЕіпІаll
п, наскаку
вання п, наскок; п6мис[е]л
Еіпlаllеп n
впадання,
наскаку
вання,

призовний ; _aller
призовний вік т; _ьеlеыl т

призовний наказ;

ліс'І'Ь

однопровідна

n

Einberufung f

лави);

ЕіпІасыеіl

ЕіпЬаи т ок6п[ув]ання п; вбуд6вання
еіпЬаиеп

ту,

eindammen

еіііігшіg яйцюватий
eilrig невсипущий

еіgепшіісhlіg

уставляти на плятф6рмі
втиснення n (фрон
-hildung f зарозумl-

Einlbeulung f

наскок

m

еіпіаllеп впадати;

вдертися; втру
чатися; впасти на думку
Еіпіаllв . "
що
відн6ситься
до

впаду; -"ichtnng f напрямок m
впаду (траєкторії); _winkel m
кут
впаду;
relativer _winkel
релятивний кут впаду
eillfassen ох6плювати
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Einlassung
Eiulassung f

оправа; охбплення

n

n,

захбплення
(в розвилок)
ЕіпШеgеп
прилітання; знижу
вання літака на летищі
Einllu8
вплив, натиск; _ au"ііЬеп впливати (на кого); шога

n

m

Ii"cher _

моральний

_

вплив;

schwachen

зменшити вплив, осла

бити в_;
дбвий в_

zersetzender _

розкла

einllu8reich впливбвий
Einlriedigung f огорбжа
Einluhr f привіз m
einliihren ввбдити, ввбзити

(зброю);

n

єдиноначаль

Eiuliihrungsdraht m

упускнИй пр6-

від

Eingabe f
eingabeln

n,

подання
взяти
в

міжник

Eingang m
ток; іп _

вплив;

"tеНеп,
сати в прибуток

Eingangs ...

n

n

клопотання
вилку,
в_ В

вхід;

прнбу

buchen

вступний;

журнал

запи

_protokoH

вступних
паперів;
_schrilt"tiick n вступний папір
m; _liir
вхіднІ двері р!
eingehend вступний; подрібннй
eillgeschraubt заrвннтбваннй

f

Eingie8en n наливання
einge"chos.en пристрlлений
eingespielt зІграний, налагбджений
einglei"ig, eingelei.ig однопутній,
, одноколІйний
eil!gI1edern включити в склад, вті
, лити
eingraben в[кбпувати, з"
Eingreifdivi"ion f дивІзія друго!
лІнії,

д_ для

протинаступу

eingreifen зачіпати, зачіпляти, ста
ти до б6Ю, перехбдити до на
ступу

Eingrillspunkt m тбчка f
einhandigen подавати до

зачепу
рук, вру-

чати

Einhau m вруб
einhauen зарубувати, врубувати[ся]
Einhauen n забиваЮIЯ (кіиь)
ЕіпhеіІ f
стина;

одиииця,

tische _
dere _

тактична

одиниця;

vor ..

передня

частина,

п_

одиниця

еіпЬеіtliсЬ одностайний;
єдине

військбва

ча-

hobere _ вища QДМНЙЦЯ;

kleinere ~ нижча одиниця; tak-

_er

веlеыl

командування

Einheitlichkeit
стайність,

f

6дність,
одно
одноманітність;
су·

цІльність;
innere _ внутрішня
бдність
ЕіпЬеіІ •. '. унітарний; _Iront f
єдиний фронт m; _gescho8 n
унітарний гарматень "//1-; _gesteH

n

універсальний

n

_gewicht
всіх

рбдів

m;

триніжок

питоме

_miitze f

ження;

~ввбдити до узбрбення

,Еіпliihгег"у"tеш
ність f

einlaulend

наванта

шапка

збрбї;

m

ДЛЯ

_patrone f

унітарний набій
еіпЬоlеп наздогlаняти, _нати; дося
гати; збирати (відбмості)
EinhiiHung
обгбртання n, оповивання
Einigen n єднання
Einigkeit
згбда, бдність
Einigung погбдження n
Einjahriglreiwillige
однорічний
добровблец~

f

f
f

m

Einkehr f заїзд m
Einkehren n заїжджання
заклинювати

einkeilen

einkerben [на]карбувати
Einkerbung f заруб '1!1-, карбіж m
einkleiden умундир[бв]увати, одягати

einklemmen

ззтисюіти

Einkreisung f отбчення n
Einlade ... вантажний; _ЬаЬпЬоl m
[на]вантажиий двірець, н_ ста·

ція

f

einladen

запросити; вантажити
місце
вантаженн'
запрбшеиня
n, за-

Einladeort m
Einladung f
прбсини

n

р!;

[за]вантаження

tt

Einladungs . .. вантажний
Einlage f вклад т, вк"адка;
вступна
грах)

вказівка

Einlagerung f
бором
Еіпlа8

m

(IjРИ

воєнних

розташування" та-

впуск

einlassen впускати
Einla8kanal m всмбктувальна труб
ка ( (авто)
einlaulend вступнйй (письм6)
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einlegbar
.inlegbar вкладнии
Einlegeboden т двійн"
Einlegen n вкладання

І

дно

n

t

n; відд~ння n
___ одноособ6вий; _kamplwagen т, _tank m одноособ6вий
постачання

Еіпшапп
танк

sicb

f

ЕіппаЬш.

зайняття

''',

сл6ною,

здобуття

затуманювати

f

n

оповивання

отуманювання

",

обко

т

однофазовий

стру"

einquartieren Розlквартнрувати, зL
Einquartierung f заlквартирування
n, роз_; _ zur Ruh. розташу
вання n на відпочинок, розква
тирування n
на
в_;
_orl m
місце

n

розташування

einquetschen упхати, убгати
einrichlen уряджувати, устаткува
ти;

улашт[6в]увати
урядження

Einrichlung

t

n,

уста
n, злагода;
доброустрій т; riickwiirпозафронт6ва злагода (,
урядження
тилова устан6ва
einriicken вступати, вх6дити; піти
У військо
Einriicken n прибуття, вхід т;
нбва;

улаштування

gule _
lige _

яв[к]а

n,

f

n

f

дію;

n

Einsauge . ..

вбирний; _brunnen fII
вбирний кол6дязь, в _криниця
ввімкнути[ся],
вмика

f

einschaIten
ти[ся]

n

вмикання,

увІм

вість)

одноверств6-

внй вбнрник, 0_ патрон

einschiebbar всувний
einschieben всувати, всунути
Einschie6 ... пристрілювальний
einschie6en пристрlлювати[ся]; 8ісЬ
аоl еіп Ziel _ пристрlлюватися
до цІлі; "ісЬ grob _ пристрlлю
ватися приблизно; sicb genau _
т6чно пристрlлюватися
пристрІлювання;

шіІ

n

_

при
до
цілі; _ пасЬ der Liinge пристрІ
лювання за віддаленням; _ пасЬ
der 5еіІ. бокове пристрІлювання
Einschie61gesch06 n гарматень т
для пристрІлювання; -.geschiitz n
гармата
(, що пристрілюе;
_verlahren пспосіб т пристрі
лювання; -2іеl n ціль
при
стрілювання
еіпsсhШеп навантажити на кора
блІ, посадити на к_
еіпвсЬІаlеп засипляти

Anniiherung zum ZieIe

стрІлювання

патися

Einpbasenstrom

в

кор6бка (;
ужиття
(части
ни) в цІлості; ---1'0ь.
вкладн,
учбова цівка
еіпsаugеп всм6ктувати, всмоктати

geschlossener _

Еіпsсhіе6ея

мряковиною

вісЬ загніздитися,

einnisten,

сам6тність
введення 11.

протнгаза;

Einschichteneinsatz m
встря

n; прибуток т
еіппеЬшеп займати, зайняти, опа
н[6в]увати, зах6плювати
еіппеЬеІп покривати димов6ю за
Einnebelung

т

вбирник

Einschaltung t увімкнення n
ein8chiitzen оціняти (сили, місце

втруч:ітися, встря

n,

Einsatz

кнення

вати

втручания

Einsamkeil f

EinschaIteu

Einmarsch т вмашерування n
einmarschieren вмашер [6в ]увати
Einmaster т бот
Einmischung f
вання n

прибуття n; ,Яв[к]а.
(до служби); _ іп die 51ellnng
зайняття
позиції

n

еіпІеіІеп вв6дити; починати; за
чати (бій)
einleitend уперед!!ій
Einleitung f передм6ва; зав'язка,
початок 1'n; _skampf m а~в'язка
б6ю, перший бій
Einlielerung f довіз т, привІз т,

еіtlшіsсЬеп,

einschlie6en
Einriickung f

наближенням

t_

EinschIag

т влучення

влучення гарматня

Einschlagen n

n,

забивання

мІсце

n

(паІІі),

влучання; уражання

einschIagen вбивати; влучати
einschleppen затягати, затаскати
einschlie8en вимикати; обкладати,
окружати, облягати, бльокувати

55

Einschlie8ung
і

:Einschlie8ung f

Ешsсhnitt
вийма

т

t

EinteiJung f

п61діл т, р6,з_, роз
n; _sskala f скаля п6ділок; _sverlahren n система f
п6ділок; _sverzeicbnis n сПИСОК

заскакувати,

надрІз,

зарубина

ділення

f;

т для розп6ділу

Einschriinkung f обмеження n
einschraubbar наlrвинтний, у_
einschrauben заlrвинчувати,

Eintracht f аг6да
Eintragung f занесення 91 в сп({сон.
Eintreiben n забивання (палі)
Eintritt т вхід; початок
eintiirmig одновежовий

у_,
заlrвинтити, у_, зашрубувати
Einschraubzlinder т уrвинтний, за
пальник
вм{шуватися

einscbreiten

Eillschu8
кулі;

т

t

_iillnung

n

місце

кульовий

вхідний
6твір
стрільн6! кулі
вставляти,
ВВОДИТИ
дІю (акцію); установляти

т

односlдець

одномісцевий
б6вий JL

літак,

,,~

однокінний

t

однокінка

замикати,

einsperren

(віз),

запирати,

ув'язнити

Einsperrung f ув'язнення n
einspritzen уп6рскувати
Einspritzung f уп6р~кування n
Einspruch т заперечення 91; протест

einspurig

одноколійний

einstecken

ВТlJкати,

увіткнути;

зз

стр6млювати

т

Einsteckllaul

вставна

цІвка

t,

припинювання,

припинення

у ваг6ни

в6рога

Einwohnerjnachrichtendienst m

f

р6з

відка
при п6мочі міспового
населеиня; _wehr
громадянська
самообор6на
Einzel __ . поодинчий, поодин6-

кий,

f

опрічний;

f

_ansbildung

пооди,нче навчання n, П_ вИшкі.тr
т;
_ьеlеыl
m осібний наказ;

пере

уставляння

EinsteHung f

n

г6нь
т;
_gehalt 91 особиста
платня (; _graben т окремий
шанець; _Ьао. 91 опрічний бу
динок т; _ЬеіІ
подр6биця;
_kammer
опрічна
камера;
-1<ашрl
т
поєдинок,
герць;
_kiimpler m окремий боєць;

настр6ювати
ривання;

саджання

_lесЬІеп 91 індивідуальне фехту

t

сх6дні рІ; _Iuk. f
вхідна люка (підводного ч6вна)
_inst.Hen припинятн; [по]ставитн;

EinsteHen n

І

n,

Einwallfort 91 одновал6вий форт т
einweisen інстру[кт]увати
Einweisnng f поучення 91, поінфор
м6вання n
Einwendung f заміт ".
Einwillignng f згода
Einwirknng f впливання n; an8er
der _ des Feindes п6за досягом

m

_шаgаzіп 11- вставний магазин

Einsteiglbrlicke

вання

(літак),

однокінний

впра

призвичаю-

einverleiben втілити
Einverstiindnis 91 порозуміння
Einwaggonierung f заваrонування

в

еіпвраппеп впрягати

einspiinnig
Einspiinner

навчати;

ЕіпііЬеп 91 привчання;

т

одноосо

вивчати,

вляти

(рана);

einsetzen

Einsitzer

еіпііЬеп

влучення

вхід

_stag т день

Einsturz тобвалення n; zum _
bringen завалювати, завалити

здріматися

(Feder)

ВОГНЮ;

згол6шення на ПРИЗОВ; _аіесшіп
т термін згол6шення на призов

лаги

einschlummern
еіпвсЬпарреn
заск6чити

einzeIn

n

нення

6бступ т, обл6га,
от6чення n; _slinie f лінія об
л6ги; _ssteHung f позиція еб

91,

пе

вання;

_I.ner

t

ппоодинчий

во

f

рервання n, уставлення 91; _ der
_Iader т однонабійна
Feindseligkeiten припинення n
ворожнеч; _ des Feuers припи- ~ еіПІеlп одинцем

зброя

f
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Einzelperson
Einzellperson f одинець m; _ропlоп
m суцільний понтои; _рооlеп m
пооДинча стІйка (; --<еilеп n
їзда f порізно, окремо; ~сЬіе
Веп n стріляиня поодиичим во
гнем; --Schu8 т поодинчий стріл;

_Iransporl m поодинчий траис
_iibung f вправа одинцем;
n поодиича ціль f

порт;
-2і_1

einzieben
гати;

вх6ДИТИj

вступати;

втя"

спускати (прапор)

Einzug m в'їзд;
Einzyliud_rmolor

вмарш (війська)
т одноциліндро

вий мотор, 0_ рушій
Еі. плід т; ..brecb_r

т криго
лом[ник], иакрижиик
Еі.еп n залізо; _ЬаЬп f залізниця

Eisenbahn ___

залізничий, залізнодорожний;
_ableilung
залі
знича частина; _anlage
залі

f

f

знича споруда; _arbeilerkompanie
f залізничLн]а робітнича сотня;
_arlillerie f залізнича артилерія;
_Ьап m
будова f
залізниць;
_baukompani_
залізничо-буді
вельна с6тня; _banlrupp m за
лізничо-будівельний відділ; ..ье.
horde f залізнича адміністраціЯ;
_befrieb т залізничнй рух; з_
експлуатація
(; _belriebskomрапіе f залізнича сотня руху;
_briicke f заліз ни чий міст т
Eisenbahner т залізничник
EisenbahnldienststeHe f посада за
лізничого службовнка; -'Iak f

f

залізнича

протилетунська

пу

шка; _geschiitz n залізнича гар
мата (; _kesselwagen т цистерна
t, вагон-цистерна (; -'<Іаое f
розгалуження n залізниць; _knotenpunkt т вузлова стація (; за
лізничий 'вузол; -'<rieg т вій
на
по
залізн:ичих шляхах;
_kompanie f залізнича сотня;
_kiiche f вагон-!<ухня; ~аlеНе f
залізнич[и]й ляфет т; _Ііпіе f за
лізнича лlиія; durchlaulende-'inie
f маrістраля; _magazin n заліз
ничий маrазин т; ~асЬвсЬпЬ
!іпіе f залізнича лінія постачан
ня; _пеtz n залізнодор6жна ме
режа
(; _objekt n заJliзнича

t

eleklrisierl
споруда

т

zier

(,

з_

об'єкт

т;

_оШ_

залізнодорожний

стар

(; --<egimenl n залізиичнй
полк т; -schutz т залізнича
охорона (; _sonderkommando n
осlбиий залізиичий вІдділ т;
_,Іаlіоп
f залізиича стація;
_tank,telIe f залізнича ~аJIЙВНЯ,
наливня иа залізниці; _transport
т залізничий транспорт; _transportverschiebung
пересування
n залізницею, пересунення з_;
_truppe
залізниче вІйсько п;
_verkehr т залізничий рух;
шию!

t

t

_verw'altung

f

залізнодорожне

n; _wagen т заліз
ничий віз, З_ ваг6н; _weich ..
,ІеНе
f залізнодорожна роз
минка; -2ielpunkt тетація f
призначення; -2ug т залізнича
валка f
eisenbe,chlagen окутий залізом
Eisenbeton т залізобетон
управлІння

Eisenbeton _ _ _
залізобетоновий;
_briicke f залізобетоновий міст
m
Eisenlbriicke f залізний міст т;
_draht т залlзиий дріт; ...geIlесы
n залlзиа плетІнка (;
_ЬііНе f залізна гута; -'<ern т
залІзне осердя n; _korper т за
лізний

m

корпус;
_шаgпеt
аа
лlзний MarHeT; ,....oxyd
залІзний
закис т;
_plroplen т залІзна
затичка (; ~оЬ.
залІзна труб

ка

eisem

n

з_ руРа
залізний

(,

Eislgang

т

f

n

кригоплав;

~осЬ

"

ополонка (; -"agel m зимовий
гицлик; _scholle
крига

f

eilererzeugend наривний
Ekrasit n екразит т (вибухова

ре

човина)

Elaborat n
ний плян

elaslisch

еляборат т, письмеН
т

гнучкий,

етичний

пруживий,

пля-

Elektrilizierung t електрифікація
eleklrisch електричний
elektrisiert електризований; стря
сений
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Elektrisierung

електризування n,
ектризаЦіЯ; "зворушування 'n;
des Netzes електризування n

Entlernung
піДСИlІювач (звуку)
радіоприймача; _vorrichtung f
приймальний пристрій m; _welle

stark,r m

Elektrisieruog f

~

мереж
ІеktгіzШіt

І Г

V

f

еllектрика;

f хвиля приймача
ешрlеыпn радити;
проп6нувати,
припоручати
Emplehlung f припоручення 1',
пропонування n
mplindlich ЧУТІІИВИЙ, враз.чИвиЙ
Empfiodlichkeit f чутливість, вразлИ:вість

_вшеВ-

iostrument n електромірчий прилад m; _ssammler m електричний
акумулятор;
-"werk n

f

електр~я

Elektrolmagoet ,,.
_шаgпetіsmus m
тизм;

електромагнет;
електромагне-

--Пlоlог т elleKTpOДBнrYH,

елеКТР<;Jмот6р;

_techniker

n

електротехнІчний
первень т, елемент т;
м6крий елемеит т
елементарний, основний

о

nass,s _ n

,Iemeпi.r

обурення

End ... кінцевий
Ende ,~ кінець т
Endilernspr.echer т

elektrolechnisch
ЕI,щ,пІ

f

Ещріігuоg

m

електротехнік

о

n

кінцевий телеф6нний апарат; ~,schwindigkeit
кінцева швидкість; _punkt т
кінцевий пункт

f

I,m,ntar . " стихійний; _erschei-, En,rgi, f ..снш:а,... енергія; сh,щіsсhе )
І
_ хемlчна снага, "- СИllа;
nung f стихійне явище n
Elementeov,rbrancb т )jитрачення о, eleklrische _ електрична снага,
пелементу
М»ujLчщ,
І
е_ сила; kio,lische _ кінетична
Elevalor телеватор
,,;
сн"ага, енергія; ..anlspeichernog f
elienbeinartig жовтобlllИЙ
скупчеиня снаги (електр.)
Ellipse f еlllпса
eoergisch енергІйний
elliplisch еllіпrичний
Eoge f вузкість; тіснина, дефіllе
ЕШе f елІта; _Iruppe
добірне
EnglpaB т тіснина і, пр6смик,
військо n
вертепа і; _slraBe f тіснина
ЕНе f lІікоть т
Enquete t анкета
ЕНеп ... лікть6вий
Епlыііепn n відкривання, відкрит·
Empiang т одержання n, прийтя; eigenmachllges _ самовІльне
мання n; ambulalorischer _ амвідкривання
булЯторне приймання n; апl _
епІы8епn ОГОІІЯТИ
оlеЬеп бути уставленим на прийEntdecken n відкривання, викри-

~

:

мання

т приймач; приймальник (ос6ба), відбирач

вання

викривати, викрити; від·
кри[ва]ти
від-

Empliinger

enldecken

приймаllЬНИЙ; ..аЬІеіlш1g
амБУІІят6рія санітарної
'устан6ви; _anlage
приймальна
стація;
..апlепое
приймальна
ацтека;
..anzeige
п6свідка
одержання; _apparal т приймач
ещріапgsЬ,геіl гот6вий до приймання (радіо)

Enldecknng f викриття n;
криття n
Enler т лошак

Emplangs. "

t

t
t

t

t

розписка
п6свідка 0_; ..Ьеslatignog
потвердження
n
одержання;
_шесЬаnіsmus
т
"приймальний механІзм, !І_ пристрій; _schein т розписка f
одержання, квита[н]ція (; _вlаlіоо" f приймальна стація; _уи-

l'mplangslbescheinigung
одержання,

t

еntегп брати на абордаж
Enlerung
абордаж т (кораб",!)
еоliаll,п
розгортати,
розв6дити
частини маршов6ї КОll6ни

f

,,,liаll,1

розг6рнутий
перехІд т в лад по
чотах аб6 р6ями
Enll,rouog f вlддаllЬ, віддалення
n, далекість; відлука; _ aus
dem Oiiizi,rslande видалення n
із
~таршинського
к6рпусу;
eigenmachtige _ самовільна відлука; еіо, gr08e _ iib,rbriicken

EntfaItung f
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Enllernung
зв'язатися на БІльшу віддаЛЬj
Dlіttlете
_ середня днстанція,
с_ віддалення; паЬе _ близька
дистанціЯ J

б_
віддалення;
пасЬзlе _ найближча дистанція
(до
100 метрів для піхоти);
schalzen визначати вІддаль
на
6ко;
lаlзасыіьеe _
дІйсне
віддалення;
опегlапыe _ само
вільна відлука; weite _ дальна
дистанція, далеке віддалення

Entfernungs _ _ _

(що

n

відноситься

до віддалення);
_ermittlung
визначення n віддалення

відповІдно

entfernungsmaBig

f
до

віддалі

Entlernungs\messer т далекомfр
[ник]; _schatzen n визначення
віддалі на 6ко; _Ieilung f скаля
дистанцій

Entfestigung f

розібрання

.

плень

n

укрІ-

ЕпШаmmЬаrkеіl f запальність
епlШеЬеп рятуватися втечею
enlgasen
знезаражуватн,
відгаз[6в]увати
enlgasl відгаз6ваний,
знезаражений, відзаражений
Enlgasung f дегазація, знезара

n,

ження

т

_slrupp

відззраження

n;

дегазаційний вІдділ,

відзаражувальний

в_

Enlgegennahme f приймання n; _
des Eides приймання n присяги
,enlgegenslellen протиставити
enlgilten знезаражувати
enlgiftel знезаражений
Enlgiftung f
знезараження
n;
_sgeral n знезаражувальне при
ладдя;
_strupp т відзаражу
вальна

команда

епlglеіsеп
З

f

вйколіїтися,

вискочити

рей6к

здержливість

_nlkraltigen

f

знесилювати,

виваНта
_Vorрозрядник т
виснаження n, висна
ш6МПОJlj

n

таження

в[з]довж

епІІав_еп

з\вільняти,

скати

f

Епtlаssuпg

т;

у_,

звільнення

vогzеШgе

розпу

n,

випуск

Дотермін6ве

звільнення

відпускний ; _doknдокумент т [про] звІль
_tag т день звІльнення'

Entlassnng. _ "
шепl n
нення;

_пtlа_Іеп

вати

розвантажувати, полегчу
пол6ження, ослабити яа-

тиск

І

_пtlа_ІеІ полегшеннй

f розвантаження n;
полегчування
n, полекша f;
т відтяжна атака f,
диверсія f; _slener n допомага

Enlla_lung

_sangrill
льний

нНй

вог6нь

в_

т;

т,
полегчуваль
-воllеnsіуе
відтя

f

Жl!!і офензива f, в_ зачіпнІ діі
рІ; _.versnch т спр6ба
відти
ГНУТІ! (сили, увагу)
Entlausung f відвошивлення n;

f

_sanslaH f відвошйв[люваль]ня
entledigen, вісЬ (еіпег Anlgabe) внв'язуватнея (з завдання)

entleeren спорожнятн, СПОРОЖНЙТІІ
entleer! спор6жнений
Entleerung f с\пор6жнення, ви
Entleerungsslnlzen т рукав дла
випущення газу 8 баль6ну
Епtlііltег т всисний вітрогСн
еnІшаппеп

забрати

зал6гу

з

ко

рабля

Enlmischung f der Verbande
рядк6вання n перемІшаних

n

f

Enlsagung f

запозичення

n,

упо
фор

внй

відм6ва, зречення

n

т визвіл;
звільнення
обл6женоі фортеці; ~шее
армія для вйзволу

n

(чого)

знеси

розряджати (збр6ю)
т виснажник (електр _);

розрядник (арт.)

n

га (електр_); р6зряд т; розван

elltlang

мання

лити

_ntfaden
Enllader

richlnng f
Entladung f

ЕпlпаЬше

повздержність,

мСсце

_stock m

ження;

мацій

виск6взуватися
_пlЬаllеп су\Міщати, по_

enlgleilen

EulhaHsamkeit

enlscheidend
Entlade\slelle f

J;:nlsalz

f

Enlschadigung f відшкодув:!ння "
enlscbeidend вирішний
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Ent8cheidun~

Entscheidung
[ви]рішення; кінець m
Entscheidungs ___ що вирІшує; ...ап,grifl m рішуча' атака t, р_ на
ступ; ..kampl m бій, що вирІ
entscheidungsuchend

що

m

шукає ви

рішення

рішучий,

entschlossen

що

повзяв

рішення

Entschlossenheit f рішучість
епІвсыііІепu вислизати, вислизнути
ЕпІвсы88 m децизія f; рішення n;
_ des Fiibrers рішення n началь
ника; еіпеп
шення

_ fassen

повзяте pi~

fl,

еиІвсыiiвеlпn

роз шифр [6в ]увати

entsenden відсилати
En.tsendung f відкоманд6вання n,

n

відlcлання

епtьеtzеп
ВИЗВОЛЯ1'И
(обложену
фортецю); дебл»окувати
Entsetzung
освоббдження
(фортеці); визвіл
епІєепсЬеп зпезаражувати

f

n

f

Entseuchung

відзаразнення

дезинфекція
е •• ІвісЬ.гп
виймати

''',

запобіжник,

уставити наб6йний звід
розпечатувати

ellІораппеп звільнити пружину, роз
ряджати; полекшувати

вання

n;

n

(пружина) розряджу
звільню вання n, ПОJIек

n
enlsprechend відповідний
Entstellung f перекручення n
entwallnen розlзбр6ювати, 06ез_,
шення

'Розlз6ро!ти,

обез_
розз6р6єння, роз
з6рбювання, обеззбр6єння
entwassern осушувати, відв6дити

Entwaflnung f
в6ду

Entwas"erung f відв6днення n, висушення n
.
Entwasserungs _ _ _ водовідв1ДНИИ;
..graben m висушна канава f;
u

_шііыe

m

f

відв6днювальний млин

ent\\leїchen ухилятися, уникати, БИ
слизатися

n,

''',

уни

утеча

Enlwerlen n проєктування
entwerfen проєктувати, накреСJШТИ
проєкт

розвивати, розвинути;
розгортати[ся]
entwickelt розвинений; розг6рнутий
Enlwicklnng f р6звиток in, роз
гортання f, перехід m в бойовий
лад; neuzeit1iche _ сучасний р6з
виток m; -sabstand m інтервал
при розгортаН~і
entwicklung81ahig спром6жний роз
гортатися, спос!бний р_
Entwicklungslfahigkeit f зм6га роз
горт:іння, спром6га р_; .....raum
раМн,
місце
прозгортання,

6бшир

р_;

_8lоlе

f

ступінь

m

р6звитку

Entwurl m наlчерк, за_, проєкт
entziflern розшифр[6в]увати; відгадувати

entziindbar [скоро ]запальннй
Entziindbarkeit f [скоро]запальність
entziinden

ззв6гнювати,

підпа,Т(ю~

вати

Enlziinder m

підпалювач, зав6гню

вач

Entziindung f

entsi.geln

ЕиІврапп.п

кання

ухиляння

f entwickeln

шує, рішальний б_; _всысьІt
рішучий зудар
р_ бій

m,

Erdbeben
Enlweichung f

заlпалеlIНЯ n, під_
11., зав6гнення n; eitrige _ ззя
трення n (рани)

Entziindungs _ _ _
_vorrichlung f

зав6гнювальний;

зав6гнювальний

механізм

Epidemie f епідемія, п6шесть
epidemisch епідемічний, п6шесний
Episode f епіз6д m
егЬіІІегІ лютий, запеклий
бліднути
з6чити, побачити, запримітити

erblassen
erblicken

ЕгЬгесЬеп n блювотина
егЬгесЬеп блювати

Erd _ _ _ земляний,
-'lbwebr f наземне

f

[на]земний;

відбивання n
повітряно! атаки; _abwebrmittel
пІр! наземні засоби обор6ни;
_апІеппе f земна антена; _агЬеіl
f земпяна роб6та; _aulklarung f
наземна р6звідка; -'lufschiittung

f

земляний

насип

m;

_ЬеЬеп

n
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Erdb.obacblung

т;
JJ.obachtung f
n з землІ; ~еоЬасЬ
lungspunkt m аемний стежовнй
пункт; -Ьеwеgшіg f земляна ро
ббта; _bohrer m земляний свер
дел; _drahl m провід уаемлення
землетрус
стеження

Erd. f земля; уземлення n
erd.n уземлlюватн, _итн
El'den n уземлення
Erd'erkundung f наземннй рбзгляд
т; .JШ.r
з_ цідило

ванка);

земляний фільтр,
(протигазова схб

m

n

_Iunk.nverk.hr m

чення

при допомбзі

вання

через

сполу

телеграфу

землю;

_funker

т

радіотелеграф
через
землю;
_fuпkstеПе
стація радіотеле

f

графування через землю; _griiber т грабар; ~ііІІ. f землянка;
_kab.1 n підземний кабель т;
_kampl т земний бій, суходІль
ний б_; _klemme f затиск т,
уземлення n; .J<ontakt т земний
д6тик т; _kunde f земле[б]пис
111; _Ieitung f уземлення n;
_magnetismus т земний MarHe-

f

тизм; _шіп.
фугаса; _оlеп т
земляна піч (; _orientierung
орієнтування по наземних пред
метах; _schutz m наземна охо
р6на f; -'lporn т земляний ле
міш; _spruch т телеграма (пе

f

Р,едана) через землю; -'ltamp!er
т камуфлет; _slecker m кілбк
до уземлювання; _sliick n груд
ка f землІ; ...,telegraph m земний
телеграф

El'dung f уземлювання, уземлення;
_sdraht m уземлювальний прбвід
Erdiverbindung f земний зв'язбк

зв'яз6к через земне теnе
графування; _verleidigung f на
земна оборбна; _wach_ n земля
ний
віск т; _wаП т земляний
насип, окІп; _walze
перекидна
сапа; _werk n землЯНе укрІ
плення; _werkzeug n шанцевий
струмент т; --,іеl n наземна
ціль f
Ereignis n пригбда f, подІя f, ви
'111"

t

падок

т

Erholung
Erlahrung f дбсвід т, поспит т;
_sberichl m звіт про зібрані
досвіду

Erlinder т
I:rlolg m
слід;

винахІдник, винаходець

_

успіх,

успішність,

аusпiltzеп

ви

використати

успіх

виникІнути, -,-атн
безуспішний, безрезуль

erlolgen
erlolglos
татний

erlor_chen

досліджувати,

д[ув]ати

f

f.rlor_chnng

лідження 'п,

розвl

д6свід
т,
вислідження

erlrieren замеРзІнути, _атн
Erlrischung f відсвІження n;

дос

n

_s_lеПе

f

харчовий пункт т
erganzen поlповняти, ДО_, КQмпле

[к]тувати
доlпбвнення n, по_;
компле[к]тування n; _ der WehrшасЬІ попбвнення збрбйної сили
El'giinznngs , , , додатк6вий, запас
ний; _bezirk т (O_lerr,) округа
f попбвнення; _bezirkskommando
n повітбва команда f поп6в
нення; _шаnn8сЬаlІ f рядовики
для поп6внення; _plerd n ре
м6нтний
кінь
m; _вувіеш n
система f поп6внювання (армії),
с- f доп6внювання
ergeben, зісЬ піддаватися; 8ісЬ апl
Gnade und Ungnade _ піддава

Erganzung f

ТИСЯ,на,ласку в6рога

Erg:eb"'ls n ви слід т, результат т
ergleblg видатний
El'giebigkeit f видатність
ergreilen хапати, схопити; GelegenЬеіІ _ використати нагоду
ErhaIt т одержання n
erhalten отрим[ув]ати, оlдержати,
у_ позицію

erhitzl зігрІтий
ErhOhnng f підвищення n;
сення

підне

n

(що відн6ситься до
піднесення); _moglichkeit f най
бlпьший кут m піднесення; _wio.
kel т кут піднесення

Erhohungs _ , •

erholen, вісЬ
Erholu!,g f

поправlитися, _литися
передих т; відпочин

т, Вlдlпочинок, с_
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Erho!ungs ...
Erho!ungs .••
чивк6вий;

кбва

відпочинковий, спо·

_urlaub m

відпустка

Егіппегп

n

f

відпочин

наjгадування,

при_

erinnern наjгадувати, при_
Erinnerung f нагад m
ErkaItung t заjстуда, про_
erkennen [роз]пізнавати
Erkennung f [роз ]пізнавання n;
_smarke f щобистий знак m;
_ssigna! n розпізнавальне гасло;
. _sluch n гаслове полбтнище;
пар6ль

m;

-Бzеісhеп

прикметний знак

m,

знак [роз]

_swort n

n

f

ErkНirung
ВИ_

заява,

n, 06_ n,

захворlння

поjяснення

представлення

n,

n

n

розглядати, розвідувати,
рекorноскувати (терен)
Erkunder трозвІдач, звідун
Erkundung f рБЗШук т, розшу
кування n (місцевости); розвІ
дування n, рбзвідка; _ durch

Einwohner рбзвідка населенням;
_ durch Fiihlnngnahme рбзвідка
в

безпосередньому

стиканні;

feindliche. _ ворбжа рбзв.ідка;
gewaltsame _ рбзвідка з ббЄМ;
lесЬпіісЬе _ інженерна рбзвідка;
iiber den Feind розвідка
ворога

Erkundungs . .. розвІдчий, розвl·
дувальний; _ableilung t розвідча
частина,

розвІдувальна

ч-;

_dienst т розвідча служба І:
_flug трозвідчий лІт; J!ugzeug nрозвlдчий літак т; _ge·si:hwader n розвідувальний ле
тунський відділ т; jompanie f
розвlдча сбтня; _шіІІе! n засіб
т рбзвідки; _patrouille f роз
відчиї! патруль т; _8сЬеша n
р6звідча схема І; _8сЬіIf

відче

суднб;·

рбзвідки,

_skizze f

рисунок;

розвідча ескадрилья;

n

рбз

крокІ

_~!~lfe!.

f

_tatlgkelt f
_trupp т

розвlдча діяльність;
команда І, відділ розвідачів;
_zug т розвідча чота

t

n

вигасати,

заjгасання, BIL
вигаснути
ermachtigen уповноважити
ЕгшеВБеп n рбзсуд т, думка
ermitteln виявляти, викривати
Ermitteln n розслІджування
Ermitt!ung
викриття n; визна·

t

ня

e,·kranken захворІти, занедужати
Erkrankung t
занедужання
n,
erkunden

пільга

ЕгlовсЬеп

erltischen

t

n

чення

пізнання
вияснювати, вияснити

erk!iiren

Erretter
Er!a8 т розпорядження n, указ
Erlaubnis t пбjзвіл т, дО_ т
Erledigung f полагбда, ПОllагбдження n
erleichtern облегшувати
Er!eichterung f облегшення n,

n

(полбження);

вИявлен·

Ermoglichung t уможливлення n
erniihren відживlляти, _ити
Erniihrung f виживлення n, харчу-

n .

вання

назначати,

ernennen

Ernennung t

n,

чання

нз_

n

відновляти,

erneuern

іменувати

іменування

внlзна-

n,

відновити

Erneuern n відн6влювання
Erneuernng f по І нбвлення n,
Ernstfall т дІйсність І; іш

від- n
_е на

випадок війни

Erntekompanie f
до

сотня

назначена

ЖНИВ

т завойбвник
завоювати;
[з]добувати

Eroberer
erobern
(місто)

Eroberung f

n

завоювання
(краї·
здобуття
опанування
Eroberungs . . . завойовницький;
_krieg т забірча війна
eroberungssiichtig завойовничий
ни),

n,

n

t

Eroffnung f

урухбмлення n (шкб·
ли); відкриття n; _ ein"r Schule
урух6млення n шкбли; _swelle f
перша

erprobt
erreg"n

лава атаки

випробуваний
зjбуджувати, по_; подраз

нювати

Erreger

т по І будник, з_; подраз

ник

erreichbar
erreicben

приступиий
досягати, дох6дити ЧОГО;

доганяти

Erreichung f досягнення n
Erretter т збавйтель, виб"вник
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«тісЬІеп

епісЬІеп споруджати,
БУАувати;
формуваТIІ
Errichtung f ставлення, уладжу
вання, споруджання

Errungenschalt f здобуток m, до
сягнення ", надбання n
Ersatz m поlп6внення ", до_ n,

к.омпле[к]тування n; сурогат
El·satz. .. запасний; _abteilung

f
f

запасний Відділ m; -.aushebnng
призов
до військ6воі 'служби'

m

-ЬаІаillоп n 'запасний батальй6~
m, кіш m; _bedarl m річний
контингент рекрутів; _behorde f
устан6ва

для

військ6вого

_bezirk m
(; _division f

п6внення;

округа

f

по

призовна

запас6ва

дивізія;
_eskadron
запасна
кінна с6тня, 3_ ескадр6на; _forтаІіоп
формація поп6внення,
запасна частина; _lоlІеттіІlеl

f

n

сурогат m фуражу; _glied "
протеза (; _ko",mission f комі
сія для справ призову; _komрапіе f запасна с6тня; маршова
с6тня; _magazin
запасний ма

n

rззин

m;

_шапп

'Уn

заступник;

(IР! поп6внення n;
запасних; _пасЬвсЬоЬ

_mannschalten
рядові

з

m присилання n
_plerd n запасний
м6нтний К_ т;

поп6внення;

кінь

m,

_reserve f

ре·

запас

призовних; _"1011 m сурогат
матеріял; _stiick n запасна
частина (, з_ річ (; _Іеil m за
пасн"
частИна
(, з_ річ (;

m

ний

_transport m додатк6виЙ. транс
порт; _Iruppen (lр! 'запаснІ війсь
ка пІр!; _wesen n справи по
п6внювання війська
Erscheinen " !ІВ [к] а f
Erscheinung f [з']явище ", поява;
atmo"pharische _ t атмосферие
явище n;
meleorologische _ t
метеорологічне явище n
erschieBe" застРlілити, _ели ти
erschlallen слабнути, ослабляти
erschoplen зм6рювати, зморити;
вичерпати

Erschoplung f
пання

11..

(щось)
зм6рення ,~;

вИчер·

Eskorte
erschiitlern потрястн; захитати
Erschotterung t струс m
erschweren утруднювати
erschwerend утрудливий
erselzen надолужувати
Ersparnis f [за]ощадження n
застигати, задубіти; ста-

ersfarren

білізуватися

erstickend

[за]душливий

етвІіітшеп

штурмувати,

захопити

штурмом, брати ш-, здобу[ва]·
ти в

штурмі

[ро]зважати,

erwagen
ТИ,

[роJзважи·

міркувати
Erwagung
міркування

t

важання

erwiirmen

n·;

.
11,

роз

розвага

розіlгрівати, зз-, розіl

грf-ти, 38_

erwarml зіlгрітий, роз_, за_
Erwarmung f 6грів m, оlгрівання
n;

рО3_

erwarten
вати,

вижидати, виждати, стри-
очікувати

Erwarlung
дання

n,

t

очікування

стривання

внжи,

поширювати

erweitern

Erz " руда t
Erzeugnis n

твориво,

виріб In,

m

фабрикат

erzieben

",

n

вих6вувати,

виховати

Erzieher m внх6вник
Erziehung t виховання n;. korperIiсЬе _ f фізичне виховання ,.
Erzeugung t витв6рювання ", ви
ріб rn
erzwingen

вимусити;

захопити;

форсув~ти

Erzwingung f змушення n
Eskadern = Geschwader n
Eskadron t кінна с6тня, ескадр6·
на; abgesessene _ Сl)ішена кІнна
с6тня,

С_ ескадр6на

Eskadron" . " есюідронннй; _сЬеl
m командир кінної с6тні, еска·
др6ни; _Iohrer m командир кін·
ної с6тні, ескадр6ни; _kolonne

t

код6на KiHHQЇ с6тні, ескадр6·
ни; _Irupp m штабовий рій кін
но! с6тні, Ш_ рій ескадр6нн
E"karpe f ескарп m (форт.)
Eskorle f ескар га, КОНВой m
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I!sk'ortieren
_skorli_r_o

ескортувати,

конвою-

вати

ТИ,

їдальний

ES8 . ..

Ess_o n !дження; страва (, їда (;
hei8es _ n гаряча їда (, г_
страва (; _emp!aog m одержу

n 1жі
EBschal_ f їдунка
Eslakade f естокада
Elage f пбверх m
Еlарре f етап m
вання

...

етапний;

початок
етапу;
етапна
частина;

f

етапна

етапу;

-"o!angsorl m
_ableilung f
-.l>ack_rei f

f

інспекція

_kommandoslelle
..Jazarett n

команда;

_Ііпіе

етапна лІнія;

етапний маrазин

zin n

m

f

етапний

пункт;

_magam; _огl

m

-,аот

етапний раМн; ~lеПе f етапний
пуикт m; _Ігирре f етапне вІй·
сько n; _weg m етапна дорб

га і, тиловий шлях; _wesen n
управлІння pl етапами,
етап
'ництво; -zwіsсhепstаtiоп f про
мІжна етапна стація

ЕlаІ

m

штат, етат, предвиджений

стан:;

auBer _ п6зз штатом,
том; iiber den _ над штат,
elatma6ig штатний, етатбвнй,

ета
ет ат

ста

лий

штатний;
-.l>esland m
штатний склад; _іаЬг n бюдже
тбвий рік m; -"Iarke f етатбвий

Ela!s. ..
склад

m;

_slеПе

f

штатне мІсце

n

[vakuatioo f евакуація
Evakoalioos ... евакуацІйний; ..аЬ
teilung f евакуацІйний вІддіЛ;
..Jazaretl n евакуаційний лазарет
т, е_ шпиталь m

_biiro
бюрб

евеН·

(-.І>и

reHe-

р ального 'Штабу (~встрія); _IiiЬ

мітет

ет-апний лазарет т, е_ шпиталь

m;

евакувати

можливість,

евіденція;
розвlдче

n

геаи)

виселюва·

виселенець

f

ведення

f

n

евіденції

еволюція

Exekutivkomile_ n

-inspektioo

манда

Evidenz f
rong f

етапів; _kommandant m комаН
дант етапу; _kommando n ко

f

ЕvепlоаШаl
туаль ність

ЕуоlиІіоп

етапна
пекарня;
_Ьаlаillоп
n
етапний батальйбн m; -.l>ezirk m
етапна
округа, (;
_diensl m
етапна служба (; ~ebiel n етап
ний ббшир m; _grenze f етапна
границя; -їп!апlегі_ f етапна пі

хбта;

виселити,

Evakoierle m

_8Ьаг їстйвний

Еlарреп

_xz_nlri8Ch
evakuieren (Bevolkerung)

виконавчий

ко

m

Ex_mplar r, примІрник, m
Exerzier . .• муштровйй, учббвий;
_anzog m
бдяг
до
вправ;
_dienslordnong f муштровий ста
тут m
exerzieren муштрувати, вправляти
(в ладі)

Exerzieren n
ня

в

муштрування, навчан

ладІ;

_

ао!

иіме

Wink_

муштрування, н- цавчання

Exerzierlhaos n манеж m; _marsch
m учббвий похІдний рух, у
крок; _раІгопе

m;

_рlаl.

m

f

учббвий набій

учббвий

_reglemenl n (Os!err.)

пляц;

муштро

вий статут (Австрія); _8сЬгіІІ m
учббвий крок; _8сЬ08 m сліпйй

пбстріл; _iibung f муштра
expansiv експансивний
Expeditionskorps n експедиційний
кбрпус

m

Ехрегітепl пексперимент

m,

спй

ток m, дбслід m
ехрегітепlаl
експериментальний,
дослідний

explodieren

експльодувати, зрива

ти, вибухати

Explosioo f

[рб]ЗРИВ m, вибух m,
погтаlе _ f нор
маJIЬНИЙ рбзрив m; ііыіьеe _ f
звичайний вибух m
Explosions ..• вибухбвий, розрив
нйй; _erreger m збудник m ви
буху; ~eschwindigkeil
швид
експльбзія;

кість

вибуху;

бух6J(\а здатність

Expositur f
exzenlrisch

t

..Jahigkeit f

експозитура
ексцентричний

вИ
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Fabrik

Рiillоп

F
Fabrik f фабрика, вир6бня
Fabrikalion f фабрикація, внроб
ництво

фабричний,

labrikmii8ig

проми

словий

lаЬrіzіеrеп

фабрикувати,

внроб

ляти

РасЬ "n

скринька

спеціяльність
ці передка

l'adenkreuz n
го

(; вІдділ т;
(; _deckel т двер

перехрестя (оптично

приладу)

Fiicher т вІяло n
f"achlkennlnis f фахова

вмілість;

_mапп т фахівець, спеціялlст

F ackel f СМОЛОСКиП т
lahig здібний, спосібннй
Fahigkeil f здІбність, здатність,
спосібність; _ zum Angriff спо
сlбність до атаки
lаы половий
Fііhпсhеп n знач6к т, майвець т,
хоруг6вка f
Раhnе f корогва, прапор т, зна
мено n; gelb-blaue (ukrаіпіsсhе) _
f жовтоблакитний (укра1нський)
прапор т; тіl f1iеgепdеп -11 в
розг6рненими прапорами;

zur _

schwiiren присягати на прапор
FаhпепlЬапd n прапарова БИнда (;
_eid т присяга f на прапор,
напрапорна п_ (; -'Iuchl f уте
ча

з

війська,

дезерція;
л6шення

здезертування,

-'Iuchlerkliirung f

n

ого

дезертиром

lahnenlliichtig вбіг лий
fаhпепllliiсhtigе т утікач, збіглець,
дезертир; _junker т кандидат
на старшину; _poslen т стійка
f при прапорі; -"chmied т вій
ськ6вий коваль; -"pilze f вер
шок т прапора; _slange f дер
_Iriige.· т пра
_Iuch n пол6тиище
_verral т зрада f пра
_wache f стор6жа при

жак т прапора;

пор6вий;
прапора;

пора;

прапорі;

_weihe f

посвячення

корогва;

гурт6к

n

прапора

fііhпlеіп

n

(вій

ська)

ПЬnrісЬ т хору[н]жий
транспорт6вий, об6зпий,
парк6вий; _аыіІuпgg " валкава
частина;
_bereilschall f гот6вість до їзди;
_damm m пе
реїздка
fiihre f пор6м m
Fahren n Іхання
іаhгеп fхати, 1здити

Fahr . ..

f

т їздовий, ї~дeць
Fаhrlеskаdrоп f кінно-валкова с6тня (; -.gasl m їздець," пасажир;

Fahrer

_gеsсhwіпdіgkеit
f швидкість
їзди; -.geslell n шасІ, підв6ззя;
_kапопіer m ївдовий гармаш
lahrliissig .недбайливий

Fаhr[Шssіgkеіl f недбальство n;
_рlап m р6зклад руху, плян
їзди; -rad n к6леСD, ве,льоси
пед, р6вер (Гал.); -radbremse f
наколесна гальма; -rаdrаhmеп т
вельосипедна

рама,

рама

рове

ра; -rich!ung f
напрямок т
їзди; "-"сЬеіп m проїзний лист;
-"!ellung f маршове пол6ження

n (гармати)
Fahr! f їзда, пересування n;
-rich!ung f напрям m їзди
fahrlwasser n фарватер; _wasser-

f глибина нурку, г_ фар
ватеру; _wei!e f далекість пе
реїзду; -"еі! f тривалість їзди;
Неlе

...zeug n" віз т, фура (; ...zeugbehebung f мобілізація возів,
набір m в_
Fak10r m чинник, фактор
РаlЬе m буланнй кінь
l'all т випадок; dringender
наглий випадок; _briicke f роз
відний міст

Fаllеп

n

F311еп

n

m

падання;

зниження

_ des Gelandes

п6зему

рубання (ліса)

fallg.schwindigk.il
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f.ind
---~--------------------~--~
fаЩg.sсhwіпdіgk.іl
падання;

f

_kug.l

f

_зсЬеіЬ.

швидкість

важ6к

m;

мета,
шо
падає;
_scbirm тлетопад, парашут;
automatischer _schirm автоматич~
ннй

летопад ;

ll'Ianu.lIer

_зсЬігт

мануальний лето пад, ручний

~сЬігтЬотЬ.

f

б6мба

шутом,

летош!дом;

східник
падання;

m;

з

JL;

пара

f

_Іг.рр.

_winkel m кут m
f час m [сІ па

-".іl

дання

РаІІЬооl

складаний ч6вен

n

m

falte f зг6ртка, фа"д 11.
fangscheib. f мета, що ховається
Ратili.ппат. m прізвlнще, _исько,
нззвlище,

_ИСЬКО

fanalik.r m

lапg.п імати

фанатик, загорілець

"'angschlinge f аркАн т
farbe f фарба, к6лір т, краска,
барва;
braun-griinlich. _ рудо
вато-зеленява
краска,
_барва,
_фарба; g.lb-griinliche _ ж6вто
зеленява краска, _барва, _фарба

фарбування, барвлення
барвити, фарбувати, бар

farb.n n
!агь.п

вувати,

забарвлювати

farbenlanolrich m забарвлення n
'фарбами; _mi"chung f фарбова
мішанина; _stilr т кольор6вий
олівець

'1n

fiirb.r.i f фарбарня,
larblos безколірний,

фарбувальня
безбаРв[нlий
"'агЬ_ІоlІ ,т барвник, фарбник
fіігЬuпg t [заlбарвлення n
fаsсhіпе f тараска
fаsсhіпеп. "
тарас6внй;
_b.kleiтарасування; _w.g т
dung
тарас6вий шлях, т_ дор6га
faB n б6чка f, барило
fаВсhеп n барильце
FaBdaube клепка
іаВеп хватати, ловйти
F aulheil ледар ство n, лінивство n
fаUlпі8 f гнилизна, гниль
Раооl f кулак т
fausllkampl т бокс; ...Іі.теп т
китиця
(кінн6та)

t

t

t

t

t
t

фехтувальний;
рапіра
ресыпn l' фехтування

f.chl _ •.

Dtsch.-ukr.

З

_d.gen

т

l.сЬІ.п

ф.хтуватися,

битися

на

шаб.,і

fechtlgew.hr n
(; _stunde f

фехтувальна збр6я
година фехтування;
т наука f фехту

_uпt.ггісhl
вання

f.d.r f

пружина, пер6

n;

lІасЬе_

плеската пружина;
sсh.іh.пIОг
кружалувата пружина
ПQYжинний;
_bolz.n m

mig. _
f.d.r _ ..

пружиновий прог6нич;
пружинна п6кришка

_d.ck.1 m
(; _driick.r

m пружинний натисю\ч
I.d.rn пружини ти
feder!plall. t рес6рна платівка;
_sрliпl n пружинна затичка (;
-stiick n пружинна частина
f.d.rung f пружинування n, амортнзація; рес6ра
еыпn недоставати, бракуватн

fehl.r т вада f, хиба (, помилка
(, п6хибка (, гандж; _dreieck n
трикутник 11. похиб6к; _g.s.tz l'
зак6н"

m

помилок;

знак тn

пбхибКrІ

{ІУГ

К_

-zeichen 1~

fehlgreilen l' невдачність (; _іп
der Wahl невдачність f вИбору
I.hlschlagen промахнутися
t.hllschu6 т хиба f при стрілян'
ні; _8IеН. f вакансія; ....z.rspringer m ненормальннй р6зрив,
невчасний р_
,
f.ierlichkeil t свят6,чність, свя
т6ЧНflЙ 6бхід m
feigh.it f трусливість, боязкість
f.il. f пильник т, терпуг m;
vi.rkantige _ f квадрат6вий тер
т,

пильник

т

І.іlеп пеленгувати

t.ilopan т ошурка f
feinabstimmung f ТОНКе

настр6єн,

ня (радіо)

f.ind
vom

т

в6рог,

неприятель;

sich

_е 100100.п відриватися від
markierler _ зазначений
в6рог; den _ ochlag.n розбити
в6рога;

в6рога; dem _е die Spilze Ьіеlеп
ставити в6рогові 6пір; den
"I.Неп задержати в6рога;
аоl

d.n _

вlоВеп натрапити на в6·
рога; d.п _ tauschen вв6дити в6·
рога в оману; zum _е iibergehen
перебігати
до
в6рога; d.n _
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Feindes, , ,

iiberraschen ззск6чити в6рога j
dem _е nolerliegeo бути слаошим
від
в6рога;
deo _ verjageo
прогнати
в6рога;
deo _ zer"Ireneo розпор6шити в6рога
Feinde" , " вор6жий; .Jaod n во
р6жий край m; _oachrichleo t/pl
відомості про в6рога;

-пііhе

f

близькість в6рога

неприятельський,

leindlich

вор6-

ЖИЙ

Feindlschall t ворожн~чlа, _ість;
_seligkeit f ворожнеча, вор6жий
крок l1t вор6же відн6шення n;
_veroebelnog t задимлення n в6J

рога

feiodwiirls в ст6рону в6рога
Feiokoro n дрібна мушка f
leiokoroig дрібнозернистий
f'einrichtuog f докладне націлювання n
Feld n п6ле; _ (іт Geschiitzrohr)
п6ле иарlзу; ЬеЬапрlео _ удер
жатися на позиціях; beslelltes_
обр6блене п6ле; іо. _
zie"eo
вистушіти

в

_ raumen

похІд;

очистити п6ле б6ю;

nosichlbares

_ п6ле невидно сти
Feld , " польовий; -"ozng m
хідна ф6рма

_apotheke
-"rmee t

f

t

t,

по

п_ однострІй т;

польова

діева армія;

польова

аптека;

-"rlillerie

артилерія; _arlillerieдивізіон m польо
в6і артилерії; _апsгіі"lппg
по
льовИй виряд m; _biickerei f по
льова пекарня; _Ьіісkегеіkоlопое
f кол6на польов6і пекарні;
backoleo m польова піч; _ЬаЬо f
польова залізниця; ..babowageo

ableiloog f

rn

ваг6н

t

ПОЛрQв6і

залізниціj

n пОльовий батальй6н
m, п_ курІнь m (Гал,); -»atterie
f польова батерlя; _belestignog
f польове укрІплення п, п_

_ЬаІаillоо

фортифікація;
lage
польова

f

..belestignogsan-

фортифікацІйна

t

споруда; -»Inse
польова блю
за, гімнастівкз; -ЬисЬ n польо
ва книжка (; _dieosl m польова
служба f, бойова "- f; _dieoslогdппоg f бойовий
статут т,

Feldweg
"- m; _divisioo f по
дивізія; _eisenbahnwesen 1~

польовий

льова
служба

t

польових

_еlешеоl Пелемент

m

залізніщь;
польов6го

телеф6на; _fero"precher m по'
льовий телеф6н; _ПазсЬе f бо
клаг m; kleioe _"азсЬе бокла
ж6к m; ..geist1iche т польовий

..geodarm m польовий
жандарм; ..geodarmerie f польо
ва жандармерія,; ..gerichl n по
льовий суд m; geschrei n бойо
вий крик т; ..gescbiilz n польо
ва гармата f ..graoate f (раната
польов6і пушки
feldgran сірий, захисн6го к6льору
Feldlhanbitze f польова гавбиця;
_heer n дієва армія
шоЬilез
_Ьеег мобіліз6вана дієва армія
(; _kabel n польовий кабель т,
жильник т; _kaoooe f польовІ!
пушка; _kanzlei
похІдна кан
целярія;
~ігсЬе
f ПОЛЬОВІ!
церква; --"оlооое
польова ко
л6на; --"овІ
польовий харч т,
дух6вник;

t;

t

t

t

п_ пожива,

П_

t

харчування

n;

похІдна кухня, польо
польовий склад
польовий шпи
таль m, рух6мий ш-; .Jeilnog
польовий пр6від т; -"1agazio П,
польовий маfазин т; _шагосЬаll
m [фельд]маршал; _шiitzе фу
ражка; _portioo
польова пай
ка; _розl f польова п6шта, вій
ськ6ва п_; --"cbeiowerler m по

_kiiche

.Jager n
m; _Iazaretl n
ва к..;

t

f

t

льовий

світломет,

t

п_ прожек

тор ; --"chmiede
польова кузня;
~lесЬег m польовий далековид ;
польова
позиція;
_slellnog
--"Ііеlеl
т
похІдний
ч6біт;
_lавсЬе
польова ташка; _Iraosporl m ПОлЬовий транспорт;
_Iraosporlordonog f керівництво
n польових транспортів; _поі
lorm f похІд ний 6дяг т, польо

t

t

вий однострІй

lager

n

склад

т;

_wageo m

m

m; _verpflegnogs-

польовий

f

харчовий

_wacbe
застава;
польовий віз; _webel

старший десятник;
Bchreibdieosttueoder _webel старший, пи
сар; _weg т rpУНТО!lИЙ
шлях,
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feldwerk
'польова дор6га ';
льовйіІ форт m;

_werk ппо
_werkstatt f

польова майстерня; ~еН ппо
хідний намет m; -2irkel m по
льовйй цйркель; -2ug
воєнна

m

кампанія " похід
felge '. 6бід (6бода), обідець
telgen ... обод6вий
f'els текеля f
lelsig скелястий
Fenster n вікн6; liinglicbes _ дов
гасте вікн6; _brett n варцаба (,
підлокітник т

Fensterlcben n вік6нце; _glas n
шибка '; _Іаdеп т вік6нниця ';
_stDck т лутка f
Fern. .. далекий; _aulklirung f
глиб6ка р6звідка, далеке роз
відування п, д_ звіди рІ; -'lоl
kliirungsflugbDDt n далеКОр<,lзвід

чий човнолітак т; _erkundung f
далеке розпізнавання n; -'euer
n далекий вог6нь т; _Ilug m
далекий літ; ..gespracb n теле
ф6нна розм"ва '; _glas n бі
н61<ль т, далековид т; ....kamplarti11erie f артилерія далекого
б6ю, далекобійна а..; ..l"Dbr n
далекоlвид m, _гляд; ..l"Dbraulsatz т оптичний мірник; -sprecbabtei1ung f телефDнічний відділ
т; _sprecbbatterie
батерія по
льових
пров6дів;
_sprecbbautrupp т будівельно-телеф6н[lч]
ний відділ; _sprecbbauwagen т
будівельно - телеф6нний
віз;
_sprecber т телеф6н, телеф6н
ний апарат; Jprecbgeriit n теле
ф6нний матеріял .т, т_ майн6;
_sprecbborer т телеф6нний слу
хівник; _sprecbkabel n телеф6н
ннй кабель т; _sprecbkarre f

f

телеф6нна бідка;

f

-sprecbleitung

feuer
т телефОНDграма ';
аоlпеЬшеп прийняти те
лефонограму; Jprncb belordern

-sprucb
_sprucb

,передавати

Ferse f п'ята
Fertigziinder т
уставлений

телефонограму
гот6вий запальник,

8_

fesBel f ув'язь
FeBBel • _. прив'язний;

_ЬаllDП т
прив'язний баль6н, п_ аеростат
leSBel1l прив'язувати, путати; ск6вувати

Festballe f
заля

Festigkeit

міцність;

(АпІа)

f

авля,

твердість,

_

der

велика

тривкість,

SprengstDlle

тривкість вибух6вих речовин

FestlprDgramm n свят6чна програ
ма '; _аІашрlеп n бутинування;
..віеllзсМапЬе

f,

f

закріпна

шруба

З_ rвинт т
f'estul!g
фортеця,
твердиня;
_ blockieren облягати фортецю;
_ iibergeben здавати фqртецю

f

f'estungs. ..
т атака

f

фортечний;

на фортецю,

-'lngrili
наступ

на ф_; _anlage f фортечна бу
дівля, ф_ споруда; -'lrtillerie f
фортечна артилерія; .JIаІаil1DП n
фортечний батальй6н т; _Ьап
т буд6ва f фортець; _kern т
фортечне, ядр6 n; _kDmmanda,!lпr
f командантура фортеЦІ;
-'ager n склад т фортеці
Fetlbiicbse f мазничка
lепсЬІ відв6глнй, в6гкий
Feucbtigkeit f вол6гl а, _ість, в6гкість; _smesser т вологомір
Feuer n [В]Dг6нь т; _ abbrecben
перервати вог6нь;
_ abgeben
стрілlьнутн,
_итн,
розпочати
вог6нь; _ ааlпеЬшеп розпочати
вог6нь; апlDшаІізсЬез _ т авто

матичний вог6нь т;

леф6нний пр6від; _sprecbnetz n
телеф6нна мережа t; _Bprecb-

bewegliches
_ diimplеп зменшити вог6нь; direktes_
n безпосередній вог6нь ".; _

patrDuille
телеф6нний
па
труль т; Jprecbtrupp т .Te~e
ф6нна команда f, Т_ ВІДДІЛ;
_sрrесЬvеrЬіпduпg
телеф6нне
получения n,
Т_ зв'язок
_sprechwagen т телеф6нннй ВІЗ;

стематичннй вогонь m;

телеф6нна лІнія, т_ пр6від т;
lеісЬІе Jprecbleitung легкий те

f

f

з*

!1l';

_ n

рух6мий вог6нь т;

еіпslеllеп припинити вог6нь, за
становити В_; _ er6ffnen розпо
чати
вогонь,
відкрити
В_;
gegen _ decken прикривати пе
ред вогнем;
geregeltes _ n .си

heltlges
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feuer

11· дужий
80г6нь m;
іт
liegeo бути під вогнем; indireklез _ і. посередній вог6нь m;
kombinierles _
комбін6ваний
вог6нь 1n;
langsames _ n по
ві.тJЬНИЙ вог6нь т, рідкий В_ m;
lеЬЬа!lев _
інтенсивний во
г6нь т,
напружений В_ т; _
lеіlеп керувати вогнем; maskiertes _
ззмаск6ваний
вог6нь
m; шіl _ belegen держати під
вогнем; _ тіl ungeanderlem Лu!
salz вог6нь із сталим м!рни
к6м; _ паЬгеп підтримувати во
_

n

n

n

г6нь;

rasantes _ n пр6стий во
m; rесhlzеШgеs _ n вчас
t вогню; schlagartiges _

г6нь
ність
1! рапт6во-відкритий вог6нь m;
seitliches _
бічний вог6нь m;
iiberlegeoes _ n перевага
во
гню, переважальний вог6нь m;

n

t

- ubertragen перенести вог6нь;
unt_r _ Ьаllеп держати під вог
нем; _
unlerbrechen перервати
вог6нь; unterbrochenes _ n пере
ривчастий
вог6нь т;
ununterbrochene. _ І> безупинний во
rQHb 1n; vereinigtes _ n зосе
реджений вог6нь 1n; _ ver)egen
перенести
вог6нь; _ verstarken
зміцняти вогбнь; _ vorlegen во
г6нь
вперед!;
wirksames _ n
успішний
вог6нь '1Н,
в_ m, д!йсний в_ 111;

взяти

zudecken

zurїїckziehen

під

вог6нь

durch _
6'бстріл;

вог6нь

zusammeoge!a8les _
джений

діяльний

т;

назад;

n

зосере

Jlarm m

вогнева трив6га (,
в_ алярм,
пожежюі трив6га (; -"rl
рід
111 воrню; ;""u!gp.be
вогневе
завдання n; -"u!klarung
стра
тегічна розвідка

t

f

f

leuerb_deckl обстрілюваний
feuerlbereich m 6бшир вогню, сфе
ра f в_;
_dampl.r· m глушник
вогню;
_dichl. t вогнева ча
стота; _disziplin t вогнева кар
ність,

В_

дисципліна;

_еіпвіеІ~
вогню

lung t припинення n
....:eiol.i1uog ., розп6діл m
_ergiebigkeil t видатність

вогню

вогню

feuerverbioduog

t

_eroffnung

розпочинання

n

во

гню

l.uerl!e.1 вогнестійкий, вогнетрив
кий; _!r.i необстр!люваний; _ge!ahrl'ich запальний, займистий
feu.rІ g •• chwindigkeil t швидкість
вог'ню, Ш_ стріЛЯННЯj _gеsсhwіп·

digkeilsregler '" зага!Овач вогню;
_grenze f границя t вогню, во
гневий
рубіж m;
_grupp. t
вогнева група; _hindernis n во
гнева переп6на '; _ЬоЬе t ви
сота

л!нії

вогню;

вогневий

_ІІатр!

m

_konzenlration f

бій;

n,

зосередження

вогню,

скуп

t

n в_; _krall сила вогню;
ао _kraft iiberlegen "еіп перема
гати вогнем; _І.іlеп n керування
вогнем; _Ieiluog f провадження
чення

11. ВОГНЮ,

і<ерувйння

рівництво

n

в_;

n

в_;' ке

_Ieitungsplao m

плян керування вогнем; _Ііоіе

f

лінія вогню, бойовий гребінь m;
_Іб"сhlruрр
m протипожежна

" п_ команда '; _liicke f

ланка

вогнева прогалина, вогнева лю
ка; _шіІІеl nlрl вогнев! засобн;
_ordnuog вогневий порядок m;
_pau •• перерва в стрілянню,
вогнева паваз; _рlап m
плян
вогню; ..... punkt т вогнева т6чка

f

f

'; _res.rv. t вогнева резерва,
. в_ запас m; _rісhШпіе t дирек
триса вогню; _sc:butz m вогне
вий
захист;
_"tiirk. f міць
вогню; _slelluog f вогнева по
зиція, бзйова п_; _.108 m во
гневий удар; _iiber!all вогнева
атака f, В_ напад; _iiberlegenЬеі!

t

вогню;
засю;ж

вогнева

1n,

_iiberlragung
ВОГНЮ,

перевага,
п_
вогневий

_iiberraschung
В_

t

перен6шення

lerbrechuog f
вогнева

трим [ка

']

n

перерва

переривання lі в_;

f

t

заск6чення

вогневий зв'язок

11
В_; _uп

в

вогню,

_unlerstiilzung

підм6га,

m;

n;

перенесення

В_

під

_v_rbinduog f
т; gegenseitige

взаlмний вогневий
зв'язбк т; іп gеgепsеіtіgеr _verbindung .еіп бути у взаlмному

_verbindung
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Feuervereinigung

вогнев6му зв'язку; _verelRlgung
f об'е.днання 1~ вогню; _vertei ..
lung ,Г [роз]п6діл m вогню,
_vorbereitung f вогнева підгот6ва; _walle f вогнепальна збр6я,
стріливна збр6я; _walze f во
гневий
вал
m; _wehrdepot n
пож~жня (; _wehrmann пожеж
ник; _wehrtrupp m пож~жна ко
манда t; _welle f вогнева хви
ля; _werker 'Іn старший десят
ник
(арт.), фаєрв~ркер,
піро
Т~Хllік;
_wігksашkеіt
успіш
ність
вогню,
діяльні'сть
В_,
діilсність в_; _wirkuog
ділан,
ня 'n вогню, вогнеЙіе д_ n, чин
1n ВОГНЮ; -zone
вогнева З6НЗ,

f

f

t

в_ смуга

Fieber n гарячка t
Figur t фігура; koieode _ грудна
фігура;
stehende _ фігура у
зріст

Figurenscheibe f
ganze _ мета у
FШег т' цідило n,

t

Filz
Filz

фігурна

мета;

зріст

фільтр; _шаss.
фільтрувальна маса
m пов сть
. . . повстяний; _deeke f

повстяна

поп6нз,

п_

дерга;

_IіІІег т повстян~ цідило n, п_
фільт~;
_plropl m повстяний

клинтух;

_рlаІІе

f

повстяна

верства, П_ платівка, п_ плита;

':"scheibe f повстяна пер~ліжка;
_schuhe m/pl кинді, валянці;
_з!іеlеl m/jJl ПОВСТЯНКІІ, валянці

Fioger тІн!лець; kleioer _ мизи·
нець; _hut т нап~рсток
Fiosternis t темрява
Fischerlart (. рибальський сп6сіб
т; _kuoteo m рибальський вузол
Fiskus т державний скарб, фіск,
казна

f

Flachlbahn f пол6жиста траект6рія; _feuer 11, наземний вог6нь
т: _Ilugbahn t наз~мна траек
т6рія; _geschiitz n гармата t
наземного
стріляння; _keilverschlu6 m призматичний зам6к;
_kiihler т плоский радіятор ;
_land n низ 11}" низина f, рі
внина (; -"апgе f плоскогубці

Fliiche f

пов~рхня, площина, пл6-,

ща; еЬеое _
рівна пов~рхня;
horizontale _ поз~ма площина;
sепkгесhtе _ прямовісна пл6ща;
verwendbare _ f перестав не кри
л6 n; vorgestellte _ уяв[люва]на
пл6ща

FlасЬепl belastung f обтяження крил
'п, 0_ одиниці поверхні; _маВ tt
міра
площини; _зсЬіе6еп n

t

стріляння' по

Flagge f

пл6щі

майва,

стяг

т,

фляга;

Ьеі6еп
зв6дити,
підн6сити
фляГу; _8treichen спускати фля

гу', прапор; -'Itock т майвилно n
Flak = Fliegerabwehrkanooe f про
тилетунська

пушка

протилетунський,

Flak . . .

трообор6нний; _batterie
тилетунська
батерія;

werfer m
тлом~т,

t

f

Jchein-

протилетун~ыийй

С_ дЛЯ

пові~
про
еві

повітрообор6ни

п6лум'я n
flаmmепlапgrіfl т BOГHeM~THa ата

Flamme

n

ка
(, в_ наступ; _werfen
вогнеметання; _werfer
ваг не
M~T

m

вогнеметний;
атака t;
n вогне-

flammenwerfer . . .
-".пgгill

m

-"iindung
метів

вогнеметна

t

запалення

Flаmmепwігkuпg f чин m п6лум'я
Flanke f крил6 n, флянк т, бік
m; auBere _ f з6внішній флянк
т, З_ крилб n; in die _ l~lIen
впасти

крил6;
т,

на

флянк,

rechte _ f

П_ крил6

атакувати на
правий флянк

11.

Flапkеп ... флянковий; -".Ьtеiluпg
f флянкова частина; _angriff 'ІІІ
флянкова

атака

t,

ф_

наступ;

_bewegung t флянковий рух "';
-'euer n флянковйй вог6нь, 111,
бічний в_ m;
заслбна

кова

t

~сЬоІ. m флян
ф_ охор6на (;

(,

забезпечення n кри
ла; боковий відд.;іл т; -'Itellung
f фЛ.RнкувЗльне станбвище n,

_sicherung

ф_ позиція

lIankierelh!

флянкувати,

об,х6дйти

крил6'

Flankierung f

Флянкування

"

Flankierungs ••.

fliеgеrkошшапdеw:

Flankierungs . . . флянкувальний;
_anlage f флянкувальна будІвля,
ф_

споруда

t

FI"sche

о

•

пляшка, фляшка; -пzug

т монобль6к

fJ"llermine f фугас а
!Iattern м аятн
Flanbeil f млявість.
flechle t лишай т
FJechlen 'n плетІння
!lechlen [с]плести, СПJlітати
Fleck т плям[ин]а f
!Ieckig ПJlЯМИСТИЙ
Fleisch n м'ясо
Fleischlbeschau f 6гляд т

f

~опsеrvе

м'ясна

літаками,

м'ясом

-лыiluпgg f "етун
ський вІдділ, авіяцІйний в_; -лЬ
повітрооб6рона, протн
л~тунська обор6на
f'liegerabweЬr .... протилетунський,
протиаероплянний, протилітак6вий; -лыiluпgg f протилітак6ва
частина,
протиаероплинна
'1-;
_arlillerie
протилетунська ар
тилерія, зенІтна "--; -лпlslеlluпg
.f .протилітак6ва устава; _Ьаl-

f

протилетунська батерlя,

.зенІтна б_; _diensl т протиле
тунська служба (; ~еsсhUlz n
зенітна
гармата
(, протиле
тунська г_ (; aulomatiscbes --І:е
schiitz автоматична
ПРОТИJlе
тунська гармата (; eingebaules
_geschUlz иерух6ма ПРОТИJlе

. тунська

гармата

(;

~апопе

f

протнлетунська пушк-а, протиае
РОПЛИliliа п_; _mаsсhіпепgеwеhr

riрі:lТlілетунський кулемет m,
зенітний 'к_; _рlап m ПJlЯН про
типовІтряно!' обор6ни; ~сhеіп
werler m протилетунський сві
тл6м",т; -'Шlllеl
засіб
по

n

n

вІтряно! обор6ни,
трообор6ни

з_

m

(; _angriff m

атака (,
антена
літак6ва

л_ наступ;
зв'язку
з
.3:-; _аи'·

літу-и-р6звідач; -лul
летунські звlди рІ,
авіяцlйна р6звідка; -лulпаhmе
летунська
світ лина,
авіяцlйна
с..; Jedrohung f загр6за ле·
'тунств"; -hekleidung
летун
ський 6дяг; _beobachler m літун
стежач;
_beobachlerableilung f
летунсько-стежовий
вІдділ
m;
_beobachlung
стеження ·n з
повІтря;
-heobachlungssl_lfel
летунсько-ст",жова
ескадрилья;

t

t

t

повІтряний;

t

f

kliirer m
kJiirung f

м'яса;

академія

f

повІтряної фль6ти; -лl_rm m ле
тунський алярм, л,- трив6га (;
-лlаrmроslеп m гаслова проти
лет,унська

wehr f

lerie

т дітунІв; -лkаdеmіе

летунська стІйка

Ш_gеплітаtи, летІти
f1iegend(er) летучий
Flieger тлітун" авіятор, піл6т
Flieger ... летунський, авіяцІйний ;

.0

.

. _апtеппе

консерва;

_vergiltung t аатр6єння n
FleiB т пильність f
FJiegen n літання

flіеgerlаЬzеісhеп 'n відмІтний знак

m

пові

t

~еsсhuВ
m 6бстріл літакІв;
_bild пповІтряна світлина f;
_ЬоmЬе f летунська б6мба, авія
цlйна б_; -hombardement n .ле
тунське бомбардування; _brille
f летунські окуляри рІ; '_dесkuпg
f закриття n від літакІв; _diensl
m летунськ" служба (.

Fliegerlei f летунство n, авіяція;
_einschieBen n пристрІлювання
за дрпом6гою летунського сте

ження; _erkundung f летунське
розпізнавання
JL звlди рІ;
запасний ле
тунський вІдділ m
(Ч"С'l'(!!іа);,

n,

_ersalzableilnng f
_fnnker

m

детунський

радіо

телеграфіст; ~авЬотЬе хемічно
летунська б6мба; _geschwader 11
летунська ескадрилья; lL полк;
_graben m шанець для закриття
перед летунством; ..ІІ_Пе f ле
тів ня, ангар; ..IIor"t m летунська
база (; ~пвШпl n летунський
інститут m, і_ m .петунства;
_kammer f летунський фОТО
ап·арат m; _kampl m бій літа
Ю!!,
повІтряний
б_;
-kampl-

f /pZ бойовІ повІтряні
сили; _karte f летунська мапа,
авіяційна м..; -ІІІпЬ m ле тун

krii!le

ський клюб; _kommandeurm на
чальник летунствз, Н_ повітря-
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fliegerkorps

них сил; _korps n лет~нський
к6рпус;
_Iand_plalz m лет~н
ський майдан; _Iandung осідання
літака; _шаuв
мала лет~нська
б6мба, пов(тряна мишка; -"101-

t

t

dung t лет~нське донесення n;
..nachrichl_noliizi_r m старшина
сл~жби зв'язк~ лет~нства; ..n_Iz

t

n

маскувальна с(тка
(перед
лет~нством); _оШzі_г m стар
шина-літ~н, <=- лет~нства; _park
m лет~нський парк, база (;
-І_і_гаl n летунський реферат
m; _schul_
лет~нська шк6ла;
_schulz m протилет~нська охо
р6на (; _schiitze m пов(тряний
стрілець, лет~нський <=-; ~ісЬI
видимість із літака; _вlаliеl
летунська ескадрилья; ключ т
літак(в; _streitkralle t/pl лет~н
ські бойов( сили; _taktik t ле
T~HCЬKa
тактика;
_taligkeit
лет~нська діяльність, авіяційна
д-; _Ігирре
летунське в(йсько
n; _lисЬ n гаслівне пол6тнише;
_verband m лет~нська формація
(; _verbindungsoliizier тле
т~нський
старшина
зв'язк~;
_visier n' J,Iетунсько-нац{льний

t

t

t

t

t

прилад

fliehen n
flie8en n

m

тікання; літання
течlння
fliшшегп блимати
fliшшегп n блимання
flink звинний, жвавий, мот6рний
flinkheit
жвавість, мот6рність,

t

звинність

flinte

t

рушниця

(з гладк6ю ц(в-

кою)

flitter m блискітка t
florelt n рап(ра t
flo8 n дараоа t, пліт m

t

t

t

Рlоltеп. "
фль6тський; -'lrzt m
полк6внИК'-л(кар m фль6ти; _сЬеl
m комаидир фль6ти; _еіпЬеіl f
морська одиниця; _llagg[en]schill

n

флаrманський

корабель

m

_kieIlinie

ватерна кол6иа;
команда фJJь6ти,
силами

t

кіль

n

_kошшапdо
к_ морськими

t

Рlоltillе
фJJЬОТИJJія
flоlШlеп-fііhrегsсhiil n корабель m
командира фльотилії
рlосы
вlтеча, у_, утікання;
_ ergreilen кинутися на втікача,
повернути на вт(ки;
іп die _
jagen, Bchlagen погнати в р6зтіч
lliichtig нетривкий; JJегковипарний,

t

часовий;

перен6сний

літ (ль6ту);
Котра8 к6мпасний
к6мпасом
flug о о О лет~нський,

flug m

пасЬ dem
літ, л_ за

_

авіяційний

flugabwehr f (So Fliegerabwehr);
-kanonet протилет~иська п~шка
flnglapparat m літальний апарат;
-"цп f трає"т6рія; gebogene
_ЬаЬn t крута траєкт6рія; ges/reckle ~аЬп пол6жиста траек
т6рія; sl_il. ~аЬп звисла траєк
т6рія;
_bahnbild n схема f
траєкт6рії; _bahn_ngarb_ f сніп
m траєкт6рії; _bahnenlage f по
л6ження
n снопа траєкт6рії;
_bahnhOhe t висота тр аєкт6рїі;
:...bahnkurve f кривина 'траєкт6рі1;
_bahnscheilel m верш6к
траект6рії; _bahnstaliel f табли
ця
траєкт6рії;
_basis f ле
тунська база, авіяц/йна б_; _Ье

геісЬ m радіюс дІЇ літака
lIugbereit гот6вий до' ль6ту
fluglblatt n лет~чка (, летютка (;
_blallerslreuung f СКИДУRання "
летюч6к
із
.літака;
_boot n
човнолітак

lІо8Ьаг сплавний
плотовий міст m'
поплавець;
_sleg m
плавна кладка
flolte
фль6та; baItische _ бал
тІйська фль6та

Flo81briicke
-sack m

fliigelauilrieb
командувача;

тІ

водолітак

т;

_dauer f тривалість ль6ту;
_deck n палуба f для зль6ту лі
така

" (лави);
eiserner _
n; groBer _ 1il
велике крил6 n; linker _ тлі·
вий флянк, "- крил6 n; гесЬ/ег
_ m праве крил6 n; -'lbstand m
віддалення n крил; _adjnlanl m

fliigel m
л6пать

m

флянк, крил6
(пропелера);

t

залізне

особисти,й

крил6

значк6вий;

_апlеЬ

nung f Ііритикання n крил; _.ultrieb m під' емна сила f крил;
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fliigеlЬеklеіduпg

_bekleidung t покриття n крил;
_division t фляикова дивізія;
_ende n край m крила; _kiihler
т кри.1І0ВЙЙ радіятор; _шапп m
жалонер; _шutler
баранчик m;

t

n

профіль
m крила;
ребр6
n
крила;
_.сЬтапЬе
баранчик m
(рід
шруби); _spannweite
р6змах m
"рил; _Ііеlе' f глибина, ширина,

_prolil
--rippe

t

t

t

крила

flugllahrl t повітролітання ,,;
_Iiihigkeit t здатність до ль6ту
l1uglliibig здатний до ль6ту; _Iertig
гот6в

до

t

ль6ту

лад m ль6ту; _Iunkлетунська радіослужба
t; _gescbwindigkeil f швидкість
"ь6ту, лету; _gewicbt " тягар

flugllorm
dіепst

m

m

в
ль6tі;
ський порт,

m

_hаlеп
аеродр6м;

летун
_Ьаlеп

t

зміна
летища; _ЬаlIе
f летівня, летунський ангар m;
_hOЬе
висота ль6ту; _Iebre f

wechsel m

t

t

те6рія літання; _шаsсЬіпе
лі
так т; _meldeabteilung
вІдділ

t

m пові1'ряног6 стеження; _шеldе

diensl '"

зв'язку,;

служба

f

-",eld\1ng

повітряного
донесеНІІЯ

t

n про літ; д_ n про зближу
вання вор6жих літаків; _шоtоr
шлетунський мот6р, JL рушій;
стан6вище " апарату за

_orl m

ль6ту;

_park тлетунський парк;
_platz 1n леП1ще n, летунський
майдан,

аеродр6м;

_розl

f

ле

тунська п6штз, авіоп6шта; ~ісЬ
lung f напрям m ль6ту, лінія

ль6rу:' _sand m надма (; лету
чий піс6к; -schiiler rn піл6тний
учень;
_sporf тлетунський
спорт; _sliilzpunkl m летунська

(іаза t; _wacbe t летунська стІй
ка; _weg m дор6га f ль6ту;
_webr t протиповітряна обо
р6на; _weite t далекість ль6ту;
_wesen 1!. летунство, авіяція ,1;
~еЇ! f час m ль6ту; _zeug n
літак т, - аероплян ~; mehrmotoriges -zeug n багатомотор6вий
літак

1n,

багаторушійний л--'. m;
багатомістний

mebrsitziges _zeug

І

flu8iibergang
літак
111"
sсhwапzlоsеs
літак

багатосідець
m;
безхв6стий

_zeug n

111,

flugzeuglanlenne t літак6ва ан
тена;
-"usriistung t літак6вий
риштунок m; _Ьаи '" буд6ва t
літаків; _besalzung f зал6га лі
така,
команда
JL; _ЬисЬ n
[що]денник тлітака; _liihrer"1
піл6т; _fiibrersitz m
сидіння 11,
пілота,
сїдець П_;
_kашрf m
бій літаків;
_kаrlепаulпаhmе f
мапографія
при п6мочі летун
CTB~;
_konstrukteur т
КОН

структор
літака;
_шаsсЬ.іпеп
gewehr n літак6вий кулемет 111;
_шuttеrsсЬіll n літакон6с[еЦIi] "',
корабельна ба.за f для літаків;
_park rn летунський парк, авія

цій ний п_, авіопарк;
_sturz m
катастр6фа
літака; _!agebucb
ліТЗІ<6вий денник m; _іур' ш

t

n

t

тип
літака;
_werkstiilte
ле
тунська майстерня; _wettbewerb
m летунське змагання n
1n черговець при

flurldienstbabende
вх6ді казарми;

-"chaden

т п6-

річка (; kleiner _

m рі

толоч

flцв m
чечка

t; 8chillbarer _

т судно

плавна ріЧІ<а (; iiber den _ 8etzen
переправлятися; _ iiberschreiten
перех6дити (через) річку;
цп

durcbschreitbarel' _ т непрохідна
річка (; -"rm m відн6га (; _аЬ
scbnitt m дільниця t рІчки; _Ье
wachung f охор6на річки; _ЬеlІ
n річище; _biegung t коліно І!
річки
.
lliissig течкий
fltissigkei! f плин m, течиво ",
рідина;
текучість;
_sbremse f
гідравлічна гальма; _skiiblung f
плинне

охол6джування

fluBlkabel "
р_

" ріЧІ<ова
mung t

n

річковий кабель т,

_kanonenboot
канонерка (; _kriim-

жильник

т;

лук6вина

т

річки;

_тіпе f річна міна; _"perre f
річкова переп6на; _1.1" по
річина t; _iibergang m перехід
річки, переправ а f через р_;
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FluRiiberschwemmung

_iiberschwemmung
f
розлива
(річки): _verleidigung f обор6на
рІчки:
_wache 1 річкова сто
р6жа

Рlоl f приплив m м~ря
Fohlen n лоша, жереб'я
Folge f наслідок m: черга
lolgenlos без наслідку
Folgerung f висновок m
lorcieren форсувати
lorcierl форс6в[а]ний
Forcierung f фор,сування п,
спішувания

f

Forderbahn
НИЦЯ,

n

(чоrо)
перевоз6ва

польова

кінна

Folokammer f (Photokammer)

при
заліз-

з_

ф6рма

lormal Формальний
formanderung f зміна ф6рми
Formalion f формація: лад т:
liсыe _ 1 рідкий лад m; zweigliedrige _ '1 двошерег6вий лад

m

Formel f взірець
formenlinie f поземина (топ.) ,
lormieren [с]формувати
lormierl! ладнайсь!
Formierung f
формування
n·
--"plalz т збірний пункт
lormlos безф6рмний
Formular n формуляр т, блянок т
Formveranderung f переладнання
зміна

F orscher т
Forschung f
слід т

бойов6го

Forslwesen n

n

ладу

дослідник
досліджування

n,

д6-

лісництво

ф- Щ,

Forllbildung f досконалення n:
'_dauer f невпинніСть: _giirlel т
п6яс ф6ртів: -.giirlelleslung t
фортеця з п6ясом ф6ртів
Fortilikation f фортифікація, укрі-

n

фото-

Fourage t = Furage
Fourag.eur m фуражир
Fouragieren n фуражування
РгасЬІ t вантаж т: ІоІе _ 1 мер
ТВИЙ вантаж n~; Jaum m місце
n на баrаж
frage f питання n; еіпе _ aufwer·
Іео підняти пита.ння

F,'aktion f фракція
Franktireur т партизан
Fregattenlkapitan т командор-поручник,

фреrатний капітан

1

І РгеіlЬаЬп
дорожній
тракторо
п6їзд т: _ЬаIl0П т баль6н без
керми: _Ьеоlег т капер, пірМ,

здобичник; _lаЬгІ

1 вільна

їзда;

_Ilug т, вільний літ: іш _еп
lagern бівакувати
Freilgabe t des Реоег. наКазання
~поодинчий вогонь 1.: _Ьеі! f
вільність, в6ля, своб6да; _heits·
kampl m визвольна війна (;
_korps n добров6льчий к6рпус
m: _Іао! m вільний біг (к6леса);
~сЬаг f відділ m добров6льціВі
В_ m партизанів;
_scharler rn
партизан

Freischarler", партизанський; --"Ь
iei1ung 1 партизанський загін fn,
П_

відділ 'J1l,

FreischUtze

Рогl
форт 1/!: vorgeschobenes_
'перед6вий форт т, висунеliий

плення

t

n

'графічна ком6ра

fordern домагатися, жадати

,t;

друге місце; _sсhrШ m успіх,
п6ступ: --"chritte шасЬеп робити

,успіх,
р_ п6ступ;
_setzung
дальший тяг т, прод6вження

Forderung f вим6га, жадання 10
Forderwagen 1/! вагонета f
For,,! f ф6рма, •• ад m: geripple_
ребрувата
ф6р"а:
Hingliche_
дО'вгаста ф6рма: ogivale _ оже
Бальна ф6рма;
runde _ кругла
ф6рма;
laktische
тактична

y;

Frequenz
Fortilikations , _, фортифікаційний
lorlilikatorisch фортифікаційний
Forllschallung f перевезення n на

т вільний стрілець

!reitragend вільнон6сний
Freiliibung f вільні рухи рІ, в_
вправа: _wi11ige m добров6лець,

t

'ох6тник;
_wіИіgепаЬtеі1uпg
відділ ?n добров6льців, в_
ох6тників; _willigenheer n наем
не військо
Fremdenlegion f чужоземний ле

'n

(і6н т

Frequenlant

m

слухач

учасник

Frequenz f

ПОВ1'6рність

(курсу),
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Fre8beutel

fuge

,------------------------------------~
(на овес),
fronl f фронт m; ~ aulrolJ_n

fre81beutel m т6рба f
шанька (; _trog m

f
f

годівниця

frеuпdзсhаlt

корито

110,

friede m,
trieden brechen порушити мир;
_ зtоrеп руйнувати
сп6кій;
_ зсhliе8еп скласти мир
frіеdепз, "
мирний, мировий; --"Ь
"сывB m замирення 110; -'lntrag
m мировІ пропозиції рІ; --"rmee
f армія миров6го часу; J>edingung f мирова ум6ва; _betri_b
експлуатація f
миру; _bruch m

m

залізниці за
порушення 110

мира, н_ 110 спок6ю; _Iahrplan
m р6зклад їзди за миру; _Ior-

f

шаІіоп

мирова

формація,

м_

m мирна стопа (;
bring_n перевести
на стан мирного часу; ..gli_d_rung f мировий склад; _kommisчастина; _lц8

ацl

_lцВ

d_n

"іоп

f

комісія

ДЛЯ

виконання
110'

ум6в
Версайського
миру
_1_Ь_п 110 мирне життя

Iri_d_nsmiiBig

відповІдно

до

мйр

ного часу J в ум6винах М ...... часу

f ri_d_ns І priis_nzstand m (Osterreich)
штати мирного часу; -"ekord т
мировий рек6рд; _schluB m за
,м(jрення

110;
..вІашш
т
кадр
мирного часу; Jtand m миро
вий стан, звичайний с_; Jliirk_
штат m мирного часу; _Blorer

f

порушник мира; ~un!erhaltung
про мир; _v_rhiiltпівзе
пІр!
мирні
відн6сиин;
_vermittlung f мирове посеред
ництво 110;
_v_rtrag m мировий
договІр; -"еі! f мирний час т;
-zustand m мирний стан m

m

f

перем6ва

friedhol m '"клад6вище n, цвин
тар;, _
m liir And_rBgliiubige
чужовІрне ,клад6вище n; _ m- liir
Orthodoxe православне, клад6вище

I'rist f

-'Іинець
термін

мін Іn

IrisHos
н6внй

110'-

строк

m,

термін

m,

'ре

m; kurz __ f 'кор6ткий
m; lang __ f д6вгий тер

безстрок6вий

z

згорнути

фронт, звинути ф_;
ламаний фронт
станути фр6нтом,
виладнатись у фронт; _verliing_rn продовжити фронт; ~Ь1_i1ung f муштр6вйй вІдділ т
Iroulal фронтальний
frОПlаllапgriff m фронтальна ата
ка f,
чОЛова
"- f; _I_u_r 110
фронтальний вог6нь m
,
fronllausd_hnung f пр6тяг m фр6н
ту; _basis f
фронтова
база;
_I_u_r 110 фронтальний вог6нь m,
ЧОЛОВИЙ в_ m; _di_nst m мушт
р6ва служба (, с- f в лІнії;
_division f фронтова дивlаія;
_hind_rnis 110 фронтальна пере
шк6да f; _kiimpl_r m фронто'
вик, бойовик із фр6нту; _komшапdо 110
команда
f фр6нту
(кілька
груп
армій);
_Ііпі_ f
фронтальна лІнія, л- фр6нту;
-'uftschutz m фронтова пові
трообор6на (; ...шаrsсh m фрон
тальний рух, ф_ марш; _olfi;zier
m муштр6вий старшина; _всЬііІІе
m муштр6вий стрілець; _soldat
m фронтовик; Jliirke f муштро
вий стан m, бойовий С-; _зl_lІ_
f дільниця фр6нту; _v_randernng '- змІна фр6нту; _v_rband
m бойова частина " фронтова
"- '; _v_rliing_rung f пр6тяг, '"
фр6нту,
прод6вженн>\
110 ф_;
_wetlerdi_nsl m фронтова метео

g_brochene:.. f

дружність,
frieden m мир

'безт,рмі

шасЬ_п

m; _

рологІчна

wart_ -f

(;

служба

фронтова

_wetl_r-

метеороло

гічна стація

мор6з; ..ваlЬе f масть
пр6ти відмор6ження; JchUIZ "'

frosl m

охор6нні
р6зу

friih , "

заходи

ранішній;

рІ

пр6ти

мо

__ nlziindung f

передч3с""

запалення n; -"ар
ранній рапорт, р_ зві
n; _вІаll m ранішнє
чищення '. к6ней; _sШсk,-n. сні-

porl m

д6млення
дано,к

m; -zerspring_r m

часний :р6зрив

fuchs m

Qуланий

лисяча lІора

fuge f rava

f

кінь'

пер_д

_lосЬ

'.'

n.
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fііПhоrD

fiillhorn n

(у комахи) мацки; (мі,
на) запальний ковпак n в6дних

мін

рііыпІg f стикання n; зв'яз6к т;
притик; _ f аш feinde стикання

n з в6рогом; dichle .о,:' f тісне
стикання n; _
вати зв'яз6к;

Ьаltеп' притриму
Іове _
слабий

f

зв'яз6к тІ слабе стикання п;
пеЬшеп увійти в зв!яз6к, у_
В рик; _паhmе
устан6влення
стику
"

_

f

fohr. " об6зний
t'ohre f підв6да, фура; _праrk
(08Ierr.) валковИй парк
fііhrеп вести,

керувати;

т

команду

вати

fiihrer

т провідник, вождь, пово

дар; керівник, отаман; командйр;

_

ватажок;

еіпеr dеlасhіеrl,п ЛЬ

lеіlопg командир окремої части
нн; _ еіпеr Kamplgroppe ройо

вий; _ der Wirlschaflsableilung
начальник господарчо! частини;
politischer _ політичний керів
ник; опlеrеr _ підлеглий началь

ник; -hеslапd тначальницький
склад;' _еіgепsсhаflеп f Ір! прик
мети вождя, прикметніСть f' в_;
_kаmрlwаgеп т танк командира;
-зсhаft f керівництво п, пр6від
т; -зіlz т сідець командира;
_вlаЬ

т

fuhrpark

f

штаб' командування

т

валковий

парк;

_ko-

lоппе
кІнний транспорт т, ко
л6на валков6то парку

fiihrung f

керівництво n, пр6від
т;
провадження n;
команду
вання n; _ f ,iner лыiluпgg
командування n частин; milll,re

_ f

с'ереднє

командування

n

(дивізія); obere - f вище коман,дування n; taktische f тактичне
командування n;
uпlеrе .,. f
нижче
командування
n (від
полю!)
, '
F:iihrungs ..• керІвний, пр,?віднйй;
напрямнйй; _band n напрцмний
пояс6к т; _bolzen т 'стеблq п

ударннка;

--2',schwindigli~it

f

зручність керування; _1'lste f
напрямне ребр6 n; ..nul, f на
прямна '-ар'а; '-"іп, т напрям-

f unkerfeldableil ung
ний пояс6к; _rohr" n газовий
цилlндер т; -зсhіеп, f наПР8мна
лата; п6лоз m,!цівки; -'olech ..ik f
техніка керівництва; _zeognis n
свід6цтво пов6дження
fohrwerk
парк6вий віз' т
Fiihrziig,1 т п6від, чумбур

n

FііПе f п6вність
fііПen наповняти, наповнити

fiillen n набнвання; _ der Patronengurt, наповнення набійних
стріч6к
'"
,
FііЩgаs n газ т до нап6внювання
повітролітальних ап~ратів;

-"0-

,еl f шрапнельна куля; -",авв, f
набив т, .,.0 n; _lосЬ n 6твір
m ДО нап6внювання; _schlauch
m кишка f до lІап6внюцн,!я;
..,stiick n шрапнельна, куля f

fііПUl\g

n

f

нап6вніення

,

n,

_ювання

FііЩwerk n вир6бня f, що на·
повняє, набиває гарматні; Jeit

f

час т нап6внювання гарматня

Fundamenl n
лина

f

fiinlkampl
f'unk . ••

фундамент т, підва

т пятизм:!.г[ання, п]
іскровий, безпровол6ч·

t

_ .; -.anlag' радіо
стація, радіоустава ; -.апlеппе- радіоантена,., іскрова а-; -.aulний; радіо.

t

kliirung f

радіотелеграфічна роз·
в.їдка;
JJeobachlung f радій
сдідкування n;
_bereils~halt
готовість
до
радіотеJIеграф\,

t

вання;
стаці!;

-h,lrieb т роб6та р:з..,до
,_doppelverkelir т дво
бічний {,адіQзв'яз6к
,
,;
Fonke т; Funken т Іскра.!; tопепdеr
_ звуч[аль)на, ,іскра
Funklempliing,er ,т радіQПР\lймаjl;
_emplangsstell, f прий~аіІьна радіостація
,
lunken передавати радіом
t'unk,n n _ радіотелеграфування;
_wіrkuпg і'діяння

n,

'чин

tn

',іскри
'
runker m ра:ціотелеграф!ст; , _аЬ
leilung f група ,радіотелегра

фІстів, радіотелеграфний рій т;
ПОЛЬОВИЙ' радіо·

_Ieldableilung f
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fuпk_rwаgеп

телеграфний рій m, відділ т;
_wagen 'Тn віз '11,. із перевізною
радіостацією, радіовіз; -"ug т

чота f
радіотелеграф[іч)н.иЙ
матеріял т; -r_sprach " раДІО
телеграфна розм6ва (, радіо
радіотеJIеграфна

funklgeral n

розм6ва (; _kашрlwаgеп т ра
діотанк;
_krаllwаgеп т
авто
мобільна радіостація (; _шаsl т
радіощ6гла (; _~eisler т ра
діотехнік;
_шеІduпg
f доне
сення n
радіом;
_пасhrісhl_п
шШ_І n засіб т радіозв'язку;
_park т парк радіо-майна, база
p_;_p_il_r т радіопеленгатор;
_р_П_r
радіопеленгування n;
_schrillv_rk_hr т радіолисту
вання ,,; _s_пd_sl_ll_
посилаль

f

f

f

на радіостація; _skizz_ f схема
радіозв'язку; _"pruch т радІО
депеша (, радіотелеграма; _spruch
аullапg_п перех6плювати радіо
теІІеграму;
шифр6вана
депеша

oll_n_r _spruch

неза
радіотелеграма, IL

funklslalion f

радіостація; _81_11_
радіостація; bew_glich_ ...Іеllе
рух6ма
радіостація;
_8Iеllеп
I_il_r m начальник радіостації;
_slill_ f перерва іскр6вого руху,
павза радіотелеграфування; _1_-

f

legraph т радіотелеграф
f'"unklelegraph_nl_inrichlung f радіо
устава ; ...1_lІе f забор6на роз
мови радіо "
funkl_legraphie f радіотелеграфія
funktion f функція, посада
funktions _ . _ службовий, уряд6вий;
_unterolflzier m. підстар
шина

на

командній

посаді

радіотелеграфна лан
_ііЬеrшіttluпg f радіопере

funkllrupp m
ка

f;

,,; _verbindung f радіо
" аабор6на f
_verkehr т
іскр6внЙ. рух;
_wag_n т
funkerwagen т радіотелеграфіч
,НИй 'віз; .,-'w.e.hselv_rk_hr т =
_doppeIverl!ehr т; _wesen " ра
діосправа, '; ~псЬІ f радіо
давання

зв'яз6к т; _verbol
розм6ви
радіом;

ДИСЦИПJJіна

IiШеrп

furag_ f фураж т
furag_ .. _ фуражний; _porlion "
_ralion f фуражна пайка
furagi_r m фуражир
furagi_rung f фуражування "
f urch_ f борозНі!.
furchl f страх т, жах т
fiirsorge f п6міч т
fiirsprach_ f клопотання n
furt f брід т; _ liir fuВgапgеr
піший брід т; _ liir R_iler брід

m

ДЛЯ кінн6ти

lurlbar перехідний в брід
fiisili_r m фізилер, стрілець
Fusion т сполук-а
fu8 т стопа " нога ',. підніжжя
:n; _ 'Уn des Berges підніжжя n
гори; _ т der Воsсhuпg підніж
жя 11- спох6ВИНИj _angel f кап
кан

1n';

редача

~пtrіеЬ

'1n нажана пе~
_аrIШ_rі_
f піша

';

артилерія;

..аrtш_rі_аыiluпgg

дивізі6н
m
_Ь_kl_іduпg

f

m підл6га f,
dung t піша

пfшої
взуття
долівка

f

артилерії;

,,; _bod_n
'; __ rkuп

розвідка; _gапgеr
т
піШОХ6д[ець);
_І_lесы
"
піший бій т, б_ в пішім ладі;
-ritter n підніжний гратник т;
_hebel т ножане стерн6 ", н_
важіль; _kашрlstапd т бойовий
стан спішеної кінн6ти; _kranke
т х6рий на н6ги; що натер

собі н6гн; _Іарреп 'т онуча ';
_шаrsсh т марш, похідний рух;

_plad т стежина f, стежка ';
_soldal т піхотинець; _Iruppen
'lрl піхотні війська pl, п_ ча
піх6та ';
Стежка "

стини pl; _volk "
_weg т доріжка "

путівець

futl_r " обрік т, корм m, паша "

фураж т; підшивка f, підбій т
futter ... ' фуражний; ..ь_пІ_1 '"
фуражна т6рба '; _шеі.t_r ІІІ
фуражир (підстарШil~а)
futt_ral n похівник т, футляр ІІІ,
футерал т

liittern, luttern кормити; попасати
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futt_rsack
тшанька
на фураж

Full_rsack
сакви

(; _

futlerl"alz m фуражна
_slrick m ужисько n
full_rung (; f,ull_rung f
фуражу,

попасання

ат Sзll_1

пайка

(;

давання

n

n

Озгпіsоп

futt.rlv.rsorgung f фуражне пО
стачання n; _wag.n m фураЖНIІЙ
віз; --"ен.lт фуражний атестат;

--zulage f додаткбва паЙКа фу
ражу; --zusland m виживність f
коня,

кондиції рІ к_

G
ОаЬ_І f вилки рІ, міжн"'к т, рбз
вилка; вила рІ; _ bild_n брати
в
міЖНИК J утв6рювати вилки;
lalsche _ фалшива рбзвилка;

richtige _ справжня рбзви,,!ка;
weite _ шир6ка Р,6звилка; ~rm
голббля;, ,-bildung f закбп
лення n цілі в міжник; _deich5еl
f голббля; __ nllernnng f
границя міжника; kurze _entI_rnuog мала границя міжника;
w_it __enllernuog велика гранйця
міжника;
_gr_nze f гранйця

m

міжнию\

gab_JlOrmig вилкуватий
Gab_Imitte f середина

рбзвилки

(арт.)

gabelo, sich розгалужуватися
Oabellpl_rd n голобель!!ик т,
лобельний 'кінь

к_

1п,

го

дишельний

пристрілю

m; _schie8en n

вання ззх6пленням цілі в між·
ник; _stiitze f сішка; оп?рна
рбзвилка; _oliilz_ liir Ма_сhш_п

g_w_hre
нбк

m

(iab_Iung

великий

лйй

легкий кулеметний ста

f

gro8_
klein __ ма-

р6звилок

Oabelweg m
ОаІІеl

розвилок;

рбавилок;

f

рбзвилок шляхів

гафель

Oage f (Oslerr.) платня; _abzug m
ОДРахування n з платні; __ трlanger m, одержувач n платні
Oagi_1 m (O_lerc.) одержувач платнІ (особа), що одержує платню

Oaleri. f галерія, штбльня
gaH_rlartig драглйстий

Оаlорр

m

чвал, гал6п;

ahg.kiirzler
geslreckler
видовжений гал6п; іп _ lаНеп
перейти в чвал, гал6Пj _ n1arsch!
галбпом
руш!;
ver_Iarkler _
_

корбткий

галбп;

збільшений гал6п,

польовий

г_

galoppiereo чвалува'ти, галопувати
galvaoisch гальванічний
Oalvanoskop n гальваноскбп
Оата_сЬе

f

камаша

Oang m хода (, хід; коридбр;
be_chleunigler _ m пришвйдшена
лада (; ma8iger _ m помірна
хода (; 5chwerer _ m тугйй хід
(замка); loler _ m мертвий хід;
unterirdischer
т
потайник ;
_агl
_асl

f

рід

nі

ОасЬе

t

сніп

m;

хбду;

темпо

n;

(de_ Pler,des) t алюра
gaoghar прохідний
Oanglbarkeit f прохідність; _Іетро
,. швйдкість' f хбду
Gansemarsch m хід низкою, Х_ у
колос6к; i~ _ низкою
Oanze 11. цілість (, ці.іюстан 911.
Oarage f rараж m
Oarantie f поlрука, за_, гарантія
_nkern m

віяло

n

(арт.);

осередок снопа траєк

тбрії

Oard_ f

гвардія, сердюки р! (в
Україні); ukrainische _ ';ердюки,
w.i8e -; біла гвардія

Oard__ "

гвардійський;

-'<огр_

то

гвардійський кбрпус m
Oardi_t m гвардієць,' сердюк
Оасп_ІІ (Oelreidema8)
гарнець
Оагоі_оп і.
5lапdогt) гарніз6н т,
зал6га; іп _ stehen стояти rapнізоном

(_.

m
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Garnisons . , .
Оагпіsопв

rарніз6н6вий, зало·

. .•

-.апогdпuпg f залог6вий
наряд m; -Arzt m залог6вий лІ·
кар, л- зал6ги; ~еіеЬI m наказ
rарніз6ну; .J>.stand m склад за·
л6ги; _chelarzt m (Os!err.) стар·
ший rарніз6н6вий лікар; _dienst
m залог6ва служба f; _dienstordnung f статут т rарніз6н6ВОі
служби; _dienstvorschrift f ста·
тут m rарніз6н6воі служби; ...іп
genieur m залог6вий інженер;
_kommandant m начальник зал6г6виА;

.JI1agazin n залог6вий склад; _stadt f
rарніз6н6ве мІсто; _iibungsplatz

ги, командант rарніз6ну;

m

rарніз6н6вий поліr6н; _уег
wal!ung rарніз6н6ве управл!н
НЦ n; _wache
залог6ва стор6жа; _wасhtdіепst m
сторож6ва

;a

f

f

служба f rарніз6ну; _w.chs.1 т
зміна f rарніз6ну
art.n m гор6д; kI.iner _ горо
д6к

Oiirung
ферментація, киснення
n
Оа. n газ m; _ аЬЬІав.п внпуска
ти газ; .хрІозіЬІ •• _ n вибух6вий газ m;
ІагЬІов•• _
n без
барвний газ m, безк6лірний г_
m; lIiichtig.s _ n нетривкий газ
m; hautbeschiidig.ndes _ n нарив
ний газ n; kоhІепsаur.s _ n ву
глекисний газ

m;

des-=--n чхальний

niesenerregen-

газ m;

nentes _ n тривкий
schweres _ n тяжкий

perma-

газ

газ

m;
m;

triin.nerzeugendes _ n слізиий газ
m
Oasabwehr f хемІчна обор6на,
протигазова 0_; _waffe f проти
газова

зрр6я

OaslaIarm m газова трив6га (, г_
алярм; -.angriff m газовий на
ступ,
г_ атака
(; pIiitzIicher
_angrilf н:lгла газова ат:lка (;
_апhііuluпg

_апвІаl!

f

f

скупчення

газ6вня;

розвІдач хемІчноі

n

n

г:lзу;

.JIulkIiirer m
служби; -.aus-

Іа8ііffпппg
газовідвідний 6твір
-ЬаІаіІІоп
г:lзовий баталь

m;

й6н

n

m; .J>ehiilter m газобаль6н;
_beobachtung f стеження n за

ОаskоlЬеп

, газами;

_beobachtungBpunkt -'''
газово-стежовий пункт; .J>er••t-

f

всЬаl!

газова гот6вість; .гЬііЬІе
зБІльшена
газова
.J>eschu8 m газовий

_bereitschalt
'гот6вість;

6бстріл, 0_ г:lзовими гарм:lтнями
оазыв•... газобаль6нний;
_у.г

fаhг.п n атака f
Oasbombe f газова

ОаslЬгепn.г

m

хмарою
б6мба
пальник;
n бризантово

газовий

.J>risanzgescho8

хемІчний гарматень

gasdicht

m

'

газонепроникливий, газо·

щІльний

Oasldichte f

газонепроникливість;
концентрація г:lзу; _di.nst m га
зова служба (; _diszipIin f г:l
зова дисципліна,
г_ карність;
_druck m тиск газу; _druckkurve f крива тиску г:lзів;
_drucklader m збр6я f заряджу·
вана силаю тиску газів (куле
мет);
_druckmesser m г:lзовий
манометр, г_ тискомір; _durchliissigk.it f газо проникливість ;
_einla8iiffnung f газовпускнИй
6твір m;
_.rkundungsdienst m
хемічна р6звідка (, "- р6згляд;
_.rkrankung f захорування n від
газу; _erzeugung f добування n
газу,

тв6рення

n

г_

gasl.st газонепроникливий
Oaslleuer n газовий вог6нь m;
_lІавсЬе

f

г:lзовий баль6н т"

г_

пляшка

gasliirmig газув:lтий
OasliiIIung f газовий заряд m
asgelahrlich газонебезпечний
aslg.misch n газова суміш f;
_gепегаtог m газотвірник; ..gescho8 n газовий гарм:lтень m,
хемічний г_ m; ~гапаІе
ва "ран:lта, хемічна г _;

graBate f
_ЬеЬеl m

f

до г:lзу;

вий

f

газо·

_hand-

г:lзова ручн:І (ран:lта;
г:lзовий в:lжіль, ручка

...instrukt.ur m

інструктор,

г:lзо

г_ навчитель;

-.kammer f
г:lзова
к:lмера;
_kampl m г:lзова боротьба f,
г_ бій; _kamplstoff m боllов:І
отP:tйна речовин:І f; _kessel '"
газов'ий-'jJe3eрву:lр, р_ на газ;
газовий тол6к; ~kralt-

_kolben m
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Oaskraltmaschine
шавсЬіпе

f

рушій т із унутріш

нім горінням;
єннй
газом,

_kranke

т отру
затруєний
г_;

т газова війна; -.kugel f
т (вогне
мета); _lehrgang т газовий курс;
_leituug f газопр6від т
Oasleitungs . " газопровідний
Oaslj1aske f протигаз[ник] т, га
зова
маска (Гал.); _ absetzen

_krieg

КУЛЯСТИЙ резервуар

зняти

протигаз

Gasmasken ... протигазовий; _.іп
salz т вбирник; _priilung f
пр6ба протигазу, ви- протигазу

Gaslmesser m ГЗS0визначник; """'7шіпе

f

n

газова мІна; _шіпепвсЬіеВеп
стріляння
газовими
мінами;

т нагла атака f
газовими мінами; _тппіНоп f
газове стріливо n, г_ амунІція;
_пеЬеІ т газова хмара (; _оШ
zie, т газовий старшииа; _,ііі
nung f газовИй 6твір т; _pliilze
f газова калюжа, г_ багн6 n;

_mineniiberlaIl

-І'апш т газова камера (; -І'еlе
т газовИЙ рефеvент (цри

rent

штабах); -I'einiger т газочис
ник . -I'ohr n газова труба (, г_

pyp~; ~сЬіеВеп n газове стрі
ляння n с- газовимИ гарматня
ми'
в~ЬпІе f газова шк6ла;
в~Ьп~ т хемІчна охор6на (,
;;-ротигазова 0_ (; -"chutzdecke f

газонепроникливе з~криття n;
т служба f проти
газової охор6ни; -"chiitze, m
запоБІжник перед газом; _Bchutzgeral n протигазове приладдя;
_schutzhaube
f протигаз овий
каптур т; -"chutzkasten m газо
непроииклива скринька (для го

_schutzdienst

луБІв); _schutzlager n склад m
протигазового майиа; -"chutzmaske
f
протигаз[ник]
ті
_schutzmittel n/pZ протигаЗОВІ
засоби, газоох6ронні з_; schulz:

оШzіег

служби;

т

старшина

хемІЧНОl

_schutzw.sen n проти
-"chwaden m отруйне

газництво;

випар6вування

n

gаssісhегзахищений
зонепропускний

від газу,

га

Oebande

Оавlврегге f газова засл6иа, г_
зап6ра; ~tеIluпg f позиція хе
мІчного стріляння; _впшрl m га
зове бол6то n, мІсце n зара
жене газами; _taktik f тактика
Г3.30ВО! боротьби; _tank m га
зонепроникливий танк, хем(чний
т_

ОавІЬоl т за!здний дім, заїзд

gastot

убитий газом

Оаеlігпрр т хемічна, газова f ко
манда (, газова ланка f; _truppe
f газове вІйсько n; _іпrЬіп. f
газова турБІна; _ііЬегlаll т га
зовий

напад,

хемічний

_iiberschwemmung
хмара газу; _пЬг
чильннк

t

t

Н_;
отруйна

газовий лі

gasundicht веіп просякати газом
Gasuuterstand m протигазовий за
хист, газова сх6ванка f
gаsvегgШеt отруєний газом

ОаslvегgШuпg

f

затр6єння

зом;

_уегlпеі
т
витік
втрати
f/pZ в газовім

·_verseuchuug f

закадження

зом,

зараження

впсЬ

m

спр6ба

f

n

газом;

n

га

газу;

бою;

n

га

_Ver-

газово! атаки;
_verwendbarkeit f газопридат
ність; _verwendung f застосу
вання n газу; _vorhang т газо
ва заслінка (, г_ засл6на· f;
_wache f стійка протнгазової
охор6ни; _walle f газова збр6я;

_wagen т віз до перевозу газо
баль6нів; _wahrnehmungsapparat

_welle f га
т газомет;
газу, дlлання n
газова
хмара;
газаметна мІна;
камера; ~псЬІ f
газова дисципліна; ..zuliihrung f
газовий
6твір
m (кулемета);
..zylinder т газовий цилlндер

m

газовизначник;

зова хвиля;

_werfer

_wirkung f дІ!!
г_;
_wolke t
_wurfflasche f
...zelle f газова

O..ttung f рід m, raTYHoK m
Oebaude n будинок m, будівля (;
пісЬІ bewohntes _
n нежитлова
будІвля
(; ungeschiitztes _ n
необор6нна

будівля

f
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ОеЬіеі

ОеЬіеі

n

лянка

6бшир т, рай6н т; ді"

(; riickwal"tiges _ n

вий рай6н т, місцевість

m; unwegsames _ n
місцевість

Oebilde n
Gebirge n
низькі

ТИЛ(J"

(,

тил

бездоріжна

f

твір т, пр06браз ri
гори ГlрІ; niederes

f Ір!

г6ри

(до

600

_ "

м.)

призвичаєний

gebirgerlahren

Д(J

гір, ЗВИЧНИЙ до гір

Oebirgs ... гірський, верховинний;

...:.агlillегіе f гірська артилерія;
reitende _агІillегіе кінно"гірська
артилерія;

n

_агtШегіегеgіmепt

ПОЛК m, гірської артилерії; _8USriistung f гірський виряд т, г_

лаштунок т; _ЬаІІегіе f гірська
батерія; reitende _ЬаНегіе кінно"

f

гірська батерія; _brigade
гірсь"
ка бриrада; _division f гірська
дивізія;
_divisionstrain т гІр
ський дивізі6нний 066з (Австрія);

_Iahreskadron f гірський об6зний
швадр6н т; _gelande n г6ряна
місцевість f; _haubitze f гірська

гав биця;
_іпlапІегіе f
гірська
піх6тз; _kamm т гірський кряж;
т гірський бій, б_ у
горах; Janone f гірська пушка;
_kanon.nabteilung f дивізіон т

_ kampl

гірських пуш6к;

f
f

_kanonenbatterie
_kett.

батерія гірських пуш6к;

гірське п~смо n; _knoten m
гірський
вузол;
_kOlonn•. f
гірська об6зна кол6на; _krleg
т гірська війна f;
_lаlеІІе f
ляфет

т

_marsch т
nitionspark
ний

гірської
гармати·;
марш у г6рах; _mu"

т

гірський, стрілив"

парк, г_ артилерійний парк;

_ра8 т гірський перехід, гірсь"
ка вузнна f, пр6смик; ....ваНеl т
сідловина f;
Jchiitze т гірсь"

_stellung f гірська
позиція; _trage
гІрські в'ІЬчні
н6ші; _train.skadron f гірський

кий стрілець;

f

обозний швадрон
гірського
об6зу;

т,

с6тня

гір,ське військо
kolonne
гірська харчова
л6на
.
ОеЬіВ n вудило, байрак т

f

f

_trupp. f
n; _verpllegungsко"

ОеlШе

зігнений, вигнений, зігну·

gebogen
тий

Gebrauch m вживання n )
n; taglicher _ обихід

gebrauchen вживати
Gebrauchslanweisung f
ужиття; _garnitur f

вжиття

вказівка
ужитк6вий

аарнітур

Gebrauchsladung f

нормальний, за"

ряд т

уживаний
ОеЬгесЬen
вада

gebrauchl

n
f, (андж m,
догана f
ламаний
.
ОеЬиЬг f належність; _ennachwel"
sung f місячна звІтНість належ- \
ностей; _envorschrlll f р6зклад

f,
gebrochell
хиба

т

належностей

f

ОеьиЬгпі.

платня,

належність;

постачання 11

Gebiihrnisse

рІ

всі

роди

належ"

ностей

т
ур6дження

Geburtsorl

род6вище,

мІсце

Gedachlnis n пам'ять f
gedampll \Іриглушений
Gedanke т думка f, ідея t
gedeckt уll<РИТИЙ, за_, при _
Gedecklsein n буття в закритті
gedehnl пр отяг лий, видовжений
Ocdrange n ТИСК m, натовп т,
гл6та f
gedrechselt т6чений
стіснений,

gedrungen

обмежений;

компактний

ge.rdel
ОеlаЬг

узеМJJений

f

иебезпека;

au8er _

убезпеченим; _ laulen
тися на небезпеку

наражатн

gelahrden
ку);

(на

бути

наража·

небезпе·

шк6дити, р06ити непевним,

.
gelahrdet загр6жений
Gelahrdung t загр6ження n,
загр6жувати

ження

нара"

'11

gelahrlich иебезпечний
G.lahrilo8igk.il f безпечність;

_ШО"

тепl т критична
хвилина (,
критична
небезпека (; ~еіІ f
небезпечний час 'm, критичний
ч_

·т

Оеіаllе n спад 1n, схил т, спади
стість (, пол6жистість f
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ОеlаНепе

ОеlаНепе т убитий (що поляг)
полонений; арешт6ваний;
~єЬшеп ПОJlОНИТИ, узяти В ПО~

gelangen

полонених,

11,

зізнання

t

П_; _austausch m виміна
по
лонених; _ernahrung f прожиток
1n полонених; _lager птабір тn
полонених

t

Oelangenlnahme

t

_8сЬаі!

3

_scha!! aU8brechen

нев6лі, 3 пол6ну; іп
попасти в пол6н
в'язниця Г: _вlгаlе

gera!en

Oelangnis n
кара

n;

нев6ля, пол6н т, ясир

aUB der

m;

утекти
_8сЬаl!

пол6нення

t

в'язниці

Оеlа8

n (Sabel) руків'я; держак
1n; посудина f
'
ОеlесЬ! n бій т; au8er _ aelzen
вивести 3 ладу, стягнути назад;
das _ аЬЬгесЬеп перервати бій,
п_ дію; еіп _ bestehen видержа
ти бій; hinhaltendes _ здержу
вальний бій т, затяжний б_ 1n;
іш _ unterstiitzen допомагати в
б6ю; іп. _ geraten встряв ати в
бій; _ lеіІеп керувати б6ем; _
шіІ
umgekehrter Front бій з
оберненим фр6нтом, б_ З фр6н
ТОМ назад; sich zum _ vorbereiten

готуватися

denes _
zu Fu8
шенім

Pierde'

до

б6ю;

невирішений

бій спішено,

unent8chieбій

т;

б_ у

_

спі

ладі
(кінн6та);
бій у кіннім ладі

zu

ОеlесЬІ.

бойовий, тактичнии ;
мета б6Ю, ціль б_;
бойовий
намір;
_abschnitt т
бойовий відтинок; -'lbstand 11>
дистанція
п6між
частинами
бойов6го ладу; _аlагш m бойо
вий алярм, б_ трнв6га (; _ап
achlu8 m бойовий зв'яз6к, З

, _.
_absicht t

t

В

б6ю;

gabe

t

бойове

~гІ

f

рід

тактичне

б6ю;

-'lnin,

завдання

t
t

3_
n; ~ulkШгuпg
бойове розпізнавання n р6звід

ка,

р6згляд

т;

~ulstеНuпg

бойовий порядок т, б_ уста
влення n;
_aultrag т бойове
завдання n; -'lusbildung
бойо
ва підгот6вз, б_ вишкіл т, б_

t

л6н, займати в пол6н; sich _
geben піддатися в пол6н
Oelangene т полонеliИК, полонений
Oeiangenenlab8chub т евакуація t
полонених; -'lu88age t посвІд
чення

Oelechfamarsch

навчання n; ..bagage f (OB!err.)
бойовий об6з m; _bataillon n
батальй6н
m в першій лінії;
..Ьа!Іегіе
бойова частина ба
Teplї; _ьеlеы т бойовий наказ;

t

t

бойовий команд
ний пункт т; _ЬегеісЬ т 6бшир

_belehlsstelle
б6ю,

раМн

б_

гот6вий

gelech!sbereit

до

б6Ю,

в

бойовій гот6вості

Gelechtslbereitscha!! f

бойова гот6·
вість; ..ЬегісЬІ т бойове звід6м
лення ", б_ рап6рт; _beriihrung
бойове стикання n; _beschreibung
6пис т б6ю; _bild n
6браз т б6ю; ..ЬгеіІе
ширина
бойов6ї
смуги;
_disposition f
бойова
диспозиція
(загальний
наказ); _еіпЬе;'!
тактична оди
ниця; _einleitung
зав'язка б6ю;
_entlernung
далекість бойових

t

t

засобів;

І,ІІення
р6звій

t

t
t

t

_entscbeidung t вирі
б6ю; _entwicklung t
m б6ю; _exerzieren n

n

проведення

показу

б6ю

(для

навчання)

боєздатний
n бой6вище, п6ле
бойова фор
провадження
б6ю, керування n б6єм; -J:lie-

gelechtstahig
Gefechtslleld

бою; _lогшаІіоп
мація; _liihrung

n

t
t

derung t бойове розташування
", б_ угрупування n; -J:ruppe t
бойова ,рупа (тимчас6ве об'єд

нання);

_handlung

t

бойова

t
t

дІя,
б_
акція;
_kompanie
бойова частина кулеметної с6т
ні; _kralt
бойова сила; _Iage
бойове пол6ження n; _landepJatz
In висунене летище ", передо
вий аеродр6м; _Iarm m гуркіт
б6ю,
клекіт
б6ю;
_Iauler m
пfший
посланець
п_
бігун;
_lеЬге
навчання n про бій;
_Jeitung
керування n б6ем;
_liпіе f 6.ойова лінія; _marsch т

t

t

бойовий
невр

t

рух, б_ марш,

б_ ма
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gеlесhtsшіі8іg
gеlесhtsшііJЗig' бойовий, в бойових
умбвинах
f бойове доне

Оеlесhtslшеlduпg

f

сення n; _otdnnng
бойовий
порядок т; _ordonnanz
бойо
вий ординарець т, піший післа
нець т; _palrouille
бойовИй
патруль
т;
_раоое
бойова
павза; _рlап т бойовий плян,
п_
б6ю;
_plalz т місце n
бойовбго приділу (на корабл!) ;
...rаuш т пр6стір 'ббю, рай6н

f

f

f

бойових дій, бойова дільниця f;
т бойовб-санітар
на служба f; _всЬіе8еп n бойове
стріляння; _schie6sland т стріль
ниця f для бойовбго стріляння;
__ichernng f бойове забезпечення
n; __ Iand т бойовий склад; ко

_sanitiilsdienst

f

мандний пункт; _sliirke
бойо
ва сила, б_ склад тІ б_ стан

т; _slеПuпg f бойове станб
вище n, б_ позиція; _streifen m
бойова дільниця f; _Iiitigkeit f
бойов!!
діяльність;
_train т
(Oslerr_) бойовіІй 066з; _lг08 т
бойовий оббз, в!!лка f першого
розряду; _iibung f бойов!! впра
ва; _verlaul m перебіг ббю, р6з
вій

б_;
охор6на

прип!!с,
бойовий

_vorposlen т бойов!!
f; _vorral т бойовИй
б_ запас; _vorschrilt f
статут

т;

аllgеmеіпе

_vorschrilt загальний бойовий
статут; _wagen т бойовий віз
(з бойовими зап!!сами); ...zuteiluпg

f

бойове

призн!!чення

...zweck т мет!! f ббю, ціль f
Gelolge n пбчот т, п6чет m

n;
б_

ОеlгеіІе т ст!!рший стрілець, ко
зак; -пkпорl т (удзик ст!!р
шого стрільця, козака
Gefrierllleisch n морбжене м'ясо;
_punkt т пункт замерз!!ння,
температура з_

оеlііы
Оеgеп

n [по ]чуття
_ _ _ супротивний,

Oehaltserhiihung
наказ (наказ для скасування по

з

станиць

--'lпgгill т протин!!ступ, контр
атака; uпшittеlЬагег --'lngrill, не
г!!йна протиатака f; --'lпgгills
gruppe f група призначеиа для
протинаступу; _ьеlеы т контр- І

світлов6го

одн!!
гаслу

f

вання; -.biischung
контр-еск!!рп
тІ задній схил m

Oegend f

окБJQ<ЦЯ, кра!на
gegeneinander ОДИН пр6ти 6дного,
друг прбти друга

Oegenllunkslelle f

одн!! 3 двох ко

респондуючих радіост!!цій;

..ge-

wichl n

против!!га f; _gilt n
протиотрута (; _hапg т відво
рбтний схил т; _иаl!
супро
тивна сила; _Iaulgraben т контр
апрбші; _шarsсh т контр-марш,
марш в протилежнім н!!прямку;

f

_ша6паhmе
f протидіяння n,
протичинність; -",іпе f контр
міна; _шultег f намутр а; _роllег

m контр-відпружиик; -satz m
протилежність f, контр!!ст
gegenseitig взаємний, обопільний
Oegenlseitigkeil f обопільність, вза
ємність; _schlag т протиудар;
_signal n г!!сло «дббре виджу>;
_spionage f протирбзвідка; _sland
(; __ lеПе f

т предмет, Річ

т протинаступ,
протиуд!!р

('Ідиа

__108
(,

3 кореспондуючих ст!!цій;

контрат!!ка

gеgепііЬегslеПеп стояти напр6ти

Oegenlvorbereitungsleuer n
підготбвний вогбнь т;

f

контр

_wall m

контр-еск!!рп; _warl
суч!!сність,
теперішність; присутність; _wind

m супротивний
f протичин т,

вітер; _wirkung
протиділання n,

прqтидіяння

протидія

n,

gegenzeichnen скріпити підписом
Оеgепzеісhпuпg f скріплення
під

n

писом

Gegner

т неприятель, противник,
den _ апрасkеп енергійно

вброг;

атакувати

(.брога)

неприятельський,

gegnerisch
прбти;

f

переднього); ~liпkstеПе

во

рбжий

ОеЬаll

n

платня

f,

заслуженина

f,

удержання

Oehallslabzug
одлічка

f

т одрахув!!ння ,tt,
з платн!; _ешрlііпgеr

т одержувач платні;

f

збільшення

n

_erhiihung

п."тні, звищен-
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Oehaltsherabselzung

_h_rahs_Izung t змен
шення n
платнІ; J<ikzung t
зменшення n платнІ: _zulage f
ня

n

п_;

додаток

ОеЬііпве
(авто);

n

n

до

!!Латнl

t:

кор6бка

картер

т

JJodeu т дно n КОl>обки
geheim таємний, тайний: _ЬаІІеп
трюilати в таємниці: alreng _
збвсім таємно

т таємний акт, '1'_ до
кумент: _ьеlеы т таємний на
каз: JJallung f тримання
в
таємниці, довір6чніс'l'Ь
.
ОеЬеітпі. n таємниця t: _ Ьтеіlеп
ііЬег _Iwas держати в таємниці
Oeheimschriit f таємне письм6 ",

Oeheimlakl

n

шифра

ОеЬ_ітlпетеі f потайні сть
О_Ьillе т помічник: _ des Maschin_ng_wehrschiilzen помічник нацl
лювача

ОеЬоl!

кулемету

n' обійстя, хутІр т

Oehorsam т слухняність f, пбслух
gehorsam слухняний, послушний
Oehorsamsverweigerung f відмбва
слухняно сти

Oehsleg т міст6к для піших
Oeigenharz n кальофбнія f
Oeisel т заручник, закладник;
_ аl_Цеп давати закладників
O_isl т дух: mililiirisch_r _ війсЬкбвий дух

Oeklirr n бренькіт т
Oekrach n тріскотня f
gekroplt колінчастий
geladen набитий, ,заряджеиий
Oeliinde n місцевість f, простір т;
терен т: _ absuchen обшукати
місцевість; _ ausniilzen викори
стати місцевість; bedeckles _ n

закрита місцевість f, покрита
м_ f: bedeckungsarmes _ n мало
покрита місцевість f: beaiedelles
_ n залюднений пункт т; '3_
місцевість f: bewachsenes _ n

поросла 'місцевість f: bewohntes
місцевість f:

_ n залюднена
durchschuitlenes _

n перетята
місцевість f: еЬепе. _ n рівнин
на місцевість f:
IlасЬе.
n
рІвна місцевість f: Ігеіе. _ n
чиста місцевість
lе.

_ n

збвсім

f: ganz bedeck-

закрита

місце-

Oeliinder

f:

n

вість
оflепе. _
відкрита
місцевість
schwierigea _
пе

f:

n

ретята місцевіст", f, важкопро
хlдна м_ Г: 8ісЬ dem _ апраЗ8еп
пристос[ов]уватися
до
місце
вости: iibersichtIicbes _ n про
глядна місцевість f; ungangbares
_ n непрохІдна місцевість Г:

verga81es _ n загазбвана місце
вість (, заражена м_ Г: welliges

_ n

горбувата місцевість

f

Oeliindelab8chnitt твІдтинок

місце
вости, дільниця Г: ~пlпаЬте f

здіймання n місцевости, 3_ n
терену; _ausnulzung f викори
стання n місцевости: JJedeckung
f покриття n місцевости: _Ье
lestigung f закрІплення n місце
вости: _beschallenheit f характер
m місцевости, властивість М_;
_beschreibung f бпис m місце

вости; _bewerlung f
бцін[ка]
міецевости,
0_
терену: _darslellung f зображення n місце
вости:
_einrichlung (, влашту
вання
рену:

ня

n

n

місцевости, В_ n те
знезаражен

_enlgiltung f
місцевости:

розвідка
вання n

_erkundung f

місцевости,
розвІду
м-,
р6ЗГJIЯД т М_;

_Iahrbarkeil f

придатність місце
вости до Узди; _Іаllе f зг6ртка
місцевости, фалд m м_; ~агЬе f
барва місцевости; _Іогт f ви
гляд

m

місцевости

geHindegiingig всюдиfздиий
Oeliindelgegensland m місцевісний
предмет;
_geslallung f форма
поверхні, рельєф m місцевости,
поземелля 11,

geliindegewandl

що

вміє

орієнту

ватися в місцевості

вигра f місце
вости, зиск m М_; _kraftfahrzeug n всюдиlздний автомоБІль
m; .Jehre f топографія: -веі
gung f похилість місцевости,

Oeliindelgewinn m

п6хил

m М-; _panzerwagen m ПJIа~
_punkl

зуновий автопанцерннк:

m місцевий
,місцевости
Oeliinder n

предмет,

поруччя

пункт

в

84

о.lапder.kоgпоszі.ruпg

о.landеlr.kоgпоszіеruпg

n

розвідування

f (O_lerr.)
місцевостн;

_вІ.іguпg f підіймання n місце·
востн; _І_оІ. f позначення n
предметів місцевостн; _ііЬппg f
тактична вправа f (навчання) в
місцевостн; _пп.Ь_пh_it f нерів·
ність
місцевости;
_verhaJtnisse
дІр! характер місцевости; _\l_r·
slаrkuпg f укріплення n місце·

_wink_1 m кут місце·
ВОСТИ; _winkelmesser m прилад
до виміру кутів місцевости
вости;

g.lalinahnli<h желятинуватий
о.lаlіп. , желятина
о.lаlіп. . .. желятин6вий; _dyn_·
mit n драглистий динаміт m
Gelbkreuz n <ЖОВТИЙ xpeCT:t ,n

V

(таємна

назва бойов6го газу);
іперит6вий гарма·

_g.s<ho!! n
тень m
O_ld n гр6ші

тlР!
о.ldlапw_іsuпg f асигната; _Ь.·
d_rlsпасhw.іsппg f кошторис m

_g •.
"

грошев6го запотреб6вання;

Ьііhrеп

'Ір!

(O_lerr.)

грошеве постачання

півв, 'Ір! платня

платня

n; _gebiihr.

" грошеве по·
стачання n; ~авзеtlе , грошева
скринька; _qui!tung , грошевий
атестат

Т11"

квит

f

т

на

гр6ші;

_unt.rstііtzuпg
грошева допо·
м6га; _\l.rрllеgппg
прохарчу·
вання 'n в грошах; _verschwen-

dung ,

розтрата

sorgung

f

_wechsel

f

_\ler·

грошей;

грошеве постачання 1t;
m зміна , грошей

Оеlее n драглі р!
Оеlеg.пh.it

,

зм6га

Оеlеіве n ззлізничі
к6лія ,; _br.ite "
ри",! к6ліі

рейки

m,

_w.it. ,

З_
ши·

о.lеіі n конв6й "І, еск6рта (;
охор6на (;
п6чот m;
-"nord·
поп&, f наряд m конв6ю

geleit.n

супров6дити, конвоювати

Оеl_іІвсЬіI!
бель

~t

супровідний

кора·

m

O.I.nk псустав т, сугл6б m;
auB_r•• _ n к6рба f (кулемета
Шварцльозе);
hinter.s _ n зад
ній сустав

m

O.ner_lgou\l.rneur
суставний;

-Ьоlz.п ІІІ
суставний
прог6нич;
_k_tt_ ,
суставний ланцюг m; _Ial_tte f
розбірний ляфет т; ~ь.ошаІі_·

o.l_nk. ..

шuв

m

гостець сугл6бів

O.lingen n успішність f
g.lo<k_rt ослаблений,· попушений
g_lot_t спогрітий
О.ша<h n палата f
Оешеіпdе , громада

m

Оеш.іп.

гоtеп

_ d.r

рядовик,
армієць;
Аrш._
червоноар·

міець

о.ш.іпg.і_t
6дність

gemeinsam
Gemenge n

m

,

товариський

сумісний
мішанина

(;

дух,

сутичка

f,

бійка " колотнеча ,
Оеш.tzеl n різанина (, різня "
бійня'
gemi_<ht змішаний, збірний
О.шііsе n городина"
ярина ,;
-kопs.гv. , ярин6ва консерва
О.папіgkеіt f стислість, доклад·

ність,
т6чність;
annahernde _
приблизна т6чність
О.паuіgk.іtsmаВ n міра , ті5ч80сти
Оепdаrm m жандарм

О.пdаrmеrі. 'жаН!lармерія;

n

_korp_

жандармський к6рпус т
ухвалюватн,

g_n.hmig.n

.

дозволя·

ти; затверджувати
О_п_hшіguпg , д6звіл
затвердження

<:і.п.гаl

m

n

генерал;

"'; ухвала;
.
_ der Artillerie

генерал збр6і (піх6тн, артиле·
рії);
_ d.r Іпlапt.г;е генерал
збр6і (піх6ти); _ d_r КаУаllи;_
генерал збр6і (кінноти); _ zur

Verw.ndung

генерал

для осібних доручень;

komm_n·

b_sond_ren
dіеrепd_г

Оеп_rаl

..•

_

командир к6рпуса

генеральний, генераль·

ський; -!,djutапt 1n генеральний
значк6вий;
_arzt nt генера.л~
лікар; _апdіtоr m (o_terr.) го·
ловний
військ6внй
прокурор
(авдитор); -,.ldшаr8сhаll m по·
ЛЬОВИЙ маршал;
-fоuvеrпеmепt
n генерал·губернаТОРСТВQ; ..gou·
уегп_пr 1n
генера.'Lгубернатор;
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9_n_ralinsp_kt_ur
_in8p_kl_ur l1t ГОЛОВНИЙ інсПt!к,
тор; _insp_kton f
головна ін·
спекція; _inl_ndanl l1t 'ГОЛОВНИЙ
інтендз'нт, генера.n:~інтендант
l1t
генералісимус;

Oen_rallissimns
J<ommando n

штаб l1t к6рпуса;
примІщення
штабу
к6рпуса;
_leutnant 1.it генерал дивізії, ге
нерал,чотар; _maior т генерал
брнrади,
генерал,хор~[н]жий;
_marsch 1т генеральний марш
(барабан);
_ob_rarzl т (j.lzl

Oberle!darzl)
підполк6вник·лі·
кар; _ob_rsl т генерал,полк6в,
ник; _ob_rslabsarzl т (Oslerr.)
reHepaJI'JIIKap; _ob_rv_t_riniir т
піДПОJIк6вник,ветеринар;
_quarli_rm_isl_r т генерал·квартир·
майстер;
_rsl_r _quarti_rm_isl_r
начальник

оперативного

упра·

влlння в штабі головн<жоманду,
вача

Oeneralslab m

генеральний

штаб,

головний 1IL; Oro8er _ великий
генеральний штаб
O_n_ralsliibl_r т старшина гене·
раЛЬНQГО штабу
O_n_ralslabs ... генерального шта·
бу; -Ikad_mi_
академія гене·

f

штабу; -Irzl m (ielzl
Оепегаlагzl) генерал·лlкар; _сь_!
m начальник генер:ільного шта

paJIbHoro

бу;

_оШzі_r

т

старшина

рального штабу; -,"_ів_

f

гене·

п6їздка

старшин
генерального
штабу
ст~діювати терен; _werk n пра·
дя

f

видана генеральним штабом
тn полк6вник-вете

Oeneralveterina.r
ринар

О_п_гаlог m генератор
д~жати, видужати, вид~ж~,

genes_n

с6тня виздо·

ровців

O_o_.ung f видужання f
O_n_sungslabt_i1ung f відділ

т виз·
доровців, частина В_; Jпstаlt
санат6рія
для
виздоровців;

f

_Ь_іш

O_o!_r

n

дім

m

виздоровців
Abkomm_n n Женевська

Конвенція (, Ум6ва
потилиця (;

Genick n

потиличний ремінь

О_пі_ . ..
-ський;

f

-riemen m

інжеН<!р,ний,
т інженерний

(Oslerr.)
_oflizi_r

старшина,

С_ інженерії;

інженерія f
геодезія;
ща геодезія

n·

0_odii8i_ f
g_iilln_1

отв6рений,

_wesen

hiih_r_ _

ви·

розІмкнений

(лад)

g_ographisch географІчний
O_ologi_ f геол6гія
О_ошеlrі_

f

геометрія

G_piick n кл~нки m/pl, баrаж rn;
_slall_1 f клунк6вий об6з m;
_Iasch_ f т6рба на клунки;
_lr08 m клунк6вий об6з, речо·
вИй 0_; _ uod V_rpll_gungslro8

n'

клунк6вий і харчовий об6з,
0_ дp~гoгo розряду; _wageo '"
віз
g_panz_rl панцерний, опанцер6ва·
ний
g_plla.l_rl брук6ваний
Oepllogenh_it звичай т, звичка
O_pliink_l
перестріJI т, пере·
стрілювання, стрілянина f
gерlапl
плян6ваний,
заДУ>lаний,
намІчений
O_polt_r n г~pKiT т
O_pras._1 n тріскотня
g_рr_Ш стиснений
O_rad_ пр6ста лінія
g_rad_aus навпростець
O_rad_bi_g_n прозгинання
g_rad_bi_g_n розгинати, розігнути
O_ra.s_l n бренькіт т
O_ral n струмент m, приладдя,
знаряддя;
мат_ріял
"'; l_сЬ·
nisches _ n технІчний матеріял
m; Iragbar_. _ n н6шений стру,
клунк6вий

n

f

f

мент т

O_r"l_ '-"
1'n

вати

G_n_._nd_nkompanie f

O_riil_Ial_!

струментовий;

поповнення

n

__ rsalz

технічного

Ma~

теріялу; _kamm_r f речова ко·
м6ра; -Iag_r n речовий склад
m; _magazin n речовий склад
т, маrазин т
gеrаtеп попадати,

попасти; ВСТРЯ

вати

O_ral_lnachschub т речове поста·
чання n; _offizier т завідувач
технічним матеріялом,; --1"egister
n· список т, реєстр m приладдя;
_1.1_1 f струментова д6шка;
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йегаlеlавсЬе

_lавсЬе

f

речова

ментова т_;

т6рба,

_uo/eroll!zier

стру
тре

Човий комlрннй,
р_ каптенар
мус; _verBorguog
постачання
n технІчного матеріялу; _wagen
m струментовий віз, в_ на знар
яддя; _warl
завІдувач тех

f

m

нічним

матеріялом;

_iїbuog

f

вправа з прнладдям

gегііuшіg місткий
Оегаuшіgkеit f _містив ність
ОеганвсЬ n шум m, шелест
шурхотІння

gerauschlos

m,

ло важення

n кістяк, снасть
ребруватий
зг6рнений (шинеля), зви

неннй

стрий

8charler _

гб-

запах

Oeruchlosigkeit f

беззапашність
ОеспсЬ"ргоЬе f спр6ба запаху'
Оегії"1 n ришт6вання,
снасть
кістяк

m

,

(,

ОеsаШІJЬеіеhl m загальний наказ,
цілий "--; _heere.lage f загальне
військбве пол6ження n; _Ь.іl f
загал m, сукупність; --зсhu8wеіtе
f найБІльша вІддаль пбстрілу;
_/ragkrail f загальна під'ємна
сила; _уегlп"І m загальна втрата
OesaodlJe
пос6л; --зсhаll f амбасада
Oe"aog m спів
ge"attelt осІдланий
Ое.сМІІ" . .. діловий,
слуб6вий;
--'1nwei"ung f служббва інструк
ція; ...ЬеlгіеЬ m ділов6дство n;
--'iїhrer m ділов6д; _liihruog f

m

ділов6дство

ве

n;

-<аuш

m

служб6-

примІщення n;
~tuЬ. (,
n канцелярія
Oe.chicklichkeit f спритність, зруч
~ішшОІ1
НІСТЬ

m

прир6дження

selzen

_ n

'

гарматень 'm;

гільзи;

m

n

_ ао-

вкладатн гарматень ; lо.е"
стрільн6,
що
випало
3

vorzeichnendes _ n

f

вісь гарматня;

f

т6чка

до·

m;
...anschlag

гарматень

влучання гарматня;
_aul"cblag m удар гарматня, па
дання
г_; _агl
рід
гар·
матня;
_auizug m гарматннй

f

n

безшумний

Оегl. f прут m
ОегнсЬ m
запах;

Ое"сЬ08 n

~сЬве

шина; _we"en n су дівництво
geringliigig маловажний, незнаний
Oeriogliigigkeil f маловажність
Oering"chalzoog f нехтування, ма-

Оегірр.

ое"сысь'Івlеil

geschlo.sen зІмкнений

рогосвітильний

ОегЬегеі f гарбарня, чинбарня
оегісы n суд m
ОerісhlsJоШzіег m судовий стар-

gerippt
gerolIt

Oesch08zuodung
Oe"chirr n п6суд, упряж
geschlangelt вильний

m

елеватор; ...ЬаЬп f траєкт6рія,
дор6га гарматня; _bodeo m дно
n Гарматня ; _drehung f обертан
ня n гарматня; _durch"chlag m

проб6Jна

(; '_eio"cblag m

влу

t

чення n гарматня; _ехрlовіоп
[р6]зрив гарматня; _Iaog m пе
реймальник стрілен (вал для пе
реймання стрілеи); --'Iug m літ
гарматня; _liihrung f напрямний
пояс6к m; _garbe f сніп m траек
т6рій; _geschwindigkeit f швид

кість

гарматня;

'-Ь.еьеzапgе

клІщі рІ до важких

f

гарматнів;

_hohlung f порожнина гарма:rня;
J<appe t наконечннк m гар·
матня; _kern m осердя m гар·
матня; _kopl m головк6ва часть
f гарматня; _korper m к6рпус
гранати; _Iager n склад гармат
нів; _Iange f довжина гарматнЯ ;
_Iehre f иаука про гарматні;
_liderung f обтурація гарматнн;
_.liпіе

f

ZJn n

склад

матнів;

лінія ль6ту кулі; _шаgа

m,

МЗr'ззин т гар

_шапtеІ

т плащ гар
матня; _pendeluog
коливання
гарматня ; Jaum m ЛЬОХ ДЛЯ
гарматнів; _spilze
голІвка гар
матня; --зргепgstiiсk
скалка
гарматня;
_Ioler m відбивач

f

n

f

n

f

стрілен (прн стрілянню через
пропелер); _Irage f н6ші рІ до
гарматнів;
_Irichler m лійка
гарматня; _umdrebung f 6берт
m гарматня; _wirkuog f дія гар·
м!lтня, чинність г_; -ziїodung f
зав6гнення n гарматня

t

Оезсмеі
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Оезсмеі

n КРИК m
Oescbiitz n гармата t; abgeprolzles
- n зн~та гармата f з передка;
апlотаl.асЬез _ n автоматична

гармата (; eingebanles _ n неру
хбма гармата (; gIattes _ n глад
коцівкбва гарм!!та (; kleines _ n
гарматка (;
ІеісЬІе" _ n' легка
гармата (; unbespannles _ n гар
мата
без запрягу
Oescbiitz ___ гарматний; _acbse f
гарматна вісь; _зrl
зразбк m
гармати, рід т г_; _аиlаlеНпп:

t

t

f

YCT~Ba гармати, гарматна у_;

--"usrnstung f озбрбєння n в
. гармати; _bedeckung f. прикрит
тя n, захист n гармати; --"edie-

пип: f обслуга гармати; ~еІ
Іпп: f гарматна плятфбрма, г_
площинка;
_depol n (Oslerr.)
гарматне
деп6;
_exerzieren n
гарматне
навчання; _fa&rik
гарматна вирббня; _Iernrohr n
оптичний. мірник т гармати, па
норама f;
_Іеll
n гармоІтне
сало; _Іеиет n гармоІтний вогбнь
m; _fiihrer т начolльник гарма
ти; _gespaDl! 1> гарматний зol
пряг m; _gie8erei f гармоІтна
вирббня f; _kampf m гарматний
бій; _kampfwagen m гармоІтний
танк; --kasematte
бліндаж m
ДЛЯ ,гармат, каземат 1n ДЛЯ Г_;
_kompanie f сбтня полковбі ар
тилерії; --ktirper т тіло
гар
мати, кбрпус г_; _kraltwagen m
гарматний автопанцерник; _Іапl
m цівка f гармоІти; --'ebre
гарматне навчання n; _park m

t

t

n

t

гарматний парк;
матний передбк

_prolze f гар
т; _puJver n
т; _re"erve f

Гарма,ний пброх
гармат'ний запас т (в фортеці);
~ісЬlеп n націлювання гармоІти;
_robr n ціва гармати; _scbarle
гармоІтна амбразура; --вlаlfеl t
бойова частина батерlї; _sland
m стбянка f гармати; _"lеНпо: f

.f

t

гарм:!тна позиuія

gescbiitzt захищений
Oescbiitzwagen т гармоІтна
фбрма

f

панцеропбїзду

плят

geslallelt
gescbiitzweise

гарматами,

погар

матно

OescbiilzlzubehOr n гарматне при
ладдя; ....zng т чотоІ f гармат;
....zugwagen т гармоІтний трак·

тор; --Zwischenraum т ПDміжгар
матний інтервал, IL прбміжка
Oescbwader n' ескадрилья (літаків);
ескадра f (кораблів); _arzl т
підполкбвник-лікар фльбти; --'lп:
т літ ескадрильї, груповий літ;

т груповий бій в пові·
трі; ~еіІ т ключ ескмрильі
хуткий, бистрий
бистрість, хут
кість, швидкість; жвавість; ап
_ zunehmen приймоІти швидкість;
_ іо km іп einer Stunde швид
кість в кільометрах З3 годин'у;
mіШеrе _ пересічна швидкість,

_kampf

geschwiod жвоІвий,
Oeschwindigkeit f

середня UL.; _ iiber dem Bodeo
надземна
швидкість;
verander-

liсЬе _ змінна швидкість; verdoppelte _ подвбена швидкість;
m швидкомір, тахометр
Oeschwindschritt m швидкий крок
geschworen присяжний, присяглий
Oeschwulst f пухлина
Oeschwiir n болячка f
Oesellschalter т спІльник
gesenkt по·, [за]тбплений; спуще
Jшеssеr

ний; знижений

закбн т; _losigkeit f
беззакбння m
gesetzwidrig протизакбнний
'gesicherl забезпечений, вбезпече·

Oeselz n

ний,

запевнений

OesichlslfeId n пбле видности;
_kreis т ббрій, виднокруг, кру·
говид; -",aske f маска до фех·
тування; _winkel т кут збру
Оезіше

n

карунка, ('зимс
збиранина, галайстра
запряг
gespannl зведений (збрбя); натЯ'
ГIlУТИЙ, напружений

OesindeI n
Оезрапп

n

Oesprach n розмбва " ба"ачка (;
_ fiihren розмовлАти ; --'Iklappe t
розмбвний хлип ак т; --""perre f
заборбна
радіом) •

gestalfeIt
НИЙ

розмбви

(телефбном,

східчастий,

зешелонбва
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Oestaltnng
Oestaltnng

t

утв6рення n; влашту

n;

вання

організація,

оф6рм

n
Gestiinge n,
лення

t

жердина {, тичина
стан6к т, статив 9n;
_Iernrohr n зорова труба
на
стативі; _lаlеІІе л~фет·стан6к m
Ge"tellung
призов m, заклик m;
яв[к]а; _sbelebl m наказ яв[кlи;
_"ort m пункт яв[к]и, п_ при

n

OesteJl

t

t

t

_splatz m мІсце n зда
-stag m день яв[к]и

зову;

вання;

Oestirn n сузІр'я
gestreckt розтягнений; положистий
'Oestriipp 11, чагарник m

Gestiit n І{інський зав6д т; _sbrand
'Щ,

n

завідське тавр6

прохання,

Oesuch n

подання

ge"und werden йitЗД0ровіти
Oesundheit t здор6в'я n; _sansschuB m санітарна комІсія {;
_sdienst m служба t гігієни;
_slebre t гігієна (наука); _"pllege
f гігієна; _szustand т стан здо
р6вля

getarnt [за]маск6ваний
Oetr.ide n зБІжжя
getrennt роздІльний, передІлений

n

Оеlгі.Ье

передавйльний

меха-

t

швид

нізм т

Getriebskasten

т кор6бка

костей

getroff.n

вражений

ОеІііттеl n бійка {, колотнеча {,
товпа
geiibt наlвчений, ви_ (чог6), ви

t

мот6рність

ОеііЬІЬеіІ
вправність, навик т,
трен6ваність
Оеуі.гlтеlег n КNдрат6вий метер

t&

'"

Oewiihrleistung t

забезпека, порука
Gewahrsam 'т, n арешт, ув'язнен
ня;
іп _ bringen
забрати
до
в'язниці
Gewalt
насильство; влада; тіІі
farische _ військ6ва влада; _
ііЬеп вживати насильства; zivile

f

_ цивільна влада
Oewalt ...•валт6вниЙ; -",arsch m
r'валт6вний рух,

r_

марш

gewaltsam насильно
Gewalt"treich т рапт6в[н]ий

меткість;

газонепрониклива тканина

t

Oewebe ... тканинний
Oewebr n гвинтІвка t, рушниця t,
кріс m (Гал.); _ anlegen прикла
дати ; _е auseinandernebmen роз
бирати к6зла; _ laden заряджа
ти rвинтfвку; _ prasentieren пре
зентувати збр6ю; das _ schliigt
r'винтfвка відбиває; das _ ит
biingen перевісити .винтівку че
рез шию; d.s _ zerlegen розби
рати гвинтівку; das _ ziehtn на·
різувати канал гвинтівки

Oewebr ... рушничний, гвинтівч'а

t

ний; _auПаgе
уп6ра для ру
шниці; _aulseher т завІдувач
збр6ею; _Iabrik f вир6бня
РУШІІИЦЬ, .винтівок, _lесЬІеп n
фе~тування n рушю\цями, гвин
тівками; _lеН n рушничне сало;
_іеиег n рушничний вог6нь m;
_Ieuerbereich теФера f рушнич

t

ного вогню;
ник

_fiihrer m началь

кулемету;

_granate

t

руш

нична .раната; _granatenschiitze
т Гренадіор
з
'ранатометом,
рушничний Гранатометник; _grill
т рушничний хват; _hemmung f
затрим[ка] гвинтІвки; _kammer
рушнична кор6бка; _kolben m
(рушничний) прикл~д; -kugel f

r

стрі.,ьн6

t

",

р_ куля;

r'_;

_шuпtіоп

_Іапl m цІвка
рушниці, ц_ f
.винтівки;
_modell n зраз6к
r'винт(вки,

м6дель

t

рушничне стріливо n; _mnsler
n взір 1n rвинтівки, взір кріса
(Гал.); _іН палІя f до рушниць,
0_
до .винті"ки; _р.Ігопе
рушн~ч~ий набій т; _priilnngs-

t

t

t

komm18s10n

комісія

випробу

вати ручну збр6ю; _pulver "
.винтІвчаниЙ п6рох т, рушнич
ни~
п_;
_pyr.mide
к6ала;

m

-1"~eтen

-1"шg

напад

ємкість,

Gewiisser n в6ди рІ
Oewebe n тканина t; gasdichles _ n

рушничне

школений

t

Oewehrschart.

t

Oewandtheit

л6же

m

n

_8сЬ.гІе

t

рушничний

ант~бка

f

рушниці,

ремінь;

t; -schalt m
rвинтівки;

рушнична амбразура;
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Qewehrschlag

т
удар
збр6ею,
у_
збр6ї (при вистрілі); _всыitепn
т
кулем~тні
гриндж6ли
р!;
_schlo6 n зам6к т рушниці,
гвинтівки; _schmied т збрбйний
майстер; _sшtzе f стояк m на
рушницю; _triiger т кулеметний
стрілець,
носильник кулемета;
_tragtier ," в'ючне звіря для
кулем~та; _vormeisler т (Озlегr.)
начальник кулем~та; ~uЬеhбr n

_schlag

приладдя до

Гвинтівки

вага f;
Sprengladung вага f
розривн6го заряду; зреzilisсhеs
тягар~ць

Gewicht n
_ n der

_ n

питома

п6вна вага

т,

t;

вага

f

уоllео

_ n

Gewimmel n метушня t
Gewinde n [на]ріЗЬ, Гвинтова різь;
eingiingiges _ n поединча на·
різь t; mehrgiingiges _ n МНого
р'азбва нарізь (; -<ing т кільце
n з гвинт6вим нарізом
Ciewinn m зискання n, виграш
gewinnen вигравати, виграти, зи
СІ<ати;

ззхватити

Gewinnung

t

n;

плення

опан6вання
виграш

Gewissenbaltigkeil f
млfнність
GеwШеrпеіgппg
г6да

f

m

",

з.х6-

сбвісність, су
загр6злива

по-

t

звичай т, звичка
склепіння
gеwбlЬt опук[л]ий
gewunden вкручений
geziihnl зубчастий, трубовий

Gewohnheit
GеwбlЬе n

gezaumt

загнузданий

gezogen (Waffe)

нарізний, нагвин-

тбваний

Gezweige n галуззя
Gier f жажда

t

GШ потрута
GШ. "
отруйний; _gas n отруй
ний газ т; ~escb06 n хемічний
гарматень т; -<auch т отруй
ний дим; -<auchkerze f отруйна
свічка

giltig

отруйний, отруйливий, отрут

ний

Giltigkeit

t
t

отруйність, їдовитість

GiЩkегzе
отруйна свічка, отруй
лива с_; ~Іоll т отруйна речр-

Gleisweite
вина

діяння

t;

_wirkung

'n

f

ОірlеІ т верх, верш6к;

t

отруйне

_punkl '"

вершина
Оірв т гіпс
ОШег n гратник т, дротяна мережа f
ОШег ... гратчастий
gittегlбгmіg Гратчастий
Oitterlmasl т гратчаста щ6гла [;
--'1etz n мережа координат
Оіасі. n гласис т
Glanz m блиск, п6лиск

t

gHinzen
Ша. n

блискучий, (лянсуватий

скло, склянка t; ргізшаІі.
призматичне скло; _glocke
скляний ковпак т; _ЬііІlе
скляна гута; _liЬеllе f скляна

sches _

t

f

поземниця

Glasur f r лязур а;

_всЬісЬІ

ва Глязури, шар

glatt

веп
начисто
відп~рти

f

вер с,

г_

ковзькйй, гладкий;
відбити,

_ abwtiцілк6м

Oliitteisen n гладило
ОІаІІгоЬг . "
гладкоцівк6вий;
_walle t гладкоцівк6ва збр6я
Glaube т вІра f
gleichbleibend постІйний, сталий
Gleichgewichl n рівновага (; sicheres _ n стійка рівновага t;
_ verlieren перехибнутися
Gleichgewichlslage t стан т рівно
ваги

ШеісЬЬеіl

t

рівність

gleichllaulend рівнобіжний, рівно
лежний;
_lantend т6чний, до
ст6тний, дослівний

Gleicblmii6igkeit
~ісЬІег т

t

рівномірність;

випр6стувач
рівнорам~нний
GIеісhsсhrШ т рівний крок; іт _
мірним кр6ком
gleichseitig рівнобічниИ
GIeichstrom
ctaJini\-.< струм;
_wecker т (телефонний) дзвін6к

gleichschenklig

m

рівномірного

струму

Gleis ..• рейковий, колІйний; _ап
schIuB m сп'Олучення ,~ к6лією;
_balken тлежень; _kette f пла
зун m; _kettenantrieb т плазу
н6ве руmило n; _weite t шири
на к6лії, ш- рей6к

ОІеіІ
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...

ОІеіІ . . . ковзнИй; поворітний;
-ЬаЬо
rриндж6ли р! ляфета;
-Ьоol n r лісер m
ОlеіІео n ковзання
gleiteo к6вз[ну]ти
GIeitllug m ковзання, ковзний

t

літ; спускання

n

плззом;

-zeug

вітрун m, планер m
.
GIеЩkulе
п6лоз тлітака; Jlog
т поворітне кільце n; Jchutz
т охор6на
перед к6взанням;
_vorri~htuog
рух6мий прилад
т
(кулемет);
_wiokel т кут
спускання (літака)
Glied планка t, кільце; член m;
kiiostliche. _ n штучна кінцівка
{, протеза
Gliederabstaod т поміжшерег6ва
дистанція f
gliedero роз[по ]діляти
Gliederung f склад т, організа

t

t

t

t

ція; угрупування
ня n; роздfлення

n,

розставлен

n

gliederweise ланками, шерегами
GliedmaO. пІр! кінцівка (людини)
GIimmer т ЛОСняк
Glimmer. .. лосняк6вий; _ыіІІ-сЬеп
n лосняк6ва платівка;
_Іеовlи

n

лосняк6ве вікн6

Glocke t дзвін т
Glockeo ... дзвінковий; ~еісЬео
gebuog f дзвінкове гаслу вання n
Gltih[lampeoaoruf т оптичний ви
клик; _lісЬ. n жарівк6ве світло;
-ziinder т жаровий аапальник
GIyzerio n гліцерина t; .J>remse f
гліцеринова гальма

Gnade f ласка, милосердя n; аоl
_ und Uogoade на ласку й неласку
,
Goadeo[erla6 т указ помилування;
..gebiihroisse tlp! пенсійне утри
мання n; _gehalt n пенсія t;
....вlоО т смертельний удар з мило
сердя;
-zulage f додатк6вий
КОШТ m для незам6жних стар
шин

Goldfuchs
масти

t

т

кінь золотистори>Ко!

r6ндоля; -"1Iordnung f
розташування rонд6ль; .J>oden
т дно r6ндолі; .J>rand m по-

Gondel

Grabeoverzweiguog
жежа в r6ндолі; _роll.. твід·
пружник r6ндолі

Gong n rOHr '"
Goniometer n rOHioMeT[e]p m
Goniomelrie t rоніометрія
goniomelrisch rоніомеричний
Gosch n rюйс т, майва t на
реді корабля

пе-

t;

Gonvernemenl n

губернія
..зslаdt
губерніяльне місто n
Grab n гріб m; аНев _ n старий

t

гріб т

Grabeo

т рів; шанець, канава

t;

еіпеп _ уош Feiode siiubero очи
стити шанці від в6рога; nasser_
водяний рів
Grabeo . .. траншейний, шанце
вий;
_abhordiensl т служба

t

під слуху в шанцях; ..arIШеrіе
траншейна артилерія; .J>agger т
шанцевий екскаватор; ~евсЬо6
т 6бстріл шанців; .J>eslreichung
6бстріл т шанців; .J>oschung
схил т р6ву,
спадистість;
inoere _boschuog внутрішній схил
m р6ву; _dieosl т служба
в
шанцях; _f1aokierung
флянку
вання n
шанців; -Ilankieruogsспоруда
флянкувати
aolage
шанці, рови; _gabeluog
р6з

t
t

f

t

t

t

m

вилок

шанців,

розгалуження

n ш..; ..geschiitz n траншей"а
гармата t; ~ашрІ т шанцевий
бій; -1<аооое траншейна пушка;
_kaole
край m шанця; .:...kr~u
zuog

t

t

t

n

перехрестя

перехрищування

n

t

шаНЦІВ,

р6вів;

J<rieg

t; _mor"er m
t; _oelz n

т шанцева війна
траншейна мортира
мережа
шанців,

м-

ровів;

_profil n пр6філь т шанця;
_siiuberuog t очищення n шан
ців;
_schere t розх6дження n

t

шанців; _воыle
дно n рова, д
-"piegel т шанцевий
периск6п;
_stiirke
присутній
бойовий стан (в шанцях); _вІоlе
стрілецький
приступок т;
_вувlеш
n система
ровіВ,
п шанця;

t

t

уклад т р_,

_Неlе

guog

f

t

система

t
t

шанців;

глибина р6ву; _verzweiрозгалуження т шанців;
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Orabeowachtpo.teo

_wachtposteo т шанцева стІйка
(; _waod f стіна рбву, с
шанця; . _wehr f капонІр; ііп8ие
_wehr назверхній, збвнішній ка
понІр

т ступінь,
градус;
iillerer
пінь

Orad

paHra (; ступінь,
_ старшнй сту

градусннй;

Orad. "

відзнака

f

_abzeicheo n

ранrи, в_

f

ступеня;

_eioleiluog f градусна пбді/lка
gradlinig простолінІйний
Oradnel.; n мірильна мережа f
Oranal ... rранатний
Oraoale f (раната
Oraoalen •. _ rранатний; _Iiillung f
заряд т rранати; J,iirper т
кбрпус rранати; .Jiioge f дов
жина rранати; _sigoal n гасло
rpанатою; _Irichter т лійка f
rранати; _werlen n метання rpa-

натами, rранатометання; _werfer
т

rранатометник;

запальниК

-.Ziinder

т

rранати

Oraoil т rpaHiT
graphiBch rрафічний
OraB n трава (; welkes _ n в'яла
трава (; _Iuller n паша f; _griin

n

травнева зелень

f

Orausamkeil f жорстбкість
OrauBchimmel т кінь чалої мастИ
Oreiler т хвашка f
Orenadi.r т rренадир
Oreoadier... rренадирський; _miitz.
f rренадирська шапка, r_ ки
вер; -1'egimeol то rренадирськИй
Оrепzе

t

lestigl. _

границя,

руБІж т;

Ье

укрІплена границя, у

руБІж т; oaliirliche _ прнрбдна
границя, п_ руБІж т; .lrаlе
gische _ стратегІчний руБІж т,
с_

границя

Or.nz . .. корд6нний, граничний,
при_; _bewohner т прикордбн
ник;
_Bcheide f урбчище n;
_Bchulz т охор6на f ГРl!'иць,
граничиа стqw\жа (; --"perre f
замкнення

граничний

n

границь;

--"Іеіо

m

стовп т, г_ камінь
_verleidignngsplan т плян
оборбни границь;
_wache

m;

n,

хват

n

OrinBel

мірникбвий

(Oslerr.)

прбріз

Grippe (.

rрипа

оrоыьвtimmuпgg f грубе настр6єн
ня n (радіоапарата); _еіоlеіІоп:
приблизна пбділка
Oro. n головнІ сили /pl
Oro8aogrill т атака з великими

t

t

силами

OraBe f

величинй, великість, р6з

мір

Or08111ugbool n човнолітак-велет;
_lIugzeug n літйк-велет; -'пп
kenslatioo f радіостація великОЇ
сили

Oro8grube f велика яма
groBkalibrig великокалібрбвий
Or081kampl т великий бій, б_

великих рбзмірів; _kаmрlвсhШ n
лінійний корабель т; J,amplzone
район твеликих боlв;

t

_тасы

f

великодержава, велика

потуга; '_тавl

_Bender m

grаuеп днітн

полк

Orundge.chiitz
_wachl 1. гранична сторбжа;
-.Zoneogeblet ппогранична сму
га (, пригранична с_ f
ОrШ т ручка (, держак, рукlв'Я

m

rрот_щбгла

(;

міцний передавач, ве
лика
радіовисильня
(, виси
лйльна стація (; _Іаl f пБДВНГ
m; _ІеіІ m головні сили f /pl
gr08ziigig великий, буйний; _ ао

gelegt

широко задуманий

Orube f

копальня; діл тІ
т кош!льник

Jlarbeiter
Отііп

f

зелень

t

яма;

Oruod т підстава '; причина (;
rpYHT: gesetzwidriger _ m неза
кбнна причина '; schwerwiegender _ m поважна причина f
Oruod _ " rpунтовий; _aulBtellung
f основниЙ лад т, 0_ ладнання
n; 0_ порядок m; _dotierung f
основне постачання n
Oriinder т закладник
Orundllorm f основний лад m;
_Iuller n засадний фураж m;
-:edaoke т основна думка (;
_gehalt n основна плаТ\lЯ (;
_geschiitz n основна гармата f
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ОгUUd:.гuпg

Огuпdlіeruпg

rрунтування

n;
n;

_Iadung f основнйй заряд
_Iage (, основа, підстава; фун
дамент m; раввіуе _Iage пасйвна
основа;
рпsitiуе Jage актйвна
осн6ва

rрунтовний
Огііпdliсhkеіt
фУНТОВllість
Orundlliste
призовний лист6к;

griindlich

t

t

_punkt m основна точка t;
-richtung t основнйй напрям m;
-richtungslinie t основнйй напрямок
m націлювання; ~іВ т
тІЯИ;

сада

6брис, нарис;

f

_satz

'1n за~

Grundsteinllegen n закладання; _Іе
gung f закладини Гlрl
Grundstellung f основна постава,
підстав6ве

пол6ження 91-

Grtindungslest n св'ято
Orund'tuch n сукн6 на
головне

с_

основин
уніФ6рму,

_wasser n

убору;

підгрунт6ва вода (,
(рунтова
В_ Т; _werfer т основний міно

,,';т: ~аЬI

n

Огііп:lоІІег

t

основне числб

фураж

m

сир6ї

n
тра

вн; _kreuz n «зелений хрест»
(Ta~"Ha назва бойов6го газу)
отава

Orum(me)t n; m

Огор"е

f

група

f

(операт_); рій

m

(орган_)

Oruppen _ .. груповий;
_beiestigung f групове

ройовий;
укріплен

ня n; ~ildstеН. f лябораторія
повітрофотографії групи, армії;

_einteilung f розп6діл n на гру
пи:
_I.rnsprechabteilung f теле
фонний відділ m групи; _Іео.г n
груповий аог6нь m; _fiihrer m
ко",андир ланки (піврою ), гру
паБбд; _funkkommandeur m нЗ
чальник радіозв'язку ГРУПИ, к6р
пусу;
_kampl m груповИй бій;

_kпJоппе
f групова колона;
_kоmmапdеuг rn командир гру
пи; _kommando n командування

f

групн армії; _reserYe
запас
оперативної групи; ~сЬіеВеп
стріляння

n

р6ями

рбями
ОгорреnzіеІ n групова ціль f
gruppieren [з]групувати
Oruppierung f [з ]групування

gruppenweise

m
n

Oiiterzug

OruB rn поздоров[лення n]
griiBen здоровити
Oru8zwang m повинність t
~и

шану

ля

f

відда-

Oriitze t крупи рІ
Oriitzsiickchen n т6рба t на крупи
OueriJIakrieg m партизйнська війна (, партизанщина (,
гуеріл
OuHasch rn гуляш
Oummi n; rn rYMa t
Оошші ... rумовий; _band " ryмова стрІчка t; _bereilung f (у
мові обручі рІ; _bulier m rYM6вий відпр"}жник; _гапре

t

rYMo-

ry-

вий пдазун m; _геНеп m
мова шина f, г_ обруч; ~сЬеіЬ.
f rYMOBa переліжка; _асыосhh

rn rYMOBa

кишка, г_ рукав

giinstig сприятливий, догідний
Ourgel f гортань
Ourt (des Plerdes) m; Our![e] f
попруга; стрічка; _е nachlassen
попустити

попруги

111 п6яс, пас, пояс6к
Оїіг!еl . . .
поясний ;
~аЬп
окружна залізниця;
--'еs!uпg
поясна фортеця; _Iigur t пояс
на фігура; _Іог! n форт m обо

Giirtel

t

р6нного

ясний

п6ясу j

панцер

t,

_panzer

(корабл>і);

пспоруда
укрІплення
рбнного пбяса

m

ПО~

_werk

n

обо

gur!en наповняти набlйні стрічки
Our!lenladung f заряжання стрІ
чкою;
_Iiiller m прилад до
набивання

--zufiihrung
стрічкою

стрічбк

t

(кулемета);
подавання наб6їв

Ousmatik m гузматик
gusmatisch гузматичний
ОоВlеіаеп ", _stahl rn чавун m
Ou6,s!ahl ... чавунний
Outach!en n р6зсуд, бсуд; думка
ОііІе

f

добр6тність

Оіі!ег~аhпhоl

m товар6ва стація (,

Т_ Двірець;. _Vllilgеп m товар6вий віз, Т_ Bar6H j offener _wagen
відкритий товаровий віз; --zug
1n товар6вий п6ізд, вантажнИЙ
п_
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gulgelarnl
Д6бре

gulgelarnl

замаск6ваний

Halskoppel
Gушпаstik

гімш!стика, рухаика
жироск6п т,
(ірос

Gyroskop n

ОоllарегсЬа 1t rутап"РI'/а [.- _ха [;
Jiinder m rутаперчови:й: ['ніт;

к6п т

-"iindschnur f

запальний шнур т
з. tут.аперчовою ізоляцією

н
Haager
krieg

АЬkошшеп

Haager

І

Газька
морську війну

n

ііЬег

den See-

Конвенція

про

Konlerenz f Газька Кон
_' Landkri_gBordnung f

ференція;

•

Газька

постан6ва
путню війну

про

сухо·

f волосяна щІтка,
щітка-волосянка; _ЬовсЬ т кич,
ка (на кивері) ; _d_ck_ f воло·

Haarlbiirsle

сін на дерга, в_ поп6на; _Iarb_
барва вол6сся; масть звірят;
":schopl т чуприна (; -"011_ f

f

щІтка
т6м)

під

бабкою

(над

копи·

ьаы АсЬІ!

(Oslerr.) струнка!
Hack_ 1 дзьобак m
hacken рубати, дробити, крушитн
Hacks_1 т січка 1; _ Bchn_id_n
рІзати сІчку; _schn_ide f січкарНЯ
Наlеп т пристань (, порт, га·

f

вань
Наl_п ... портовий; -"nlage
това споруда; _dашш т

ТОВИЙ

'_sperre

1 пор·

МОЛ

1

т,

П_

загор6жа

пор·

загата

в'lзду

';

до

прйстані
Наlег т овес
Наlег ... ві.СННИЙ; ~аІіоп 1 дача,
пайка
вівса; _sack 11" вівсяк,
саква 1 на овес; ~оЬо8е t до
. датк6ва пайка вівса; -"ug т
п6іsд з вівс6м (до 300 тон)
Наll 1 арешт т,
ув'язнення n;
_ba,keil 1 відповідальність
Ьаltеп

відповідатн

за

що;

ПрIJЛИ'

hаkепlогшіg гакуватий
свастика

Hakenkreuz n

Наіп т гай[6К)
ЬаlЬаоlошаІівсЬ півавтоматичний

1

НаlЬ . .. пів ... ; _bastion
півбасті6н т; _Ьаlаillоп tr пів
батальй6н т; -Ьаll_гіе t пів·
батерlя; ~bool n півпонт6н т
(кінн6тний
парк);
-hrigad_ 1
півбриrада; _drehung 1 пів6берт
т, п6верт т (иа 180'); _kolonne

t

кІнна

кол6на

f

_kошрапіе
півк6ло

n

приступками ;

півс6тня;

hаlЬkгеівltiгшіg

_kreiB

т

пі"кол6"ий
півкуля;
_шапlеl·

Halblkugel '1
geBch08 n стрільн6

з неп6вною
обол6нкою (плащем); _шевsег т
луч, р4діюс; _шопdmпівмісяць;

ра"ел!!! (форт.); _panzergranale
півпа!!церна (раната; _ропlоп
т пі"понт6н; _produkl n пів·
продукт т; Jjng m пів кільце n;
_schritt т півкр6к; _Iank т пів
танк; _lосЬ n пі"сукн6
halbverdeckl напівзакритий

t

Halblw_ndung 1 пі"6берт Щ. (90'),
ПQверт т; -"ug т півчота t

Наlftег т,
-"іешеп

1

т

недоуздок, вуздечка;
чумбур; -"iigel т

п6води р! нед6уздка

Наllе

n,

t

заля;

ангар

БІльше приміщеннЯ

т;

_ngeral n

,ангару, М_ залі;
завІдувач ангару

майн6

-лшеіstеr

m

naTIf, зчіплюватися
Haltung t відповідальність

Наlш т бильце n, стебл6 ,,; Jul·
lег n трав'яний [пр6)корм т

. _ spannen
Haken т гак

. жолоб ник n (інструмент); _Ьаll·
lег т, t підборІдник; JlOppel f

НаЬп

т

кур6к

(зброї);
кран;
натягнути кур6к

Наlв т шия ", шийка (; _band "
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HalskoppelkeHe
нашийний реміиь т; ~оррelkеНе
( лаицюг\\вий, ,иашильник т;
...Іеіl т (Geschiitz) гонтель, гал
тель; -І"іешеп m нашильник, на
шийник; ...Iing т хомут

НаН т зупинка

(, пост6янка 1;
t; innerer _ т
єдність (

непохитність

внутрішня
видержливий, тривкий, не

,

haltbar

похитний

Haltbarkeit (

тривкість, мІцність,
непохитність, вй.триманість

Halt. _ _ _

затримний,

зупинк6вий

Ьаltе~ держати; зупинятися, за
держуватися; -'аввеп зупинити,
казати стати, К_ зупинитися

HaHeleine ( от6са, поясна линва;
_ шit Haken от6са з 3а'lепою
HaH'lplatz т мІсце n перебування,
м_ n зупинки; _pnnkt т т6чка (
нацІлювання,

полустанок, пере
станок; ~сЬгаоЬ. (
затримна
шруба, 3_ rBHHT т; ~t.Не, (
переста нок т, зупинка; -"tiick n
защіпка (, заскочка (, затрим
ка (, ст6пор т; _tau n пору
чана линва (, код6ла (; _warz. (
виступ

Haltpllock m прикіл, припlн, накіл
Haltung ( постава, виправа (війсь
к6ва), поведІнка; Іове _ вІльна
постава,

В_ поведfнка

Hammer т клевець, м6дот

Hand f

рука; ausg.streckte _ про
стягнута рука; linke _ лівиця
Hand _ _ _ ручний, підручний; -.ап
kaulsplerd = Ankaulsplerd n;
_antrieb т ручна передача f;
-.apparat т ручний апарат; -"е
ІгіеЬвЬаЬп
( вузькоколІйка з
ручн6ю тяг6ю; -"ewallnung f
ручна збр6я; _bewegung f рух
рукамн; ~ошЬе (ручна б6мба;
ширина дол6ні; -"гешее
ручна гальма; ~осЬ n підруч
ник т; ~осЬ n liir Unt.rolfiziere
підручннк т для підстаршин;

-"reite (

f

_deichsel f

ручн6го

огл6бля,

візка;

дишель т

_drehmaschine f

електрогенератор з
редачею

ручя6ю пе

Handpll!1'~

Напdеlslшarіпе f торговельна, фль6та; _8сЬill n торговеЛI>ННЙ корабель т
,
Handlleuerwaffe f ручна стрілив!!а
збр6я; ~liiсЬе f дол6ня; '.:.gasЬошЬе
ручна газова фаната
handgemein рукопашний; _ werden
зчепитися битися
Напdlgешengе n рукотlшний бій
т, р_ БІйка f; .-granate ( ручна
фаната; .-granatenkapsel ( кап
суля-детонатор ручн6ї гранати;
_granatennieche f нІша для руч
них гранат; .-granatentrnpp m
ланка f
гранатометннків, ко
манда (, г_;' granatenwerlen n
метання ручних tpaHaT, грана
тометання;
.-gгапаtепwегlег
т

f'

гранатометняк; .-granatenwurl m
кидь (. ручн6ї гранати; .-granatenwurlanlage f пл6ща (для
навчання) гранатометання; _grill

т хват, ручка f; _ЬаЬе
затильник т (кулемета)

f

ручка,

handhaben орудувати чим; geschickt
_ вмІло орудувати
Handhabung f оруда, орудування;
_ f des Dienstes відбування n
служби, несІння n с-;' _sarbeiten (Ір! роб6ти, що вимагають
великої ей ли

т

Haodhaspel

ручний

кол6ворот

(мІна)

Handicap n
Handlkarren

гандикап m
т тачка f; kuшшеt n
хомут т підручного коня
handlich зручний до ужиття
Haodlliilter m вітра гІн з ручн6Ю
передачею; -'ultwedel т ручне
вІяло n
Handlung f

дІя, дІяння .~, чин
вчинок т; акція;
doppelte _ подвІйна дІя; ..feindliсЬе _ вор6жа, дlя;sсhііdliсhе _
шкідна дІя; wіеdегhоlепdе
пе
ріодична, наворот6ва дІя; -"Ireiheit f вІЛl>ність чинности, в_
дії; _skralt f міць діі

[ність]

т,

_

Напdlmаgаzіп

~

підручний

Mara-

зин
т;
..IIIaschinengewehr
ручний кулемет т; _packsack

,n
m

фуражна т6рба (; _plerd n під
ручний кінь т, запасний к_ m;
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Hanlrad
...rad n

керма

стер нове

к6лесо

rung f

штурвал

(,

n;

т,

...rad.lene-

штурвальне керування n;
...rашше
f ручний капар т;
...rіешеп тремІнна китнця f;
_scheinwerler т ручний світло

тість

Hiirtung t гарт т, гартування n
Harz темол:! t
Hasard n газард т; _зрі_1 n га-

мет, р_ прожектор ; _всмапЬеп

з:!рд6ва

т ручнІ лещета рІ; ~сЬпЬ
(; Jchnlz т цівко
ва накладка (; ~еilЬаЬп f під
чіп на залізниця; -веіlе f правнй
бік т запрягу (коня); _зіgпаl n
гасло руК6Ю, майовцем; _sirene
f ручна сирена; _зlrеісh т на
скок, наглий напад; _trense f
гнузда, нед6уздок т; _walle f
ручна збр6я (; _wagen т ручний
віз6к; _werk n майстерство n;
_werker т ремісник, майстро
ВИЙ; _werkermeisler т старший
майстровий; _werk••latle f май
стерня (швальня і_т_п_); _winde

slock

f

ручна

катеринка;

гнуздечка

n

f

Jапш

підручного

т

коня;

ручне гасл6, р_ знаК

т, з.. т рук6ю; Jeichengebung
f ручне гаслування n; Jiigel т
чумбур

Напlаеil n конопляна код6ла f
т
спадистість
(; п6кіт,
схил; аЬзсhііssіgеr _ положистиЙ
схил;
riickwartiger
задній
схил; зlеilеr _ крутий СХИл
Hangar т летів ня (, ангар

Hang

Hange _ _ _ висний, підчіпний ;
-hriicke f висний міст; -.lашре f

t

висна лямпа; -",аllе
висна
к6йка; -'"іешеп т перевісь (;
-всы88 n кол6дка (; Jilz т
почіпний
сідець;
_Іапе
т/рl
звисний
такеляж
т;
_Iro.se
mІр! висна линва
h"ugen звисати, звиснути
hangend [з ]виснИй
Hanke f к6вбчик т, вигнута кість

t

(коня)

. Harke f граблІ рІ
Harn т сеч f
Harle t сув6рість, твердість
H"nen n гартування
harl_n сталити, гартувати
Harlllnll_r n зерновий фураж
_ gпшші n ебоніт т

t

гра

Наереl
підійм:!льний кол6ворот
На.1
квапливість, п6спіх т
НапЬаіопеl1
n баrнет-тесак т;
НапЬе f покривець m, к:!птур т

т рукавиця

~еісЬеп

Напрllllапп

harlnackig запеклий, завзятий
Hartnackigkeil f завзятість, упер-

t

Haubitz ___ гавбичний
Haubilze f г:!вбиця
Haubilzeu ___ гавбичний; ..аыі-Inng f гавбичний дивізі6н т;
..batlerie f гавбнчна батерlя
Hauch т п6дув
Haudegen т еспадр6н (збр6я);
завадіяка

Напе
11

t

(ос6ба)

мотика; копаниця
купа

Haulen т
Напрl - - -

головна

головний; ..angrill m
(,

атака

г_

уд:!р;

рі

шучий удар, атака (; ..апgrillз
richlung t напрямок т рішучої
атаки; ..ЬаЬп
маrістраля, го
ловна залізниця; _ьеоьасы.r т
головний стежач; ..beobachlung5зlеНе
f головний стежовий
пункт т; _d_ck n головна палу
ба t; -'eder f головна пружина;

t

_gang т головна rалерlя t;
_ge.leH n (Oe5chirr) нагол6вач
т; -a:rab_nwehr t капонІр т;
_hоlш т основний стояк; _kadellonanslall t головний кадет
ський к6рпус т; J<ашрfliпіе f
головна бойова лІнія; _kашрl

t

sleHung
головн:! бойова по
зиція;
_kашрlzопе
головна
бойова з6на; J<olonne f головн:!
кол6на, г_ сила; J<ralt
го
ловна сила (вІйська); _krіеgз
Ьаlеп т головний воєнний порт;
-.lager n ГОЛОВНИЙ склад т;
-.leitung f головне управлІння n;
_Ieule рІ с6тники; ~асЬI
головна сила (вІйська), потуга;
-",angel т головна в:!да (,

t

t

t

rандж, безум6вна хиба

т;

т

с6тник;

с6тник

-",апп

придІлений

(;

Ьеіш

до

_шапп

Slab _

штабу;
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НаорlшеВоlеНе

f

_шеВ.lеНе
центральний топо
графічний брган m; _ро.lео '"
ГОЛQвна
стійка
t; сторожева
застава (в силі сотні, Австрія);
_punkt т головний пункт; _quarІіег
головна
квартира
(;
ОгоВе. _quartier велика головна

n

квартира

(; ...Iapport m

щорічна

контрбля

старшин
...Іеоегуе
f

запасу

f

(Австрія);

головна
резерва, г_ запас m; ...Iichtuog f
головний напрям m; ...Iichtpuokt
m головний орієнтир; _schied.richter m ГОЛОВНИЙ розсудник;

_stellung f головна' позиція;
_stoB m головний у дар; _teil '"
головна частина f; г_ сила 1;
_Ігорр
m головна частина f
аванrарду, г_ загін; _trupp der
Vorhut головна сила f аван
(арду; _truppe f головні сили
рІ, г_ військо п; _umwallung f

Heer
Hauslhaltsl'lao m бюджет; _ordnung f домовий порядок 'ІІІ,
лад 'ІІІ; _tier 1t домове звіря
Haut f шкіра
.
hautatzeod наривнйй, шкідливий
для шкіри, увередливий Hautcheo n болбна t
Hautlgilt n иаривна речовина (,
н_ отруя f; Jchadig.ung f уш
кбдження n шкіри, увередження
n ш-; _verletzung t зранення n
шкіри,

увередження
шкіряний сап

_wurm m

f

Науагіе

аварія,

ушкбдження

_Iahrzeug

кран n; _gewicht 1t підlймана
вага; _kraft f підіймальна сила;
_krampe f хоботова клямра ля
фета

baodplatz m

важеJIЬ6к;;
фізичний важіль
НеЬеl _ _ _ важільний;

m

f

_verteidiguogslioie t головна обо
р6нна лінія; _verteidigungszooe f

головна оборбнна з6на, г_ з6на

f

оборбни; _wache
гавптвахта,
головна сторбжа; _walle f го
ловна збрбя; _wagen
голов
ний
віз;
_walze
голоВний

t

m

вогневий вал m; _wefterwarte
центральна

метеорологічна

f

ста

ція;
бпір;

_widerstaod m головний
_widerstaodslioie f лінія
головнбго опору; _widerslaodszooe t смуга головного бпору;
-<eotrale t головна централя, г_
центральна
ловна мета

стаціп; -<іеl
г_ ціль

t

(,

n

го

Напrаріег Песпадрон m, рапіра f
дім m; _зоzug rn домаш

Haus n

ній 6дяг, касаренний
m домовий арешт

Hauserbelestigung f

v_j _arrest

укріплення

n

домів до оборони; -4гпрре f
група домів, квартал m; _kampl
m бій за будівлі

n

звідний,
під 'ємний;
важіль, воротило n;
·П рухомий під'ємний

НеЬеl

перев'яз
ний пункт; _verbandpuokt
го
1
ловний перев язн:йй пункт; _versammluog
загальні зббрн рІ;

Ш-;'

(корабля)

НеЬе . . .
_Ьаит m

головна заступа фортець; _Уег

головний

n

m

під6йма

f,

ner _

важільна
рамено

передача

n

важіля,

важіль;

klei-

physischer

_antrieb
(; -"гт
р_

т

т

псили;

_druck 'ІІІ важільний гніт; --І:гilf
m важільна ручка (; _kommutator тважільний комутатор;
_steueruog f важільне керуванhеЬеп нідіймати
[ня "

НеЬеl.сЬгапЬе
ба,

f

підіймальна: шру

.n, тягл6j
підіймальний ме

П_ (БИНТ n~; _іаи

_vorrichtung f

ханізм тІ П_ пристрій т;
плівар m

_werk

Hebezeug n під'ємний кран т, ді
Heck n корма f
[вар nt
Heck ___ кормовий
Hecke f живопліт m; огор6жа
Hecklleuer n кормовий вог6нь т;
_lastigkeit f тяготіння " назад;
_licht n світло на заді корабля,
кормове

<=-; _wоhпrаum т при
кормове приміщення n (на ко
раблі)

Неег

n

військо,. суходільна зброй

на сила
військо,

(; stehende. _
п_ армія

оатшепгаllео
військо

tj

постіАне
еіп

_ zu-

нашвидку збирати

97
НеШgkеіt
----------------------------------~--

Heer . • •

війсьК6вий; _l1ucht f де
зертування ", дезерція; _Шhrєг
полков6дець; _ШЬгuпg f стра
тегія; .-gerat n військ6ве при

Heer ...

m

ладдя,

в_ майн6

Heeres • .. військ6внй, стратегіч
ний; -"bteilung t оперативний

відділ m (в нім. мін. війни);
~пgеhOгіgе m військ6вий служ
б6вець; -"ngestellte m військ6вий
служб6вець,
військовик;
-"nslalten flpl військ6ві уста
н6ви;
_anwalt m військ6вий
прокурор; _artillerie
артилерія
вищого командування; ~uвgаЬе

t

t

видаток

f

m

на військо;

_aus-

slatlung матеріялове постачан
ня n війська; ~аuvегwаltungв
ат!
військ6во-будівельне упра

n

вління; _bedarl m потреба t
для вІйська, військ6ва П_; -Ье
diirlnis ппотреба для війська,
військ6ва п_ f; ~еlеЬI m наказ
війську; _bekleidnngsamt n упра
вління для умундярування;-.Ьerg
liibrer m військ6вий провідник
в г6рах; _bericbt m оперативне
звід6млення n; -.budget n вій
ськ6вий бюджет m; _druckerei
друю!рня військ6вого міністер
ства; _druckvorschrilt f віЙськ6·
вий статут m, служб6вий під
ручник m; _einleilung
органі

t

t

зація

війська, склад

ganzungBhestimmungen

t
В_; _er ..
tІрІ поста

m

н6ви про поп6внення (комплек

тування)

війська;

_lасЬосЬоlе

f

військ6ва шк6ла для цивільно
фахов6ї підгот6ви; Jlugwesen n

військ6ве
фронт
всЬоlе

f

m

летунство ;

_lrOBt

t

дієв6ї армії; .-gasвійськ6во-газова шк6ла;

.-gegensland m

військ6ва

m

річ

f,

в_ предмет; _gendarm
вій
ськ6вий жандарм; _gerat " вій
ськ6ве майн6; _gliederung f ор

Bariat n військ6вий комісаріят
_ki:irper m вище військ6ве
об'єднання n; _Ieilung t керів
ництво n війська; OberBle _Іеі
luug головне командування ",
штаб m
головнокомандувача;
_Iultwafle t військ6во-повітряна
m;

f

збр6я; _тасы
військ6ва по
туга; _nacbbut
стратегічний
ар'ерtард
m; _ривопаlатl n
управління для особirстогоскла

ду війська;

f

Jemontierungsinspek-

leur m

інспектор
військов6го
рем6нту (Австрія);
~евеГУе
стратегlчниЙ.запас m (головн6го
вождя); _sапішtsсhеl m началь
ник санітарних ча,тин армії;
_sauerstoflscbutzgerat n кисневий
охор6нннй апарат m; _schule

t

військ6ва

шк6ла;

t
f

-Slellung

t

військ6ва позиція; _8lгаВе
вій
ськ6вий шлях m; _unterkunltsamt
n уряд m для військ6вих при
мІщень; _verordnungsblatt·n ві

m

сник
джень;

військ6вих

розпоря

_verpllegungsamt n

ськ6во-харчове управління;

sammlung f
_verwaltung

вій

_ver-

скупчення n війська;
військ6ва адмі
віЙськ6во-господ.рче

t

ністрація;
управління n; _verwaltungsamt n
військ6во-господарче управлін
ня (в нім. мін.); _verwaltungswesen n віЙСЬК6во-господарча

адміністрація [; _vorhut f стра
тегічний аваНtард m; _wallenашІ n уряд для справ узбр6ен
ня (нім. мін.); _werkstatt f вій
сьн6ва
майстерня;
_wettkampl
m військ6ве змагання n; _wirtвсЬаlt f військ6ве хазяйство ,,;
..zehnkampl m військ6вий деся
тизм~г; ..zeitung f військ6вий

час6пис m
Heerlordnung
СЬКО,

t

зак6н

постан6ви

m

pZ

про вій
про

В_;

ганізація
війська;
_gruppe f
група армії; .-gruppenkommando

_scbau f
військ6ва
парада;
_straBe f військ6ва дорбга (вся

командування фр6нту; .-gut
військ6ве майн6; _inspekleur

n

n

n
m
_kavallerie f

інспектор війська;
армІйська кінн6та; _kommїssar
m військ6вий комісар; _kornmis-

Dtsch.-ukr.

4

ка для прох6ду вІйська); _wеsеп

військ6вість

[,

віilськ6ва спра-

НеіІ n ЗIUиток m, брощу<р'а
ЬеШg навальний
Helti:keit
навальність

t

t

[ва

f
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Heflpllock
Heflpflock тлинвовий кіл6к
HegerhauB n лісників дім т, ліснич!вка

t

t

Heide ЛУКlI, левада; пуща
Неіlап"lаlt'
саиат6рія, лікарня
Ьеilеп [за)гоtти, заг6ювати
Heilgehille т ліюlрський помічник;
_шіІІеl n лікн m/pl
Неіш n дім т, захист т;
_ der
rolen Armee дім т черв6ної
армії

Неішаl

t

t

батьківщина,

край т,

рідний

отчизна

Неіша!.

рідний,

. ..
_llugplalz

отчизняний;

n,

т матірне летище
рідне л- n; _geыеt n крайовий

t;

6бшир т, отчизна
.-І1аfеп т
рідна пристань
приналежна
п_
п_
в ріднім краю; -'оll·
schtrtz т повітрообор6на
от
чизни, батьківщини; -schlag m
основний голубник; -schu!z т
охор6на
запілля
heimtiickiBch хитрий, зрадливий,

t,

t,

t

t

t

вірол6мний

Heiratslgul n

вимІіганий посаг для
військовиків; _kau!ion f
~ol
n; _verordnung ностан6ви t/pl
для подружжя військовиків
Ьеі81апіеп гарячити, нагрівати
Heizanlage t злагода для огрі
Heizer т грубник
[вання
НеіzlШісЬе
нагрівна поверхня;
-.l<евзеl т нагрівальний казан;
_malerial n паливо; _ііі n течне
шіЛИВО;
_оlвсЬill n
нафтопа

=

t

t

ливний
корабель т;
паливник; -'Іраnnоп;

-,аош т
напруга

t

Heizung t палення n [розжарення
Heizwerl т опал6ва вартість t
Heklar т гектар
Held т гер6й, лицар
Helden . . . гер6йський
heldenhalt гер6йський
Heldenmul т гер6йство n, лицар

t

hеldепшііlіg гер6йський
Heldenl!a!
п6двиг т,

[ськість
гер6йство

Heller т помічник [т,
Hellerin t помічниця
Heliograph т геліограф

гер6йство

t

т, лицарство

n;

Неliош n гелій т
НеПе
ясність

t

_!пш

n

героtзм

heran"chie6en
hеЩgеlЬ ЯСНОЖ6втий; ~riin ясно
зелений

НеШпg

т

елінr

(місце

бу д6вн

кораблів)

m
.-I1ezug

Неlш

шишак, каска,
шол6м;
т покривець на шишаК,

п_ на пікельгцвбу;

_Bpilze

t

го

стряк т шишака (пікельгавби);

_iiberzug

т покривець на шишак
(пікельгавбу)

n

Нешd

сор6чка

t;

сітка

баль6ну

Нешш

. _.

гальмовий,

затримний

hешшеп здержувати, витримувати;
гальмувати
'

Нешшlkеil т клин гальми; -.l<еllе
гальмовий ланцюг т; -'<Io!z

t

т

гальмовий черевик,

ний клин;

ст6пор

_зсhuh т гальмовйй

черевик

f затрим[ка) т, завада
Непgв! т жеребець, Мир; halber_
Неmшuпg

мерин, чищений Мир; _.Іаlіоп

t

стація Мирів, жеребцІв
Henkel m ушко n, дужка (відра)
hегаыапgепdd звислий;
_шіпdего
низити, понижувати

t

HeraЬse!zuog f зниження n, ПОий
, ження n; скор6чення n (платнІ);
_ der 'DienB!zei! скор6чення n
часу служби

НегапЬilduпg
ня

n

t

підгот6ва, навчан

heraвbrechen вдиратися, ,вдертнся
НегапЬrіпgеп n підн6шення, дон6шення

долітати, долетіти;
_Iiiыо,' вісЬ додержувати сти

heranlllieg.n
кання

з

в6рогом;

.-І1аItеп дер

жати поблизу; підтягати,; -"'і.·
сЬео підлазити, підлізти, підпов
вати; -1assen підпускати; _шаr
Bchieren підх6дити (в маршовІм
ладІ);
_рігзсhеп
підкрадатися,
підх6дити скрито; _prallen нат
кнутися, натрапляти; наБІгати,
наск6чити; -'licken надlх6дити,
під-, наближатися, підступати;
_всЬаіlеп
підв6зити
(в
одн6
місце), нав6зити; -sсhіе8.п до
стрlлюватися до к6г6, підх6ди-
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hеrапsсhlеісЬеп

ти до в6рога стріляючи; .-асыі-
сЬеп, вісЬ підкрадатися ; ~іеЬеп
доІтягати, пр"НеrапzіеЬеп 91, притягання
Heraulzieben 91, підтягання
Herausgabe f випуск т
hегаuslhаuеп вибивати;
_Ьеllеп виручати;
..krіесhеп виповз[а]ти,
вилазити;
-.lапlеп
вибіг[а]ти;
-.lосkеп
ВИКЛИкатИ,
вивабити;
..mапОvrіеr~п виманеврувати
Негаusпеhmеп 91, виймання
Ьегаuslгеitеп виїздити B~I'XH; -1"01lеп вик6чувати
Негаusгоllеп 91, вик6чування
berauBlriicken вирушати, висувати;
-I'ulen викликати
Негаusгulеп 91, виклик т
berauBlscbiebbar висувнИй; _schlepреп
виволікати,
ВИВОЛОКТИj
.-арrіпgеп вискакувати, вискочи
ти,
вистрибнути;
.-аtобеп
ви

штовхнути, вишт6вхувати;

....zie·

Ьеп .. витяг[а]ти
Herbeiliibrung f прив~дення 91,
Herbstlmanover 91, осІнні ман~ври
т/р!; _iibung f осіння вправа
Herd т в6гнище n
hегеіпkrіесЬеп вповз[а]ти
НегgеstеШе т
виздоровець

(що

повернув до лlиії)

Hering т (Zelt) прикіл,
hermetisch герметичний

приколок

ЬегоівсЬ героtчний
Негrісhtеп пустаткування;

устаткування боМ

Kamplleldes
виша
НеггвсЬаl1
ня

n;

f

_ deB

панування

n,

володІн·

влада

Herslellung f
вання

91,;

дження

виріб т,
будування

n

Негumlsсhіе8еп

n

вир6блю
91"
спору

вистрІлювання,

безцІльне стріляння;

_IrеіЬеп

91,

волокитетво

hегuпlеrl driicken
притнекати
(на
долину), придушувати; ..glеіlеп
сповз[а]ти
ЬегvогЬгесhеп навалЬНО атакуватн,
вих6плюватися

Herz n
с~рця

4*

c~pцe;

до

атаки

_Iebler

т хИба

f

HiIfstruppe
Неп n сІно; _Ьііпdеl 91, обер~мок
т сІна; _еmрlапgвslаlіоп f пункт
т приймання сІна;
_giller
rратник т на сІно; ...пеlz n
сІтка f на сІно; .-aack т сін
ник; .-асЬоЬег т стирта f; -zwieback т прес6ване сІно 91,
НіеЬт удар (рубальною збр6єю);

n

_

рагіегеп

відбивати

удар

НіеЬ •.. рубальний; _lесЬІеп n ру
банка f на шаблІ; .-аtобlесыпn n
фехтування
січн6ю і кол6ль
ною збр6єю; _walfe f рубальна
збр6я; _wunde f рана від уда
ру (рубальною збр6єю)
Нillе f п6міЧ; пос6ба, допом6га;
_ lеівlеп оказати п6міч
НіІІв _ . • доп омічний, Допомог6вий;
_ableilung f допомічна
частина; .-аktiоп f
допомічна
дІя;
~еЬііltег
т
додатк6вий
бак;
_ЬеоЬасЬІег
т
помічний
стежач; -.Ьeobachtungsslelle f до
помічний

стежовий

пункт

т;

_dampler т допомічний паро
плав;
_diensl т [до j,помічна
служба (, трудова повинність t;
_dienstgesetz n зак6н т про
трудову повинність; _dienstpl1ichl

f

трудова повинність; _ЬеЬеl т
важіль;
_korn n

допомічний

IДОjПОМічна мушка (; ~lОгра n
[до помічний к6рпус т; -.kran-

kепlгііgег т
[до]помічний
но
сильник-санітар;
jreuzer
m
[до ]помічний кр~йсер; _Iazarelt·
zug т [до ]помічний санітарний
п6їзд;
_шаlегіаl
91,
підручний
матеріял т, [до]помічний "- т;
-",illеl
91,
[до ]помічнl
засобн
т/р!; _plalz m пляц лікарської
пбмочі; _рlаtzwаgеп m віз сані
тарної валки (обозу); _рuпkl' m
доп омічна т6чка (; -1"ашре
тимчас6в'а
плятф6рма;
~ісЬI·
punkl m допомічна т6чка f на
цlлювання; _schiff n доп омічний
корабель т; _schwesler f уош
Rоlеп Кгеш лікарська помічниця
черв6ного хреста; _schwimmer
m допомі,!ний поплавеuь водо
літака;
_Iank m додатк6вий

t

бак;

_Iruppe f

допомічне вІйсько
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НіІІзУізі••

n;' _Уізі •• n додатк6ви/l мІрник

т; _walf. 1
_wink.lm.ss.r

допомічна збр6я;
т доп омічний ку
томІр; --"і.1 nпомічний пункт т
нацfлювання,
доп омічна
ціль;
--"iig.1 т прив'язнІ п6водн
ніmm.lsгісыпgg f сторона свІту
hinarbeifen, sich підкрадаТИСЯ J під
бир:!тнся (перемагаючи переш
к6ди)
Ніпапіlь.lІ.п
n підсаджування;
-Іапі.п n вибігання
bindern здержувати, недопуск:!ти
Нind.mis n перешк6да 1, перего·
р6да 1, переп6на 1; kiinstlicbes _
штучн:! перешк6да 1, ш.. пе·

n

реп6на;

~аtiirliсЬ.s

р6дня перешк6да
п6на 1; Iragbares _

",

n

_ n

при

п_ пере
перен6сна

перешк6да ", п_ переп6на 1;
_ЬаЬп 1 манеж т із перешк6да
ми; _рlаыl т кіл6к до з:!сlки;
....r.nn.n n перег6ни р! з пе·
решк6дами

Нingab.

1

саможертва, вІдданість

ЬіпЬаlt.п здержувати; отягувати
binbalt.nd затяжний
·ЬіпІ.п
поз:!ду,
зз:!ду;
пасЬ
назад

1;

орчака; _ь.іп n з:!дня ног:!
~1і.Ь.пе
т оставлений р6дич

1,

JJli.ben.nversorgung 1

забезпечення продини помер
шого ; _bracke 1 задня штель
вага (гарм:!ти); _dreinschi.6en n
даремне стріляння ", задаремне
с- n; _einand.r"cbaltung
низ
кова злука; _eisen n задня Під
к6ва 1; _g.Шпdе n найближчий
тил
т,
місцевість
f заду;
-.grund т (Bild) тло n; _balt т
засід'.. (; пlддержка 1, пlд
трнм[ка 1]; _ЬаlІ leg.n засід:!
тнся, засІстися; Jtand
стриб
ний сугл6б т; _bang т задній
схил; Jtangslellung 1 позиція на
заднім схилі; _Ьоlш т задній
лонжер6н; Jader т відзадк6ва
збр6я 1; Jadewall. 1 відзадк6ва
збр6я; _Iand n зад т, тил т;
запІлля n; _liвl 1 пІдступ т,

1

1

1

1;

n

віз,

1

З_ взr6н

bioub.rkl.ll.rn

перел:!зити,

пере·

лlзтн

Hiniiberlkriecheo n переповз:!ння;
_werl.o n перекидання n; _wпгl
т перекид; --"і.ь.о

n

вання

перетЯгу·
І

hinw.rlen, вісЬ кинутися на землю,
залягти

_

Ніпl.г ... задній; _асЬзе 1 з:!дня
вісь; --Ьап т задня дужка f
убитого;

hochkomm.n
хитрощі 11рl; _шапп т з:!дня
ос6ба f в двІйці, рядІ і.т.п.;
_рlап т задній плян; ....rad n
заднє к6лесо; ....radachse 1 задня
вісь; Jadantrieb m задньоко
лІсна перед:!ча (; ....radl.d.rong
рес6рн рІ задніх колІс; ~сЬiilІ.
т
задній
боєць;
-"Іеу.о
т
(Schiff) ахтерштевень, грузов:!
бабка f; _"lісЬ т пр6сте пе·
рев'язування n; _stiick n гузова
частина 1, задня "-- 1; _Іап n
дишельний постор6нок т; _1.іІ
т зад[6к]; з:!дня частина
_lг.lІ.о
.:!дн!/І
ешел6н т,
друга лІнія
бо/lов6го л:!ду':
трансп6рту; _wag.o т задн!И

HinzulgieBen n долив:!ння; _las8ung
hinzulaul.n ДОбіг[а]ти [1 д6пуст т
Ьіззеп зв6дити, піднести прапор
Нitze 1 жар т, гаряч
НоЬеlеівео n залІзце
НоЬеlп "' стругання
НоЬеlsрап тстружка
НосЬапlеппе f вис6ка антена
ЬосЬЬгівапі сильн6і розривн6і дІї
Hocbldecker т висококрил, висо·
кокрилий літак; _druck т ви·
с6кий тиск; _еЬепе
ВИСОкО

1
1 літ т у висоту;
_feuergescbiilz n протилетунсьюі
рІвня; _lаЬгI

гарм:!та; --'Ii.gen n вис6ке лі·
bocbflieg.nd високолІтний
[тання
Hochlllug т високолІт, вис6ке
літання т; _Irequenz f вис6ка
частота; _gebirgskompanie 1 ви
сокогlрська с6тня; -.g.birgslruppe
1 високогірське військо n
bocbgeh.n вибухати; _ lаввеп вИса·
дити

hocbkommen
ТИСЯ

відживати,

прокину·
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Hochleitung
Hoch[leilnng f

надsемний пр6від
m; _оlеп m внс6ка піч Г, д6мени а піч Г; _всЬп8 m перелІт
(стрільна),
завис6кий п6стріл:
-зееllоlt. f океанська фль6та:
_s.epanzerschifl n лінІйний кора
бель m, л_ панцер ник m: _"рап
nung f вис6ка напруга; -зрап
пuпgsаыiluпgg f електротехнІч
ний

вІдділ

m,

команда;

-зрап
перешк6да f

nungshindernis n

заряджена струмом вис6кої на
пруги: _sраппuпgsstгоm
струм
вис6ко! напруги;
_stand
до
зірн", вежа f

m

m

Hochst[gasdruck m найбільший
n газів; _gеsсhwiпdіgkеіt f

тиск

най
більша швидкість: -'<оmmапdіе
гепdе m головнокомандувач: _Іеі
stung f максимальна міць, най
вища
вправність:
-зраппuпg f
найвища

напруга,

максимальна

державна зрада Г:
_vегrіИег
державний зрадник;
_wald m Бисокопенний ліс;
_wasser n вис6кий стан m води
hochwinden підіймати кол6воротом
bocken сидІти п6чіпки, присідати
Hockloch n шанець m для стрілян

m

m

НоЬе

f

подвір'я

n

[ня з колІна

висота, височІнь;
верх;
absolute _ абсолютна висота;
іп gleicber _ на однІй висотІ

(лІнії)" на

однім уровні

Hoheitsabzeichen n

m

державний знаК
(на крялах літака)

НоЬеп , .. вертикальний, сторчо
вий, прямовисний; ...abweichung f
сторчовий відхил
_begrenzer
тобмежник підіймального ме·
ханізму; _Iahrt f літ т на ви
соту; _lIos"e f горизонтальннй
стабілізатор т; _lIug m літ на
висоту; _kurve f поземина: -Iage
f висота над рівнем м6ря;
_НЬеНе f под6вжна поземниця:
_шеssеr m висотомір; _ше8vеr ..
lаhrеп n
сп6сіб т означувати
висоти; -",otor т висотинний

m:

рушІй;

нацІлювання

n;

JicbtweHe f вісь nід'ємного ме·
ханІзму: Jud.r n стерн6 висо
ти;

-зсhісhtliпіе

f

поземнна:
-вlепе
баль6ні; -зtеuегuпg f кермування n на
висоту; _streuuug f вертнкаль
ний р6зсів m, р6зсів т вг6ру;
_uuterscbied т різниця f вис6т;

Jleuer n стерн6 висоти;
rer т стерник висоти на

...zeiger m
т

Jug
пасмо

висотомір, альтиметр;

верховина

n

Hobepunkt m

Г,

гірське

кульмінаційна т6чка

Г, критичний момент
ьоы пор6жній, порожнявий, угну
'тий
ноыьапu m каземат6вана будівля
Г; _ЬапІеп рІ каземат6вані бу

ноыe

f

печера

Hoblgesch08 n
матень m

[дівлі рІ
порожнявий гар·

ноышеі8еl т жолобіВІСа, жолоб·

н_

Hoch[v,errat m

Ноl

Honved
прямовисне

_quote f

п6значка, висо

ти; Jichlmaschine f підіймальиий
механізм m гармати; Jicbtung f

часте долітце;

неча

Г,

-raum m

р_ стрільн6; _traverse
мат6вана траверза

Hoblung f

порож

ваІСУУМ, дуплавина (;
розривна ІСуля Г,

_spitzgescboB n

западина,

f

казе

вл6г6вина,

порожнина

Hoblweg m

перебалочоІС, вертеп а
жолобина f
Hollen[ieuer n пекельний вог6нь m;
_mascbine f пеІСельна машина
Ноlш m стояк,
перекладина
Г;
лонжер6н (лет.)
Holz[baracke f деревляний барак
т; ~еklеіduпg f обшивка з де
рева; _briicke f деревляний міст
т; _Iiillerabteilung f відділ т
лісорубів;
_Iaser f деревнйна;
_Ilugzeug n деревляний літак т;
_hammer '" Довбняк; gr08er
_hammer т д6вбня (; _knopl т
деревляна ,голівка (; _koble f
деревний вугіль т; _scblag m
рубання n
лІса;
_schraube f
шрубак m; -зсhuhе m/рl капці;
_всЬпрреп т
дривlтня Г, дро·
вальня Г; _stock m деревляна
паличка го,.
Hon.ved т гонведи m/рl (мадяр·

Г;

ське

військо)
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Horch ...
Horch .• _

підслухувальннй,

-.apparat

ховий;

т

слу

апарат для

пІдслуху; _dі.пst т служба f
пlдслуху[вання); ,-&"апg т (але
рІя f для пІдслуху; --{rerat n
прилад т пlдслуху[ватн], під
слух6вий апарат; .JIIеІduпg f

донесення n з пІдслуху, резуль
тат 111 пІдслуху ; _pause
пе

f

рерва пІдслуху; _роstеп т під
слух6ва стІйка (,
підслухувач;
_роstепlосh
яма
для підслу
х6вої стІйки; _sappe
сапа для
пІдслуху; ...вІеНе
підслух6ва
стація;
_stоНеп т підслух6в~
шт6льня (,
підслух6ва (алерІ
(; ...zug т чота підслухува
horen слухати; вісЬ _ lassen відзи ..

f

n

f

f

f

ватися

Horer

т мікротелеф6нна трубка

слухівник;

f,

підслухувач

Ноrіzопt т 6брій, виднокруг, го
рнз6нт

n гармата f на
стріляння;
-Iuder n

НоrіzопtаІlgеsсhііtz

земного

стерн6 глибнни

HormuBcbeI f наушниця
Ноrп n ріж6к т; сурма f

Ноrпіst т сурмач
Ноrпlmuвіk
opК<~CTpa сурмачІв;
_"іgпаІ n гасло ріжк6м

f

HorBamkeit f

акустичність
f штани рІ; lапgе _ д6вгі
штани рІ; _пЬіеве f кант т шта
нів; --Driemen m пасок, IОЧКУР;
--'lвtrеіlеп т випуск, лямшlc
ПЬ т толок6вий переБІг; _kraft
f підіймальиа сила; _рпшре f

Нове

'1

1!сисн~мпа, веисний емок

.:::rJiiiiil

m;
т роб6чий 6бсяг цилІн

дра (авто); _Bchraub.r т гелікоптер (літак); _vеrmоgеп
пі
діймальна сила
Нпl 111 копито n

n

f

Нпl

...

копитний; ....Ьеіп

n

копИт

(; -Ьеі8е, m коваль
гніток; _beschlag т під

на кість

ський

ковування

n;

-beschlag"cbule f

mк6лз військ6вих ковалів; _еіsеп
підкова (;
_еіsеп аЬпеhmеп
розк[6в)увати; _еіsепаrm 111 ра
мено
підк6ви; _еівепhоыпgg
гуфналевий рівчак т підкови;

n

n

f

Huвar
_еіsеппаgеl т ухналь; _еівепstоl.
lеп т гицлик; ..hammer 111 під
к6вувальний м6лот; -kпосhеп т
бабка f; _plJege f дбаиня n про
копит6; -,"авреl f терпуг т,
рашпіль т; _scblag т удар ко
питом, стук копит; Jchmied 111
підкувальник

НііІ!е

f

стегн6

HiigeI т горб[6к), пагорок, гІрка
(; ~еІапdе n горбувата місцеhiigelig горбуватий
[вість t
iigellkette f ланцюг т горбів,
пасмо

БОвина

n
f

горбів;

n

-Іапd

гор-

~..-------

HugbeBlapparat т а'парат Ю~а,
-betrieb т роб6та f иа апарат.
Юза

НііІІе

f

оболонка, п6вол6ка

Нііlве f гІльза; утулок т; --'lап.
zіеhеrhаkеп т зачепа f викидача
(гІльз); ~Ьоdеп т денце n гІль
зи; _пkаrtuвсЬе f зарядна гІльза;
_пlidеrung f обтурація наБІйної
гІльзи; --'lmііпdппg f дулко n
гільзи; --'lrei8er т р6зрив гІльзи
(при
вистрілі);
_пваmmlеr
111
прилад збирати гІльзи; _пwапd f
стіна гільзи
Hund 111 собака f; еіпеп _ апвеtzеп
пустити собаку (для зв'язку)
Нuпdеlliihгег т собаковод, нагля
дач собак; _gaBmaske f собачий
протигаз

ска

f

т,

собача

(Гал.);

газова ма

-&"asschu!zma"k.

собачий протигаз 111

Нuпdеrt"сhаlt f сотня
Нuпdеtruрр т команда
дів,

f

t

собаковО·'

вІдділ наглядачів собак

HungerlbIockade f
када; Jtreik 111

голод6ва бльоголодІвка f
Норе f гуд6к т,
Ніірlеп n плигання
Нuрsіgпаl n гасло гудк6м
Hiirde f штучний живоплІт Г; ліса,
загорожа, бар'єр т
Нiirdепlаul m біг з перешк6дами
(спорт)

Hu_ar

f

т гусар, гусарин; _епmііtzе
шапка; _епреlz 111

гусарська

гусарська иакидка

(;
рів;

_епrеgіmепt

_еnrіІІ

n

(, г _ куртка
полк т' гуса

т наскок

кіннОти
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Husarenritimeisler
(гyc~piB);
майстер

_enrittmeisler

гусарів,

т

ріт

сотник г_

zeug n
HydroJlyse f

т 'Кашель; _oгregen спри-

Huslen

Infanleriefiihr.r

Нуdrоаегорlап

чинювати ю!шель
Нпl f охор6иа, стор6жа
Нiilеп n оберігання
НіШе f гута; хата, хатииа;
ко
либа; Jlarbeiler т гутник
Hiillenlager n барак6вий т~бір
hydrau\isch гідравлІчний

Wasserllug-

т

гідролІза;

_oxyg.n"

гримучий газ т

Hygiene f гігієна
Hyg:romeler n ritPOMeTP, ВОХКОмlр
hygroskopisch гіtpоскопlчний т
Hyperbel f гіперболя
Hyposkop n гіпоск6IJ (рід стерео
труби)

І
Idee f ідея
Identitiit f тот6жність, ідентичність
Igel т їж[~к]
iIIusirieren ілюструвати

f

lтіІаііоп
імітація, підріб т
іттоЬil постІйний, сталий; немобіліз6ваний
Imperia\ismus т імперіялІзм
imperia\istisch імперіялістичний
,impermeabel иепромокальний, водощlльиий
lтрlыІІ
лист т щепіння
іmрlеп щепити

n

f

щеплення n
иас6чувати,
нап6ювати, імпреtнувати
Impragnierung f просяк~ння n; імІmрluпg

impriignieren

преtнув~ння

n

Improvisaiion f імпровізація
impulsiv рвачкий, імпульсивний
inaktiv нечинний, недІйсний, бездlяльиий

IпапgгШnahmе f початок тробіт,
починання 'n
вим6га
вима

Inanspruchnahme f
гання

n

InbelriebJnahme f

f,

урух6млеиня

n

(вир6бні); відкриття n; _sеlzuпg
пуск 'т в рух, приведення n
до гот6вости

f

IndienslJhaltung f

утримання n в
f приведен
до (бойов6ї) готов6сти
indireki непрямий, посередній
Indisziplin f неДИСЦИПllін6ваність
individuel1 індивіДУ~ІІЬНИЙ
гот6вості; _sіеl1uпg

ня

n

Іпdіvіduum

n

осібняк т

luduktiоп f
індукція;
-"арпlе
іидукцlйна ШIJУЛЯ; -вlе1.lоп

n

індукторний телеф6н т
Іпduktоr • _. індукторний
Іпduklог т індуктор
Іпduslгіе
пр6мисл т, індустрія

f

Іпеіпапdеrgrе.lеп n взаtмне переплітання; налаг6дженість f
~пеіпапderJgгеіl.пd . розташ6ваний
для взаємодІяння; _рааsеп пасу

в~ти взаtмно
Іп.гtiоп f безвладність,
інерція

Іпlапl.rіе

f

піх6та;

die

млявість,

stiiгmепd._

атакуюча піх6та, штурмуюча п_

Іпlапl_rі.

f

піх6тний;' ~Ьі_iluпg

. •.

вІдділ
т,
команда
піх6ти;
..апgгill
т
піх6тний
наступ;
_arlil1eri.
піх6тна артилерія;
_aulgabe
піх6тне завд~ння n;
_Ьаіаil10П
піх6тний .батальЙ6н
т; J,atterie
батерlя піх6тної

f

f

n

f

артилерії, піх6тна б_;

lungsgruppe f

J,ekiimp-

аРТИllерfйна група

для боротьби з піх6тою; J,riпіх6тна бриtада; ;..di.nslоrdпuug f піх6тний статут т;
_dіvіsіоп f піх6тна дивІзія; _ег
kunduпg f піх6,ТНИЙ р6ЗГІІЯД т,
п_ розпізнав~ння; _Іеlddіепsі т
бойова Сllужба f піх6ти; _Ieuer
n стрілецький вог6нь т; _Шеg.г
т піх6тний літун; -'Іugz.пg n
піх6тний літак т; -'ort n пі
х6тний форт т; _liihrer т на-

gade f
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Inlanteriegescbiitz

чальник піх6ти; -I:escbiitz n пі
х6Тна гармата f, полкова г_ f,
г_ f полков6ї артилері!; -І:е
sckiitzbatterie f батерlя піх6тних
гармат; -I:ewebr n rвинтівка
піх6ти; _(kашрl)gruрре
стрі
лецький рій т,

_kaserne
~оlоппе

f

t

t

касария;

легкий піх6тний парк

-",unition

n,

t

IпіlіаІіу_ f п6чин т, ініціятива;'
_ ап sich rеШеп захопити іні
Іпjеktоr т інжектор
• [ціятиву
Іпlапd n глиб6кий зад, матірний
край

іппеь.ltеп додержувати, доглядати,

піх6тний р_ т;

піхотна

т, П_ кол6на;
ний к6рпус т,

т;

t

піх6т"
стрілецький к_

--korps n

піх6тне стріливо

амунІція _оШzіеr т піх6тний
старшина;
_оllizіеrsраtrоuШе
старшинський д6зір т піх6ти;

t

_pionier т
....regiment n

піх6тннй
сапер;
піх6тний ПОЛК m,
стрілецькнй "- т; Jcbleier т
піх6тна
засл6на
(; _spitze f
маршова застава піх6тн; Jtellung f піх6тна позиція, стрі
лeцьKa "- _зІіеlеl т піх6тний
ч6біт; _trupp т піх6тна коман
да (, відділ; _werk n піх6тне
укрІплення;
_walle
піх6тна
збр6я; lеісЬіе _walle легка пі
х6тна
збр6я;
scbwere _walle
важка піх6тна збр6я
lolaot_rist т піхотинець, рядовий
піх6ти, козак, стрілець
Inlektionskrankheil f заразлива не
дуга, п6шесна (інфекційна) "lоlогшаtіоо
інформація
lоlоrшаtiооs _ . •
інформацlйннй;
-"шо n інформацІйне бюр6
іпlоrшіеrеп інформувати, повідом
Ingenieur т інженер
[ляти
Ing_nieur . •• інженерний, інженерськнй; ~аlаШоп n інженерний
батальй6н т; _dienвl т інже
нерна служба (; _korps n ін

t

шанувати

Inoeodiensl т
_ordnung

внутрішня служба f;
статут
т
вну
трішньо! служби

f

т;

t

внутрішнє ула
внУ·

n; _ordnung f

штування

трішній порядок т;
внутрішня служба
ковкй; ~іl_пЬr_шs_
на 6бід; _wach_
стор6жа
Inner_ n нутр6, наДР0

f,

t

т почуття

Innungsgeisl

_post_n m
в_ стій
гальма
внутрішня

f

n

солідар·

НОСТИ

Iпо_1

f

6стрів т
Insp_kteur т інспектор
Inspekt_ur . .. інспекторський
Inspektion f переlгляд т, д6_
інспекція; _ der АrtШ_гіе ІН·

m,

спекція

артилері!;

_ d_r

Іпlап

I_ri_ інспекція піх6ти; _ d_r
Kavalleri_ інспекція кінн6ти; _
der Pioni_r_ und Festungen ін·
спекція інженерного вІйська і
фортець
..• інспеІщlйний; _arzl
т вартовий лІкар; _diensl т
інспекцІйна служба (, варта t;
_оШzі_r т (Osterr.) інспекцій
ний старшина, вартовйй с-

Inspektionв

t

к6рпус

t

Innenleinricbtung

t

женерно-саперний

Instel1unggeben

доглядати,

inspizieren

інспекту

вати

Inspizienl т (Oslerr.) іиспектор
Inspizierung f інспекцІйний [д]6г·
ляд

m;

Іпвlаllаlіоп

.

вання

інспектування 'nt

n,

f

інсталяція; влашту·

устаткування

n

_шаlегіаlvеrsorguпg
інженерне
постачання n, П_ n інженерного
матеріялу; _оШzіеr т інженер

шstапdhаltеп тримати в справності

старшина; _park т інженерний
парк; -'"el_rat n інженерний ре
ферат т; ~пирре
інженерне

IlIslandselzung t направа рем6нт
т; kleine '- малий pe~6HT m;
_sw_rkslalt f поправня, на

вІйсько
справа

t

n; _wesen n

t

Inhalt т зміст;
Inhaltslosigkeil t

інженерна

6бсяг
беззміст6в[н]ість

IlIslandhaltung f УТРИМаННЯ n в
справності

правнн

Inslanz f інстанція
Instellungg_h_n n зайняття
цій, виїзд на п_

пози
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IпsШu!

n

інстнтут m
instruieren пьучати. навчати,

IпsШu!

iH~

структувати

вказІвка, порадник,
інструкція;
правильник;
_ lш
den Wacbkommandanten інструк
начальникові

m

Irrungszeicben n

служб6вець

Іп!епsішt f інтенсивність
інтенсивннй
зацікавлення, ціюініс'І'Ь
(, інтерес m
intemieren інтернувати
Internierung f інтернування n;
_slager птабір m інтерн6ваннх;

in!en_iv

за·

гасло для

пере·

t

Interesse n

n

блудити,

буланий
Івоlаііоп
f ізоляція, відокрем
Isolator т ізолятор
[лення n
Isolier _ . _ ізоляцІйний; JJand n
ізоляційна стрІчка (; _baus!oil
т ізоляцІйний матеріял; _drabt
m ізоль6ваний пр6від, L дріт;
_ketle f ізоляцІйний ланцюж6к
т; ~оllсЬеп n ізоляцІйне ко
ліща; _scbutz т ізоляцІйна охо·
р6на t; _s!off m ізоляцІйна ре
човина
isolieren відокреМJIювати, ізолю·

інтендантства

мІсце

т

дачі справленої п6хибки

In!endanz f (O_!err.) інтендантство
n, інтендантура (Гал.)

_sor! m

вояк-калІка,

інвалІдний
інвалІдність

isabelliarben (blaBgelb)

ін

тендантура (Гал.)
Іпtепdапtur "
інтендантськнй;
_asses_or m асесор інтендант·
ства (ступінь військ6в6го уря

д6вця); _Ьеаш!е

.•

блудитн;
_liiшеп
завестн
на
манівець
irreguJar нереrулярний
Irrlauler т що збився 3 шляху;
що відбився від своєї частини

стор6жі

I•• strument n інструмент m
Insubordination f неп6слух m
Insurgent m повстанець
in!ak! ненарушений, свІжий
In!endant m інтендант
Intendantur f інтендантство n,

m

тнемічни/<,

Invaliditat f
Invasion f інвазія
Inventar n інвентар
irrelfabren блукатн,

персонал

Instruktion f
ція

пінтервал

інвалІд
Іпvаlidеп .

Ins!ruk!eur m навчитель, інструк
тор; _personal n учб6вий збір,
у_

jagdzweisitzer

Intervall
Invalide

вати

Isolierung

f

ізолювання

відо"ремлення

7<,

n

т присутній с"лад,
стан (людей)

Is!-Bestand

ув' язнення. М_

п інтернування

J
ІасЬ!

f

Jacke f
jagd f

яхт
куртка, сурдут

m

n,

л6еи
рЕ,
ловецтво
полювання n; переслІдування

n

мисливський; нишильний
бриrада ни
щильників; _einsitzer m односі
дець-нищильник,
одноособ6вий
"-; _Ilieger m нищильиий піл6т"
"- літун, переслlдувальний "-;
_Iliegerabteilung f вІдділ ни
'шильників; Jlug m літ нищиль·
ників,
переслідувальний
JL;

jagd . ..

(лет.);

_brigade f

_flugwesen n нищильне летун
ство;
_lIugzeug n (літак) ни
щильник т; _(lIugzeng)gescbwader n ескадрилья нищильників,
нищуча І!- (; _kralle f/pl ни·
щильне летунство n; _pa!rone f
МИСЛИВСЬКИЙ набій m; Jaum 'm
рай6н дІЇ нищильників; _staffel

f ескадрилья нищильників, пе·
реслlдувальна І!-; -zweisitzer т

дроособ6вий
нищильник,
сlдець,нищильник

дво
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jagen
jagen

гнатн,

шуватн

переслlдуватн,

до

n

t

etepiB; _hаuз n ми
m, ловецький д_
т; ...1"egimenl n "tерський полк
т, п6лк т etepiB
Jahr n рік т; seine _, abdienen
вибувати
літа;
laul,nden _,_
слйвський дім

ць6го

р6ку

t;

рІчний;

t

--"І а •• ,

_І,зl

n

Jodolorm n йодоф6рм т
Іпсы т юхт[а)
Jucblenlleder n юхт[а); _з!і,lеl
юхт6вяй ч6біт

Jugendlkompanie t
з6вннків;
_wehr

річниця

рІчний континtент

--"onling,nl прІчний кон
THHteHT m; ~еіІ t пора р6ку
jabrgang т річник; dienend,r
m;

річник в

jabzorn

Іаlоп_і,

організація
з6вників

junker

службі

jamm,rn n йойк
jamm,rn й6йкати

м6лоді,

т юнкер;

m

с6тня допри
f військ6ва
0_

n

_Іпш

допри

юнкер

ство

t

т заг6нистість
жалюзія

t

гнойовиця, гноlвка

ІосЬ' n ярм6, сідловина (, п~огін
т (міст); JJriicke f = рlаыось-
briicke t; _рlаы т мост6ва
паля f
Jod n йод т

батальй6и т стріль

цІв, б_ т

j"hr, ____

f

Іеlоп т жет6н, дукач
jelzlzeit
теперішність

утечі

jag'r т мисливець, "tep, стрілець
jager _ _ _ стрілецький, erровий;
_Ьаlаillоп

kaiserlicb

ІапсЬ,

зму

Іпrlе
шатр6 n
juslіzldіепзl т служба

т

t

справед

ливости; _Ьеашlе т уряд6вець
с.,ужбн справедливостн

к
КаЬеl

n

жильник

m

m,

кабель т,

провІд
(телеф_); blankes _
Г'6лий юlбель m, г _ жильник

n

,inadriges _ n

одножильний ка
бель т; isoliertes _ n їзоль6ваний кабель т; mеhrаdrіg,з_
т багатожильний кабель m
КаЬеl _ _ _ кабльовий,
жильнико

вий; _brunnen m кабльовий ко
л6дязь; _паЬІ m кабель, жиль
ник; _einlachleilung
одножиль
ний кабель т; _Iabrik
ка
белярня
~raben т кабльо
вий рів, жильникова канава (;
_Iegung t прокладання кабля;
.Jeilung. кабльовий пр6від Іп;
_liпіе
кабльова лІнія; -"elz n
кабльова
мережа
...1"olle
кабльова
шпуля,
жильникова
IIL; _schill n кабльовий кора
бель т; -всЬпЬ т кабльовий
черевик; _slrecke
вІдтинок т
кабля;
_Irommel
кабльовий
барабан т; _verbindung f злу-

t

t;

t

t

t

t;

t
t

t

чення n каблів, зв'яз6к
КаЬіпе
кабіна
Kader т кадр

t

Kader _ . _

кадровий;

кадрова

m

каб-

[лем

_ableilung f

частина

Kadett m кадет, юнак
Kadetlen _ . _ кадетськнй,

корпу
сянський; _haus n мол6дші кляси
рІ кадетського к6рпусу; ~оrрв
n кадетський к6рпус т; _всЬп!.

t

(БSlеrr_)

кадетська

юнацька ш_

n

f

шк6ла

кадмій т;

Kadmium n
ж6втий

кадмій т

клІтка
КаЬп т ч6вен;

Kalig m

t,

g.lbes_

t

_Iahre f перевіз
_wagen '"

т веслов6ю л6дкою;
човновий віз

Каі т побережжя

Kai_er _ _ _

n

імператорський

(Гал.)

цісарський; -I:arde f цісарська,
імператорська tвардія
kaiserllch імператорський (Гал~
цісарський
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Kaisermanover

n

Каіsегlшапоvег
участі

~

цісаря; _ра
п~ред імпера

парада

тором,

a-ak
аіііІе

ман~ври рІ при

імператора,

rade ,

цісарем

m/n

каюк

m

n

п6тас

m

Kaliber n

m,

п6таш

m;

калібр

комплект

стрілива

m

m,

калій

__ іпЬеіІ'

однокалібр6вого

(10-30 тон); -linge ,

веJ!Йкість

калІбру;

_шеss.г

т

калібромІр

kalibrier.n калібрувати
Kalk m вапн6 n; _оlеп m вапняр
Kalorie , кал6рія ,
[ка ,
KaltbIiitigkeit f зимнокр6вність,

Катега 'фотокамера
Кашеrаd
л~(а;

m

[сп6кІй т

товариш, камрат, котовариськість,

_scha!t'

братерство

n

КашеrаdsсЬаllslЬеіш

військов6ї
спис6к

m

n

частини;

особ6вого

світляця

~і.Іе

f

складу

р6ю

Кашіпtiir
Кашіt

,

n

заслінка (в печІ)·

каміт

Каmш

m
пасмо n

m

гребінка

"

гребінь;

(гір)
kаmшеп чесати, розчісувати

Кашшеr

f

камера; ком6ра; паю!

та; -.arreвl т дом6вий арешт;
--"ііі
цівкова кор6бка, цен
тральна трубка шрапн~ля; _8І.п
gel m замкове стебл6 n; _nnterоШzі.г m комірний, каптенар
мус; _warze , бойний виступ m

•• ,

замка

Каmшllіпі_ f гребінь бруствера;
лінія гребеня; ...sleIIung , пози
ція на гребені
Кашраgпе , кампанія, похід т

Кашрl

_ аЬ
_ ап!
п_hшеп статИ до б6ю; _ b __ndigen закінчити бій; ..:.. einleiten,
_ eroflnen почати бій, роз_ бій;
_ !ііМ.п в~сти, провадити бій;
g.planter _ навмисний бій; _ іп
Ortscha!ten бій у заllюдиених
m
brech_n

пунктах;

б6єм;
ofl.ner _ відкритий бій;
_ zn P!erde кінний бій
_ _ _ бойовйіІ; ....abschnitt т
бойова діllЬНИЦЯ (; _abteilnng f

Кашрl

віддіІІ

, каюта
alender m календар

Каli

Кашр!gе!іhrtе

бій, боротьба (;
прнпинятн бій;

І.іlеп

керувати

m

60йов6го

летунства

(стара назва); riickwirtige -"п
lagen 'Ір!· тилові укріПllеиня;
....anlgabe f бойове завдання n;
_anlslellnng' бойове ладнання
n; уставлення; _angenblick т

м6мент б6ю; ....аusstаttuпg f б6й
ний компл~кт m; ~аІаillоп n
батальй6н m першої лІнії
kашрlЬег.it гот6вий до б6ю
Kampllb_r_itschalt f бойова гот6вість; ~_sаtzuпg f
бойова ко
манда, б_ зал6га; -.beweglichkeit f
тактична
рух6мість;
..disziplin , бойова дисципліна,
_division , днвlзія на позиції;
_doppeldecker m бойовий дво·
крил, бомбард6вий д-; _eigentiimlichk_it
б6йні властивості

t

(Ір!; бойовІ в_ 'Ір!; _.іпЬ_іІ

бойова

одиниця,

тактична

_einl_ilung f зав'язка
sitzer m бойовий

б6ю;

1
0_;
__ іп-

односідець

(давня назва), бомбард6вий

f

_.insitzerstailel

0_;

ескадрилья

бойових односідців

kampl_n бор6тися
Kampl.ntsch_idnng

m,

, KiH~ЦЬ
розв'язання
б6ю
Юішр!ег m боєць, бойовик
Kampl_rlahrung бойовий д6свід m
kampl.rprobt загарт6ваний в б6Ю,
випробований в б_

n
f

kаmрШіhіg
до

боєздатний,

здатиий

б6ю

Kamplllamgkeit f боєздатиість;
-Ield n п6ле б6ю; _f.lderkundung , р6звідка бой6вища, роз
пізнання

n

б_, р6згляд

-'li.g.r m

m

б_;

бойовий літун; б_
б_ летунство n; -Ilngzeug n бойовИй літак m; -'orm
бойовий порядок m, сп6сіб т

літак;

t

-'r.nd. , бойовий дух
m; _Iront f бойов(Ій фронт т;
_!iihrung f провадження n б6ю;
_gas n бойовий газ т; ....g.bi.t
б_

дій;

n

раМн

m

бойових дій;

б6Ю,

6бшир

_gefahrt. m

т

това-
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Kamplgeliinde

риш б6ю;. ..ge!iinde n п6ле б6ю,
місцевість ,( б6ю; -іеповве т
товариш б6ю; ...geschwader n
полк т: бомбард6вих літакІв
kamplgewohnt звиклий до б6ю
КаmрllgrаЬ_п т стрілецький ша

f

нець; ...gтopp_
бойова група;
рій т; ...gruрр_пfііhrеr т коман

дир р6ю, ройовий; _hапd!uпg (
бойова дІя; _kопtrоП_ ( пере
вір т б6ю; -Іаіе ( тактичні
обставини; _Ііпіе f бойова лІ
нія, JL б6ю
kampf!ustig войовничий, бойовитий
Каmрllmапііv_r n бойовий маневр
т; -",aleria!nachschub ІІІ бойове
постачання n; _шіllе! n бойовий

засіб т; сЬешівісЬе -",Ше! рІ
хемічні засоби боротьби; _ordПЦПі ( бойовий лад т, порядок
т; -Iort т мІсце n б6ю, бой6-

вище т, бой6висько n; _рЬаве
f пері6д т б6ю, фаза б_о
_plalz т боМвище n, [по]боМ
висько;
..Іауоп

..Iaum

т

т

бойовий

рай6н б6ю;
рай6н; ..Ie-

serve f бойовий запас т, б_
резерва;
....8сhіе8еп
n бойове
стріляння; ....8сЬцl_ f наука б6Ю,
навчання n б_о бойова підго
т6ва; _вlаlfеl ( ескадрилья бом
бов6зів; _вtапd т бойовий стан;
_вtеПuпg
f бойова позиція;
...&1011 т бойова речовина ,;
_lag_Brale f

добова витрата

во

гнеприпасів;

_Iiitigkeil ( бойова
_tr08 т бойова
валка (, б_ об6з; _truppe f
бойова
частина;
_Irupp_nkommand_ur т командир військ
діяльність;

першої

лІнії

kаmрfппfііhіg нездІбний до б6ю;
mасhеп
зробити
нездібннм
до б6ю, зв'язати руки
Каmрllппlеrslапd
т
обор6нний
бліидаж, х6ваика (; _verband т
бойове об'єдиання n, б_ злу
ка (; _verfahren n сп6сіб т б6ю;

_v_rhііltпіsве пІР! бойові обста
вини; _verlauf т р6звій б6ю;
_verluBt т бойова втрата; _vorriile тlрl б6йні припаси, запас
ІІІ бойових засобів; _wаg_п ІІІ

Kantonierungsort
leichler _wаg_п ІІІ легкий
танк; mittlerer _wаgеп т серед·
ній танк; 8chwerer _wagen т
танк;

важкий танк
Каmрfwаgеп _ • • танковий; -ІІЬ
w_hr ( протитанкова обор6на

КаmрlwаgепаЬwеhr

... протитанко

вий; _JlОmрапі_ ( протнтанкова
с6тня
Каmрlwаg_пlfаПе f танкова паст
ка, т_ лапка; ...geschiilz n тан
кова гармата f

Kampllweise ( сп6сіб т боротьбИ;
_w_rt т бойова вартість (;
-"оп_ ( бойова з6на, б_ смуга;
riickwiirtige _zon_ ( тилОва бойо
ва смуга; ...zweck т мета ( б6ю

Капаl т канал

Kanalisalion ( каналізація
капаlвоы_ ( дно т каналу
Капар_е

n

канапа

f

Kandar_ f байрак т
Капdаr_п •. _ байрачний;

~_Ьі8

n

байрачні вудила; -"іііеl т бай
рачні п6води

канонада,
гарматня
стрілянина
Капопе ( пушка, кан6на
Капопеп _ •.
пушковий,
гармат

Kanonad_ (

ній; -1>atl_ri_ ( пушкова бате
рія, б_ пуш6к; -1>001
кана
нІрка (, канонерський ч6вен т;
_donn_r тканонада (, гуркіт
гармат;
_granale ( пушков;;
rpaHaTa; _sаltеlwаgеп т гармат
ній
віз
фортечної
артилерії;

n

_всЬц8 т гарматиій стріл; _wiBcher т щІтка до гармати
Kanonier т ка,нонір, гармаш, гар
матник; Jilz т сідець для на
цlлювача

КапІе

кант

на ляфеті

руб т,

(

т,

ріг т,

гранка,

край т,

пруг т

Kantholz n обтесане дерево, брус
kantig гранчастий
КапІіпе ( кантина
kanlonieren розташуватн по квар
тирам;

ставити пост6ї

Капlопіeruпg

(

розташування

n

п<> квартирам; -"ber_ich т рай6н
розквартирування; Jort т місце
кватирного
розташування;

n
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Kantoniernngswache
, ,_swacbe f
на

внутрішня

стор6жа

квартирах,

КапІопіеІ

кантонІст, військ6во

m

зобов'язаннй
КаПІеl f носове
амб6на

сидІння

n,

(літ~к)

Kanzlei f канцелярія;
frontabteilnng муштр6ва

IL

einer
кан

целярія

КаПІlеl

•. , канцелярський,
ський;
_schreiber m
dienstbabender _scbreiber
вий

Каоliп
КареНе

писар

пис~р
писар;
варто-

канцелярії

n
f

каолІн
І<апліщя; кап~ля, орю!·
KapeHmeister капельм~йстер [стра
Kaper m капер (рід ч6вна)
Kaperei f каперство n, партизанство tl-, піратство n
КаріІап m капіт~н; _ zur See
командор (полк6вник), капітан
п~ршого ступня; _lепІпапІ m ка
піт~н-ляйтен~нт, с6тник фль6ти
КаріІпlапІ
m поверхстрок6вий;
_endienst
m поверхстрок6ва
служба;
_enschllle f полкова
шк6ла підстаршин; _enznlage f
додаток для
поверхстрок6вих
Kapitnlation f капітуляція, під
дання n,
здавання n;
ум6ва
"для
поверхстрок6ВОі
служби;

Jgeld n
для

однораз6ва підм6га

f

поверхстрок6вого

kapitnlieren
вати,

(Festnng)

здаватися;

капітулю
лишатися
в

службі як поверхстрок6вий
Карlап m капелям, дух6вник

f

капонІр;
ganze
ЬаlЬе _
пів
ковп~к, ш~пка
[капонІр

Kaponniere
п6вннй

капонІр;

Карре f
Каррі n к~пі, к~пка f
КаРРІаош m гнуздечка до дресу
Kapsel f К,апсуля
[в.~ння
Каре_l

n

.. _

капсульний;

с~ріляння

дом';

КаРОІе

_ziindung f

f

_ scblle8_u

зм~ншеним

К~ПТУР nt

заря

зав6гнення

n

[капсулею

Karabiner m караБІн
Karalle f кар~фа
Karbid nкарбід m; .Jampe f
карбlд6ва лямпа

Karbolsaur_ f

карб6лева

кислота

Kartograpbie

Kardan n

кардан; _aulbangung
карданІвська п6чіпка; .:..gelenk
кардановий CYCT~B, кардан;

triebe n
_weHe f
Kardatscbe

Кarпіеs

n

f

n
_ge-

карданова
передача;
карданІвський вал
скребл6, 'кІнська

f

карунка

Karre f тачка;
Karre_ n Kap~;

[щітка

бідка

_liпіе

f

бойовий

лад а кІлька каре

Karren m = Karre f; _wag_n m
БІдка f; _weg m путівець
Karriere f кар'єр m (біг на коНі);
_ r_iten БІгти чвалом
K.rtatscbe f карт~ча
к artatscb_n . .. кар' ечний; _I_uer

n

картечний вог6нь

Karte f карта; лист m; Mal!~;
deulscbe _ HiM~ЦЬKa м~па; mllltar-topograpbiscbe _ в.іЙськ~во:
топографІчна мапа; oslerrelcblвсЬе _ австрійська м~па; slrategiscbe _ стратегІчна мапа; Іоро
grapbiscbe _ топографічна мапа
Karlen. .. мапографІчний; карт

к6вий; _ап_сы88 m стик мап;
~оlпаЬше
f Фотограметрична

знимка;

Jussc'hnitt m

сектор

карти, секторальний виріз; _Ье

ricbtigung f доп6внення n мап;
_b_stand m зап~с мап; _druck m
друкування n мап;
__ inlragung
f позн~чення n на м~пі; _enllernung f відд~лення n на малі;
_Iager n
m
___ n
читання мап; _пеtz n кістяк m
склад

мапи,

мап;

_І

п

f

мережа
координат;
ум6вний знак m на

Jіgпаlur

f

м~пі; _вріеl n гра f в к~рти;
":вlеllе f
картографІчне
заве
дення; _lавсЬе f рамка мапи,
польова т~шка; _v_rgro8_rung f
зБІльшення n м~пи; _verwaltung
f розп6діл m мап; _werke nlр!
картографІчний матеріял; _weвеп n картографія f, мапогра
фія (; _winkelme_s_r m кутомір
мапи; ~_ісЬ_п n топографІчний
знак т; -zeichnen присування
мап

Kartograpb m
Kartographie f

мапогр~ф,

карто

мапографія

[граф
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kartographisch
kartographisch

мапографічний, кар

тографІчний

КаrlОП

m

шабатурка, тектура
тектурний ; _deckel
круж6к; _plropl

Karton . •.

тектурний

тектурний

КJII'HTYX;

_wand

,ектурна переділка

m
m

t

Kartusch ... К,артушний; ....ЬеиІеl m
л~дунка t з п6рохом; _deckel
m п6кришка t заряду гільзи
Kartusche t картуш[а), картушний
заряд m
Kartuschlhiilse t гарматнева гіль
за; _kasten m висувна зарядна
кор6бка t; _k<lrb m к6ши'к до
н6шення зарядів; ....raum m ка
мера t для заряду; ....riemen m
перев'язь

t

t

ладунки

t

каземат m; ...nbatterie
каземат6ва батерlя; ...ngeschiitz n
казематна гармата (; ...nlalette"f

Kasematte

казематний ляфет

m

kasemattiert каземат6ваний
Kasemattkanone t каземат6ва пушка
Kaserne t касарня
Kasernen .. _ касаренний; _anlage
f касаренна споруда; --"rrest m
касаренний арешт; --"usweis m
д6зві"

на

вхід
до
касарні;
касаренна служба

_dienst m
t·
~ebiiude n касареннАЙ будино~
m; _geriit n касаренне при
ладдя; ~eriileverzeichnis n та
беля f майна касарні; _kranke
m звІльнений задля недуги від
служби; ....krankenstube t кімната
х6рих,

лікарський

пункт

m;

_ordnung t касаренний порядок
m; _vorsteher m наглядач ка
сарні; _wache f касаренна сто
р6жа; _warter m прибиральник
касарні

kasernieren стояти в касарнях
Kasernierung f касаренне розташу,

n
Кааіпо n
голова f
вання

касино;
касина

_vorstand

m

Kassation f касація f, касування n
Kasse f каса, казна
Kassen ... касовий; _beleg m ка

сова записка f: _ЬосЬ n касова,
грошова книга
f: _dienal m

Kavalleriekadellenschule
касова

f; ....kasten

служба

касова,

т

грошова
скринька (;
_ollizier m касовИЙ старшина;
':'ordnung f статут m про ка
совІ
опер аціі;
порядок m в
касі; _verwaltung f скарбниця,
касова комІсія; _wagen m віз 3
касов6ю скринькою
kassieren касувати; розплатити
kastanienbraun гнідий
Юіstсhеп n кор6бка
Kasten m скринька, ящик, к6роб;
unverbrennbarer _ m неспальна
скринька f

.. _ ящичний, скриньк6вий;
....boden m дно пскриньки, ко
р6бки; ....magazin n маrазин6ва
кор6бка (; _protze f скринь·

КавІеп

ковий перед6к

Katalog m
КаІарпlІ

m

m

катал6г
каменомет

Katarrh m катар
Katastrophe f катастр6фа
Kategorie f катег6рія, кляса,

m,

р6зряд

Kathode f
Капl

m

m

рід

кат4д[а) m
купно n, куп[ів)ля

Kausche f оківка
Kautschuk m кавчук
Kautschuk .• _ кавчук6вий; _buller

m

кавчук6вий

відпружник

Kavallerie f кінн6та, кавалерія
Kavallerie . _ _ кінний, кінн6тний,
кавалерійський; _armee f кІнна
армія; --"ttacke f кінна атака;
--"ulkliirung f кінна р6звідка;
....brigade f кінна бриrада; аеlЬ
stiindige ....brigade окрема кінна
бриrада; ....briickengeriit n мосто
ве майн6 кінн6ти; _briickentraiD

m.

мостовий

парк

кінн6ти;

_dlenstordDung f статут m кін
_division f кінна дивізія;
--'elddienstordnung f бойовий ста
тут m кінн6ти; . _Iunkenabteilung
н6ти;

f

радіотелеграфний

кінн6ти;

--'unker m

вІдділ

т

радіотеле

n

графІст
Кінн6тн;
_geschiitz
гарматка f кінн6тн; _kadetten-

schule

f

(Osterr.)

lUк6ла кінн6ти

кадетська
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Каvаl1еrіеkошшапdеur

Каvаl1еrіеkошшапdеur m командир
кінн6тн, кінн6тний К_; hiiherer_
вищий кіннотний командир
Kaval1erielkorps n кІнний корпус

m;

_maschinengewehrabteilung f

кулеметний вІдділ
_шаssеп "p~ маса

--"achspitze f задня
ноти; _patrouiIJe f

m
f

кінноти;
кінноти;

застава кін

кІнний па
IL роз'їзд m; _pionier
m
кІнно! частинн; --,egiшепt n кІнний полк m; _siibel m
кІнна шашка (; -"chleier m кІн

m,

труль
сапер

на
заслона
(,
-"chiitzendivision

f

з_

f

кінноти;

кІнно-стрі

лецька дивІзія (перемІна з кін
ноти за світ_ війни); _schiitzen-

f кІнно-стрілецький
полк m (без коней); -"pi!ze f
головна кІнна застава; _s!abs-

regiment

f

wache

m

кІнний

конвой
кІнний рейд;

_streilzugm

штабу;

_truррепdіvіsіоп f (Osterr.) диві
зія кінноти; _iiberlal1 т наСІ<ОК
кінн6ТИj _ubungsweise
польова

t

поїздка

старшин

кінноти

Kaval1erist m кіннотник
Kegel т конус, стіжок
Kegel ___ конічний, гостроверхяй,
стіжкуватий; J<upplung f ко

нусне зчlплення n; ~uНеr f
конІчна
мутра;
_projektion f
стіжкова проекція; --,ad" ко
нІчна шестерня (; --,adgetriebe n

f

переДача

КОlllчиою

шестер

нею; _winkel т der Sprengstiicke
кут стіжка розльоту скалок
кеыe f горло n; узбочина (при
фортифікаціях)

т рів узбочини;

Kehlgraben

f

капонір

m

_wehr

рова узбочини

Kehllriemen т підборІдник; _winkel m кут узбочини
kehrlmachen обертатися
Kehr!lschwenken n поверт т кру
гом, заходження n; _wendung f
поверт

m,

оборот

m

КеП m клин; _Шісhе f поверхня
клина;
_Iorm f журавлиний
КЛЮЧ m; _Iormation f лад m жу
раВJ\ИНИМ

keilliirmig

ключем
клинуватий

Kettenpanzer

КеЩlосh

клинова

n

діра

к_

f,

виріз m
на
клин;
клинова
позиція
(входить КЛЙНОМ в позицію во

6твір

т,

_stel1ung

f

m

рога);
~verschlull
Кеіш m зародок
Кеliш m килим

КЛИНОВИЙ
[замок

Kel1er т льох
КеппЬцсЬаlаЬе m умовна буква
знавство n, вмfлість,

Kenntnis f

знання n;
від6міеть; zur _ ДО
вІдома; zUr _ bringen довести
до відома;
zur _ gelangen до
ходити до вІдома

n реду!т; _wort n
умовне слово; ~еісЬеп,, поз
и:іка, ознака; відмfтний знак
kennzeichnen значити, 33_, 060_
Kerbe f карб т, карбlж т, заріз
Kennlwerk

т

Kerben n

карбування;
кільце

--,ing m

жолобчасте

Kerbslock т бирка
Kern т ядро ", осердя n; _Iestung

f фортеця з центральною ого
родою; _geschoB n панцеробійне
стрільно, п- куля (; _punkt "'.
ядро ", центр; опорний пункт;
--,ОМ n внутрішня рура f (гар
мати), лайнер m; _schuB m про
стий постріл; _schuBweile f ди
станція
простого
пострілу;
_truppen Гlp~ ядро t, вІйська,
доБІрні війська n(р!; _werk f!
Kerze f свІчка
[реду!т
Kes_el т казан, котел; kleiner_
казанок; ~raben m кювета Г:
_pauke f літаври рІ; --,аuш т
паровичня (; _.Іеіп m камінь m
казана;

Kette f
дон

_wagen m

ланц т,

цистерна

ланцюг т;

f

кор

m; ланка (літакІв); kleine_

ланцюж6к

Кеllеп. о.

m

ланцюговий;

_anirieb

m ланцюгова передача (; ..briicke
f ланцюговий міст m; _llug m
літ ланки
(літаків);
_gleis n
n; _gleislahrzeug n пла
зунова автомашина (; -.g!ied n
ланка f ланцюга; _!іпіе f лан
цюгова лінія;
--",іпе f міна 3
плазун

ЛИНВОЮ (вибухає коли потягну
ти за);
_panzer
кільчастий

m
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КеІІепріаЬI
панцер;

_рlаы т кіл6к ланцю

га; -,"ad n ланцюг6ве к6лесо;
_siige f ланцюг6ва пилка; _trieb
т плазун6ве рушило

n

t

t

рубка,

зарубина

Кinderzuschlag т додаток на ді
Кinu n підборіддя
[тt!й
Кinnkette f байрачний ланцюж6к;

_ngrube

t

ланцюжк6ва ямка (на

підборідді
гак

коня);

байрачного

-'1baken m

лаНЦЮЖІ<а

Кіnnгіешеп т підборідник
Кірр . .. що гойдається; переки
дистий

kippbar
kірреп

що дається обертати
перекидувати,
перек6чу

вати

КірРIЬеЬеl

тважіль;

_regel

кіпрегель т

КігсЬе
liвсЬе

t

_

церква;

(romisch)katbo-

костел

КігсЬеп . "
церк6вний
Кis"en . пподушка t; _iiberzug т
п6шивка
на подушку
Кiste
ш!ка; einlegbare _ вкладю!
КіНеl т халат
[скринька
Кlage f скарга
Кlagen n нарікання
Кliiger т поз6вник
Кlашmег f клямра

t

klаmшегп

t

зчіплювати,

КІарр.
_ЬеН
Кlарре

_.

відкидний, складальний ;

n складальне ліжко
f п6кришка, заставка,

скріпляти

за-

.

тулка

какі (рід зеленої барви)
Кіеl т кіль; -'106е f кіль т, по
плавець т; вертикальний стабі
лізатор (лет.); _Iegung f закла
диии рІ корабля; _liпіе f кіль
ватерна кол6на; _wasser n кіль
ватер (слід полишений кораб
лем,
ч6вном),
водопр6слід;
_wasserlinie f кільватерна лініЯ,
водопр6слідна JL
Кіе. т нарінок
Кiesellgurf кізельгур, інфузорна
земля; _pulver n грубозернястий
п6рох т; _stein т кремінь
Кiesgrube f копальня нарінку
kiesig рінистий
Кіlошеtег n кілометр т; _gitter n
кілометрова
мережа
мз,nи;
_ріеilег т кілометровий стовб;
-zirkel т кривинометр
Кilowatt n кіловат
Кішше
міриик6вий пр6різ; за-

khaki

kleinkalibrig

Кlаррепsсhгапk т притичк6вий ко
мутатор; осередня
Кlapplhacke
складнИй 'дзьобак;
-,"ad n складне к6лесо; _scheibe
мета що падає;
_schild n;

t

t

t

відкидний

щит

т;

кидний

мірник

t

Кliiranlage

f

від

т

споруда для процІ-

джування

КlагЬеіІ

m

-врогп

_visier n

відкидний леміш;

_

ясність;

.
gewlnnen

з'ясувати собі, вирозуміти

Кlarlscheibe f
шибка протигаза,
що не пітнlє; _scbrift f неза_,
Розlшифр6ваний текст

Кliirung

f

вияснення n;

вияснення
в_ обставин

Lage

_

f der

пол6ження,

n

t

Кlasse
кляса; розряд т; тип
(судна)

m

Кlassenkrieg т клясова війна f
Кlassifikation f клясифікація
Кlaue f пазур т, кіготь т; КРЮК
т, зачіп т (гармати)
ЮапепЬеil n сокира
з зубом
klebrig глив кий, лепкий
Юее т конюшина f
Юеіdегlkаssе f одяг6вий фонд т;
~есЬеп т вішалка f
Юеіdппg f 6дяг т, стрій т
КlеіпЬаЬп f ВУЗЬІ<околlйиа заnіз
ниця
КlеіпІ bekleidungsstiicke
пІр!
малі
предмети умундирування; _flugzeug n малий nітак т, літач6к
т; _funkstel1e f мала радіоста
ція ;
-.gewebr n малокалібр6ва
гвиитівка
(, м_ рушниця (;
_gewebrmunition f маnокаnібр6ве

t

стріливо n; _grabengeriit, n
лий шанцевий струмент т

Кleinkaliber
_шuпіtіоп

ма

малокаnібр6вий;
маnокаnібр6ве стрі

. . .

f

t

ливо n; _раІгопе
маnокаnібр6вий набій т; _schie6en n мало

калібр6ве

стріляння;

малокалібр6ва

kleinkalibrig

збр6я

_waffe f
n

малокалібр6вий
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Юеіnkгаltwаgеn

Юеіnlkгаltwаgеn т малий автомо
БІль;

_krieg

т

мал~

війна

(,

'\'Іартиз~нська в_ (; _orientierung
f ,оріентація по малих предме-]

n

тах; _plerd
малий кінь т,
муцик т, ибні т; _spannung f
мала напруга
Юеіstег т кляйстер, клей

f

Юеmmе

затнск[ач] т
затискати
ЮеmmlhеЬеl т важіль
затиску;
-I"ing т затискне кільце n;
_ochraube f заТИскна шруба, з_
rвинт т; _vorrichtung f зати
скний пристрій т
Кlempner т бляхар
Юеttе f лопух т

klemmen

Кletterleis_n n кІгті рІ (для "аз Ін
ня на стовпи); -'ahigkeit f спро
м6жність танка брати стрімкІ
перешкбди; Jtjndernis '. верти
кальна перепбна f
Кlettern n лазlнн"
Кlinge f лезо ", залІзко n; ві
стря

n

Кlinge11anrul т виклик дзвінкбм;
.Jeichen 11- гасло дзвінк6м
klingen бринІти, дзвенІти
Кlinke f клямка; (рщІіра) залІзко
Кlopleinrichtung f удавання n підземних роБІт автоматичним сту
канням

Кlopler т стукач (слуховий теле
Кloster ,~ манастир т
[граф)
Кlotzbremse f колодкбва гальма

Kitibvereinigung f

Кlult

f

прірва

клюб овий гур
[тбк т

Кlumpen т груд[к]аf, брил~ f
klumpenartig' груд[к]уватий
КШое f клюза (корабель)
Knacken n клацання
Knagge f злучний брус т; шпеник

Кпаll т гук, тріск
Кпаl1

, ,.

гримучий;

_dampler

[т
т

глушник; _gas n гримучий газ
т; _praparat
детонацІйна мі

n

шанина ';
_queckoi1ber n гри
муче живе срІбло; _satz m де
тонаційний
склад,
детонатор;
_verlahren n спбсіб m вимірю
вати при помочі ЗВУІ;У
Knappheit f недостача, брак т

КоЬІе

КпеЬе1 т затримна ручка

f

(міно

мет), підбйма (, важниця f
Кпесht т наемний. вояк, наймит,
бу'рлака
knellen щипати, брати в лещата
Kneilzang_
обценьки р!, кліщі
рІ, кліщики рІ
Knick т з [а]лбм, перегин
Knick, •• заломбвий, перегинбвий;
_8t_lI_ f валім, мlcц_ залбмлення
Кпіе n колІно, скрут (дорбги)
Кпі_ , "
колІнчастий, колІнний;
_b_uge f пбчіпки рІ
kni_beugen сідати на почіпю!х
Kni_lge1enkv_rschlu6 т суставний
замбк; _ЬеЬ_l m колінчастий важіль, замковий в_ (кулемет);

t

_hOhe f

висота колІна; -"08е

f

кор6ткі штани рІ, штанці рІ
навкблішки
Кпіеl8сЬ_іЬе f колІнна чашка, скі
пиця; _8chiitzer т, -"Шсk n на

kniend

m

колінник
КпосЬеп т кІстка
мастило

Кпорl
т
_l\а8сЬе

f

(;

_іН

n

кістяне

rудзик,
голівка, f;
х"ястик т
зви

КооІеп т вузол; einlacher _
ч~йний
вузол,
прбстий
_punkt т вузловий пункт

Кпіірре1 т кол6да

в_;

f

Kniippe1damm т колбдяна гата
Kniippe1damm , " ПОМ0стбвнй
Kniippe1weg т накlт

КосЬ т кухар, кашовар, куховар,
(на
кораблІ)
кок; -"olage f
кухбнне устаткування

koch_n варитн,
Kochlg_schirr n

n

кипІти

казан6к т; _graЬео т кух6нний рівець; _kist_ f
казан n до
варення,
кззан6к
т до в_; -'011.1 т копистка f,
ополбник;

_miitz. f

кухарський

f нІша для ва
рення в шанцях; _sa1z n ку
хбння сіль '; _оІ_11. f місце n
варитн !жу; _verbot n заборбна
f варити
ковпак; _піасЬ.

Koderbatt.ri. f батерlя, що стріляє
дЛЯ викликання, ворбжоrо вогню

КоЬ1е f вугіль т; aktivierte - f
актнвбваний вугіль т; _nbun~er
т

бункер

(корабель);

_пеш-

V'

114

Koblenlas~ung
ваЬше

t

[на]вантаження 91, вугля;
_nla.sung
п6вннй
запас m
вугля; _BfeueruBg
вугільне па
лення 91,; J1lilter т вугlльне ці/дило 91,; _BiBdustrie f вуглевий
. і пр6мисл т; J1licbter т вугІль

Уt

t

t

t

на баржа
(ч6вен); J10xyd n
08!!ОЗ~ ~ чаднИй

'газ т, чад т;'
зйгар

_Boxydvergiltung

т,

ззчадження

n;

_npapier n копіювальний папір,
koblensauer вуглекислий [копірка
KobleBlsauerstoll т вуглеквас, ву
глевий дво6кис; ::st"allOB t ву
гільна стація; _staub m вугільний порош6к; _vorrat т запас
вугля; _wasserstoil т вуглев6-

V

день

f

Коіе

Kokarde

к6йка,

t

лІжко

на

кораблІ

кокарда

КоlЬеп т (Pumpe) т6лок; (Oewebr)
приклад (рушниці); beweglicher

_

рух6мий т6лок

КоlЬев . . . толок6вий; _beschlag т
закІвець
прикладу;
_Ьаl.
т
шийка f прикладу; _hub т пе
ребіг т6лока; -1<арре f стопа
прикладу;
'-.lацIЬаЬп f
хід т
T6J10K8, перебіг m Т_; _шаgаzіп
91, маТазин т в прикладі; _pistole
f піст6ль з прикладом; _pumpe f
ТОЛOl<6ва п6мпа, Т_ емок т;
. Jing т толок6ве кільце; _ОСЬцЬ
т стопа f прикладу; _slange f
толок6ве бил6 91,; _verschlu8 т
толок6вий

зам6к

Kolik f кблька
kollektiv збірно,

спІльно,

колек

тивно

Kollektivlgasschutz т збірна газо
охор6на (, з_ охорбна t перед
газом; Jsmus m колективізм
Koller т к6лер (недуга коня)'

КоШmаtоr т коліматор

Kollodiuml-Pyroxylin n
піроксилlна t _wolle
,лІна

колодІйна
пірокси

t

Koloniallkrieg т колоніяльна війна
(; _Iruppe f колоніяльне війKolonisalion t заселення [сько n

КоlопівІ т осадник
Коlоппе f кол6на, батава;

_

рух6ма

колбна;

Iliegende
geollnete _

Kommando
колбна

в

приписаннх

вІддалях;

geschlosseBe _ зІмкнена кол6иа;
Ieichle _ легка кол6иа, л.. об6з
Коlоппе zu Dreien кол6иа трій
ками; _ zu Еіпеш кол6на ОДИН
цем; _ zu 8echsen кол6иа шіст
ками; _ zu ViereB кол6иа ЧВір

ками;

zu

колбна

Zweien

двійками

Коlоппеп • • • кол6иний,
транс
п6ртний, понт6нний; _briicke
понт6нний міст т; Ieicht~_briicke

t

t

легкий

колбнний

m

-.liihrer

начальник

_gebiet n

колоновІд ;

міст

m;

кол6ни,
раМн 11

розташування об6зі;'; _kreuiung

t
t

перехрищування
91,
кол6н;
довжина кол6ни; -.lіпі.
лІнія кол6н (лад по сотням в
Австрії); _personaI 91, особистий
склад т траисп6рту; -"Іа"еl
ешел6н т кол6ни; _Iaktik
так
тнка удариих кол6н; _Ііеlе f
глибина кол6ни; _weg m шлях,
дорМа f кол6ни
Коlорhопіuш 91, кальоф6нія

_Hinge

t

1

t

Komballanl

КошЬіваІіоп

kombinieren
слювати,

kom~iniert
КОШlІее

т комбатант
комбінація
комбінувати,

t

ПРОМИШЛЯТИ

комбін6ваний,

обчи_

збірний

комітет т
Kommandant т командант
Kommandanlen ... командантський .
91,

'
_lIagge t стяг команданта
Kommandanlur t комаидаитура,
командантська управа

Kommandeur т .командИр, началь
ник; _ der Flleger КQмандир ле·
тунетва; -l'uf тn гасло- n для
зб6ру

комаидирів,

начальииків

kommandieren [с]командувати
KommandierrolIe t книга наря~
kommandIerl командир6ваний, відряджений

Kommandierung f

відрядження

"',

командирування 91,;І іп _ gehen
іти в відрядження; _szulalre
додатоl< т до відряджецня

f

Kommando 91, (відділ і 'яаказ) ко
манда (; штаб т, командування
91,; апl _ на відрядження; _ ltiь
reB командувати; еів _ abgebeB
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Kommandobelehl
давати

hiihereB

команду;

_

вищий штаб т, в_ команду
вання (від дивІзій почавши)

KommandoJbelehl т провідний на
каз; _behiirde f штаб т, упра
влІння n; JJesland т командний
склад; hiiherer _besland т вищий
командний склад;

т

sland

склад;

mіШегеr _Ье

середній

командний
т мо

niederer _beBland

л6дший командний склад;

f

_briicke

f

командний міст6к т; _llagge
штабний флаг т, IIL майва;
_liihrer т начальник команди,
IL відділу; _geld n додаток т
за

командирування, д- за від
рядження; -.geral n засоби m
керівництва; _gewalt
право n

f

командування;
Jnstanz f ко
мандна інстанція; -вІеНе f ко
мандний пункт m; IL 6рган m;
штаб т, комаидування; _turm m
бойова комІрка (корабель, пан
цероп6ізд);
_wort n команда
(усна); Julage f додаток за
командування

КошшіВ

військ6вий,

."

держав-

-"nzng т дер
6дяг; JJackerei f вій
пекарня; _brol n вій
хліб
т;
_gewehr n

ний, муштр6вйй;

жавний
ськ6ва

ськ6вий
гвинтІвка

t

військ6в6го

зразку

KommisBar т комісар
Kommissariat n комісаріят
Kommission f комІсія
Kommi8ollizier т муштр6вйй

стар-

шина

Kommodore т комод6р (титул)
KommunalJgarde f мІська Гвардія,
м_ мілІція; _weg т путівець,
громадська дор6га

Kommnnikation
шлях

n

f

t

комунікація,

сполучень

Kommutator m комутатор
kompakt компактний, суцІльний,
одноцільний

Кошраniе

f

с6тня;

окрема с6тня

delachierte -

сотенний; -"bschnitt
m сотенний вІдтинок, 8_ с6тні,
дільнИця f с_; _bereich m пр6стір с6тні; _сЬеl т командир
с6тні; _fiihrer т· с6тцик, СОТеН-

Kompanie . ..

Konleradmiral

ний командир; ":'handwerker m/рі
сотенні ремісники, с_ професіо
нІсти; -kammer f сотенна ко·
м6ра; -kolonne f сотенна кол6на; Jommandant т
(6sterr.)
сотенний
командир .(Австрія);
-kommandeur m командир с6тні;
-Ііпіе f Сотенна лінія; -вісЬеrungsabschnitt m сотениа охо
р6нна
дільниця
(; _troB m
сотенна
Валка
(; _Ігорр m
п6чот
с6тні,
штабовий
п_;
_wagen m сотенний віз
kompanieweise с6тнями
Kompaniewirtschalt f сотенне ха
зяйcTBo

КошраВ

m

n

к6мпас; -паdеl

ка к6мпаса;

_peilung f

f

стрІл

пеленгу

вання n за к6мпасом; Jichlung
f к6мпасний напрям m; -strich

m п6ділка f к6мпаса
Kompensation f компензація, вирів
нання n; -sobjekt n об'єкт m
компензаціі,

0_ вирlвнання

Kompensator m компензатор
komplett п6вний, комплетний
Komplettieren n компле[кJтування
komplettieren компле[к]тувати, до·
п6внювати

складний
КошрlоН n зм6ва (, заговір т
Кошргеввіоп f стиск m
Кошргеввог m компресор
Kondensator m конденсатор
kondensieren конденсувати
Kondition f кондиція, ум6ва
Konduitenliste f (6sterr.) кондуlта
Konduktor т кондуктор
Konduktors ... кондукторський
konliszieren конфіскувати

kompliziert

Konllikt

т конфлІкт,

сутичка

(,

спір

Konkavitat f

вгнутість, угнутість
Кііппеп n уміння, знаН>lЙ
Konserve f консерва
Konstanz f постІйність, тривкість,
непохитність
Konstrukteur т конструктор
Konstruktiou f конструкція
Копsumvеrеіп т консум, споживче
товариство

n

Koutakt т д6тик, зв'яз6к
Konteradmiral т контр-адмірал
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Konlingenl

Kontingenl n контнн(ент m
Kontribntion f контрибуція, 6куп m
Konlroll . . • контр'6льний, перевірчий ; _appar../ m контр6льний
апарат; ...Arahl m контр6льннй
пр6від,

контр6ля, перевір[ка] m
Коп/гоЩlепвtеr n контр6льне вікн6;
-.geslell n перевІрчий стан6к m
kontrollieren контролювати, про

Konlrollef

вірювати,

слідкувати

m

чення

konzentrieren

зосереджуватн, скуп·
концентруватн

чуватн,

зосередженнй,

konzenlrierl
чений,

скуп

сконцентр6ваний

konzentrisch

концентричннй; скуп
лювальниfI; спільноосередк6вий

Konzepl n

проєкт т,

чернетка

брульй6н т; aUB dem _
загубити нитку думкн

КоорегаІіуе

Koordinate f
phische _

f

f,

kommen

кооператива
координата; geograгеографІчна коорди-

ната

koordinieren

n

веп
(при

координувати,

упо

рядкувати

КорІ т голова; голівка (статива)

КорІ. .. головний;
_ЬаЬпЬоl т
кінцева стація '; _[be]deckung f
головний убір т, накриття n
голови; allgemeine _[be]deckung
здlймлене накрнття голови; апl
gesetzte _!be]deckung надягнене
накриття голови;
_[be]decknng
ЬеЬаlіеп задержати накрнття го
лови; --'igur f Г0ловна фігура;
-.gestell n наГОoll6вач т; _horer
т навушники т/р!; _kiBsen n

'; -krei-

кругове обертання голови
...гашре
чо

f

гімнастиці);

лова рампа; _scheibe f головна
мета; _schutz m даш6к; _Bchiilzer
т шол6м; _stand т упад на ніс
(літак); _station f головна ста
ція; _sturz m пікування n (літ.);
_welle f повітряна хвиля перед
летючим гарматнем ; --"арlеп т
головк6внй

контр6льннй
стовп;
_ровlеп m
контр6льна
стІйка (; _pnnkt m контр6льна
т6чка (; _slrich т контр6льна
риска (;
_versammlung f кон
тр6льний
вбір
m; --"еllе! т
контр6льна записка (, к_ лист6к
Kontusion f контувія
Копп. m стіж6к, к6нус; _Jшрре
!ung f конІчний зчlпень т
Копуепlіоп f конвенція
Konzentration f концентрація, во
середження, скупчення; !еісЬІе_
легка концентрація,' JL скуп

Konlrollpleiler

Kornspitze
підгол6вок т, п6душка

Коріе'

f

kopieren

утулок

к6пія, вІдбитка
копіювати, робйти від

битки

Kopierstill

т хемічний олівець

f (Pferde) конов'язь т;'
_ n (Wehrgehenk) п6яс т;
_knecht т конівник, коняр;
_8сЬ!08 n пряжка f п6яса; -БеН
n пут лиця '; _8trick т ко
нов'язна
(сод6ла ';
--"eug n

Корре!

чумбур

Корреп

n

т,

п6від т

прикушування (язика у

коня)

Kopper т
Korb m

кінь, що ПрИlсушує язик
к6шик;
_bekleidung f
покрив а з плетінки; _Iallschirm
т

летопад

т

прив'язн6го

ба

kогыomіgкоробчастийй
[ль6на
Kordon т корд6н, ряд' військ6вих
стор6ж;
нична станиця

Kork m
кова

к6рок;
п6кришка

_ровlеп

т

гра

_deckel m

кбр·

f

f

Korkenzieher m шт6пор, коркотяг,
викрутець;
!Iacher _ пл6сью\й
викрутець

Oewehr) мушка t;
au!s _ nehmen взяти на
leines _ n дрібна мушка
'; geklemmtes _ '" придержана
мушка '; gestrichenes _ n рІвна
мушка
'; _ nehmen піймати
мушку; voHeB _ n велика мушка t
Korperpulver n зернистий п6рох m
Korn11u8 m осн6ва f мушки; _Iulter n зерновий фураж m; _Ьаltег
Korn n

(ащ

зерн6;
мущку;

m

осн6ва

f

мушки

kornig зернистий
Kornllager n осн6ва f мушки;
_pulver n зернистий п6рох m;
_Bpitze f верш6к m мушки;
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Kornwarze

_warze
ка

t

шпеник

m

мушки, лап

М_

~-\11- тІло, к6рпус; lliissiger
m течне тІло n; іпегlег--=

~o n; _Ьап т укm!
'тіла: Jnh"l!smessung
кубатура
(обчислення 6б'ему тІла)
kбгрегliсh тілесний, фізичний
Юігрегlsсhu!z m засл6на
тІла:
_strale
тілесна кара: _І_іl т
частина
тІла: _iibung
тілесна
вправа;
_verletzung
тілесне

t

t

t
t

ушк6дження

Когрогаl

t

n

t

(бs!егг.) вістун, кор
Korps n кс5рпус m
[порал
Korps. " к6рпусний, к6рпус6вий;
..агtШ_гіе
к6рпу~на артилерія;

m

..arz! m

t

к6рпусний лІкар:

_Ье

m к6рпусна округа t; ..Ье
zirk m к6рпусна округа t: _сЬ_1
m командир к6рпуса; _ЬапрІ
qu"rHer n штаб к6рпуса, місце
n розташування к6рпусного шта
бу; -ingenieur m к6рпусний ін
г_ісЬ

женер:

кінн6та:

_kavalleri_ t к6рпусна
_kommandant m (бstег

геісЬ) к6рпусний командир (Ав
срія); _kommandeur m командир

к6рпуса: _kommando n штаб m
к6рпуса: _mапбv_г n к6рпусні
маневри р!; _munitionspark m
к6рпусний артилерІйний
парк;
_ollizi_rschule к6рпусна шк6ла
(для
досконалення
старшин);
_Ігорреп
к6рпусні частини:
...zahlungsst_lIe к6рпусна скарб

t

tlp!

t

ниця

Korr_ktur t коректура, п6прав[к]а
Korridor m корнд6р, сІни р!
Korrigi_ren n коректування, справляння

Korveltenkapitan m

командор-чотар

(май6р)

Kosak m козак
Koo"ken ... козацький;

t

m:

..аыilппІ:

t

козацький загІн
_division
козацька дивІзія: ..kasern_ t ко
зацька касарня: -"egimenl n ко
зацький
полк
m: _оаllеl m
кульбака
Кооl
їжа,
страва,
харч
m;
warme _ тепла іжа

t

t

Kraltlahrzeug

кооl_пlап8сыІ: m кошт6рис, ви
датки р!; ..aulwand т" р6зхід,
витрата (, видаток: _уогвсЬп6 m
аванс на видатки

Koslgeld n

стравне
КоІ m бол6то n
Коlе
п6значка вис6т, чуга (Гал.)
Kolschiitzer
надколІсне крил6
[на]бол6тник
КгасЬеп n гуркіт m, гук m, трі
скотня
КгаlІ
міць, сила: absto6_nde_
відштовх6ва сила; au8ere _ з6в
пішна сила, зокільпа сила
КгаlІ ... силовий: автомобільний,
моториз6ваний: ..anlage f си
л6вня; _aulwand m зусилля n:
..Ьаllоп m керівний баль6н; _Ье

t

m

n,

t

t

m застосування n автомо
БІля, рух
а_; ..Ьооl
мото

Ігі_Ь

m

n

m
iiberlegene _ пере
шіІ vereiniglen_
полученими силами: уегеіnzеlt __
роздріблені сили; _b_messung t
розрахунок m сил: _dr_i_ck n
трикутник m сил; _einsatz 911,
використання n сил: _gleichgowicht n рівновага t сил; _gleichр6вий ч6вен

Кгаllе р! сили:
важні силн;

ЬеіІ

t

рівновага сил, рівність с_

КгаЩегsрагпіs
ощадження

генератор

n

'екон6мія

f

сил;

сил,

_erzeuger ,n

t

КгаltеlуегІеilОПІ:
[роз ]п6діл m
сил; -.lustand т стан сил
Kraltlahr .. , автомоБІльний, мото
риз6ваний; ..аЬІеilППІ:
автОмО'
бlльний дивізі6н m, 3- загІн т,
а,_ вІдділ m;
_bereitschall
автомоБІльна варта: моториз6-

t

t

ване

'1n

поліцfйне

поготfвля

n

КгаlllаЬгег

m ш6фер, автоводій
Kraltlahrllormalion t автомобільна

частина; _gerat n автомобільне
майн6; _kolonne
автомоБІльна
кол6на,
SLвалка;' _trupp
'1n
автомобільна команда
а_ вІд
діл;
_Ігорре
автомобільне
військо n; _verband m автомо
БІльна
формація
_wesen
автомобілізм m; -.leug n авто-

t

f,

t

t:

n
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КrаШаhrzеughаllе

машина (, автомобіJ1Ь m; --zeugЬаllе і' автоrар:!ж т; Jeugindustrie
автомобільна індустрія,

3_

t

пр6МИСJI

т;

-zeug m

транспорт6ва чот:!

f

авто

Кrаftllаstwаgеп т ваговіз; _liпіе f
вісь сили; .Josigkeit t кв6лість,
слабість; безсилля n; _шаsсЬіпе

f

рушій т, мот6р т, двигун т;
_шеssеr m силомір; _ошпіЬоз m

6мнібус,
авт6бус;
_prolze f
тракторний перед6к т; -1"ad n
мотоцикль т; -1"adlahrer т мо

тоцикліст; -1"adlahrerzug т чот:!
мотоциклістів,
мотоциклетна
ч_
-1"adkompanie
с6тня мо
тоциклістів,
мотоциклетна
С_;
-I'adregiment n авто-мотоциклет
ний полк т; _radlruppe
автО
мотоциклетне військо n; _quelle
джерел6 псили, д_
снаги;

t

t;

t

t

t

n

_sammler т конденс:!:ор; _всыIр-
р .. т трактор; _spelcher т аку

мулятор; _вlоll т паЛЬНе n, па
ливо n;
Jlolfenergie f енергія
палива; _ubertragung f передача
снаги (сили), перенесення

_verbrauch
утрата

f

т

с_

зужиття

n

n

с_;
сил,

т автомобіль,
авто,
gepanzerter _ опанцер6ваний автомобіль; -'1bleilung f
автомобільний загін т, а_ від
діл т, 3- дивізі6н т; -Drmatur

Kraltwagen
самохід;

t

автомоБІльний риштунок m;
_аrlШеrіе
автомобільна арти

t

лерія; .J>atterie f аВТОбатерія;
_depol n автомобільне деп6;
_Iormation f автомобільна фор
мація; _liihrer т ш6фер, авто
водій; _Iunkslation f автомобіль
на
радіост:!ція;
-&,eschiitz n
автомоБІльна гармата f; -1<оlоппе
автомобільна кол6на, а_ вал

f

ка; _Ienker т ш6фер; автово
дій; JllзrвсЬ т перевіз війська
автомобілями; _park т автомо
більний парк; ....вlаlfеІ f автомО
БІльний етеn6н т; _truppe f
автомобільна частина; _verband
т змоториз6ване об'еднання n,
автомобільне
0_; _verkehr m
автомобільний рух; _werkstiitte

Кrankenurlaub

f

автомоБІльна майстерня; Jug
т автомоБІльна чота І; gepan-

f

чота

zerter Jug
ників

Kraftlwerke
-zug m

автопанцер

електр6вня

nlpl

механічне

тракторне т_

І;

тягл6

п,

n; JugаrtШеrіе

f

тракторна
артилерія;
Jugbatбатерlя тракторної арти

terie f

лерії; Jugge8chiitz n моториз6вана гармата І, тракторна г_ (;
Jugmaschine f машина підійма
ти тягарІ; Jugtran8port т трак
торний

транспорт

Kragen т к6внір, к6мір; stehender
_ стоячий к6мір; -'1ulschlag т
вил6га (; .Jitze f пет лиця (нім.
вояків); _spiegel т петлиця t
Krallenblalt n гІлка t викидача
Кl'ап т
вель;

кран,

вен),

t,

Під6йма
жура
рух6мий кран

lahrender _

кран6вий
перехиляти

Kran ...
kriingen

на

бік

(ч6-

кренгувати

f

Кriingung

кренгування

перехиляння

n

на

n

ч6вна,

бік

Kranken. __ санітарний, лічничиіі;
_abgabe f передача х6рих; _аЬ
schub т евакуація f х6рих;
-'1bschubstation f евакуційний
пункт
т х6рих;
_aulseher т
доглядач шпиталю; _bahre f н6·
ті рІ для х6рих; _buch n книга
f х6рих; _Ьапs n шпиталь т,
_,азарет т, лічниця І; _kraltwagen т санітарннй автомобіль;
_krаltwаgепzug т чота f сані
тарних автомобілів; _Iohnung f

f

платня х6рим;
_meldung
ра
п6рт т про х6рість, донесення

n

про

х6рість;

нування

t

n

_pllege f

пиль

х6рих, д6гляд т х-,

опІка
над "--; _pllegerin f
сестра-жалібніщя; _.аттеlеІеllе
f збірний пункт т х6рих;
_всЬill n шпитальний корабель
т;
_8lube f кімната х6рих;
_Irage f н6ші для х6рих; _trii-

ger т носильник-саlliтар; _Iransport т санітарний транспорт,
т_ х6рнх; _Iransporlkommission f
комІсія евакуації х6рих; _urloub
т

відпустка

задля

х6рости;
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Кгапk.пwаgеп

_wag.n m.

шпитйльна лінІйка

t;

ІП- віз; санітйрний в_; -zug т
санітарний п6їзд
неДУ'га, хор6ба, хво
р6ба, н~міч; epid.mische _ п6шесна хор6ба, неДУ'га; ....s.rreger
т збу'дник, спричинник хор6би
krankhel!shalb.r через х6рість
Krankheitsvortauschung
симуляція

Кгапkh.іt

t

недУ'ги, удавйння

Кгапz

n

t

н_

n

t

t

w.gung t коловий рух m
Kreis.l m вертlлка f, дзиrа (;
_kompaB m гіроск6пний к6мпас;
_neigungsmesser m гіроск6пний
кр,нометр; _rad n турБІна

kг.іs.п кружляти, циркулювйти
яовіт6вий начальник; .Jюmmапdапt m

Kr.islhaup!mann m (Osterr.)

окружний начальник, 0_ коман

-.korn n крУ'гла
_kornvisier n круговий

мУ'шка
мІрник

(;

m

kг.іsгuпd круговий
кружйльна
пилка;
повіт6ве місто n; _ііЬег

вісЬ!

f

t

круговий 6гляд т

хрест т;

ний Хрест

Kreuzlhahn f
галуження

Rotes _

m

роздорlжжя

n

Черв6-

n,

Р03-

ззлізничих шляхів;

_hund m навхресне в'язання n
kreuzen крейсувати, крейсерувйти
Kreuz.r m крейсер, кружляк
(Гал,); -.geschwad.r n ескйдра t
крейсерів; _krieg m крейсерова
вj'йн~

t

Kreuzllahr.r т хрестон6сець;

_lаЬг!
f крейсування n; _!епег n пе
рехресннй вог6нь т; -.galopp m
неправильний гал6п (коли кінь
хрести); _gasse f пере
хресна ВУ'лиця; _hacke мотико
дзьобак т; kleine' _hack. f ма
лий МОТИКО'дзьобак т; l.ісЬ!е
р6бить

t

с_

_grahen

т

для переп6взання
війна f; chemischer _ m
хем/чна війна (; den _ .гklііг.п
оповістити війнУ'; den _ lііЬгеп
провйдити війнУ'; іп den _ zіеЬеп
виступати на війнУ'; kl.iner _ m
мала війна f

капУ'ста
в'ючнІ н6ші рІ

дйнт;

n,

повзУ'н;

m

f

канава

Kri.g m

Kreis . " коловий j пові т6вий; _Ье..

Kreuz n

хрищування

Kreuzlw.g т перехресна дор6га (;
-zug m хрестон6сний похід
kriech.n рачкувати, лlзти, п6взаТИ, плазувати
.
kri.chend п6ПОВЗ0М, плазовито,
кгіесыгr

Kr.di! m кредит, позичка
Kr.ide t крейда '
Kreis m к6.ло n; повіт m

Kreislsiige
_s!ad! f

легкий мотико-дзьобак
т; -І.іпе f вІжка, лlйця
Кг.uzuпg f п.рехрестя n; переl

рачкн

m вінlець, _6к
kranzliirmig вінчастий
Kriitze t кор6ста
kra!zen дряпати,
Кгап!
Кгахе

kri.gsb.r.it
_hacke f

kriegen

воювати;

одержати

Krieger

m

вояцький
Г_

ДОСЯГТИ

чого,

войовник;
_grah n
гріб т, стрілецький

m

kri.gerisch войовницький;
Krieg.rlv.rband т СОЮ3 БУ'вших
вояків;
_verein m товариство
БУ'вших вояків

kri.gliihr.nd воюючий
Kri.gliihrung f провйдження
[з]ведення в_; _sw.is,e t

війни,
сп6сіб

ведення війни

военний; _akademie f
воєнна академія; Rote _akad.mie
черв6на воєнна академія; --'lтl
управлІння
воєнного
пр6мислу; _angelegenh.it
воєнна
справа; ~пl.іЬе
воєнна п6зи[ч]ка; _агсЬіу n воєиний ар·
хlв т; _агшее t армія воєнного
часу; _artikel т артикУ'л воєн·
ного зак6ну; воєнний предмет;
--'lпlгиl m заклик, призов; ВОЄН·
на від6зва; _ausbruch т поча·

Kri.gs . ..

n

t

t

ток

війни,

вИбух

війни

(Гал.);

_baukunst t фортифікйція; _Ьаи
m.is!er m військ6вий інженер;
-.bedar! m воєнна потреба (;
_bel.hlshaber т головнокоманду
вач; _beginn m початок війни;
_b.kanntmachung t оповІщення n
війни; _Ьеогduпg t (Os!err.) мо·
білізаційний,

kri.gsb.rei!

лист6к

(П6льща)

гот6вий до війни

Krieg.here:.:it.:.sc:.:h=a:.:ft~_ _ _ _ _,,-_1_2_0__________K...r...ie..:g:..s...o.:.rd...e::,n
Kriegslbereitschalt f
вість,

г_ до

военна гот6війни; --"ericht tn

воєнний звіт, В_ звід6млення n;
_berichterstatter m воєнний ко

респондент; _besatzung f воєн
на зал6га; _beschiidigte m воен
но~пошкод6Баний, ВОЄННИЙ
ін·
валід;
_beschaffung f воєнне
постачання n; -hestand m воєн
ний склад, В_ стан; _betrieb m
воєнна експлуатація (, в_ про
дукція (; _Ьео!е f воєнна д6бнч
здббич

kriegsbrauchbar
війни,

здатний до потреб

спосіб ний

до

п_

в_

Kriegslbrauchbarkeit придатність до
війни; JJriicke воєнний міст т;
_briickengeriit n понт6нно-мосто
ве майн6; _briickentrain m пан

т6нно-мостовий парк; _еЬгепГ/рl
воєнні
п6честі,
В_
гон6ри;

_ ende n кінець m війни; _епІ
schiidigung f воєнне відшкоду
вання n; _entscheidung f во енне
вирішення
подія f

n; _ereignis n воєнна

kriegserlabren з воєнним д6свідом
Kriegslerlahrung f воєнний д6свід
m; _erkliirnng f виповідження n

війни; _егпііhгuпgsашt n упра
вління для проживлення (насе
лення); _eroffnung
відкриття n
воєннийх дій; _еІа!
воєнний
бюджет; _lасЬ n воєнна спеці
яльність
m, в_ професія (;
_ fahrzeug n воєнний віз т;
_flоНе
военна фль6та; _flпg
zeug n вQєнний літак m; _liiЬ
rung
ведення n війни; шеthо

f

m

f

f

dische _fiihrung

методичне

ве

дення n війни; _lо8 m воєнна
стопа t, В_ пол6ження n; апf
den _lи8 setzen довести до
воєнного складу; _Iutterportion f
воєнна пайка фуражу; _garnitur

f компле[к]т m воєнного умун
дирування; _gebiet n военний
6бшир m; _gebrauch m воЄнний
звичай; _gеdепkШііпzе f медаль
на пам'ятку війни; ..gelahr f
небезпека
війни,
воєнна
Н_;
_geliihrte m товариш на війні;
_gefangene
полонений; _gelan-

m

genenlager птабір воєннополо
нених ; _gelangenschalt f пол6н
т; _gerat n воєнне приладдя,
в_ майн6; _gericht n воєнний

m

суд

kriegsgeriistet узбр6єний до війни
Kriegslgeschichte f воєнна істбрія;
_geschiCk n военне щастя, воєн
на зручність (; _gesetz n воен
ний зак6н 'm; _gewinnsteuer f

m

податок

від воєнних д6ходів;

t

воєнний склад m;
організація воєнного часу; _Ьа
lеп m воєнний порт; --"andlung
во енна дія; _hund m військ6ва
собака (; _industrie f воєнна
індустрія, в_ прбмнсл m; _іп
valide m воєнний інвалід; _іаЬте
воєнні літа рІ; -liar!e f воєн
на мапа; _kaf!lse f воєнна каса;

_gliedernng

t

t

_koslen

рІ

видаткн;
Б_

военні

_kunde

t

kriegskundig

що

в_

витратИ,

воєнна наука,

'

від6міеть

знає

во енне

ре

месл6

Kriegslkunst f

воєнна штука; _lage
f военне полбження n; аll
gешеіпе _Iage f загальне воєнне
пол6ження n; besondere _Iage f
осібне

воєнне

_Iazaretf n

в_ шпнталь

f

пол6ження
воєнний лазарет

n;

m,

m; Jazarettabteilung

відділ m воєнних шпитаЛів;
_lеЬт.
наука про війну; _І.і
stung
во€нний
бсяг m;
в_
чиннтьба; _Іеіsluпgsgеsеlz n за

t

f

кбн

m

_liвl

t

про

_Ieitung f
ступ

военні

чннитьби;
n війни;
в_ під

керівництво
воЄнна хитрість,

m

kriegslustig войовничий
Kriegslm:achl t бойова

потуга;
ваївна
держава;
_шаgаzіп
n
военний маrазин m; _шагіпе f
военна

фльбта;

_шагsсh

m

п6-

хід близько вброга; _шаl.гіаl n
воєнний матеріял m; ..,.шіпіstег
m військбвий міністр, М_ вій
ськ6вих справ; _шіDlstеrіl1Ш n
військ6ве міністерство , М_ вій
ни; ..nасhrісhtепstеНе f военно
інформативне бюрб n; _orden
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Kriegsorganisation

брден за бойовІ чини; _orgaпіваііоп f воєнна організація;
_рl1iсЬ! f воєнна повинність
kriegspl1ichtig воєннозобов'язаннй
Kriegslportion f пайка воєнного
часу; _ргеввеаш! n воєнно-пре
сове управлІння; _pressequartier
n квартира f воєнних кореспон
дентів; _pulvermagazin n воєн
ний склад m пброху; ..rat m
воєнна рада '; ..ration f воєнна
пайка фуражу; ..recht n воєнне
право, в_ закбн m; _еапіііііе
depo! n воєнно-санітоІрннй склад
m; _sanitiitsordnnng f воєнно
санітоІрний статут m; _всЬаі. m
запас зблота для війни; _всЬа!
zung f контрибуція, бкуп m;
_schauplatz m боМ вище n; _всЬill
n воєнний корабель m; --schule f
воєнна шкбла; академія гене
рального штабу (Австрія); ~сЬіі
Ier m учень воєнно! шкбли;
--вріеІ n воєнна гра '; _зіашш
roHe f спнсбк m рядовикІв
воєнного часу; _stand m воєн
ннй стан; чисельність f вІйська

m

Kugelblende

--------------------------~--

зз, війни

kriegsstark сильний, як на війну
Kriegslstiirke f сила воєнного часу;
--stener f воєнний податок m;
_stralrecht n военно-карне пра
во; _tagebuch n [що]деиник m
бойових дій, Д- m воєнних дій;
_taschenmunition f нбшений за
пас m стрілива; _teilnehmer m
учасник війни; _transportm воєн
ний транспорт; _iibung f бойова
впрolва

kriegsunliihig

нездатний до воєнно!

служби

Kriegslverlust m

n

справа

';

ВОЄННО-ТО

'; _verplle-

gung f воєнне харчувоІння n;
_verpflegungsanstalt f харчовий
пункт m; _verpllegnngsmagazin n
воєнно-харчовий

магазин

_verpllegnngsvorschrilt f

m;

статут

m

_ver'; _verwend-

про прохарчування вІйська;

воєнна
т

-zng

дисципліна,
карність;
похІд; -zulage f воєн

ний додаток
воєнний стан;
війни

т;
-zustand m
-zweck m мета t

Krippe t ясла
KristaH т кристаль
Kritik f критика;

аЬЬаlІеп
під

осуджувати, критикувати,
дolти 'що критипі

крокІ; ~пlпаЬше f здій
крок.і; -zeichnen n еіпев
Oeliindes крокування місцевости
Krone f гребінь брустверу, г_
передгруддя
KronenlaH т схил бруствера, с_
передгруддя
Kriinung f вершина, гребінь т

Kroki n
мання

бруствера

Kronwerk n

крбнверк т
милиця
крива (лІнія)
kгпшmliпіg криволінІйний
Kriimmung f згин m; СКРИВ~lення

f

Кriicke

Kriimme f
n;

кривина

Kriimperlpferd n
вий

кінь,

надкомпле[к]тб
к_;

вибракуваний

_wagen т обивательський віз
Кгирре (Plerd) f підхвlстя, зад т
KriippeI ткалІка; _ werden окалічfти

Kubatur f

кубатура
цебер
т куб, шестистІнник
КіісЬе f кУхня
Kiicbenverwaltnng f кухбнна
КііЬеl

m

Knbus

воєнна втрата

_vеrшевsuпgswеsеп

,пографІчна

війни; _vorrat твоенний запас;
_vorsorge f підготбвчі заходи рІ
на
випадок
війни;
_wesen n
воєнне дІло, в_ ремеслб; _wirt8сЬаl! f во енне хазяйство ,,;
_wissenschalt f воєнна наука;
діеІ n мета f війни; дисЬ! f

rat m воєнна зрolда
barkeit f воєнна ужиткбвість;
_vorbereitung f підготбва до

ко

місія

Кпlе

f пблоз; kleine _ полозбк
KugeI f куля; стрільнб n; kleine
_ кулька; stnmple _ туші куля,
т_ стрільнб n; -" wechseln об
мінятися пбстрілами
ку лячиА; _аЬ

Kugel __ . кулястий,
weicbung (, вlдхил

ткулі; _ЬаЬп
fтраєктбрія; jaHonт округлий
б"льон; _blende
куляста за-

t
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Kug,liang

m

тулка (бійниці); _Iaog
стріль
бищний
вал;
_1_ss,IЬаПоп
прив'язний округлий аеростат,

.баль6н;

_!orm

kug_Шігmіg

t

m

куляста ф6рма

кулястий

Kug,llgelenk n кулястий сустав m;
_hagel m град куль, г_ стрілен;
_handgranate f округла ручна
фаната;
_k,rn m осердя n
'кулі; ..Jager n кулькова валь
ниця (; ..Jau! m літ кулі; _НЬеПе

t

куляста

куляста

поземниця;

міна,

округла

_шіое

м_;

t

Je..

geo m дощ стрілен, куль
kug_lsicher непробивний кулями,
стрільнами

Kugellstreuung f
лів,

(

.f

р6зліт

р6зсів m [п6]стрі
ткуль; _vеоШ n

кульковий вентиль т

Юіhl ... охол6дний

Кiihler традіятор, холодник

t

КііlillПііssіgk_іt
охол6дне течиво
n; _mant,1 т кожух (кулемета)
Kiihluog f охол6джування n, охо
л6дження n; chemische _ f хе
мlчне охол6джування n
Kiihlvorrichtung f охол6дний пристрій т

kiibn відважний, сміл[ив]ий
Kiihnheit t відважність, сміливість
KuHss, f кулІси р!
Kumm,t n = КпшІ n хомут; _gurt
т суп6ня t; ..J<issen пподушка
f хомута; --'"iemen т суп6ня f
Kunde f зубна мисочка (кони)
Kundgab, t оповІщення n, прого

n
Kundgebung f
л6шення

огол6шення

n,

мані

фестація

Kiiodigung f виповідження n, ви
повідь; _ des Wallenstillstandes
виповідь завішення збр6і; Iri_t10.' _ f безтермін6ве звІльнен
ня

n

т
виlвідач,
роз_,
ви!від[ув]ач, авідун
Kun_t f штука, мистецтво n, ..J>au

Kundschalt,r

штучна буд6ва (; ..J>aut_nspr_ngung f висад т штучних
споруд; _f_rtigk_it f вправність,
"':Ійстерність; _Iliig_ т/р! акро
бація t; фігурні ль6ти; _grill т

т

Kurzsichtigk_it

спрil'гність f, зручність (; ..J>indernis n штучна перешк6да f
kiinstlich штучнИй
Kunst!miihl_
паровИй млин m;

t

-гіІІ т вольтижування
штучний шлях т,

t

n;

~lгаВ_

MYl'6BaHKa

Kup!_r n мідь (; _draht m мІдний
дріт; _Hderung f мідяне обтура
ційне кільце n; --,"iog т мІдне
кільце

Kuppel

t

n

_turm т панцеро
панцерна баня
злука, зчlплення п;
зчіпень т (предмет); --sbolz_n т
баня

баня;

(,
Kuppeluog

t

t

стяжний
прог6нич;
_zug
п6ізд 3 подвІйною тяг6ю

т

т кірас, панцер
Кiirassier т кірасир
Kiirassier . •. кірасирськнй, ПаН
церницький; _degen т палаш;
_Ьеlш m кірасирський шишак;
_раПаsс~ т палаш; --,",gim_nt n
кірасирський полк т
Kurb_I. f к6рба; ~сЬв_ f вісь
ручки; _antrieb т корбова пе·
редача t;
_.rm т колІно n
к6рби; _gehiiuse n
картер т;
..J<r_is т круг к6рби; --,"ad n

KiiraB

f

маховик т; _staog_
гон6к т;
_w_П_
колІнчастий вал6к m

t

Kurlazarelt n

кур6ртний ШПИТаль

т

Kurs

т напрямок, курс;

_aogabe f
n

вказування n напрямку; _ЬисЬ
р6зклад т руху

Kiirschn_rleim т міздровий клей
Kursus (L,hrgang) ткуре; _І_il
n,hmer т курсант
Kurtin, f куртина (форт.); ..JIwinkel т куртин6вий кут
Kurv, f крива (лlиія), кривина,
віраж; n6BepT; закрут; аЬвсЬіі_
sige _ пол6жистий віраж, 11..
п6верт; ЬаlliаІівсЬе _ балістична
крива; _пшеssег m кривиноlме,ТР,
_мІр;
..JIvisier n дуговий мІр·
Kiirze t кор6ткість
[ник т
КuгzlгоhrагlШ_гіе

f

гавбична арти

лерія; _всывB m кор6тке вами
кання n; --schrilt f стенографія;
_всЬпВ m кор6ткий стріл, нед6-

kurzsichlig короткоз6рий
[СТРіл
Kurzsichligk_it f короткоз6рість
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КіівІе

КіівІе f морський беріг т, узбе
режжя '~
КіівІеп _ ..
прибережиий, иадбе
режний; J,rtillerie f надбережна
артилерія; _batterie f берегова
батерlя; _belestigung f укрІплен
ня
берегІв,
надбережие
у_;
_bewachung f охор6на берегів;
_Iestung f надморська фортеця;
_Iort n береговий форт т; -3'е
ЬіеІ n иадм6р'я; -3'eschiitz n бе
регова гармата f; _lаlеІІе f бе·

Lalette
_nachrichlenwesen n береговий
зв'яз6к т; _panzerschilf n <при'

бережний панцер ник т; _асЬill
надбережна
плавба;
охор6на f берегІв, 0_
f узбережжя; -stallel f еска
дрилья надбережиого летуиства;
_verteidigung f иадбережиа обо·
р6иа; _wehr f військо n берего·
в6! обор6ии; _werk n берегове
укрІплення
Kutscher т візничий, візник
Kutter ткутер, катерка f
КііуеlІе f кювета

fahrt f
_schutz т

ляфет т; _morser т
берегова мортира (, б_ моздlр;

·реговий

L
Laboratorium n ляборат6рія f
Laboratoriums . " лябораторlйний
Lackmus n лякмус т
Lade. . . вантажний, зарядний;
'jereilmachen n готування за·
ряджати; jriicke f вантажний
міст6к т; juchse f зарядна
трубка; _biihne t вантажна плят,
ф6рма; _fach n комірка f для
гарматня ; _fahigkeit f ємність,
місткість; вантажна містивність;
стаційна апареля; плят,

Jliiche f

ф6рма; -3'alerie f бойова rале·
рія; -3'ewicht
вага f вантажу;
тягар т заряду; _hebel т жура·
вель,
звід;
_hemmung f за
трим[ка)
т
при
заряджанні;
_hiille f картуш т; _kammer f
мІнна камера; -,-kanonier т за
ряджальний пушкар, з_ нумер;
_kasten т скринька f для гар
матиів; Joch n кульовий вхід
m, В_ стрільна; ~іпе f міна;
-D1ulde f зарядни!\ к6роб m
Laden n (Waffe) заряджання

n

Laden т крамниця f
laden заряджати (збр6ю),
ти;

набива·

вантажиТи

Ladeplropl m

клинтух;

місце вантаження;
наБН!на обіймиця

_platz m

_rabmen

т

Lader

т

(еіпе.

Oeschiitzes)

заря'

джальник

т вмістище n, трюм;
~сЬаlе f зарядна полиця
ladesicher 3 уставленим запобіжни,

Ladelraum
ком

Ladelstelle f мІсце n заряджання;
_slellung t пол6ження гармати
до вистрілу; _stock т m6мпол;
_storung f = Ladehemmung f;
_streifen т набійна оБІймиця f;
_trommel f барабан т рев6ль·
вера; _verhallnis n
відн6mення
тягару
тягару

метального
заряду
до
гарматня; _vermogen 'І
вантажність
_weise
сп6сіб

т

t

f;

заряджання;
durchgehende
_weise f неперивне заряджання
n; _werler т міномет, бомбомет'
Ladong f вантаж т, заряд т; geЬаlltе _ f зосереджений заряд
т; gestreckle _ f вид6вжений
заряд т; 8charfe _ f б6йний

заряд m
Ladungs ... зарядний; вантажний;
_dichte f щільність заряджання
Lafette t ляфет т; аоl die _ legen
накладати на ляфет; slandfeste_
t стійкий "яфет т; slarre _ f

ЦУІІКИЙ
JL m

ляфет

т,

непорушний

Lаlеtіеп

...

Lаlеtlеп

. ..
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ляфетови/!:;

m

вісь JJяфета;

f

....асЬве

_hlock
одно бр у
сбви/!: хоббт ляфета; _brnst f
лобова частина ляфета; JaBten
m зарядни/!: ящик; _kiirper m
станбк JJяфета; ..ІаЬшеп m рама
JJяфета; ..Iiegel m пбдушка f
ляфета; ...riicklanl m відкбт m
ляфета; _всhwапz m ляфетови/!:
хббот; _Bitz m ляфетовий сі
дець,

л- сидІння

-"porn m

n;

ляфетовий
леміш;
_w"nd f
стбвба JJяфета; _wіпkеl т ляфе
тови/!: кут

lаlеttiеrеп ставити на ляфет
Lаlеttіеrппg f уставлення
ляфет,

ЛЯфe'rування

Lage f

ПОJJбження

стан т,

OrteB

",

стан6вище

ПОJJбження

_ f

врапп!е

n

n

"

на

ситуація,

n;

_

мІсця;

напружені

еіпев

ge-

обстави

f

ни рІ; operative _
оперативне
пол6ження
n, 0_ обставина;
sепkrесhtе _
сторчове полбжен

f

ня n; ппgеklііrtе _ f невияснене
пол6ження n,
н- обставини;
тактичне полбження
n; ..nеrkппdппg f рбзгляд т

lakliBcbe _ f
обставин,

..nlener

n

m

вогбнь
тивна

р6звідка

пол6ження;
стріJJЯННЯ
чергами,
ч_; _karte
опера

мапа,

f

М_ розташування

lagenwei.e чергбм
m артилерlйна планшета f
Lager птабір т; склад т, Mara~
зин т; еіп _ abbrechen звивати
табір; еіп _ abB!ecken розбивати
табір; _ anlscblagen ставати та
бором, розтаборитися; еіп _ Ье
zieben розтаббрюватися; bewegIісЬе. _ n рухбмий табір т;
verscbanz!es _ n укрІплений та

Lаgерlап

бір

т

Lager ...

таборбвий;

....abB!ecker m

ЩО

Lапd
укрІплений табір m; Jener. n
таборбвий вогбнь т, бів акб ВИЙ
в_; _Iorm f рід
біваку; Jront
f передия лінІйка табору; ..geriil
n таборбве приладдя; ~ііЬе f
ВИСОта бсі цапфи; _ЬііІ!е f ла

m

герний

землянка;

командант та

JJагерни/!: шпи

таль т

СКJJадати ЩО; розташбву
Батися таБОі>ОМ; таборувати

m

Lagerlort
= Lagerplalz т; _рlаы
m конов'язни/!: кілбк; _рlаllе f
опбрна ПJJита; _plalz т ложа (;
_punkl m еіпев GescbiitzroЬres
тбчка опору гарматно! цівки;
..І"уоп т таборбва діJJЬНИЦЯ f;
_всЬаlе f вкладень т, утулок tn;
_serviB m (Osierr.) паливо n,
солбма f; освітлення птабору;
_вlаllе

борі);

f

пбстіль, JJlжко

СОJJбма

-,,!rob n

стіл[ку]

f

Lagerung

склад

т,

n

розташування

f

n

(в та

на під'"

таборбве

Lagerlversammlung f табор6ві з66ри рІ; _vorricb!ungen flpl табо
р6ве устаткування n; _wacbe f
таборбва стор6жа; -zelt пта
бор6ви/!: намет m; _winkel т
кут
місцевости
стрілянні

при

параліжувати,

labmlegen

зенІтнім

знешк6-

джувати

Labmlegnng

f

параJJіжування

знешк6джування
вання n

n,

Leib m буханець
LameJJe f ПJJатівка;

n,

невтралізу

..nkiibler m

ПJJатівчасти/!: радіятор ; ..nkupplung f платівчаста муфта

LammleJJmiilze f

баранкбва mаПІ<8,

кучма

LampaB,

ken

Lampe f

лежень, трям; -Ьаи m
будування птабору; ..Ьап!еп рІ
таборбві будІвлі; _dienst m та
борбва служба f; _einqnar!ierung
f таборбве розташування ", т_
приміщення; _element n сухова·
.чивнИЙ елемент т;
_Ies!nng f

m,

lagern

розбиває, розмічує табір;
_arre.! т арешт в таборі; _Ьаl

m

барак

Jommandan! m
бору; ..lazarett n

LampasBe

випуск т

лямпа;

f

лямш!с

m,

..nlunkBlation f

лямпова радіостація; ..nglas n
JIямпове скло; _uputzer тлям
пар; _пвсЬігш т абажур, даш6к

суходіл m; кра/!: т, про
(; ап. _ steigen висідатИ,
вилад6вуватися з кораблів

Land n

вінція
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Land ...

Land. .. суходільний, краевий;
_armee f суходІльне вІйсько n,
армія;
_arlillerie t суходІльна
артилерія; -halken m береговий
лежень (міст); _bord m 6блавок
(понт6на, ч6вна) ближчий до бе
рега; -hriicke
польовий ,міст

m,

козлова

t

частина понт6нного

м6ста

Landelbabn

tдорога осідання (ле

тище); _Ield n п6ле осідання
(лі так а); _gescbwindigkeit швид
кість осідання; _krеш n сід3.ль й
не
.Т>,
с_
хрест;
_lісы n
свІтло
до
осідання;
_шаsl m
причальН1l
щ6гла
f (повітро

t

плав)

Landen n

осідання;

висаджування

(війська)

landen (Flugzeug)

присід:!ти,

осі

дати

Landeplalz m
летунський

мІсце

n

осід:!ння,

майдан

Landes . " крайовий; -"ngebiirigkeil f горожанство n; ~ulпаЬше

t

здійм:!ння n місцевости; _Ье
всЬаllепЬеіІ f хар:!ктер m місце
вости; _beschreibung f 6пис m

міСцевости;

лець,

-8inwohner m

сільський житель;

zeug n

обивательський

Jarben flp!

туб6-

Jahr-

віз

m;

націон:!льний пр:!
пор m, н- б:!рви; _Iuhre f оби
в:!тельський віз m; _gebiel n
6бшир
m кра!ни, держ:!ви;
_grenze f
крайов:!
границя;
_kokarde f держ:!вний знак m,
д_ ко,,:!рда; _plerd n обив:!тель
ський "інь m; _роliІеі f сіль
ськ:!
полІція;
_schiilzen mlР!
ландверні тир6льськічастини (в

Австрії);

кра!ни;
військ:!,

_sperre f бльок:!да
_Iruppen flp! місцеві
територіяльні

військ:!;

f триангуляція; _verral m держ:!вна зр:!да (; _verleidigung f обор6на кра!ни, 0_

_vегшеssuпg

держ:!ви;
_vегtеіdіguпgsшіniSlе
гіuш n
міністерство юіродньої
обор6ни;
_verleidigungsral m
р:!да
обор6ни держави; _Уег
weisung видалення n з краю

t

t

Landlruppe
промІжний ет,ап;

Landelappenlorl m

f

~lгаВе

ет:!пна дор6га,

шлях

m
Laodezeichen n знак m осідання
Laudlfeslung f суходІльна фортеця;
_Ilugwesen n суходІльне летун
етво, с.. авіяція f; _iagdeinsitzer

m

суходІльний

щильник;

односlдець-ни

t

_Ігоиl

m

фронт

суходІльний

(надбережного

плення); _іеЬіеl

n

укрІ

f;

терит6рія

-I:endarm m сільський жанд:!рм;
-.grenze t держ:!вна границя.
крайов:! г_; _beer n суходІль
не військо; _ізgеr m жанд:!рм;
..karle f географІчна м:!па;
J<rieg m суходільна війн:! f;
_Іеіпе

т6ну),

f

берегов:!

б_

код6ла;

линва

(пон

~іеіегиПіео

(IР! примус6ве постач:!ння

Juftslreilkriille flp!

натурі;

n

в

су

ходІльні повІтряні сили; _шасhl
f СУХQдlльні сили р!, с.. потуга;
-",arke
тичка; -",іое f земна
мІна, фугаса; _орегаlіоп f сухо

t

дІльні дП flp!, с.. операції tlp!;
_рооlоп m береговий ПОНТОН;

n
краєвид
m;
суходільний бій m;
береговий
лежень
m (понт6н); -"knechl m "яндс
кнехт; Jmann m земляк; Jtra8e
f шля" m, гостинець m, мур6-

_scbaftsbild
~сЬlасЬI

t

_schwelle f

ванка,

шос:!;

_slreitkriilte tip!

суходІльні ЗCJр6йні сили; -"Іurш
оп6лчення
n, ляндштурм;
-"Iurminspeklion f інспекція оп6л
чення; _slurшkошрапlе f
со·с",.

m

оп6лченцїв;

_sturmmann m

опол

ченець; gedienler -"Іuгшшапп ви
школений ополченець; ungedienlег

_stuгшшапо
Н1'вишколений
ополченець; _slurшрlliсhl f по
винність служби в оп6лченню;
_slurшріопіегkошрапіе f саперна
с6тня ополченців; -"Іurшsоldаt
m ополченець р:!тник; _slurш
Ігирреп f!P! ополченицькі
вій
ська; _Iorpedo m (Oslerr.) фу
г:!са f; _Iranspotl m суходІльний

тр:!нспорт;
військо

n

llruppe

t

суходільне
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Landung

Landung f (der Truppe) висадlкаl
m; _ (des Flugzeuges) осідання n
Landungs ..• десантний; -.ableilung
f десантний загІн m; J>riicke f

саитннй к6рпус
дзльний знак

m; _kreuz

'11t;

посі·
--Пlзпоvеr

m; _ориаІіоп
_ort m мІсце

n
n

f

М_

n

мІсце

n

под6вжна вісь

n

_tau n

f
f

го·

под6вжна планка; -'"іеlе f по
д6вжна rapa; _аlаЬililііl f под6вжна стІйкість
І
langstielig з д6вгим держак6м

Lііпgslrііgег

Landlweg m Їdдн;1 дор6га '. пу·
тівець; _wehr f крайова обор6старші

річники

зервн (в Нім.);
призов

m

линва

_wehrauigebot n

ляндвери

"яндвери

f

довгота.

п6вна

довжина;

m

довжина;

schiitzkiirper.

die _ d_.

гостриця f списа;
гостlМщя
f списа;
зна1!"6к m на списі,

n

n

оасЬ

ganze

n

майвець
на "-; _lесЬ!,о
фехтування списами;
_Ьаl! т
стромило
(для списа); _ЬіеЬ
m ук6л списом; -klioge
лезо
n . списа; -reiter т пікинер;

обстрІлювати

вогнем;

загайний,

спис на поготів

обор6ни);
зак6н т про
_wirl m ріль

Ье8сЬіе8ео

под6вжним

m; die _ liilleo взяти

_,і.,п n
_.ІііЬпсЬеп

ник

Liioge f
der _

забарний,

Lanzenlblall n

(крайов6!

крайову обор6l1У;

laogwi,rig
Laoze f

"ротяжий
спис

(крайов6і

_wehrdivisiou f диві
зія крайов6! обор6ни; _wehriospektioo f інспекція крайов6ї
обор6ни;
_wеhrшаnn
m вояк
обор6ни);

_wehrordouog

m под6вжний трям
буксирна код6ла, б_

Laogtau ,.

ре·

m/pl

под6вжний вог6нь
под6вжний п6яс ба

ль6ну,
диражабля;
_Ьоlт
m
(под6вжний) лонжер6н; -Iage
под6вжне пол6ження n; ~аІІе

лівна линва '; _Iruppe f де
caH~He
військо n,
десант т;
_versuch m спр6ба f десанту; "f осІсти. "- f висадитн; _Varrichlung f осідний пристрій m

на;

об

пр6·

філь. прод6вжннй перекрІй

Liiogslleuer n
m; ..gurl m

осідання літака;

висаджування;

_рlаы

Langsamkeil f повільиість
Liingsbeachie6ung f под6вжне
стрІлювання n
Langschnill m прод6вжний

m

n

поземииця;

паля f; -'"іешеп m п6від f
пушкова арти
лерія; ~аІІегіе f батерlя пуш6к
Liings . .. под6вжияй; ~сЬ.е f

висаджування; _рlаlх
мІсце
внеаджування. м_
десанту;

_аlеНе

под6вжиа

LangrohrlartiIlerie f

прншиб m; ~еslеН n шасІ ЛІ
така. підв6ззя "-; J<iirper m
десаитннй к6рпус; J<orpa n де

десантний маневр
f десантні дП pl;

Lііrш

f
m

-,"І,т,о

_

m
m

f

китиця

_8сЬаl!
ратище
_зсЬпЬ тстромило n;

Ое

довжина тІла гар

f
n

списа;

списа;

_spilz. f

m

вістря n спйса, кІнчик m L;
~ІісЬ т ук6л списа; _w,rl,n n

-.au.breituog f р6зсів m вглиб;
_I_oer n под6вжний вог6нь m;

lanzi.r,o випускати торпеду
Lanzieren n метання) випусюіння

матня

Liingeolabweichung
зд6вж; ~сЬ._

f

f

вlдхил

метання ратищем

под6вжна вісь'

_ша8 n мІра f довжиня; -,"ашре
f под6вжна плятф6рма, п_
рампа; -'"і6 m под6вжна роз
к6лина t; -"treuung f р6зсів m

ТОl?педи

LаnZl,поhr n торпедний ПРИСТРІЙ
Lapp'o т ганчірка f
1т
Liirm т гамір, галас; bliod,r _ ,,~
облудна трив6га (, фалшива Т_
t; оЬпе _ без галасу, без га
мору; _ schlageo підіймати крик,

ЗДОВЖ

liiogordi_n_nd (Ost_rr.)
жачий
матень

довгослу

в поверхстрок6вій службі

Langlgesch06 n

m.

вид6вжений

д6вгий г_

m;

гар

~іЬ_II_

І

бити на сп6лох;
СЧИНИти трив6гу

_ verursacheu
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Lasche

Lebeosgelabr

Lascbe t рейкова накладка; планка
Lascbenketle t ланцюж6к т бара-

Liiulerlkette
Jelais n

,Last t вантаж rn; тягар т
Lasl . " вантажний, в'ючний
Laslkraitwagen тваговІз, вантажНИЙ
автомобіль;
schwerer_
важкий
ваговlз; -Ibleiloog t

Lauflleuer n
т; ...gang

бана

(кулемет)

автовантйжний відділ, загін т;
_park т парк вагов6зів
LasllscbiII n баржа
байдак т;
~сЬlitlео т
вантажні сани р!;
_Iier n в'ючна тварина
_Iierarlillerie
в'ючна
артилерія;
_traklor т трактор-ваговіз; _wagen m вантажний віз, ваговів;
....zng т вантажннй п6їзд, това

t,

t;

t

р6вий

Lateroe t
Latrioe t
Latte t

п_

жердка,

Latteo .. _

rратчастий;
...rost т
rратчастий поміст (в ш:!нцях);

--"апо т паркан

Laub n
Laub. "

листя
лнстяний; _Ьапш т ли
стяне дерево n; _wald т ли
стяний ліс
Lauer
визирання n; пІдслухи

t

тlрl; засідка, чатування
на

стор6жки,

чатах,

на

n;

апl

стор6жї,

на пІд слуху

Lauer ... вичlкувальнИЙ, стороже
вий; J>atterie t батерlя в вичlку
вальнім пол6женні; _galerie f

слуховий рук:!в т (мін); _ровІео
т підслухова стійка
(мін);
таємник;

t

-"tellnog

на позиція,

Lauf т біг;
gelegler _

t

внчlкуваль

В_ становище

цІвка

t

(збр6ї);

n

еіо

учБОва цІвка f;
_асЬве tBicb цівки; _briicke
лавка; легкий піх6тний міст т
lапіео бігти; текти
т

t

'laufend пот6чний
Laufeode n біжучі,
ви tlpl; апl dem

пот6чні спр:!
_О Ьаllео дер

жати в курсі справ

Liiofer т
Lauferei t

бігун,

бігунець,

біганина

_ровlеп т стІЙІса

гонець

f

зв'язку;
зв'язку;

бігунІв

перебlжний

вог6нь

т прохІд, rалерlя (,
в повітроплаві, дира

корид6р

жаблі; ~graben т сполучний хtД,
рів; _kiihluog f (Oewebr) охо
л6джування n цlвкн; _miiodnng
дуло n; _оШzіеr т вартовий
старшина в шанцях; ...ring m
цівкове
кільце n;
_всЬіеое f

t

напрямн:!
гарматн;

рейка,

р_

фортечної

_schritt т біг; крок в
-"chritt біг6м; _spitze t
С:!ПИ; ....steg т перекид

бігу; іш
голова

t

ний міст6к; _tecЬnik
техніка
БІгу;
_tricbter т надульник;
_verbindnog
погнутість цІвки;
_verstiirkung
погрубшення n
цІви; _wache
шанцева стор6жа; _wechsel т змlна.t цІвки
Laoge, f луг т, р6зчин' т; ....nsalz n

t

ліхтар т
відх6док т, лятрина

лата,
жердка,
планка,
планиця; aboebmbare _ здіймана

der _

ланцюг т
ланцюг т

лугова сіль

t

t;

t

щ6лок т

Lau8chldieo.t т служба t
_geriit n, прнладдя до
_posleo т стІйка f до
Laul т звук

-

пІдслуху ;
пІдслуху ;
пІдслуху

lапНо. беззвучний
голосник, (ostukr.:)
гучном6веuь;
_stiirke
сила
звуку; _verstiirker т мікроф6н
(тел.); підсилювач (радіо)
Lawioe лявlна
Lazarett n шпиталь т (військ6вий)
Lazarett ... шпит:!льний; _abteilung
шпитальний вІдділ m; -Ioweisuog лічниче свід6цтво n; -Ье
haodIuog
ШПИтальне лікув:!ння
n; _gehilfe т санітаР; ~сЬill n
санітарний пароплав m; _trupp
m команда
шпит:!льних сані
тарів; _verpfleguog f шпитальне

Laut[sprecher т

t

t

t

t

t

t

постачання

n,

lП...- харчування n;
управлІння n шпИ
санітарний віз;
т санітарний п6їзд

_verwaltung f
таля;

....zug
Leben n

_wagen m
життя;

leldmii8iges _

по

хlдно-бойове життя

LеЬепdіgkеіt

Lebens . "

t

живість

життєвий;

довговічність,

...gefabr

t

_dauer

t

д6вгий вік, m;
смертельна небезпека
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Lebensmitlel
nlрl

Lebensmillel

пожива,

провіянт m; _emplanger m прий
мальник харчІв; --Iager n харчо

казка;
казка

вий
склад "';
_versorgung f
харчове постачання ", провlянт
ське п_ n; _verteiIung f [роз ]п6-

_wagen m

m харчІв;
вий віз

'діл

Lehm

б6іна

прот6чина

f

leck протічний,
Leckldichtung f

f,

тіч

f;

про

n

про

n

t

р.емІнниЙ, шкірянйй, си

m шкіряна
ш- облямІвка t;
кобура (: ~іігІеl m
шкіряний п6яс; _kisBen n шкіря
на п6душка f; _kranz m шкіри
ш! ч6хла f компресора: Jing m
ремІнна шайба f, р_ перекладка
f: _всЬеіЬе f шкіряна переліжка,
ш- круж6к m; ~сЬиЬ т шкіря
ний черевик; -zeug n шкірянІ
речі flP!
ричний ;

~еваlz

обшивка

(,

Jutteral n

Lee

(DатрІег)

вІтряна

n

сторона
сторона

Leer .•.

пор6жній;

нок т; _lаЬгІ

f

(;

_веіlе

гвардія;

--1<iirassier

--IllаІI

n

ви
ви-

_grube

--Ilиааг т ляйб-гусар;
т ляйб-кірасир; -гіо

t

_wiiscbe

білизна (на тІло)
Leiche f труп т; -пkоmmапdе 11

бла

похор6нний

f

-I:ewicht n

.

Legende f пояснення n (на мапі)
Legierung f апьяж т (мішанина
метапів)

Legion f легі6н т
І
Legionir т пеГіонер
Legionar . " пеГі6новий, легіонер- і
СЬКИЙ

іл;

шеп т ПОЯсний ремінь;

f

поребіг т по
тара f;
вага f порожняком; вага f по
р6жнього літака; _kolonne f по
р6жній транспорт т; _Іаиl m
яловнй
хід;
-"1аlегіаl n по
рожю\к т (п6їзд); -zug т по
р6жня валка (, п_ п6їзд
рожняком;

особиста

Leib т тІло ", живІт; аиl den _
gehen атакувати, дірватися чо
го: --Ilinde f п6яс т; _dragoner
т ляйб-драгун; _esiibung t гім,
настична вправа; -rardet ляАб.

затишок т; від

відвІтряна

n

f,

,

підручник т (учб6вий)
наука; laktiBche _ тактйчна
наука, Т_ навчання n
Lehгer m учитель
Lehгlgang ткуре; -reral n учб6ве
приладдя; _kursus т курс нав
чання;
~іІІеl
n навчальний
прилад т, доп омічний п_ m;
_рlап т плян навчання, про
грама f "-; _programm n про
грама f навчання, р6зклад т
навчання; _schmiede f учб6ва
кузня; _sloll т навчальннй ма
теріял; _Ігирреп Гlрl зразковІ
військй, навчальні В_

б6іни (корабля); _kasten m ке
с6н до заправляння проб6!ни
(корабля); _werden
протікан
ня (човна)
Leder n шкІра f; gegerbtes _ n
вигарбована шкІра

Leder . . .

глина

n

Lehre f

що має прот6чину

заправляння'

_аыll

глинише

харчо-

Feuers інтенсивність ВОГНЮ

т

f

легітнмація,

lehmig глинястий
Lehmschichl f глинястий шар т
Lehne f спин ка (мебля); поруччя n
Lehnkissen n п6душка f до спинки
Lehг. .•
учб6вий;
--Ileispiel n
навчальннй приклад m; :...ЬосЬ 11

Lebewesen n тварина f
Lebhaltigkeit f інтенсивність; _ des
Leck n

Leichlkrankenzug

Legitimation f

харчі,

вІдділ

т;

_прагаdе

похор6нна парада: _ііЬегIiiЬ
rung f перевіз т трупів
lеісЬ! легкий
Leichtlathletik f легка атлеТИКа:
...аІши т протигаз із малим
6пором (при диханні)
leichtentziindbar займистий

Leichter тлlхтер (рід 'ч6вна);
_lIugzeug n легкий літак m
leichtlliissig легкопот6чний легко
Leichtigkeit f легкість
[~ЛИННИI!
Leichtkrankenlabteilung f вІдділ т
для легко-х6рих: _sammelstelJe

t

збірна станиця легкоранених;

-zug т санітарний п6їзд для
Jlегкоранених
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Leichtmeiall

Leichimeiall .n легкий металь m
leichischmelzbar легкот6пний
Leicbiscbmelzbarkeit t леГj<от6пність

leichischwimmend тихоплаВНIІЙ
Leichtlsinn m легкодушність

n

~tr!lben

полегшена

рlІСТЬ

полотенна

~роцІоп

т6н,

Leiste

t

рядн6

n,

парусиновиl!

t

п_ шлюпка
рейка, брус6к

t

крайок

t

n;

пон

m;

за

m

LeiBtung t здобуток m, досягнен
ня n; видатність, виробна спро
м6жність;
groBe _ f велике
досягнення
n; -"belastung f

n

обтяження
п сили

спром6жности,

leistungBlahig

видатнИй,
роботоздатний

f

Leistuogslahigkeit

о_

могутній;

видатність,

працездатність; вантажність, по
тужність
Leit __ . керівний, провідний, на-

прямнйй;

Leiten n

-hatterie t

напрямна

керуваиия

lеНеп керувати,

[батерlя

кермувати

Leiter f драбйна
l,ejter m керівник, провідник,
водій;
_ des Brlickeoschlages
керівник
наведення м6сту;
_
des Obersetzens керівник пере
прави; _visier n східчастий мІр
нйк m; _wagen m драбинястий
віз

l.еЩlаdеп m підручник; _Ieoer n
повільногорючий вогнепр6від m;
-.gedaoke m провідна думка t;

_plerd n підручний кінь m;
..1"ad n напрямие к6лесо; ..1"оllе
t иапоямне коліща n; _schiene t
напрямна рейка; _staod m пункт
керування (; -"taoge t напрям
ний

прут

для

керування

m; _вІеllе

Disch.-ukr. 5

t

_

liihren

_

t

стоянка

n,

кері
лінія

n;

г6лий

пр6від

провести

лІнію,

пр6від; _ legeo
пр6від; Biebeoadrige
п_

опаска

полотн6

m

управлІння
n, пр6від

вництво
(тел.); blaoke

m;

(;

leichtverwundet легкоранениl!
Leichiverwundeie m легкоранениl!;
-'lsammelstelle t збірна стація
Leim m клей
[легкоранених
l,eine t линва, канат m; шв6рка;
kleine _ линвочка; -'lantrieb m
линвова передача (; _nbinde t
Leinwand

Leuchtgas

t

Leituog

пров6дити

_ f семи
жильний пр6від m; Btandige, - t
сталий пр6від m; techoische _ f
технІчне керування n
Leituogs. .. лінІйний; провідний;
-'lulseher тлінІйний наглядач;

т буд6ва f телеф6нної
проведення n
пр6воду;
дріт
для
пр6воду,
електричний пр6від; _graben '"
рівчак для пр6воду; _koolroIHeren n перевір[ка] m пр6воду;
-'lelz n мережа f пр6водів;
_pairouilIe f лінІйний патруль
т; _probe f перевір [ка] т те
леф6нної JIIHiї; _priiler т ви
пр6бувач пр6воду; приmlД пере
вІрювати пр6від; _verlegung

-Ьао
лІнії,

_draht m

t

n

перенесення
пр6воду; _wasве,
водопровlдна
вода
{;

n

-zeiger т rальван6метр
Leitwerk n знаряддя керування
Leok. " керувальний; _Ьа1l00 '"
керувальний баль6н,

leokbar

керуваJIЬНИЙ,

аеростат
зручний до

керування

Leokbarkeit f
ність

поворlтність,

зруч

керування
направляти

leokeo керувати,
Leokllultscbill n

керівний баль6н
т, аеростат m; _веіІ n основний
постор6нок m; _Btock т пра
вильна кол6нка f
Leselbuch n книжка f до читання;
~ІоЬе
читальня
Leucht ... освІтлювальний; _арра
[аl
т
світильний
пристрій,
.свіТJIОВИЙ апарат; _bake
світ
ний пл?вак т; _bereitscbalt f
гот6вість
світлом ета
до
діі;

t

t

-"Iilz т гасловий спалах; -"оіе

f світна сучка; ~ошЬе f еві
тильи а б6мба; _Iackel f смоло
скип т; _lallschirm т світиль
ний летопад; _Ieuer n освfТJIЮ
вальний воронь т; _lІасЬе f
світильна
поверхня,
освітлена
п_;

_gas

nевітильний

газ

m;
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Leucb!geschoB

~евсhоВ 11, світний гарматень
т; -иапа!е f світна І'раната;
_kошраВ
т
світний
к6мпас;
Jorn 11, світна мушка (; _kugel
f світне стрільн6 11,; Jugelров!еп т стійка f
світлов6го
гаслування;
_liпіе f
світлова
лІнія; -",авве f світнйй склад
m, L
МЙС3j _шіпе f світна
міна; _ші!!еl n!pl освітлювальні
.асобн m/pl; -",опі!іоп f сві
тильне стріливо n, С_ амун(ціЯj
_раlгопе f гасловий набій т,
світнйй "- т; _рівlоl. f ракет
ннй піст6ль т; ..rakete f осві
тлювальна
ракета;
JaketengeBlell 11, ракетний стан6к т;
Jalz т світний склад; _всЬill 11,
плавнйй
маяк
т;
_всЬоВ
m
світнйй стріл; _врог f світна
траєкт6рія; _spoгgeschoB 11, до
рогосвітильний набій т; _врог
раlгопе f світнйй набій т, доро
госвітильний "- т; Jtellung f
позиція СВітлометз, т6чка сто
яння світломета ; _turm m маяк j

фотокамера; _ііЬег
wachung f студіювання ппові·
.тряних світлин; _wesen n фото
графія
Lichlbogen т в6льтова дуга (;
Volla'scher _ т в6льтова дуга t

Lichlbrauner

Leu1nant m ЧQт;:ір, ляйтнант; _ zur
See мічман
Lewi'il n люl.ит т (бойовий га.)
Lexikon n словник т, лексик6н m
Libelle f поземниця, (рунтвага;
_ еіп_ріеlеп І,"веп уставитн по
.емиицю

Libellenlanlsatz т мlрнйк із ПОЗем
ницею; _gehiiuse 11, кор6бка f
поземниці;
_quadranl т ква
дрант із поземницею; Jlellung
f уставлення n поземr;ІИці

Iiсы ясний, рідкИй (ліс)

_anlage
споруда до освітлення; _bild n
світ лина (, фотографія f
Lichtbild ... фотографічний; ....auiпаЬше
відка,

f

фотоздіймання n; _ег
f фотографічна р6з

ф_

розпізнавання

світлочутливиА
світлова енергія,

світломірча

батерія; ~еВзlеllе
світловимірча стійка; _шеВ
т світловим Ір чий 'вІдділ;
_шеВvегіаhrеп n
світловимірче
стеження; _ше8wеsеп n світло
метрія (;
Lichlquelle f джерел6 11, світла;
kUnstIiche _ f штучне джерел6 n

f

Irupp

світла;

_ f

паliiгliсЬе

джерел6

n

прир6днє

свІтла

Lісhtsсhігш т світлова засл6на

lichlschwach слабо світний
Licbtsignal 11, світлове гасло
Licblsignal . " світлогасловий
Lichtlsprucb т = Blinksprucb m;
_spurgeschoB 11, = LeuchlspurgeschoB n; _sliirke f світлосила;

І

_вlгаы т пр6мінь світла; _Іеlе-

graphie f оптичний телеграф т
Lichtlung ,! просlка, розчищення
n;

здіймання

сЬеп
Ігаlе

11,

f

n

з

кітви;

-Іеі ..

З0РОВИЙ знак т; .....zenсвітлова централя, цен-

тральна електрична стація

l.iderung f обтурація, ущільнення
n; ззщі,льник т; Jlager n
гнізд6 обтуратора; ..ring тоб·
тураторие кільце

n

Lielerant т постачdльник, достав
ник

Lieierlaulo n розвІзний автомоБІль

Lichl n, свІтло
Licht . , . світловий;

kundung

f

псыгr т баржа (, ліхтер [снага
Licblliernsprecher т світлогасловйй
апарат; _kegel т світловий к6нус, <- стіж6к; _шеВЬаllегіе f

t

m

т ясно гнідий кінь

IlсhtешрliпdliсЬ

Lichlenergie

_оЬг f світний годинннк т;
_уегlаЬгеп 11, сп6сіб т освітлен
НЯ; _visier n світний мірник т;
_vorrichlung
освітлювальннй
прилад m; .....zeicheo n світловий
знак

liegend

f

Jашшег

11,;

т;

-ЛuсЬ

11,

розн6сна

книга

Lielerer т постачdльник
Lielerung f достава
Liegen 11, лежання
liegen ыіьепn застрягнути,
держатися

Iiegend

навлежачки

f

за

·

Li~geplatz
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i.iegelplatz m кітвова ст6янка (;

m місце n для лежання,
сх6ванка f для "-; _stroh n
сол6ма f на підстілку
Liga f ліrа
Limbus m лімб
lindern облегчуватн (біль)
Lineal n лінійка (; g_glied_rtes _ n
колінкувата лінійка f
linear лінійннй
Lіп_аrmаВstаЬ m мірильна лінійка f
Linie f лінія; к6лія; двошерег6-<апш

ВНй лад m; _ abst_cken трасу
ватн лінію, тичкувати л_; а,ь

zwеіgепdе

_ додільна лінія; ап'
steigende _ догірна лінія; auBer_
_ з6внішна лінія; gesicherte _
забезпечена .лінія; innere _
ред6ва
лінія,
внутрішня

натуральна

natiirlich_ _
прир6дня

к6ваиа

л_;

рuпktіеrt

лінія,

__

ce~
л..;
лінія,

крап-

переривчаста

л..;

ununt_rbrochen __ суцільна лінія;
versta~kt_ _ погрубшена лінія

Lіпі_пlаЬtеiluпg

f

лінійна частина,

муштр6ва ч_; _fiihrung
трасн, проведення

m

n

f

нарнс
траси;

_gebiet n р ай6н m залізниці;
..kommission f залізнича комісія
(для

військ6вих

трансп6ртів);

..kondensator тлінійний конден
затор;
_kreuzer тлінійний
крейсер;
_ma6stab m лінійне
мірило n; _posten m муштр6ва
посада (; ~сЬill n лінійний ко
рабель т; ..sicherung f забезпе

n .лінії; _signal
гасло; _soldat т

чення

ве

армієць;
військо

_truppe

n,

f

лінійне

n

шляхо
рядовик,

муштр6ве
В_ n; _uш

schalt_r m
-ziehung f

лінійний комутатор;
пр6тяг т лінії, про

ведення

лініі

n

IinH_rt поlлінієний, роз_
Linkslabweichung f відхил
ліВ0; _draIl т різь f в
-4а1орр т

Lіпsе

_

гал6п

f (Optik)

з

лІвої

т

в

лІВ0;

ногй

лінза, об'єктив т;

(Нiilsепfruсht) сочевиця (страва)

l_ірр_пvепti1 n вдихальний хлипак т
Ііquіdі_rеп ліквідувати
Liquidierung f ліквідація
Lisi~r_ f узлісок т, узлісся n

5*

LоkаlЬаhп

List f
Liste f

хйтрість
спис6к т, реестр т; аlрЬа
ЬеІівсЬе _ f альфабетяий спи
с6к т; ..nfiihrung f ведення· n
списків

Literatur f література
Litewka f тужурка
Iithographiert літограф6ваний
Litz_ f п"тлиця; rallb6H т, нашивка
Lob ппохвала f
Loch n діра f, яма f; проб61на f;
glattes _ n гладка діра f; rundes

f;

_ n

кругла діра
пробивач
пр6тичка

m,

_еівеп

f

n

locherig діркуватий
Locbsage f вузька ножівка
Iocken вабити, манити
lock_rn попу скати ремінь,

розхи
ослабляти (дисціпліна)
ослаблення n, роз
хитання n; попушення n (ре
меня); _. der V_rbindung осла
блення 'J1, зв'язку
Locklspeise f вабка; _spitzel т
аrент-провокатор; _uпg f при
тувати;

Lockerung f

ваба примана

l.og n лаг т (на кораблі), л6га f
Logarithmus т логаритм
Logem_nt n ложемент т, шанець
loggen логувати
[т
Logleine f лаглінь
Lohn т [за]плата· f, винагор6да Г,
платня "; _abzug т 6длічка f

з ль6ну, 0_ f з платні
Lоhпuпg n платня (вояка),
льон
т; _sabzug т 6длічка f з ль6ну, платні рядовика; Janweisung f поквит6ваиня n ль6ну;
..sbuch n книга f платень, "- f
ль6ну; _sеmр'апgеr т одержу
вач ль6ну, 0_ платнІ; _sklasse f
кляса платні, К_ ль6ну; _8liste
f спис6к m для ль6ну, платне·
ва від6мість; _8zuIage f дода
ток

m

schuB

до льону,

m

платні;

додаток

до

JzU-

ль6ну,

платні

lokal місцевий, льокальний
LokaI n приміщення, льока ль m
Lokal .. _ місцевий; -8пgriff т
льокальннй

(частковий)

наступ,

н_ місцевого значення; _bahn f
місцева залізниця, підвізна к6-
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Lokalbel,orden

лія; _behorden flp! місцеві вла
ДИ, м_ уряди; _verbinduug f
місцеве сполучення n; _'widerstand т місцевий 6пір; -"ug т
місцевий

п6їЗД,

п_

місцевого

паротяговий;
т паротягобудівельня f

Le>komotiv. ..
тйв[а]

f

_Ьао

f

петля

(рід

ль6ту)

Los n жереб n;
_ ziehen тягтй

д6ля

f,

судьба Т;

ж<'реб

10всЬ_п rасйти (вог6нь);
жувати (з корабля)

виванта

попруги,

П_

п6яс;

_lаввеп

зві.,ьнilти, пустити З рук
lозliсЬ розчйнний
10510"_п відв'язувати; "ісЬ _ відри
ватися,

відв'язатися

L"slosung f
ня

n

уот

відlрван

f'einde

від в6рога

~osnummer

f

n

числ6

витягненого

жереба

відривати; _5сЬі_Веп вй·
стрілити; _sc\lrauben розшруб6вувати, розшрубувати, виrвйнчу-

10slreiBen

•

вати

LO"t[5chutzanzug m протиіперйтиий
6дяг; -"pritzer m іперйтна при
екав ка

f

t гасло '/t, клич тІ пар6.ль
LОБuпg t розв'яз[у]вання n; (хе
мія) р6зчин ·n; _ des VеrtrаgеБ
зірвання догов6ру;
diinne _ t
Losung
т

рідкий

р6зчин

т

Lot n оливниця f, вис6к т, гру
НіІеп лютувати, СПО грів ати
[зило
Loten n злют[6в]ування
l.iit[kolben т лютівнilк; _Іашре

t

лютувальна

лямпа

Lotleine f лотлІнь
lotrecht стінуватий
Lot"e т ",бцман; _паmt n л6цман
ське

_

ао.lііl

переміжок,

про

управлІння

n,

t

повІтря

зісЬ _ шасЬеп
діі, зроби

n;

збільшити вІльність
ти соБІ мІсце

1оІІ ... повІтряний

l.uftabwehr f

повітрообор6на,

по·

вітряна оборбна
протиповІтряний;
_kапопе
протилетунська пушка

I.uftabwehr. . .

los[drehen відкручувати, відкрутй
ти; _gehen починати, початися;
вйрватися;
-.gelost відІрваний,
діючий осібно; _giirt_n попустй
ти

прогалину;

Шсkепhаft переривчастий, неп6вний

Luft

паротяг т, льокомо

мертва

Looping n

п6внювати

lео заповнйти
галину

сполучення

Lokomotive

Luftfahrttruppe

f

Jlютування n
прогалина, люка, 6твір т,
переміжок т; _ аоllііll.п по·

Lotung
Lficke f

JL уряд

Lotstelle t злюток m
Lotung t вимір m оливницею

m

t

Lult[angriff m повІтряна атака {,
п_ наступ; _апІеппе

t
t
t

повІтряна
антена; _aulkliirung
повІтряна
р6звідка; _аоlпаЬше
аерофото
графія,
аерофотоздіймання
n,
аероздіймання
n;
_ballon 111
еростат,
баль6н;
_behiilter 11!

збірник повІтря; _beobachtung f
стеження n з повітря .
Lultbifd n летунська світлина (;
_erkundung t повІтряна фото·
р6звідка;
_gerat n фотогра
фічний

апарат

m

m,

1.ult[ЬоmЬаrdеmепt
бомбардування;
вІтряна гальма;

тунська брнrада;
летунський

фотоапарат

пповітряне
_bremse
по
_brigade
ле·

f

f

_dienstzulage f

ДОДЙТОК

m,

д-

ле

тунському персоналові; _drahl
т антена {; _druck т тиск по
вІтря, тиснення n п_; _druckпневматична гальма;
bremse
_druckmes"er т баромет!, ; _druckwirkung
дія повітряного ти·
ску, чин m П_ тиску; _еіпwіr ..
kung
напІр rn з повІтря, дія

t
t

t

повіряних

сил

liШеп
провІтрювати,
ТИ, підняти завісу

вентилюва·

Lfilter т вітрогІн, вентилятор
Lult[erkundung t повІтряна р6з
відка;
_explosion t
(Oslerr.)
р6зрив т

t

гарматня

в

повітрі;

аеронавтика, повітро
n,
повіТРОПJН1вба;
_fabrttruppe повітропm\вне вій

_Iahrt

плавство
сько

'Jl,

t

авіяцlйне

вІйсько

7t;
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Lulll:<hrzeug
_Iahrzeug n

літний

апарат

т,

л~ возило; _lіІlег т повітряяий

фільтр;
_lІоНе
f повітряна
фль6та; _Iunker т повітряний
радіотелеграфіст; _gefahr f по
вітряна
небезпека,
повітроне
безпека
luftgekiihll повітроохол6джуваний
LuЩgеwеhг n пневматична рушни
ця (; -.gewichl n тягар повітря
т; -.glocke f повітряний ковпак
т; _gr06machl f повітряна по
о туга, п_ могутність; _berrs~hait
f панування n в повітрі; _Jagd

f

повітробій

_kаmшег

f

т

нищильників;

повітряна

камера;

_kampf т
повітряний
бій;
_klappe f 'заслінка вентиляцій
ного 6твору; _krieg т повітря
на
війна
(; _kriegsleitung f

n

командування
повітряннми
силамн;
_kiihlung
повітряне
охол6джування; _Iage
повітря

ні

обставинн

f

t

_Iandung f

(lрl;

ле1УНСЬКИЙ десант т, висаджу
вання
війська 3 літних апа
ратів

n

luШеег
безповітряний,
тровий

безпові

Lultlleitung f наземннй пр6Від т;
_liga f повітряна ліrа; _linіе t

повітряна лінія; _lосЬ n пр6дух rn; повітряна яма
_тасы
f 'повітряна потуга; _шаnоvег
nlрl повітряні маневри, летун

t;

м_;
_шеssеr m аерометр,
повітромір; _шіпіstегіum n міні·
стерство
повітроплзвств'З" по
ські

вітролітання; -пеtz пповітряна
мережа (; ..:.perspektive f по

вітряна перспектива;
пневматична шина

t,

-,"еilеn т

п_ обруч;

-'"eise f повітряна п6дорож;
_riislung f повітряне збр6єння
n; ~аuеrslоff т кисень повітря;
_зсЬill n повітроплав т; lenkЬагео _всЬШ

т,

n

керівний бальон

к_ аеростат т

Luflschiffer m аеронавігатор, по
. вітропm!вець; ..ableilung t _по
вітроплавннй загін m; ..balalllon
n повітроплавний 'батальМн m;
_karle f повітроплавна мапа;

LіШung
_Ігорре
сько

повітроплавне

n

вій-

,

Lull.chif[~]lahrl f повітроплавство
n, повітроnітання n; _fiihrer
т

командир, повітроплавства;
_hаИе ,! повітроплl\вня; ~сЬгаоЬе

f

пропелер
т
повітроплава;
_зlаІіов
повітроплавна стація;
_wesen n повітроліт3.nьні спра

f

ви (lрl
LuЩsсhасhl f повітряна боротьба;
_зсыосьh т вітрогінний ,рукав,
вентіляційний р_; -"chraube
пропелер m; _schulz m повітря
на охор6на
п_ обор6на (,
повітрообор6на
повітроохо
р6на (;
mШlіігіsсhег ~сhutz т
військ6ва повітрообор6на f
Luftschulz т рав.іуег пасивна по
вітрообор6на (; ziviler _ m гро
мадянська
повітрооб6рона
';
_gruppe f група повітрос;>бор,,
ни; _krafte (lрl повітрообор6нні
сили; -liga f повітрообор6нна
ліrа; _тШеl nlрl засоби по
вітряної обqр6ни; _offizier m
старшина, що керує повітроо
бор6ною; _organisatioB
орга
нізація повітрообор6ни; _truppe
f по~ітрообор6нне військо n

t

t,

t,

f

LuЩsіеg т перем6га

t

в ПОВІтрі;

служба f чатуван
ня в повІтрі; _зрііЬег т повітря
ний стежач, П_ чатівник; ~рііЬ
ровlеп m стійка f повітряно('о
ч~тування;
~реггаЬI.iluпg
f
група
засл6нних
баль6НіВ;
_sp.rr.
повітряна переп6на;
_sporlverband т союз повІтря
иого сп6рту; _.106 т удар в
порожнАву;
_str.ilkriilt. (lр!
бойове летунство n, повІтряна
збр6йна сила; _tiitigk.il f по
вІтряна діяльність; _І.трегаlог f

_spiihdiensl m

t

температура

повітря;

_Ігап.

рогl т. повІтряний транспорт;
.:.lгісыгr т повІтряна лійка (;
_ііЬегlаll т повітряний напад;
_iiberlegenh.il f перевага в по
вітрі; _iiberwachung f повітря
ний д6гл\1Д т

Liiflung f провітрювання,,; _зу.п
Ш " веНТllляційний ХJЩп~К m
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Lultverkehr

Mannschallsv.rsorgung

Lultverk.hr т повІтряна комуні
кація; _sgesellschalt t товариство

Liinette f
Lunge f

Lultlverschlu8 т пневматичний за
м6к; _veMeidigung f повІтряна
обор6на;
_wall. f п",'Вlтряна
збр6я; oll.nsive _walle зачіпна
повІтряна збр6я; _weg т по
вітряний шлях, п_ дор6га {;
_widerstand т 6пір повІтря;
-"іеl n повІтряна ціль f; -"ug m
повітряна течія (; -zustand 1n

lungenschadigend вражаючий .,.Liiose f осевий загвіздок т [гені
Lunte t льонт т, (ніт т; _ riechen

n

для

повlТРЧНОі

комунікації

люнета
[стан повітря
легені рІ;
_nkatarrh m

катар легенів

чути небезпеку

Довlтряна сторона f, на
бік т (на кораблі);

Luv n

вІтряний

І ~еіІе f = Luw n
І

,'xus

т виставність

f,

І·"

Пишність

'о

t--

м
МааІ m боцманмат (підстаршина
фль6ти)
Mach.nschalt затІя
МасЬІ
f могутність, потуга;
влада; держава; bewallnete _
узбр6ені сили рІ
Magazin n магазин т, склад 11/,'1
деп6;
обlй",ИЦЯ
(Австрія);
_ іш Vorderschalt підцівковий
мзrззин
Magazin _ . _ маrазин6вий; _boden
т денна планка
маrазинка
(пістолет);
_Iuhrparkkolonne f
валка поп6внення складів; -4е·
hause n маrазин6ва кор6бка t;
-.gewehr n маrазин6ва рушниця
f, м_ rвинтlвка t; J<rieg т
війна f оперта ва ма(~ЗИlі6вій
системі; _вувІеш
маrазин6ва
система f; _Ігошшеl f кружалу
ватий маrазин т; _verplleguвg f

t

t

t

t

n

маrззин6ве постачання

n; _ver-

walter m завІдувач маrазиву;
_verwaltuog f управлІння пекла
дІв; _vorstaod т завідувач Mara,зином

т шлунок, жолудок; _kaІапЬ т катар жолудка
Magistralgalerie f маrістральва (а-

Magen

.
лерlя
\/Magnesium n магнезія f; _Iackel f
,
.магнезІйний смолоскип т; _karЬопаІ

n

БІла магнезія

f

т
магнет;
-"nker m
f магнету; ~ррагаІ m
магнето n (авто); _eigentiimlichkeit f магНетна властивість; ..іп
duktion f магнетна індукція
magnetisch магнетний
Magnetismus т магнетизм
Маgпеtпаdеl f магнетна cTpi,lKa,

Magnet

кІтва

С_ к6мпаса

МаЬеп n косіння, стріляння з бо
МііЬпе f грива
[ковим' р6зсівом
МаівсЬ т затер
Маіог т маМр

Maler • _ _

малярський;

_Іеіш

малярський клей

Mangel

т брак, недостача

_

достаток;
статок

ап

Munition

f,

m

не

недо

стрІлив а

Мапп

m рядовик, рядовий вояк
Manneszucht f карність, дисціпліна
Manniglaltigkeit f множина, многор6дність, різнор6дність

МаппsсhаИ

f

рядовнки рІ, рядовйй

склад
т,
(Гал_)
мужва;
geііЬІе _еп рІ вивчені рядовики,
вишколені р_

Ма"пвсЬаltв

.. _

вояцький, салдат

ський, жовнярський; ~uвЬilduпg

f

вишкіл рядовикІв т;

поп6внення

n

_efsatz m
-.grad
_kiiche f

рядовикІв;

т рядовИй ступінь;
вояцька кухня; _регаоп
вик

m; _versorgung

t

t

рядо

вояцьке
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Mannschaltswagen
n; _wagen m

постачання

сотен

ний віз, вояцький віз: -"ug т
людське тяг л6 n
Manomeler т тискомір, ман6метр
Manoyer n MaH~Bp т, рух т: ма·
H~BPH р! (военні вправи)
Manover . .. маневр6вий: _bereich
т

рай6н MaH~BpiB,

_Ilagge f

6бшир м_:

прапорці тlр!

ужИ·

_gruppe f ма·
невр6ва
група:
-.karlatsche f
сліпа карт~ча: _karlusche t слі·
пий набій т: _Iadung f сліпИй
заряд m: _Ieiler 1)', керівник ма·
H~BpiB: Jeilung f керування n
вані на MaH~Bpax:

маневрами,

керівництво

n

М_;

_marsch т, маневр6вий марш:
-"chiedsrichler m посер~дник на
MaH~Bpax,
арбітер:
_schu8 т
сліпий п6стріл

Manovrier ...
manovrieren

хитр:ити

ManoyrierІ lahigkeit
f маневр6ва
здатність, повор6тливість: _Іе
sluog f форт~ця, що дає 6пір
ДJlЯ маневрування;· _іаіе: m мз

невр6ва ,війна f
Мапlе) т плащ, шин~ля

(, об·
(: кожух (ціви): -"ц
sammeogerol1ter "7" зг6рнена піи·
н~ля (,
з_
плащ:
-"oden m
г6ртка

заднє дно

n

кожуха (кулем~та);
стрільн6 з обол6ною:
пер~дне дно n
ко·
жуха (ку лем~та): ,,-kragen т к6·
мір плаща, шин~лі; -.kramme f
шин~льна клямра сідла; _packгіеmеп т сід~льнийр~мінь до
плаща; --тіешеп т шинельний
,p~MiHЬ; -,"ing т кільц~ кожуха
~гармати);
-,"obr n кожух, т
цівки, гармата
з кожух6м ,
Марре f т6рба (шкіряна), T~Ka,
портф~ль m
Mappeurscbule f (6sterr.) ТОП0'
графічна шк6ла
Mappiernng
(Oslerr.) топqгра·
фічне здіймання
Магіпе
фль6та
j'>\arioe ••. морський: _ableilnng
мсфська частина, М_ відділ m;

..gesch08 n
_kopl m

t

t

t

n

n MOPCЬK~
_assislenzarzl
т
-'lпіl

t

морськ6го летунства; _сЬеl т
начальник управління морськ6·
го летунства;
_зlаlіоп,
м6р·
сько-летунська
стзція,
М--Л_

t

база;
_wesen n мореплавське
летунетво, морське л_
Магіпеlgезсhiitz n морська гарма, а
(; -inlanlerie f морська піх6та;
_іпзреktiоп t військ6ВО'морська
інсп~кція;
-.komm.nd.nl
m
(6slerreich) командир фль6ти:
_Iandlliegerableiluog
суходіль·

t

ний
дивізі6н
m
морськ6го
летунства; _Ieitung
управління
n воєнної фль6ти, урядництво
n в_ф_: _Iuftwaile морськопо·
вітряна збр6я; _plarrer m пастор
фль6ти, дух6вник ф_; _вашшеl

f

f

маневр6вий

маневрувати,

marodieren

фль6ти: _deparlemenl n MOPCЬK~
урядництво: _depotin8pektion f
інсп~кція
морських
складів:
_delacbemenl n морський загін т
Marinelluglableilung
дивізіон т

'

t

урядництво;

чотар ·лікар

slelle f

збірна стація рядовикіВ

фль6ти; -scheinwerler т морсь,
!Сий
світломет,
м_ прож~тор:

-"schu). f
arzl т

морська шк6ла: _818Ь8с6тник·лікар
фль6ти:
морська стація, М_
база _Іеilе тlрl
морські від·
діли, м_ частини: _werll f !Сора·
_зlаlіоп

б~льня:

f

_wesen n

ВОЄННО'морсь,

кі спр ави f ІрІ
(аш Ваuше), стрижень m
сильно помітний, на6чний
марка (гріш);' знак т,
тавр6
поштовий знач6к m
Markelender т маркітант; _еі
маркітантІ ство n, _ування "';
-ЇВ t маркіт::інтка; _wagen tn

Mark n
markant
M8rke f

n:

t

маркітантський

markieren

віз
значити, ТIiЧй.ти,

озна

чувати

marode (6sterreich)

мар6д,

х[в]6·

рий

Marodenlhaus n (6sterr.) шпиталь
m, для легкох[в]6\?их: _Yisile t
приймання n rx[Вj6рих, лікар·
ський 6пит; Jimm.er n кімната

t

приймання х[в]6РИХ
Mapoд~p, здоБЙчник.

Marodeur m
нетяга

marodieren

мародерИТИ,

грабувати

Mar.
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похід;
оЬп_
н6гу; _асЬв_ f

похІдна' вісь, В_' пох6ду

т маршал
Marschlaвlangspunkt
т

Marschall
ПУНІ<Т

похІдного

t

вихідний

руху, маршу;

організаців маршу;
похІдна
ф6рма
польовий ОДНОС'l'рlй; --В.ulkliirung
маршовий р6згляд т; -",пl
st_lIung f уставлення n до пох6-

_anordnung
-",nzug т

t,

t

ду,

угрупування

n

до

п_.

ла

t

днання n до п_; --В.usrііstuпg
маршовий лаштунок т, >L виряд

т; --В.vіsо n (Osterreich) попе
реднє зарядження; ~ЬаІаїllоil n
похідний батальй6н т;
~еl_ЬI
т наказ до пох6ду
шагвсЬЬег_іІ гот6вий до

Mar"chlb_r_itschalt f
рушення,

пох6ду
гот6вість ви

гот6вість,
похідна
г-;
_b_w_glichk_it
,одова легкість; _dau_r
три
вliлість руху, т_ маршу; _disроsШоп
наказ т, диспозиція

маршова

t

t

t

до пох6ду (Австрія);
маршова

__ іпЬ_іІ

f

дисціплІна,
маршова

_disziplin
д-

t

руху;

одиниця,

(зложена) 0_ маршов6і коль6ни;

__ rl_icht_rung

М_

t

маршові

пІльги,

полегшення

marschfabig здІбний до х6ду
Marschlahigk_it t маршова здат
ність

marschl_rtig = marschb_r_it
Marschlolge t ч_рга маршу, "- в
похОді; Jormation t похідний
лад т; -&"_biihr t (Osterr_ich)
марщовйй додаток m
_geld_r
n/р! маршовий додаток т; -&"_"chwindigk_it (швидкість маршу,
IIL пох6ду, IIL руху; _gewiihnung t, призвичаєність до х6ду;
_gl_ichmaBigk_it t рівномІрність
руху; -&"Ii_d_rung t маршовий
розпе.діл, м_ порядок; -&"ruppe

t

Mascbin.

-------------------------------------Marscblkr.uzung t

Mar. т Марс ,"
Marsch т марш,
Tritt марш не в

маршова

група,

похідна

г_;

_balft_r т похідний нед6уздок
Mar"cbi_r_n n машеруваннS!
mar"cbier_o машерувати
Marscbkolonne t похідна І{ол6'на
marscbkrank недужий від х6ду

перехришування
n' в'nох6ді, п_ маршу; J.istung
великість перех6ду, маршу;
_Нпіе
лІнія пох6ду; _шапііvег

t

n

t

маршовий маневр

т

Відlсталий,

marscbmarode (Osterr.)
зо_

'

t

маршовий по
о рядок т, м_ лад т; _paus.
маршова зупинка; _pJ"an m плян

Marscblordnung
маршу,

t

п_військов6го перевазу;

t

_рпllег

т дистанція
'поміж
част(rнами кол6ии; _чuartіer n
постІй т; .:.ricbtung
напрямні
р! руху, "- р! маршу; Jout.

t

t

маршрута, дор6га маршу

Marscbrout_n ... маршрутний:
Marschlsaul_ f похідна кол6на;
, _всЬгіІ! т похідний крок; _"ісЬ.rung t похідна охор6на, 0_
маршу; stockung t аатр'им[!«!<): m
руху, з_ маршу; _8fraBe f 'Ш'лях
т руху, маршу; _tag m день
вирушення, д_ маршу

marschtechni"cb маршовотеХН!ЧRИЙ
Marscblt.inpo n темп n ходу, т_
маршу; _Н_І_ f глибина маршу;
_ііЬегвісЬІ
р6зклад m марш6·

f

_iibung f

вого руху, р_ 'маршу;

маршова вправа'
,
mar8c,bunlahig нездатний до, маршу

Marscblv.rbaIlnis, n

ПОРЯАОК

'"

підлеГJIОСТИ за маршу; _v_rIuste
m/р! відсталі;
_v_грП_guпg f
прохарчування

n

за

маршу;

_v.rsamm!ung t збір m до по·
х6ду;
_v_rzog_rung f загайка
маршу, з_ руху; _vorb.r_itung t
підгот6ва до пох6ду; _vorpost_n
m/р! похідна охор6на t; ~.іІ f
довжина маршу, тривання

t

zi.l n

мета
дн6го руху;

t

n

м_;

маршу, м_
похі·
-,оп_ (' смуга по·

t- карність
_zulag. t

хідн6го руху; ~псЬІ
маршу, дисціпл!на м_;
маршовий додаток

Магtопit

n

m'

мартоніт т,

бромаце·

т6и т

Ма"сЬ_ f
петелька;
ротяна мережа f;
авсЬіпе f машина

-'1drahl
д..,

сІтка

т

,

Ма_сЬіоеп,

,,
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машин6вий
.мехаMaschineo , "
нІчний; _Iabrik f машИноБУ.ді
вельня;

_ШеgеrаЬwеhrkаооо';

f

автоматична' протилетунська пу~
шкз, з_ зенітна п_; _gewehr n

кулемет т; bewegliche_' ,-&,ewehr
n !,Оl;'уwний кулемет т; (тоВ'
kallhtlges _gewehr n вели,кока
лібр6вий кулемет ,n;
l.ісЬіез
. '_gewehr n легкий кулемет т;
_iarres _gewehr n непорушний
кулемет т; schweres -g'ewehr n
важкий І<улемет т

Maschioeogewehr, "
_аЬіеі1ПОІ

f

КУлеметний;

кулеметннй, вІдділ

т, к_ команда; _Ьаіаillоо

n

ку

батальй6н т; _bedieобсл:уга кулемету; _Ье

Mii1!igkeii

maschinengewehrweise
Maschioeolkanone f
сти,ю; _різіоlе

ст6ль т;
ний

Ma_ke

t

_іепет

n

кулеметний 'во

черга

(;

~таЬео т кулеметний

шанець;
_grnppe (" купеметний
рій т; lеісЬіе _gruppe
легко
кулеметний
рій
т;
schwere
_ІТОРР.
рій т важких куле-

f

f

, метів; _guri т кулеметна стрІч
ка (; _ЬаоЬе f покривець 'т для
кулемету; _kompanie f кулемет
на с6тня; _korper т тіло n КУ'
лемета; ,,_Iehrkommando n куле
метна учб6ва команда (; _lеЬт
kursus т кулеметний курс; -",ап
lеl т l{ОЖ:УХ кулемета (; _певl
" кулеметие гнізд6; _packiasche
f кулеметний В'ЮК m; _paitzer
m кулеметний панцер; ~ісЬі
schiitze т нзцілювач кулемета;
_schild т
кулеметний
щит;
_schliften ткулеметні финдж6ЛИ т/рl; ,Jcbi.itze т кулеметник;
_schi.itzeneskadron f спІшена ку
леметна
ескадр6на;
__ іап" т
ку лем етна площинка (; ~іеНuоg
(' кулеметне стан6вище n; _iragtier n в'ючне кулеметне звіря;

_iruppm кулеметна ланка (;
ткулеметна вежка (;
_verband т кулеметне об'еднан
ня (,
к_ 'формація (;
_zug m
кулеметна
чо'та ,і;
_wagen m

_іотш

кулеметний
бідка f

8із6к,

тачанка

t,

автоматич
ма

личина, маска; (газ) про-

тигаз

т,

гааова

маска

_ ab_etzen

здіймати

зняти П_;

_ ansetzen

(Гал,);

Пр0тигаз,
наложити

проти!'аз; -'1brille f ОКУOlйри рІ
ПРОти'газа;
_obiichse
п:Уш~а
протигаз а,

t

футерал

т

п_;

т вбирник протигаз а ;

_пsіоіі т

т супровІдна кулеметна

ма
машин6вий пї

передавач

_oeiosat,z

г6нь m; _іепетвіоВ ткулеметна

машин6ве

піаsсhіпіsіеrеп
механізувати,
'шинізувати
МазёЬіпі_і т машинІст

пиОІ

gleitzng
чота (;

f

_sender m

леметний

f

n

_01

пушка;

«кулеметами»
автоматична

тканина

t

протигаз.;

_п:<wапg т конечність (, потрlб'
ність f наложити протнгаз
маскувати
Ma_kieren n маскування
maskieri замаск6ваний, закритий
Maskierung f маска, маскування It
МаВ n мlр'а ,,; (F\lissigkeit) мірка

maskieren

f; ііЬег das _ п6над мІру
Massaker f; n масакра, різня,

рі

занина

Ma_se

f

маса;

(війська)

сила,

безліч
Ма_зеп, , , масовий; ...аоIІеЬоі" по
гол6вний ПРИЗ0В т; _aulmarscbiran_porie т/рl масові транс
rr:6рти ДЛЯ

стратегічних замірів;

':"ЬевсЬоВ

т масовий 6бстріл;
..:..einsafz m M~:COBe ззстоа6вання
n; _еіпзсыіІеe т/рl масове ура
жа:ння; _Ieuer n масовий вог6нь
т,

В_

m

_gut n

n

Маси

_grab

піх6тних мас;

спільна могила

"

братська м_

масовий вантаж

flpl

'вІйська;

тактика діяння

1l

{;

m; _beer

_taktik t
_trans-

масами;

роті т масо'вий транспорт, м_
перевіз; ":iiberlaul т
наВальне
пеІ?ебігання n; _vorsioBm ма
соВий 'ю\скок
massenweise масово, масами
massieren ск:Упчувати маси (вій-

ська)
"
Massierung ',!
mii8ig мірний

MaВigkeii

f

скупчення ?~ мас
[(віЙсь".)
помірк6ваність

,
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Massivrohr

n

Massivrohr

масивна

цІва

(нескрІплена)

ша8і0' безмІрний, без міри
Ма8паЬше f заходи mІрІ: _ Ігеllеп
вжити заходів

Ma8slab m

мірило

",

маштаб: п6-

іш

m гра
_ m ве
groBen _е

у

шир6КОМУ

ділка Г: graphischer _
фічне мірило n: groBer

лике
на

міРИJlО

велику

маштабі:
рило

n:

n:

скалю,

kleiner _ т дрібн~ мі
verjiingler _ m змеН

шене мірило

n

....griiBe f
Jeicben n

мірильний

Ma8slab . .•

великість
мірила;
мірильний знак m

MaBsystem n система f мір
Masl m щ6гла (, машт
Masl ... , Мавlеп... щогловий
МазlепlІегпгоЬг n
щоглова перископlчна труба Г: _kammer f
фотоапарат m до світ лення че
рез

пер иско піч ну

трубу

(ко

рабля)

").asHnller n

\/м:liх

сконцентр6ваний корм

мастиво

m (Harzarl)
n
, Masllkopl твершина f щ6гли:
_kraltwagen т автомоБІль із
радіощ6глою: ..ring т рихва t:
_wagen т віз із щ6ГJIОЮj _werk

" paHr6BT т: _wurl т причаль
ний ВУЗОJl
Маlегіаl n матеріял т,
майн6:
lahrbares _ n в6жений матеріял
т:
rollendes _ n рух6мий ма
теріял т

Maleriallanlordernng f
матеріЯJlИ: _depol n
ріялів;
_есыеіІt
матеріялу

f

вим6га

на

деп6 мате
правдивість

n

маrзаин

m

мате·

ріялу; -"iederlage f польовий
склад т матеріЯJlУ: _рriiіппg f

пр6ба матеріялу: ~аmmеНаgег n
збірнИй
склад
т
матеріялу:

_sammelstalion f

вjз

на

Маlегіе f речовина
таlегіеН матеріильннй
Matraize f матрац m: _niiberzug т
сінннка f
Malrose m матр6с, моряк

Matrosen . _.

морський;

-"1'Іillегіе

f

морська артилерія: _depol n
(О_lегг.) зал6га f фль6ти: -"е
giment n полк т матр6сів
шаlІ матовий, без п6лиску, тьманий; ут6млений

МаІІе f рог6жа, мата
,
Mattring m матове кільце n
Mauer f мур m
mauerbrechend мурол6"1НИЙ
Mauke f мокрець т (недуга коня)
Maul n м6рда Г: _евеІ т ослюк:
_liег

n

мул

т

Mausergewehr n

rвинтівка

f

.Мав-

зер.

Mausoleum n маВЗОJlей т
Махішош n максимум т
Mechaniker m механік
Mechanisation f механізація
mechanisch механічний, машин6вий
mechanisiert [зlмеханіз6ваний
Mechanisierung f машинізація
Mechanismus т механізм: drebbarer
_ поворітний механізм
Medaille f медаля: -"Zulage f до
даток до медалі

f

по-

Medizin f лікн рІ: медицина
Medizinal . .• медичний
medizinisch медичний
Meerbusen т морський залив
Meerтettig т хрін: ....geruch т

за·

Medikamenlenwesen n

справа

стачання медикаментів

пах хр6ну

MateriaHen рІ матеріяли
Materiallkrieg т матеріял6ва війна
Г: Jager псклад т матеріялів:
_шаgаzіп

Mehrlachziinder
_wagen m

в матеріял;
матеріял

збірне деп6 n
матеріялів:
~сЬlасЬI
f мате
ріяльний бій m: _Ireller т влу
чення n d гармату, влучення n

Мееling n MiTiHr J" віче
меы n б6рошно: -zng т п6ізд із
б6рошном

т

бага

багатожильний,

кіль

Mehrachsenlastkraltwagen
ТООСевИЙ ваговіз

mehradrig

кажильний

Mehrlbelrag

тлишок:

_decker т
_emplang m бага
прнймання
_lасЬ
повт6рювальний за

багаТОКРИJl:

тократне

ziinder m
пальник

n:
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mehrglei"ig

mehrgleisig багатоколійннй
Mehrladegewehr n багатонабійна
rBHHTiBKa " маrазин6ва t (_;
_Iader т богатонабійна збр6Яj
маtазин6ва з_; _Iadevorricbtung

t

т старшина пункту донесень,
згол6шень; _sammelslelle f збір
ний

mehrНiuiig кількацівк6вий

збірний т

Meldung

t

шення

с-

зв'язку;

_ t

еіпе

т

посланець

донесення;

n;

negative

донесення

скласти,

n;
уло

уегвраІеlе

донесення

n,

-

t

П_

МеliоіІ т мелінІт
мембрана,
бол6нка
(чутлива), плІвка
Meoage
(Овlегг.)
військ6вий
харч' 'т : (з кітла), в_ страва;
Julbesseruog' t полІпшення n
харчу;
_gelder пІР! харчове,
гр6ші на харч; _verwaltung

_Ireudig-

х6рнм

до

Membrane t

(по

t

i<yx6H!ja комісія
enoig qv манія (черв6на

t

фарба),

червець т, кармазин т

Meoschheit t
Meridian т

людств6 n
меридіян, півдённик;
південна лІнія
Merklmal n знак т, зазначка t;
[п]ознака; орієнтацlйннй пред
мет
т;
_puokt т помІтний
знак, оріентир; -zeichen n від
_liоіе

t

ордннарець,

скласти

n

f

мІтний знак т
Ме6 . . . вимір6вий,

міряльний,
вимІрювальний; -.baod n мІрна
тасьма
вимір6ва т_
-.ье
obacbtung
стеження n при п6мочі зачерку; _dreieck n топо

t,

t

лоситнся

r

донесень

донесення

негативне

позатермін6ве
звід6млення

(собаки); _hеlІ n книга f до пи
сания донесень; _huod т соба
ка-посланець; _hundlUhrer т со
баковід;
начальник
собак-по
сланцІв; JtuodgegeolUhrer т со
баковІд, ЩО приймає донесення;
_hundlrupp т ланка f посланців
собак; _kapsel
капсуля для
ДOНl!ceHЬ'; ..karte
карта зго
л6шень;
..kette f ланцюг т
зв'язку; ..kopl т пункт згол6шень, донесень; vorgeschobener
..kopl т вflсуненнй пункт доне
сень; _lаоlег т бігун, гонець,
посланець; -Iaulerkette
ланцюг
т зв'язку ганцІв
melden дон6сити, ГОЛОСИТИ, зві
домляти,
мельдувати;
аісh
згол6шуватнся; вісЬ kraok _ го

Melder

пункт

звід6млення n, згол6·
донесення n, ме."ІЬДУ·

'_ verfasseo

жити

гот6вість Дон6сити,
г_
нестй відповідальність за своl
діяння; -.ganger т піший посла
нець, !L ординарець; _halsbaod
n нашийник т для донесень

t

n,

пот6чне

Meldelamt n уряд т згол6шень;
_ ыlІІt n лист6к т донесень;
_block т польова книжка t;
_dienst т служба f згол6ШеНЬ,
сланцІв),

t

m; _ ·abfassen

нок

дання донесень

keit f

t

несення; eingelauiene _ео pl до
несення, ЩО наспіли; _ еrstаttеп
зробити донесення; lauieode _

t

гонцlв

vor-

донесень;

t

Меіегhоі т двір
Меilе
миля
МеШеl т долітце n
Меізlег т майстер
шеізlегп майструвати
МеізlегзсhаlІ
майстерство n
Meldeabwurl т скидання n донесень; _slеПе f місце n ски

с-

т

geschobeoe

Mehrlphasenslrom т багатофаз6йиЙ
струм; -ziinder т трубка багаmeiden уникати
[тократної діІ

донесень;

пункт

~ашшеlвІеllе
пере·
д6во-збірний пункт т донесень;
-всhеіо т
п6свідка
згол6,
шення добров6льця; _зtаtiоп

маtазинний пристрій

с_

Messingkappe

Meldelreiter т кІнний посланець,
"- ординарець; -sammeloflizier

f

t;

графІчний вимір6вий трикутник

І

Messe t старшинська їдальня l m
messeo мІряти
Me6geriit n вимір6вий прилад m
Messing n м6сяж т, ж6вта мідь
t; _draht т мосяжний дріт;
_hiilае t мосяжна гІльза; _kappe

у;
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Me~singring

t

m

мосяЖний ковпач6к m; Jіпg

n; _s.hild n
m

мосяжне I<i~ьцe
мосяжний' круж6к

Ме8lіПS,trumепt

n

Вliмір6вий

t

при

лад т; _kette
мірний ланцюг
виміровий л- т;
_,kreis

m,

транспортир,

,n

І<утомlр;

~kunst

t

t

мірництво n; ~Iatte
мірницька
лата;
_рlап, т
ар.илерlЙниЙ
плян;
_рlапtruрр
т. топогра

фІчний
доліт

вІдділ;

т;

мIРНИI<;

t,
_tіsсhаulпаhmе t
т

t

~scheibe

мензуля

t

тео

БІлої м.\с'щ

MiJde f лагідність
Mililar n вІйсько
.
Militar" .• військ6вий; _ai.teii,,~g.

t

військ6вий вІдділ m, B~ Щ~,
манда;
_akademie
військ6ва
академія;
_anslalt
військ6ва
устан6ва;
_anwaltschalt
вій
ськ6ва прокуратура; Jnwarter
m кандидат на державну служ
бу
3
поверхстрок6вих;
_аро
theker m військ6вйй аптекар;.
Jrchiv n військ6вйй архів 111;
_arzl
m
військ6вий
лІкар;

далеко

_9chiitze m

-"tапgе

тичка,;

мірничий

t;

вимір6вий

.'"д т;
вання;

І,/
і

І' ста ці я

t,

t

стіл;

струмент'

t
t

m,

~НасЬе

військ6вий
аташе;
військ6вйй
пекар;
_Ьаhn
f військ6ва залізниця;
_bauabt,eilung
військ6во-буді
вельний
відді:' m;
_ЬаиатІ n
віЙСЬК6ВО-будівельиий уряд 111,

в_ при

t

t

ВИМір,ювання

МеІаН n метзJIЬ т; _Iegierung t
стоп т; _lIugzeug n металевий
тлітак; _guB m металеве JlИТв6 n; _haut t металеве покрит

t
t

тя n; _ЬііНе
металева обо
лtна; _kappe
металевий. КОО
пач6к m; _kartusche
.металева
картуша; _тапІеl m металевий
плащ;
_паtrіum n
металевий
натрій m; _рlаНе
металева
плзтfвка;
....spiegel m метаЛеве

t

управлІння; _ЬеашІе m військ6вий уряд6вець;
JJedarlzng '"
військ6вйй

n

Meteorologie t
meleorologisch
MetereinleiJung
ділка

.

..

теlzеlп вибивати до ноги
гострильний камінь,
точило n;
_vorrichtung t' го

Metzlstein '"
стрило

n,

t

точило

n

бунт m, повстання I~
бунтівник,
бунтар;

m

повстанець

Miesmacher m

І,
сівач ш\ніки

t

t

Methode t мет6да, сп6сіб '"
Melbylarsin n метиларздн '"
Metzele' t різня, різанина

Menterei
Meuterer

t

.1;

метеорол6гія
метеорологІчний
метрична
п6-

t,

п6їзд; _belehlshaber
військ6вий начальник; ~е
trieb m військ6ва експлуатація
t (залізниці), в_ устан6ва t;
JJevoHmachtigle m "ійськ6вий
уповноважений; _bezirkm вій
ськ6ва
округа t;
nkrainischer
JJezirk m украlиська військ6ва
округа
_bildung
військ6ва
освІта;
_bildnngsanstalt
вій
ськ6во-освlтне заведення; _brielвійськ6во-голубина
lanbenpost
п6шта;
_biicherei f військ6ва
бібліотека,
в_
книгозбlрня;
_departement n 'війсы(вийй 'де
шіртамент m (Швайцарія); _diensl
т військ6ва служба '; _dienstрlliсЬІ f оБОВ'ЯЗ0К m військ6вої служби; _disziplin f віfi
ськ6ва
карність;
_ehrenbezeugung
віilськ6ва"
пошана;
_eisenbahnbehorde
військ6вий
6рган m керування залізниця"
ми; _eisenbahndirektion
вій
ськ6ва
дирекція
залізниць;

m

t

дзеркало

t

m
m

_bacller

~winkel т кут вимІрю
центральна

-"entrale

t

f

_Iisch

мензульне здій
ю\ния n; _tischblatt n. плаНШета
_стільниця
_trupp т мір
нича,l<оманда
м_ вІдділ т;
_truppbeobJlchtung" р6зsідка
вимІрчого
вІдділу;
_truppe
вимlрче вІйсько n; -,vеrlаhrеп n
Сll6сіб т п6міру;
_werkzeug n

t,

МiJіtаrеіsепЬаhпdіrеktіоп

Mikrometer "'\мікрометр;' -"chraube
t, мікрометричний rвинт m
Mikrophon n мікроф6н m
Mikrophon • ". мікроф6иний
Mikroskop n міІ>роск6п m
МilсЬзсЬіттеl m
кінь
мол6чно-

-

t

t

t
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Militiirei"enbahnordnung

f

_eisenhahnordoung

статут

m

військ6вого
управлІння заліз·
НИЦЬ;
~erziehung
військ6ве

t

вихова!!!!я n; _Iahrik f віЙськ6·
ва фабрика (; _Iahrkarte f вій·

ськ6вий білет т;
~Iahrplan m
плян військових п6їздів; ~аШ·

rad n військ6ве
_Ieslung f фортеця

к6лесо;

f

milШіrllгеі вІльний від військ6в6ї
повЙ'нности; _fromm призвичае~
ний до ладу (кінь)

МШlііrlliihrегsсhеіп т

п6свідка

військ6в6го ш6фера;
m дух6вник курат;

f

-.geistliche
_gendar·

merie f віЙськ6ва. жандармерія;
_gerichl n військ6вий суд m;
_gerichlsharkeil f військ6ва ·су·
дова підлеглість; -.gerichlsw.sen

.

n

військ6ве судівництво; _hапd·
ЬосЬ n
військовий підручник
m; _ЬеilапоІаll f військ6ва лі·
юlрня; .JIiIIsverhand m віЙськ6·
ве товариство n для взаємодо·
пом6ги;
-ingenieur тn військ6вий
інженер; Jnslilul n
вій·
ськ6вий
інститут m;
_instruk ..
t.ur m військ6вий інструктор,
В_

навчитель

mШliirіsсh
вий,

мілітарний,

войовницький,

віЙськ6·
армійський

milil~risierl змілітаРllз6ваний
Mililarisieruog f мілітаризація
Мililзrіошоз m мілітаризм
militaristisch мілітаристичний
Militiirlkanzlei f військ6ва кан·
целярія; -"art. f військова ма·
па; _kошшапdо n
сы6ваa
окружна

(Оstеп,) вій·
КО,манда
(;

_kreis m військ6ва округа (;
-"urhaus n військ6ва санат6рія
(; _Іавlеп Гlрl військ6ві повИн·
ності;
_Iazarell n військ6вий
лазарет

т,

В_

шпиталь

m;

_Іешаооlаll
(. віЙськ6во·нав·
чальне
заведення;
_Iehrer m
військ6вий учитель; _literalur f
військова література; _luIШоtl.
f віЙськОво·повітряна фльgта;
-'ullschill n військ6вий пові·

тропл"в

_шаВ

n

pkT 1n;

т, в_ дирижабль
військ6ва

міра

_шеdіzіпаlwеsеп

(,
n

m;

в_
вій-

Militiirtraosport
ськОво·санітарні
справи
nрІ;
, _шіssіоп f
військ6ва
місія;
_шопаlS8сhгіll f
військ6вий мі·
сячник, m; _ordouog f військо·
вий порядок m; _раб твій·
ськ6вий паспорт, в_ книжка

f

(Польща);

_plerd

_рlIiсы

t

_ре,80П
військ6ва
в_
служб6вець
~n;

ос6ба.

,І

військовий
кінь
m;
військова повинність
військово-зобов' "-

f

mililiirpllichtig
заний

Militiirlpllichtige m військово-за
бов'язаний; _polizei f військо
ва поліція

mililiirpolizeilich

віЙСЬКQво-полі-

ційний

Mililiirlrayon m військ6вий раМн;
~elerat n
військовий реферат
m;

-,еntе

ЦТВО,

ral

f

військ6ва рента;
військ6ве
урядни·
В_ рес6рт m; J'evolutionsm революційна військова

-,e88orl

n

Р>lда f;
Janiliilswesen n вій·
ськОво·санітарні
справи
рІ;
_saniliil8zug m віЙськОво·сані·
тарний п6їзд; Jchein твій·
ськова посвідка f; _schillahrls·
ашl
n військове управління
водних
транспортів;
_schmied
m муштровий коваль; Jonder·

zng m
вий

надзвичайний
військо·
поїзд;
_spielplatz твій·

ськ6ве грище 'n; -вlааl '" мілі·

таристична
держава (; _sland
військовий стан;
_.lаІіов,·
kошшапdапt m (O,lerr.) коман·
дант I"~pHi30HY; _slener f І,!!Й.
еьковий податок; _"Ira!e f ВІЙ·
ськова кара;
Jlralgerichlsord·
Bnng f статут '" військ6воrо
судочинства; Jlralgeselzbuch n
віЙСЬІ<ово·карний кодекс; _slra!·
rechl n військово-карне право;
_slra!verlahren n віЙськ6во·кар·
не судочинство; _Іахе f (Osler.
reich) військовий податок '"
шilitiіrlесhпіsсh
віЙськОво·техніч·

m

НИЙ

МШtііrllоггitогіаlЬеrеісh m віЙСЬІ<6·
во·теРИNріЯльна
округа
(;

_Iierarzl

m

нарний лікар;

віЙськОво·ветери·

_Iransporl '"

вій·
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MiIitarurkuode
ськ6вий

транспорт;

військ6вий

акт

_versuchsamt n
бувальне

tung f

_urkunde f

m, док:Умент т;
військ6во-випр6-

управлІння;

військ6ва

_verwal-

управа,

в_

управлІння; _veterinarakademie f
військ6во-ветеринарна
акаде

_vorlage f військ6вий за
_walle f військ6ва
_wagen m військ6вий
віз m, в_ ваг6н; _wirtschalt f
військ6ве господарство n; _wissenscbalten f ІрІ військ6вІ науки
militiirwiss.nschaitlich
військ6вомія;

КОНОПРОЕКТ;
збр6я;

наук6вий

Мilitar[wбгtегЬuсЬ

військ6вий

"

словник m; --Zug m військ6вий
Miliz f мілІція
[п6їзд
Miliz _ .. міліцІйний; _Ьеег " мілiцйHe

вІйсько

MiJizioniir m міліціонер
Milizsyst.m n міліцІйна
МiliшеІег

n

міліметр

m

система

f

Mimikry f мімІкрія
minderjiibrig мало"lтній
Mindest[betrag m мІнімум; _g.schwindigk.it f найменша швид
кість; _шаВ n найменша мІра f
Min" f мІна; фугаса; підкІп m;
апІошаІівсЬе _ автоматична мІ
на; еіпе _ eingraben ззк6пувати
мІну; еіпе _ sprengen lassen ви
садити мІну

Міпеп . ..
мІнний;
--вbteilung
f
мІнний вІдді" m; --вngrill т
мІнний
наступ,
м_
атака
(;
--вnker m мІнна кІтва t; --врра
га! m
мІнний

в

мІнний
рукав;

підкіпну

апарат;

_auge n

Га"ерlю;

_аз!
вхід

_Ьап

m

т

m

будування n підк6пів; ..ЬоЬг.г
мінний свердел; _Ьгunn.п m
мІнний кол6дязь, м_ студня (;
_depo! n ск"ад m мін; _Ield n

m

мІнне п6ле,

підмін6ваний 6бшир

мінометний вог6нь
підкlпиа
.іпеп _gang Iг.іЬ,n
підкІпну
галерію;
....garbe f стовп n землІ при
р6зриві мІни; ....g.bliise n
під
кіпний вітрогін m; ....graBale f
фугасна <раната;
_bindernis n

m; _feuer n
m; .:..galerie
галерlя f;
провадити

f, _gang m

Mioeowirkuog
мІнна переп6на

f; JUHe f обо
плащ m М_; -.kam..

л6на

міни,
тег f мІнна камера; -"бгр.г т
к6рпус мІни; ~іеіІ' m мІнна
війна f; _laduBg f заряд т фу.
гасн;
-'ііпgе f
довжина мІни;
_I.g.r m мІнний засл6нник;
-,.ilung f вогнепр6від т' до
мІнного
заряду; -'og.m.nt "
мІнний

шйнець

мІниий

магазин

_шаgаzіп

m;
m;

n

_n.b.ngaog

підкІпний рукав; ..nelz "
мережа f
підк6пів; _рlап т

m

плян

мІнної атаки; _всЬасЬ! т
мІнний кол6дязь; _schu8 m ви
бух

мІни,

п6стріл

з

міномету;

_schwanz m

хвіст міни; _sperre
мІнна п.реп6на; --"pr.ngung f
висаджування т
міни, мІнний
вибух m; _вlаІіоn f мІнна ста
ція; ~lоН.n m мІнна галерія (,
м_ шт6льня f; _зисЬег m тра
лер,
мІнний т_;
_sucbgeriit 11
приб6ри рІ шукати міни; .JricbІ.г m мінна лІйка f; _!richl.rпаn, m гребінь мІнної лійки
minenv.rdiicblig підозрІлий щодо
мін
Міп,в[у.гlаЬгеп n мІнний сп6сіб
m; _v.rt.idigung f мІнна обо
р6иа; _w.rl.r m міномет
Minenwerfer . .• міllOметний; _ЬаІ
lel1ie f батерія мінометів; ...ье
kiimplung f боротьба з міноме
тами; ~Ьгег m начальник мі·
номета; -"агlе f мінометна ма

f

па,

м_

розп6ділу

мінометного

f

вогню; _kompanie
мінометна
с6тня; _kбгрег ni тІло
міно

n

мета;
.JI1unition f мінометн.
стріливо ", м- амуніція; ~сЬиl.
f мінометна шк6ла; ~tавd m
мінометне гнізд6 ",
м_ ст6янка f; ~1.Не f вогнева пози
ція міномета; _Bt.Hung f міно

метна

позиція;

підгот6ва

_wagen m

_уогЬ.геіІnnіІ'

вогнеметним

f

вогнем;

мінометний віз; ~ОіІ'

мінометна чота

f

Minen[w.s.n n мінеретво; _wirkung f дІяння мІни; _wirkuog
d.s О'ВСЬОВВ'В фугасне дІяння 11
гарматня
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Mioeral

t·

Міоиаl
_ііі

n
n

мінерал n, копалина
мінеральне
мастило;

Міоепr

m

_wasser n

мінеральна вода

висадник,

n

к6пувач; ....geriil
кіпне приладдн

t

МіпіегагЬеіl

мінер;

t

під.

мінна· під·

підкіпна роб6та

Міпіегеп n мінування
шіпіегеп [під]мінувати
шіоіегl [під]мін6ваний
Minimalscharle
найменша амбра
Minisler m міністер
[зур а
Minislerialverfiigung' f міністерське
розпорядження n
Minislerinm n міністерство
Minislerral m міністерська рада
Mischlbeulel m п6душка f киснев6го
прнладу; _ііі n
мІшана
олІя (; _Ігошшеl
бетонарка
Mischung f мішання n; мішанина
змlшка; chemische _ суміш[ка];
feuergefiihrliche _ пальна міша
Mischwald m мІшаний ліс
[нина
Мі6IЬгаосЬ m
надужнвання
n,
зловживання
n; _erfolg m
навдача t; _klang m дисонанс,
непорозуміння n; -'ltand m без
ладдя n; _versliindnis n непо
розумІння; '_weisung
вlдхил

t

t

t

t,

m (ма(нетної)
lische _weisung
(нетно!

МіtагЬеИ
дІВІ

t

magnem ма

стрІлки;

t

вlдхил

стрІлки

t

вза€мочин т, вза€мо

mitgenommen

зах6плений

(ким);

пошарпаний, підт6птаний

mithOren підслухувати
Mithiirgeriit n = Abhiirgeriil n
Milhiirerlasle t перемикач m

до

пІдслуху

Mitkiimpfer m товариш на війнІ
Mitrailleuse t мітральєза (рід гармати

в

Франці!)

Mittagszeil f

полудне .,.
МШ<\
середина
шіІІеilеп дон6сити, спо віщати
Mitteilung заlвід6млення n, по_ n
МіІІеl n засіб т, сп6сіб m; сере-

t

t

n; chemisches _ n хе
m/pl; genielechnische _ pl; technisches _ інженер
д6вище

мlчні

засоби

но-технІчні засоби

Mobilmachuog

МіІІеl . .. центральний, середин
шіІІеlЬаг посередній
[ннй
МіІІеllІаЬгег m їздовий середньої
пари; _f1ugbahn f середня тра

_galopp m середній
гал6п; ....gebirge n середні г6ри
г6ри pl середньої висоти;
....geriit n лаштунок m середньої
пари; ....grad m середній сту
пінь; ~ііВе
середня величи
на;
....gurt m черезсідельний
ремінь, трок; _handpferd n під
ручний кіиь m середньої ",Іри;
_kanal
центральний канал;
--Ііniе f серединна лІнія; _шіісыe
f/pl центральні держави; _шапп
m середній вершник; посеред
ник; _раВ тнерІвна алюра 1
(рід ходи коня); _pferd n се·
редній кінь т; _pferdepaar n
середня пара
(к6ней); _punkl
осередок; ~еіІег т їздовий
середньої парн; -ІОЬГ n цен
тральна трубка f; _sattelpferd n
підсідельний кінь т середньої
парн; _schild т середній щнт;
~сЬгаоЬе f центральна шруба,
ц_
(винт
т; -'lchullerwehr
середня
траверза; _Іаое f/pl
nостор6нки
середньої
пари;
_lгаЬ
середня ристь f; _Іга
verse головна траверза' ф6рта;
_wall т куртина
(вал поміж
басті6намн); _wallpunkt т кур
тинний вугол; _werl m середня
вартість
середнє значення
шШесЬіІІ. в середній частині ко
, mitwirken співдІяти
[рабля
І Mitwirkung f взаємодІя; допом6єкт6рія;

pl,

t

m

t

m

t

m

t

t

t,

І

га, сприяння

n

шоЬil порушний, рух6мнй; [з]мо
біліз6ваний; _шасЬеп мобілізу
МоЬiliваlіоп f мобілізація
[вати

• • • мобілізацІйний;
_abteilung f мобілізацІйний вІд
діл т; -'1kt т мобілізацІйний
документ'; _verzeichnis n мобілі
зацІйний спис6к т; Juleilung f
мобілізаційне призначення n

МоЬiliваІіоп.

шоЬiliзіегеп [З]МОбілізувати
Mobilmachung
мобілізація;

gemeine _

t

аll

загальна мобілізаціЯ;
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Mobilmacbungs ...

мобілізація пр6мислу; teilweise _ частинна мо
білізація
Mobilmacbungs ... мобілізаційний;
-'lbleilung f мобілізаційний від
діл m; _akl т мобілізаційний
акт, м_ документ; _anordnung f

industriel1e _

мобілізаційне розпорядження

_aulgabe f

n;

мобілізаційне завдан

ня n; _ьеlеыl т мобілізаційннй
наказ; _beginn т пОчаток мобі
лізації; -.bekannlgabe
f оповІ
щення n мобілізації; -.Ьееlіт
mung f розпорядження n на вн
падок
мобіліз,Зції:
_dauer f
тривалість мобілізації; _geld n
гр6ші pl и~ старшииський ви
ряд в часі мобілізації; _in.lruktion
мобілізацІйна іиструкція;
_kalender т мобілізацІйний ка
лендар; _karle f мобілізацІйна
карта; _magazin n мобілізаЦіЙ

t

ний

маrазин

т;

_шаВпаhmеп

f/pl мобілізаційні Заходи; _оп

t

n

т місце
мобілізації; _pbase
пері6д тмобілізації; _рІап т
плян мобілізації, мобілізаційний

п_; -"anglisle f
спис6к
т
аа

-"еlегаl

n

мобілізаційний
старшинством;

мобілізаційний рефе

рат т; -"еlегепl т мобілізацІй
ний референт; _.сЬгапІс т мо
білізаційна шафа f; _tag m день
мобілізацП; еГ81ег _tag перший
день мобілізації; zweiter _tag
другий день мобілізації; _tage-

ЬосЬ

n

,,:,Обілізаційний

журнал

111.; _tеrшшkаlепdеr тмобіліза ..
ційний денник; _transporte m/pl
мобілізаційні трансп6рти; _iibung
f лр6бна мобілізація; _yorrat m
мобілізаційний заш!с т; _уог
scbrilt мобілізаційний припис т
Model1 n модель т, зраз6к т,

t

взір m
ModeraleurIampe f модератор т
Moglicbkeil t м6жність, зм6га,
спроможність

Mobrenkopi

т білий кінь' з

ч6р

ною голов6ю, rривою і хвостом
МоІе f мол т, 'гатка

MoIekiil n

дробина

(,

'моsiекула

f

Моіог

Moment

момент,

'1n

синка (; gilnstiger
ум6вина
тотепіап
хвилевий,
минущий

f

МИТЬ і, ча·
_ сприятлива

МотепlаоlпаЬте
свіТJlина
МопагсЬіе

f

MonarchismuB
monarchisti8ch

хвилинний,

момеитальна

монархія
т монархізм

монархічний,

само-

держа,вний

Monalsschrift f

мІсячник

m

Мопd т місяць; равелІн
Мопіlог т м6нітор, річкове пан

n

церне судн6

n

МопоkuІагlегпгоhг
монокулярна
оптична трубка f
'
Monlage
монтаж т
Мопlепr т монтер
montieren монтувати, лаштувати
Montiernng
монтаж т, монтування n

f

f

Мопlпr f (Oslerreich) умундиру
Моог n бол6то
[вання n
моо. n мох т
МогаІ f м6раль
moralisch моральний
Morasl т грязь -t
moraslig грузький, грязький
Morgengrauen n світання; vor
д6світа

Morgenlmeldnng f ранішнє згол6·
шення n, р_ донесення n; _.lаН

m
ня

раннє ЧІ1щення n і годуван
коня n;
_stern '111, рання

зоря f
МогоеаlрЬаЬ"1

n

альфабет т Мор

зого

Могоег
т
мортира
f, моздір
(Гал.); kIeiner _ т мортирка f
MOrser ... мортирний; -'lгlillегіе f
мортирна артилерія; ~аlаШоп,,
мортирний

дивізі6н

батальй6н

т; _Ь"llегіе

f

т,

М_

мортир

на батерlя

Morselschriit f

азбука МОР30 ГО і
ключ т М6рзого; _lеІ"
graph ,т телеграф М6рзого;
_zeichen n знак т М6рзог()
_І"зlе

f

Моlог т мот6р, рушій; _аП'8сЬаl

len

внлучити мот6р

,
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Motor ...

Motor. __ '. мотор6вий, рушіевий;
_arllllerle f мотор6"а артилерія;

газова

m

_Ьаllоп
кермівний
баль6н,
аеростат;
_Ьап
m буд6ва
мот6рів, б_ f руші!в; _Ьоо! n
мотор6вий ч6вен m; _bremse f
мотор6ва гальма; _defekt m
Motorstiirung (; _draisine (, мо·
тор6ва
дрезина;
_drehzahl f
числ6 6боротів мот6ра
Motorenleinbau т уставлення n
РJ.:ШіЯ; -.gondel f г6ндоля з ру

=

ШІЄМ; _wart тмоторист
Motorliabrik
f моторовир6бня'

_іаЬге f мотор6вий пор6н т;
_gebНise n. вітрогlн т мот6ра,
в_ тРУШІЯ; _ЬапЬе f покри·
вець т мот6ра, рушія

motorisieren [зjмоторизувати
motorisiert [з]моторИЗ6ваний
Motorisierung f моторизація
Motorlkabelwinde f мотор6ва катеринка; _korps n автомобільна
частина (;, _kiihler традіятор
мот6ру, р_ рушія; _kiihlung f
охол6джування

_kunde f

мот6ра,

рушія;

наука про мот6ри, Н_
про рушіt; _kutter т мотор6ва
катерка (; _Ieistung f видатність
рушія

motorlos

безмотор6вий, безрушій

ний

Motorlpinasse f мотор6вий
.....rad n МОТОЦИКЛЬ т,
клета (; Jadkompanie f
клетна с6тНЯ; Jamme
р6внй ю\пар т; _schiff
р6ве судн6; _starke f

т6ра; _stiirung
мот6рі; _wagen

f

'баркас;
мотоци

мотоци
f мото
n мото
міць мо

затрим[ка] в
m мотор6вий

віз; -zug m мотор6ве тягn6 n
Miidigkeit f втома, ст6мленість
Мпliе f муфта; bewegliche - рух6ма муфта
мііыe f млин т

Miillkasten т смітниця (, смітник
Mulde f видолинок т, заглибина;
ЖО)І6бина; -"scharte f жолоб
часта амбразура

Mund т уста pl, рот; J,edarf т
харчІ

m/pl; _lосЬ n 6твір т
віддиху; _propl т затичка f

дула;

Jing

т

усне

кільце

Munitionsfabrik
(протигаза) ;

n

т проти

....schiilzer

n6в'язКа

f;

_stiick

байрак т, мундштук т
Miindung
дуловий
зрізок
гирло n; дуло n

f

"
,т,

дуловий;
при вистрілі;

Miindungs. "
блиск

дулова гальма;
ва n6кришка f;

ВИJlь6ту;

_blitz '"
_bremse. f
_deckel т дуло
_energie f сила

_I_uer n

блиск т п6-

стрілу, дуловий блиск т, дуло

вий

вог6нь;

дуловий

_feuerdampler т
_ge-

полум'єгасник;

schwindigkeit f дулова
_kappe f иадульиик

швидкість;

т; _knall
m звук п6стрілу; _schoner 'Іn
надульник;
_stiick n дулова
частина

f; _waagerechte f

лінія

позему

Mundlverpl1egung f харчове поста
чання; _vorrat m Істивнйй при

пас т, харчі pl, провіянт
МппШоп f стріливо n, амуніція;

_

видавати

ausgeben

стріливо;

gegiirtete _ f стрілив о n в стріч
ках;
getrennte _ т розділені

гарматні і заряди pl, р_ стрі
ПИВО n; пасЬ _ schicken послатИ

по наб6ї;
стріливо n
МппіІіоп. . ..

f

г6стр е

стріливний'

.амуні

5charle _

цій ний ; ..abteilung f ~Ідділ m
постачання

стрілива;

_amt

,z.

управління постачання стрілив а ;
_аП5lаlt
f вир6бня стрілива;
_au!wand т витрата f, р6зхіД

..aulzug т під6йма t
_ausgabestelIe f роз
пункт m стрілив а ;
_ausstattung f комплект тво
СТРІЛива;
стрілива;

давальний

гнеприпасів,

плект

т;

стрілив з,

СТРЇЛИВНИЙ

т

_bedarl

КОМ

потреба

ззпотреб6вання

С_;

_bestand т готовина f стрілива;
_depot n стріливне деп6, аму
ніційне д_; _dotalion t (Oslerr.)

б6йний комплект т, к_ т стрі
лива; _erganzung
поп6внення
n стрілива; _ersatz m поп6внен

t

НЯ

n

стрілива,

П_

n

вогнепрИ

пасів; _Iabrik f стріливна, аму
ніційна фабрика, 'ф_ стрілива;
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Muoiliooslahrzeug
_Iahrzeug 'я
_Iorderuog f
_hersl_IIuog f

стріливний віз т;
довІз т стрілива;
виріб т стрілива;
стріливна ком6ра,

_kашшег f
с_ льох т; J<arr_o т стрілив
на БІдка '; J<asleo т стрілив
ний ящик, с- скринька '; ..110-

іооо_

f

стріливна в~лка, кол6на,

амуніцІйна к_; lеісы_ _kolooo_
легк~ стріливна в~лка; _korb т
к6шик
на стріливо; -'ager
склад m стріливз, с- m Богне

n

прип~сів, вогнескл~д т; -'ag_склад т стрілива; ~осЬ
11 стріливний льох т (на пози
ції), с- яма; _magazio 11 стрі
ливний маrазин т; _шаоgеl т

ruog f

HeДOCT~TOK

стрілива,

брак

С-;

_шеldung f донесення 11 про
стан
стрілива;
-"achschub т
довіз стріливз, постачання аму
ніції;
-"achschubral_ f н6рма
денного Дов6зу стрілива; -"і_

d_rlag_ f
т

е-;

стос т стрілива, склад

_offizier m

стріливний

старшин~, амуніцІйний с_; _park
m парк стрілива; -І'аиш m ка
зем~т для стрілива; _sашшеl

зl_ІІ_
лива;

f

збірний пункт т стрі
_schiitze т підн6сець на

f

б6ів, стрілива; -r_s_rv_
стрі
ливна
резерва,
набlйна
р_;

_slall_1 f ешел6н із стріливам ;
_Iag_verbrauch т денна витр~та
f стрілива; _Irag_ f н6ші p~
для гapM~THiB; _Irager т під
н6сець т стрілива; _Iragtier 11
в'ючиий кінь m для стрілива;
_lr08 т стріливний об6з; _uш
schlagslelle f перед~тній пункт
т стрілива; _uolerslaod т сх6ванка f для стрілива; _verbrauch
'" витр~та f стрілив а, аужиття n
вогнеприп~сів;

_vегg_uduпg

f

гайнув~ння 11 стрілива, марно
TP~BCTBO С-; _v_гsсhwепduпg

f

гайнування

guog f

n

СТРЇЛИВ3j

_versor..

постач~ння 11 стрілива,
п_ наб6ів; _v_rl_iluug
[роз ]п6діл 11 стрілива; _v_rl_iluogsbaho-

f

Ьоl тетація
лива;

_Уопаl

f

розп6ділу
т

зап~с

стрі

наб6їв.

Miitze
стріливннй ~_;

_vorr;;!_ p~ во
гнепрнш\сн; _wag_o т стрілив
ний віз, амуніцІйний в_; _wag_oprolz_ f перед6к т заряд
ного

ящика; _w_s_п 11 спр~ва

t

постачання
стріЛИВ3j
--Zug m
стріливний п6їзд, амуніцІйний п_

Musik f музика
Musik .. , музіщький
Musik_r т музика; _trupp
зицька KOM~Hдa

f

т' МУ

т музицький ФОНд;
_іоslгuшеоl 11
музичний
стру

MusikJloods

мент т; _шеіslег т військ6вий
капельм~йстер (в ступні чота·
ра); _pauscbale 11 музіщьке гур
тове

Muskel т мускул, м'яз
Muskel_ f мушкет m (рушниця
18. стал)
Muskelier т мушкетир; _Ьаlаillоо 11
батальй6н т мушкетирів

Mii8iggaog т лед~рство 11
Musler 11 взір[ець] т, зраз6к

т;

м6дло
шusl_гgiillіg взірцевий

шustегhаft зразк6вий
шuslего огляд~ти, оглянути
Muslertruppe f взірцеве військо n
Musl_ruog f 6Jгляд т, перL т;
_kошшіssіоо f призовна комісія;
_аIi81_
спис6к т призовних;
_80rl т мІсце 11. урядув~ння
призовн6ї комісії; ~р_Г80оаl 11

t

персонал

m

ПРИЗ0вн6і

комісії;

т місце 11 для перегля·
ду; ~г_і6_ f інспекцІйна п6їздка
Моl т BiДB~гa f
шutig бадь6рий, б6дрий, ~ідваж

_splalz

ний

Mull_rJhal_o

т

матірний

_6сЬill 11 "орабель-б~аа

порт;

f;

M~'

тірний корабель т, aBiOM~TKa
ш~пка, кашкет т; _ аЬ
пеhшео зняти шапку, кашкет;
6сhігшlоsе _ ш~пка без дашк~;
-"d_ckel дно 11 ш~пки; _огапd т
ок6лиця f (ш~пки); -"гіеш_о т
підборІдний ремінь; -"sсhігш т
даш6к; -"slreil_o т ок6лиця
(ш~пки); ок6личка f; _Iell_r т
дно 11 ш~пки

Miilz_ f

t
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Nabe

NасhrісhlепЬаtаillоп

N
Nabe f

(ап еіпет

маточина;

Rad)

t

кол6диця; -пЬuсhsе
утулок m
к6леса; -пkарре f шапчук т на
кол6дицю (в к6лесі); _nring т
обруч
маточини;
_nleHer т
шайба f маточини, кружало n
маточини

пасьасыпn чог6сь держатися, щось
додержувати

пасhаhmепd

наслід6вний,

наслlду

Nachahmer т наслІдувач
[ючий
Nachahmung f підр6блення n, наслідування n, імітація
Nachbar т сусІд; <есыгr _ сусід
на право; -.abschnitt т сусІдній
вІдтинок; -.ableilung f сусІдня
частина; _dorl n сусІднє сел6;
-хауоп т
сусІдній
рай6н,
"6бшир;
__ сЬаll f сусІдство n;
_verbande т/рl сусІдні частини

flpl

пасьыlіьепn

зоставатися

відбиватися

від

(позаду),

...

підв6зити,

підн6сити

т притиск;

_driicken n

nachbringen
(за ким)

Nachldruck

притискання

"асЬеіІео спішити (за ким), ЙТИ в
тропи

(за ким)

Nacheu т ч6вник
nachlexerzieren навчати
п6за

ern
гін;

призначеним

стріляти

Jliegen

зз

муштри
часом; -'ео

ким,

с- наздо~
lL

летіти З3 КИМ,

наздогІн

дох6дит,И

слІджувати

Nachlor_chung
сліджування

Nachlrage f

відування

nachlragen

t

n,

m,

роз-

роз

перепитування

п61пит т,

n,

чого;

р6зслід

ви_;

розпитування

n

роз

n

розlпитувати, ви_, розl

питати, ВИ_

пасыіігепn допроваджувати за ким
Nachgasen
піддержування газо

n

вої хмари

Nachhaueo n
Nachhul

t

задній вІдділ

m,

ар'ер

rард т

Nachhul . .. ар'ерrардовий; _IiiЬ
rer т комаидир ар'ерrарду;
....gelechl n, -".шрl т ap'eprap-

t

довий бій т; ~ауаНегіе
кін
абта заднього вІдділу, К_ ар'ер
rарду; _kompanie
задня с6тня;
-.reserve (Oslerr.) головна сила
ар'ерrарду;
_sleHuog
ар'ер
rардова позиція; _Іеіl т части

t

f

на

t

t

ар' єрrарду
oachjageo навальио переслІдувати,
гнатися зз

ким

Nachkommaodo n

t;

захисна частина

ч_ що полишаеться иа пози
ції для захисту
пасыввеоo попу скати, попустити;
лишати по с6бі

NасhШввіgkеit f недбалість; нед
бальство n; пинявість
flpl спадок т,
спадщина
оасыагвсьіегеоo марширувати за

NachlaBsacheo

t

ким,

машерувати

_Iero

переглядіти, пересвідувати

кого

t

Nachlmusleruog

зз

ким;

-Пlu

перегляд т,

пе

t

ресвідування
n; _patrouille
задній р6з'їзд т, з_ патруль
т; _priifung
перевірка

t

Nachlolge f наступство n
Nachlolger т наступник
пасыгоспепn

підтягнути попругу; на
бивати набlйну стрІчку до кінця
переслІдування в кін
нім ладі
Nachhieb т звор6тний удар (фехт.)

nachgurlen

пасшеіlеп Іхати верхи за ким
Nachrichl f від6мість, [зlвіСТl<а;
_ео еіоЬоlеп збирати вістки; еш
laufende _еп вступні від6мості,
в_, що вступають; _еп

ermitteln

добути вlд6мості; _еп ііЬег den
вІдомості про в6рога; _еп

Feind

ііЬегшШеlо пер'едавати вlд6мості

Nachrichlenlablellung f відділ '"
зв'язку; _agent т areht-розві
дач;
_anlage t споруда для
зв'язку;

_Ьаlаillоп

n

батальй6н

148

Nachrichleohlall

m.

зв'язку;

n

_ыll

вісник

т'

_Ьііго n розвlдче бюр6; ~еlа
сhешепl n (O_lerr.) розвІдчий за
гін т; _diensl т р6звідка (,
розвідк6ва служба '; служба
зв'язку; _einholung
збирання
n від6мостей; _Іогшаlіоп
ча·
стина
зв'язку,
формація
з_;
--I(eriil n прилад т для зв' язку;
_geocho6 гарматень т для зв'яз
ку; _kavaHeri. f розвlдча кін

t

t

н6та;

_kошшапdеuг

зв'язку;
зв'язку;

f

т

шеф

f

_kошрапіе
с6тня
т головна стійка
_шіпе
мІна для

_kopl

зв'язку;

t

t

зв'язку; ~Шеl n засіб т зв'яз
ку; _шitt.lоШzіег т старшина,
що віда.

_uelz

майн6м зв'язку;

n

t

n

персонйл

мережа
зв'язку; _оШzіег т
старшйна зв' язку; _раlгоuШ.
розвідчнй патруль т; _регоопаl

t

m

служби зв'язку;

_рlап т ПЛ ян зв'язку; -геlегаl n
розвідк6вий реферат т; -І"еlе
reol т розвідк6вий референт;
_sашшеlslеНе
збірний пункт т
від6мостей; _8ашшluоg
збі

f

t

t
t

рання n від6мостей; _оlеН.
збірання n від6мостей; _8lelle
стІйка зв'язку (при штабі); роз·
відк6ве бюр6 n; _Iechoik
тех
ніка зв'язку; _Irupp т .• анка

t

зв'язку, команда

f

t

з_; _Ігпрреп
(IР! війська пІр! зв'язку; _ііЬег
шіttluпg
переказування n ві·
стей;
_verhand т частина (.
формація
зв'язку; _verbiodung
лінія зв'язку; _verkehr тле·
редавання
від6мостей, роб6та
зв'язку; _vегшіttluпg
посе
редничення n зв'язку; _werfer
m. збр6я
до перекидання до

t

f

t

n

f

несень;
зв'язку;

t

_weseo
...zug т

nacbscbieben

t

n

чота
підв6зити

служба
f
зв'язку
за
ким,

t

доставляти

Nachlschie6en n

піддержування во
гню; ~schlagebuch n указник т;
_зсЬиЬ т довіз, постачання n;
_schubbearbeiler т референт до

t

в6зу; -"chubdieool т служба
постачання, с_ f Дов6зу;' _schubорга!lізація дов6зу,
0_ постачання; _scbubkolonne

einrichlung f

t

Nachlge"'cht
перевозова

валка

постачання;
воєнна гра

_schubkriegsspiel n

служби постачання;

_schublage f

стан m,
пол6ження Ппоста·
чання; _scbublinie
лІнія дов6·
зу; _sсhuЬшіllеl n засіб т до·

f

в6зу, з_ т транспорту
,
т старшина по·
стачання; -гаl.
н6рма дов6зу,

Nachschubloflizier
мІра д_ (на
реrулювання

slеП.

f

t

f

добу); Jegeluog
Дов6зу; -"ашшеl

n

збірна' стація дов6зу;
_seuduug f підв6жене майн6 It
постачання; _81аЬ т штаб до
в6зу, ІІІ- постачання
пасьосhuысhпіsсhh довоз6во-техніч
ЦИЙ

т
транспорт
Т_ постачання, довоз6·,
вий
т_;
_iiberwachungssleHe
пункт т для контр6лі дов6зу
постачання; _verbaod т форма·
ція f постачання, 6рган поста
чання; ...zug т п6ізд для Дов6-

Nachschubllransport
дов6ЗУJ

зу,

t

постачання

Nachsehen

n

Ровlео

der

вір [ка Г! т стій6к

nachselz.n
вати,

гнати-ся

Nachspilze
става

Niichste

пустfiтися,

t

>

З3

задня

пере

переслІду'

КИМ

маршова

за

т найближчий, слідуючий,

настvпний

Nachslo6 т удар у слід (фехт.)

пасЬвl06еп продовжати атаку, пе·
реслlдувати з б6ем
Nachl ... нічний; -"lагш т нічна'
трив6га (, н_ алярм; _aogrill m
нічна атака (, н_ наступ; _Ье
leuerungsanlage f споруда осві·
тлювати летище; _beobachluog f

нічне

стеження

n;

JJошЬаrdе;

шепІ n
нічне
бомбард.ування;
_ЬошЬепfli.gеr т нічний бомб0'
вИй літун; _ЬошЬепllugт нічний
бомбард6вий літ; _ЬошЬепflug
zeug n нічний бомбовий 'літак

т, Н_ бомбовІз т; _diensi т
нічна служба (, н_ вартування n
Nachleil т шк6да (, нек6ристь t
Nachllerkundung f нічна р6звідка;
_fIiegen n нічне літання; _fIieger
т нічний .1ітУн, н_ піл6т; _f1ug
т нічний .1іт; _gelechl n нічний
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Na"hlglas

бій m; -І:lа8 n 'нічна труба (,
!L бін6кль m
na"hligen ночувати
Nii"htignngsraum m (Oslerr.) нічлl
г6вий ,раМн

Na"htljagdllngzeug n нічний ни
щильник т; Jlampl т нічний
бій; _Iager n нічлІг т, ночlвля f
пасЬtliсЬ нічніІй

Na"hllmars"h т нічний рух,

н_

м-арш;
_орегаtiопеп (lР!
нічнІ
дії; _реіl8сЬеіЬе f нічний пелен
гаторний

_poslen m
(; _quarlier n нічлі

прилад т;

нічна стІйка
г6ва квартира

Na"blrab '" (Oslerr.) задня части
на

f

ар'єрtарду

Na"hlrag m додаток; -siibnng f
додатк6ва вправа

Nachlll'itt т нічна кІнна р6звідка
(; ~пЬе f нічний сп6кlй т;
: '_runde f нічний дозІр m
Na"hlrupp m задня частина
ар'єр(арду'

Nachllschie8en n нічне стріляння;
_iibung f нічна вправа; _опІег"пеhшuпg

f

нічний

п6шук

т;

_urlaub m нічна вІдпустка (;
_visierbelenchlung f прилад т
освlтлюватн мІрник; _wacbe f
'ніч'на вахта (корабель); _wiicblег т нічний' ст6рож

Nachluntersuchnng

f

перегляд

переслІдування

n;

прод6вження

вІдпуски

n

_огlаоЬ

n,

т

Nachweis т виказ
Na~hlweis f д6від!ка]' т; д6lказ,
ви,.,; ..,zablung f доплата; Jiigler
'т відlсталий, зо':"'; Jiindung f
n, запалювання n

Nadel f глиця, г6лка
Nadel " •. глицевий; -Ьапш т гли
цеве дерево n, чатинне д_ n;
_gewehr n го'!чата (винтlвка (,
г_ рушниця f; _knopl т го
лівка стр/лки (; _verlahren n
!jацілювання (5УС,6лею; _wald m
гдицевий ліс, чат(інний JL
NаgаЩа
,кЦ\lЧУ!' т, нагайка
Nagant (,~eyolyeг) т наган
Nagel т цвях, гвіздь; _kopl
'голІвка f цвях'.

т

близький

наступ,

1

!L
зблизька;
--aulkliirnng
близка р6звідка, б_ розгляд "';
_beoba"hlungsstelle
висунениl!
стеж'овий пункт т
Nibe
близькість

f

f

близький вогонь
Nаhkашрl . . . т близький бій;
_агШегіе f артилерія близьк6го
б6ю; _ausbildung f вишкіл m,

Nahleuer n

навчання

n

близького

б6ю;

_balterie f батерlя бою зблизь
ка; _ges"hiitz n гармйта f бою
зблизька; _gruppe f група б6ю
зблизька; _шittеl n зйсіб т б6ю
зблизька; _шittеlwаgеп
т
для зйсобів близьк6го бою

Nahpalroui1le f

віз

розвІдчий д6зір

патруль т
пііhгеп
годув'йти;
(вогонь)

"'.

піддержувати

паЬгЬаlі їстивний, поживний
NаhrhаШgkеit f їстивність
Nahrung f !жа; _sшittеldероt

"

харчове деп6

NаЬsісЬегuпg

t

близька

б_ аабезпечення

n

охор6на,

Nahl f шво n, стик т; _ zwіs"hеп
zwei Аrшееп' СТИК m ДВОХ армій;
_kommando n відділ т, що охо·
роняе стик

f

двох армій; -<евегуе
резерва на пр6ти стику
(ар

мій)

Nahverteidigung

f

близька

обо

р6иа

пасЬvегlап'gеп довимагати

запізнювання

Nationale

Nahlangrill

f

т

Name m назва t, назвИСЬКО n
Namens. .. іменний;
_sanruf 7п
перелІка (; --"оlгцl m перекли
кання n; _!iste f, _verzeichnis n
іменниц спис6к m
РЬthаliП n нафталін!а Г] '"
rbe f близна
arkose f нарк6тик m
Nаsепlklеmmе f затиск '" для н6са;
_lосЬ n ніздря;
_рагІіе t

іа

ноеова частина;

~Їешеп

т на

рИ,льник, нахрапник; _schiitzer m
. стикач нбез, охор6f1НИК Н_
Natioual . " національний, нар6д

,ній; -Ьеwu8tsеіп n національна
cцiд6MicTЬ,~C
служб6вий спис6к m
рядовиків; 6пис m КОI1Я:

Nationale n

150

NаtiопаlШit

Nationalitiit f

нар6дність,

націо

нальність

Nationallstolz m національна г6р
дість (; ..zugeharigkeit f націо

нальна приналежність
Nаtrіuш n нАтрій m
Natur f прир6да
Natural . .. прир6дннй, натураль
ний, в натурі; _beziige mіР!
постачання n в натурі; _gebiibr
f видача натурою; _kost f
(Oslerr.) видача продуктів нату
рою;
_leistung f постачання n
натурою; повинність в натурі;
Jielerung f постачання n в на
турі;
_verpllegung f прохарчу
вання

турі;

n

n в натурі, харч т в на
_wobnung f помешкання

в натурі,

f
m

NaturІ larbe
_шаgпеt

n

уряд6ве п_

прир6дня
прир6дній

барва;

магнет;

_weg m прир6дній шлях
Navigalion f навіrація, мореПJII!В
ство n; _soffizier т навіf'аціЙ ..
ний

старшина

N.beI m· мряка (, імла (; kiinsllicber _ m штучна мряка (, ш-
дим;
_ аьыIзепn n випуск m
диму,

мряки;

n

~ktiоп

f

засто

с6вання
диму, мряки; ~рра
т димовий апарат, д_ при

rat

лад; ..bereitscba!t f вартова ча
стина на випаДОІ< диму; _ЬошЬе
f димова б6мба; _gescbo6 n
димовий гарматень т; _born n
гасловий

nebeIig

гу д6к

туманний,

т

мрячний,

стий

Nebellkasten m

кор6бка

f

імли
з

ди

мотв6рчою речовин6ю; _kerze f
димова свІчка; ..karper m ди
мова шашка (; _Iandung f осі
дання n в тумані; _шittеl n ди
мотв6рчий т засіб; _шuпіtіоп f
димове n стріливо; --всЬіе8еп n
стріляння

димовим

~сЬцІ.

димова

m

стрілив ом ;

охор6на

';
(;

m димотв6рча речовина
таІ<тика димових за
сл6н; _Іор! m димова банька (,
димовий r6рщик; _wand f ди
мова заслоиа; _wolke f мряко
вина;
..zerstiiuber m димовий
розп6рскувач; ..zone f димова

_моil

_taktik f

Nеuаu!паhше
хмара, д_ смуга;

f

ва чота

..zug

т димо

бічний, боковий; по
другорядний; _аьзісы

Neben. ..
бічний;

побічний замір т, п_ задум

f

m;

~пgriff m допомічна атака (,
"- f другорядного значення;

m

~rш

m

побічний рукав; ~вІ
(алер!я (, б_ галузь

бічна

~u!gаЬе
..ЬаЬп
f

(;

f

побічне завдання' ";
побічна
залізн;щя;
_dienst m допомічна . ' - (; _еіп
anderscbaltung f рівноБІжна злу
ка;

_lІц8

m

..gang

д6плив;

т

бічна
бічна

rалерlя (; _geleise" по
к6лія (, сусlдна "- ,і';,

струм

другорядного

..kriegsscbauplatz
т
побічне
бой6вище n; _шапп т сусІд •
пеЬепзіісЬІісЬ другорядний
Nebenstand m сусІдній пост,;. чата
(, варта (; _strош т індукція t;
значення;

т побічна дор6га. (, бо
кова д- (; _werk. ппобічне
укрІплення; _wirkul1g; f побі'Ща
дія;
..zеugашt
n допомічна
зброtвни (, д- арсенал т; ~іеІ
ппобічна мета f
necken непок6їти
negativ негативннй, відм6вний'

_weg

пеЬшеп брати, захопити, здобути;

gelangen _ полонити, зах6Пl\ТИ
neigen нахилитн
[в полон
Neigung f (zu etwas) наlхил т,
с-

т

п6тяг

natiirIicbe _ . f
т; _sшеssеr

метр;

m

т
(до
чМо);
прир6дний п6к\т
спадомір, крено·

кут нахилу
гнізд6; ..Ьап т буд6ва f
гніздинки; ..graben т гніздовий

Jwinkel m

Nest n

шанець

Netz n

сІтка

(,

сіть

(,

мережа

пеtz!оrшіg сітчастий
Netzlgerippe n кістяк т

клІтка

t

м_; _Ьешd

n

f

мережі,

мережа

t

баль6ну; _рlап m пл ян із мере
жею; _punkt m триrонометрич

на т6чка
переп6на;

стина

(; Jperre f
Jperrverband

сіткова
т ча

" формація f для устав

лювання сіткових переп6н
пеuапgеkошшеп новоприбулий

f нова
устаткування
n;

Neuanlage

споруда, н_
~п!naЬше t
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Neuaulstellung
нова

світлина, Н_ здіймання

HOB~

_anlstellnng ,

n;

формування

n; новосформ6вані частинн 'lрІ;

новотв6рення n, но
вотвір
т; _еіпgе8tеШе т що
знов прибув до частини; _Ierti-

_bildung ,

gung , иовий
р6бництво n;

виріб

n,

и_

ви

-.g'estaltung, пере
формування n, перетв6рення n;
..,.gierde , цікавість; _ordnnng f

загиб; спуск

піеdегJgеhеп загибатн, гинути; по
топатн; спускатнся; ..halten па
раліжувати (вогнем), невтралі
зувати, перемагати
NiederJhalten n придушення n, пє
ремагання n, параліжування n;

haltungsschieBen

riеребуд6ва, переп6діл т; -"egelung f HOB~ унорм6вання n;
~ilЬег

блина
бериа

пепtгаl

n

мельхі6р т,

новосрі

'; ..silberleder (

невзіль

пружина

невтральний, безстор6нній
тlР! невтральні дер

чий

в_

_ування

n;

знешк6джування

тральність,

байдужність;

n

відзнака

f

binde , нарукавна п6в'язка нев
тральности; _Ьгпсh т порушен
ня

n

_erklarung

невтральности;

, заява невтральности, об'яв[к]а
"_; _llagge , прапор т нев
тральности; ~есЬІ

тр4льности;
НИЙ знак т

n

право нев
невтраль

--zeichen n

пепzеіtliсЬ новочасний, сучасний
NісhtJапgгiffsраkt
т
пакт
неа
фесН, ум6ва ( про "-; _егliil
luпg f невиконання n; _еГ8сЬеі
пеп n неприбуття; ..,.gelingen n
неуспіх т, невдача ,
Nichtij(keit f суєта
NісhtJkошЬаttапt тнефронтовик,
немуштр6вий бойовик; ~еіІег т
непровідни!< (електр.); -"chwimшег т ос6ба, що не вмІє пли
взти

nichttransportliihig
транспорту

разка

нездатний

до

Nichtuntergeb"nheit ( непідлягання n
Nickel т; n нікель т
_stahl т
Nickel . .. ніIСЛ~ВИЙ;
ніклева сталь (

придушувати,

погр6м

т,

зму

поразка;

в6рога

вирубати до
ноги, ~иріза:и,
порубати, посікти; ~еlВеп зІр
вати що; повалити, зруйнува

нев

иевтральности; -"ГШ

невтралізую
параліжуючий

присідання

niederJlegen сJкласти, у_; ..metzeln

_ ver-

I"tzen нарушити невтральність
Neutralit1itsJabzeichen n знак т,

I~

склад m, МЗr'ззин m; Ьегеіtеп
нанести поразку; _ erleiden по
нести поразку; реіпliсЬе _ f по'

невтралізJація,

пепІгаliвіегеп невтралізувати
Nепtгаlitііt , невтраліт~т т,

т,

сити мовчати

Niederlage (

жави (Ір!

,

вог6нь

n; _hocken n

піеdегkііmрlеп

Neutralen

Neutralisation

Nitratpulver

NiederJbiegen n нахиляння; _Іге
quenz , ннзька частотливість;
_gang т загilбіль', згуба "

ти; _schieBen перестріляти
Niederscblag т 6пад; поразка "
удар; atmospbiiriscber_ атмосфе·
ричний

6пад

niederschlagen

(СЬетіе)

осаджу-

вати

NiederJschlagsmesser т дощомір;
-"pannung f
мала
напруга;
_spannungsstrom т струм мал6ї
Niederung , низькоділ т [напругн
Niederwal1 т обниженний вал
niederJwerien повалити, пер евер·
нути, підбити; -zwingen пода·
вити,

придушити, зломити (мо

NiediiageJ т задірка f
[ральна)
NiedrigJantenne f низька антена;
_wasser n низький п6зем т
Niere ( "ирка
[води
піевеп чхати

niesenerregend

чхальний

NiespulvergescboB n
з

гарматень

m

чхальн6ю речовиН6ю
Nieten
нютування
nieten нютувати

~

n

ietung

t

нюта

ietzange' кліщі .р! на нюти
Nikotin n нікотин т, н~6ти~ m
Nippel т (Rohrverbindungss!iick)
Nische' ніша
[н!пель
Nitratpulver n нітр6ваний п6рох m
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Nilro ..•

NИго ... 'азбтовий; _ЬеПІоl пні·
тробензбль m; _glyzerin n ні
трогліцерина {; ~sylbromid n
бромовий нітрозlл т; _Іоlцоl n
нітротолюбль т; _zеПulоs.
нітроцеЛЮJIьбза
Niveau 11. п6зем т, рівень m
Nivellier
"
нівелівний, спадо~

t

мірний

нівелювати,

nivellieren
вати

NіуеШегlаtlе

Niyellierung
велliція,

t
t

нівелівю! лата

нівелювання

зрівнання

Niyellierwaage

вирівню

t

n

ні

n,

фунту

нівелівна

позем

ниця

Nocke t кулак т, кулачбк т
Nockenlgetriebe n кулачкбва пові
дня {, к_ трансмісія Г: _wеПе t
КУЛЗЧіС6вий

вал 'Ш

Nomenklatur t словництво n, тер
Noniu5 т нбній
[мінолбгія
Nordlnadel f ма!'нетна стрілка;
_ost m північний схід; ....richtung t півнІчний напрям т;
_5Іегп т бігунбва зоря (; _west
т

північний

t

Norm

нбрма, правило

m

збк

захід

.

зра-

n,

сталий мірник;
Основний пад т;
~uПрuпkt т
нормальна тбчка
(, принliта за нулеву до геоде

Normallaulsatz
...aufstellung
зійних

t

_pulyer n

пбмірів;

мальний
п_

т

"';

напруга;

Пброх т,

стандартний
нормальна
IL прогін т (мбсту);

_spannung

t

нор

t

нормальна кблія; -.:врог
ЬаЬп f
нормальна
заліз.н(щя';
_уі,іег n сталий мірник т
Nortonbrunnen т нортонівський

_"pur

колбдязь,

Not f

лихо

мадське

Not . ,.

н_ студня

n;

t

аПgеmеіпе

лихо

n

тимчасбвий,

_

t

гро

підручний,

f

вимушений; ....baracke
тимчасб
вий
барак
т;
....belestigung
поспішне укріплення n; ....ЬеЬеlf
тімпровізація (; тимчас6ві за

f

ходи тIР!; ....Ьгешае f запасна
гальма; _briicke f провізоричний
міст

_drang

т,

тимчас6вий
М_
т;
т крййня потреба {, ,,_

Nutznie8et
конечність
",!тище

notigen

t

n

{;

_Ьаlеп т запасне

знев6лювати,

знев6лити

запис т, нотйтка, зазнач
ка; ....buch n запнсник т

Notiz

t

вимушене полбження 11;
нужденне п_ "; _Iandehafen 111

Not\age

запасне летищ", n, аеродром,

notlanden примусбво осідати
Notllandeplatz т = Notlandungspla!z т;, _Iandung t примусбве
осідання n,
доконечне Q_ 11-;

,_Iandungsplat~ т заплсний ле·
тунський майдан;, Jazaret( n
тимчасбвий військ6вий ш!)И'гзль
m; ~еіІопІі
тимчасбвий пр6-

t

від т;

t

....гашре
тимчас6ва рам
па; _signal n гасло в нещйсті;
_зІаН т
станбк для 'кувания;
_verballd m тимчасбва пер~в'яа·

ка {; _verbandspack~hen n інди,
відуальний пакет т; "':verhandsplatz т летучий перев'язнИй
ПУНКТ; _Yisier n запаснйй мІр·
нйк т; _wehr
обор6на, са
мооборбна,
конечна
оборбна;
_wendigkeit
'потрІбність; --"еі
сЬепn = N01Mgnal n
NuH _ _ _ нулевиif; ':"einteilung f
нулева пбді""а; _fШсhе
НуоІе
'ва плбща; _Ііпіе f нулеІіа лінія;

f

t

t

_punkt т НУ"еJ.атбчка (; J!r,ch
тнулева пбділка {; --"еі! t ну
левйй час

m

Nummer t нум ер т, числ'б ,n" laufende _ t порядкбве числб "
Numerierung t нумерація
Nummerknopf m, ГУі\ЗИК m з чи
слбм, нумером

Nute t rapa; lange _ f подбвжна
rapa; оЬеге _ r верхня (ара;
schrage _ t скісна (ара; senkre,chte _ t прямовисна (ара;
оп!еге _ t нижня rap а
Nutzbelastung t корйсне наванта·
ження

n,

к-,-

об'(яжен~я

n

Nutzen m користь t, ха сен
Nutzlla.t f корисиа вага, к_ ван
таж т; _Ieistung t корисна по·

тужність (машини); ~іеВег< 111
споживач; що мае корИс.ть із
чОго
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ebenangeliihrl

ObjektivverschluJI

о
obenl,angeliihrl вищенаведений; _geпаппl вищезгаданий; _geschilderl
вищенакреслений

горlшиій;

Ober . "

верх6вНий,

найвищий; головний; -Arzl т
поручннк-лlкар; _backer т стар
ший пекар; J>au m надбуд6ва
(; _baustab т будівельне упра
вдlння n армії; _ьеіеы т го
ЛО,вне

,командування

n;

_ьеіеы

іііЬгеп командувати армією; -Ье
lehlBhaber т ГОJIовнокомандувач

г.оловнИЙ в6ждь, Г_ OTaMaH~
..ц,еsсhlаgшеіslег т старший ко:
валь; _deck n головний п6міст
т,

,г_

палуба

t

t

(корабля);

_el_ge
горІшній п6верх т;
_Іа,hпепsсhшіеd т старший вій

m

ськ6вий коваль; _1_Ьгег
стар
ший хурник; _lаЬпгісЬ m стар
ший
хору[н]жий;
_Ieldarzl m

підполк6вник-лікар; _ieldwebel т
старший фельдвебель; булавний;
_Iensler n верхнє вікн6; _Іепег
werker m старший вогнемlстр;
_іІасЬе
поверхня, плятф6рма;
_iliigel m горlшне крил6 n;
_Iunker т старший радіотеде
графІст ; Juпkшеіslег т стар
ШИЙ
радіотехнік;
_liisilier m
старший стрілець (стрілецького
п6лку); _gelreile m вищий стар
ший cTpiJ/eUb; _generalarzl (friiЬег) m генерад-лlкар; _geslelI n
верхній стан6к т, В_ снасть ';
~ewaIt
найвища влада; ~e

t

wand n

m

t

'обг6ртка

старшнй

t;

rpенадир;

~renadier
~пrl

m
t;

горІшній п6яс, г_ попруга
переваГа, вищість; зап'я
сток т; _hand ЬеЬаItеп задержа
ти
перевагу;
_hand gеwшпеп

hand, (,

перемагати,

ОСЯГ,ати

nepeB:i.ry;

_heeresanwaIt m головний вій
,ськс~вий прокуратор ; .,.Itешd n
верхня сор6чка t; _herrschalt t
зверхня

oberirdisch

влада

наЗемНИй

старший есер; -kaпопіег т старший пушкар; _kleid
верхній 6дяг т; _kошшапdо '"

Oberljager '"

n

головне

командування,

началь

на команда t; _kошшапdоЬеhогdе
f вища командна інстанція;
-kraitlahrer т старший ш6фер
(автомоБІльного
вІйська),
с_
автоводІй; _kriegsgerichl n ви
щий вОєнний суд m; _kriegsral
т вища воєнна рада- (; _1_іеlІе
f верхній стан6к т дяфета;
-1afettenwand
ст6вба ляфета;
_lazarettgehilfe m старщий сані
тарний помічник; _Ieilung f по
вітряний пр6від т; _Ieutnanl m
поручник; _Цпіе f верхня лінія;
_шааl
m бунчужний фль6ти;

t

_шаlгоsе
m старший матр6с;
_шusіkшеіslег m капельмайстер
в
ступиі
поручника,
"- по
ручник; _ріОПlег m старщий са
пер; _quцгtіегшеіslег m головний

квартирмайстер ; -"eiler т стар
ший
улан;
-"ing т горІшнє
кільце n; _schalt т надцівник;
_schild т верхній щит; _schirrшеіstег
т
старший
лимар;
_schiitze т старщий стрілець

Oberst т полк6вник
Oherlstabsarzl
т
_slab_veterinar т

майОр-лікар;
май6р-ветери

нар

OberstІ arz,1

т

_Ieulnanl m

ОЬеrlslгош

_veterinar

полк6вник-лікар;
підполк6вник

т

m

горіщній біг ріки;
r;юручник-ветери

нар; _wасhtшеіslег т стар!"ий
вахм./стр (Кінн6та); _zаhlш"slег

m

поручник-скарбняк;

_І_Не

t

Jensur·

годовНІ' цензура

Objekl n об'єкт mJ предмет m,
річ t; _glas n об'ектив n'
Objektiv n об' ектив rn
obj_ktiv об'ективний, безстор6н
ній, річевий

Obj_klivverschlu8
об'єктиву

m

Біконце

m

ОЬшапп

бldruсkm.ssег
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ОЬшапп m голов>! клюбу
Obrigkeit f нач>!льство n, вл>!да
Ochsenlgespann n воловий з>!пряг
т; _kolonne f в>!лка з воловим

т;

_korps петаршинський к6р·
пус т; -.knrsus т старшинський
курс;

t

Оlеп

f

грубка і, піч

m

t

t

джура;
_Iliegerschule f летун·
ська шк6ла (для) старшин; _ge·
p_ck петаршинський KJIYHOK m;

х6ма польов>! пек>!рня

пороху

ОіІеП8іпегlамеп

n

поступув>!ння

зачіпних дій

оlfепШсh гром>!дський, публічний
бifепtliсhkе,l f
явність ( судових
розпр>!в)
ОШzіег m

Ьеіш Slabe
частини; _

старшина,

офіцер;

помічник

der roten

черв6ної

_

командира
Armee CTap~

>!рміі;

ег_/ег

_

(Магіпе) перший старшин>!; пасЬ
fiihrender _ старшин>!, що веде
батерію на позицію; verabschie-

deler _ вислужений' старшин>!;
еіпеп
versetzen перен~с'ги
старшину; _ уош Briickendi_nsl
вартовий старшин>! на пом6сті;
_ уош Diens/e вартовий стар·
інспекційний

е-;

вартовйй

Orlsdiensl

_

УОМ

старшин>!
_ сто·

rарніз6ну; wachhab_nd.r
р6Жовий старшин>!

ОШzі_г

, ,. und

ОШzі.гs.

ШИНСЬКИЙ; -3.пwаrtеr
д>!т
на
старшину;

1

'. стар·
m канди
_b.dar! m

потреба
(щодо)
старшин;
т професія
старшини;
т комплектув:1ння стар
шинського к6рпусу;
_kasino n
старшинське касино, С_ клюб

JJ_ruf

_ersatz

f

зб6рн тlР!, зібр>!ння n старшин
ОШzі.гslаkаdеmіе f (O_lerr.) вій·
ськ6ва академія; _ausslattung t
старшинськиil
виряд m;
_Ьа
gagewag.n m (бslеrr.) віз із

оПеп відкритнй; незашнфр6ваний
ОlfепЬеіl
відкритість
olfensiv нападний, зачіпний
Ol!ensiv ... зачіпний; _besalzung f
зал6га лінійного війська; _biindпіз n зачіпний союз m
Oll_nsive нападн>! >!кція, н_ дія;
_ergrei!en перейти в н>!ступ
Oifensivgeisl т зачіпний дух
,
Oifen.ivil_1 f des Pulvers енергІЯ

шина,

t;

t

(; _heizung f

п>!лення
n груб6к; _herd m
черінь t; _раг!іе f (бslегг.) ру.

шин>!

старшин·

т старшииська пос'ада
стор6жа
_priifung
Іспнт т иа старшину; --"ang m
старшинський ступінь; ...ги! m
виклик старшин (гасло); .....lеП·
v_rlr./.r m заступник старшИ'
ни;, _v.rsammlung
старшинські

Ocker т [В]6хра f (б>!рва); gelber
_ m ж6вта в6хра і; griiner _ m
зелена в6хра і; го!_г _ m чер·
в6на в6хра
бdlапd n пустел я

t

_раlгоuШ_

ський патруль т, с- р6з'ізд, т;

_posl_n
(; с_

з>!прягом

f

старшинськимн клунками; _bund
т фюз старшин; ~nr_сЬе

m

І
,

_8сЬиlе t

старшинська шк6ла;

-"еll n старшинськнй намет m
бflп.п n підкриття;розпочин>!ння
ВОГНЮ; _ einer Enge відкриття
прох6ду

через

Kragen

розстібання

розщішlння

б!lпuпg

t

_ der

тіснину;

к6мірів,

к_

6твір т; (zuш КгіесЬеп)

пр6лаз m;
6твір
т;
6твір т

kIeine _ f малИй
runde _ f круглИй

ОЬг n вухо
бbrсhеп n вушко
OhrenkIappe f навушнИІ<
Ohrring m сережка f
Okklusion f оклюзія
Okkupation t окупація,

т

займан'

щина

Okkupationslarmee f окупаційна
>!рмія; _behOrde f окупацІйний
уряд т; _verwaltung f окула·
ційне

правлІння

геісЬ)

старшина

n

Okonomie f економія; ощ>!дність;
_ f 'der Kriilte екон6мія сил m,
ощадність "-; _offizier т (Oster·
господарчій

на

військ6во'

посаді

OkuIar m окуляр
n олІя t, олІй т; ..anzug m

Vt

епромокальниil
6дяг; _ЬеЬііl·
lег т збірник оливи; -Ьгеппвlоlf
т нафтове т6пливо n; _druck-

messer m

манометр

олИ:~и,

ТИ~

бlf.u.гuпg
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Organisier.n
~--~----------------------~--f палення Оріuш n 6пій т
optisch оптичний
іі1lогшіg оліюватий
orange жовто-гарячий
скомlр 0_; --I.u.rung
n течним ш!ливом

бlh.іzuоg f нафтовий 6грів т
ОНУ. f ключка одягу (замість
,гудзика)

Olivgriin n ол~ f
бllkuсh.п т макуХ1Г1, жмаки рІ;
_kiihl.r т олі/стий радіятор ;
_рuшр. f емок т до оливи
п6мпа до 0_; _standz.ig.r
показник оливи; _tank т ба
на олію; _uшlаоl т кружlння
олії; --"оllп~ ,т д6плив олії

ОшпіЬus т 6мнібус
Ор.гаІіоп f операція, дІя; всыр--

p.od. _

затЯЖна дІя, з_ опера·

ція

Operations. " оперативний; ....аЬt.ilung t оператf!Вний вІдділ, т;
....acbs. t вісь операції, напрям
т 0_; _akt m оперативний акт,
0_ документ; ....ao!gabe t оперативне завдання n; _Ьаоі. f
операційна
база;
....belehl т
оп.ратИвниЙ наказ; g.scbloss.o.r
....ь.!.ы m загальний оперативний' наказ; ....b.reich т рай6н
операцій, р_ бойових дій; _Ьеricht т оперативне звід6млення
n; _ЬосЬ n журнал т бойових
дій; ....Ьііго n (О.!.гг.) оперативний

вІдділ

т

(генштабу);

_.ndzi.1 n кінцева мета f дії;
_!.Id n п6ле воєнних дій; --Іг.іh.it t оперативна вІльність;
_gebi.t n терен m операцН,
місцевість 0_, операцІйний 6бшир т; ....gruppe f операцІйна
група; _kas ••
(О.Іегг.) польова скарбниця; _liпіе
операцlйна лІнія; _obj.kt n = --"і.1
n; _рlап т плян дії, операційннй п_; _punkt т ощративний
пункт; ....гаuш т місце n діі,
м_ n діяння; рай6н операцій;
_schauplatz т театр воєнних
дій; -"сh.ша n оперативна схема (; --"і.1 n мета f операції,
м_ f діі
орегаІіу опера1'ИВНИЙ
ор.гі.геп оперувати, діяти
op.ri.r.od (taktisch) дієвий
ор!.гшutіg саможерт6вний

t

t

ОгсЬеаІ.г n оркестра f
О ео т 6рден (зак6н; відзнака);

.іо.п _ у.гl.іЬ.п наділитн кому
6рдена

Ord.ns ... 6рденський; _Ьапd n
6рд.нська стрІчка (; _buch n
статут
т
6рд.на;
_kapit.1 n
капітул т, 6рдена, радна коле·
гія f 0_; _klass. f 6рденський
ступінь т
(кляса);
_kreuz n
хрест т 6рдена; _гШ.г т ка·

t

валlр 6рденаі _scbl.i!.
бант
т до 6рдену; _urkuode f '6рденська грамота; _v.rl.ihuog f
надІлення

n

6рдена;

_zeicheo n

6рденський знак т
Prdinate f ордината
огdп.п впорядК[6в]увати, впорядкувати;

ладнати

Ordoer тупорядник
Ordoung t лад т,

порядок т;
_ заг альний порядок т; au!g.liiste _ f
розlмкненнй лад m; g.offn.te
f розг6рнутий лад т, розімкнений JL т; geschloss.ne зІмкнений лад т; _' ЬаIІеп держати порядок; kошЬіпі.гtе _
комбін6ваний "ад т; ,.гвіг.о!е
статут т; аllg.ш.іое

t

t

t

_ t розсипний лад т
Ordnungsldi.ns! т внутрішня
ба

t,

служс.... юlгляду за порядком;

_slra!. f дисциплінарна кара
Ordonnanz f ординарець m; р.гаопliсЬе _ f особистий ординарець т; _anzug т касаренний
6дяг; _di.n.t m служба t ординарця; _оШzі.г т Оl?динарець-старшина;_роst.п т (О.lеггеісЬ) стійка
наряд
з нарядом

Ordr. f

t

летучої п6шти
т; lапt _ згідно

Orgau n 6рган т
,
'
Orgauisation t організація; _ t
d.r Kriegsindustrie організаl1ія
воєнного пр6мислу; _
f der
Vert.idigung організllція обор6ни

Organisatious . " організаційний
orgaoisalorisch організаційний,
Orgaoisi.ren n [з]ор.ганізування
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organisiert

organisierl [з]організ6ваний
Organisiernng f зорганіз6вання n,
Orienl т орієнт [організ6ваність
orientieren орієнтувати
Orienlierung f орієнтація, оріен
туВ!\ння

6рчика;

0_ т6чка
оріентаційний
напрям т; _всЬо8 т орі6нта
ційний п6стріл; _віпn: m вдіб
нїсть f орієнтувіітися; --Zeichen
fl. оріентаційний знак m
Отl m місце n, пункт; селитьба
t; gedeckler _ т скрите місце
n; sсЬаШger _ затінок; windsliller .:.. затишок
бrt1iсЬkеit f місцевість
Orls ... місцевий; _ьеlеы m гар·
ніз6новий наказ; _bel,sligung

t

n

укріпл,ння

населеного

ту; _ЬеsсЬаllепЬеіt

місцевости;

n

начеl-tНЯ

ня
т,

n;

f

бівак

селище

т;

вання

в

",

__ Iag,r n

пункт

т

Ortscb,it

6рчик;

6рчиковий гак;

_os,

розташув>lння

f

ко·

r

n

у

квартирах,

n у к_; _v,rhiill__ с рlln
місцеві
ум6вини;
_wache f гарніз6нова стор6ж.
ung f орієнтування n; _sgerat
пі

m

n

навігаційні

прилади тlрl

Osci11ograpb т осцильогр>lф
Ose f вушко n
О_I,п т

m

ostwarts

схід
на схід

Оуаl поваль т, ов>lл

населений
розташу-

f

командант

приміщення

виз·

_bak,n

rарніз6ну,

-.kommandanlur

шпиталь m; _krank,nstub.
(ар'
кімната х6рих; _Iazarell n тимчас6вий шпиталь m;
_quarti,r n квартира t в насе·
л,нім пункті; _tal,1 f д6шка з
написом селища;
_unlerkunlt f

ПОJI6жен

селищі

чальник

ніз6нова

t

характер

В_

приймання

n

квартиробівак

_biwak n

квартирний

Ortscbal!

f

6р·

мандантура начальника rарніз6·
ну;
_krankenbaus
міСцевий

пунк

_bestimmung f

мІсця,

n

кільце

orlsfesl нерух6мий, непорущний
Orlsl gelecbt n бій m в залю дне·
нім пункті; _kommandant m на
г6роду;

пункт,

....ricblung

m

т rариіз6нова служба
f, залог6па "- (; _eingang т
вхід до селища; _empfiing,r m
радіоприймач
для
близьк6го

n

оріентаційний

....ring

чик а

Ort_fdi,nst

Orienlierungs . • . орі€нтац(йний;
_Iiibigkeit f здібність орієнту
вання; _gegensland т оріента
ційний
предмет;
_kompa8 m
орі€нтир-бус6ля
(; _punkl т
(;

Packtasche

m

oval овальний
Oxyd n з>lкис т, 6кис т
Oxydation f окислення n
Ozok,ril т озокерит

m

сережка

р

расы

f

оренда,

аренда

клунок

Packen

n

m

укладання,

т,

нав'ючу

вання

в'·ІЬЧИТИ;
дати; пакувати

·packen

Packfhaken
_baus 1"

п6душка

n naK)"вальний матеріял m; _шuпіtіf1П
f в'ючна амунtція, в_ стріл"во
n; _ordnuug tв'ючний порядок
в'ючна кухня; _шаtеrіаl

Pack ... в'!очний; багажний
Packchen n пачка (, пакунок

хватати,

укла

m гак для в'юка;
пакгавз т;
_kissen n
f під в'юк; _kiich, f

т;

n

сп6Сlб т укладання і _plerd

в'ЮЧ!lИЙ

кінь

m;

-I'lemen

m

в'ючний
ремінь;
_sattel m
в'ючне сідл6 n;· _saltelgeschirr 1~
в'ючний лащтунок m; Jthach1.1
кор6бка для пакуванн~;
_Iasche
в'юк т,
сакви 1/1'1;

t

t
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Packtier
_tier n

f

lегіе

Packuog
ня

в',Ьчне звіря; _tїerartil
в'lЬчна артилерія
набивання n, .пакуван-

t

11-

Packwagen т речовий' віз, в_ на
Paddelboot n каюк тn
[речі
Paket n пакет т
Palisade f частокіл т, OCTPOKi,Q
т, палісада;
дова стіна

f

_пwапd

паліса

palisadieren обвести частоколом
РаШ (K-Stoll) n паліт т (бойовий
газ)

Pallasch т
_klioge f

палаш
(рід
шаблі);
лезо n палаша
панеля f (деревляне об-

n

Рапееl
бнття стіни),

лиштва

Paoik f паніка, переляк т
paoikartig панічний
Раппе f
по псування n
машини;
_ ЬаЬео станутн зад,'я попсу
вання машини
Раоогаша 1t панорама
ній прилад); _oesl

n

f

(гарматпанорамне

Paolograph т пантограф
[гніздо
Panzer т панцер, броня f
Panzer , "
панцерний,
панцеро-

f

ваний; _агtillегіе
панцерована
артилерія,
зв
панцерній
вежці;
_ацІо n автопанцерннк
т;
_batterie
опанцерований

f

батерійний каземат т;

_belesti-

gung t опанuероване укріплен
ня n; _beobachtuogslorm т пан
церна с'гежова вежка (; _Ьеl
toog
f
паllцероплятформа;
_bleode f оанцерна бленда;
_Ьооl

n

п:lнцерннй човен т
про

paozerbrecheod панцеробійний,
типанцерний

Panlerldeck n опанцерована палу
ба (, панцерна п_ f; _decke t
панцер не перекриття n; _drahl
т панцерований провід; _draisine f панцерадрезина, панцир
на дрезина; _deckuog f панцер
не
закриття n;
_drehturm т
рухома Панцерна вежа f; _lIugzeug n опанцер6ваний літак т;
_Ion n панцерний форт т; _geschoB n панцеробійний Г~PMa
тень

1n,

П_ стрільно;

панцеропробивний
протишінцерний

_granate f

гарматень т,

r_

т,

панце-

Papierlabrik
_gtuppe f панцерний
_giirtel т панцерний
_hemd n кольчуга f; _ka-

рограю!та;
форт т;

пояс;

n панцерокабель т, панце
рований кабель т; _kanonen-

Ьеl

ЬооІ

n

канонерський панцерний

човен т; -.kaponoiere f панцер
ний
капонір' т; _ka~ematte f
панцерний каземат т; _kopl m
панцеробійна
головка
f гар
матня; _koplgranate f протипан
церна

фаната,

г_

з

панцера

бійною голівкою;
_kriilte ТІР!
панцеросили;
-.kraltrad n пан
церна мотоциклета f; -.kraltrad-

zug т чота f панцер них мото
циклет; _kraltwageo тавтопа н
церник, панцерний автомобіль;

f

_krallwageneskadron

сотня

автош!нцерників, ескадрона а_;
_kraitwageozug т чота
пан

t

f

церн их автомоБІлів, Ч_
авто·
панцєрників;
jгeuzer т пан
церний крейсер; _kuppel f пан
цер об аня ; _Iokomotive f
пан
церний паротяг 11>; _шазсЬіое

панцеромашина,

шина;
міна

_шіпе

f

t

панцерна

ма
панцеробійна

Panzermunition f панцерне
во n, панцеропробивне
paozern [о]панцеруватн

стрілй
С_

n

РаnzегlрlаІlе f панцероплита, пан
церна плита; _рlаttlогш f пан
церна

плятформа,

п_

площин

панцеровіз;

--Zug m

ка; ~сЬill n панцерник т (ко
рабель); ..schild т
панцерний
щнт; _schotl n (Schill) панцер
на перегородка (; _schulz
'"
панцерний захист, п_ заслона (;
..sprenggraoale f панцеробійна
фугасна граната; _зlаы ,,. пан
церна сталь f;
_slarke f пан
церосила, панцерна сила; _Іеіl
m панцерна частина (; _Іпrш '"
панцерна вежа f
Panzeruog f опанцерування n
Panzerlwalle f панцерна зброя;

_wagen

т

панцероп6їзд, панцерний поїзд
Раріег n папір т;
leichtemplindliсЬе.

_ n

світлочутливий папір
папір

m; liniiertes _ n .nінlєниЙ
11>; _Iabrik f папірня
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РагаЬеl

f

РагаЬеl

параболя

Parabellumpislole f

піст6ль

Пара

белюм т

Parabolspiegel
кало

n

т параболеве дзер

f парада;
приймати параду;

Parade
т

що

приймає

_
_

аЬпеhшеп
аЬпеhшепdе

_anzug
..JIulslellung f

параду;

т парадний уБІр;
ладнання n до паради; _шагsсh
т урочистий рух, дефіляда (;
_plalz т пляц для паради;
_schritt т парадний крок; _uoilогш f парадний однострІй т,
п_ уніф6рм[а]
т,
урочистий
0_ т; _vогЬеішarsсh т прох6дження

n

парадним

маршем

Рагаlliп n парафІна f
Рагаllеlе f рівнолежник т,

Раlгопепlгошшеl

Part_ilichkeil f партІйність
parleiweiBe партіями
Partialangrill т льокальна
(, частинна "- f
РзrНе

f

партія

атака

Parlikular\bedeckung f (Oslerr.)
стинне

f

Равр_l

ча
(арт.);

n

прикриття

_Irieden

т сепаратний мир

облямІвка, кант

Ра6 т пашпорт; тіснина'

m

Pa.se f

(Fесhtеп) випад т (фехт)
Ра6gапg т однбхідь f
Pa6ganger т ступак, винохід
(кінь),

шлапак

PasBierbarkeil f прохІдні сть
,
paBBieren прохбдити, проіздити
Раввіегsсhеіп т перепустка

пара

леля

Parallel\galerie f рівноБІжна Га
лерія;
_leHuog f рівноБІжний
пр6від т;
-ziige тlрЕ рівно
БІжні нарізи

рагарЬіегео скріпити пІдписом
Рзrіегеп n відбивання
рагіегеп відбивати (удар); спиняти
Parierslaoge f гар да, перекладина
(баГнету, меча)
Parisergriio n паризька зелень f
Park т парк, склад
Park\geschiilz n гармата f до об
.,6ги; _kolonne f паркова валка;
_kошшапdапl т командант пар
ку; -1<ошрапіе f паркова с6тня;
_Іеіпе
f КОНО в' яз на код6лз;
_plalz т мІсце n перебування
парку; _slаП_l f парковий еше

пере-

(,

вал

недІючий,

paBsiv

сивний

f

нечинний,

па-

f

n

Ра6.регге
перегор6дження
гІрського Ш'lсу
РаІеоl
патент т іменування на

n

старшину); шН _
(вищого ступня);

n

m

патент
перед

з

п6борами

vordatierles_

з старшинством нз

Palron. f наБІй т, патрбн т;
blind. _ f сліпий наБІй m;
всЬзrіе _ f ббйний наБІй т
, Раlгопеп . _ _ наБІйний ; ..JIusweri_r
, твідбивач; ..JIuszieher т ви
кидач наббів; ..berechoung f
бблік
т наб6ів;
..J>oden т
дно наббю; _eiolage t набійний
бтвір т замка; ..gurt т набій
на стрІчка (; ..giirtel т наБІй
ннця (; _Ьiilве f набlйна гІльза;
лбн т;
_trupp т паркова ко
_kapsel f капсуля наббю; -1<asl_n
манда (, "- вІдділ m; _trupp_n
т скринька t на наб6і; _korb
(lрЕ парковІ частини
т к6шик для наб6ів; _lager n

Рагlашепt3г т парляментар, посе
редник

Рагоl_

f

пар6ль

т,

гасло

n;

-"ausgab_ f видавання n гасла;
_nbuch n книга f з гаслами
РагІеі f (Manover) стороиа, пар
тія; .Jiihrer т проводир партії
(партизанського вІдділу); _gaoger m партизан; ПРИХИЛЬНИІ<;

_kошшіssіоп f партІйна комІсія;
-1<огрв n партизанський відділ
m; jrieg m партизанщина І,
партизанська війна f

склад

т

m;

наб6ів; наБІйник
мзtззйн
m rВИН
тівки; _шuоitiоо
піх6тне стрі
_шаgаzіп,

n

t

ливо n, наб6і тlрЕ; _packlaBcbe
наБІйний в'юк т; ....аhшеп т
набlйна оБІймиця (; _lавсЬе f
ладівниця,
набійниця;
_1"всЬ_
aulkoopleo
відстібнути
набій

f

ницю;
ташка

_loroiBler

f; -,trager

т
набlйна
т (кулемет)

підн6сець наб6ів; б6йний
бак; _trоmшеl
кружало

наб6їв,

t

нзбійний

тру
до

n

барабан

m;
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Palronellwagen
_wagen

т

наБІйний

"-

віз,

БІдка f; Jubringer т подавач
наб6їв; -"оliiмег т стрічкотиж
ний

механІзм

(кулемет),

Juliihrung f

мач;

прий

подавання

n

наб6їв
,
РаlгооіІІе f патруль т; д6зір т,
роз'13Д т;
i1iegende _ f лету
чий роз'lЗД т;
slehende _

f

стежний

патруль

патрульний;
_егр6зшук т розвІда

PatroniHen , "
kundung f
чів;
_gang
трулями,

т

т

р6згляд

д6зором,

т

па

п6рух

т

патруля;
_unlernehmung f шу
кання n патрулями; _vorsloB т
наскок роз'їзду, напад рРаtгоuШіегеп n патрулювання
раlгоuШіегеп
патрулювати, висилати
РаНе

д6зори

f

вил6га, закот т

Pauke f иакри рІ, литавра
pauken бити в литаври
Pauker т литавряник, д6вбуш
Pausblait n кус6к ткальки,

ний

папІр

дратва

Pedal n

т

t

т

f;

_dгabl

т

педаль т;

ступатН<!ва

пере

дача f
РеП, , ,пеленгацlйний; _аррагаІ т
реПеп пеленгувати
[пеленгатор
РеЩgегаl n пеленгацlйний прилад т, п_ приладдя; _schei,be f
кружало n пеленгатора; -,!lgnal
n радіогасло літака; _slаlшп f
пеленгацlйна стація; _sleHe

t

пеленгацlйний пункт т

Р,Пuпg f пеленгування n
РеПvегlаhrеп n "Сп6сіб т пеленгу
вання

Periskop n

періо-

пернск6п т (рід дале

Perpendikel т, n сторч т
Persenning , = Presenning

полотнина калька,

ступатень т,

_апlгіеЬ

пері6д т, доба
наворот6вий,

ковиду)

живиця

n

у

_emplanger т пенсіонер; _ег
h1ihung , підвищення n пеlJсії;
_Ionds т пенсІйний фонд
Perchlorid n перхльорид т (бойо

дичний

к_

п_ прозорІвка; _раріег n про
зорlвка f, калька f, копіюваль

РесЬ

n

відстав[к]у з пенсією, пенсіо
нування n; _vorschrilt , зак6н
т про пенсію
Pensions, " пенсІйний; _abzug m
6длічка :f на пенсІйний фонд;

вий газ)

т прозорівки

f

міжстацlйний п6їзд

Pension , пенсія
pensionieren пенсіонувати
Pensionierung , звІльнення

Periode ,
periodisch

Pauschale n гуртівн!!
Pause f павза, перерва
РаuslеіпJwапd

РегвопепвсЬlitlео

_mfitze f кучма, папаха
Pendel т, n хитун т, маятник f1l;
J,tmung , рlвие дихання n
Pendeln n коливання, гойдання
PendelJung f коливний рух т, хи
тальний
р_
т;
_verkehr т
круг06біг,
кругобlг;
Jug m

Peilsche f батІг т, канчук т;
kleine _ f батіж6к '"
peilschen бат6жити
Pelz т кожух; ментик, куртка f
гусарів; _jacke f кожуш6к т;
_kragen m шкіряний к6внір;

бре

зент т

брезентовий; _еішег
т брезентове відр6 n; -'Папlеl
т брезентовий плащ; _рlапе f
брезентова
буда
(на
в6зі);

Persenning , • ,

_iiberzug
вець

Регвопаl

_ n

n

т брезентовий покри

персонал т;

arztliches

медичний персонал

т

Persooal , " особ6вий; J,ыпuпgg
, особ6вий вІдділ т; _adjnlant
'т персональний значк6вий; осо

n

бистнй з_; _ашl
управлІння
особ6вого складу, персональне
у_; .JJerichl татестація
_Ье
..tand т ос066вий склад, люд

f;

ський склад; _bogen т служ66вий спис6к; -"eleral n перса·
нальний реферат т; _verlusle
mlPI втрати 'ІрІ в особ6вім
складІ
Personen . . . пасажир ний, люд
ський; _gleichheit , правдивість

ос66и, ''гот6жність 0_; J<rallwagen т особ6вий автомобіль,
0_ авто n; _всыitепn т паса-
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t>ersonenstand

m

жирні сані рІ; _stand
осо66вий склад; _wagen
пасажир
ний ва16н; ~еісЬеп n особистий

m

знак m
personlich

особистий,

індивідуаль-

ний

Perspektive f перспектива, вигляд m
perspektivisch перспективннй
Perstoli (Diphosgen) m дифосrен
(бойовий

газ),

суперпаліт

Pest f хороба, чума, пошесть
Petarde f петарда
PetroIeum n нафта (, гас т; _іпdustrie f нафтовий промисл m
Plad m стежка f; _finder т пла
piadlos бездоріжний
[стун
РіаЬІ m паля (, стовп
РlаЬІ . _ _ пальовий,
стовповий;
_brUcke f міст т на паЛЯХj
_jосЬ
n стовпова підпор. t
мосту;

-І"ашше

f

m;

капар

_werk n частокіл m
Plannenlrog m щиколоток

(арт.)
свищик m
PleiisignaI n гасло свищиком
Ріеі1 m стріла f
pfeiler m бик, СТОВП, стоян
Plei1schtitze m ЛУЧНИК, сагайдаюір
Pierd n кінь т; abgearbeitete. _ n

Рlеіlе

f

m,

надірв,ний кінь
ний к_ m; еіп _ аш

увередже
ZUgel іііЬгеп

вести КОНЯ на п6воді; еіп

_

Ье ..

schlagen піДІ<УВоіти коня; еіп _
mUde reiten поморити коня (їз
дою
верхи);
еіп
_ zurellen
об'їжджоіти коня; iehIerireies _ n
бездогоінний

кінь,
безвоідний
смирний кінь
кінь m із н'
тертим хребтом; Ieeres _
кінь
m без вершника; nacktes _ n He~
осідланий кінь т; rohes _
n
неук-кінь m; scharies _ n стро
гий
кінь т;
schwieri~e8 _ n
норовистий кінь m; siellges _ n
норовистий кінь 1n; untersetztes

"-; IroJ\lmes _ n
т; gedrUckles _ n

_ n

n

низькор6СJlИЙ кінь

m; vom

_е sleigen
злізоіти,
зсідоіти
з
КОНЯі zu _е верхи; zugerittenes
_ n об'jжджений кінь m) їжа
ЛИЙ к- т

Pierde . .. кінський,
nahmekommission f
приймоіння

коней;

кінний; _аЬ
комІсія для

_ankaui

m

Plerderemonte
закуп

коней;

m

_арре\l

огляд

_arzl m ветериноірний
_aushebung f по бір т
-'lushebungskommission f

коней,;

лІкар;

коней;
комІсія
_ЬаЬп

f

для
побору
коней;
кІнна залізниця; -.Ьаош

конов'язь; -.behebung f мобі
лізоіція коней; -.beschlag т ко
вання f коней
pierdebespannt запряжений в коні
Pferdelbestand т запоіс коней, кін
ний
склад;
_decke f опона,
дерга; _depot n кІнське депо;
_dressur f муштра коня; _durch8ісЬІ f перегляд m коней; _еіп
ber-uiung f ноібір m коней, мо

m

білізоіція

к-;

_erganznng f

по

повнення n коней; _erholungsЬеіш n шпитоіль m для одужу
вання

кбней;

нювання

n

_ersatz

1т

кінного

поп6в

складу;

_evidenz f регістроіція, евіден
ція коней; _ieldbahn
кІнно
польова залізниця; _fiibrer т
коновІд; _Iur!
кінний 'брід m;
_Iutter n фуроіж m, корм т
для коней; _gasma8ke f кін

t

t

ський

протигаз

m,

к_

гоізова

моіска (Гал.); _geschirr n кін
ська упряж (, збруя {; lеісы88
-e-e8chirr n легкоі упряж (; -.gesleHung f постачоіння n коней;
_gruudbuchblatt n (Osierr.) опис
m, реестр m коня; _haiter m
коновІд; _herde f табун m; _іп
spizien! m інспектор кІнного
склоіду; _kasten m. зоігорода
(в стоійні), бокс; _klassiiikation
клясифікоіція коней; _kranken.ашшеlвlеНе f збірний пункт m
хорих коней; _kunde f коне·
знавство n; _Iazarett n кІнський
шпиталь
т,
К_
лазарет
'11.;
_Іеіпе f чумбур m; -""Ііоп.1 n
опис m коня (блянкет); _park

t

t

m

кlнннй
_рапвсЬаІе
призноічене

парк,

n

к_

(O_!err.)
на

депо

11;

гуртове

ремонтувоіння;

_pilege f дбання n про коні;
_pileger m
КО/llОХ,
коняр;
_pilock m конов'язний кіл6к;
-I"egister n реестр m коней,
сшісок m К_; -І"ешіgung f чи
щення n коня; -І"ешоп!е f кін-
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t'lerdesack

ський
рембнт
т;
_sack т
шанька (; _sашшеlslеНе
збір

t

ний пункт т кбней; _sсhwешmе
місце 10 купання кбней; ....зеu
сЬе f кІнська пбшесть; _вlа!lеl f
кІнний ешелбн; ~lаlІ т ст ай ня
(, конюшня f; _sland т стІйло 10
(для КОНЯ); _st_rke
механІчний

t

кінь

тІ

t

паровий

к- т,

вправ

ність к_; _tr_nke f водопІй т;
_transportkommando 10 команда t

[для] транспбрту кбней; ..:.Ігапв

portwagen т віз для перевозу
_untugend f вада коня;
_verbesserungslonds т фонд для
кбней;

поліпшення
кінного
_wagen 111, кінний віз;

m

конюх,

дбгляд

складу;

_wrner
f

коно від; _wartung

т

кбней;

_wurlzeug 10
путо для повалення коня; ..ziihlung t перепис т кбней; ..zeug

n

кінський лаштунок т;

РIіІI т свнст

_zug

т

[кІнне тяглб 10

PlIanzenjbodenm рослинний фунт;
_tarnung t рослинне маскуваН
ня 10
рllазІегп [ви]брукувати
РlІавІегІзІеіц т брукняк, бруковий

_weg

камінь;

t

рбга

т

брукбвана до

PlIege t дбання 10, піt<лування 10
pl1egen піклуватися, доглядати
Pl1eger т піклувальник, опікун
Pl1egeschwester t сидlльниця, лістунка, піклувальниця

t

РlliсЬІ

обов'язок т, повинністЬ;
_erfiilIung f виконання 10 обо
в'язків; _gefiihl 10 чуття повин
ности

з повинности ;
на повинність вірний

pllichtjgemii6

..getreu

Pllichtjlreue t обов'язкбва вІр
ність; _verlelzung f порушення
пповиННОСТИ

PlНickchen 10 кілбчок т

Рlогlпег т одвlрник
Plosten т стовпець, тумба
РlоІе
лапа
Рlгорl т клинтух
Pfiitze
калабаня, калюжа,
РЬазе
РЬазеп

t

.

t

t

фаm\нrа

фаза, відмІна
" фазбвий

Dtsch.-ukr.

б

квас

фенбл

10

m

т,

карболовий

_

фосrен т (бойовий газ);
фосrен т; _gescho8 10
фосrеновий гарматень т; _Уег
giltung затр6ення 10 фосrеном;

Phosgen 10
..gas 10

f

t

_verseuchung

зараження

10

фосrеном
Phosphor т ф6сфор; gelber _ т
ж6втий ф6сФор
РЬоврЬог. .. фосфорястий; ..graпаlе
фосфор6ва фаната

t

t

РЬоіоіацlпаЬше
знимка, світли
на; _erkundung
фотор6звідка;
_grammetrie
фотограмометрія;
_graphie
світлина ; . _graphieren
10 фотографування; _kammer
фотоапарат т, фотографІчний
апарат т; -шеtгіе
фотометрія
olometrisch фотометричний

t

t

t

t

t

hotozeHe f фотографІчна камера
Picke f дзьобак т
Pickelhaube t пікельгавба
pickelu працювати дзьобак6м
Pike f спис т
Pikelt 10 пікет ,n, бекет т;_lеіпе t

конов'язна
код6ла;
_ріаыl т
конов'язииА
кіл6к;
~іаЬ
m
тичка (, лата
Ріkгіп 10 пікрин[а t] т; _рцlуег n
мелінІт rn (вибухова речовина);

t

_з_пrе

t

пікринова

КНСЛОта

t

Рilоl т піл6т, літун; _enpriifung
іспит m на піл6та; _ensitz m
Pilz т гриб, гриб6к [сідець піл6та
Ріпвеl т пензель, квач
Ріопіег т сапер, піонер
саперний, інженерний;
_ЬаІаi1l0П 10 саперний батальй6н

Pionier ..

4

т; _balai1lonskommandenr т ко
мандир саперного батальй6ну;
_ЬеагЬеіІег т
саперний рефе
рент; _belagerungstrain т осад

ний інженерний полк; _Ьеосьаі

lungsaml
чання

t

РЬаlаnx

Pionierheerespark

Phiinol

10 управлІння
поста
інженерного майна; _е9-

kadrou f

са

[джавка

саперна ескадр6на, С_
кІнна с6тня; _feldrekrutendepot n
польов6-саперний
вишкіл
т.
peKTpYTiJ;l; _lогшаІіоп
сапериа
частина, с- формація; _geriit n
саперне майн6; _heerespark m

t
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Pionierinspektion
центральннй

_inspeklion f

інженерний

парк;

інспекція інженер
саперна
К_; leichte
_kolonne
інженерннй
парк т; _kompanie f саперна
с6тня, піонерська с_; _korps n
к6рпус т військ6вих інженерів;
_Iandungskompanie f десантна
саперна с6тня; _I_bl-gang т са
перний курс; _olfizier т сапер
ннй старшина; leilender _ollizier
т "керівний саперннй старшина
(прн переправі); _park т са
перннй парк; _parkkompanie f
них

вІйськ;

кол6на,

с6тня

_kolonne f

інженерна
f легкий

до

обслуги

інженерногО

парку;
-,"egimenl псаперний
полк т; _regimentskommandeur m
командир
саперного
п6лку;
_scbul_
саперна шк6ла, інже
нерна
ПL;
-sprengkorper т

t

саш!рна шашка (; _slab т штаб
інженерних військ; _slurmgerat
технІчно - штурмовІ
,Засоби
т/рі; _Ігорреп (/р! інженерні
війська n/рІ; _iibung f саперні
вправи t/p!; _v_r5uchskompanie t

n

інжею!рно-спр6бна

с6тня; _уег-'
використання
n,
псаперних
частин;
_vorb_r_ilung інженерна підго

f

wendung
ужиття

т6ва;

t

_УОГ5сЬгilt

f

статут

т

f

саперних військ; Jug m чота
саперів; Jwiscb_nd_pot
про
міжний інженерний склад m

n

Ріеlоl_

Ріаlоl_п

f

піст6ль

_ ,_

m,

пістолет

піст6льний;

m

_lавсЬ_

f

піст6льна кобура

Piston n
Ріуоі n

піст6н
шп"инь

6вороть

із

m,

t

підіймальним

меха·

-.gescbiitz n гармата f
_lager n підп'ятник
m; ...:zap!en m цапфа f пів6та
Plak_t n плякат т
Рlan m плян, рисунок; _ der Fernsprecbverbindung плян телеф6н
ної луч би, зв'язку; projektiert_r
нlзмом;

на 6вороті;

_ проєкт6ваний плян;
f здіймання n пляну
РІ_пе f брезент 1n

рlапіегеп плянувати, вирІвнювати
Рlапіmеіег n пляні метр т, площо

m

мІр

Planke f

шалІвка, планка;

kurze_

кор6тка планка

Plankelei t перестріл[ка] т
pIank_ln перестрlлюватись
PIankl_r m застрельник, боєць
planmaBig плян6вий; _ angestelll
штатний

t

Рlапl maBigkeit
плян6вість; _ша
Іегіаl n
мапографІчний мате
ріял m; ~сЬіеВ_п n
стріляння
пл6щами, С_ по пл6щі; _starke
f штатна кількість; _iibung t
вправа

на

планшета;

пляні;
_unt_rlage f
_(_)wagen т віз із

брезент6вою будою
РlаІіп _ _ _ плятнн6вий;
_kontakl
m плятин6ва д6тичка
п_ д6тик; _ziinder тn плятин6вий під'

t,

t

РlаНе
плита
РlаНеприlУ_' 1<

m

рох

Plattform f

[пальник
платівчастий п6-

плятф6рма,

ка;
waagerechte
щинка

Plattformwagen rn
дюги m/рl
ПЛ>lЦ,

Platz m

площин

поз~ма

_

ппо·

(liiг Lаstеп) бен

мІсце

укрlпленнй пункт;

кріплений пункт,

n;

!е5Iег_

offener _

неу

IL пляц

P\alzcben n к6ржик т, корж m
platzen л6пати, розриватися, ви
бухнути

m

шв6рінь m,
вісь
6бо'роту; _gab_1
6во
роть; -.gabel тіІ HebevorГlcbtung

t

Polilur

Planl!ernrobr n кіпрегель т; ..gerat n мапографfчне приладдя;
_g_viert n мережа f на пляні

_aufnahme

Platzl!lug
_ЬоЬ_

t

т

літ

над

летищем;

внсота р6зриву; _komкомандант rарніз6ну;
_раІгоп_ f сліпий набій т
Pleuelstange f гон6к m
рlошЬі_г! запльомб6ваний
plotzlich рапт6вий
PlOtzlicbkeit
рапт6вість
РШпd_гuпg f грабіж, грабунок m
рпеumаtіsсЬ пневматичний
Роl m п6люс, бігун

mand_nt m

t

РоІіег

___

РоШuг
1n

f

полір6ваний

політура, оглада, пблиск

"'olizei
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Polizei f

t

поліція; - _bereitschaft
поліцlйна вартова частина; Jlng
т дозірний літ; _patronil1e f
поліцІйний патруль т;
-І"еуіег
nполіцlйний ревlр т, п_ діль
ниця f; _Ігпрре f поліцlйне вій
сько n, п_ частина; _wache f
поліцlйна стор6жа
Pollwecbsel т зміна
бігуніВ;
_wechsler т перемикач бігуніВ
Polygon n поліг6н т
РопІоп
т
понт6н;
einteiliger_
одно цілий понт6н; mehrteiliger_
складний понт6н
РопІоп . .. понт6нний; _abteilnng
fпонт6нна частина; _ЬаІаillоп
n
понт6нний
батальй6н
т;
-"riicke f понт6нний міст т

t

Pontonier m

понтонер;
понтонерство

_wesen n

Pontonlmittelstlick n середній
понт6н;
_stiick Планка
т6ну;

_Ігпрр

т

пів
пон

понт6нна

ко

манда (, IL відділ m; _iibersetznng f понт6нна переправа;
_vorderstiick n носовий півпон
тон ті _wagen т понт6нн,!й
pontonwelse понт6нами
[ВІЗ
Pony(-plerd) n муц (раса малиХ
к6ней), п6ні
рогав поруватий,

діркуватий
Рого"iliі! f діркузатість
РогІерее n перевісь f
РогІіег т воротар
РогІіоп f пайка, пай6к т, п6рція;
даванка;

пайка·

eiserne _
lan!ende _

недот6ркана

нормальна

пайка; погшаlе _ нормальна ш!й

verstiirkte _ зБІльшена пай
ка І харчів; volle _ п6вна пайка
РогІіоп . .. пайковий
Porzellan . .. порцеляновий ; _erde

priizls

Ровlеп т стійка
к6вий;
кових;

f

(чоловік) стій

_ апімеllеп ставити стій
_ аывепn зняти стійки;
doppelter _ т парна стійка f;
einfacher _ m поодинча стійка t;
_ оhnе Gewehr черговець ; _ вlе
Ьеп стояти на стІйці; voriibergehender _ т тнмчас6ва стійка t
Poslen. .. стійк6вий; _еіпlеilппg f

р6Зклад т стіМк; _!епег n пе
рестрілка
охор6нних стій6к;
_fiihrer трозвідник стій6к;
_ЬапЬе
будка для вартов6го;
_hnnd т сторожева собака f;
~еІІе
ланЦІОГ
т
гонців;

f

t
f

т потичка f в рай6ні
стій6к; -'іпіе f лІнія стійко вих ;
_Bichernng f сторожеве забезпе

_krieg

чення n;

_slапd т сх6ванка

f

для стійки; місце n перебуван
ня с_; _libergabe f здавання n
стійков6го;
-"ettel т р6зклад
стій6к
Postlllngzeng n пошт6вий літак т;
_gebiiuden пошт6вий будинок
т, п6шта f

postieren уставити стійку; роз
POBtiernng f станиця
[містити с_
Posllkraftwagen т пошт6вий автомоБІль; ..nelz n пошт6ва мере
жа t; _priifnngBBtelle f пошт6во
цензурний пункт т;

_врегге

f

забор6на пошт6вого руху; ...вlа

lіап f пошт6ва стація;
пошт6вий
шлях
m;
wасhппgsвlеllе
тр6льний

t

_slraBe t
_iiber ...

пошт6во-кон

пункт т

ка·

Pattasche'f

f

РгаЬш т пор6н, сплав
Ргаll т удар, стусан; рикошеІ';
_anzeiger т показник тиску га
зу в баль6ні; _всЬпВ тn рико

порцелинова

РоsШоп.

глина

. .. = 5IellnngB... _geschiitz n позиційна гармата f;
_lаІегпе
f відмітна ліхтар ня ;
_liсы n відмІтне
ційне е_

РовІ f п6шта;
сити п6шту;

світло,

_ anslragen
f1iegende _

пози

розн6летуча

п6шта

РовІ
ва

... пошт6вий; _аш! n пошт6коит6ра

f;

_апІо 1~ пошт6-

-вий автомобі.чь т
б*

шет,

їдкИй п6тас т

сп6взник

ргаsепtiеrеп

представляти,

- вати
Prasentiermarsch

пода

свят6чний

m

марш, урочистий м..

t

(Clsterr.)
присутній
f список m при
сутнього складу; _slarke f при
сутній склад т
priiziB т6чний, влучний

Prasenz

склад т; -'івlе
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Prazision

f

т6чність, влучність;
~всЬіеВеп n
точне
стріляння;
_swalfe f збр6я точного стрілян

Prazision
ня

ціна '; _всЬіе8еп n стрі
лецьке змагання,
стріляння за
нагор6ду; _uherschlag m кошто
Prellschu8 m = Abpraller m [рис
Presenniug f = Perseuniug бре
Ргевве f давило n
[зент m
Pre81gas n стисненнй газ m, стиснутнй г_ m; ~евсЬо8 n штам
пованнй гарматень m; _heu n
гнlчене сіно; -1ull f стиснуте
повІтря n; _Iuflmiuenwerier m
пневматичний
міномет;
_Іпll
sirene f пневматична сирена;
_рlаllе
'. натиск6ва
плита;
_slahlgeschoB петалевИЙ ш:гам
пований гарматень m; _lе11 m
штампована частина f
Prieslerlgranale f (раната сиСтемИ

Preis m

Прістера;
_werfer
мет Прlстера

Primiir ...
-"рпlе

f

m

rpaHaTo-

первісний, початк6вий;
первинна
ШПУЛЯ;

_slrom m
первісний
струм;
_wickelnng f первинна 6бвитка
Prinzip n принцип m, правило,
засада

Prise f

f

приз

m,

трофей

m

(на

морі)

Prisma n гранчак m, призма ';
drehbares _ n повертальна приз
ма

f

m,

п_

-zielfernrohr n
Prilsche f піл m
prival приватний,

призматичний
далековид

m;

призматичний
[мІрник m
осІбний,
ци

вІльний

Priva!lbahn f приватна залізниця;
_шапп m
приватна
особа
';
_qnartier n приватна квартира
'; -"chie8s!and m
приватне
стрІльбище
n;
_wirlschafl f
приватие

мобілізація;

пробний

Prohlem n
Prodnkt n
виплід

_8сЬп8 т

постріл

проблема
продУкт

m

питання
виріб In,

"

m,

Produktionsunlernehmung f виробниче підприємство n
Produkliviliil f продуктивність
Produzenl m вирібник
Professionisl m (Os!err.) майстровий вояк
Ргоlil n перекрІй m, профіль m;
gedachles _ n умовннй профіль
m; _liпіе f профілева лІнія
Programm n програма f
Progressivdrall тростуча кру
тість f нарІзів; -ziige m/pl нарІзи ростучоJ круто сти
Projekt n проєкт т, начерк m,

намір m
projektieren

проектувати, обмірко
обдум[ув]ати
проекція; horizonlale_
позема проєкція; karlographische
_ мапографІчна проекція
Projektions .. _ проекцІйний; _Шісhе
вувати,

Projeklion f

f площа проєкції
Proklamation f проклямація,
лик

господарство

n

Probe f [с]проба
Probe . _. пробний, випробуваль
ний; -"-Iarm m пробннй алярм;
.JIienstleistung f внпробна служ
ба; _fahrt f випр6бна їзда (лі
така, авта,
човна);
-1lug m
пробний літ; _mobilmachung f

зак

до загалу

Propaganda f
Propeller m

пропаrанда
пропелер; _ЬаЬп f
обертання n пропелера; _decke
f покривець In пропелера
Proprieliiten f/pl приналежність

t

до виряду

Prismenl(fern)glas n
бінокль

Prolzriegel
пробна

n

Protokoll
кол

m

журнал

m,

прото

Proto!yp m прототип, первовзір
Prolz . " uпd Protzen... передковнй

~

Protzachse f вісь передка
Protze f передок m
Protzenlfiihrer m начальник перед
ків; _оШzіег m (Oslerr.) стар
шина

f

батерійної

резерви;

_stellung f мІсце n передкІв
Protz!lahrzeug n віз m із перед
ком, передок;
_gestell n рама
f передка; _haken m гак пе
редка;
_hakenhebel тважіль
пере,ЩОВОГО
гака;
_kasten m
ящик передка; _nagel m перед

f
m

ковнй шворінь;
_08е
нева
лапа;
_riegel

шворі
шворі-
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Prolzverbindung
невий ключ;
ка передка з

_verbindung f злу
ляфетом; _wagen

т перед6к

РсоУіапl т
харчІ

m/pZ

Provianl . ..

провіянт,

пожива

харчовий;

..атl

"-

(,

n

харчовий уряд т,
управлІн
ня; _depot
харчовий склад т,

n

х_ деп6

proviantieren постачйти харчів, Н_
провійнту

Provianllkolonne f

харчова в>lлка,

кол6НЗj _magazin n харчо
вий маrазин т;
_olfizierkursus
1n інтендантський курс;
_train
Х_

т
харчовий
харчовий віз

provisorisch

об6з;

_wagen

тимчас6вий,

щ

провізо-

ричний

Prozent n відс6ток т
Proze8 т процес
Prozession f процесія, опровlд m
Priilballerie f контр6льна батерlя

рсiilеп

доти;

доІслІджувати, роз_, дослівивірИти,

справджати

Рсіі!.с т випр6бувач
РrіЩlIug т пр6бний літ; _knopl
т контр6льний rудзик; _1іп: т
іспитник; _sleHe f випр6буваль
на стація, пункт т
Priilung f випр6бування n (ма
шини), перевІрення n, Іспит т,
р6згляд т; _ beslehen складати
іспити, здати L
Priilungs . . .
випр6бувальний,
іспитний; _kommission f іспит6ва комісія

Priilwesen n іспит6вість
Priigelweg т брус6вана гребля (
Psychologie f психол6гія
Рцlfес т = Bnlfer т відпружник;
_absland т дистанція f п6між
частонами
колони
в
маршу;
т відпружник6вий на

_driicker

f

тискач;
_scheibe
відпружни
к6ва шайба; _teHer т відпруж
ник6ва тарілка

f

Pulver n

п6рох т,
порош6к т
(пр6ти комах);
pri.malische._
n призматичний п6рох т; rauch-

Іове. _ n
бездимний пброх т;
_ riechen понюхати п6роху
Рцlуес . .. пороховий; _abnahme f
приймання

n

п6роху

Pulzzeug

рulvеrііhпliсh порошкуватий
порохівноця; _dampl
т пороховий дим;
-'abrik f

PUlverlbiichs_ f
порохарня,

вирібня

п6роху;

_Iertigung f виріб т п6роху;
_ga. nпороховий газ m;
_hau. n пороховий льох т;
_horn n ріг т на п6рох; -"ат
mer f пороховий льох т, п_
камера;
_Iadung f пороховий
заряд т; _Iager n склад т п6раху,

пороховйй

С_

т;

_шаgа

zin n

порохівня (; _теІіоіІ m
мелінІт; _pelarde
порохова петарда; _pliilzchen

порошкуватий

f
n

пороховий к6ржик т;

-І"ацт

порожнина
гільзи (,
ком6ра f гармати; -I"ucksliinde т/рІ
пороховий
нагар т;
_salz т
т

пороховйй

м'якуш,

п_

склад;

_schl_im т пороховий нагар;
_вІсеіlеп т порохова стрІчка (;
_Ir_ibladuog f метальний заряд
т; _Irolyl n порошкуватнй тро
тил т; _turm т порохівн>і f
Рцтре f п6мпа, смок т
рцтр_п

помпувати,

смокувати

Punkl т пункт, точка (, крапка
(; aslronomischer _ астроно
мfчний
пункт;
dominierender_
домінантний
пункт,
панівний
п_;
geometrisch_r _ т, natiirIicher _ т геометрична т6чка [;

schwacher _
ний

слабий пункт, ураз

lol_r

пункт;

_

мертвий

trigonometrischer _ три
гонометричний пункт; _Ien_r "
т6чний вог6нь т, вог6нь m в
пункт;

т6чку (цІлі)

l'unktiert крапковий, крапк6ваний
Piinktlichkeil f акуратність, т6ч
ність
тріянrуляцfйна ме
режа; _рlап т тріянrуляційний
ПЛЯН; _schieBen n стріляння в
т6чку, т6чне "--; -"іеl n т6чка.

Punklln_tz n

.,

націлювання,

Рцрре

f

рutzеп

очистити,

опрІчна

лялька ; опудало

Putzllapp_n '"
щення;
тирачка
кл6ччя;
чистити

ціль

n

протирати

ганчірка

f

до чи-

_stock m ш6мпол, про
f; _werg n мастильне
-,,_ц&,

n

причандалля

l·угаш_і_dе_ _ _ _ _ _ _ _ _ _l_6_6__________
Q;,.u_ЄП_u_dе_г
Ругашіdе
Ругашіdеп

f

гостріщя, піраміда
(СвІегг.) скла

anBetzen

сти збр6ю в к6зли
Ругохуliп n піроксиnіиа
lеосЬ
lев _ n воn6га піроксиліна f;
ІовliсЬез _ n розчиина пірокси-

t;

f;

n

ліиа
trockenes _
суха пі
роксиліна
Ругохуliп ... піроксиліновий; _рц]
ver n піроксилfновий п6рох т;
_Bprengkorper т піроксилінова
шашка

t

Q
т квадрант; _епвсЬіеЬег

Quadran!

квадрат6ва

пилка

Quadralur f квадратура
QuaJifikation f кваліфікація, уз
дібнення n
QuаJifіkаtiопв . . .
атестаційний;
_аІІевІ

n

свід6цтво уздібнення;
_ЬегісЬІ т кваліфікація f стар

шини.

атестаuія

f

с_;

_Іізlе

лист6к т
кваліфікувати,

f

кваліфікаційний

qualilizieren

ате

стувати

Qua]itat f

якість;

ballistische

балістична якість

qualitativ якісний
quantitativ кількісний
Quапtuш n кількість f
Quarantane f кварантин
Quarta] n квартал т
Quartier n квартира f,

т,

ква

тісне

[по ]меш
квартирне

іп
_еп
Iicgen
квартирах;
іп _еп
unterbringen розташувати
по
квартирах; _anweisung
квар
тирний
квит6к
т;
_arrest т
домашній арешт; _ЬillеІ n квар

СТОЯТИ

на

t

тирний

білет т

quartieren квартирувати
Quartierlgeber т квартиррдавець;
_kошшапdапt

f

квартирний

р6з·

_шасhег т квартйрер;
т
квартирмайстер ;
_шеіstегsсhаlt
квартирмайстер
ство n; -пеhmеr m квартир~нт)
_шеі"tег

f

комірник, пожилець;

розпорядження

вання; _рlliсЬІ

n

t

_ordnung 1

про квартиру

квартириа по

винність; ..regulierende т стар
шина, що розділяє квартири;

_verpflegung f квартирне харчу
вання n; _verteilung t розп6ді.,
квартир т; _wirt т квартира
давець; _zins m квартирне n
Quaste f китиця
Quecksilber n живе срібло, ртуть 1
Quelle f джерел6 n; _пwавsег n
джерельна вода 1
поперечний,
скісний;
f поперечна вісь; -1Іа]·

Quer • . .

рантана

кання; enges _
розташування;

QuartierlJiste
клад т;

ковзун квадранта

Quadrat n квадрат т
Quadrat _ . _ квадрат6вий; _sage f

начальник квар-

тир
,
Quartier]eistung f квартирна
винність; _Bgesetz n закбн

про квартирну повинність

по
т

~сЬзе

ken m поперечний трям, слиж,
поперечка
_Ьаuш m пере
'кладка
querle]deiu иавпростець, навпря
мець

t

1;

Querlleuer n навскісний вог6нь "';
-1Io]z n поперечка f; _]age f
поперечне пол6ження n; ~іЬеllе
поперечна поземниця; _шаВ
stab m поперечне мірило n;
~аЬІ f поперечне шво n; _пиІе

1

t

поперечна

поперечний
поперечний

..riege]
м6ста;

rapa; _panzer m

панцер;
р6зрив

..rеШеп

n

m гільзи;
m поперечний брус
..riege]Btellung 1 фnан

к6ва позиція; -.riemen т попе
речний ремінь; ..гіВ
пр6філь,
поперечний перекрій; _ruder n

m
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Qu_rsack

(Flugzeug) елер6н; _sack т ПЬег
den Sattel сакви (lрl; _siige f

рекрlй,

поперечний

rn
п_

пр6філь,

_belastung f
ниці

binduof f поперечний зв'язбк,
з_ в[з д6вж фр6нту
quetsch_n контузити, придушити
Qnetschlladnog f камуфлет 111;

пе

переріз;

обтяження поди

поперечного

перекр6ю;

_оІоНеп

n;

т

f

_шіо_

_hohe f висота перерІзу
Querlschott n поперечна переділка
(; _sitz т сідання n на коня
вп6перек; _steuerung f бокове
керування

f

r

поперечиа
пилка;
-Бсhlаg
т
рикошет; _schliiger т рикошет
ний гарматень

Querschnitt

Raflholz
реч"а галерія (; _atraBe
!іри
улок
т;
_strennng
бокове
розсівйння n; _trager m папе
JJC.~ЧНИЙ
трям,
П_ п6яс;
_ver-

камуфлет т

n; _wunde f

шення

Qn_ne f
Quittung

попе-

f

контузія,
приду
контузія
хвіст т колбни
f квит т, квитанція, п6-

Qn_tschluog

свідка

R
Raa. f (= Rahe) рей (мор.)
Rabatte f закот т (мунднр), на
rabenschwarz вороний
[шивка
Rachen т паща (, роззявина f
Riicher rn месник
Rad. n кблесо
Rзd _ "
колісний; -'lоlзul m ко
ловий р6змах; _aostoB т коло
вий п6штовх; _Ьгешsе f колісна
гальма; _buchse f утулок кб
леса;
_druck m ТИСК коліс,

n

тиснення

fхати

radelu

р6вером,

К_

самокатом,

(Гал.:)

к6лесом

Riiderlbahre f коліснІ нбші
_chen . n колісце; _gang т
лісний
хід;
,-"anpenantrieb
плазун6во-колісю\

передача

рІ;
ко
т

(;

_werk n колісна передача f
Radlahrer m наколесник
Radlahr_r . .. самокатний, нако
лесний ; _bataillon n наколесниЙ
батальй6н,

б_

наколесників ;

_kошрапіе f
наколесн;' с6тня;
_шаsсhіп_пgеwеhгkошрапіе f на
КОлесна кулеметна с6тня;
ре
наколесне військо

t

частина,

форм~ція;

наколесна формація

Radll_lg_ f

р6звилок

дзвоник т;

_g_leise n
т

колІс;

_trnpn,

Н_

_v_rbaod т

f

_gab_Inng f

m ДЛЯ коліщати;
к6лія (, путь (, слід
_gUrt_1 m 6бід

radial радіильний, пром!нний
Radio " радіо; -'lшаt_uг т радіо
аматор;
_apparat '" радієвий
апарат

\'аdіоgооіош_trіsсh

радіогоніоме-

тричний

RadiolgroBatation f
стація;

велика

J,ошрапі_

f

радіо
радіотеле

f

графна с6тня; _station
радіо
стація;
_verbindnog
радіо
зв'яз6к т
Radius т радіюс, пр6мінь к6л.

f

т 6бід к6леса; _Ialett_
колісний ляфет т; ...nаЬе f

Radlkranz

f

утулок т к6леса

Radraupenlantrieb

т

коліснб-пла

зун6вий
хід;. _kашрlwаgеп
rn
колісн6"Пllззун6вий танк; _wagen тn 'r<олісн6-nлззун6вий віз,
К_ П_ автомашина

t

Radreil(en) т колісна шина (;
_schranb_obolz_o т шиновий про
г6нич

Radlschnh т гальмовий черевик;
_schwU\\g т коловий р6змах;
_speiche f спиця; schi_f_r Jtand
перекІс оси; _standlibelle f по
перечна

поземниця; _uшdr_hnпg
6берт т к6леса; _uшdгеhuпgs
ше_sег т мірило " ббертів ко

f

леса;

коліс,

_unterlage f підстава для
гарматна

Rafiholz "

плятф6рма

сушник т, ламань

f
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Rahe

Rahe f -(=; Raa) рей (мор.)
Rahmen т рама (, рамці рІ;
оБІйма (, кадра (; іт _ eioer
ОіУівіоо в складІ дивІзії; kleioer
_ трамка f
Rahmeo • •. рамовий, рамцевий
(полк); _dichluog f згрубшення
прами,

з_

n

краю; _еіоЬеіІ

f

рамцева формація, кадрова ча·
стина; _lIagg.
прапор т по
значати війська (на маневрах);
_hakeo т зачепа рами; Jlalt,r

f

f

т заДl!ржувач оБІймиці; -Ialell'
f фортечний ляфет т; _mask, f
протигаз
т
з
погрубшеним
краєм; -"ul, f rapa рами; _рlеі
ler т. рамо вий стоян; _schi,6eo

n

стріляння частини при неп6в

нім складІ гармат; _iibuog f
навчання n з кадрами, рямцевl

вправи;
_y,rbaod т кадрова
формація (, рямцева частина (;
_Ylsi,r n висувний мІрник т
Raid т рейд
Raill т межа f
Rakel' f ракета; _пЬiil_' f ракетна
гільза;

дlб'я

J1satz т
n; -"stock т

ракетне

на

хвІст ракети
Ramm т = Ramme f капар m
Rammlbiir т баба f капара;
_ЬііЬое f постава капара
ramm.n забивати (палю)
Rammlsporn т корабельний та
ран; _winde f катеринка капара
Ram:re f рампа, плятфбрма
Rao
т
край
(краю),
рубець;
_1,івІе f окрайок т, окрайка;
~сЬппr f облямІвка
Rang т paHra (, ступінь, стар
ШИНСТВО n; _abzeichen n відзна
ка f ранrи; _ііlt,ві, т найстар
ший начальник

raogiereo

бракувати;

запасну

ставити

на

к6лію

f

розряд т,
кляса
стану;
_1isl, f листа стар
шииства; _ordnnog f ранrовий

Raoglklass,

порядок т, гієрархlчний п_ m;
_вlпl,
кляса, ступінь т ранrи;

f

_y,rhliltnisn співвіднбшення paHr
Ranzen транець
Rapier n рапІра f (вузька шпада)
Rappe т карий кінь
Rapport т донесення n, звідбм-

Rauchgranale

raBant наземний [лення n, рапорт
Rasaoz t наземність
Rasen т дернина t, дерен; _Ье
klеіdппg

f

дер ник т, бдяг т із

_placke f шар т дер·
......tiick n дерніІНа f; ті!
_Btiickeo bedeckeo дернувати;
Jiegel т дерніша f
Rass, f порбда, раса
rass,ln (Sabel) брязкати, (КеНе)
дернини;

нин;

бряжчати

Rast f

пост6янкз,

відпочинок т,

спочинок т;
gro8e _ велика
пост6янка; kurze _ кор6тка по

стбянка; laoge _ (Osterr.) вели
постбянка; _ь,I,ы т наказ

ка

до

відпочинку

Rasten n спочивання
ra_t,o відlllочивати, спо_, пере_
Rastlplatz т мІсце n спочинку;
_tag т день відпочинку; днюRat т рада f
[цанн.
Rate f нбрма, комплект т
Ration f рація, пайка (фуражу);
,івипе
_ недотбркана ш!йка;
поrшаlе _ нормальна дача, Н_
пайка
фуражу;
_versHirkl' _
зБІльшена пайка фуражу; уоПе

_ пбвна пайка фуражу
Ration5lg,biihr f фуражне постачання n; _5alz т склад фу

таtlо. безпорадний [ражної пайки
Raub т граБІж f
raub,n грабити, грабувати
Rauch т дим; leioer _ димбк;
onschiidlich,r _ ненапасний дим
Rauch . . . димовий; -.abzog m
димар;

_apparal т

рат; _ЬотЬ,

f

димовий апа·

димова бомба

rauchen курити, кадити
Rauchen n курення
Rauchl,ntwickler т димогенератор;
_'nlwickluog t димотвбрення 11
Rацсhег т кур ець

Riiucher,i t димарня
riiuch,rig димучий
raucherzeug,od димотвбрчий
Rauchler",uguog t витвБРlOванн. n

диму, димотвбрення n; _lаЬое f
стовп т
диму; _liIter m ди
мовий фІльтр,
д- цідило 11;

_ga. n
n
_graoate
8сЬо6

ДИмовий

газ

_ge"';
rpaHaT';

т;

димовий гарматень

f

димова
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Rauchkammer
jammer f

jerze f
_korper m

димниця;

димотв6рча свІчка;
димова шашка

f

rauchlos бездцмний
Rauchlmaskierung f
ня

n,

димове

_meldepalrone f
ний

наБІй

m;

f

димомаскуван
маскування

n;

димово-гаслів
JПіпе f димова

мІна; _quelle
джерел6 n диму,
димогенератор
_pnlver
димний п6рох m; Jakele
ди
мова ракета; -satz m димовий

m;

f

n

склад; _всЬіrш m димове за
криття n; _schleier m димова
засл6иа
Rauchschulz . .. протидимний
rauchschwach малодимний
Rauchlschwadeu m димова хмара
'; _verbindung
димова сполу
ка; _verbol n забор6на
кури
ти; _wand
димова заслінка,
д_ засл6на;
bewegliche _wand
рух6ма димова засл6на; _wolke
f бовван диму, бовдур (дуже
густий);
~еісЬеп
m димове

t

t

t

t

гасло

Raude f

n,

д_ знак

пархн р!;

m

_station f

ста-

ція для х6рнх на кор6сту
raudig паршивий

Raule f tpатник m на сІно
rauh шершавий, шерсткий
Rauhlutter n сухий корм m
Raum m пр6стір, 6бшир; примІ
щення
n, рай6и; _ ablliegen
облетІти,

облітати

пр6стір;

Ье

slrichener _ обстрІлюваний пр6стір; bunler _ m місцевість t
обстрІлювана

різнор6дними

хе

мІчними

гарматнями;
feuerbedeckler _ обстрlлюваннй пр6стір;
gelahrdeler _ загр6жена
місцевість (, з~ пр6стір; lоlег·_
неуразливий
пр6стір,
мертвий

unbeslrichener _ иеобстрlлю
unbewohnter _. m
приміщення n; vergifteler _ смертяна смуга (, с..
6бшир; -hild n стереоскопlчна
знимка (; -hildanlnahme f сте
реоскопlчне здіймання n; _bildkammer t стереоскопІчний фото
апарат m
raumen
евакувати,
опорожнити
п_;

ваний пр6стір;
нежитлове

(щось)

Rechlsgalopp

RaumlinhaII m
мІсткість І;
фотометрія

Raumnng
НЯ n,

t

поемність

_messung

(,

t

6б'ем,
стерео

евакуація, опор6жнен
1"; _sfeuer n
для очищення во

очищення

[в]ог6нь

m

р6жих позйцій

Raupe f гусениця; плазун m
Raupen . "
плазун6вий;
_anlrieb
m плазун6ва передача І; -"rlilIerie t плазун6ва артилерія;
_band n плаЗУll6ва стрІчка (;
_Iahrzeug n плазун6ва автома
шина І;
jette f плазун6вий
ланцюг m; jraflwagen m пла·
зун6вий автомоБІль; ~сhІеррег
плазун6вий голів ник ; _оуоІет
ПJIазун6ва система І;
und
Radgang m плазун6во-колісний
Raute f ромб m
[хід
Ravelin m равелІн (рід укрІплен

m
n

_

ня)

рай6н,

Rayon m

округа І,

ок6-

лиця І; belestigler _ тукрІплена
дільниця І; geliihrdeler _ загро
жений рай6н; riickwarliger _ ти
ловий район, т_ 6бшир

Razzia f
reagieren

нагінка, облава
реаtувати, протиділати,

протидІяти

Reaktion f
n,

реакція,

протидіяння

Realitat f

протидlлання

n

реальність,

матеріяльність

Rebell

т

повстанець,

дІйсність,
бунтівник,

ворох6бник

RebelIion f бунт т, ворох6бня
Rechen т пірамІда f для рушниць
Recheuschaft f звІтність; -szeltel т
звІтна картка

f

Rechnung f рахунок т; laulende _
f пот6чний рахунок т
Rechnungslliihrer т (6slerr.) стар
шира, що відае рахунк6вістlО;
_unlerollz. т (68Ierr.) рахун
к6вий підстаршйна

Rechlleck n прямокутник
m;
-1osigkeit f безправство n; _та8igkeil f зак6нНlСТЬ
Rechlsabweichung f вlдхил т
вправо

Rechlschreibung f прав6пис m
Rechlsldral1 т
права
різь
f;
..galopp т гал6п з правої ноги;
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Rechtsgewinde

n

_gewinde
(; .J<ralt
т

t

пр~ва гвинтова різь

зак6н"а сила;

п6стріл

з

вlДХИЛОfd

_schuB

вправо;

,Г зах6дження n
(фр6нтом); Jpruch т

_schwenkIIng

направо
присуд,

вирок

rechtwinklig прямокутннй
Rechlzeitigkeit . t вчасність,

свое-

часність

Recke т. гер6й, витязь (, богатир
Redan т peД~H (мор_)
Redoule t редут а (рід укріплення)
Reduite f редуІт т (укріплення)
reduzieren peДYKYB~TH, зменшувати

Releral n д6І)овідь (, рефер~т
Relerenl т референт
relerieren реферувати, доповідати
Rell n рнф т (мор_)
rel1exiv відбивний
Regal n рег~л т, полиця t на
Regel t правило n
[книжки
rеgеlmіШіg

рівномІрний,

реГуляр

RegelmaBigkeil t правильність [ний
Regeln n регулювання; _ der
Sprenghiihe регулюв~ння висоти
р6зриву

Regelung f регулювання п, упра
Regen т дощ
[вильнювання n
Regen ___ дощовий; _decke t піддашшя

n

Regeneralor m· регенератор
Regenl т реТент
Regenweller n нег6да t
Regiernng t уряд т
Regime n режйм т
Regimenl n полІ( т; lerritoriales_

n

територіяльний полк m, мілі·
П_ т;
ukrainisches _ n

цІйний

украУнський полк т;

,ukrainisier.

_ n україніз6ваний полк т
Regimenls _ .. полковий; ~ЬзсЬпіІl
т полк овий вІдтинок; -"djntanl
lе.

т пОлковий

lerie

т

t

значк6вий;

~rЩ

полков~ артилерія; .:.arzl

полковий

лІкар;

полк овий нак~з;
полковий

_ьеlеы т

_belehlssland

ком~ндний

t

т

пункт;

Jlelehlsslelle
полковий
ко
мандннй пункт т; Jlereich т
пр6стір п6лку, 6бшир п_; ~аЬпе
полковйй пр~пор .т; _Ield n
полкове свЯто; _fiihrer т ко
маіlДИР п6лку; -.gelechl n пол-

t

Reibungswiderstand
ковий суд т;
полковйй

-.gelechtsstand m

командний

т

пункт;

із п6лку,
камрат із п_; --"ammer
п.о.1кова ком6ра; .J<olonne
полко
ва кол6на П_ валка; Jc:оmmап.

.J<amerad

тов~рнш

t

t

dапl т (Oslerr.) командир п6 .• -

ку;
_kommandeur т командир
п6лку;
.J<ommissar т .комІсар
п6лку;
_mobilmachnngsplan m

полковйй

плян

мобілізації;
музика;
кравець;
ПОJIКОВИй
кравецький варстат т; _schreibвlоЬе
полков~
канцелярія;
_schule f полкова шк6ла; ...signal

_usik t
полков~
Jchneider т полк овий
_schneiderwerkslall f

t

n

полковйй знак m,
_slab т полкове

п_ гасло;
бюр6

n,

полкбюр6 п; _Iagebnch n полко
вий
денник
m; _tambonr т
полковий барабанчик; _lroB т
полк овий об6з; _wachableilnng
ПОЛКОва вартова частина; ~аЬI
meisler т полковий скарбник
Regisler n реестр т, спис6к т
Registrierapparal т
реестрівн,itй
Reglement n статут т
[апарат
rеglеmеutmіШіg статут6во
Regler трегулятор
regnerisch дощовитий, дощуватий
regnl1ir регулярний
Regnlationsvorrichtnng
регуляцій-

t

f

ний прилад т

Regulator т правильник;
тор; _knopl т голівка t
тора; _schliissel т ключ

регуля
регуля
регуля

тора

Regnliernng f
нення

регуляція, управиль

n

Regnliernngs . . .
регуляцій!!нй;
....ring т регуляційне кільце О; .
_schraube t регуляцlй!!а шруба;

f

-Бlаlіоп
р_

пункт

Reib . . •
муфта
_еіоеп

t

n

регуляторна

ста ці я,

т

терк6вий;
Jllech n
3 кільцев6ю
гарою;
терка '; Jatz т т,",р

ковий скад

Reibung (. тертя п, непог6дженірь
Reibungslbremse f кружал6ва галь
ма; -.geselz n зак6н т тертя;
_teile тlР! тертьовІ частини
ГlР!; _widersland т 6пір тертя;
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Reibungsziindsalz
-ziindsalz
вальний

т

тертьов6-зав6гню

склад

Reiblvorrichlung ( терковий при
стрій m; -ziinder m тертьовий
підпальник; -ziindschraube ( тер
тьов6-запальний

проїзд ний

документ т,
подо
р6жній д_ т; -.gebiihrnisse (/р!
подор6жні видатки тlрl; _geld
n
подор6жні
гр6ші
т/р!;
_kоslеп рІ подор6жні видатки,
п_ к6штн; _marsch т похІдний

rвинт т

Reich n імп~рія (, великодержа
ва (
Reichs _ _ _ державний; _heer 1t
суході,!ьна
HiM~ЦЬKa
армія (;
_kommlssar т державний комі
сар; _шаrіпе f ні}1єцька воєнна
фль6та; _marineaml n lIiM~ЦЬKe
кеРІВНИЦТВО

воєнної

рух,

презид~нт HiM~ЦЬKOЇ республи
ки; _truppen (/р! HiM~ЦЬKi вій
ська пІР!; _versorgungsgeselz n

_vergiilung (

т/р!,

зак6н т про державне забезп~
чення; _verteidigung ( державна
обор6на;
_wehr ( райхсв~ра,
державна оборона в Німеччині
міністерство
бійність

(арт_),

свід6цтво

Reihe (
по

з_

der _

без

.пава, низка;
auBer
черги,
безчер~дно;

еrзlе

_ ( перший шерег т; Ьіп
lere _ ( задиій шерег т; пасЬ
der _ попорядку, почерзl
Reihen __ , рядовий; _abwurl т
серійне

бомбардування

n;

1;

_Ьао

т серійна
продукція
_bild
маршрутна світлина (; _Ieuer
черга
( вогия; _lolge (
черга, порядок т; _kammer (
фотоапарат т для маршрутного
здіймання;
_kolonne ( кол6на
двіЙІ{ами; -Iadung ( вид6вжений
заряд т;
-'11аrзсh т марш
у
кол6иі
двійками;
_зсЬіе8еп n

n
"

вог6иь т чергами

мат

сатися

гр6ші

-zulage (

п6дорожі

_таllе

хво

(

т

т ут~ча

(; _

утечею;

пеhmеп спа

дезертирувати

рисиик т;

Rei8lleder (

далеко

ряд т, ш~рег 111, колбна

одн6му,

ростяний

Rei8aus

_Іеіпе

f

линва розривн6го пристр6ю ба
ль6ну

далекосяжність,

радіюс т діі; аи8егЬаlЬ der
п6за д6сягом
Reil т (Reifen m) обруч; іней
Reile ( зрІлість
Reilen тобруч; gusmatischer _ т
гусматична шина (, г_ обруч
Reifezeugnis n атестат 'Л1J зріnОСТИ,

т до

хмиз т;

Reisig n

n

подор6жні

прог6ни тIР!;

додаток

райхсвери

досяжність,

Reichweite (

марш

т пасажир
Rеіsеlогdпuпg f статут т про вій
ськ6ві
перевози,
п6дорожі;
_чоагlіег n квартира (, придІлю
вана в часі
п6дорожі j _schein
т
подорожній
лист;
_unterзtiilzuпg ( підм6га на п6дорож;

фль6ти

_wehrminislerium

п_

Reisende

_mililargerichl n найвищий воєн:
ний суд т (Нім_); _priisident т

1918-1934;

Reiterzug

геіhепwеіsе рядами
Rеіпіguпg ( [роз]lчищення ", и_
Reinkupler n черв6на мідь (
Reise f п6дорож т; _dоkumепt n

верховий ;
-'lusbildung
навчання n їзди верхи; _Ьаhп

Reit __ ,.

І

манеж т; _decke f чапрак т
Rеitеп " їзда f в~рхи, кІнна ї_
І геіlеп 1здити верхи
Reiter m кіннотник, вершник,
їздовий; lеісыг _
легкий кін
н6тник;
spanischer _ дротяний

t

їжак, рогачка
кінний, кінн6тний; Jn1n кІнна атака (; _armee (

R:eiter . "

grill

кінна

армія

Reiterei (
leichte _
sliindige _

кінн6та,

кавалерія;

легка кінн6та;
8еlЬ
самостІйна кІнн6та

t

Rеіtегllаhпе
стяг т, штандар т;
_lао,1
рука вершника; _Iuller-

,ack

t

t

т шанька (; _gruppe
ка
валерійський рій т,
кінн6тний

р_ т; _hOЬе
ка; Jegiment

(
n

висота вершни
кінний полк ,n;

leichtes ., -I'egiment
полк т;
'-віЬеl
шабля
(; -zug
чота (

легкокінний
кінн6тна
кінн6тна

m

т
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RеіthаШег

_haUB n

RеЩhalltег т нед6уздок;

закритий манеЖ т; -Ьовеп "рl

райтузи т/рl; -.!Iuechl т конюх;
_plerd n верховий кінь твер·

хівець ті

аыilппgg

_plalz

т

f

-'ісhпl_

_plerd ein_r ііпіеп.

муштр6вИй
отвертий
манеЖ т;

кінь
т;
маиеж;
т

_Bporl

їздецький
спорт;
-'іlіеlе!
m
ботф6рта (, ч6боти т/рl до
їзди верхи; _weg т дор6га f

n

для їзди верхи; ..zeug
нок т верхов6го коня

лашту·

подражний
rеіzеп дражнити,
подражнюваТИ J
подражнити
геіzегrеgепd діймавий, подражний
Reizlgas n дражливий газ т, по·
дражний газ т;
_gesch06 n
гарматень т з подражн6ю ре·
човин6ю; -"auch '" подражний
дим; -"аuш т ком6ра f для ви·
пробування протигазу; _вlоlІ т
подражна речовина (; _wirkung

Reiz ••.

f

дражливий

чин т

Rеkоgпоszепl
т
(Оslеп.)
вивl
д[ув]ач, розвlд[ув]ач терену
геkоgпоszіегеп розвІдувати, розпі
знавати

Rеkоgповzі_гuпg f (Oslerr.) розві
дування n, вивІдування n; _ош
zler т старшина, що перев6дить
р6згляд

терену

Rekonvale"zenl т видужник, виздо
Rekord т рекбрд
[ровець
Rekrul т рекрут, новобранець
Rekrulen . . . рекрутський; _abrichtuпg
f
вишкіл

(Оslеп.)
рекрутський
р_
навчання
n;
-"-usbi1dung f реJ<РУТСЬКИЙ в(/ш
т,

кіл
т,
навчання n рекрутів;
_aushebung f набирання n рекру
тів; _depol n збірна-навчальний

пункт трекрутів; _еіпЬеruluпg
f призов т н6виків, IL тре
крутів; _einslellung f втілення n
рекрутів (до частин); J<Опtiп·

gent n

континrент т, к-

m

ре

крутів; _lеіstuпg f відбування n
рекрутської повинности; _оШ
zier т старшина для вишколу
рекрутів; _verteilung f розп6діл
трекрутів; ..zeil f час тре
крутської служби

Repetiergewehr

Rekrutierer т
Rekrutierung f
тів,

вербувальник
набнрання n рекру

рекрутування

Relais n

n

летуча пбшта (, ланцюг
т посланцІв; _diensl т служба
f летучої пбшти; ~еНе f (Oslerreich) !lанцюг т посланців;
-ііпіе
лінія летучої п6шти;
_ро"lеп
т
стІйка
f летучої
п6штіІ; _vегЬіпduпg (' передат
НИЙ 3В'flз6к т, З_ т летучою

f

п6штою

Reliel n

_ n

рельєф т; .geographisches
географІчний рельєф т;

lopographisches

_

n

топогра

фІчний рельєф т; _karle f ре
льєфна мапа; _рІап т реJlьеф
ний ПЛЯН

Rеliпg (, n поруччя n (на кораблі)
Rешіsе f возlвня
.
Rешопlе f попбвнення n стану
к6ней,
рембнт т;
рем6нтний
кінь
Rеmопlе. .• рем6нтний; -"-шl n
рем6нтне управлІння; -"-nkauls.
kошшіssіоп f закупна рем6нтна
комІсія; _depol n рем6нтне де
п6; _diensl т служба f рем61!
ту; _inspell'lion f рем6нтна ін
сш!кція; _kоmшапdо n рем6нт
но-приймальний вІдділ т; _plerd

n

рем6нтний

kil-lЬ

m; _wesen n

рем6нтні справи "рі
гешопtiегеп ремонтувати
Rешопlіегuпg
ремонтування

f

n,

рембнт т

Rепеgаl т перекинець, перекинчик
Rеппеп n біг т, гоніння, кінські
перегбни т/рl
Rennlllugzeug n перегон6вий літак
m; --rа1орр m біг чвал6м, ЧВЗ.1J;
...JIraltwagen т перегон6вий' ав
томоБІль; _plerd n пру дкобіж
ний кінь

m

Renle f рента (пенсія вдів і сиріт)
Rеогgапіsаtiоп f реорганізація, пе
ретвlр т, переустрій т

Reparatur f
рація;
стерня

наlправа, по_, репа
_всЬill n плавна май
(; _werkstalt f рем6нтна

майстерня

Repetier . "

повтаряльний,

тозарядний,

wehr n

маrазин6вий;

бага-

..ge-

повтаряльна rвинтlвка

t;
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Repeli,erwalle
_walle

,

магазинбва

збрбя,

повтаряльна 3_

грбші

Repriisenlationsgeld n

тlр!

на репрезентацію

Repressalien 'Ір! репресія'
Repnblik ! республика; ukraioiBche
_ украінська республика
геquігіегеп реквіруватн

Requisition , реквізиція; _skommando t~ реквізиційна команда
" вІдділ т; _squittung , І?екві
зицlйна
квитанція;
_scheln m
реквізнцlйний

квитбк,

р_

пб

свідка'

Resedagriin n резедбва зелень ,
Reserval ... (Oslerr.) таемннй
Reserve , резерва, запас "', запасне вІйсько n; _ des Тгпрреп
Щ.hгегs загальннй запас "', з_ m
головнбго вождя; .іпе _ , ausBcheiden виділятн запас т; огl
IісЬе _ , місцева резерва, м_
запас m
Reserve . .. запасний, резервбвнй;
_ableilung , резервбва частина,
ч_ в запасі; -Ьаlаillоп n резер

m

вбвий батальйбн т,
б_
резерві, в запасі; _bescblag

в

m

запаснІ струменти тlР! до кб
вання; _division , резервбва ди
вІзія; _еіпЬеіl , резервбва фор

мація, р_ частина; _епtlаssuпgs

tag m день звільнення в запас;
_IiiЬnrісЬ m хору[н]жий запасу;
-&"espann n запасна пара ,
(кбней) ;
_graben m запасний
шанець; _kolonne , резервбва
колбна;

_kоmрапіе

n

,

резервбва

сбтня;
_korps
резервбвий
кбрпус т; _тапп m (Os!err.)
резервІст; -'!Iannschalten 'Ір! за
пасні
тlрl, резервІсти тIР!;
_nest n запасне гніздб; _o!!izier
m резервбвий старшина; _p!erd
n запасний кінь т; _рШсht ,
повинність
служби
в
запасі;
_рог!іоп , резервбва пайка; -,"е
giment n резервбвий полк т;
-slеllппg
, запасна позиція;
_stiick n запасне приладдя;
_Ігпрр m резервбва ланка ,;

_truppe ,

запасне вІйсько

частина; _опІегlаЬnrісЬ

m

n,

з_

підхо-

Revue
ру[н]жий запасу, резерви; _оо
tегоШzіег m резервбвий підстар
шиIН\; _verpllegung , запас m
харчІв; _walle , запасна збрбя;
-zопе

,

смуга

теоzіеhппg
резерви,

reservieren
лишати

reservierl

,

резерв;

-zпsаm

зосередження

скупчення

n

р

_

n

держати про ззшіс; зз
в резерві

резервбвий,

зарезерв6-

ваний

Reservisl m запасний, резервіст
Reservoir n збірник m
Respirator m респіратор
.
R.ssor! n урядництво, рес6рт '"
Re"1 m останок, решта " лишок;
den _ geben завершити поразку
resllos остат6чний, до останку
Retirade , відступ m
Relraile , вечірня зоря
ге!lеп рятувати

Rel!ung , рятунок m
Rettungs. _. рятунк6вий; _apparal
m рятункбвий апарат; _Ьоіе ,
рятівна сучка (мор.), рятунк6ва
е-; JJoot n рятункбвий чбвен
т; _giirtel m рятунк6вий п6яс
rettungslos не до удержання, не
до врятування

RеllппgslmаRпаhmеп

'Ір! рятівничі

заходи тlрl; _medaille , медаль
за врятування загибаючих ;

m

-I'ing m рятунк6ве к6ло n;
_vorrichlung , рятунк6вий при
лад т; _wesen n рятівництво,
рятівля

дільниця "
ревlр m;
кімната ,
х6рих (Нім.); _Ье
handlung , амбуляторне ліку
вання n
revierkrank (легко) х6рий
Цеуоltе , ребелія, бунт "', ре

Revier n

в6льта
Rеvоlulіоп , революція; паlіопаlе
_ національна революція

Revolutionslesl n

свято революції
m ревбльвер; -.kanone ,
рев6льверна гармата; Jjemen m
рев6льверний ремінь; _schnur ,
рев6льверний шнур т; _lа8сЬе'

Цеуоlуег

кобура до рев6львера; _tromтеl , барабан m рев6львера
Revue , 6гляд "', парада, ревія;
_ abhalten перев6дити параду
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Rheumatismus

Rheumatismus m гостець
Rhythmik t ритмtчність
ЦісЬІlи! t сп6сіб m иацlлювання;
Jlапт m правило n (арт.); _Ьо
gen m мірник6ве стебл6 n, с
п мірника; _Ьпззоlе t (Oslerr.)
артилерlйна

бус6ля

R:ichten n нав~дення, націлювання;
direktes _ пр6сте нацІлювання;
indirekles _ посереднє нацІлю
вання;
waagerechtes
націлювання

_

ПОЗfме

націлювати, наводити; су
дити; direkt _ наводити пр6сто;
indirekl _ посередньо нацІлю

ricbten

вати

ЦісЬІег

m суддя; ....komitee n комі
тет m суддів
цісыІііьпсьепn n жал6н m; ..Іеыгr
т
п6милка
f нацlлюваННЯj
..ІегпгоЬг n оптичний мІрник т;
-&,егіі! n мірник6вий прилад m,
нацІльний п_ m; -&,езlеll'n ста
н6к

m

бус6лі;

Richtigkeit
дивість,

триніжок

-&,І_.

t

n

т, стан6к
зірна трубка

правильність,

слушність;

m

t

прав

iiir die _

згІдно з ориrіналом

Richllkanonier m нацІлювач; _korn
n прозІрник m; ....kreis m куто
мІр; _kreiseinteilung t п6ділка
кутомІра; ....kreisleilung t п6ділка
кутомІра;
....kreisunlerollizier 'n
Підстаршина-кутомlрник; _kreisуегl_Ьгеп n кутомІрне націлю
вання; ....kreiszahl t вІдлік m із
кутоміру; ....kurbel t держак т
підіймального механізму; _lашре
ліхтар т для н.цlлювання;
..І_llе
н,прямна планка; ..Іеіпе
конов'Язн. код6ла; ..Ііпіе
напрямиа; -шаsсhіпе f механізм
т нацfлювання; _ша8 n коси
нець т; --Dleister m нац(люnач;
_тіllеl n націльний пристрій т;
_posten т иапрямна стійка t;
_punkt m т6чка
нацІлювання ;
_punktverl_hren n нацІлювання з
помічним пунктом; ..schraube
під'ємний
rвинт
m гармати;
_8chiitze m нацlлювач (куле
мета); _оіІ, m сідець для на
цlлювача; _skala
показник m

t

t

t

t

t

t

кута

п6вороту

t

гармати

Riemenschlinge

Richtung
нання

n

f

напрям[6к]
(в

ладІ);

т;

правець

рів
т;

_ auf das Ziel напрям на цІль;
_ geben датн напрям6к, скеру
вати; reWiinschte - f бажаний
напрям 6кІ m; _ Ьаltеп держати
напрям 6к ; _ пасЬ гесы,' Iinks
рівнання ,прав6руч,

лів6руч;

..nehmen брати напрям[6к]
Richtungs . .. напрямк6вий; ..аЬ
leilung f напрямна частина; _ііп
derung f змІна напряму; ..anlage
t пеленгацlйна стація; _anzeiger
m показник напряму; _еЬепе t
горизонтальна
пл6ща нацІлю
вання' _einscbie8en n пристрlлю.

вання' напрямку; _Iliigel т сто
рона f рівнання, бік р_; _giir-

lеl m напрямний пояс6к; _hOгег
т звуковл6В[JIlовач]; -',Іаттег
напрямна клямра; ..Іісы n орі
єнтацlйне свІтло; _punkl m на

t

прямниА пункт; -,"adn напрямне
кружало'
-,"оtlе
напрямний

ряд m '(в руху);
пристрілювання

t

_scbraube
rBHHT т;

f

З3

ходова

_schuB m

орієнтації; _зеіlе

f

t

~сЬіе8еп "

напрямом;
шруба, х..
п6стріл для

сторона рів·

нання; _зlаЬіlitііl
стійкість на·
пряму ль6ту; _stalion
пеле~·
гацlйна радіостація; _Iruppenlell
m; напрямна частина (; _1Inter-

t

оШzіег
шина (;
вання;

m напрямниА підстар
_winkel т кут нацІлю·
,,_ накл6нення (стрІлки)

ЦісЬІуегіаЬгеп

n

сп6сіб т нацlлю

с- m наведення; mitteJ_ посереднє нацІлювання
Ricbllvormeisler m (Ostere.) т на
цlлювач;
_vorrichlung f меха
нізм m націлювання, М_ т на·
ведення; _wiege t колиска ля
вання,

Ьасе.

фета; ~еісЬеп
знак

n

орієнтацlйниА

т

ЦіесЬргоЬе

f

пр6ба нюхом (газ)

Riegel m засув[ка tl, зап6ра t;
-'llellung f траверзннй шанець
т;

відрубна позиція

Riembiigel т антабка f (збр6я)
Ціетеп m ремінець, ремінь; ..ап
IгіеЬ m
пасова
передача t;
_schlinge t ремінна петля; _зlгаПІ:
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Riemenwerk
т ремlнннй постор6нок;
ремІнний лаштунок т

_werk n

R~emer т римар, лимар
Rlesenllogzeog n велет-літаl{ т
Rikoschettleoer n РИl{ошетний вог6нь т

rikoschettieren рикошетувати
Rille f рівчак т, заточка
гІльзі)

(на

Rillenmunition f стрілив о n з за
Rinde f кора
[ТОЧI{ОЮ 1{6ло дна
Rindllleisch n вол6вина (; _vieh n
товар т, худ6ба

f

Ring m кільце ", обруч, перстень
Ring ... І{ільцевий
ringen бор6тися, вести боротьбу
Ringen n боротьба (, змагання
Ringfinger m підмизинний палець
ringlormig І{ільцюватий
Ringlgeschiitz n гармата f скрІплена кільцями; --kerbe f кільцевий
жолоб61{ т; _leitong f кільцева

f

лІнія зв'язку; -поtе
І(ільцева
(ара;
_раnzн т кольчуга
f;
_polver
кільцюватий
п6рох

n

т; ~оЬг n
цІва f
Сl{ріплена
кільцями; -.riickhalt т кільцева
уп6ра f; _scheibe f округла мета
Rinne f рівчач6к т, рівчак т;
kleine _ f жолоб6к т, рівча
rinnenlOrmig жолобчастий [ч6к т
Rippe f ребр6 n
Risiko nризико, риск т
riskant ризик6вний, рисковитий,
ризик6ваний

riskieren ризикувати, рискувати
Ri6 m щербина (, щілина f, роз
к6лина

їзда f
зсідаючи

Ritt m
не

верхи; іп еіпет _
з КОНЯ, за ОДНИМ

замахом

Ritter т лицар, кавалер (6рдену);
zom _ schlagen прогол6шувати
лицарем

RitterlBchalt f

лицарство

n

т приймання
в
'ром меча); _Іот

n; _Bchlag

лицарі (уда
лицарство

n

rittlingB верхи
Rittmeisler тротмістер, рі,майстер
Ritz т дряп6к
Rizinosiil n рицинус6ве мастило
Rock т сурдут, блюза f
Rodel f санки рІ, rриндж6ли рІ

Rollbahll

І Rбdеl т притужина ,Г;

-halken т
n; Jnolen

притужина мостІння
т ц6в'язь
ПРИТУЖИНОЮ
санкуватисп
гбdеlп змикати частини понт6ну
Rбdеltао n код6ла f до прив'язу-

t

rodeln

вания

притужини

Rohr n

дуда (, рура f; (збр6я),
цlв[к]а t; ~сЬое f вісь канави,
~пваtz т борода f
ціви, б_ f гармати; _bohrong f
канал т ціви; _Ьгетое f ком
в_ цIВІ<И;

пресор т

Rohrchenpolver "
рох

макар6нний

п6-

т

Rohrldetonierer т р6зрив в каналі
цІви; _dorn т 6вороть f (ціви)
Rohre f труб[к]а; l{ат6дна лямпа
rohreniOrmig трубовий, трубчастий
Riihrenpolver n трубчастий п6рох

т

Rohrlgewicht n вага f (тІла) цІви;
_hemmong t цівковий затрим[ка]

n канал m ці.ви;
І{ОЖУХ т цІви; --karre f
для
ціви
(гармати);
Jlaoe f напрямнийзачіп т
ціви; Jopl т дулове згрубшен
ня n;
_krepierer m вибух в
цІвці; _leitong f руропр6від m;
m;

_Їnnere

_iacke f
віз

т

_тапlеl

т кожух гармати;

_те

lаН n матеріял т тІла гapM~
ти; -Пlііпdопg f дуло n гармати;
_б!lпuпg
f гнізд6 n замка;
-.riicklao! т відк6т ціви; -.riickт;
laufbremse f І(омпресор
_scheibe f
шайба
маточини;
_вееlе f канал т цівки; _вісЬег
Ьеіl f забезпечення n ціви (пе
ред р6зривом); _Іге!lег т влу
чення

n

в

тіло

гармати;

"сыl66 т цівковий зам6к;

_ver-

_wa_wand f
стіна
тіла
гармати;
_weite f
калібр т гармати; _wiege f ко
лиска ляфета; Jange f зачіп т

gen

т гарматний

віз;

підіймати тІло гармати; --"ар!еп
т цапфа f цівки; _zerspringer
т р6зрив в каналі

Rohlstahl т сталь
..810!l т сирець

цівки

t

із

сирця;

RоЩапgгill lт наступ, атака f в
флянк; -Ьаhn
шанцева вузько

t

колійна залізниця
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RolJ.

t

RolJ.

11',

коліща

n,

згорт6к т;
х6мий бльок т;
бльок т

бльок т; звій

leste _
108е _

мий

t
t

неру
рух6-

RolJeB n перек6чувания
rollen котити, КОТИТИСЯ, ТОЧИТИ
RolII.ldgrenz. t границя п6ля підль6ту

Rolling
п6

t

пер~верт т ч~рез кри

(піт ак)

RolJsalv. t батерlйиа черга
Ronde t вартовий ст6рож т, р6н
да;
_ gehen йти на 6бхід;
-.gang т 6бхід р6нди; _оШzіег
трондовий старшина

Rose t
Rosette
Ro6 n

картка (к6мпаса)
роз~та
кінь т; ...Arzt т ветери
нарннй лІкар; _kamm т скреб
л6

t

n

[і]ржа t; (ратник;
взятися ірж~ю

Rost т
•• tzеп
гоstеп

_

ап-

іржавіти

rostig ржавий, іржавий
Rostspur t іржавий шрам т
Rotarmist т червоноармІєць
Rotationsjbewegnng t кружальний
рух т;
_motor тротацІйний
мот6р, р_ рушІй

RоtjЬгацпе(г) т бурий кінь; _Іцсhs
т рудий кінь; _gardist т чер
воиогвардlєць;

-jtelbe

т

була-

rotlich рижий
[НИЙ кінь
Rotor т р6тор
Rotschimmel трудосивий кінь
Rotte t ряд т; blinde _ t глухий
ряд т; ЬаlЬе _ t гпухий ряд т,
неп6вний р_ т; уоНе _ f п6вний
ряд

т

rottenweise рядами
Rottenzahl t чисп6 прядІв
Rotz (Pferdekrankheit) т сап, но
сатина t; verborgener _ т скри
та носатина і, с- сап
Rnbrik
графа, рубрика
Riick . _: звор6тний; -"ап т по
н6вл:ення n, відН6вnения n; _Ье
liirdernng
транспорт n назад,

t

t

пер~віз т назад

т тип, спина t; зади nlpl;
запlппя n; dem Feinde den_
wenden кинутися в ут~чу, по
вернути навтІки; den _ decken
прикривати зад;
hioter dem _

Riicken

Riicksland

вз<10чі; іш _ fassen ох6ПJlювати
ззаду; іш _ ЬаЬеп мати взадІ;
іп den _ !аНеп напасти ззаду;
іп den _ gehen зайти иа зади;
_bewegung
вІдступ т взад,
рух т на зади; _deckung
ти
пова
охор6на,
забезп~чення n
тилу; _Iener n вог6нь т ззаду,
тиловий в_ т; Jlammenwerfer
т ранцевий BOГHeM~T; -Іlng т
літ на хребтІ, JL. горІлиць; _geиа задах;
liinde n MiCЦ~BiCTЬ
_lеЬое f спинка;
_manover n
MaH~Bp т в тил;
_scbutz т
охор6на
тилу;
_trage
иа
олечи; н6ші рІ
гіісkепtгцdеlп
виконати
звор6тну

t

t

t

t

t

спіралю

Riickenjverbindnng t сполучення n
з тилом;
_wehr t задня Tpa~
верза; _wind т ходовий вІтер
Riickjllng т поворітний літ; -.gabe
t ЗВ6рот т; _grat n кряж т;

t,

tJ;
t

_ЬаIІ т оп6ра
пlдтрим[ка
підм6га t; _haltspunkt т задній
оп6рний пункт; _haltsstelJuog
задня оп6рна позиція; _kehr f
повор6т т; _lage
запас т,
резерва (в матеріялі); _Іап! m
біг назад, відк6т; _lап!Ьгешзе
компр~сор т; -laulfeder
пру
жина компр~сора; _Iau!rohr n
цІва
(, що відк6чує взад;
_marsch т відвор6тний марш,
відступ; _marscbstraBe
дор6га
вІдступу,
д_ евакуаціі;
-",еl
dung
відписн~ дон~сення n;
_pral1 т рикошет, відсюіку
вання n; --'"еіве
повор6тна п6Rucksack т наплечник
[дорож
Riickschlag т контрудар, відво
р 6тний
удар;
_svorrichtnng
звор6тннй механІзм т, з_ при
стрій т
Riicksicht
6гляд т, вбачання n;
taktische _еп рІ тактичні 6гляди
riicksichtslos без6глядний, безпо

t

t

t

t

t

t

t

t

щадний,

немилос~рдний

RUcksprache t РОЗМ6ва, балачка;
_ halten розмовляти; miindliche_
особиста розм6ва, усна р_

т останок, відсталість
зал~глість t,
неДОПJ"іта (;

RUckstand

t;

іш

_

зеіп залягати (з чим)
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rUckstandig
відсталий,

rUckstiindig

залеглИЙ,

недlбраний

RUckst08 твідБІй т (гармати);
_Ianger тамортизатор відб6ю;
_lader т збр6я t заряджувана
силою відб6ю; _wucht t сила
відб6lO

Riicktritt т уступлення ", відхІд
rUckwiirtig тиловий, задній
rUckwiirts назад, в тил
Riickwiirtsbewegung t марш т назад,
рух
т назад; _Iahrt t
задній

хід

т,

'{,."

х-

назад;

_gang ".

задній хід; _staifelung
ешелонування n вглиб, розта
шув!!ння n східцевато взад

t

Riickwirkung t протичин т, реак
ція; --zug т відступ, відворот
(Гал.);
--zug апlгеІеп почати
відступати; --zug decken ПРНl,ри
вати вІдступ; --zugsbelehl т на
каз до відступу; --zugsbewegung
t 'відступний рух т; --zugsgefecbt

n

відступний

відступу;.

бій

т,

б_ т

--zugskаш)'l. т

t

за

стояти

керма
при

t

t,

весл6;

стерні,

_ fiihren

стернувати;

t

t
t

~uder[er
т
весляр;
_Iahre
весловий пор6н т; -.gabel
к6чет т (ч6вна); _шаппвсЬаlІеп
t/p! веслярі т/рl, гребцІ т/р!

Rudern n гребня, веслування
rudern веслувати, гребти
Ruderlpinne t нат6ка, рушель
JcJllag т уд!!р весла
,

т;

Цпl m п6клик, ви[клик, з,,-; сла
. ва t; п6голоска t; -"ignal n
ВИкличне гасло; _vегЬіпduпg
зв'яз6к т гаслом; _weite
да
лекість слуху,
д_ діі радіо
стації;
JеісЬеп
1~
ВИКJIичне
гасло,

В_ знак

m

t,

t

t,
t

t;

ger птабір т для відпочинку;
_рапзе
перерва для відпочин
ку, перепочивок т, відпочинок
т; _p,riod,
пері6д тиші, п_

t

t

спок6ю; _чuагtiег
розташуваиня
для

_slапd

т

стан

t; _Iag

став[к]а

n

квартирне

відпочин~у;
ВІД

спок6ю,

т днювання

",

день відпочинку
ЦиЬг
бігунка, прон6с т; гоl,
червІнка, кривавий прон6с т

t

Riihrbolz n перемІшувалка
Riihrigkeit t рухливість
Ruіп, t pytHa, зв!!лище l'

t
t

J>апk
л!!вка ДЛЯ
весляра;
_ыlІІt n л6пать
весла; -Ьооl
n весловий ч6вен т

t

Ruhе[ЬаlаilIоп
батальй6н т на
відпочинку; _befehl т .наказ до
відпочинку; -.gehalt n вислуга
вислуженина
пенсія
_lage
стан m спок6ю, рівновага; _lа

сота

Rudel n купа t, гурма t, згр!!я
rudelweise _зграями, гурмою, ку
Ruder n

n
n

Цпшрl

шлях твідступу

t

спокІй т; zur _ ііЬегgеЬеп роз
мІщуватися
на відпочинок

Bi~

ступний бій; --zugsllnle
лІНІЯ
відступу;
--zugsшапоvег n від
ступний маневр т; --zugsmarscb
т відступний рух; ~ugsstгаВе

пами

Ціівзеl

t

.сп6кlЙ т, тиша; відпочи
нок т; offentliche _
публичний

Ruhe

_

t

т тулуб т, к6рпус, фю
зеляж; J>оdеп т дно птулуба
(літак!!); _Ьапt
обшивка фю
зеляжа, 0_ тулуба; _hohe
ви

t

тулуба

всhпіtt

т

Jcheibe
_vегЬапd

t

t

(літака);

_чuег

пр6філь
тулуба;
поясна ціль, п_ мета;

т

кадр

t

частини,

ка

дров!! частина
Ruпd[Ьаllоп 1n сферичннй
аеро
стат, с_ баль6и; _bild n пано
р!!мна світлина
J>lick т вид
нокруг, круговид; J>lickfernrobr
n панорама
(гарматний приRuпd,
= Rопd,
[лад)
Rund[l,ile круглий терпуг т, к_
пильнИІ{ т; _lIug т круговий
літ, окружний JL; -'unk т ра
діом6вления n; _Iunkhor,r т ра
діослухач; _gangm д6зір, 6бхід;
_holz n кругляк т, кругла кО
л6да t; ~оlzЬгUсkе
бервенча
стиl! міст т; -k,ilverschlu6 т

t;

t

t

t

f

t

віблово-клиновий

зам6к

~сЬаи

_sсhrеіЬеп

f

оБІжник

6гляд т;
т;

губці т/р!

--zange

t

Runge t стояк т
Ru8 т с!!жа t; _signal n

Цііввеl т х6бот

m;

n

кругло

димове
[г!!сло

riisten,
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озброювати[ся], гота
вити[ся] до бою
Riistlhaus n арсенал т; _kаmшег
помІщення n для зброї
Riistung f зброєння n, готування

riisten, sich

t

n

до війни;
штунок m;

лаштунок

_sverzeichnis

Sammelwesen
штунковий реєстр
риштунку

'In,

список

m

Riistzeug n

лаштунок ,n; озброєння; зброя f
Rute f прут т
Rutsch т ковз (літак)
Riittelu n трусІння

m,

ри
при-

s
Saat f заlсів т, по_
Sabel т шабля (, шашка f;
_ schl.ilen нагострити шаблю;
_ zi.hen вийматн шаблю (з лІ-

Sab~Ї~ _ _ шАбельний;
дужка

f

бель ний

т

_biigel

держака; -2"еl;;6

n

ш~

держак т, д_ т шаБJII;

~еlаПkарре

f

голІвка держа~а;

_geh;;nge n шабельна переВ1С.Ь
(; _grilf т рукІв'я n шаБЛl;
_handbiigel т передня n дужка

держака;
~арр.

_ЬіеЬ т удар шаблею:
f
голІвка
держака,
_klinge
шабельне залІзко n;
_knopl т голІвка f ручки дер
жака; -ІІорреl f
поясна пере
вісь
шабельна IL; ~огЬ m

t

чаш~а f держака (шаблі)
sabeln рубати шаблею
Sabellsch.ide t пlхва шаблі; _tasch.
f шабельний хомутик т; _ta-

sсh.пгіешеп т пасок шабельиого
хомутика; _troddel f шабельна
Sabotage f саботаж m
[китиця
Sachlleistung f постачання n.!І ,!а

турі, постача в ":-; _verstandlge
m знавець, спеЦІ ялі ст, експерт

Sack

т

_gass.e f
іп die _gaBBe trelben
безвихідь; _graben m

міх,

безвихідь;
загнати в
шанець
з

-.grube f

мішок;

мішкJв
З
землею;
голова сапи; _пеl> n

сачок т

Siige (.

пила; _шііhlе
_орапе m/pZ тирса

Salbe

t

f
f

тартак

m;

масть

jаlшіаk т сальмяк (сіль а"оніяку)

/Salpeter

т

салІтра

t;

_оапrе

f

аз6това кислота;
димуча азотова

Salut

rauchende _saure

кислота
т салют
салютувати
f вішал т,сальва (Гал.);

salutieren

Salve

еіпе
_
--пfеuеr

abgeben

дати

вИпа.1;

n вог6нь m випалом
сіль t; _decke f протига
зова
завІса
(в
схованці
від
газу); -kartu.sche t гасИльник. m

Salz n

_saure

полуменя (картуш соли);

f

соляна кислота; _vorlage f
гасильник m п6луменя; _werk і"
салІна
солеварня f

t,

__ _
_bruuueu

Sашшеl

збірний,

т

збиральний;

збірний

кол6дязь,
з_ криниця
_Іогшаtiоu
зо:
середжений лад т, резерв6внн
л- m;
_gasschutz т збірний

t;

протигазовий

оборона

t·

t

захист,

_kошшапdо

n

З_

п_

збірна

команда і; _kошрапіе f робіт

нича

сотня

ральна

на

бойовищі,

зби

"-

sашшеlпзбирати, зібратися
Sашшеlп n збирання; аllgешеіпеs_

n загальний збір
sen трубити на
tгошmеlп

т; zuш

бубонІти

Sашшеllогt т мІсце

збір;

на

_

ы-

zuш

_

збір

збору; по

n

_platz т збірний
пункт; _рuпkt m збірний пункт;
т збірний захист; _Btaзбірн~ стація; -"tell. f
мІсце зБІрки n; збірний пункт
т; _transport m збірний транс
порт; _wach. f збірна сторожа;
льовий склад;

_Bchutz
tion f

_wesen n
трофеїв

і

служба
зброї

f

збнраНIІЯ
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Sammler

Sammler m збирач, акумулятор
samtscbwarz чорноблиск6вий
Saoatorium n санат6рія t, лі-

f

ю\рня

піс6к;

Sand m

_baok f

обмілина,

перемІль (рікй); _bodeo m піску
ватий (рунт; _geliinde .~ піску

вата місцевість (, п_ терен m;
....greiler m колісна остр6га (;
....grube t пісковйще m, піск6вня;
_kasten m скрйнька t з піск6м;
_sack m міш6к із піск6м; _sack-

t

schaгte

амбразура з землянйх

t

мішкІв; _sackuoterlage
оп6ра з
земляних мішків; _sackwagen m
ВЗr'6н
з
земляними
мішками

t

(панцероп6їзд); _scbicbt
піща
на верства, п_ шар т;
_stein
пісковець
Sauierung
оздор6влення n, де
зинфекування n; _sanstalt f са
нітарно-дезинфекцІйне заведен
Saoitiiter m санітар
[ня n
Sanitiits . .. санітарний, військ6во
медйчний; _abteilung f саНІтарний відділ т,
перев'язнйй Б_

m

т,

t

С-.-

n

частина; _аші

caHiTap~

с_ уряд m; -30санітарне заведення n;
-зrzt m санітарний лІкар; -зul
sicbt f санітарний д6гляд m;
_ausriistung f санітарний лашту
не управлІння,

stalt

нок

t

m;

_аП5otаttuпg

f

санітарне

n; _ЬеашІе m са
нітарний уряд6вець; _bedarl m
потреба
f санітарного мате
ріялу; _сЬеl m (05Іеп.) началь
ник санітарних справ; _depaгte
устаткування

шепі

n

санітарне

урядництво,

С_ департамент m; _depot n
санітарне деп6; _dienst m служ
ба f здор6вля, санітарна "- (;
_einricbtung f санітарне устат
кування n; _Ieldwebel m сані
тарннй старшнй десятннк; Jlugwesen n санітарне летунство;
_lIugzeug n санітарний літак m;

_!ormation f санітарна частйна,
<- формація; _!rage f санітар
не пнтання n; _gehi1le m лікар
ський

помічник,

санітарний п_;
санітарний матеріял m,
С_ майн6; _Ьi1lе
санітарна до
пом6га; _hilfspersonal n санітар-

_geriit n

t

Sappenbiindel
ннй

допомічнйй

кінь

m

персонал

m;

_buod m санітарннй собака;
_iuspektion t санітарна інспек
ція; _karre f
санітарна БІдка;
_kasteo m санітарна скрйнька f,
<- t на лікар ства ; ~lОlоппе f
санітарна кол6на;
_kompanie t
санітарна с6тня; ..korps n сані
тарннй к6рпус m;, .:..kraltwageo
m санітарний автомоБІль; _kraftwagenabteiluog f санітарно-авто
моБІльний
вІдділ
т;
_kraftwagentransport
m
санітарно
автомобільний транспорт ;_krlegsspiel n санітарно-воєнна гра [;
_Iager n санітарний склад m;
_mauoschaften [lрl рядовикй тlрl
санітарної служби; _material n
санітарне майн6, "- матеріял m;
_oberleldwebel m санітарний бу
лав ний ; _offizier m санітарний
старшйна; _packp!erd n в'ючний
санітарним в'юком;
санітарний парк; _ра
санітарний патруль m;
_personal n санітарний пеРСО"'\,1
т;
--Scheinwerfer m санітарний

_park m
ігооі11е

із

f

світломет; .:..soldat m
dien5tbabender -"oldat
санітар;

-"Іа!lеl

t

санітар;
вартовйй

санітарннй

ешел6н т; _вІеllе f сані1'арннй
пункт m,
с_ стація; _tascbe f
санітарна т6рба;
_torni5ter m
санітарний
ранець;
_transport
m санітарний транспорт; _truppe

t

санітарне

в!йсько

n;

_ппІег

ofiizier m санітарний підстарши
на;
_unterstand m санітарний
бліндаж; _verband m санітарна
частина (;
_verbandzeug n пе
рев'язн! засоби тlР!; _vorratskammer f віз m із в6женим са
нітарним матеріялом; _wagen m
лікарський
С_ ваг6н;

санітарні

віз,

санітарннй

санітарний

_wesen n

справи

п6іад

в_,

санітаретво,

іlР!;

..zug m

Sanktiou f санкція
Sappe f сапа, підкІп m; bedeckte_
покрйта сапа;
doppelte _ под·
вІйна сапа; еіпlасЬе _ звнчайна
сапа; fliichtige _ летуча сапа
Sappen . _ . пров6дити сапу; _агЬеіІ
f сапна роб6та; _biindel n
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Sappenkopl

сапна тараска (; _kopl m голо
ва
сапи; _korb m тур; _poslen
m підслух6ва стійка
Sappenr m сапер

t

t

Sappieren n сапні роб6ти (IР!
Sarg m труна (, домовина t
Saschen m сажень (2,14 м)
Sallel m сідл6 ", кульбака (; aUB
dеш _ ЬеЬеп висадити з сідла;
kleiner _ m сідельце n
Sattel . . . сідельний,
сідловиJl;
_after m задній 6блук; J>аuш

m

орчик і
_baumeisen
вець m орчака; J>laH

n
n

закі
крило

J>ock торчак, 6блук;
_bogen m 6блук сідла; _decke f
підсідельна дерга;
_druck m
сідла;

нагніт (сідла)
ваНе1lе_І що міцно сидить н сід_чі,
реп'ях6м (сидіти)
Saltellgerippe n ленчик m; _ge-

сідельний лаштунок

schirr "
-I:'estell

m;

порчак m;
_gurt m
попруга (; _gurt zuziehen підтяг
ти попругу; _kissen " сідельна

t

п6душка (; _klашmег
клямра
облука; _knecht m конюх; J{Порl
m голівка f переднього облу
ка; Jшmmеl n хомут m підсі
дельного коня

сідлання

SaHeIn "
"аllеІIі

кульбачити,

Sallelpanschen /ІР!

сідлати,

0_

задні подушки

сідла; _рlег 1t підсідельний кінь
m; _poIsler n п6душка
сідла;
~аЬшеп
m
SаttеlЬаuш m;
-І'іетеп m
черезсідельний ре
мінь, трок; -sta.nder m полиця
на сідл6; _lавсЬе f
кобура;
_lавсЬе zuknoplen застебнити ко
буру;
_Irager m полиця f 6р
чака; _iiberdecke f покривёць m
на сідл6; _unlerdecke f
пітник
m; -"eug" сідельний лашту

t

t

НОК m
siilligen насичувати, наситити
Sattigung t насит m, насиченість
SattIer m еідляр; -.handwerk " лимарство; _werkslaH t римарня,

лимарня

Salz m

скік, стриб6к; склад, ком
плект; КОНТИНГ,ент; J>uch n код

m; .:хіпІ:' m дистанційний склад

salzweise

ск6ками

[трубки

SclJaltring

Sauberer 171,
Sauberkeit f
Siiuberung f
відділ

чистильник

охайність, чистість
чищення n; -"Irupp
(шанців)
'" кисень; -"ррагаl

чистильників

Sauersloll

m
m

кисневий

апарат; -"tшuпgsgег,1
кисневий прилад m до від
дихання;
_dosierung
реГулю

"

f

вання
_lІа_сЬе

ПРИПЛИRУ
повітря;
f баль6н m із киснем;
_schulzgerat n кисневий апарат
m; _schwei8brenner '" прилад

"

спогрівати

t

киснем;

_versorgung

t

подавання n кисня; -"uluhr
Iд6плив
m кисня; -"u_atz '"
І кисневий патр6н

Sauglgasverlahren"
го

генератора;

сйла;

_pumpe f

ужиття всиен6всиена

_krall

t

веиений емок

-1'ohr n всиена ціва (,
(; _веіІе f веисна

m;

в_ рура
сторона,

задня с- пропелера; _уепІіІ"
веясний ХJlипак т; _warze f
п(штик "'і _wirkung
вем6кту
вання ", [в]смоктальна дія
Saule
кол6на ; Jllогш
лад m
кол6н
Saum m (des Waldes) узлісся 11,

t

t

t

узлІсок

в'ючний, гірський; _pIad
гірська стежка (; _plerd n

Saum ...

m

в'ючний

кінь

m;

_ваііеl

t

m

в'ючне сідл6 n; -"Iallel
в'юч
НИЙ ешел6н т; _tier n в'ючне
Saure
кислота
[звіря
Schabe.sen " екребачка
Schablone м6дло n
Schabracke f чапрак m
Schach . " шаховий
Schachl m шахта f, кол6дязь;
_bekleidung f обшивка шахти,
6дяг '" UL
Schaden m шк6да f; _ersalz m
поп6внення n втрат, покриття
Schadling m шкідник
[" шк6ди
Schallner m кондуктор; розда

t

t

вець

Schalpelz m
ранк6ва

Schalt m

кожух; _шiitzе

f

ба

шапка

л6же

"

(збр6я); держак,

стрижень, тичина (; _ьевсыІ:' m
заківець
л6жа,
з_
держака;

.J1lulde f
вийма
підцівника;
_ring '" ложове кільце n
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Schalholz
БсЬаlЬоl. n планка f
БсЬаll т звук, г6лос, г6мін
БсЬаll . "
звук6вий;
~аІІегіе
звукомірча

батерlя;

глушник; _Iehre
sсhаllеп гомонІти

f

_dampler

f

т

акустика

• "
звукометричний;
_ballerie f звукометрична бате·

f

рlя;
_вlеНе
звукометрична
стІйка;
_Irupp т звукометрич,
ний відділ,
слуховимірчий в_;
_verlahren
звукометрична р6з·

відка

n

f

звуковиміряння
_ше8zепtгаlе f

n

звукомірча централя; _шіІІеl
засіб т, звуков6го гаслування;
~ісЬlеп
нацІлювання за зву,
ком; -хоЬг
труба
слухов6го

n

n

струмента, рупор m; -'lender т
слух6во·гасловИЙ прилад;
_ві
gnal n слух6ве гасло; _signaliеаliоп f звукове гаслування n;
_Irichter т горловина f мікро·
ф6ну; _welle f звукова хвиля;
~еісЬеп

n

звукове

,гасло,

з_

знак т, слухаве гасло n; Jeї
chengebung f звукове гаслуван·
ня

n

n розподІльна д6шка f
вмнкати, увімкнути
БсЬаltег т внмикач
SсhaЩhеЬеl
ручка f реtулято

БсЬаltЬгеl1

schalten
ра;

m

важіль

внмикача;

f; ..kaslen m

заскочка

кор6бка f швид
костей; _stiick n защіпка ';
_Іаlеl 1 розподІльна д6шка
Sch.ltung f увімкнення n, вмикан
ня n
(електр.);
злучення ",
контакт m;
direkle _ f пряме
ЗJIучення n, П_ увімкнення n
Бсь.lорре f шалюп!к]а; байдак т

Sch.nde 1 с6ром т
БсЬ.п. . • .
шанцевнЙ.
...агЬеіl

f

[(ч6вен)

окІпний;
фортифікацІйна
ро-

5сhапzе f шанець т
[б6та
sсhапzеп копати ок6пи, І<- шанці

Schanzlgeral n
m; ..korb m

шанцевий струмент

тур; ..kunsl f по
льова фортифікація; _tiitigkeil f

копання n шанців, шанцеві ро
б6ти f/pl; _Ігорре ,1 шанцева
робітниче

вІйсько

n;

-zeug n

саПl!РННЙ матеріял т, шанцевий

m;

lahrbares -zeug n

в6жеIlИЙ шанцевий струмент т;

Iragbares -zeug n
цевий струмент
склад

БсЬаНше6

Schalllmessung f
", звукометрія;

БсЬаllеnrі6
струмент

m

н6шений шан
'11
струментів

m; _zeugdepol

шанцевих

Sch.r f гурт[6к] т
sch.ren скупчуватися, т6впитися
scharl г6стрий, рвучкий, швидкий
Scharlabstimmung f т6чне на·
стр6єння

n

scharlbeschlagen г6стро підк6ваний
Schirle f г6стрість, ідкість
всЬагlеп гострити
заряджений
наб6єм

scharlgeladen

б6йню,

ScharllschieOen n

бойове стріляння,
г6стре с..;
_всЬо8 т
вистрі,l
б6йним
наб6єм;
-'lchiilze т
снайпер,
добірний
стрілець;
_schiilzenabteiIung 1 вІдділ т
добірних стрільцІв (для осІбно
го призначення);' _schiilzenklasse
f кляса доБІрних стрільців
scharlsichtig далекоз6рий, зір.<ИЙ,
бистр06кий

Scharmiilzel n

перестрілка (, бій·
сутичка f
Scharnierlbolzen т суставю! попе
речка f; _verbindung 1 суставна
злука
Scharpe f пас6к т (з дорог6ї тка

ка

f,

нини), п6яс

Scharle f

бійииця

"

амбразура

(;

щербина f, щілина f до стрі
ляння; опlие _ нижня щілина,
"- бійниця
ScharlenІ backe
щока
бійниці;
_blende
вік6нниця
бійииці,
заслІн т б_; -.brusl f стілець т
амбразури, с.. т бійниці; _Ieuer
n стріляння через амбразуру;
..klappe f заслІн т амбразури;
_іillпuпg f 6твір т амбразури,
0_ т бійниці; -",сыitz т щіли
на f амбразури; ~оЬlе f пі
д6шва амбразури; _weile f ши
рина амбразури
Scharwache f вуличний нічний па
ТРУIIЬ т
Schallen т тінь f
Schallen . . . тІньовИй; _bild 1t
силюет[а (] т, обрнс т; _lІпg

t

zeug n обрис m літак::і, СИJIЮ~
етlа f] т л_; -хі8 т силюет[а 11
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schattieren
одlтію\ти,

schallieren
нити

Schattierung t

від_,

відтінок

одті

вати

Sch1ilzung f
ня 11, на

Schan

n

t

оцін[ка]

'"

визначен

6ко

бlгляд т, пере_

"'; _bild

видбвище

Schanielblatt n л6пать f
SсhапПug '" показбвий літ
Schankeln n хитання, гойдання
schankeln хитати, гойдати
Schauliicke f щІлина в стеженні
Sсhапшslапgе f байрачне залізо n
Schauplalz '" зрище 'n, видбвище n
Schecke f строкатий кінь '"
scheckig строкатий (кінь)
Scheibe t шайба, мета; круж6к "';
вікбнне скло n; цифербnят '"
Scheibeneisen n аркушеВ,е запізо
sсhеіЬепіогшіg кружаловатий

кружаловий пброх m;
~сЬіе8еп n
стріляння
до
мети; _sland m
мІсце
n
уставлення мет; Jiel n мета t;
ціль
на метІ
Scheide
пlхва pl; вододІл "';
_Ноіе
f демаркацІйна лінія,
розграничува~lьна Л-j _wзпd

Scheiben:pnlver n

t

t

передіJlка

Scheio
1t,

Jn

п6свідка

(,

посвІдчення

t

білет, квит6к, карта
фалшивий, демонстра

Scheio , ..

тивний; -.angri!1 m удаваний на
ступ, фалшива атака; -.aolag.

t

фалшива споруда, ф_ укрlпnен-

мнимнй, спо видний [ня n
Sсh.іпlЬаttегіе f фалшива батерlя;
-Ьапlеп m/pl фалшиві споруди
(lрІ; ..beobachler топудало n
стежача, фалшивий С-; -hewegung
фалшивий рух т; _Ьі
wak n фалшйвий бівак т;
_Пughаlеп m
фалшиве летище
n; _geb1iude n фалшива будівля
(; ..gelethl n демонстративний
бій т;
_geschiitz n фалшива
гармата (; ..graben т фалшивий
шанець; ..bandlnng
фалшива
дІя; _kашрl m позІрний бій, де

scheiobar

t

t

n

монстративний б_; _шапоvег
фалшиве
пересування,
ф_ ма

невр

m;

t

пеhшеп

'"

визначити на 6ко, оціню·

schatzen

Schichtlinie
монструюча група військ; _оІеІ
Іип:
фйлшива позиція; _опlег

_шапоvегgгuрре

f

де-

" демонстрація (; _werfer m свіТJlомет, прожектор;
_werfer liir Flngpl1ilze прожектор
для летищ,

світломет для IL..

світлw-<етний,

Scheinwerler . . .
прожекторний;

reitende(r, Schein-

кінно·світлометний,

werfer . . .

кlнно-прожекторний; -.ab!eilnng
f світлометна частина, прожек
торна "-; -hatterie f світлом ет
на
батерlя;
-1<raltlahrzeng n
автомоБІль т
із
світломето,,;

_s!and m

мІсце

n

уставлення

t

світломета;
_stеПппg
станб·
вище n світлометів; _wagen ?Jl
віз
для
світ.ломета;
-zug '1n
світлом етна чота
Sch"inzie! n фалшива ціllЬ
8сЬеі! пполІно
Scheile! т верш6к (трцектбрї);
тІм'я n; _ der F!ngbahn вершбк

t

t

траектбрії

вищнй, вертикальний;
f вертикальна лІнія;
т кульмінацІйний пункт,
найвища т6чка f, зенІт
scheile!rech! стрімкий, стінуватий,

Scheite! . ..
_liпіе

_punk!

сторчавий

,

sсhеИегп понести невдачу, не ма·
ти успіху
Schelle f дзвіибк т
Sсhеша n
схема f,
зразбк т,
м6дло; _ der Elappeneinrichlungen
схема f тилових устанбв
Schematismus m шематизм, спи·
с6к

старшин

sсhешаlіsсh схематичннй
т
ніжка
(; шенкель,
стеги6 n; _hillеп f/pl дІя стег
Schere f н6жиці
[нбм (кінибта)
Stheren n стриження, стрижка (;
_Iernrohr n
стерео-труба
(;
_Іегпгоhгkашшег
фотоапарат

Schenke!

т здіймати

Scheu f

t

стерео-труб6ю

полохливість,

боязкість,

боязливість

scheu лякливий, боязкий,боязли
Scheuerwi8ch т квач
[вий
Schichl f прбшарок т, верства,
шар m; _епрlаn m плян в ПО3~·
минах; _hOЬе f висота перерізу;
_Нпі. f поземина
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Scbiebebiihne

ScЬiebelbiiЬne f пересу~на плят,
ф6рма; _fenstercЬen n к'вартЙр,
ка f
scЬieben рухати, посувати, пере·

..
m (Visier)

мішувати

ScЬieber
scы66

n

m

хомутик; _verковзний зам6к; _vi"ier

висувний мІрник

m

ScЬieblkarre f тачка;
вузол петлею; -1"ad

,

к6лесо

ScЬiedsricbter

m

_knoten m

n

заскочне

розсудннк, розсу·

дець; посередник; ~ІаЬ
Середиицький штаб, шредників

ScbiedssprucЬ

,

редииків,
суду

асЬіеl

m

рІшення

присуд

к6сий,

n

m

по
посе

посе

третейського

похилий,

скісний,

схилистий

косокутній
ScЬiene f рейка, рельса, шина
ScЬienenlbahn
f рейкова к6лія;
_bolzen m шиновий прог6нич;
, ~weg m кблія (; _weite f шири
на к6ліі

scbiefwinklig

Scbie6labteilung f стріляючий вІд
діл m; _auftrag т завдання n
для
стріляння;
_ausbildung f
навчання n стріляти; Juszeich..
nnng f відзнака за стріЛЯІІНЯ;
_ba,umwolle f стрільна бав6вна,
піроксилlна; _bedarf m вогне
,т!льні припаси mlpl,
стріливо

~еЬеlf т прилади тlрl до
стріляння; ~rШе , окуляри pl
до стріляння; _bucЬ n журю\л
m стріляння; _bude, буда для
стріляння
ScЬie6eu. n стріляння; _ auf beweglісЬе Ziele
стріляння по рух6мій цІлі; _
ап. der Deckuug
стріляння із закриття; gefechtsmii6iges _ бойове стріляння;
_ gegen unsichtbares Ziel стрі
ляHHя до невидної цІлі; indirekІе. _
стріляння непрямим
иа·

n;

цІлю ванням ;

_ Iiegend стріляиня
навлежачки; mШеlЬаrеs _ стрі
ляння непрямим нацІлюванням,
посереднє С-; praktisches _ прак
тичне стріляння; iiberhiihendes_

стріляння п6над г6,Jювн (своІх
відділів); ununterbrochenes _ без-

ScЬie6scЬarte
упинне СТРІЛЯННЯ; verdecktes _
стріляння з
закритнх позицій;

wildes _ безладне стріляння;
wohlgezieHes _ влучне стріляння
schie6en
стріляти;
aufgelegt_
стрі.,Ятн
з
упбри;
kniend_
,стріляти
3
колІна;
liegend _
стріляти навлежачкн; stehend_
стріляти стбячки; zu kurz _ за·
кор6тко стріляти

Schie6ende т що керує вогнем
Schie6erei f стрілянина
[батерlї
Schie61erfolg т успіх стріляння,
результат с_; _ergebni8 n успіх
m стріляння, вИс.лід n~ с_; _fertigkeit f умІлість стріляти, вправ
ність

с-

8chie6frei необстрІлюваний
SchieBlgas n вистрlлюваний т Г,аз
(гарматнями) ; _genauigkeit t тбч
ність стріляння; ~erUst n ста
нбк
стріливноі збр6і; ~estell

n

m

стан6к

m

до

стріляння;

_ge-

wehr n ручна стріливна збр6я (,
,гвиитівка
(; _grundlagen ,'ІрІ
підстави до стріляння; ..kladde f
лист6к т для н\,тування пбстрі
лів; _kla8se f стрілецька кляса;
_Iehre f тебрія стріляння, нау·
ка

с_;

_1і8Іе

,

рбзклад

m

_lосЬ n бійниця (;
_maschine f станбк т для нав
чання стрілятн;
-",iiglichkeit ,
м6жність стріляти; _ordnung
порядок m стріляння; _patrone f
бойний наБІй т, г6стрий fL т;
стріляння;

t

_pause t павзз в стрілянню;
_plalz m стрільбище n, полігбн
т;
>-priimie f приз т за
стріляння, премія за 1:-; _preis
т нагор6да t за стріляння; _programm n програма f стріляння;
_pulver n стрільничий пброх 111;
-1"egel f правило n стріЛяння;
-1"egeln n регулювання стрілян.
,НЯ; -1"ichtung t напрям т стрі·
ляння, директива с-;. _schar,te f
бійниця, амбразура; б6йна щі
лина;
_scharte blenden закряти

амбразуру;
gedeckte _scharte
вкрита бійниця; оІІепе _8сЬапе
відкрита бійниця; еіпе _schart.
verrammen заваmlТИ амбразуру
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Schi_Bschart_n __ _

Schi_Bschart_n _ _ _ амбразуРннй, І
бійничннй; -.back_n tlpl щ6ки ,
бійниці; _іilfПUnІ:
бразурн;
_веЬ_іЬ_

стріляння);

t

t

щІлина
мета

m

Jehlitz

ам
(до

пр6різ

для стрілян"я, бійниця; ~сЬоl_

t

шк6ла
стрілятн;

стріляння,
вишкіл m
_stand m стр ільниця t;
-Standsordnnng
порадник
m
для
влаштування, стрільниць;
~lііlІ_ t стрільниця; _Іаl_lп tlpl
таблиці стріляння; _tal_lwert m
таб_льна велнчина
_Ieehnik
техніка
стріляння;
_ііЬОПІ:
вправа стрілян"я; _veriahr_n 11,
мет6да
стріляння,
сп6сіб m
"-; _v_rhau m засіка t; _ver.осЬ
m спр6ба
стріляння;
_vorrichtong
стрільний при
стрій
m; _vorsehrilt
стрі
лецький статут m; _w_it_
да

t

t;

t

t

t

t

t

лекість
стрілу;

ня

11,

t

стріляння,

t

віддаль

п6-

_w_ttbew_rb m змаган
в стрілянню;
_wol1e t

стрільнича

бав6вна, пірокснлі
на; _wol1enpulv_r 11,
піроксилі
новий п6рох m;
_wollenzilnd-

t

"еЬпnr

m' _wunde

Sehiil

11,

піроксиліновий шнур
стрільна рана

t

корабель m, судн6; _ ао_

го_lеп виряджати корабель, ла
штувати
к_;
_ehnelliahrendes_

швидкоплавннй корабель; еіп _
уом Stapel lаоіеп lав.еп спускати
корабель на в6ду; _lашІ
па
роплавство
n, плавба, море
плавство; _Iahrtsabteilung
від
діл
m в6дних трансп6ртів;
_Iahrtsgruppe t відділ m в6дних
трансп6ртів; _Iahrtstransport m

t
t

в6дний транспорт,

_Iahrtsverkehr m

в_ перевіз;

рух по в6дних

шляхах

sehillbar

судноходний,

сплавний

SеhiЩЬаum кор"блебудівництво

--1>ruch

11,;

трозбиття 11, корабля,
кораблегибель
_briieke, f

міст

Sehiller

m

t;

на суднах

т шкіпер, в6дник; _ег
sаtzЬаtаШоп 11, запасний баталь
йон m водників, кіш m В_

БеЬillа

___

корабельннй;

--"nker

т

кітвиця t; ~rtШегіе t морська
артилерія; ~гtШ_гіеsеhul_ шк6-

t

Schirrm_isl_r
ла морськ6ї артилерії; _ь_I_ы m
наказ 'командування
корабля,
корабельний розп6діл; -.bergung
рятування 11, корабля; --1>__satzong
зал6га
корабля;
-.briieke f міст т на суднах;
~аІtnПІ: "
кляса корабля, рід

't

t

к_;
_geliiB 11, судн6, плавний
засіб m; _gesehiitz 11, корабельна
гармата (; _kampl т бій кора

блів, б_ на м6рі; _k_s._1 т ко
рабельний казан; _kla.s_ t кляса
корабля; Jommandant m коман
дант корабля; _kommando 11, ко
манда
корабля, зал6га f IL;
Jorper т
к6рпус
корабля;
_mannsehalt f корабельна зал6га;
_masehine корабельна машина;
_шавеЬіпепапlа!е
f корабельні
механізми; _pl1eg_trnppef коман

t

t

да обслуги повітроплава;

.Jaom

трюм, тонаж корабля; .Jumpl
т к6рпус корабля; ~еЬгапЬ_ f

m

корабельна шруба, "-- гвинт т;
т сталнй корабельний
персонал; _tagebueh 11, корабель
ний денник т; _werlt f кора

_stamm
бельня

Sehild

т щит!ик], круж6к;

b_w_g-

lіеЬег _ рух6мий щит; _onbew_gIісЬег _ нерух6мий щит
Schild . _. щитовйй; _b_d_ckong
щитове прикриття 11,

f

Schild_rJhauB 11, будка (, стійкава
б_ (; Jlappe f відкидний щит
т; _тіІІ_Н_Н т сер_динка

f

щи

ту; _sliitz_ f кремпіль f щиту;
waeh_ f стійr<а (з щитом); -"ар
І_п
т
торчак6ва
цапфа (;
-"aplenaosschnitt . т гнізд6 n
торчаК6воі цапфи; -"apl_nl"g_r
гнізд6 торчак6воі цапфи

Schillrohr 11, оч_рет т
Sehimm_1 т сивий кінь, сивк6
Schimmer т п6лиск
Schind_lnag_1 т гонталь
Schirm т парас6ля (, даш6к; _оіп
deek.. m парасолевидний одно
крил;
_miitze f кашкет т 3
дашк6м, шапка з д_
об6зиий;'

Schirr _ _ _
_k_«_ f

ш6ровиі!;

ланцюг6вий нашИльник
т; _теі.І_г т лимар, римар
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Schlacht

Schlacht t битва, бійка, баталія;
_ аппеhшеп приймати бій; _ liе
!етп видати бій; іп der _ ыіьепn
падати в бою

Schlachtbank f різниця; die Truppe
ап! die _ fiihren
вести війська
на

загибіль

донесення

Schlachtbericht rn

n про

бій, сповіщення про б_

всысьІепn різати

ХУД(>БУ

SchlachtentBcheidung t рішення n
бою; _ herbeifiihren рішити про
Schliichter т різник
[бій
Schliichterei t різниця
Schlachterlolg т вислід бою
Schliichtergeriit n різницьке приладдя

Schlachtlleier

n

t

св'ято

n

БОю;

_!eld

бойовисько, бойовище, боїще;

Jlieger т штурмовий літак;
_f1ugzeug n штурмовИй літцк т;
_geschwader n штурмова еска
дрилья t; ..gewicht n вага t пе
ред уБОєм; _gewuhl n рукопа

t;

шна сутичка
бойовий зако
лот т; _Ьоl т різниця
-,",euzer т лінійний крейсер; _Ііігш 111
бойовий крик; _ordnuog
бойо
вий оорядок; _рlао
ПJlЯН БОю;
_всЬill n лінійний корабель т;
_вlаllеl
штурмова ескадрилья;
_УіеЬ n худоба
на заріз; _УіеЬ
depo! n (Osterr.) стаЙня f для
худоби на заріз; _viehpark т

t;

t

t

гурт

t

худоби

на

заріз;

т бойова колісниця

t

_wagen

Schlacke t жужелиця, згар
Schlalbank f тапчан т, ослін rn;

всыll

млявий, розлlЗJlИЙ, оспалий;

werden (Draht) обвисати,
обвиснути
Sсhlаlгаuш т спальня
Schliilrigkeit дрімота
Schlallrock rn халат; _вІіі!!е
лІ

t

t

ЖКО

n)

t

тапчан

m

Schlag 111 удар; порода t; еоl
scheidender _ рішучий удар; lahrЬагег
_. похідний голубиик;
gegeoseitiger _ обопільний у дар;
еіпеп. _ versetzeo нанести удар,
задавати
у_;
wiederholter
повторний удар

Bchlagartig
раптовий

нагальний,

наглий,

Schleilvorrichtung

Schlagbaum трогачка t
Schlaglbereitschalt f бойова гОто
вість; _bolzen
(зброя) удар
ник;
розбивач;
_bolzen!eder t
пружина у дариика; ..bolzenhiilBe
.t трубка ударника; _bolzenkop!
т голівка t ударника; ..bolzen-

f

шu!!ег

мутра ударника;

_Ьоl

zenrohr n трубка t ударника;
-,degeo іlt еспадрон
schlageo бити; _ (GeschoB) вража·
ти,

уразити

Schliigel т довбешка t
SchHiger 111 еспадрон
Schlag!eder t Мйна пружина;
_schraube t шруба БОйної пру
"chlaglertig бистро [д]умний Г жини
Schlagllliiche f БОйна площа; ~аІІ

f

сЙла у дару;' _lосЬ n вilбій m,
виб6їна
-гоме f
витяжна
_sріпdеl f стрижень т
ударника;
_вlill 111
розбивач;
_Ігuр!'еп (IР!
ударні
війська;

t;

труб«а;

f

_VОГГlсhluпg

ударний
меха
нізм т; _wetter n копальняний
газ т; -zunder т ударний за·
пальник, у_ трубка

f

Schlamm т [иа]мул, шлям
schlaogen!ormig зміюватий
Schlappe f поразка, невдача
Schlauch т кишка t; _"ack '"
бурдюг, бурдюк; _Bchulz т п6·
кришка

f

обруча, п_

f

шини

Schlaule f каблучка (з шкіри), пет ",j
Schlauheil f второпність, хитрість
Schleichen n пер'есування зігнувшись
Schleichpatroullle f патруль 111
пластунів,

розвlдувадьний

п_

Schleier т оlсл6на І, з,,- І, п6Schleil ..• точильний
[крив
Schleile f петля; стяжка (ордена)
Sсhlеilеіsеп n заківець пl"ви
всыіlеоo точити, шліфувати;
вати (фортецю)
Schleilenlflug т фігурний

_kurve (
senkrechte

мертва

_kurve

зри·

літ;
петля, віраж;
прямов!сний

віраж т, п_ п6верт т
SсhlеiiJkпоtеп т
мертвий

вузол;
п6лоз т; -ring 111 доти·
кільце n;
_"Іеіп 111 бру·

-'<ule f
к6ве
с6к,

кам'яне

ricbluog f
точило n

точило

'11.;

_VOT-

точи .• ьний прилад 'ЛІ,
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ВсЬlеішЬаиl
всыlішьаиl

Schleppe ,

слизи а обол6на
rриндж6ли рІ

,

всыlррепn волокти, буксувати, бра·
ти на буксир
S'hlepper т голівник, буксир
Schlepp .. , голівний; _Іамl , літ
1n на голівнfй линві, ПJI~вання n
на буксирі; _haken т гак для
голівннка; _m.schine , трактор
т, мотор6ве тягл6 т; _riemen m
д6вгий пояс6к перевfcі; _8сЬill n
голівне судн6; _segelllug т го·
лівний літ вітруна ; _seil n го·
лівна линва' (лет.); _Іаи n го·
лівна линва '; ins _tau пеЬшеп
заголювати; _trosse
кодбла;
_trupp т

f

голівна
вІдділ для

буксирування; _verhau т;
ренбсна засІка'
Schleuder , праща, швигалка

Schleuderlbund
_шаsсhіпе f

n

пе·

метЗль·

на машина

Schleudern n

метання,

кид;:1ння,

шпурляння

schleudern

жбурити,

жбурнути,

ШПУР"",lТИ

Schleuderpumpe , відосередк6вий
емок m
Schleuse , 6пуст т, шлюза
Schleusenkammer , пропускна ка·
мера

всыiьlьеіІ , пр6стість
Schliefien n замикання
"сыівепn (Reihe) змикати, зімкнути;
аоl elwas _ робити висновок;
rechts (links) _ зімкнутися на
право

(на лІВ0)

Schlie6ende т замикач
Schlie6ung , замкнення n, зачИ·
нення n, зімкнення '}/, ладу
Schlie6vorrichlung замикальний ме·
ханіЗId ·m
Schlinge , зашморг 111, сільце n,
петля; іп die _ geral_n пійм:!,
ТИІ.:Я

ziehen

в

зарубина (, щІ·
krummer _ І<олінчастий

шістку;
вісЬ ans der
ви:путатися 3 халепи

лина (;
, пр6різ; 8chriiger _
Schl06 n зам6к т
Schl06 ••• замк6вий

_

Sсhшt_п т rpиндж6ли рІ, санки рІ;
_kul_u 'ірl пол6ззя n; _lаl_ІІ_ ,
ляфет т на rриндж6лах; _lr06
m санна в:і ..1ка (; '_weg т
зимняк

n

Sсhlо6сh_п

_

скісний П.Р6-

кур6к

[різ
т

(збрбї);

sрапп_п Звести кур6к

т

Schlosser

слюсар,

замочник,

замкар

Schlosser ...

замкарський, слюсар.

ський

Schloss_rei f слюсарнп, замк:!рня
Schlosserwerkslatt f слюсарськи;;
вар стат

т

Schl0611u6

гон6к

(кулемета),;

_Ь_Ьеl т важіль замка (кулем.);

f важіля
ручка замка;
кільце
n;
_ruіп" f замчище т; _schiitzer m
замк6вий каптур; _ІеН" тІр!
schlottern ббвтати [частина замка
Schluchl f балка, перМалочок т,
(в степу) байрак т, вертепа;
іїеlе _ (1П d"r St"ppe) яр tn
Schluck т лик
Schlumm_r tn дрім!lння n, дрімота f
Schlupl т ковз пропелера
schliipl_n к6взти, к6взнути
Schluplloch n вилазка f, прблазка f
schliipfrig ковзький, слизький
Sсhluрlwіпkеl т кри/вка f
Schlu6bespr_chung f критика, кінце·
ве обгов6рення (чого) n
Sch\iiss_1 т ключ, код; franzii8i· І
8cher _ розсувний ключ; ge·
wohnlich"r _ звичайний ключ;
_ шіl Barl ріжкатий ключ; "tra·
t_gischer _ стратегІчний ключ;
_bart т борІдка ключа; _ЬоlІ_П
sсhliissеlп шифрувати [т швбрінь
SchliisselІ punkl т ключ позиціі;
_schieber т уставний ключ;
~h_b_lkuopl т голІвка

_kurb"1 f

заМІ,а;

т

_ring

т стяжне в'язання;
катапульта,

Schlu6zeichen
т пр6різ,

Schlitz

_Іехl

т

_wort n

замк6ве

шифр,
текст"
код;
Ум6вний знак т, ключ

т шифри

кінцеве

SchluBlrul

комаидирів»;

т,

знак

т

наконечник

_stiick

гасло т.

<збір

_signal •• відбій
_stiick "
т;
eing_schranbt"s
<відБІй.;

заrвинт6ваний

НИК 1n; _zeichen n
к{нчення маневрів

наконеч·

знак· т зз'·
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8сhша1sрur

t

вузька к6лія; _ЬаЬп
вузькоколІйка, вузькоколІйна

Schma1spur

t

залізниця

schma1 purig вузькоколійний
Schm otzer галапас
8сЬ e1zen m т6плення, стоп m
зс
e1zen топИти
hme1zlmelinit m т6плений мелі
иlт; _punkt m пун!ст т6плення
Schmer m/n сало
8chmied m коваль
Schmiede t кузня; іаЬгЬаге _ по
хідна кузнн

Schmiede _ _ _

n

m

ковальський струмент

Sсhmіеdеп

_gerat

ковальський;

кування
кувати

n

струмент

_ __

m

мастильний; _Ьіісhзе

мазничка;

_Ьіісhзе шіІ

мазничка 3

f

Schnauze

н6сиком

Schmiere f

мазюка, мазь, мастило n
мазати, [виJмастити
Schmierlfeft n сало до мащення,

зсЬшіегеп
_пиІе

f

борозна для мастила;
_ііі n мастило; _зtоll m ма
стильна речовина

t

8chmierung t смарування 11', ма
щення m
Schmiervorrichlung f пристрій m
до

мащення

шмергель; _всЬ1еіІшмергелеве точиБсЬші6 1n шрам
[ло n
Schmuck m убір, озд6ба f

8chmirge\ m
vorrichtung

t

schmugge1n пачкувати
Schmugg1er m пачкар
Schmutz т бруд
Schnabe1 т дзюб, клюв6к, н6сик
Schnalldorn т шпеник пряжки
Schnalle t пряжка, застібка

sсhnаllеп зашпінкувати, застебнути
Schna\lstrippe
ремінець
т
з
"ряжкою, пас6к n~ 3 П_

t

т

Schnappldecke1
1>;

_зсЬи8

t

БсЬпаиlраиве
1І0ЧИНОк 11t

Scbnecke t
tвинт

1n,

пружинне

віко

влучннй вистріл т

t

кор6ткий

шнекова

шнек

1n;

пере-

шруба,
слимак

Schneckenldiskus m шнекове кру-,
жаJlО n; _getriebe n
шнекова
передача (; -"ad n шнекове
к6лесо
сніговий;
_anzug 111.
білий
[маск- ]халат;
_ЬгШе
протиснігові окуляри рІ; ..decke
f сніговий п6крив т, С_ вкриття

Schnee. ..

t

n; _lIugzeug плітак т на нар
тах; -.gestober n хуртовина (,
завірюха (; _graben '" щанець

m

із
снігу;
_шапІе1
білнй
[маск-Jхалат; _schiId m сніго
ВИй
щнт,
проти снІжний
щ-;

_всЬиЬ m нарта (; ~сhuhНіulеr
нартівник : _schuhtruppen (ір7
иартове військо n; _verwebung f
замет 1n,
заметіЛЬj
_wehe

m

schmieden
Schmiedelwagen m віз польов6ї
кузні; _werkzeug n ковальсьКИЙ
БсЬшіег

8chnellziindscbnur

ш_

m

t

заспа, меl'елиця

Schneid m

"t,

бравість

баскість

Schneide

t

t

(коня)

""зо

(Me"ser-)

n
Sc,hneider m
вістря

моторність

(,

11,

кравець; _bandwerk n
кравецтво;
_werkstatt
кр"
вецька майстерня (, швальня f

t

schneidig бравий, баскИй
Schneise f IІросlка (в лісі)
Schne11lbrigade f
моторизована
бриrада,
легка б_;
_Ьооl
n
ШВИДКОП;,Іавний ч6вен m; _briicke
t міст m при швидше ної буд6ви;
_drahthindernis n
перен6сно
складна переп6на

Sсhпеlllеиег

n

t

густий

вог6нь

m,

частотливий В_ т, перебіжний
В_ п'/,; --fcschiitz n швидкостріль
на гармата (; -1<апопе
швид
кострільна пушка
SсhпеЩllпgzепg n перег6новий лі
T~K
m, пру дколетний л- 111 ;
_hindernis n імпровіз6вана пе
реп6на f
SchnelIigkeit хуткість, швйдкіСТЬ
Schne11lkreuzer m швидкоплавний
крейсер; _Jadegewehr n швидко
стрІльна rвинтівка (; _Jastkraltwagen m швидкохідний ваговіз,;
-Іаиl
'" біг на швидкість;

t

t

_schreiber m швидкописний те
_.еграфний апарат; _waage кан
тар

m; _lііпdsсЬпuг

шнур

111, JJbOHT

1п

f

t

бікф6рдів
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SсhпЩ

Schnift m

р6зріз,
виріз,
Крій;
_lІіісЬе f січна пл6ща; _!іп.е f
січна (лінія); _me••er n різак m;
_punkt m т6чка f пересічі;
_wunde f рана від урізання,
уріз

m

f мотузок m, шв6рка,
шнур m; -he.atz тоблямівка f
із шнурів, озд6ба f з ш
Schniirlschuh т черевйк; _вІіе!еl m
Schnur

, шнурувальний
Schober m стіг
Schonung f піклування n;
мія

(сил);

незайманий

m: _

f

екон6ліс

m,

'lОлодняк
der Truppe збе
рігання n сил війська; -"bediirltige тнемічний, потребуючий
піі<лув:іння

schoplen черпати, творити
Schopllgeschirr n черпак т: _kelle
f ківш т: _.teHe f водопоста
чальна

устан6ва

Schornstein m димар
SchoB т пола f
Schotter '" шутер, рінь (; _.traBe

f

шосовий шлях

m

навскоси, навскІс
Schraglleuer n навскІсний вог6нь
_..ziindung f скісне підпалю

schrag

m:

n
Schramme f шрам т, щербина
Schrank '" шафа (, шахва Г: kleiпег _ шафка, мала шахва
Schranke f бар'ер, рогатка; перегор6да:
tragbare _ рух6мий
вання

бар'ер, р_ рогатка

"'Іn шрапнеля (, шрап
f шрапнельні
f шрапнель
на фаната; ~ііНе f шраllнель
ний к6рпус "'; _!іпіе f шрап
нельна міна, Ш- фугаса; _schirm

SchrapneH

нель;
_iiillung
кульки рІ; _granate

даш6к

для

охор6ни

lІеред

шрапнельними кульками; _schuB
'" п6стріл шрапнелею; _ver.chlag
m (Osterr_> скринька для щрап
нелів

Schraube f

шрубовИіІ в_ m; _liпіе
шрубо
вз лІнія, rвинтовз "-; _шuttег
мутерка, матка

f

Schraubenmutter . " МУТРQВИЙ
Schraubenlnabe f маточина труби;
_satz m rвинтовий лІвар; ~сЬlііз
веl m мутровий ключ; _steigung

f відстань;
лещата р!;

_strahl m

струмина

від пропелера; _uш

f

-stock т затискйч,

повІтряна

drehung f 6берт m rвииту, 0_ т
шруби: _verschluB m ТОЛОК0ВИЙ
зам6к; _welle f вал6к m rвин
та; В_ m пропелера; .....zieher m
розlшрубник, з,,-

Schral!e f риск а
schraffieren [за]рискувати

т

Schritl

_ прямовисна шруба, п_ rВИIІТ m
Schraubeu . .. шрубовий, rвинто
вий; -holzen т прог6нич з на
рІзкою; _damp!er т шрубовИй
пароплав;
_Ieder f спіральна
пружина; _!liigel m л6пать про
пелера; _l1ugzeug i~ геліок6птер
m (рід літакз) •
•chrauben!ormig rвинтуватий
Schraubeulgang m п6верт шруби;
_gewinde n rвинтовий виступ т,

шруба, rвинт m; про
пелер m; _ anziehen закрутитн
(міцно) шрубу; іппеге _ серед6ва шруба, с_ rвинт m; vertikale

Schraublplahl т вrвинтнйй
-"tollen m вrвиитний

кіл6к;
гицлик

(підк6ви)

Schreck

~сЬи8

m
m

страх,
вистріл

перестрах;
для настра

Schreiber m писар
[шення
Schreibldiensttuende т канцелярист,
ділов6д; _gelder ПІР! гр6ші на
канцелярське приладдя; _geriit

n

канцелярське приладдя;

pier n
_stube f

_ра

писальний

паrtlр
tn;
канцелярія;
_tiBch 1>1
писемний стіл; _wesen n діло·
в6дство
schreiten прямувати, правцювати
Schri!t f шрифт m, друкарські

черенки рІ, письм6 n; _liihrer т
писар, ділов6д; -'iihrung f діло
в6дство n; -"tiick n документ
т, служб6ве письм6; _verkehi

n,

тлистування
пер~писка (;
іш _verkehr stehen листуватися,
переписувзтися; _wechsel tn ли
стуваиня n, пер~писка (, ко
респонденція

8chritt m
згубити

крок;

f

aUB dem _ kommen
be.chleunigter_

крок;
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Schro!

пришвидшеннй крок; erzwungener
_ форс6вний крок; Ігеіег _ віль
ний крок; gewohnlicher _ звн
чайний крок; gleicher _ рівний
крок; іп _ lаllеп перейти (з бі
гу) в крок _ liiг Schritt крок за
кр6ком; ma8iger _ мірний крок;
voller _ п6вний крок; _gro8e
р6змір
кр6ку; _maBs!ab
мірило m кр6ків; _шеssеr m =

f
m

m

~аЬlег m кроколічильник; _wechsel m зміна f кр6ку; ~аЬlег m
кроколічильник

Schro! m/n шріт; _kornchen n дро
бинка (; _schieBen n стріляння
дробинками,

с- шр6том

взувати;
ззути

aU5zieben

Schub m [п6]штовх, тяг, Гп61рух;
_ keilverschluB m клиновий за
м6к; _kurbel f ручка замка;
_verschluB m клиновий зам6к
Schuh m черевик; _ЬгеШ8е f чере
вич"а гальма; _druck m набреск
Schuhe р! черевики; _ anZlehen
_

ззувати,

f фабрика взуття;
f підмет ак m; _8pi!ze f
m обуття, Н_ m взуття;
_werk n взуття

Schuhllabrik
~оЬlе
нос6к

Schul . , . шкільнйй, учб6вий
Schuld f борг m, вина
schuldig винуватий
Schuldschein m борговий документ
m

Schule f

шк6ла;

шк6ла

_

черв6них

liiг го!е ОШzіеге
старшин

Schullexerzieren It 'lуштр6ве нав
чання; _l1ugzeug n учб6вий лі

так m; .-gеlесht88сhіеВеп n нав
чальне бойове стріляння, нав
чання б_ с-; _scheibe f
мета
до навчання;
_8сЬіе8еп n нав
чальне стрілян"я; ~сЬіll n уч

б6вий корабель n, у_
Schnlter f плече n
Schuller . "
плеч6вий,

_jосЬ

n

кор6мисло;

суд,,6

плечний;
-1Іlарре f

нараменник m (з сукна); -1101Ьеп m приклад (кулемета); JПа
schinengewehr n ручний кулемет,
автоматична rвинтівка (; -"elbs!ladegewehr
n,
пів автоматична
rвинтівка (; _stiick n (плетений)

Schu8rich!ung
нараменник
m пеЛерина

Schullrense f

старшин;

(; _wehr f

_umhang

m

трензель

траверса
до нав

чання

Schulung f навчання n, вишкіл rn
Schullunterrichl m шкільне навчан
ня n;
_unterseebool n учб6ва
підв6дна л6дка f
смеркання

Schummerung f

n

шування

(на

n;

ту·

мапі)

Scbuppe f луска
Schuppen m ш6па; raHrap
Schiirze f фартух m
Schiirzung f еіпе. КпоІепз зав'яз[ка]
Scbu8 m .вИстріл, п6стріл, стріл;

киДь; elnen _ abgeben стрілити,
ви..;
віддати СТJ?іл; blinder _
сліпий п6стріл; dlrekter _ пр6стий п6стріл; еіпіасЬег _
пр6стий п6стріл; е. !іеl еіп _ гук
нув п6стріл;
indirek!er _ посе
га8апІег _ на
п6стріл,
пр6стий
П_;
бойовий п6стріл, г6стрий П_

редній

п6стріл;

земиий

sch_rler _

_angabe f

стрільнИй;

SchuB , .,

зззн4К3 J позначка влучення, по

казання

стрілу;

n

за

n

В_; _агl

f

рід

m

п6-

_beobachlung , стеження
_bereich 11!

п6стрілами;

6бсgг вогню

schuBbereil гот6вий
SchuBlbereitschal1 f

до вИстрі.1У
гот6вість до
п6стрілу; _еЬепе f горизонталь
на пл6ща стріляння; _еlешеп!е
пІр!

дані

вогню,

елементИ

в_;

_entlernung f д6стріл m, віддаль
стрілу; _Ield n п6ле 6бстрілу;
horizontales _Ield гориз6нталь
ний обстрІлюваний пр6стір 11!
(пл6ща); vertikales _Ield стор
чова пл6ща"
6бстрілу
schu81erlig гот6вий до п6стріJlУ
Schu81garbe , сніп m траект6рій;
-Ieislung f дІйсність вогиЮ.
якість В_, видатність В_; --1іпіе
f лінія п6стрілу; ~осЬ n про

б6Іна "
діра f від п6стрілу;
_prazision , влучність вогню
В_ стріляння; J"aum m урззний
пр6стір; '-lichlung f напрям m
п6стрілу
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schu8sicher

непробивний, забезп~
чений від п6стрілу
Schu6isl,l1ung f пол6ження n до
п6стрілу; _lаl,1 f таблиця стрі
_,яння; _Iechnik f T~XHiKa стрі
•• Яння; _Іешро n т~мпо стрілян
ня; _walle f
стріливна збр6я;
_weite f дал~кість п6стрілу; aui
_weite на п6стріл; auBer _weit,
п6за д6сягом п6стрілу; ІаlвасЬ
liсЬе _weit, дІйсна дал~кість п6стрілу; wirksame _w,ite вІддаль
дійсного вогню; _winkel т кут
нацfлювання; _wunde f стріль
на рана; ~аЬl f числ6 n п6-

schuBsich,r

стрілів

Schuster m

швець;

_geriit n ш~в
_maschine t
_шеssеr
n

ськнй CTPYM~HT m;
шевська

кинп;

машина;

kleines

_шеssеr

книпець j

_ware f шевський товар m;
_werkstalt f шевська майст~рня
Schutt m ж6рства t, груз; _аЬ
ladest,l1e f смітнище n
БсЬііНеlп n трусІння, трусня t
Schutz m закриття n, захист, охо

t;

m

р6на
beweglicher _
рух6ма
охор6на t;
uпЬеwеgliсЬ,г _
m
нерух6ма
охор6на
uпmittеl
Ьагег _
m безпосер~дня охо
р6на
Schulz ... запоБІжний, охор6нннй,

t;

t

засл6нний,

захисний;

_anstrich

m захисне забарвлення n;' _ап
zug m захисний 6дяг; _Ьеmаluпg
f заХИсне забарвлення; _ыlсьь n
ЩИТИК

т;

_brett n

ЩИТИК т,

запобіжна д6ШІ<а (; _Ьгillе t
охор6нні окуляри pl, захнснlо_
pl; _biindnis n обор6нний союз;
_dach '" піддашшя; _deck, f
покрива для

охор6нн

Schiitze m стрілець, 'рядовик піх6ти; gnl,r _
видатний стрілець;
уогіг,іlJiсЬег _
видатний
стрі
л~ць; z,rslreole _п розпор6шені
стрільцІ

schiitzen

захищати,

захистити,

охороняти

Schiitzen. _. стрілецький; ~ЬІ,і
lung t стрілецька частина, пі
х6тна ч_;
_abzeich,n n стрі
ЛЄЦЬІ{З відзнака

(,

В_

f

З3 стрі-

Schiitz,nw'g
ляиня; _аоlІгШ m стріі!~ЦЬКИЙ
приступок;
_ЬаІаillоп n
стрі
Л~ЦЬКИЙ батальй6н т, с_ курІнь

schiitzend захиснИй
1т (Гал.)
Schiitzenldivision f стрілецька ди
вІзія; _,nlwicklung t розсипання
n стрільців в бойовий лад; _eskadron t
спІшена
ескадр6на;
-Іепег n стрілецький вог6нь m;
langsam'8 _Іеоег рідкий стрі
лецький вог6нь т; _lunkstatlOn

f

піх6тна радіостація

Schiitzengraben m

стріл~цький ша
С_ рів; _ auswerfen коші
ти
шанець;
еіпg,всhпittеп,г _
безбрустверовий шанець, безпе
нець,

редгру дни й

(Kampl)groppe
_ liiг Kniende

ш_:
lііг
еіпе
шанець для рою;
шанець для стрі

ляння з колІна; _ lііг
шанець для
стріляння

_

жачки;

Slehende

lііг

Lieg,nde
навле
шанець

для стріляння навст6ячки; ~Ь ..
salz m виступка t; _bekleidung
6дяг m шанця; _,nlwori m на
рис шанця; _рго!іl n пр6філь І/!
стріл~цького шанця; _station f
шанцева радіостація; _Ііеlе f

t

глибина шанця

!'chiitzenlgroppe f

стрілецький рій

С_ відділ m; _Ьаие n CTpiДb~
ниця.
_k,tle
р6зстрільна;
dichle _kelte густа р6зстрільна;
diinne _kette рідка р6зстрільна;
_kompanie
стрілецька с6тн.;

m;

f;

f

t

t

_Нпіе
стрілецька лІнія, р6з
стрільна; 108е _Ііпіе рідка р6з
стрільна;
_lосЬ
n стрілецька
яма t; _lосЬ lііг Ii'g,nde Sсhііlzеп
гніздинка

t

для

стріляння

на

влежачки;
_muld, f гніздинка;
.J1e8t n
стрілецьке
гнізд~;
.J1isch, t стріл~цька иіша; J'eglmenl n стрілецький п6лк т, ці
х6тний П_ т; J'eihe f гусак т,
змійка; J'ndel n зграя f стріль
ців; _8alve t піх6тний випал m;
_8chwarm (Oslerr.) m стрілець
кий рій; _stand m виступка t

(форт.),

ляння;

ка

{;

ст6ЯНl<а

_trupp m

_уегеіп

вариство

m

t

для

стрі

стрілецька лан

стрілецьке то

Jn; _weg m

стрілецька
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Schiitzenzug

.n

t

(алерія
(форт.); -"ug
стрі
лецька чота t, піх6тна чота t
Schutzllarbe
захисний к6лір т;
_Iiirbung f захисне забарвлення
n; _lIieger m сторожовий літак;
~еЬіеІn захисний 6бшир т, кол6нія (; _geleit n еск6рта t; _geral
заХисне ПРИJ!аддя; охо
р6нні речі рІ; ~пЬе
захис
ний каптур т;
_ЬоНе f
охо
р6нна
обол6на,
захисна
0_;
_liпіе , лінія прикривання
5chulzlos незахищений, беззахис

t

n

t

ний

Schutz Ilosigkeit , беззахисність;
_maske, м!!ска протиг!!за; -",а8паЬmеп

'Ір!

_nelz n

захисн!! сІтка

f

охоронні

запоБІжна планка;

охор6нна поліція;
1Ь
запобіжника,

заходи;

t; _planke
_poHzei f

_ring т
упІрне

кільце
к- n;

n запобіжна сіль t (пр6ти
_salzdecke f завіса для га
зових схованок; _schichl t захи
шувальний шар т; _schild т
_5аl.

г!!зу);

запобіжний "руж6", з_ щитик;
--"lаllеl
ескадрилья повітро
охорони; _BleHung .f прикривна
позиція; -,,!Opsel т запобіжна
затичка ,;
_Iruppen (lрl охо
ронні війська nlрі;. _unlerschlupl
'ш захисний бліндаж; _vorrich-

t

lиПІ:

,

запоБІжний

_wa"h~

,

_wagen

т

тр6J!ЬНИЙ

охорона,

пристрій

т;

конв6й

т;

охор6нний

віз,

КОН

;
aulge-

в_

(панцеропоїзда)

_waH т охоронний вал;
tragener _wall наноснйй шанець,
н_ охоронний вал; _wand t охо
р6нна стіна, 0_ ззсл6на; kreisftirmige _wand кругова засл6на;
_wehr t захисний
вал
т,
бар'єр

Schwache

m

t

сл!!бість, малочисель

ність, слабий пункт

:schwachgeladen

m

заряджений змен-

шеним зарядом

Schwachheit t неміч (, 'безсилля n
Schwachslrom т малий струм
Schwachung, ослаба, ослаблення .t;
_ des Feuers ослаба вогню
Schwaden т (шкідливий) випар;
п6кіс (скошена трава); _schicht f

Schweil
запобіжний
_всЬіе8еп

t

n

шар т протигаза ;
хемічне стріляния

"інна сОтня,
ес"адр6на, швадр6н[а] m
Schwalbennesl,n б~рчик т (музи

Schwadron

Schwamm т губка f
[кантів)
schwammliirmig губковатий
schwanken хитатися
Schwanken n хитання, коливання,
хиткість t; іпв _ bringen ззхи
'І'ати, порушити

schwankend
Schwanz т

хиткий

(літака) хвіст; (ляфе
та)
х6бот;
_ de8 F1ugzeuges
хвіст літака
Schwanz . _. хвостовий; _1І08зе f
хвостовий стабілізатор т; _geхвостове
опірення;
lieder
_knochen m гузівка
schwanzlastig (літак) 3 хв остови>!
тяготінням

n

f

Schwanzllastigkeit f

тяготіння rt
(літака на хвіст); Jiemen m
підхв6сний ремінь, підхв6сник;
_schwimmer m Х80СТОВЙЙ попла
вець;
_sporn m леміш літака;
_stiick n хобот n (ляфета), ма

'rаЗиll т (збро!);

СТОВИЙ

_triiger m

хво·

зв'язень літака

Schwarm т (Oslerr.) рій, лава;
-->.ttacke f ат!!ка л!!вою (KiIlHOTa)
рОІТИСЯ, розсипатися в
розстрільну; _ lа8зеп розсипа ги
в розстрільну, р6єння

schwarmen

Schwarzlboden т

чорнозем; _риlуег

n

чорний п6рох m; lеіпев _риl
ver n дрібний чорний порох т;

_scheck т стро"атий ворон-кінь,
,,-. ворон,ько;
_8сЬішшеl
т
темносивий кінь
стан

Schwebe f
тіла;

іп

m

der _

причепленого
вневиясненім

стані; _ЬаЬп' линвова залізниця;
_geschwindigkeit ,
найменша
швидкість літак!!

Schwelel

т

clpKaf; gepulverler _ m

порошк6ва сІрка

f

Schweleldioxyd n сірчаний ангі
schwelelig сірчаний
[дрит '"
SchwelellBiiure' сірчана кислота;
_wasserstцll т сірководень

Schweil

т хвіст (коня);

підхв6сник

_riemen '"
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Schweigebaiierie

Schweigelbaiierie t мовчазлива ба
терlя; _maschinengewehr n мов
чазливий кулемет

Schweigen n
zwіпgеп

m

мовчання;
zum _
(Ьrіпgеп)
примусити

мовчати

sсhwеіщыlіі n крил6 сідла; _decke
f пітник m
schwei8en СПО грів ати
Schwei8І mіпе
f спогріта мІна;
_8іеНе f спо грІте мІсце n
SchweIgescho8 n димовий гарматень
Schwelle
порІг;
лежень
(залізниці)

t

Schwelljoch n сторч овий стоян
Schwemme f мІсце n купання ко
schwemmen купати к6иі
[ней
schwenken зах6дитн, зайти
Schwenkpunki m вісь t зах6дження
Schwenkung f зах6дження n п6верт m;
gruppenweise _ t за
х6дження n р6ями;
ЬаlЬе _ f

m,

півзвор6тний рух
п_ 6берт
т,
IL. ззх6дження 110,
П_ п6верт m; _ recht" зах6дження в
право; zugweise _
зах6дження
n чотами; _sachse
вісь зз·
х6дження, В_ п6верту (ляфета);
_6winl,el m кут зах6дження, К_
п6верту (ляфета)

m

Schwenkwerk
нізм m

f

пповорітний

меха

SсhwеrlаrШlеrіе f важка артилерія;
Jihletik важка атлетика; _Ье
schadigie m тяжко підвереджений,

t

т_ ушк6джений

Schwere f тягота,
schwereniztindbar

важкість
ВlІжкозав6гню-

вальний

schwerllallig

непохапний; незграб

ний, неповор6тний, тяжкотілий;

_IШсhlіg мало леткий, тривкий

Schwerlgewichl n головний тягар
m; ..indu.lrie f важкий пр6мисл
m; _krall f сила тяготи
schwerkrank тяжкох6рий
Schwerpunki m центр ваги; пункт
головн6го

удару;

-.kоmрапіе

f

с6тня, шо завдае головний удар

Schweri n

меч

m; -"Ireich m

мечем
SсhwеrvеrW1ІПdеіе

m

у дар

тяжкоранений

Seellug"iaiion

Schwesierl"chiff n однотип6вий ко
рабель;
_waffe t спорІднений
рід m збр6ї
5chwierigkeii трудність, важкість,
перешк6да
SсhwіmmlЬаssіп
сейн m; _dock

n

ШІИвацький ба-

n пливучий док m
Schwimmen n плавання n
·schwimmend вплаз
,
Schwimmer m сучка t, поплавець;
_lIugzeug n водолітак, гідролі
так

5chwimmllahigkeii t ПЛИВУЧІСТЬ;
_gtirlel m рятунк6вий п6яс;

m плавний
t; _korper m

_kаmрlwаgеп

т_амфlбія
вальне

тіло

n·;

дувний ч6вен

танк,

поплавець;

пла
на

(rумовий); -.krап

m

плзвальний кран;
плавець, бурдюк

_sack m

по

(КорІ) m задур, 6дур;
непіддатливість за
воротові у голові
sсhwшgеп в\брувати; розмахувати,
набирати р6змаху
5chwingen n розмахування; вібру
вання;
_fIieger m орнітоптер
(літак); _lІпg m діт з п6махом

SchwindeI
_Ireiheii

t

!'рил

Schwinghebel m рівноважник
Schwingung t двигіт m; вібрація;

коливання n, амплітуда"; --віашр
ler m рес6рний відпружник;
_sle"tїgkeii
мІцність при вібру
ванні;
_skreis m коливальний

t

_weiie f ши
рина коливання, амплітуда руху
schwitzen пітнlти
sсhwбrеп присягати, клястися
Schwung трозгін, р6змах, сміливість ': -I'ad n маховик т, ма
хове к6лесо n
5е.
м6ре n; _ m 6зеро n
5ее __ . МОРСЬКИЙ; _bataillon n ба
6брис,

к_ 6бвід;

t

тальй6н

m

мирськ6ї

піх6ти;

_dienst т морська служба (;
_еіgепsсhаliеп
l1Р!
мореплавні
якості, М_ прикметності; _fabїg
keii f мореплавність; _Iahrer m
мореплавець;

_Iahrl f

мореплав

ство n, мореплавба; _Iahrzeug "
мореплавне судн6; _lIaltermine f
підв6дна фугаса; _Ilugstation f
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5eeflugwesen

5eilenabstand

стація водолітаків; _flugwesen 11
морське летунство, м_ авіяція (;
_f1ugzeug 11 водолітак т; _Ігопl

Beelverbindung f морське сполу
чення 11;
_verkehr m морська
комунікація (; _wehr f морська

_Іаflеl

обор6на; старші річники р! за
пасу фль6ти; _welle f морська
хвиля; _wевеп .t морськІ справи
р!; ~еісЬеп t! морське гасло,
м_ зна)( m; _zug m морська
експедиція f
5egel n вітрило
5egel. " вітрильний; _Ьооl n ві
трильний ч6вен; _lIieger m ві
трун, плянер (літак);
_llug m

f

дрилья;

бойова

_gang m

морська

еска
11

хвилювання

м6ря; ЬоЬег _gang сильне хви
лювання 11 (м6ря);
-.gelechl 11

морськИй бій m; _Ьаlеп m мор
ський порт; _herrschall f пану
вання 11
на
м6рі;
~аЬеl 11
морський кабель m; ~аdеtt m
морський кадет; _kашрl m бо

ротьба

f

на

м6рі;

-.ІІаг!е

f

безмотор6ве

морська мапа

_eeklar

м6ре

гот6вий

до

вІдпливу

на

'

5eelkno!en m морський вузол;
_krieg m 'морська війна (;
..I<riegsleilung f керівництво 11
морськими дlямн; -.kriegsspiel 11
boeHHO-МОРС1>ка гра (; ..I<unde f
гідрографія
Вееlе f душа; канал т цlвн

ВееlепlасЬае f вісь каналу' uIB[K1H;
_duгсhше"sег m = Beelenweile f
кал!бер m;

-1iinge f

І\о,\жииа

літання

_f1ugsporl m

n,

б_ літ;

спорт безмотор6вого літання; _flugzeug n пля
нер m, вітрун т, безмотор6вий
літак m; _шасЬег т парусник
segeln пливти вітрилом
Segellschiil n вітрильне судн6, ві

трильник m; _Iuch n парусина f
5еЬ ... зоровий, оптичний; Jeld n
п6ле а6ру; _grenze f границя
з6ру; ':'kraft f сила з6ру; -.kreis

m

круговид;

m; _probe f

_Iuke f пр6зlр[ка]
'визначення n на

І(зналу u[ви; ~obr '1. внутрі'шня

6ко, сщідба видности; ..гоЬг n
зорова труба f; Jchlitz m зо
рова щІлина (; _weite f вид-

мореплавство 11; ~оlоІаІ "!' в?Як
морськ6ї
піх6ти;
_stre.tkrafte

f

p~pa 'f' гармати; _wei:. (каЛ,lбер
Seelleule тlр! моряки, морцІ;
, ...Jultatreitkriilte flp! м6рсько-по , ність. вІддаль видности
'вl"ряні сили; _шасht " .юрська І зеісЬІ мілкий, неглиб6кий
'. могутніс'І'Ь, М_ потуга'; _шапп m 5eidenlgewebe n шовкова тканина
f; _grUn n шовкова зелеиь f
морець, матр6с; ..шеilе f морсь
5eilenllahrik f миловарня; Jieder m
ка миля; _шіпе f підв'6дна мІна;
мнловар; _versorgung , милове
....оШzіег т
старшииа
фль6ти;
постачання n
...геіве
f морська п6дорож;
J..schlachl f морський бій т; 5еіl 11 линва f, канат m, код6ла f
~acbillaЬгI f морська плавба, 5еil. , . кодl.1ЬНИЙ, линвовий; ~аЬп

f Ір!

морська

збр6йна

сила;

-вlurш шторм, буря f на м6рі;
_Ііеlепше_sег
m оливниця (;
_Ігаоврогl m статут m морських
, трансп6ртів; _Ігорр' m морська

f

команда, м_ вІдділ

seetiichtig загарт6ваннй на м6рі
Seeliiherlegenheil f морська пере

вага; _цпlаll m; нещастя n на
м6рі, кораблегибіль f, розбнття

n

корабля

'seeuntiichtig незагзрт6ваний на м6рі, непридатний до мореплавства

Dtsch.-ukr. 7

'лl/нвова залізниця; _bahвablei

lung f вІдділ 'т линвов6І за
лізниці; _bahnsaule, f підп6ра,
стовп линвов'6J залізниці; -.Ьгеш
ае f кодlльна 'гальма, линвова
г_; jriick« (' [з]висний міст;
_lііЬге f Кодl.льннй пdр6и m;
-гоНе
f кодlльне коліща n;
_іrошшеl
кодl.льннй барабан;
_werk
оснащення, такеляж т
(мор.); _winde f линвова кате

n

f

ринка

Seite f сторона,
Seitenlablenkung
m;

_abstand

бік т, КРИJl6' n
боковий вlдхил

t

11~

інтервал,

про-
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SеіtепаЬtеiluпg

міжок; _аЬtеiluпg

f боковИй заrlH т; _аЬwеісhuпg f деривація,
боковий вlдхил т; -"пsісht f
профіль

т,

перекрІй

т;

~verbesserung.

стеження

n;

уоНе

стежовИЙ.

.JJeweguog f

поправка на де-

вий вlдхил т; (арт_) деривація;

пересунення

n вздовж фронту;
_vorsprung m боковий виступ;
_weg т бічна дорОга (; _wehr f
траверза;
_wind m боковИй
вІтер
.
Sekretlir т ..секретар; veranlwortIiсЬе. _ відповідальний секретар'

.JJеоЬасbluпgsрuпkt

боковий

f

ривацію і збочення (через вітер); _verbindung.' f зв'язок т
здовж фронту; .....v.erhilltnis n видовження ; _verschiebung f ·боко-

_ansichl f повний профіль т;
_balken т бокова стовба (;
_begrenzer m обмежннк (кулемету); _be"bachtung f бокове
т

SеlЬstuпtегltaltuпgstrіеЬ

schaHer т боковий перемикач;

пункт;

фJIЯНКОВИЙ рух т;
_ыІІt n крило сідла.; _deckel т
бокова покришка f; _deckung
бічний вІдділ т, б_ охорона;
забезпечення n крила, фл"нко-

t

~klor т вирізок, сектор

ве
прикриття. n;
bewegliche
-.eleckang .рухома боков4 охорона; stehende _deckung неруХОма

>")1-'

sekundiir вторинний, другісний І '!
Sekuodenl,messer т секундомІр;
_пЬ.

t

f

секундомІр

m

бокопа охорона; _Шісhе
бічниця; _gang т бщовий хід, б_
рух; _gewehr n, баtнет т; апlgepfJanztes _gewehr n настромлений баtнет т; _gewehr aulpfJanzen настромити баtнет; тіІ ge,іііlltет _gewehr angreifen іти на
баtнети; ...gewehrlasche
баtнетові піхви t{pl; ~пІ t (O"lerr.)
боковий вІдділ m; -ІіЬеНе f бокопа
поаемниця;
_marsch т
флянковий марш; _тотепl n
момент т обертання; -'1eigung
нахил т, крен т; _panzer т
бок-овий панцер; _раtгоuШе f
боковий патруль т, 'б_ дозір

selbslandig самостІйний" окремий
Selbstiindigkeit t самостІйність

т; -Іатре
бічна рампа, бокова плятформа;
~ЇСhtlеld n

т 11<0 автоматичного· заряджування; _ladewalle f самочинна

Selbstl~~I,!pferung f
самож~ртва;
_Ьеkоsllguпg
f харчування n
приватно; _bewu6tsein n самосвідомість t; _епtzііпduпg f автоматичне підоа.~ення n, самочинне 0_, самозаймання; _erhaltung t самоохорона
sеlЬslhеттепd самогаЛЬ!/llвний
Selbstlhemmung f самогальмування
n; _induktion f самоіндукцІя;
-Iadcgewehr. n автоматична, tвинтlвка f; _Iadepislole
автомаТИЧIlИЙ пістоль m, самочинний
п_ т; ~Iadevorrichtung
uрилад

t

t

t

t

t

горизонтальне

пОле обстрілу;
uоворітний мехаиlзм т гармати; JЇChtuug
скісне нав~дення n, с- націлювання n; -.richtwerk n .поворітний механІзм m гармати; -.ruder
n стерна наuрямку; _schlag т
боковйй у:цар; _sch\itz m бокоаа щІлина; -"chutz т бокова
о)Сорона (; _sicherung t б,окове
забезпечення n, б_ охорОна;
_Bleuer n напрямне стерна, с-

,Jlchlmaschine

ІІовертів;

t

_BleBerer

напрямку; _stеuеruпg
ня

n

в

зброя,

автомаrична 3_; -lideавтоматична обтурація
(арт.), _mieler т що живе на
приаатній квартирі; _mielerservis
m (Osterr.) квартирове, гр6ші
на приватну кварт,иру; -.retter
т кисневий апарат, протигаз
системи Дрегера- Тюбена; -"chulz
m самооборона (, самоохор6на
t; _sehen n особистий догляд т,
0_ стеження; _sрrепguпg f самовибухання n; _tarпuпg f ,са-

rung f

t

тетерник

f

момаскування

керуаан-

горизонтальній

uлощі;

_slreuung f бічний розсів т;
_Btiick n стовба t ляфету; _вт-

.еlьsшitig

-

ний

n

самодіяльний,

І SеlЬsфііtigkеіt
самочинність;

f

самочин-

самод\яльніс!ь,
_uпlегhаltвпgВlrlеЬ
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SеlЬstvегlеugпuпg

m

інстинкт

самоох6рон,и;

_ver_ver-

lеugпппg f caMOBiДД~HiCTЬ;
рllеguпg f харчування' nвласнИм
'коштом; -,-verstiimmler" т самоскаJIічеІ<ИЙ; _vегstiimm(е)luпg f
самоскалічення n; ...vегtеіdіguпg
f самообор6на; _vertraueo n
самоп'евність
(,
самодовІр'я;
_vегwаltuпg f
саМОВРЯДУВ8'ННЯ
n; _wehr f самооБО]J6на; _wirtscbaft f господарна діяльність;
Jersetzuog f самор6зклад т;
Jiinditog f самозаймання n, автомати"не зап~лення n '
\
Se!enzelle f сел'ен6вий 'елемент т
SeltenbeH f рідкість
Semaphor n семаф6Р т
Seodeo n радіопередавання; Іооеоdes _ передав'ання звучальними
, іскрами
Seool.er т висилач, передавач;
...аоtеппе f висил~льна
aHTeHa~
_еmрШоgег т радіопередавач І
радіоприймач
'.

Seode[sta1ion f надавальна стація;
_welle f хвиля передавача
Seof т гірчиця f
Seof __ . 'гірчичний; _gas n гірчичний газ т, іприт т; _gasschutz-

f протиіперитна масть
оливниця (; _Ьгuппео
т додільний кол6дязь; ~оІ n
seokrecht сторчовий
[вис6к т
Seokrechtai1fnahme f вертикальна
свіТЛ(ІНа, в';" здійм~ння n
Senkrechte f прямовис т, сторч т
Seo'k[schacht т мІнний кол6дязь;
_schuB т вистріл під кут6м нава!Ье

Senk[blei n

.

К!,6I'ення;

вежа

f

Senkuog f

__ Іпrш

т

висув~льна

'

з[ниження т, по_, с[хилення' n; _swioke! т кут схи-

Sej>aratismus т сепаратизм [лення
Ser~eaot:т сержант

SerleolOchaHllng

f

групове

вми-

SісhегuпgshеЬеl

веtzеп ст~вити,

Seuche f

по_,

у[стзновляти

зараза; п6шесть, заразлива 'недуга; _пЬеkііmрfuпg f
боротьб~ з недугами; _пgеlаhr
,'небезпека зар~ження; _пkоmmissar т комісар для боротьби
з недугами; _olazarett n п6шесний шпиталь т; _пtгаgег т
перен6сии", п6шести
Sextant т сеКСтант
SісЬduгсhlгеssеп ппостепенне пе
ренjшання через 'обор6нну з6ну
/ в6рога
"Sicbdurchwinden n про смикання
Sicberer т запобіжник
Sicberbeit f безпека, безпечність,
певиість; _sЬеваtzuпg f (стала)
зал6га для безпеки; _sdieost т
служба f охор6нн, с_ забезПечувішня n; _skappe f запобlя<Ний ковпак т; _skоеllizіепt
т сіІівчИнність f безпеки; _вта8п~Ьте f засади рІ охор6ни, з_
рІ з'абезпечення; _ssprengstofi m

безпечна вибух6ва речовина Г;

~vеоШ
-"visi~

запобіжний клапан m;
найменШИй м!рні!К т;
_swalze f ва,л6к т б~зпеки;
_szooe f безпечна' з6на '
sichero запевнювати, за[безпечувати, у_, забезпечити; (збр6ю)
ставитИ на запобіжний звід
sicherstelleo забезпечувати, захищати
'
Sicherstellung Г' за[безпечення n,
у_, забезпека, запевнення n
$icberung
у[безпеченilя ", за_,
охор6на;
(зброя)
запобіжний

n

n

t

bewegliche _ f рух6ме
n; _ f der fiihrung
командування n;
_ f der Truppe охор6на вІйська
Sicherungs... забезпечувальний,
звід

т;

забезпечення

забезпечення

забезnечальиий, рхор6нний; ....аЬschnjtt т хор6нний відтинок;

Serpentlde 1 з~крут т дор6ги, лу-

...abstaod m, віддалІ' f безпеки;
...abteilung f охор6нна частина,

Servi. т ЖИтлове т, квартир6ве
1!', квартирні rр6ші рІ; ..klasse f

_besatzung f охор6нна зал6га; _diei!St m забезпечувальна
служба,f, охор6НН,а с_ Г; .._Ieder
f запоБІжна пружина; _lIugel т
охор6нне крил6 n; ""ЬеЬеl т

Ka8H~

n

,

ковина; _пwеg '1n вильниі;: шЛЯХ
Sernm n серум т, сировіщя f

кляса, житлов6го

к_

seBhal! (Оа.) трив~йй
7*

квартир-

[ного

Ч_
ч~;

охрр6ни;

забезпечувальна
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Sicberungsklinge
запоБІжний во!жіль т;
зо!щіпка
запобlжннка

Jl:linge f

(замка);
-Ііпіе ( лІнія забезпечувань;
_ша8паЬшеп (ІрІ зо!ходи рІ без·
печенства, з_ рІ охор6ин; _or-

gan n

6рган т

охор6ии,

0_ т

забезпечення; _palronille f за·
безш!чувальний р6з'ізд т; _ро
вlеп т охор6ниа стІйка І; Jiegel твlдруб; -"child т запо·
бlжннй щит; -"chleier т охо·

р6нна засn6на (; _trnppen І/рl
охор6нні військо! n/рl; _vorrich-

lung f

запоБІжний механІзм т,
з_ пристрій т; охор6нник т,
запоБІжник; _warze f запоБІжний
виступ т; -"опе f смуга охо·
р6ни,
охор6нна
с..;
-"ng т

f

охоронна чот0!

Sicht ,

ність

вид т, видимість, м6ж
стеження; an8er _ поза

границею
видимости;
gegen _
decken прикриво!ти перед з6ром;
вісЬ der _ entziehen укриво!тися

перед СТеженням (в6рога)

sicbtbar видний
Sichtbar[keit , видність; JIlachung
f унагляднення n
Sichl[erkundung , зорово! р6звідка;
_grenze , границя видно сти
Sichtigkeit , м6жність зоров6го
стеження

Sicht[karte ,
т

мо!па п6ля видности;
плян

_verbaltnisse

зорове

bung f

гасло,

з_ знак

зорове
оптичне г_

n

т;

..ge-

гаслування

n,

кипіти
токріпник; _punkt т
т6чка
кипlния; _Іешрегаtur
температура кипlния
Sieg т перем6га, побlда; den _
davontragen здобувати перем6гу,

sieden

Siede[kessel

f

Siegel n печатка'
siegen перемогти,
Sieger

f

[взят-и г6ру

побlджувати,

т перем6жець. витязь, по

БІдник

спрена

Signalisation f

гаслування

11,

signalisieren гаСJJуваТИ J сиtналїзу

Signalisierung f гаслування пси
rналізація; akustisch. _ сnухо
ве гаС_1ування;
_ тН Tiich.rn
гаслування

поnотнищами;

ор

оптичне гаслуво!ння 11"

tische _ ,

"

зорове г_

Signalist т гаслівник
Signal[kontakl т гаслов0!

f;

siebenadrig семижильний
Sieden n кипІння

побідити

воєнна зд6бич, трофей 11>
•
siegesbewn8t певний в пер.ем6гу
Sieges[preis ціна перем6ги; -"еі
сЬеп. n трофей, знак ПОбlди;
-"ug т. звитязький п6хід, пе·
рем6жний пsiegreich перем6жний, звитяжний
Signal n гасло, знак m. СИІ'ю1.n m;
akustisches _ акустИчие. гасло;
_ zuш Stoppen гасло до здер
жання ( вогню, авта)
Sіgпаl . _ _ гасло вий ; -"nlage. f
гаслов0! споруда, г_ уряджен
ня n; -"pparat т гаслов(lй а\lа·
рат,
г_
прилад;
гаслівець;
_ballon т гасловий баль6н; _еіп
richtung f гаСЛОВе устаткування
", г_ пристрій т; _lеuи,.Л
гасловий вог6нь т; _lIagge f
гаслівна хоруг6вка; ..geber т
гаслівник ; _geral n прилад т
до гаслування; _gescbo8 n га·
слоnий гармо!тень т; _glocke f
гасловий дзвін6к т; ..granale f
гаслова фаната; ..horn n га
словий ріж6к т,
г_ ревун т;
_hupe f гасловий ріж6к т, г_

вати

п6ля видности ;
,/рl ум6ви стежен
ня, видимість; ..,weite , дале
кість з6ру, вІддаль видиости,
дистанція ВИДНО СТИ ; -zeichen n
_рlап

6ignalwerler

Siegesbente f

_Іеіпе

f

д6тичка
гасловий м6туз т,

г_ линва; _шittеl 11, засіб т га
слування,
гасnовий
засіб
т;

_ordnung f

порядок

т

гаслу

вання; припис т щодо г_; _ра

trone f
.Jakete f

гасловий
набій т;
гаслова ракета; Jchu8
т гасло вий вистріл; -"pruch т
гаСЛОВе повід6млення

f

гаслова тичина;

n; Jtange

_lаl.1

n

f

га

слова таблиця; _lпсЬ
гаслове
полотнище n; _verbindung
га

співний зв'яз6к т,
ний З_ т;

f

світлогас:ліВ

_werfer m

ракетницЯ
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Sigualz,ich,n
.

',і; -z,ich,n n г~сло,

m

знак

f

срlбиа
карделя,
шнур на щапці

Silberkord,1
срІбний

Sinken

т

опадання,

11;

спускання

нетонущїсть

ЧУТ1'Я
в дусі;

m

,

шляти,

пониження,

,

t

Sink_ich,rheit
SЇnn
_е

гаСЛ<і')JИЙ

незат6плюваність,

3МИСЛ, глузд; іш
іш _е ЬаЬеп замн

n.,

задумувати

ВірЬоп т сиф6н
сирена, (сильн(lй) гу дІік
т, ревун т, свист6к т
Sirenen[signal n гасло сиреною ;
_Іоп т звук сирени
Вiltе
звичай т, обичай
sittlich моральний
Silnation
обставини рІ,
пол6-

Sir_n,

t

t

t

ження n, ситуація
Sitnations .'.. ситуаційний;
richl т донесення n про

ження; _рІап
п- пол6ження

Silz

m

ПЛЯН

т сідець, сндlння

лава ДО

сидження,

Sitzen n сидІння
Sitz[gleil_r т вітрун

Sonderg,schiilz
lеlІ, ,

ситуаціі,

n; _bank t

лавка

Воldзl

т вояк,

J>uch n
"ряцька

літуна;

__ Іпlе

t

шанцева приспа
(до сидження
в шанці); _1,I1,г т сідцева та

t

рІлка

Skala t скаля, шкала, п6ділка
Skelett n кістяк т; _ exerzieren n
рямцеве

навчания

нарти, лещети рІ (Гал.);
_Піпl"г т
иартівнйк, лещетар;
Janlerlrnpp т ланка f нартів

Ski n

никІв

Skizz, f

нарис т, крокІ n, рису
нок т, шкіц т;
lliichtige _ f

НарИс т на 6ко, шкІц т на
o~;
panoramische _ f панорам,н!lй нарис т, п_ рисунок

Smaragdgriin
'лень

f

n

смарагд6ва

ае-·

Sockel т тумба f, с6кель; _geschiilz n гармата t иа тумбі;
_ge_Iel1 n тумбова устава (; _Іа-

_b,rnl'

_ehre,

n,

в_

t

вояка

"oldalenhall вояцький, військ6вий
Soldalen[kosl f вояцький харч т;
_kiiche t вояцька кухня; _manlеl т
рада

вояцький плащ;
-"аl т
військ6вих
депутатів,
вояцька рада t; -I"ock т вон

t

Sold[bnch

для

вояцький,

цький,
салдатський;
військ6ве знання

т (сідла); _рlаl. т сидІння т,
сідець; -І"апт (іт Plugzeug) т

f

салдат,

стріпе
т
фах;
стріпецька
книга (,
IL, червоноармІйська
військ6ва честь, ч_

Soldaten . . .

_sland

каБІна

стрілець,

ж6внір; _, der rot_n Arm"
чер
воноармієць;
gemeiner _ ряда
ВЙй
(вояк);
_ zweiter . Кlа".е
ВОЯ,к другої кляси,. в_ З від
ділу liараних

з сідцем для
піл6та, плянер з с_, для піл6та;

_ kissen n п6душка t до сиджен
ня;
_Ieder n шкіряний сідець

~сЬ,іп

werfer rn світломет на тумбі
Soda. f с6да
Sodbr,nnen n зага t
Sohl, f під6шва, ди6 n р6ва
Sohlenled,r n підош6вний ремінь
Sohllinie f горизонтальиа JIінія
Sold т платня (, жолд

IL;
_Ь_пол6-

JIf.фет-· тумба;

f

цький

сурдут,
в_
мундир;
т вояцьке звання 1>, В _
ЖИТТЯ n; _tum n вояцтво, стрі·
лецтво, козацтво; _volk n воя
цтво

1ь книга платнІ, розра
хунк6ва ІС; _!isle f листа плат
ні, J/- ж6JIДУ
Stildner т найманий вояк, жол
дак; _heer n наймане військо
Sollbesland т дійсний стан, штат
ний склад

Sommer[lag,r n JIlтній табір т;
.JJans n :цача (, вілла t; _weg
т літня дор6га (; -zeilabschnitt
т літній

Sonder • .•

пері6д

окремий,

осоБJIИВИЙ,

спеціяльний; _aultrag т особли
ве призначення
0_' доручен .

n,

ня n; .JJelehl m окремий наказ,
особливий "-; _Iernsprechnetz n
окрема
телеф6нна
мережа f;
_flng т особливнй літ; _Iormation f спеціяльна частина, Ч_
окремого завдання; ~еsсhоВ 1>
особливнй

schiilz n

гарматень

т;

-/(е

спеціЯJIьна гармата

t;
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Sопdеrkошшапdо

Jюшшапdо n штаб т особли
вого призначення; _kriegsschauplalz т окремий театр бойових
дій; Jag .. n ізоляцlйннй табір
т; _Iaiarell n ізоляційний шпи
тАль т;
_Ieilung f особливий
пр6від т; _шuпіlіоп f спеціяль

n,
_pionierverband т
не

стрілив о

f

с-

амуніція;

саперна

ча

стина
особливого призначен
ня; _Iruppen (IР! спеціяльні вій
сью!;
_пrlапЬ т
позачерг6ва
вІдпустка (; _walfe
спеціяль
ний рід т збр6і; _wagen' т
спецlяльний віз; Jug m осІбний
пМзд

f

Sonnenjaulgang
strahlung f

т схід с6нця;

n

JJe-

вигрівання
на
с6нці; _lісы
с6няшне свІтло;
_вІісЬ т с6няшний удар; _unler-

n

gang m захід с6нця
sorgen піклуватися, старатися
кого),

дб!lти

Sorgla1t f

(про

(про

що)

дбайливість,

дбалі сть,

старанність
sогglаШg дбайливий, старанний
Sortierung
сортування n

f

спубліка;
союз

t
f

радянська вларадянська ре
_UnlОП f радянський

Sowjetlherrschalt
да; ..republik
т

Sozialjrevolution f
в6люція;
ний

стан

. ..
_diensl

браЬ

соціяльна ре
..зtеНuпg f
соціяль

m

підглядати

БраЬег т пластун, шпирач, шпиг
[ун], вивfдач,
підглядач,
зві
дун; ЬегіНепег _ кІнний звідун;
_ Irupp т відділ пластуиІв, шпи
рачlв, в_ звідуиlв

зорова "ТJIуб!l

f; J<orb

nt кіш :для стежача з баль6ну;
..зсhill nрозвlдчий корабель т,
патрульний "- т

Бр.liег n
шпалlр m;
_ bilden
утворити шпалІр; іп _ апlеlеНеп
уставити в шпалlр
Браll т розк6лина f
SраИе f
щілина, шпара, графа;
durchlaul"nd" _ щілина наскрізь

крил6

n

[(літах)
Браппе f пядь
Браппеп n натягання, напинання
араппеп натягати, натягнути, напинати,

напнути;

(Gew"hr-

hаhп) зв6дитн кур6к,
sраппепd натяжний
Spannjieder
натяжна

спускова

ра

f

п_;

звести

пружина,

JJaken

(; J<elle f

т клям

ланцюг т галь

мівн6го
черевика;
_kloben m
.затиск6виЙ
кулак;
J<rall f
пружистість, розпружність;' си

ла

натягу;

_kralt

розпружність

Оа.""

des

газу

spannkriiilig пружний,
Spannllatle f злучний

пружистий

брус т, з_
m шв6рінь, св6рінь; -гаеl f 'і!lзвlд т, під- т
(курка);
уп6ра; ..riegel т за
щіпка взв6ду; банта; J'iemen m
натяжний ремінь, р_ остр6ги;
..schranbe
натяжна шруба, 11_
rвинт m;
_stiiek n вlзвfд 1п, І
планка; _паgеl

t

_tau'n натяЖна
линва (,
причал т (понт6н);
_turш т кабан (літак)
Spannung
натяг т, натягнення
n, напруга; напружений стан т;
_sablall т зменшення
на
пругн
Spannvorrichtuog
натяжний мепід- т (замка);

f

n

f

ханІзм т

стежовий, звІдувальний;
т звlди рІ, розвІдуваль
на служба f
враЬеп
виглядати,
вистежувати,

Spahjglas n

бр"..

Spaltlliigel т. розрізне
Spange t пр яжка

Spaonweite f

.

розп'яття
перегін т, пр6гilн т;

tnng

n

(крил),

_ der Lei-

перегІн т пр6воду

Sраппzаhп т виступ взв6да

Spant n 'шпанговт т
Брпеп n щадження

f режlм т ощадно
сти, заходи рІ 0 _
Браіео т лопата (, .аетуп; gro8"r
_ Р' велика лопата (; klein"r_
~"ла
лопата (,
лопатка (;
_bl1ltl
""пать
лопати; -1:"SрагшаВоаhше

brauch

n

т

t

ужиття

-'llіеl т держально

Spiitlzerspringer

т

n

n

лопати;

лопати

запlзний

f

р6з

рив гарматня; Jiindung
за
пізнене завогнення
(гарматня)

n

т прохІд, прохlдка (;
..зdаuег
тривалість прохідни
Speer т ратище n

Spaziergang

t

!;реісЬе
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Speiche f спіщя
Speichel т еЛИН а f
Speichenlkopl т заструг спиці;
-rad n к6лесо із спицями
Speicher т шпихлір, ком6ра f,
акумулятор

Spei"e .f їств6 (, страва; Jimmer

n

f,

хагчівня

їдальня

f

Spektra '" спекрзльниА
Spektropbotometer n спектрофото,
метр т

засл6нниА; _аЬвсЬпіІІ т
вІдтинок
засл6нного
ВОГНЮ;
_Ьаllоп т засл6нниА баль6и, з_
аеростат; _belestigu"g f форт

Sperr ...

застава;

_ЬгесЬег

бльокади;

_dienst

перегор6жі

т

проривник

т служба

f

Sperre f зап6ра, переп6на, пере·
гор6жа; барикада

"риге"
заlгор6джувати,
пере_,
БJIьокувати, замикати перед
Sperrer т засл6нник
S.perrllall т випадок, що вимагає
засл6нного вогню; -'eder f пру
жинна за'l'римка; _Іеоег n за
слонний вог6нь т, стримуючий
в_ т; bewegliches _ n рух6ма
вогнева засл6на {, р_ в_ запб
ра
_unterlaule" перебігати
через . вогневу завісу; _рlап т
ПЛЯН~· З3СJI6Н.ного вогню; Jaum
m рай6н засл6нного вогню;

t;

Jignal n гасло для засл6нного
вогню; _skizze f схема засл6н
ного вогню; _streifen m смуга
f ззсл6ННDГО ВОГНЮ j ,Jeichen n
знак m ДЛЯ засл6нного ВОГНЮ;
Jone t з6на засл6нного воrню

SрегсЩіеgеп

n

з_ .літаиия;

літ;

_lогІ

-'ort1inie
_gebiel n

t

засл6нний

літ т,

_Ilug т засл6нний
n форт-застава {;

лінія ф6ртів-застав;

раМн ~
бльокади,
забор6нена смуга {; _baken т
защіпка
затримка {, заск6ч·
ка f заск6чного к6леса; _ЬеЬеl

t,

m замикальний важіль, з_ ст6·
пора {; _bolz n форнір т; .J<eil
т затримний
клин; .J<lappe f
защіпка
замка; _klinke f за·
щіпка, затримка; drebbare .J<linke
поворітна защіпка; .J<linkenrad
заскочне к6лесо; _liсЬІ n світ-

SpieR
ЛО!,~ переп6на f (C~iT~O!de~OM);

Ilше
f лінія перепони, JL
бльокади; _паdеl f замикальна
шпилька;
-rad n заскочний
триб т; -riegel т засув; -ring
т баtнетовий хамутик ; ~оЬг n
муфта f паровідвІдно! труби

(кулемет); _se. т штучне 6зе·
ро n; -"lill т, шпеии.к; _"Ігеіlеп
m засл6нна смуга f
Sperrung f перегорода
Sperrlverband т відділ мІнних пе·
реп6н; _wehг f загата;
Jabnstange f трибовий брусок
Spezial . .. спеціяльний, окремий;

,-gе"сЬоR

m,

n

особливий гарматеиь

спеціяльний

spezialisieren

Г_ m
вдосконалювати, вдо

сконалити,

спеціялїзувати

Sреzіаlisіеtlшg

f

, \

спеціялізація,

удосконалювання

n

т спеціял!ст, фахівець,

Speziali"1
знавець

Spezialislenlum n

спеціялізація

"спеціял!сти тlр,!

Spezialmunition f
ливо

n

{,

спеціяльне. ,стрі

Sреzilikаtiоп f специфікація
spezilisch питомий, специфічний,
одмітний

Sphiire f сфера, обсяг
Spiegel т дзеркало,

т
люстро

люстерко n; пет лиця
мірі); _beobachlung

f

f

n,

(на ко
стеження.

з пеРИСК6пом; _durchmesser m
поперечник дзеркала; .J<olben m
приклад перископа ; ....schirm m
рефлектор. (частина ~вітломета);
_slgnalgerat n гаслова лямпа f
з
рефлектором;
_telegraphenapparat т гелі6граф .
Spiel n гра f, ігранка {; ins_

n

bringen вЗяти в гру; тіІ klingendem _ з МУЗИКОIQ; 'strafegisches_
стратегічна гра; takiische. _ n
тактична гра {; -Іеоlе тlР! му
зиканти;
_шапп
m музикант,
сурмач; _plalz т Ігрище n, бо
іще n; -Іапт m ЛЮЗ, вільний
простір;
-regiment n полк т
прийманий в воєнній грі

SpieR m

спис, копія

палfччя

n

{; _rulen

{lрl
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Spindel
Sріпdеl

n

f

шпилька, шпіндель;

_01

BepeT~HHe мастило

f

протир"звідка,
зйходн
пр"ти чуж"ї р"звідки

pl

шпигувати, підглядати;
зІвідувати, роз_
"рігаl
спірйльний,
шрубуватий,

spionieren

(винтувйтий

спіраля; іп

der _

летіти в спірйлі

Spirallleder f
_1І0І:

m

спіральна

lliеgеп

пружина;

спіральний літ

Spirilos m спнрт
Spilal n шпиталь m; jоmmапdапl
m комендант шпиталю
Spilzaxl f оскард m, сокиряка
Бріlzе f кІнчик m; ап der _ на
чолі; _ der Коlоппе головй кол"ни; _ des GгаЬепв голова ровй
SріlzепlЬаhпhоl m головнй стйція f;
-"ehiirde f керівний уряд m;

_lаМе. m їздовий пер~дної па
ри; _kоmрапіе f чолова с"тня;
_Іеівluпg f найбільша міць, н_
могутність; _treffer т влучення

n

гол6вкою гарм:ітня; _wagenm
ГОJlОВНЙЙ віЗ J r _ взr6н

SpitzlgeBchoB n

г"стрий гармйтень
набій
(рушничний);
острокінчастий дзьо
бйк m; _Ьашше. m джа(ан; _ku(е' f
г"стре стрільн" п,
г_
куля; _kugel шіl Кегп гостре
стрільн" п' із сталевим осердям;
_шппШоп
f
гострозакІнчене
стріливо n, Г_ амуніція (піх6·
та); _еlеіп m гостряк
Splinl m зйволічка (, шпилька (;

m,

m

Г_

_hacke f

_bolzen m загвіздок
Splilter m скалка t
Splitler . .. скалковий;

_lаПІ: m
трйверза f
"рl1НегllевІ непробивйльний скал
ками (гарматнів); _Ігеі забез
печений п~ред скалкйми

t

!'раната скалко
В"ГО дlлання; _kegel m стіж"к
скал"к;
_muпitiоп f
амуНІція

Splitterlg,ranate

скалков6го дfлання

орlitlегеісЬег

траверза;

_wігkuпg

t

дfлання ~ скал6К, скаnкова діЯі

Spion m шпнг[Унl, звідун
Spionoge f шпнгунство п; --"bwehr

Spirale f

ергеnglегliІ:

t

_wehr

захищений від скал"к
Splitlerlslreuung f розсів m скал"к,
розліт с_; _Ігауегое f траверза;

_wігkuпg

t

пасh

чин

riickwarts

m

зворотними скалкйми
врогеп натискйти острогою

f;

остр"га
-g'eben натн,
скати остр"гою;
_Ieder n p~
мі нь mдля(прикрlплення) остр6г;
--"iidcben n Koгicц~ остр"ги
Sроrп m лемІш остр"га; umklapp-

Sporen m

Ьагег _
m відкидний лемІш;
_bals m шййка f остр"ги; jlaoe

t

t

затримка лемеша;
_рlаlІе
оп"риа плита; _sсhепkеl m гІлка

t'

остр"ги;

лемеша

Sport, m

-"pil~e

f

кІнчик m

сп"рт; lеісыlьlеlівсье.r

легкоатлетичний сп"рт

спорт"вий; ...аЬzеісhеп
спорт"ва відзнйка (;
...апlо

SPOM _ _ _

спорт"вий автомоБІль m;

wesen n

n
n

Jlug-

спорт6ве nетунство, с
авіяція (; Jlugzeug n 'спорт"вий
літйк m; -g'eriil n спорт"ве май
но; _lеіІег m керівник сп"рту;
-"ріеl n спортова гра (; _uгlaob

m

(,

вІдпустка

для

сп"рті, спорт"ва в-

Sprache f

участи

в

f

м"ва, б~сіда
Sргосhlkеппег
мовознйвець;
jеппlпіs
f мовознйвство ,,;

--"ом

рупор

t

п' телеф"нна

m

трубка

(,

телеф"нний зв'я
а"к m, м"вний з_ m; _funk т
радіотелефон; ~lеНе
розм"в
ниця, телеф"нна стація; _Іовlе

Sprechlbelrieb m

t

f

розмовний

хлипак

m,

р_ пе

ремикйч m; _Irichter m говір ник,
рупор; Juchl f днеціплІна роз
м"в (телеф"ном), кйрність р_

Spreize f р"зпірка
Spreng _ . _ висадний,
вибух"вий;

розривний,

~usгііsluпg

садн! прилади m/pl;

f

ви

...ЬошЬе

t

t

розривна б"мба; ~liсЬее
пе
тйрда,
вибух"вий
заряд
m;
_dіепвІ m
служба f внсйджу
вання

Sprengen n

висаджування

в

по·

вІтря

Bprengen

(міст),

висйджувати,

висадити

зірвйти

sprenglertig

гот6Ви/1 до вибуху

slаЬШ"іеГf
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Sprenggarbe

Sprenglgarbe f сніп m Розль6ту
скал6к; -.gase пІр! повибух6ві
гази тlР! _gelatin_ f гримучі
драглІ Р!, динамІт т; -.g_scho8
n вибухбвий гарматень т; _graпаlе f фугасна фаната; _ЬоЬе
висота розриву; rich/ig_ .JJoh_
нормальна висота розриву

f
f

Spr_nghohe f висота розриву;, wirk"аше _ f найвигіднІша висота
розриву

f

Sрг_пglkашшег

зарядна камера;

_kapsel f внбухбва капсуля;
_kapselziinder т запальник висаднбї капсулі; _kegel т кбнус

розльбту скалбк, стіжбк р_ с-;

_Jшшшапdо
висадна команда (;
_korper (200 g) висадш! шашка ';
_Iaduog f розривнИй заряд т;

..шаtегіаl n вибухбвий матеріял
т; _шіllе
розривна мІна, вибухбва м_, фугаса; _шШ_І пІр!
висаднl засоби тlPl, вибухбві
3_ т/pl;
-"1Шеlwаg_о т
віз
для вибухбвих засобів; _шuпіІіоп f ..фугасна амунІція; _01 n
нітрогліцерина (; _palroo. f висадний наБІй т;

_palron_oziinder

т ,запальник вибухбвого наббю;

_pulv_r n

вибухбвий

пброх

т;

_puвkl т тбчкаf розриву; ЬоЬег
_punkl т висбкий розрив; ti_ler
_punkl т низький розрив; _schu6
т вибух мІни; _вlоlІ т вибухб-

ва речовина Г;
_BlolIgehalt т
зміст розривн6го заряду; ...1011-

Springbrunn_n тводомет, водо,
т!?иск, водограй

Sргшgеп n стрибання, скакання

Spring_r
гх н

т скакун, стрибун, пли-

sprllzen бризкати, бризнути, при
Sprilzer т розп6рскувач
[скати
Spri!zleuer n вогбнь т спалахом
Sprosse f щабель т.
.
Sprun" т стриб6к, сКІК, переБІГ;
_ (пасЬ vorwarts) прбскок; aus d_ш Sland скок із мІсця;
еіпlасЬ_. _ т прбстий стриббк;
_ шit Аоlапl скок із рбзбігом;
_l1r-ll,. трамплІн т, від~йвня
т;
_enlfernuog f дистанЦІЯ т
перебігу; _fаllsсhігш тлетопад,
парашут; -.gelenk петрибнИй
суглбб т
spruoghaft перебігом,. скбком
.
Sprungsl_llung f ВИХІДна пОЗИЦІЯ
для атаки
spruogweis_ наВСJ{ОКИ, навскач,
скБІ<ОМ;
_ vorgeheo пересуватися скбками
далекість перебігу,
д_ скбку

Sprungweile f

Spule f шпуля; kl_in __ f шпулька
Spiilwasser n помиї т; -.gruhe f
помийна

яма

Брпr f слід т, кблія; _balkeo т
слиж (понтбн); _g_sch08 n дорогосвітивний гарматень т, д_
стрільнб;

-"raoz

леса;
_w_ile f
шир6кість кбліі

т

ббід

ширина

кб-

т6ру,

f
f

Slaal т держава f
SlaalB _ .• державннй; _angehorigk_il f державна приналежність;

Sprengung ,. висадження ,. в по, вlтря, вибух т, [ро]зрив т'
unlerirdische _ f підземний ви:

_grenze f державна границя;
_poHz.i f державна полІція;
_verfassung f конституція; _Уегmog_n ,. державне майнб
Slab т штаб, булава f (Гал.);

lager n склад т із вибухбвими
речовинами;
-"Шсk n скалКа
гарматия;

_Iricht_r m
_trupp т

від вибуху;
команда

f

лІйка

висадна

бух т; камуфлет т
тефера руйну-,
вання (мІна)
Sprenglvorrichluog f порадннк m
для висадних роБІт; _weit. f
інтервал трозриву (шрапнеля);

Spr_ngungsb_r_ich

висадництво; _wirkung
f фугасний чин т, розривний
ч_ т; _wolke f хмарка рбзриву;

_w_sen n

_ziind_r т розрнвний запальнИк

..ЬаЬп

f

державна

залізниця;

жезло n; h_іщ _е' при штабі;
штаб керівництва маневрами
Stiihch_npulver n пброх т в па
"lаЬil стійкий
[лочках
StаЬilisіеГЦ!lgsflіісhе
f стабілізатор т '
slabiliBi_rt стійкий, сталий, не-

_ d_r Manoverleitung

похитннй

t
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Slabilisierung

f

закріплення
n
стабілізація; _ f ап der fronl
стабілізаці'я фрбнту;
_1І08"е f
стабілізатор т (ОІітак)
Slabililiil f стійкість
Slab_. • .
штабовий;
Jrzl т
с6тник·л!кар;
~еlеЬІ т наказ
штабу; Jlildableilung
фото
граф!чний в!дділ т при штабі
армії; JJiiro n канцелЯрія
illTaбу; _сЬеl т начальник штабу;
JeIdwebeI т (O.lerr.) булавний;
_Ieuerwerker т (O.lerr.) бу·
ЛОВНИй артилерії; _hauplmann т
штабс· капітан, шт>!бовий; _horпі_1 т полковий сурмач; _kommandanl т команд>!нт штабу;
_kompanie f немуштрбва с6тня,
штабова 0-;
-'1achrichlenableiIung f штабовий в!ддід т зв'я·
зку;
_оШzіег
т
штаб6вець,
штабовий старшин>!; _ordonnanz

Slabilisiernng

t

t

t

ординарець

lier n
янка

т

штабу;

_qnar-

t,

штабова квартира
стб
штабу; ...rillmei"ler

f

штабовий

ротм!стер;

m

m

_Irompeler
_irupp т

штабовий сурмач;
штабова команда,
lIL

в!дділ;
с6тник-ветеринар;
_wacbe
сторбжа при штабі,
конв6й m штабу; _wachimeisier
т булавний кіннбти, старший

_veterinar m

t

вахмістер;

_zug m

вання, штабова ч-

чота

f

t

керу·

SlacheI т колючка t. шпеник;
_draht m колючий дріт; _drahlzaun огор6жа t із колючого
slachelig КОЛІОЧИЙ
[дрбту
Stadi t м!сто n
Stiidtchen n містечко
SiadiІ kommandanl
m командант
міста, г6роду; _kommandanlur f
командантур а міста, команда М_;

_рІап 111 міська мапа f, плян
міста; _polizei
міськ:1 поліція;

f

_urIaub твідпустка f до MICT~
stafteI t ешел6н т; ескадрилья m
летунства ; JulsielJung t при
ступк6ве розташування n; _breiіе

f

інтервал т поміж приступ

ками; _einscbie6en n пристрілlO
вання ск6ками; _feuer n вог6нь
ск6ками; _feuer
пасЬ УОТ

m

~iins вогбнь

'm

скбками вперед;

SlalJpllege
пасЬ

_Ieuer

m

ск6ками

вог6нь

riickwiirl8

взад

розташ6ваний

"talfeI!iirmig

прп

ступками

т начальник ешел6·
на f; ~ebiel n 6бшир т розта
шування ешел6нів; _kamp! m
бій ескадриль; Jinie
лінія
ешелбнів, лад ескадрильї ф{'6н-

StafleIlliihrer

t

_lаllеІп

ешелонувати

Slal!eIliele t
SlalleIung f

[ТОм

глибина ешелбну

приступкове розташу·
вання, ешелонування n
_ialleIwei_e ешеJI6нами

t

SlahI теталь
5іаЬІ . . .
сталевий,
стальовий;
_Ьаllоп теталевиЙ баль6н (на
газ); _ЬІесЬ n аркушева сталь t;
JJoden

т

сталеве

дно

n,

ча·

вунне дно n; _dorn т проббець;
т сталевиЙ дріт; _diibeI
т сталевий тибель
sliihIern [за]гартувати
SiahIlleder
сталева
пружина;
_Iuiler n сталева переліжка t;
_geBcho8 n ста"евий гарматень
т; _granaie
сталева rpaHaTa;
_gu8 m лита сталь t; _ЬеІш m
сталевий шол6м; JJiille
ста·
леоа обол6на; _hiilse
стал~ва
г!льза; _kabel n сталевий к';·
бель
т;
_kern т сталеве
осердя n; _korper теталевий
к6рпус, чавунний к_; _Ш~nІеl
m сталевий плащ, С- оБОJlОН3j
_рІаНе
сталева плпта; -,"ohr n

_drahl

t

t

t

стал~ва

t

t,

труба

t

о-

t

рура

t;

спис т із стале
вим держак6м; _всЬеіЬе
ста
лева переліжка; _8pindeI
ста·
JIевий стрижень т; _іап n ста·
лева линва t; _troB_e t сталева
код6ла; _werk n стале ливарня t;

...rohrIanze

t
t

_winkeImesser m

сталевий

кут·

нйк; -"арlеn т чавунний утулок
S(ake
тнчина, очепа
slaken відштбвхувати (ч6вен)
Siall т стайня t; j,iirsie f кін·
ська щІтка; _decke
поп6на;
_diensi т сдужба в конюшній,
варта в стайні; JJaIller т ста
єнний
недбуздок;
_knechl m
стайю\р; _Іеіnе
конов' язна КО
дбла;
_pllege
охайність
в

t

t

t
t

t
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Stallsland
стані; _sland т стійло

_wach. , варта
кбнях; _warl.r

n (KOH~);

в стайні, в_ при

т стайнир; -,,~il
охаювати стайню
,

час т

Бlатт т пень, стовбур (дерева);
кадр;

_ .•іпеа Truppenleiles .кадр

частини

'

Бlатт

.

. . . \>сновний, цадровий;
_Ьа!аillоп. n кадро·
вий батальйбн т; _b.salzung f
стала ззл6гз, основна З-J го ..

дишельний;

,1[00Н3

3_

Slammlende (eines Baumes) n від"е
мок т; Jeistung , головний
прбвід т; вісь зв'язку; _lis!e ,
список
т
_таппsсhal!

особбвого

складу;

f кадрові вояки
тlрl;
-І"оl1е
f мобілізаційний
списбк т, анекс m (в Польщі)
~сЬili n матірний корабель т,
су дно-база
'.; _truppenteil т
прина.чежна формація (, юідроБІатрlе f бутиц т.
[ва частина
Stand т стзн, стан6вище n, по·
л6ження
n,; штат, 3ВЦННЯ n;
materi_l1er
m матеріяльний
('тан

Standarle f

стяг

т,

штандар

т,

І<орогва

Standarien _ •• стяговий, прапоро
вий; _be.chlag т заj(lвець стягу;
_осЬцЬ

т

черевик

для

стягу;

_trager тстяговий підстарши
на;
_wache f сторржа коло
Standliihigkeit 'стійкість
[стягу
slandlest стійкий, непохитний
Slandllestigkeit , тривкість, мІцність; -g'ericht n воєнний суд m
slandhait невідступно, витривало
Standhaitigkeit , твердість вблі,
невідступність,

непохитність

standhalten видержатн, витримати
standig сталий, постійний
Standllager n сталий табір n;
_motor т стаціонарний рушІй;
_ ort m

постій, місце

n

М_ m ст6яння
Standorl .. , tарнізо//6вий;

т

коменда"т

schrilt f

статут

пост6ю,

~ltезІ.

tарнізбну;.

m

_vor-

tарнізонбвої
т сторо

служби;

_wachanzug

dienst m

сторожева служба

жевий бдяг в гарніз6ні;
гарнізбні;

_wache

,

_wach-

t

в

головна

slarr
rарніЗ0нбва стор6жа; ..,.wechsel m

зміна , сталого гарнізбну
Standpeiler m стаціонарний пелен
гатор; _punkt m т6чка t сто·

t

Я\lНЯ, т_
п6гляду; _чцасІі.с '1/,
стбянка
f; ~есЬІ n воєнне
право, ,стан т обл6ги; _visier nсталий мІрник m

Stange f

тичина, билб

""

штанга,

жердка

StangenJ.auisalz m мІрник із сте
БJJБм; _belag т покриття n 3
жердбк; _bolzen m передкбвий
швбрінь;
_deichsel t дишель;
_ІіеЬі6 1~ байрачне залізо; _gescbirl' n ЛЗШТУНОК m дишельно!.
пари; _geschirrtau ппосторбнок
1n дишельної пари;; _handplerd

n

підручний кінь m дишельної
пари; _leitung
тичкова лІнія
(тел.);
_plerd n голобельний

f

]<інь т, дишельний ~_ m; ~еЇ 4

ter m' їздовий дишельної пари;
_satlelplerd n пщсідельний кінь
1n дишельної пари;. _telegraph m
тичковий телеграф; _Уіаіес на
цІльник т на висувнім стеблі;

_wischer m щітка f 3 держакбм;
_zaun m байрачний п6від; Jug
m дишельна пара (, д_ тягл6 n
Stapelllaul m спуск корабля на
вбду; _platz m місце пекла
дання,

склад,

СТОС

сила,
міць, чисельний
стан т; грубість (плити); кр6х

Starke ,

m; tiitende _

маль

t

убійча сила

(газу)

Starke . .. штатний, крохмальний;
_bind. t крохмальний бинт m;
_теыl

n

крохмаль т

starken укріпляти,
Starkelnachweis m
тів;
ня

зміцняти

t

таблиця
шта
співвідн6шен-

_verhaltnis n

сил

Starkstrom m

веЛИj(ИЙ

струм,

t

с_

великої напруги; -'lnlage
спо
руда для великої напруги; _Ьіп

dernis n
із

дротяні

струмом

переп6ни 'ІрІ

напруги;
електротехнічна
сбтня для сильних струмів

_kompanie

вис6кої

,

аІасс непорушний, упlрний; _ еіп
gebaut непорушно устаябвлений
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Slarrlultswill

ПО!lітроплав т
системи'; Jchmiere f

StarrJlnlt_chill
цупкої
густе

мастйло

пеклість

m

Slзгt
_ЬаЬо

f

starfbereit
дО

n

n; __ іоо

т

за-

f

старт, '(літака)
підлІт;
смуга підль6ту
гот6вий до зльбту, Г_

стартування

slart.o (Flngzeug) підлітати/ стар
Slarter т стартник
[тувати
SIarfverhiiltoi8 n ум6ва підльоту ,

вlііlі: норовистий [у_ стартування
SШіgkеіl f нбровт (коня)
ст ація; meleorologiscbe
f метеорологІчна стація
Slalioos _ •. стацІйний; ...аnrоl вй
клик стацН; ..bereil8cball f вар
това частйна (на стаціі, стб
янці); .-gebiiude n стацІйний бу
дйиок т; _kommaodaol т ко
мандант двірця, к- rарніз6ну;
_kommando n (Нім.) команда f
двірця, (Австрія) к_
(арні
збну; _perBooal n персонал т
стації; _vorslaod т начальник
стаціі, "- двірця
Slativ n статив т; -.kopl т гОлІвка f статйву
Slaoaolage f загата
51aub т пил, курява f
вlііоЬео запорбшувати
5lапЬІшао!еl т порохівник, бала

Statioo f

f

_Banger

хбн;

т

пиловсисний

апарат, пиловсис; Jchulzdeckel
т
пбкрншка
f від пброху;

_wolke f куРява, TYM.tH т;
dicke _wolke f туман т густбї
пилюги, густий туман т; _wolke
eolwickelo утворити куряву
ззгliчувати, загатити
5lапun: f загата
гребля
51есЬпЬт f секундомІр т
sleckenbleiben застрявати
51ecker т притйчка f
51eckoadel f шпилька
51е:
перекладка і, кладка і;
стежка f
51egreil т стременб; апв dem
без підгот6ви, ЯК стій; не зеі ..
даючи 3 КонЯ
51еЬео
стбяиня; znm _ briogen

stauen

51anwehr n

f

'1-..

n

зупиняти,

"lеьепыіьеоo

зупинити

зупинятися,

стаиути

St.iobrucb

slebend стоячий, _чо,
51ehkragen т стоячий

навстбячки

кбмір
5lеі: ,т стежка f
'
5lеі: . . . підіймальиий; ..brnonen
т артезlйський ,колБД!lЗЬ; ..Ьіі
·gel т стременб n; ..biigelange ..
ушко стремена; ..biigelriemeo m
стремlнний ремінь, путлиця і,
..biigelscbeokel n дуга f стреме
на; _biigelsohle f дно n стреме
на; _еі"еп n телеграфні кІгті рІ
51eigero n лазІння, підвищанкя
51eigernog f зБІльшування ", сте
пен6'вання n
51eigJliihigkeit f (літак) підлет
ність ; -Ilng т підлІткий літ;
.-geschwindigkeil f швйдкість пі

дійю\ния, ш- підльбту; _ЬОЬе
висота

підійманнн,

в_

f

підне

_kraft f підіймальна сила;
-,"ad n заскочне кблесо
5teiguog f крутість, підіймання n;
_ f der ЕіП8сЬоШе крутість f
нарІзів; 8аоllе _ f лагідне пі
дiйMaHHя n;
вlеПе _ f
круте
сення;

підіймання

n

5!eignngBJme8Ber

т

показник

пі

діймання, п-прямовйсноі швilд'

КОСТІ:!; _verhiiltoi8se пІР! ум6ва
f підіймання; _wiokel m кут
підіймання, кут крутости
5teigJvermogeo 'n спромбжність f
летіти вертикально; -"еі! f час
т підльбту, "- підіймання
вlеПстрімкий
51еП . "
крутйй, стрімкilй, урвй
стиіі; _ЬаЬо f стрімка траєктб
рія; -Іепет n звйслий вогбнь т;
_Ienergeschiilz n гармата f звй,
слого вогню; _ЬеїІ
крутість,
стрІмкість; -,"aod т крутйіі край;
_ВСЬЇеВео n
звисле
стріляння;
_8cbuB т звйслий п6стріл; '_nl_r
n стрімкий беріг т, урвйстий
б_ т; крутобережжя
5teїn т камінь
5lеіп.
. камеийстий, камІнний;
_Ьап т кам'янйця і, кам'яна
будІвля f; ..bekleїdung f кам'я
ний бдяг т; _bettnng f кам'яиа
плятфбрма, мурбвака IL; _ЬоЬ

f

rer

т камен'ярський
гірнйчий
с_;
..ЬгпсЬ

мен'яркя

f,

свердел,

т

камеиолlмня

ка

f;
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SteinbrUcke
_briicke f
_koble f

мур6ваний міст m;
кам'яний вугіль m;
_шіпе f кам'яна фугаса; _всыв-
llinte f кременівка, кремінна
рушниця; _6cbiittung f камінний
баllЯСТ m; ~ігаВе f брук6ваний
шлях
m; _topl m банька (;
_werler m баліста
каменомет,
І(аменометннця

St.He f

_ f

місце

n,

f,

f

-

посада;

gescbiltzte

f

захищене місце; оllеnе _
відкрите
місце
вакансія;
seicbte _
мілнна, брід, т; unb.setzte _
вільна посадаSt.llenbe6etzung
зайняття ппо·
сади
StеЩЬаkеn т заскочка
язичок;

f

_шасЬег

n,

f

m

f

стельмах;

f,

JI1arke f

п6ділка дистанційного запаllЬ
ника; _шultег f устан6nна му·
тра; -'1agel m шв6рінь, 6вороть
fi ~Їng m установне кільце n;
_Есыiiвеl т французький ключ;

_scbraube f устан6вний
St.llung f стан6вище n,

гвинт

m

позиція;

постава, пол6ження n; hеlеs\їgtе
_ f укріплена позиція; beberr-

F,cbende _ f lІанівна ПО,знція;
_ bezieben займати позицію;
_ еіnпеЬшеп розмішуватися на
позицію; leindlicbe _ аulгоllеп
згорнути

вор6жу

позицію;

(е

deckte _ f закрита позиція; (е
trennte _ f відрубна позиція;
halbged.ck\e __ f напівзакрита
позиція; іn _ bringen завести на
позицію; kniende _ f пол6ження
n з колІна; liegende _ f пол6ження n навлежачки; _ шіі Сіе ..
wehr

оllепе

постава
з
І'винтіВКОЮ;
відкрита позиція, в_

_ f

стан6вище n; _ оЬпе Oewebr по·
става без гвинтІвки-; гіпglбгшіgе
_ f кільцева _позиція; --liickwartige _ f 'тилова позиція;

5teuer ..•
позицil;
позиція

versteckte _ f

скрита

5fellungs . .. позицІйний; .Jnnaberung f пІдступ m до позиції;
.Jrtillerie f позицlйна артиле·
рія; .Jusban т
розбуд6ва f
позиції; -"au т буд6ва f пози·
цій, злагода п_; -'1elestigung f
укрІплення n позицій; JJezirk

f; _dіvіsіоп
днвlзія першої лІнії, д_ на
позиції; _einricbtung f устатку
вання
n позицій; -'<ашрІ m
позицlйннй бій; -'<arte f плян m
позицій;
_krieg m познцlйна
війна f; JI1e8blatt n батерlйна
пляншета f; _pllicbtige m допри·
з6вннк, побор6вий; -scblacbt f
бій m в позицІйній війні; _verlaul т нарис позицій, перебіг
п_; _verstarkung f змІцнення n
позицій; _verleidigung f обор6·
на
позиції,
0_
на
позиціях;
_wecbsel m зміна
позиції
stelfvertrelend заступальний, на·
т призивна округа

f

t

казний

5tеЩvегtгеtег
гісЬtllпg f

m

заступннк; _уог
прнцlльннй пристрій
вилнця f (залізнИ·
ці), переставний механІзм m
5tешшеіsеп n ДОJlот6
5tешреl m
штёмпеllЬ,
стемпель;
_abdruck твІдтиск печатки
Stenge f стеньга (фJlь6та)
5tengel т китнця (, кутас (дар-

-m; _werk n

мовиса)

5teppdecke f к6вдра
5terbeg.ld n підм6га f на п6хорон
Stereo . .. стереоскопlчняй; --"ulпаЬте f стереоскопІчний зняток
m, с- світляна
51ereoskop n стереоск6п т

51егп т зоря

" зІрка f; liinlzackiger _ т п' ятикутна зІрка (;
s.cbszackig.r _ т шестнкутна

sifz.nde _ f пол6ження n нав·
сид>\чкя; slebende _ f пол6жен
ря n навст6ячки; strategiscbe_ f
стратегічна позиція; iiberbobende
_ f паиівиа по?иція; iiberragende

вІрка f
5tегпit
n дифеніХJlорарзин т
(бойовий газ), етернІт m'
5ternmotor т зірчастий мот6р, 3 _

verdeckte _ f закри
та
позиція;
aus verdeckter _
закритої
scbie8en стріляти

5tetigkeit f тяглість, неперер[и]в.
5t.uer n стерн6, керма t
[ність
Sleuer . .. стер новий

.:. f

панівна,

нантна п_;

позиція,

домі

рушІй
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Steuerbarkeit

Steuerlbarkeit f поворlтність; .J>ord
m права сторона f 6бllавка;
_tiihigkeit f поворlтніСТЬі Jliiche

f

певерхня

_пеЬеl m
лин
лан
JшUрреl
ва

стерна;

_kabel n
J<ette f

стерновий важіль;
ва
стернування;

f

цюг

жіль

m

кермн;

керування;

m

_шапп

m

Kep~

манич, 'стерник

steuern

кермувати, керувати; стер

нувати

n

Steuerlrad

штурвал

стернове

керма

m,

праВИ:>ІО;

колесо,

'; ...ruder n

керівне весл6; рушель

m; -"chaden m ушк6дження n
стерна; _веil n линва керуван
ня; _strich m наJtpямна риска f
на к6мпасі

Steuerung f

стерн(ння

n;

стерно-

вий механІзм m
Steuerzug m тягл6 n керування
Steven m носова частина f (ч6вна)
Stich m ук6л; einlacher _ m пр6стии УІ<6л;
іт _ lа __ еп покину

ти в біді;

_lІатте

f

г6стрнй

кінець m п6лvмені,
язик
П_;
_klinge f залізко n кол6льної
збр6ї; _siige f
ВУЗЬК,а пилка,
ножІвка;
_walle f кол6льна
збр6я; _wort n сл6во, що від
дає суть думки; _wiirterverzeichпі. n ум6вний код m; _wunde f
рана

від ук6лу

Stlckerei f вишивка
Stickgas n задушливнй газ m;
_geschoB n
газо-задушлнвий
гарматень т, задушливий Г_ m
Sticklrauch m душливнй дим; ~Іоlf
m азМ
Stickstol! _ _ _ аз6товий, нітра ___ ;

f

_атрпНе

аз6това

ампулка;

_dioxyd n закис m аз6ту
stick.tollhaltig азотистий
/ Stickstofflpulver n бездимний п6І

1,

рох т;

Jaure f

азб-rова Ц:ИСJIО

та; _werk n аз6това вир6бня f
Stietel m ч6біт; _gamaschen (lрl

t

гетрн рІ; _Ьове
халява

_schalt m

мазь до чобіт

Stiel

m

стояк;

держак,
державка
';
аш Веil топорище

_ m

n; _handgranate
ручкою

шаравари рІ;
_sсhшіеrе f

';

ручна фаната з

аІііЬоео

(з

Stift m
шок,

дерева)

тИбель;

цвя

гвізд6к

Stilel1 n штилет m
still тихий, негаласливий,

'без
шумний
stiЦ werden зцтихати, затихнути,
заглухнути

Stille f тиша
stillend заспок6ювальний
StiЩsitzеп

n

сидіння

спокійно;

Jtand m перерва '," застій;
-sland m der OperallOnen, пе
рерва 'в дІях; _slеhец'
ня

n :стоян

спокІйно

Stiшше f г6лос m; entscheidende_
f ухвальнИЙ голос m
Stiшmung f настрій m
Stink _ _ _ вонючий; -ЬотЬе f

вонюча

б6мба, смердюча б_;
вонючий набій т,
викуРюваllЬНИЙ "- m; _Іорl т

_patrone f

газобаль6н
'
Stirn f лоб ті' чол6 n
Stirn __ '_лобовий, нал6бний; -"'0lо. m носовий рушій (літак);
_partie f лобова частива; ...rie-

шеп т лобовий ремінь;' нал6б
ник;
_schutzschild "! Jlобовий
!ЦИТ

Slock m

палнця

прут; п6верх

"

паличка ';

Stock _ _ _ тнчковий
Stockung f застій m ~атримка;
_ f der Operationen, застій т в
дІях

Stockwerk n п6верх m
Stofl m речовина f; сукн6 п,
тканина (;
brisanter _ т дро

бильна вибух6ва реЧОВИlJа; сЬе·

_ m хемlчна речовина (;
dprchlissiger _ т прониклива
тканина f; erstickender _ m за
дyшлиBa речовина (; hantschiidigender _ m, наривна речовина f;
niesепепеgепdеr _ m чхальна ре
човина f; raucherzeugender - '"
днмотв6рча речовина f; triinenerzeugj!nder _ m слізна речови
на f; _bekleidung " полотняне
покриття n
Stiihnen nст6гнання, й6й\(ання
stiihnen ст6гнати, й6йкаrи
шіsсhеr
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ВІоl1еп

ВІоНеп
ний

підземна rалерія

m

спуск;

І-ЙЦЛНК

'. мін

підк6ви;

_bau m буд6ва t підземної raJlерії; _bautrupp. m 'вІдділ буд6вн rалерlї; .!.bekleidung t обшит
ТЯf,алерії; ,-еіпgапg

rалерії;

~сЬаСЬІ

л6дязь;

_Irepp.

t

m

m

вхід до

мінний ко

сх6ди

рІ

до

raJlepli
Stolp_rdrahl m спотию!ч, низька
. дротяна переп6на t; _тіп_ t
перен6сна фугаса, міна 3 спо
тикачем
Slоlр_rп n сп6тич m, сп6тичка
stolpern спіткнутися, зашпбтатися
810lz m г6рдість
ВІорlЬіісЬв_
защlльиик m, ко
р6бка для щільничого матерія
лу; _пsсhrаuЬ_
натискна мутра
защільника
"Іорlеп набивати, затИКати
Sloplmal_rial n щільничий мате-

t

t

t

t

ріял

m

8Іорріпе

1

стопін

m

(арт.)

8{oppuhr t секундомІр m
Stops_1 m заlтичка t. пр"- 1
storen непокоіти, бентежити, зне·
пок6ювати, перешкаджати. тур
бувати

Slorlleuer n

турбувальний вог6нь

t

_оlаlіоп;
перешкаджальна
стація (радіо)
Storuug
'ушк6дження n;
непо
к6єння
турбуваиня
пере

m;

1

n,

n,

_Bleu_r n = 8lбr, ,Ieuer n; _ssuch_r m Jlінlйннй на
глядАч; _Irupp m перевlрча ко
ЩКllджання;
манда

1<-1

1,

п_ вІдділ, контр6льна

ВІ08 m удар, ук6л; зудар, п6штовх; au8erer _
удар в пра

вий

m

бік противника

туванні); еіпlасhеr _
удар;
lalBc~et _
m
п6штовх;
Innerer _

(при фех

пр6стий
фаJiшйвйй
удар в

m

n

лІву ст6Рону противника (при
фехтуванні); _ тіl AUBlaH удар

замка;

щось

t,

_diimpler m

рес6рний га-

коронева

Sto8lende' n

маточини;
ник;

рапІри; ~lасЬ"
кання,

частИна

t

_Ianger m відпруж
n фехтування на

_lесыпn
зрІзок

t

m

поверхня сти
замка

.108Ir"i плавний. без
SloBlgruppe f ударна

t

п6штовху
група; ..kraft

сила п6штовху, ударна 0-, с_
удару;
_re.erve
ударна
ре

_scheibe

зерва;
шайба

t

f

коренева

неви'бухальний від п6-

st08"icher
штовху

St081tatitik
ударна
тактика;
_Irupp m ударна частина f;
_Iruppe t ударне вІйсько n;
_walfe f "олальна збр6я; _ und
Hi"bwaffe f кол6л"на і рубаль
на зброя;
_winkel m кут па
дання; _wirkul1g f ударна дія,
сила удару

карний;

8lral ...
стина
нарна

для

t

...ableilnng

карних,

ча

дисциплі

_anstalt f В'Я3Н,иця,
ПОПрЗВИ; _ausma8 n ви

1L;

дім т
мір m

n

кари;

_belugnisse

t ІрІ

право
наклад~ти кару, п_ 11
карати; -ЬпсЬ n журнал m кар,

f

книга
к_; _dіепsl m СJlужба f
за кару;
_dienstordnung
K~P
нйй статут

f

m

Strale f

"ара; _ absilzen відбуватн
кару, відсидіти к_; _ anl_rlegen
накладати ,"-; _ aulheben знести
кару, скасувати к_; _ verbii8en
відбуватн K~PY; ~ verhiingen за
дати кому кару, наJlОЖИТИ к_
slralen [по]кар~ти
Stralexerzieren n муштра
за ка

t

ру,

з розмахом

ВІ08 . .. оп6рний, упlрний, удар
ннй; jalken m
крайній брус
м6ста; _ысьh n коронева шайба
(на
6сі
в6за);
~оdеп m
діяфрагма
передній зр[зок

f

,5tralg_walt

1

мівник; _division
ударна ди
вІзія; _еіпЬеіl f ударна одиниця
В108"1 m rудзик, ШПИЛЬка t; ...:ziinder m ударний заПаЛЬНИК
ВІ08еп n штовхання, ударнння
.108еп штовхати, штовхнути. уда
рити; _ aul "twas натрапити на

иавчання

Blral! тугий,
Straffheil f
випр~ва

за

К_

натягнутнй

стр6га

t

дисципліна.

дарування n кари,
амнестія;
..gewall
дисциплі
HapHa влада, пр~во
карати;

Stralllreih_it

t

n
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Strallosigkeit

безюlрність; _wache
,і сторожева сл~жба за кару
Sirah1 1n пр6мінь, луч; уаіаЬип
dierender _ '111 мандрівний пр6-

...losigkeit f

_enbrechung f проміне
_enbiindel n жм~тик
-l"ohr n тр~бка f

мінь;

л6мцість;
'111 лучfв;

вогнемета,

Strahlung f
дію вання

виприскувач

промінювання

n

Striihne f посторбнок '111
stramm тугий, стрункий,
тий,

n,

ра

натигну

з дбброю виправою

Stгаmшhєit

f

CTP~HKicTЬ, виправа

'111 узбережжя n,
прибе
режжя n, морський беріг; _ЬаІ-

Strand
Iєrie

f

надбережна батерlя

stranden попасти на мілину
Strandwache f стійка надбережної
охорбни

Strang
гак

'111

посторбнок;

...lJaken '111
_holz n' брчик

штельваги;

'111; -l"iemen '111 ,ремінний посто
р6нок; -l"ing m кільце n посто
рбнка

Strapazen

іlР!

нестатки
тІР!,
іш Кгіеіе

злидні рІ; тягар '111; _
воєнні злидні

StraBe f вулнця, шлях '111; іе
pllasterte _ f битий шлях '111,
брукбваний llL '111; gewohnliche

_t

звичайний шлях '111

Stra8en. .. шляховий, в~личний;
_abschiissigkeit f схил '111 шлях~;
-'1nzug '111 вихідний бдяг, 0_
для
виходу;
-'1ulschiittung f
насип '111 на дорбзі; ...lJau '111 бу
д6ва f
дорІг, будівництво n
дорІг; _baukompanie f дорбжно
будівельна с6тня; ...lJautruppe f
дорбжно·будівельне

...lJriicke

t

f

вуличний

військо

міст

n;
'111;

_іаЬеlиПі
розхбдження
n
шляхІв, рбзвилок '111 llL;
_ge-

lесЬІ n, _kашр! '111 в~личний бій
'111; ...lInot.npunkt '111 в~зол дорІг;.
_kошшапdапt '111
дорбжній ко
мандант;
...lIra!twag.n '111 до
р6жній автомоБІль; _kr.nzung f

n

перехрестн
шляхІв,
роздо
рІжжя n; JI.tz n розгалуження
дорІг, мережа
д_; _раnz.г '111

f

автопанцерннк;
_panz.rkraltwaі.П
'111
панцерний
в~лнчний

Streilzugsichєrung
автомоБІль, в_ автопанцерник;
_pllaster
мостинець '111, торчак

n

'111; _ргоiil n прбфіль, т шляху;
'111 тор; ....вр.nо' f бариюl

_rand

да, в~лична перепбна; Jp.rrung
перегорбджування 11 шляхІв;

f

'111
в~личннй патр~ль,
в_ дбзір; _verbindung f злука
шляхІв;
_verkehr '111 в~"ичний
рух; ~егзlОГОПі f зруйнування
n дор6ги; -"ucht f порядок т
на вулиці, карність на ШJIЯХУі
-"иі '111 дільниця f шлях~, вІд'

_streil.n

тинок

ІІІ-

Strat.g. '111
Strat.gie f
strat.gisch
Strauch '111

стратег

стратегія
стратегічний

корч, кущ; _bund m
тараска '; _Ьuпddашш '111 тара·
скова гатка (; _шаskе f маска з
гал~ззя; _werk пспоруда f з
гал~ззя

Streb. f косяк '111, підпІрка
Streb.n n стремлІння, прямування
Streck. f прбсторінь, дільниця,
к6лія; ап! dєr Ir.i.n _ на отвер·
тій дорбзі
.'
Streck.nldienst '111 дорбжня сл~жба
(, с- на шлях~; ...lIa1'te f марш·
p~THa мапа
"
streckenweis. вІдтинок за вІдтин .
ком

'111 наскок; _Іеиег ппо·
дбвжний
вогбнь '111; _werk"
флянкувальна
будІвля і,
ба·
стіон '111

Streich

Streilabteilung f лет~ча команда
Slreile f наскок '111, вІдділ т для
наскоків

'111 дбзір, CM~гa і; лЯмпас;
_шаgаzіпzuliihгппg
f стрічкове

Slreilen

n набб!в;
стрічковий пброх '111

подавання

_pnlver n

SirеЩkошшапdо

n партнзаНСЬІ;"И
_korps n летучий пар·

вІдділ '111;'
тизанський вІдділ '111; _раtгоuШе
f рбз'!зд '111 далеко! рбзвідки;
_8сЬи8 '111 пбстріл, що легко за·
чепив ціль; _wunde f дряпб!( т,
поверхнева рана; -"иі т загін,
рейд;
_zugsicherung f засл6на
рейду

209

Б!геit

Бtгеit т конфлІкт, спір, CB~pKa ';
БОРGтьБа '; -.ахІ
бойов~ со

t

о кира,

Бlгеі!ег т боєць; ~аЬI
бійц!в

t

чнсл6

n

гот6вий до б6ю, г _ до

slreiliertig
сварки,

f

БtгеЩ!гаgе

спірне питання n;
збр6йні силн; _Іnзl f

_krafte tlp!

n,;

n

вОйовничий
дух
_r06
бойовий кінь т; _walle т бойова
колісниця

f

Strenge t сув6рість
Slr_o f пlдиілка, сол6ма; _betlong
( п!дстілка
"Ireoen розсівати, розкидати
Slreo_n n розсівання, ро3\<идаНIІЯ;
_ пасЬ dегБеitе р6зсів т на.бо
ки; _ пасЬ der Тіеlе С'l'ріляння
з розсівом вглиб

Slreoll_oer n

вог6нь т із р6зсі
_ІНісЬе
пл6ща р6зсіву;
_garbe ( сніп т траєкт6рій (при
розсіві); _geschoBe пІР! шрап

f

вам;

нельні
стіж6к

кульки (ІР!;
т,
к6нус т

_kogel

t

р6зсіву;

_schie8eo n розсівальне стрі
ляння; _slroh n сол6ма t на під
СТЇЛl(У

t

Slreouog

р6зліт т,

n; gaoze _

розсівання

р6зсів
р6зсів

"'; kiinstliche _
m; шіШеге _

відхил 1n,

с-

р6асів

р6зсів

t
t

t

т,

п6вний

штучний
середній
т; natiir ..

liсЬе _ t
прир6дний р6зсів т
Sireooogslbereich т границя t р6зсі

t

t

ву, пл6ща
р_; _Шісhе
ПJl6ща
р6зсіву; _garbe
сніп т КУJlЬ;
1/,
зак6н m
р6зсіву;

t

_ges.etz

_grenze t границя р6зсіву; -"е
gel т стіж6к РОЗJlь6ту скал6к,

с_ р6зсіву; _re~hleck, n . прямо
КУТНН!( т р6ЗСІВУ; _wшkеl., т

кут

р6зсіву;

т р6зсіву

...zеоlгош

Бlгісh т рис[к]а
бина t; еіоеп

nung

n

центр

(, черта t; зару
_ durch die R"ch-

шасhеп ,попутати paXYHO~o;

вог6нь т по пл6Щl;
стріляння
наземним
вогнем; _"сЬпВ т наземний ви
стріл, Н_ при мулевій р6ЗВllлці
(арт); _"kala
шкала з п6-

_feuer n;
_schjeflen

t

.q.ілками

Sln!e

Бlгісk

т

прип6и,

постор6иок,

прив'язь '; _ende n конець т
мотузка;. -Ieiter t мотузиа дp~SlriegeI mlf скребло n
[бииа
striegeln чистити скреблам
Strippe t спинннй ремінь n; вушко

n (у чобіт), петля
SlгоЬозkор ,. стробоск6п т
сол6ма t; _шаitе f сол6м'я
НИЙ мат т;
Jack m сінник;
_wisch т скрутень
Slгош т течія
велика рІчка
струм; kопзlаnlег _ т пр6стий
струм; ..аыIі!пп,g f відведення n
струму
s!гошаЬLwагls] 8а вод6ю, уплинь
Slгошапkег т верхова кІтва
slromaul[warls] пр6ти води
SlгошlЬеlt n русл6 рІчки; ..gebiel
n дорlччя; ..geschwindigkeit
швидкість
течіf;
бистрість;
струму; -"rei" т електричне к6JIO ,n; _шеssеr m а~перометр;
..,ше8gегаl ,.
прилад т мІряти
струм; _netz n. еJlектрична ме

S!roh n

t,

t;

t

t

режа'

t;

_рlеіІ т' стрІлка

прямку течі!;

,.

_qoelIe f

t

H~

джерел6

струму; _sашшlег т акумуля

тор струму;

_"chaHer т KO"'YT~'
_"perre f рІчкова переп6..slarke' t сида струму, с
т6ку; ..slrich т фарватер, во
допр6слід[ок]; _iibergang т пе
тор;
на;

реХід через рІчку

Slгіі'!шпg f течІя, струмина, пру Д ' "
SlгошluntегЬгесhег
т
переривач

t

струму; _wасhdіепзl т служба
стеження за рІчкою; _wесhзlег

т вир
[т комутатор
кімната; _ !ііг den Wachкімната .вартов6го
кімнатний;
_аНе"lе т
старший кімнати; _arresl т до
машній арешт; _dіепзl т служба

SfrudeI
БІпЬе

t

habenden
Stuben • _ _

t в касареннім помlщениі; ..mапп
зсЬаlt t рядовІ оди6ї кімнати;
_olen т кімнати а піч t
частииа

Stiick n

t,

річ і, предмет

m ; starres _ n непохитна 9асти
на t; _ЬеІІnп, t гарматна плат
ф6рма

Slu!e

t

ступіиь т; ЬіісЬзІе

вищий ступінь

_

t

най
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Stulen .••
степеневий;

Stulen • .•

поверхова

JJatterie "
Jolge

батерlя;
поступовість
Stubl 'm крІсло n, стілець, стlль
Stunde
година
[чик
Stunden . •• годинний; -.gезсhwіпdigkeit
годинна
швидкіст,ь;
_газt
коротка пост"янка; _verbraucb m розхІд за годину, ви
трата
за г~
Sturm m штурм, удар на баrнети;
буря " вихор, шторм; den _ аЬ
зсыgепn відбити штурм, в_ ата
ку; іш _ пеЬшеп взяти 3 штур·
МОМ, З8хватйти 3 ш-; ~апІеп
~тупневіс1'Ь,

t

t

t

t

кидатися
на
штурму;
<ош
атаку, іти до

штурмовий;

Sturm • ••

штурмовий

л6на;

баrнети,
к_
до
зсЬrеitеп іти в
штурму

_

відділ

-'lbwebr

штурму

t

_abteilung
т,

t

Ill.- ко
відбивання

n

Sturmabwebr . •. проти штурмовий ;
_artillerie t протиштурмова ар
"илерія;
_gезсhііtz
n проти
штурмова гармата

t

Sturmlangrill 'ІІі штурм[а] " удар
на баrнети; -'lnzug m
6дяг і
виряд до штурму; -'lrti1lerie t
штурмова артилерія; -'lulstel1ung
t уставлення n до штурму,
. формування n до ш...:; _аuзgапgs
IiUlе

t

вихlдно-штурмова

_ausgangsraum

лінія;

т вихідно штур

t

мовий рай6н; _аusgапgззtеl1uпg
вихІдна
позиція
до' штурму;

_ЬаІаi1l0П

n

ударний батальйОн

т,

б_
т
(Гал.);
таран;
_entlernung
m до штурму; _епІ

пробlйннй

_bock

т

віддалення

f

schlu8 т рІшення n до штурму
.tiirmen штурмуватн
sturmllest неприступннй; _Irei не
приступний

Stuгmlgазsе

t

штурмовий 6твір т

(В

дротяних

m;
m;

_ЬаоЬе

переп6нах);
-.geштурму;
пристрій
штурмовий шол6м

piick n лаштунок m до
_geriit n штурмовий

t

-Ьеlш т

_kolonne

_lеіІе.

_Jiicke

t

t

сталевий шол6м;
атакуюча кол6на;
штурмова
драбина;
вилом т

t

Summertaster

Sturmpanzerkraltwagen
церник ; -'lbteilung

тавтопан·
вІддІл m
панцерна

t

автопанцерникіВ J

сотня

зturmrеil підгот6ваний до штУрму
вогнева підго·
т6ва
до штурму;
-І"іешеп m
підборfдний
ремінь
шолому,
підборідник Ill.sturmsicher забезпеченнй пр6ти

Sturmlreilmachen n

t

штурму

Sturml "talleluug t
штурму; Jtelfung

ладнання
до
позиція до

t

штурму, штурмова п_;
т штурмова частина (,

Ч_ t;
стина

_trupp
ударна

_verband т атакуюча ча·
а_ формація '; _Уег
т
спроба
штурмувати;
_vогhеrеіtuпgзlеuег
n вогнева

t,

"uch

t

підгот6ва

t

штурму;

t

_wagen

т

танк; _welfe
штурмова хвиля,
х_ атакуючого вІйська; _wind
т буревІй,

шт6рм

(на м6рі);-

спад, падання

Sturz m

n; завал

Stiirzen n падання, кидання соб6ю
stiirzen падати
.
Sturzll1ug т падальний літ;' _"рі-

t

<аlе

спусю\ння пспіралею

8ІоІе t кобила, кляч; junge _ t
Stutzbiicbse t куцопал т [ЛОШИЦЯ
Stiitz . .• оп6рний
Stiitze f підп6ра, упора, підпІрка;
senkrecbte _ t сторчова оп6ра
Stutzen т коротка rвинтівка "
куцопал " штуцер
sШtzеп

опирати,

базувати

Stutzer т куцо",lл, штуцер
StiМzjlliiche
опорна площа; _punkt
т пункт опору;
_punktlinie f

t

лІнія оп6рних пунктів
Stutz"iibel т тесак
suыltеrпоflizіеrr т молодший стар·
шина; _оrdіпаtiоп
слухнйнісrь,
субординація, піддеглість
Suchen
шукання
Suсhзсhеіпwеrlеr т
розшукуваль·
НИЙ СВ;ТЛОмет
Sііdlозl т південний схід; _,...1
т південний захід
Suite
поч6т т

t

t

Summer m

пящик;

__ nrоl m

ВИНJJИК

пищиком; _knopl т rуд'ик пи·
щика; _sender m гудковf1й пере
давач;

_1'81er

т

переривач
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Summerlon

(CTpjMY); _Іоп m звук пйщика;
_versliindigung f порозу"іш". n
пищиком, сполучення

n

Sumрlзlеllе
бол6тнще

п_

Sumpf щ' багн6 " баГllйще n;
passierb"rer _ 111 прохідне баг"и
ще

n;

unpassierbarer _ m

I"keln
болотистнй

sumpfig

f
n

болотисте

не

n,

місце

:;~peгpbi)вpbal nсуперфосфат

111

~у!!~ш 'n
система (,
уклад т;
І baslionierles _
басті6ННІІ си
с," >lа
(; _ n 4ев Blehendeo

n

прохідне бол6то "
"отрlеп забол6тнювати
Sumpflgas n бол6тяний газ' 111;
_gebiel n болотиста місцевість f

Нееге" система f сталого вІйська;
melrisches _" метрична система

t

т
тютюн; _РОгІіоп

Tabak m

f

паЙка

тютюиу

ТаЬеllе f тМель т, табеJlЯ, та
блиця; _ der verabredelen Zeichen
таблиця ум6вних знакІв
ТаЬеllео , " табельний
Tachomeler n тах6метр 111
Та!еl
таблиця, стіл m
ТаlеІ, .. столовий, табличний
ТаІеlсЬео n табличка f
Tag m день; iiber _е на поверхні

t

unler

землІ (мін);

_е під землею

Taglbereilscbail f вартова частина;
-"ombenflug 111 денний ,бомбар
д6вий літ; _bombenflugzeug n
літак m денного бомбардуван
ня, д- бомбовfз m,
~отЬеп
gescbwader n денний бомбард6вий

дивізі6н

т,

д_ 111 денного

б_; _bombenslailel f ескадрилья
денних бомбов6зів; -"omber m

= _bombenflugzeug n
Tagelbomb"r4emeol n денне

бом
бардування; ~псЬ n журнал т,
[що]денник т; _f1ug m дениий
літ; -I:elder flp! добове n, до

бові "р6щі 1ІІ/Р!, дієта f; -10Ь-

lagen дніти
(ner m чорнор6б
Tages , ,. добовий, денний; _ао
ЬгпсЬ 111 світанок; vor ..aobruch
уд6світа; _ьеlеы 111 денний на
каз; _ьегісы m денне згол6шен

НЯ n,

д- донесення n; _dіепst

1/1 добовий

иаряд, дениа служ

ба (, варта (,
anlrelen стати

черга, (;
на варту;

_dienBI
_dol"-

f (Озlегг,) денна пайка;
тlР!
атмосфер(!чні
вплИви; _егkuцduоg f денна р6з·
відка, д... р6згляд т; _ЬосЬвl
hedarl 111 'День вогню; _Ieislung f
деНІІа видатність, добова в_;
Ііоп

_еіпlШssе

-1іСЬІ

Мнне світло;

n

Tageslichl

: ап.
ДИТИ на С,віт

_ bringen

вив6·

TageBlmarsch 111 денний рух, д
марш; Jl1eldung f денне доне·
сення
n; _ordnung f денний
порядок

пайка,

т;

_рогІіоп

д... давання

f

добова

n; ...rale

f

добова ,н6рма'; ...ralion (, добова
пайка
(фуражу);
...rallOn der

Verpllegung

денна пайка харчів;
добов~ н6рма (, Д

m

_ваl.

комплект; _віпlе

f (Osterr.)

п6·

правка до атмосферйчного впли,
ву; _пrlапЬ т денна відпустка f;

_verbrauch m

д_ витр~та
'убуток, д_

добове зужиття n,
т денний

f; _verlust
втрата

(; _verplle-

gung f добова пайка харчів,
харч т на добу; _versorgung f
добове

постачання

",

д_

про

харчув~ння; Jeit f пора доБИ
успіх т роботи за
добу, добова н6рма f праці

Tagewerk n

Tak = Taukabwehrkanone f
Takel n многобль6к т, талі, по·
лісп~ст m
Takelage f такеляж т, корабельна
снасть

lakeln

оснащуватв

(корабель)
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Takeln

Takeln n оснащування
Takelung і. оснащення n; такеляж
Takelwerk n такеляж
Takt m такт, рух; аuз dem _ komшеп ітн не в ногу; іш _е gehen
іти за тактом, іти в ногу

що держить такт
тактика; angewandte - f
прикладна тактика; -'" f der verЬundепеп Waffen тактика получе
них родів вІйська; formale

taklfesl
Taktik

t

t

елементарна

тактика

Taktiker m тактик
laktisch тактичний

ТашЬопг

гатка,

що

замикає

тамбур
[д·олИну
танк; резервуар; mапп-

m

Ta,:,k m

m гарматній танк;
m швидкохlдниj! танк;
weiblicher _ m кулеметний танк

11сЬег
_
всЬпеНег _

Tank ... танковий; наливний; _аЬ
wehr t протитанкова оборона,

n танків
• протитанковий;
_агШlеГ1е f протитанкова арти
лерія;
_Іогl n
протитанковий
форт m; _geschiitz n протитан
кова гармата (; ..gewehr проти
танкова (винтівка (; ..kampf m
протитанкова . боротьба (; ..kaпапе
f протнтанкова пушка'

відбивання
Tanka~we~r __

_kanonenkompani. f сотня ПРQТИ:
танкових

пушок;
_mаsсЬіпеп
протитанковий ку ле

gewehr n
мет

m;

засіб
зброя

_шШеl

n

m; _walle

f

протитанковий

протитанкова

танкова тривога f;
танкова атака f,
танками; _ЬеЬііltег m ци

Tanklalarm m
..angrill m
а.. f
стерна. (;

_beklimpfung f

ба з танками,

_besatzung f

бороть

б_ проти танків;

залога танка; _damplег·
наливний корабель
tankdurchschlagend що пробивае

m

танк

Tankfalle f

танкова засідка, про

титанкова яма

що

розпоряджає

тан

ками

ТапklgеsСhоВnпротитанкове стріль

но, ІІ- куля {; _geschiitz f гар
мата f на танку;. ..gewehr n
протитанкова (винтівка (; _Ьа
lео m мІсце n ~тОянн.я танків,
танкодром, т,,"нковище n; _Ьіп
dernis n протитанкова переш
кода і; _шіпе f протитанкова
фугаса; ..зсЬill n наливнИй ко
рабель m; ..зсысhtt f танковий
бій m, б_m з підпорою танків;

f

_sperre

Таl n долина f
Tal~ тлій
Tallkessel m улоговина (, кітловина (; ..kolonne f колона в до
Таlоп m талон
[лині (гори)

Talsperre f

Т arnungsliihigkeit

tankfiihreod

протитанкова
пере
пона; _oteHe
наливний пункт
т, наливальня n (авто, літак);

bewegliche

f

..зtеНе

f

рухома нали

вальня

непрохідний

taokondnrchdringlich
ДЛЯ

танків

Tanklwache f стійка протитанкової
. оборони; _wafle f панцерна
зброя; _wagen m наливний віз;
-zerstorer m танк-нищильник

f

Таппе

tapler

ялина, ялиця

відважний,

брий

Tapferkeit f

мужній,

хор6-

мужність, хоробрість;

непохитність

Тага
Таrn

f

."

тара
маскувальний;

_decke· t

maCK-КИ;ІИМ т, маскувальне' при

n; _disziplin f

криття

карність

маскування

Tarnen n

Іагпеп

маскування
[за]маскувати

larnend маскувальний
Tarnlkulisse f маскувальний лаш
тунок т; _шапtеl m маск-халат;
_шШеl

n

маскув~льний засіб

--"elz n

m;

f;

маскувальна Сітка
_Ігпрр
ланка
маскувальни
ків, вІдділ М_

f

m

Tarnung f

маска,

маскування n;

_ f природне маску
n, pyrolechnische ~ f піро

паІіігІісЬе

ваиня

технічне маскування 21,; teebni8сЬе _ f технічне маскування 11;
waagerechte _ f позема маска
Tar.s;tungs . .. маскувальний; _аЬ
te11ung f маскувальний відділ

m; ..аг!

t

спосіб m маскування;

_disziplin f дисципліна маску
вання; ,-Ilihigkeit f здатність за-
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Tarnungsleuer

криваНІіЯ, маскувальна З_; --'euer
n маскувальний вогбнь т;

_ша6паЬшеп (lР! заходи маску
вання; _moglichkeit f мбжність

_per"on f
_trnpp т
(, М_

маскування;
вальник
т;

Tei1nehmerli8te
_schmierung t мащення n
занурюванням; _Iechnik f теХ
ніка занурювання; --zeit f час Іn
занурювання; -zusland т стаН
вати;

занурювання

маску
маску
відділ;

Tauglichkeil

Tarnwesen n маскування (наука)
Та"сЬе f тбрб[ин]а, ташка, кишенЯ
ТавсЬеп . " кишенькбвий, торбиИ-

t

вальна

команда

спбсіб

_verlahren n

т

маску

вання

_ausriiBlung f кишеневий
запас т (стрілива) ; -1>alterie f
кишенева батерія; JIIопіІіоп f
кишеневе стрілив о n; _uhr f
кишенькбвий годинник т
Tasse f мисочка
ний;

ТавІ.

Tasler

f

кнбпка, клявіш т
т кронциркель; ключ теле

графного апарата
Таl f дl.чо n, чин т, вчинок т;
niilzliche _
корисний чин т;
vereinzelte _ f осібний чин т;
~иісЬІ т звіт про [по]дti
Talenldrang т; _dnrsl т жадбба f
чину; -Iosigkeit f бездіяльність
tiilig діяльний, иевсипущий; _ веіп

t

діяти, ЧИНИТИ

Tatigkeil t діяльність, чинність;
_Bbereich m ббсяг діі
lalkriiflig енерrійний, меткий
Tiitlichkeil f иасильство n, зневага
Talze f лапа
rчинОм
Тао n кодбла (, линва (; буксир
тІ
го.nівнИк
т;
іш _ fiihren
вести

на

буксирі,

тягти

прича

ТаоЬе f гблуб т
[лом
ТаоЬеп . "
голубиний; _gaSBchulzkisle f газонепроникливий кбшик
т для голубів; _posl f голу
бина
пбшта;
_schlag т го
лубник; -вlаlіоп
стація голуби
ної пбшти; _wiirter т голуб:!р
ТаосЬ. " що занурює; .-anlage

t

споруда

paralm

до

занурювання;

норецький прилад;

t

_ар

-1>001

n підвбдний чбвен m
ТаосЬеп n поринання, занурювання
lаосЬеп поринати, поринути
ТаосЬег m норець
Tauchlfiihigkeil здатність занурю
вати;

t

_glocke f

норецьКИй дзвін

m; _шапоvеr n чин m зануРЮ~

t

здатність,

придат

ність; здібність
lііоесЬеп
обманювати,
омиляти,
увести в оману
Tiiuschung
обман т, омана; ор
tische _
оптична обмана; _вап

t

т фалшива атака
монстрація (; _sleuer n

grill

(,

де
стрі

ляння для обмани; ~ша8паЬше
заходи

f

т/р! для обмани; -в
вогбнь т для обмани;
_sunternehmen n демонстративний

n

всЬіе6еп

маневр т

Tauwerk n оснащення (корабель,
літак), -zeug n линви й мбтузи
р!

Technik f

t

техніка;

fortscbreitende -

зростаюча техніка
т технік

Techniker
technisch

технічний

Тее т чай
Теег т дьбготь

Teever_orgung

t

чаЙОве постачанНя

ТеісЬ т став[бк]

ТеН m частина f, часть
шмат6к; au8erer _ m

кусник,

з6внішня

(; gezogener _ m на
f; lеісЬІ аЬпеЬш

частина

різна

[n

(,

частина

barer _ m

легкозмінна

частина

(; malerieller _ m матеріяльна
t; zum _ почАсти, по

частина
декуди

ТеН

. . .
_angrifl

частинний, частковий;
т часткова атака f

ТеЩЬагkеіl

f

подільність;

_erlolg
_gefecht n
частинний бій т; _kartu_che f
картуша злбженого заряду; -kreis т лімб із пбділкою; _Іа
dung t зменшений заряд "';
т

частинний

-Іа_1

f

успіх;

частиннИй

обтяження n;

тягар

т,

ч_

JIIobilmachung f

частинна мобілізація

lеПmоtогі_іегt
ваний

t

частинно-моторизб

ТеЩпаhmе
учаСТЬ;-'1еhmег '!'
учасник,
спільник; _nehmerleltung f прбвід т абонента; _пеЬ
шегliвІе f слисок т абонентів;
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Teilniederlage

-'1iederlage f 9астИнн. поразка;
_ring ,m кіl1ьце n з пбдіl1КОЮ;

~сЬеіЬе f кружало
з пбділ
кою; ...schlacht f частинний бій

n

т, Ч_ баталія; ~іеІ m частин
на перемМа f; _strich триска
f скалі

Teilung.f

пбділка, скаля; [роз]пб

діл m; -"zirkel
нальний циркеllЬ

пропорЦіо

m

t_i1weise частинно
T_legramm 'n телеграма f,

f;

ка

m

_зІгеіlеп

f

депеша

телеграфна с.рIЧ-

'

Telegraph m телеграф; drahtloser _
m бездротбвий телеграф; tragbar_r _ m перенбсний телеграф
Telegraphen . " телеграфний; .-аЬ
teilung t телеграфна частина,
телеграфний відділ; _аррагаІ т
телеграфний апарат; _betrieb т
телеграфна с.1Vжба (; _dienst m

телеграфна сл~жба

f

f; _direktion

дирекція телеграфів,

управління

n

'Г_;

леграфний дріт;
графне
приладдя,
1'_
_ Ieitung,
телеграфний

f

m; _liпіе

-'1etz n
-"tange t
-"Іаliоп

_trupp m
_Ігорре

f

f

майнб;
прбвід

телеграфна лінія;
телеграфна мережа (;

f,

тарІлка

Іешріегеп уставлятн запальнИК
T_mpierschliissel
ключ до ди·
станцІйних запальників
lempier:t ,дистанцlЙIJИЙ
"І.тро", темп m,
швидкість f;

m

іп lеЬЬаllеш

перепб}!а

вІйсько

n

drahtIose

радіотелеграфія

t_legraphieren телеграфувати
t_legraphisch телеграфний, телегр!!
'І elegraphist m телеграфІст
[фом
ТеІ_рЬоп n телефбн m; drahtlos_s

_ n бездротбвий телефбн т
ТеlерЬоп ... телефбнний; _depesche

t (Osterreich) телефонограма;
_dienst m телефбнна служба f
f телефби m, телефб
нія; drahtlose_f радіотелефбн m
telephonieren теl1ефонувати, говоТ_lерЬопіе

рити телефбном

telephonisch телефбном
Telephonisl m телефоніст
Telephonlleitung f телефбнний прбвід m; ,_membrane f телефбнна
мембрана, м,- телеф6на
телескбп

T_I_skop n (Fernrohr)

m

f '

НИЗЬКа дротяна

f

термінбве
донесення
згол6шення n

T_rminologie f

n

ництво

Terrain n

телеграфія;

жваво, живо, мо·

T_rmin m термін, речинець, строк;
пора (;
anberaumt_r _ m визна
чена пора (, в_ термін; _ iiberschr_il_n упустити термін, срок
T_rmin . .• термінбвий; _meldung

телеграфна
стація;
ланка f телеграфІсті";
телеграфне

_

т6рно

lemporar часовий
Tender m тендер
T_ppichhindernis n

T_rp_nlin n

t

суцІльне кблесо

T_mp_ratur f температура; ..g_liille
n падання температури; -8chr_iber m самописний термометр m
Т_шрі_г . .. устанбвний

телеграфний стовп т;

TeI_graphie f

_ f

головне

_draht m те
_geriit n теле·

Tetranitromethylanilin

teleskopartig телескопічний
T_I_skopmasl m щбгла t .елеск6пу
TeHer m тарІлка (, тар!ІІь; _Ieder
f тарілкувата пружина; Jlapp_
(, _шіНzе t кашкет m; J"ad n

тина

m,

шпигинар

f

місцевість f,
поземелля 1'; _objekt
місцевий

n,

терміиолбгія"

терпен·

терен

t

тераса;

m,

n (Oslerr.)

m,

м_

m

_nl_ner"

во·

предмет

міСЦеВОСТИ

Terrasse

1' _

слов"

г6нь 1n поверхами

lerritorial територіяльний
Territorial . "
територіяльний;
.-abteilung t територіяльна части·
на; _regiment n територіяльний
ПОЛК

т

теритбрія (, ббласть
вблость f
Теlе t голова колбни; _ der Ко
lоппе голова колбни; _ der-Vorhul (Osterr.) голова аван(арДУ;

Territorium n

f;

_gruppe t
Jlompanie

похбді)
ТеtгаlИЬепzоl

головний

t
n

чолова

вІдділ

т;

сбтня

(в

бензбль-тетралlт т

Telranitromethylanilin (kurz

n

тетриль

m

ТеІгуІ)
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T"o"roogszoBchlag
T"o"roogszoBchlag
дорожнечу

т

додаток

Th"odolit n теодолІт т
Thermit n термІт n; -Iag"r n
мітбвий

на
тер

склад т

тепломІр т, тер

Thermomeler n
мометр

т

т
проникливість f;
т низькокрил, низько

Tiellblick
_d"ck"r
крилнй

літак

Тіеlе f глибина, глиб і, глибб
кість; _ der Formatioo глибина

._ der Schutzeostole

ладу;

глиби

на стрілецького приступка ; _ d.s
Zieles глибина ціли; оасЬ der _
вглиб
Тіеl"Ьеое f иизина, низькодІл т

Ті"'еоІ abstaod

т

дистанція

f;

-'iktion f акція вглиб, дІя в_;
_Ieo.r n стріляння 3 рбзсівом
вглиб; _Iorm f глиббкий лад т;
_gliedernog f ешелонування n
nI в_, приступ
кбве розташування n; -Iolnog f
вглиб,

ладнання

міряння

n

глиБШІИ

оливницею;

-,"od"r n стернб глибини; _вlаl

t ешелонування вглиб;
стерно глибини; _str~o
t рбзсів т вглиб; _уе~Ьш
dong t зв'язбк т вглиб; _wIokel
т кут схилу; _wirkoog t дІян
!еIООІ:"

_.t"o.r n
ООІ:"
ня

n

вглиб; -"оо.

Тie!lflieger
летить;

..gaog m

m

t

збна вглиб

літак,

що НИ3'ько
низьколіт;
Уlглйблення n, з"- (ко

Jlug

m

рабля)

ti.!gestaffelt ешелонбваний вглиб
Tiellpookt m найглибша тбчка t;
_.Іоll"n

m

глиббка

мІнна

rале

, рlя f
Tieiz.rsprioger т низький рбзрив.
Ті •• n звіря, тварина t; _arzoelslo" m ветеринарне лікар ство n;
_arzt m ветеринарний лІкар;
_blotontersocboogsstelle t лябо
ратбрія

для

дбслідів

крбви

звірят

ІіиівсЬ тваринний

Tirailleur m стрілець (франц.)
ТівсЬ, . _
столовий,
иастlльний;
_decken n закладання на оБІД,
накривання стола;
_gaoger т

.. orp"doboot
їд~ць;

.4e1d n столові

t

гроші

m/р!; _Іашр.
настІльна лямпа,
столова лтівсыгr m столяр

тівсыг..

t

столярський;

•.

_w"rk-

вІаН
столярський варстат т
тівсыІ"рьооo n настlльннй телефбн т
І
ТіI"1 m загол6вок; титул
Tode •. " смертельний; _!огсы f
смертельний страх т, с_ m пе
ред смертю;
..g"iahr
смер
тельна небезпека, н_ смерти;

t

-"Irai"

t

смертна

кара,

к_ на

гбрло; _огІеil n смертнИй при
суд
т,
засуд m
на
горло;
_wuod" смертна рана
tiidlich смертелЬНИЙ
Тоlооl n ТОJlюбль т
Топ т звук, г6лос, тон; r лина
looeod звуча.~ьниИ

t

10nl"rd" t глинозем т' _!ookву.!"ш n система t звучальних
іскор

t

Тооп"
тбна; ббчка
Топпеп .. , ТОНОВИЙ;
_briicke
міст m на бочках; _gehal! m
тонаж, місткість
Topograph т топбграф
Topographi"
топографія
lopographisch топографІчний
Tor n брама
ворбта р!
Tor! т торф; _gebiel n торфовий

t

t
t,

грунт

т

Torio.pektioo t (Osl"rr.) вартуван
ня n кбло брами
Tornis!er транець, наплечник,
торністра;
_ abl"geo здіймати
торнІстру, з_ ранець; _ pack.n
пакувати ранець, п_ торнІстру ;
_ omhang"n надягатн ранець, н_
торнІстру

Tornis!"r . ..

t

ранцевий;

J<asl.n '"

t

скринька
торнІстри, с_
ран
ця; -'"іешеn т ляма
торнІстри
Torpedo " торпеда t; _ аоввlоВ"п
викидати торпеду
Torp"do .. , торпедовий, торпедo
ний; _angriff m торпедова ата
ка t; ..bewal!nuog t торпедове
узбр6єння n;
_Ьроl n торпед
ник m'· gr06es _ЬооІ n ескадрен

t

ний т~рпедник m; kleioes _Ьооl

n

мінонбс

"'

v
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Torpedobool8f101lille

Torpedobool8111oHi1Ie f фльотйлья
торпедників; _halbllollille f пів
фЛЬОТИЛЬЯ торпедників;
-zer..
810rer тескадренний торпедник
TorpedolfIugzeug n торпедон6с[ець]
т, торпедон6СІІНЙ літак т; -.іп
spektion f інспекція для мінних

справ; _laboralorium n лябора
т6рія f для мінних справ; _Іао
zierrohr n торпедний апарат т;
_Iauislrecke f радіюс т дії тор
педи; ....rohr n торпедовий апа
рат т;
_schulschill n учб6вий
,торпедник т; ..schu8 т вистріл
торпедою;
_Ireller т влучення
n торпедою; _versuchsanslall f
торпедодослfдна

suchskommando n
на

команда

Torlwache f
_wachler т

f

с'гація;

_ver~

торпедодослід

(відділ)

стор6жа на брамі;
вартовий при брамі
10І мертвий, убйтий, неживйй
Тоlе т мерлець, мрець
lоl_п убивати, убити
Toteobahre f мари рІ
lоt1iсЬ убійний, смертельний

Tolraum т мертвий пр6стір
10lschie8en застрілити
Tourenlzahl f числ6 n 6боротів,
кількість 0_; -.z:ahler m лічиль
ник

Trab

6боротів

тристь

{; abgekiirzler _ т
deulscher _
f; _ geheo
ристю; ge8treckler _ т ве
ристь {; kurzer _ т при

приск6рена ристь f;,
т німецька ристь

Іхати
лика
кор6чена ристь

lеісы.r

f,

дрібна р_

f;

_ т полегшена ристь {;
natiirlicher _ т прир6дна ристь
f; .Iarker _ т збільшена ристь
{; nogleichmaBiger _ n нерівна
ристь

f

Trabaol т драбан ; сердюк
Irabeo бігти ристю
Trachl f 6дяг т, н6ша
Trag , " підіймальний, носильний;
-'lrl f сп6сіб т н6шеня; -bahre
f н6ші рІ; _balkeo т банта {;
_baod n підв' яака (; кільце
Iragbar перен6сний
[піхов
Tragdeck n носн:! поверхня f
Trage f н6ші рІ; _baod n лямка {,
черезп",!чний ремінь т;

шлейки

Irain.ieren
рІ (до штанІв); -.gurt тчерезсі:
дельний ремінь

Trager т підн6сець, носій, носйль
ник; '_ der Oberlie!eruogeo носій
традйцій,

носйльник

lопое

кол6на

f

_kommaodo n
ників; _trupp
ників

Tragellier n

т_;

-ІІО

носильників;

відділ т носиль
т відділ носиль

в'ючне ~віря; ~еН

f

Ч,ас т н6шення (6дягу)

Tragliiihigkeit f

вантажність; _!eder
носна рес6ра;' ~lіісЬе f носна
_Шісhеоіпhаll т пл6ща f носних поверхней; _Шісhеп
kiihler традіятор в крилі (лі
така); _gas n підіймальний газ
т ('6аль6ну); _geslell n в'ючні
н6ші рІ; _gurt т лямка {, по
пруга f
Triigheil f млявість, кв6лість
Traglholm т лонжер6н; J<abel n
носна лйнва {; J<orb' т к6шик
до н6шення; _kra!t f підіймаль
на сила; _krake f наплечні и6ші
pl; _pferd n в'ючний кінь т;
_riemen т ляма {, наплечний
ремінь; ....rolle f підтрймне ко

f

поверхня;

n; _ваНеІ т в'ючне сідл6
..schraube f підіймальний
т;
..slaoge f кол6пка;
_tier n в'ючне звіря; _tierkoloooe f в'ючний транспорт т,
тварйнний т_ т; _tiervorschrilt
ліща

n;

rвинт

f

порадник
т
звірят; _Iierweg

f

для

m

в'ючннх
в'ючна до

р6га {; _weile
досяжність, да
лекоБІйність
(арт,);
_werk n

носиl ,поверхні pZ літака
Traio т об6з, об6зне військо n;
-'lbleilung t об6зний дивізі6н m;
_depol n матеріяльний склад m
кІнного трансп6рту; _depolordnung f статут т про складИ з
об6зним майн6м; _ersalzab,teilung
f запаСIIИЙ дивізі6н m об6зів;
_eskadroo f об6зна с6тня, 0_
ескадр6на; _!ahrer т об6зний
їздовий; _fahrer уош Bock їздо
вий на к6злах; _Iahrer уом 5аl
lеl іздовий в сідлІ; _!ormalion f
066зна

частина,

0_ формація,

_haodwerker т об6зниЙ'· майIraioiereo тренувати
[стровйй
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Training
Training n тренування
Trainlkolonne f об6зна
_оШzіеr

_park m

m
m

кол6на;
старшfIна;

об6зний

m

об6зниЙ. парк; -,"еlеrепl

об6зний

__ oldal

референт;

об6зиик, об6зний рядовик;
_8lаЬ8оШzіег m (081_rr.) иачаль
ник об6зних частин; -"Іаllеl f
ешел6н

_wache f

m

об6зу,

ланка

0_;

стор6жа

при

об6зі;

_wаgеп m об6зний
об6зництво

віз;

_we_en

n

Traklor m

трактор
Тгаklоr(еп) . "
-., - --орний
ТrаklогепагlШегі. т .• ~ (торна артилерія

Traklorla_twagen m трактор-ваго
Trampolin m трамполІн
[вІз
Trancb.e f траншея
Iriinenlerregend, _егzеugепd слізний
Тгііпепlgаs.п слізний газ m; ~еіІ
m подражнення
слізн6ї обо-

n

л6ни

.

напувальне корито n,
водопІй т
Тгііпk.іmеr m напувальне відр6 n
Iriinken поlти, напувати; напо!ти;
змочити
Triinklgebi6 n водопІйний нед6уз
док m; -'"іпп. , водопІйне ко

Triinke ,

n; __ lсНе"

рито

водопІй

Тгііпkuпg_mitlеl n
засіб
просякання, з_ т для

т

т ДЛЯ
насичу

вання

трансформатор
Ігапslоrmіегеп трансформувати

Transil т транзит
Transmis8ion f трансмісія
Transport т транспорт, військ6вий
п6їзд;
durcbgebender _ т
маршрутннй транспорт; innerer
перевіз внутр І вищого об'є

днання

Тгапsрогl.

teilung f

. т;

"

транспорт6вий; _аЬ

транспорт6вий відділ
-ьеlеыl т наказ до транс

п6рту;

JJewegung

,

рух

m

трансп6ртів; _dauer.f тривалість
трансп6рту; _dokument n пере
воз6вий документ т
Transporleur т транспортир
Iransporlliibig здат'ний до транс
п6рту

f, перегляд m трансп6ртів, ін
спекція т_; -"ommandanl т на
чальник трансп6рту; _kommando n керівництво трансп6ртів;
еск6рта f трансп6рту; Jellung
f комІсія трансп6ртів, ,керів
ництво n т_; Jini. f
лІнія
трансп6ртів; -",Шеl пІр! пере
воз6ві засоби тІр!; -"'ОІIIСЬ

keit , перевозоспром6жність;
_оШzіег m
старшина для вій
ськ6вих трансп6ртів; _ordnung
f порядок т перевозу; _рlап т
пл ян перевозу, п_ трансп6рту;
_всЬі!! n транспорт6вий кора
бель т;
_schwierigkeiten 'Ір!
транспорт6ві труднощі; -"Iiirke
f великість трансп6рту, р6змір
m т_; _iibersicbl f від6мість
трансп6ртів,

перегляд т т_

нездІбний

transporlunliihig

до

трансп6рту, нездатний до т_

Transportweg

т
шлях
Дов6зу,
маршрута
трансп6рту
Trapez n трапез т

f

Trasse t траса, трасування n
Trassierband n трасувальний шнур '"
Trassierung f трасування n
Trauerparade f жал6бна парада,
п6хорон т із

участю війська

траверза; _пвlеllППІ
траверзні позиції 'ІР!
Trelllau8sicbl , імовІрність влу
чення;
_dichle f густість влу·

Traverse ,

Translormalor m

_m

Trelliihigkeit

Transporlll1ugzeug n транспорт6вий літак т; Jolge' порядок
т трансп6рту; _liihrer т на
чальник трансп6рту; _inspeklion

чень

Trellen n

влучність

f,

влучення

(в мету); еш_л6н т

treffen

ВJlучати, влучити, поцілити,

потрапити

Trellenabsland

твІддаль

ешел6нами, в_
ладу

,

f

п6між

лІній бойов6го

Irellenweis. розставлено в глиб
Treller т влучний стріл, влучення
n; _bild n 6браз m влучень
Trellergebnis n вислід т влучень
Trellerjprozenl n відс6ток m влу
чень' _slreilen 111 смуга f влучен!>
Trel[lj(liibigkeit t здІбність влу
чання,

влучність,

3_

п6ціJIУ і
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Trefleld
_feld n

пл6ща f поразки; _Шісhе
пл6ща влучень; _genauigkeit
докладність
п6цілу,
т6чність
Ігеll1ісЬ влучний
[влучення
Trellpunkt т т6чка f зустрічі; т_

t

t

t

,влучення;

редня т6чка

Trellresultat n
влучень;

t

щіЩегег

_

т

се

,влучення
(ОВІегг_) вислід т

~сЬо8

m влучення n
trell8icher влучний, прецізійний
Trefllsicherheit f певність п6цілу,
влучність:
_wahrscheinlichkeit f
імовірність
п6цілу,
дібність влучення
ТгеіЬ _ _ _
метальний,

t

правдапа
плавний:

куга:
_ПаНегтіпе f
плавна фугаса: _kraft f порушна

_bake

сила, рухова с_: -Iadung f по
роховий заряд т: _maschine f
рушІй т,
двигун т:
-",іпе f
плавна мІна: _шШеl n метальна
речовина (, пог6нний засіб

m:

тягове к6лесо, ТЯГОВИЙ
триб т; ~ргепgтШе! n металь
на вибух6ва речовина Г: _walze
f приводний валець m
treideln буксувати

_rad n

trеппеп

відділяти, відділити, від"

лучати

.. rennung t
_sgraben
(;

одлука, віддалення

n;

поперечний
рів;
розмежувальна IІlнія
_szeichen
знак т перене

-!І!іпіе

f

т

n

сення

Trense f трензель т, гнуздечка
1 rensen ___ ~рензельний; ~еЬі8 n
трензельне
вудило:
-!ltange f
трензельні вудила nlрІ: -zaum
_т трензельна гнуздечка Г:
-ziige! т трензельний п6від
ІгеррепlOгті: східчастий
т східчастий ко
-л6дязь (мін): _visier n ступча

Treppenlschacht

стий мірник т

Tresse f

(аль6н т:

галун т;

ба

саман т; тіІ -" Ьеsеtzеп обши
вати галун6м, (аль6нОМ; -"kopре! f гяльон6ва перевісь, галу

н6ва п __ ; _nwinke! т шевр6н
Tretlgestell n електрогенератор m

З ножан6ю передачею; ~еівІе

f

ступатевь m ножан6і передачі;
_Ieuchtzeichen n автоматичне сві-

Troddel
тлове

гасло;

_тіпе

f

фугас а

_шоlог т рушІй із ножан6ю пе-

Тгепе

t

вірність
Іредачею
Triangu!ation ( ТР,иангу ляція

Triangulierungsuetz n
ційна мережа

триангу ля-

f

Trichler m вирва f
лійка (; _deckung f

(гарматня),
лійкове за
криття n; З_ n в лійці; __ Ield "
лійк6вище, лійкувате п6ле
trichterlOrmig лійкуватий
Trichterlgelande n lІійк6вище, lІій
кувате п6ле; _ollnung
лійку
ватий 6твір т; _птІап:
6бсяг

t

лІйки

ТгіеЬ т спонука (, м6тив, призвід;
передача
(руху); РУШИІІО n;
aUB eigenem _е з власної спо

t

нуки:
ЬаlЬег _ т
шиття
(алерії;

n

п6вне обшиття

f

n

неп6вне

об

valler _ m
_kralt

(алерії;

гінна сила, порушна с-

Trieblling т погон6ва шестерня (;
-,"ad n тяговий трнб т: ~Іоll m
пальне n; _wechse! m пер'еміна f
рушила, перехід з плазун6вого
на колісний хід або навпаки;

_werk n

передавальний

меха

нІзм т, передатний триб6к
передача f
Тгіgопотеtгіе f тригонометрія
ТгіпіІгоІоlцоl

n

т,

тринітротолу6ль т

trinkbar що надаеться пити
Trinkl-becher m кухоль, чарка (;
_platz тводопІй; -_wasser n
питна вода t; _wasserversorgung f
постачання n питн6ї ВОДИ
Triphosgen n триф6сген m
Tritt ткрок, при ступок, східецр;
поріг; aUB dem _ kammen іти не
в н6гу; _ hаltеп держати, крок;
оЬпе _ не в н6гу; -"relt nсту
пійка (; _klinke f ступатень т,
пед~ль т;
_wechsel т зміна f
кр6ку

trocken сухий, безвол6гий
Trockenlbatlerie f суха батерія:
_dock n сухий док т; -Iutter n
суха паша (, с- корм m; ~еіІ f
бездощІв'я

n;

-.kашmег

f

СУ

шарня
'
trockenlegen висушувати, висушити
Trockenlegung f висушення n
Trocknen n сушіння
Troddel t дармовис m; китиця
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Tl'og

т корито n, жолоб .
Тгошш_І f тарабан т, барабан т,
бубон т: gezabnte _ f зубчаетий

Trog

барабан т; _ scbIagen
нити, тарабliнити

ТгошшеІ

бараба

гура.'анний;

_aulsatz
т барабаиний мІрник; __ int_iIung
,t п6ділка барабана;' _1_11 n слу

,

хова

..•

перетинка

І,

шкІра

бара-

бана І: _Ieu_r n гураrаflНИЙ во
гонь; _kette f лаНЦЮЖ6к т бара
бана; _шаgаzіп n кружалуватнй
маrазин

tгошшеІп

барабанити,

бубонlтн

бубнити,

ТгошшеІlsсhІаg т удар в барабан;
т довбешка (; _stock
(, барабання па

_scblager

довбешка
личка

. 111

f

ТгошmІег т

бубllар, бубній, ба-

рабанник

Trompete f труба, сурма; _ bIasen
. трубити в трубу, сурмити; in die
_ stоПеп затрубити, засурмити
tгошр_lеп трубити,

сурмити

тгошреlепlыiегr т сурмач;

n

гасло

Troplen т крапля f
Iroplen крапати, крапнути
ТгорЬае f трофей т, д6бич
1'r06 т об6з, валка І;
der erslen
Slaflel валка f першого розря
ду; _ der zweiten SlalleI валка f

_

розряду;
gr06er _ т
другого розряду; шоlо
risierter _ т моториз6вана вал
ка І, м_ об6з

другого

f

l'і06 ... валк6вий, об6зний
Trosse f кабельтов m
Tro61iiihrer т командант валки.;
_knecbt т пог6нич; ._koIonne f

~алк6ва кол6на, валка об6зів;
_шаlегіаІ n валковий матеріял
m; _materiaIversorgung f валк6во~речове

осЬгііІ f
справи;
ТгоІуІ

Trolz

n

постачання!l';

_vor-

порадник т валк6воі
_wagen т об6зний віз

тротиль т

т упертість І, запеклість І;

6пір; _ bieten ставити 6пір; zuш
на злість, наперекір

_

n,

n

мутиення

скала

TrudeIn n спіраля f (летунство);
іпо _ gehen перейти в спіралю
(зз ль6ту)

Trube f

скриня
f звалище n, обвалище 11
ТГl.шрl т к6зир
Trupp m ланка (, команда (, вlд
діІ!; сЬешіsсhег:.... m хемlчна ко

Тгіішшег

(;

манда

_ m
(, м_

шеtеогоІоgіsсhег

метеОРОl!огічна
відділ

команда

Truppe f військо n, частина; JJesondere.:.. f спеuіяльне військо
n; сЬ_ші•.сЬе _ f хемlчне вІйсько
n; die eigeuen _О власні війська

t

geschloBsene _
війсьК6ві
частини flpl в цІлості; reguIiire
реrУl!ярие вІйсько n; schnell
bewegliche _ .f швидкоперекидне

nlрl;

.:.. f

вїйсько

n; zu einer _ sto6en,

при

лучйтися ДО частини; technische
технІчне
вІйсько n;
сІіе_п
verIegen пересунути вІйсько, пе

_ f

ремістити в_

_signal

трубкою

ТгорепЬеlш т тропІчний шол6м

валка

Truppeng_neraIstab
змутиfння

Triibung .t

Truppen' . ,'військ6вий; _abteilung
f (Os!err.) військ6ва частина;
-В.rzt m військ6вий лікар; JUShebung f призов трекрутів;
_ausladung f вивантажеиня n
війська; _belehIshaber т військ'; ..
вий начальнИІ(; _beliirderung f
перевіз т війська; _bewegung f
пересування n війська; _dienst

f

т варта

в частині
муштр6вий,

truppendiensttuend

лі

нійНИЙ

Truppenldivision f (Os!etr.) дивЩя;
_einbruch т наїзд вІйська; _еш
lаll m впад війська; _еіпЬеіІ t
військ6ва

частина,

бойова

оди

ниця; _ein!eilung f розп6діл '"
війська'; _exerzieren n муштр6ве

навчання, муштра f
tгuррепlгошш прflвчений до ладу
(кінь), звиЧНИй

до, л:....

ТгиррепІ filЬгег
'"
в6ждь, ГОЛОВНий

rung f

керування

командування
вJйська 'т;

raIstab

ііІ

ний штаб

р_

полков6дець,
атаман; _Іиь

n

вІйськом,

n; _gattung f рід
m збр6ї; _gene-

військ6вий Генераль
(не змішувати з го-
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Tll1ppeogliederuog

ЛОВ ним штабомl); ~liederuog f
організація вІйська; -.iospekfioo
(Os!err.) вартування n в ча
стині, варта в, '1-; ...l<avall_ri_ f
(військ6ва) кінн6та, самостІйна
К_; _k_tte
ланцюг6ве розта
шування n; _kolono_ f військ6ва нол6на; _kommandeur m вій

t

t

ськ6вий
иачальник,
командир
частини; _konzeo!ratioo
зосе
редження
війська, скупчення
n в_; _kiirper m військ6ве об'єд
нання n, вище 0_ n; .-kranken8!оЬе
військ6вий лікарський
пункт m;
_Iager
військ6вий

f

n

f

табір
відділ

n

m; -"achrichtenabteilung

m зв'язку частини;
richtenoffizier m начальник

f

-пасh
зв'яз
ку військов6ї частини; ~асЬ
richtenzng m чота f зв'язку ча
стини; _ollizier m
муштр6вий
старшина;
_pferd n військ6вий
кінь m;
_sanitiitsdienst т вій
ськ6во·санітарна служба (; _ва
nitiitswagen m військ6вий сані
тарний віз; Jich_rung f забез

печення n війська; _І_il.m вій
ськ6ва частина f; abgesond_rter
_І_іІ виділена військ6ва части
на

f,

f;

окрема

в_ частина
_!ranspor! m перевіз війська,
військовий
транспорт;
_traos-

корабель

portschiff "

m

для вій

t

ськ6вИJ<. трансп6ртів;
_iibung
військ6ва вправа f, в_ наВЧаН

ня

n;

учб6вий

_iibungslager n

табір m; _iibungBpla!z m
пляц
ДЛЯ віЙСЬК6вого навчання; _um ..
gruppierung
перегрупування
війська; _verband m військ6ве

f

n;

об'єднання

ПОJIКОВИЙ

n

_verbandplatz m

перев'язний

пункт;

_verlegung f дисльокація вІй
ська;
_verpflegung f прохарчу
вання n війська; _verpflegungs"!еНе f харчовий пункт m; _versammlung f збір m війська; _verschiebung f пересування n вІй

n

ська, пересунення
В_, пере
кинення
В_,
перемІщення
в_; _v_rstiirkung
підс;",ення

n

f

n

майстерня військ6воУ частйни;
_zeichen n військ6вий знак тІ

..zusamm_nzi_bung f

в_ знамен6;

зосередження
ня
8_

n

n

війська скупчен,

TruppJfiibr_r m начальник коман·
ДИ, ланки; -I_it_r m начальник
ланки; _stiirke.f ейла команди,
е_ JНї,НІ(И

ланками, осІбними ко·

!ruppweise
мандами

Trutzbiindois n зачіпний союз m
Tschako m чако, кивер
Tscbapka f уланська шапка, у_
кивер

Tuch

n

m

плахта

полотнище;

(,

сукн6

Tiicbersignalisiernng f

гаслування

війська;

f

_w_rkBtat!

n

полотнищами

TucbJfiibluog f

зв'яз6к

m

полотніІ

щами, вІддаль в зІмкненім ладІ;

f

_~cbeibe

сук6нний круж6к

{ucbtig справний
Tiicbtigkei! f справність
Тпппеl

m тунель, підземний хід

Turbine f турБІна
Turbineo . .. турбінний;

m

_an!rieb

турбінний рушІй, т_ двигало
_gebiiuse n к6рпус m тур·
бlни

n;

Turm m

вежа

(; beweglicher _ т
drehbarer _ m
(; kleiner _ т

рух6ма вежа f;
поворі'rна вежа

f

веж[к]а

Turm . . .

~escbiitz

n

веж6вий, вежк6внй;
баштова гарм4та t,

f; _ubr f ве·
ж6вий годинник m
Turn . .. гімнастйчний; _abz_ichen
n гімиастйчна відзнака f
ішпеп гімнаСТИКУВ:іТИСЯ
TurnJgarten m гімнастйчний горо·
д6к; _geriit n гімнастйчне при·
л4ддя; _hemd n гімнастlвка f
Turniersport m турнірний спорт,
кІнний "веж6ва

гармата

n TUrschliissel m двернйй
n Тур m тип
_vert_i1ung f Typendrncktelegrapb m

війська, підм6г.;
розташування \ n
війська,
роз
міщення n
в_; _v_rw_ndung

вживання

ТУРОІ

f

кувальний телегр4ф
ТурЬо. m тиф
Туро. m тип

ключ
букводру'
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ОЬеп

ОЬегlеgепhеit

u
СЬеп 'І" тренування, вправляння
ііЬеп

вправляти,

наlвчати,

ВИ_,

тренувати

висилювати,

iiberanstrengen

пере

мучувати,

перет6МJIювати

передання

n;

Oberlba.u m надбуд6ва І; _Ьгіпgег
m [по]давець, передавач; го
нець; _Ьгіоguпg' f доручання n,
перевіз ,т

uЬегЬгuсkеп нав6дити міст
наведення
сту, (по]будування n м_;

Ober[briickung f

m

n

м6-

_druck

передрук

ПОГОДИТИСЯ,

iibereinkommen
воритися,

дого

ум6витися

Obereiokommeo n зlг6да І, у_ І,
порозумІння; договІр m
iibereio"timmeod згІдний
Obereiosfimmuog f згІдність; _ der
Abschrilt згІдність вІдпису
ilberleta.fmii6ig
надкомплект6вий,
позашп\тний;

джати;

_lаЬгео переїж
перев6зити иа другий

беріг

ОЬегllаЬгео n
перевезення;
пе
реїжджання; _Iabrt f переїЗд m;
(через ріку) переправа (; _lаЬг

zeit

І, час

ревозу;

m

переїзду; ч_

_lаН

з.lскок,

m

m

пе

на_,

(наглий) напад

iiberllaHen

ск6чити;

ОЬегlfliеgеп

нап.дати,

_fliegen

n

напасти, за
перелітати

перелітання;

_Ilug

m перелІт
ііЬегllііgеlп ох6плювати, обх6дитн
(крил6)

Oberllliigeluog f
хід

ох6плення

m; _l1п6 m зайвина

f

n,

об-

iiberl1iissig зМlвнй
Oberluhr f перевіз m
iiberfiihren пере.6дити, перев6Зити
Oberfiihruog f перевезення n, переведення n; _ іо Verteidiguogs.
zustaod переведення n в стан
обор6нностн

Obergabe f передавання n, зда
вання
n, передача, віддача;
mundliche _ усне здавання n,

словесне ;j_ n; ZUr _ zwingen
ПРИМУСЦТИ ,капітулювати
здаваJlЬНИЙ, переда

Cbergabe _ _ _

вальний; -1і!ltе

t
t

лист6к т пе

редачі; ~ІаІіоо
передатна ста
ція; _stelle
здавальний пункт

f

m
Obergaog т перехІд, переправа
І; _ zum Angrill перехІд до на
ступу; _ zur Rohe перехІд на
відпочинок, розташ[6в]ування на
в_

Obergaogs _ _ _

переход6вий,

тим

ч.с6вий;
~аЬоЬоl m перед.
вальний двірець; _geld n тим
час6в, підм6г. t до одерж,ння
посади або вислуженини; _heer
n тимч.с6в, збр6йна сила І;
-,<ооп" m позд6вжний к6нус ,;
_otelle f мІсце n перех6ду'
iibergebeo передавати, здавати,
здати; _, sich капітулювати
Obergeber m віддавець, переда
вепь, здавець
iibergeheo перех6дити, пробігати
Oberlgewicht n перевага І; _gurt
т трок; _haod f перевага; .Jшоd
gewlooeo одержати перевагу;
-.band оеЬшео брати перевагу
iiberhiiheo горувати, домінувати

iiberlholeo

об'їжджати,

оБІхати;

пере ганяти ; -'<ompleft надком плект6вий; _Iadeo перевантажу
вати

Oberlladuog f перевантаження n;
-1aodllug m далекий переліт;
_lastuog f лишне навантаження
n, перевантаження n; _Iauf m
перебіг; -1апlео 11, перебігання

iiberlauleo перебігати
Oberliiuler m перекйнець,

дезер

тир

iiberlegen переважаючий,
ний;
doppelt _ вдв6є

добір
сильні

ШИЙ

Oberlegeoheit f перевага, вищість;
_ ао Zahl чисельна перевага,
кількісна п_; _ der МШе\ пере-
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Oberlie'erung
вага

_ іп der Lult
повІтрі; moraJische_

в

засобах;

перевага в
моральна перевага

t

OberJie'orung ( передання n; тра
диція; JtruppenleiJ т частина (,
що несе традицію стар6ї армії

iiberlisten перехитрити, змудрувати
Obermacht t чисельна перевага;
der _ erJiegen підпасти перевазі;
der _ wеісhеп уступати перед пе
ревагою; erdriickeBde _ t пере
важна БІльшість

iibermitteln

передавати (вість), пе

реказувати,
лати

пересилати,

t

ОЬеrmіШuпg

поси

n,

передавання

передача, п6силkа;
Jlunkstelle
( передатна радіостаці",
iibermiiden перевт6мити, перему
чити

перевт6ма, перему
der l'rupp. пе

Cbermiidung (

t

чення n; _
ревт6ма вІйська

iibernachten [пере]ночувати
Obernachlung t нічлІг т, ночуван
ня n; _8sI01l. t мІсце n нічлІгу
Obernahme ( пРиlймання n, пере_
n,

одержання

n

приймати, переймати,

tibernehmen

брати на себе

Obernehmer т
iiberlplanmii8ig

приймальник
позаштатний; :-priilеп переглядати, провірJ\ти, про
бувати

Oberpriilung

регляд т;
вання; _

t

t

пр6вір [ка] т, пе
[ви]пр6ба, випр6бу
der Geschiitze випро

ба гармат

підноситися,

iiherrag.n
тися;

панувати

Obertragung
місцевости,

t

підійма

(топ_)

командування

домінування

n

n

над

м_

iiberrascheo
ти;

наскакувати, наск6чи

заск6чити

Oberraschung
чення 'І/;,

t

заскок т,

рапт6вність,

заск6несподі

ванка; пасh der _ streben прагну
ти заСІ<6чити (в6рога) .

ОЬеrrаsсhuпgs

-'lngrill

___

несподІваний;

т несподІваний наступ,

t;

І'- атака
_І_ое. n несподІва
ний вог6нь т, рапт6вий в_ т;

ііЬersіchШсh

t небезпека наглого
Obe~~ck т сурдут, куртка (
_gelahr

юі

tiЬеrrumреlп заск6ЧІ!ТИ ког6 (неспо
дівано)
Oberrumpelong ( несподіване за
ск6чення n, зах6плення n
iiberschie8en стріляти п6над r6лови

Oberl8chie8en n стріляння п6над
г6лови; _schlag т кошторис; за
кот т (на рукавІ);
(літака); _schlag der

переверт
пе

Kugel

ревертання кулі

iiberschlagen перевертатнся
Oberschnallkoppel ппоясна
вісь

t

пере

п6верх плаща

ііЬеrlsсЬrеіЬеп зробити напис, над
писувати; _schreilen переступа
тн,

перестрибнути (рів)

Oberschreitung
рехІд т,

t

t

переступ т, пе

переступлення

n

(гра

ниці); _
der Dienslgewalt наду
життя n влади; _
des Urlaubes
пропущення n терміну ~.Ід.пус!ки,
простр6чення В_; _slahJgkeJI

t

здатність

танка

реп6ни в

терені

перемагоіти

Oberlschoh т захиснИй
_scho8 тлишок

t

пе

ч6біт;

ііЬеrlsсhіШео оБІсипати, З8- (во
гнем); _schwemmen затопляти;
ззв6днювати

Oberschwemmung f п6відь
iiberseeisch заморський,

заоке

оінський

Oberseelschifl n океанський паро
плав т;
_transporl т перевіз
м6рем

морський

транпорт

ОЬеrsепduпg ( п61 силка, перL
iiberselzen товмачити, переклада
ти;

переправляти

Obersetzen n
правш'іння;

f

реправа

(через річку)

перекладання; пере

_ n der Oewasser

пе ..
через в6дні переп6ни

Ob.rselzung f

переклад

m; пере

права;

передача, трансмісія

стерня

f

Obersetzungs .•• перев(зний, пере
Dоз6вий; _gelri.b. n передоіча (,
трансмісіп
(; передатна ше

t

6lгляд т, перL т
ііЬеrsісhШсh наглядний, на6чний

Ob.rsicht
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Ober_icht_plan

'Cbersicht_lplan т загальний плян;
_punkt т пункт із шнр6кнм
виднокругом; -'!kizze f загальна
схема; _lаЬеНе f переглядна та
блиця, зБІрна т_

ЙЬегsраппuпg

f

перенапруга, над

мірна напруга

iiberlspringe!, пересюікувати,
ти;
_stelgen перелазити,

обій
пере

биратися (через г6!?и), перейти;

__ treichen зафарб[6Вjувати; _sliirzen

перевеРТ31'ИСЯ,

накид:ітися

(на к6го); _stiirzen, _ісЬ ділати
необачно, д_ нерозважно; _tra·

gen

передавати,

перен6сити;

, поручати
Oberrtrager т транслятор (тел_);
_tragung
f перею!сеиня n;
трансляція, пеDедача; _tragu"g f
der Nachricht передавання n ві
'стей; _tragungf de_ reuers пере
несення n ВОГНЮ
. (rЬert<agungs. __ передатний; _kanal
т передатннй канал;· _Ieitung f
передатннй пр6від
вальний "- т

т,

переда

iibertreflen перевищувати" повер
шити

ког6

чим

пати,

перех6дити,

перехід т,

m

вилив

з берегІв; нарушення n, пр6ступок т;
_tritt т перехід;
_ІгіІІ іп di_ Res_rve перехід до

запасу

iib~rwachen

Стерегти,

стежити,

доглядати; перевІрювати

Ob_rlwachen n
СЬUn'

t

доглядання;

_wa-

д6lглядт, иЗ- т; д6-

зір т, стеження

n,

контр6ля

стежовий, кон
тр6льний;
_ЬаlІ_гі_
вичlку
вальна батерlя; _di_n_1 т служба
(, надзору; J1i_g_r т наглядаль
ний
літун;
_lunksl_ll_
кон
тр6льна радіостація;
~_гііІ n
контр(ільннй прилад т; _kommission f наглядзльна комісія,
і<онтр6льна 1<-; -"І_Н_ f кон

Oberwachung_ • .•

t

t

тр6льннй пункт т

асиrнувати, пересилати

гр6ші

Ob_rweisung f
ша),

пересилання

ляН'двери;
передання

iiberlwind_n

f

n

(гро

ап die
n до
_ f zur Verpll_gung

асиrнуваНIІЯ

n; _

переписання

Landwehr

n на прохарчува,ННЯ
поб6рювати, пок6ну
_wint_rn знму

ватн (труднощі);
вати, пере_

(J'berzahl

f

чнсельна

перевага,

кількісна п_

iiberlzahlig
ній,

надкомплект6внй, злиш

зайвий;

.....zeugen

впевняти,

Бпевнити; переконати

Oberzeugung f перек6нання n
iiberziehen покривати, обтягати
(чим)

OberlZleb_r

т пальт6; .Jng т покривець, п6шивка
повол6ка f
звичайний

ііыіьh звичний,

r.

U-Boot n = Unterseebool n
U-Boot .. _ und U-Boots •.•

підв6д

НОГО плавання

U-Bootlamt n
ротьба

пересту

нарушатн що

Ol:terllretnng f

ний торпедовий апарат т

iiberw_isen

управлІння підв6дно

го плавання; -1Jеk"mрluпg

Ob~rtrellen n перевищення n
ііЬегlгеіеп

ЙЬuпgsgrапаtе

Ob_rwas_erl lаМI. f підв6дне пла
•• ння n; _torp_dorohr n підв6д

з

го

f

бо

підв6дними ч6внами;
інспекція підв6дно

Jnspektion f

плавання;

._I_ul.

т/рl

під

в6дники

справи "рl під
в6дного плавання; -zersttiret: m

U-Bootslw_s_n n

нищильник підв6дних ч6виів

Obung f вправа, навчання n; ар
plikatorische _ f воєнна гра; lог
таlе _ f
муштр6ве навчання;
krieg_m"8ig __ f вправа прнсто
с6вана до воєнного часу; _ тіІ
Gеg_пs_Шgkеіtдвостор6нне(бойо
_ оЬп_ Gej:ens_itigkeit одноБІчна вправа
Obung_ . .. практичний, учб6вий;
_Пug т тренінr6вий літ; Jlugве) иавч:!н",,;

z_ug n тренінr6вий літак m;
_garnitur f учб6внй 6дяг m, О_
т д .• Я вправ; _g __ ch08 n учб6вий
наБІй
т;
_ge_chwad_r ",
учб6вий дивізі6н т (лет.); ...gewehr' n учб6ва rвинтlвка (, у
рушниця (;
_granat_ f учб6ва
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Obuogshaodgranale

rpaHaTa; _haodgraoale f' учбова
ручна' фаната;
_kurse m/рl
практичиі курси; _Iaduog
учб6вий заряд m; _Iager n учб6вий
табір
m; Jeiler m керівник
вправ; _шагвсЬ т учбовий похІд,
у_ марш; .JJIaske
учбовий про

тигаз
Irоое

t

т;

стріlIИВО

f

f

.JJIuuitiоп
п,

у_

учбове

амунІція:

_ра

umgekehrl
вий рух m;
швйдкість

..geschwiodigkeit f
обертйння; .JJIesser m

мірник 6бертів, JJіЧЙJJЬИИК 6бо-,
ротів; даы f числ6 п 6бертів,
кількість 0_
Umdruck
передрук, розмн6ження
п; іп _ ввідбитці
Umlaog m обсяг, 6бвід
umlangen обх6ПlIювати,

обходити;

вlміщати, з_

навчаlIЬНИЙ
наБІй
m;
т учБОвий пляц; -І"еіве
учбова поїздка; -І"Ш m виїзд
(в~рхи)
в
поле;
_всЬіе8ео n

Umlaogsme•• er m перйметр, ,
umlasseo ох6плюваТІІ, обхоплю

учбове

umlasseod

_plalz

t

стріляння, навчання с_;
день заняття, д_ вправ;

_Iag m

--"еіі f час m навчання, трива
лість "-'; діеl n мета f нав
чання, мзаняття
Ule.. n б~ріг т, побер~JIO!КЯ; diessеШgеs _ n
наш б~ріг т,
цй

t

m;

б_
jеоsеШgеs _
противника, той б_

n

б~ріг

т

m

Uler _ •• берег6вий, побер~жний;
_balkeo m берег6вий JJежеиь;
_briicke f одиопрогlнний міст т;
_wechsel
m перекидання n
(вІйська)

на другий беріг,

пе

рекид на д- б_

t

годйнник m; die _ вlеНео
наставити годинника j пасЬ der_

Uhr

З3 ГОДИННИКОМ

годинниковий; _шесhaоіs

Uhr , ,.
шus

т

годинник6вий механізм;

m

дистанційний
ПЙJJЬНИК
із
годинниковим ме
ханІзмом; деіІ
годинниковий

_werkziioder
Ukгаіпе

t

Україн..

f

[час т

ukrainisch український
ukrainisiert україніз6ваний, з_
Ulao m VJJЙН
Ulаоеп _ :. уланський; -І"еgішеоt n
улансьний ПОЛК

m;

Ulaoka f уланка (сурдут улана)
Ultramarin n ультрамаРЙ'IІ, m
Umbau т, перебудова f
umbewalioeo переозбр6ювати, переОЗброtти

Umbilduog f реорганізація
Umdreheo
перевертання
Umdrehuog t оберт m, п6верт m,
обертйння ", оборот m
Umdrehungs . "
обертовий,
оборотовий; ..;.beweguog f -оберто

вати,

обіймати

оБХОПlIюваJJЬНИЙ, просто

рий

Umlassuog f обхоплювання п, обх6-

плення п, обійми рІ; Ьeiderseitige
двокриле обхоплю вання п;
змагати .до обх6-

_t

die _ anstreben
плення

UmlassungsІ bewegung
f ох6ПJJЮ
вальний рух m; ..gral!eo m пер

стеневий рів; .JJIauer f окружна
стіна; _versuch m спроба
обхо
питн; _waH m окружний вал
Umllechtuog 6плітка

t

t

Umllligeluog

t

n

ох6плювання

",

ох6плення
(крила),' фJJЯНКУ
вання п; _sbeweguog
ох6плю
вальний
рух
m; _sstellung

f

f

фJJянкуваJJьна позйція; _struppe
охопlIювалыle
військо
n,
ФJJянкувальне В_ n

t

Umlormuog f перетв6рення n
Umgang т обхІд, обходження n;
кругоБІг; ~ m deB DrallB від
стань

f

(нар іза)

Umgaogs _ •• обхіднйй
umgeaodert змІнений, перер6бле
Umgegeod f ок6JJИЦЯ, ОК!ІІ rn (НИЙ
umgehiiogt на6пашки
'
umgehen оБХОДIІТН, обійти, флянкуВdти

Umgehung f
рух

'n

Umgehungв

t

обхід

т,

обхідний

.• , обхідний;

m,

_bewe-

обхіднІіі\ рух
обх6ПJJюваJJЬНй
р_ m;
_kolonne

guog

f

обхідна
КОlI6на;
_mano,ver n
обх6ПJJюваJJЬНИЙ маневр 'т, об
хіднйй м- m

umgekehrt обернений, відвор6тний,
повернений
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umgitterl1
обгородити

umgittern

решіткою,

0_ фатами

amgrabel1 обк611увати, обкопати
Umgreazl1ng f обмеження n, межі
flp!
umgruppierel1 переГРУl1[6в]увати
Umgruppieraag f пере,групування n
umgіігtеп підперезати, опасати,
Umhапg т керейка f, накидка,

t,

пелерина f
'перевішувати (на дру['е
'місце); одягати
umherllaulen метушитися; _зІеЬ_п
стояти бездільно; _streil_n об'їж

umhangen

"джати,

ганяти

UmhiiHuug f обол6на
Umkebr t пбворот т,

вертання

",

повор6тний рух т

Umk_bren n
Umkebrung

звертання

m.

оборот

(з дор6,.и)
вlертання, ·n, об~,

t

кругом

t

Umklammerung

тісне

от6чення

'n, Т_ ох6плення 'n; sich der' _

entzieben
umklappbar
'umklарреп

ухилитися' перед

відкидний

ох6-

[п,,,нням

відкинути

Umkreis m окіл, округ, рай6н;
beiestigter _ m. укріплений раМн
Umkreisuog f от6чення "
Umlad_o n (збр6ї) перезаряджан
ня

n;

перевантажування

umlаdеп

.

пе!,езаряджати,

(Walle)

перезарядити;

n

_

(Ware)

пере

'!'ружувати

от6чувати,
обложити, облягти

umlagern

б.л~окувати;

циркуляція (, круг6біГ,
6біг, кружіння; іш' -'- в 6бігу'
umlаulеп lа99еп пуститн в6бlГ
Umlaul. .. оБІжний; _ scbreiben

Umlaul m.

n

обіжник тn

umlegbar викладний (к6мір)
Umlegekragen m. виклаДIjИЙ
Umlепkuпg
верт

m.

t

к6мір

змі!!а напряму;

umПfЬеlп задимляти

(круг6м)

Umогgапіsаtіоп
переrстрій

(, реорганізАцїя,
т; _ der Inlanterie

реорганізація піх6тн

перепакувати
umquaгtіегеп переквартирувати
umrеitеп об'їжджати кінно

umpacken

Umri6 m

6брис

Dtscb-.ukr.

8

п6-

umzaumen

итваІІеlп пересідл[6в]увати, пере·
сідлати, перекульбачити
umsсЬаlt_п перемию!ти

перемикач
перевантага

Umscbalter '"

!Jшsсhlag
,вару),

вер,та

t

m

перевантаження

f

(то

n;

ко

U)Ilscblag ... перевантажний; _ЬаЬп

t
t

перевантажна к6лія; _!lаlеп т
пер.вантажна пристань (; _вtаtiоп
перевантажна стація; _вІ_Н_

t

перевантажне

t

гісhtuпg
стрій

т

місце

_vor"

n;

перевантажний

пр'"

uіпsсhliеВ_п оточити, обступати

I\mschlingen обх6плювати
Umsсhmіеdеп n перек[6в]ування
umsсhпаНеп зас,тібати, защібати
Umscbulapparat т вйшкільний апарат

umsсhulеп переуч"т!!, перешк6лити
Umschulmaschine
машина до пе

t

, ,ренавчання
Umsсhwuпg

т

иагла

перемІна

{,

перевор6т

Umsicbt '1

обережність,

остор6га,

увага

umsicbtig
umsраппеп

остор6жний,

обачний

перепрягати

t

UmsраппвtеНе
пункт т перепря·
гання к6ней
Umstand тобставина
Um~tііпdе
mlР!
mасЬ_п
J!обити
труднощі
,
UmstеНuпg f переміщення n

t

Umsteuerung f переміна х6ду ма·
·ШИНИ

Umsturz т переверт; перевор6т
umsttirzen упасти, повзлитися j по
валити

,Umtauscb m заlміаа t ви_
umtauBch_n перемінювати,
вати,

аlміню-

БИ-

umwаllеп обсипати вал6м
UmwаНuпg
колова 0'бгор6да,

t

Umweg т манівець, кружна
, 'га (; aul dem _е кружн6ю
umwеndеп

повертати'

t

дор6дор6-

[гою

Umw_пduпg
пбворот т, заверт
1n, перемfна
l!mwеrl_п скидати, перекинути
umzaumen огор6жувати

.u_ш_zЇ<_·u_ш_u_п.;g:...._ _ _ _ _ _ _ _ _2_2_6
___________u....:;.пgеППdеrІ

1

Uшzііuшuпg

обведення

n;

р6дження

n,

обго-

заг6рода

Uшzug

процесія

m

1;

змІна

f

мешкання, перен6сннн pl; ..в.оlвідшкод6вання n
за
перен6сини;
_sgelder n/pl

8chiidiguog f
додаток

unabhiingig

m

на перен6сини

непідлеглИЙ,

незаЛеЖ

ний

Unabhiingigkeit f
залежність

що

unabhorbar

пІдслуху

unangreifbar

непідлеглість, не
надається
від

до

.

на-

паду, неприступннй
unantastbar недот6рканий
Unantastbarkeit 1 недот6рканість
unaufhorlich безупинний

'

неуважJIИВИЙ
невідкладннй

нездійсненний,

не-

здійснимий

непідгот6ваннй, не
вишколений, невивчений
unauswechselbar нездійманий
ооьеасыІt непомІчений, неспостережений
uпЬedесkt незахищений, незакритий

uoausgebildel

unbelestigt

неукрІплений
непокликаний,

uпЬеlugt
некомпетентний
.
uпЬеhоllеп незручний, непорадннй
uпЬеlаdеп ненавантажений
unbemannt що не має обслуги, без
обслуги

unbeordnet
unberilten

що

неслухняність,

ЖИМ

UnbrauchЬarkeit

f

нездат'
неприг6-

непридатність

unchillriert незашифрбваний
undicht нещlльний, дірчастий
undurchdringlich непроникливий
lindnrchdringlichkeit 1 ,непроникли
undurchliihrbar иездійсненннй [вість
undurchliissig непроникливий, непропускальний

не

забезпечений

unaulmerksam
unaulschiebbar
unausliihrbar

UпЬоtшіі8іgkеіt
самовільні сть

unbrauchbar неприг6жий,
ний; _ шасhеп зробитн

umzіпgеlп от6чувати, ОТОЧИТИ
Umzіпgеluпg f от6чення n

не має призначення

спішений,

(кінь)" без

вершннка

непідк6ваний
uпЬеsеlzt
вакантний,
незанятий,
необсаджений
unbesiegbar неперем6жний
опЬевраппІ незапряжений
опЬеаІгісЬеп необстрІлюваний
unbewacht нестережений, не(іере
unbewallnet неозбр6єний
[жений
Unbeweglichkeit
непорушність,
нерух6мість
unbezwingbar непоб6рний, непобо

unbeschlagen

1

римий

опЬоІтіі8і: неслухияний,
ний, самовільний

непокІр

непрохІдний в брід
нерІвність; _
des
нерІвність місцевости
uпеіппеhшЬаг неприступний
Uneinigkeit
незгбда
ппеlавІівсЬ непружний
unешрliпdЬаr невр азливий, невр аз
nnendlich безконечний
[нИй
unentschieden невирішений, сумнів-

undurchwatbar

1

НпеЬепЬеіІ

1

Geliindes

1

ний

nnentschlossen неріщучий, несмІлий
Unentschlossenheit ,1 вагання n,
нерішучість
uпеrЬіШісh
неумолимий,
ганний

unerlahren

невбла

недосвІдчений, невправ·

ний (в чому)

Unerlahreuheit 1 недбсвід m, не
unerlaubt недозвблений [вправнісхь
uпегшііdliсh невтбмний,
невсипу
Uпеrшііdliсhkеіt 1 невтбмність [\Ций
unerprobt невипробуваний
unerreichЬar неосягненний
Unersiittlichkeit 1 ненаситність'
\lПеrsсhrосkеп неустрашливий, безбоязливий
unerschiitterlich непохитний, не
збитий

unerschiittert

непохитний,

незnб

маннй

\Inerwartet

несподіваний,

наглий,

рапт6вий

unfahig

нездат.ниЙ, незручний, не·

спосlбний

Unfiihigkeit 1 нецатність, н.здіб
U/lfahrbar непроізний
[ність
Unfall тнещастя n, випадок
ungangbar непрохідний; _ шасhеп
зробити непрохІдним
.
ungeandert незмінний, незмІнюва
ний,

постійний
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ungediimplt

ungediimpit неприглушений
ungeeignet непридатний, негодящий
ungehei8en непр6u;ений; без наказу

иеслухняний, непокір

uagehorsam

ний, непослушний

Ungehorsam т
Ungenauigkeit

неп6слух
нет6чність,

t

не

пунктуальність, неакуратність
ungenie6har неістивний, неідимий,
не до спожиття
ungepanzert неопанцер6ваний
ungereeht невід6мщений, неп6мщений

Ungereehtigkeit t несправедливість
ungesattelt неосідланий
ungesehickt неспритний, незграбний
ungesehliisselt незашифр6ваний
ungescl1iitzt незахищений
ungesehwiieht п6вний сил, свіжий
uagestallelt нееше,'0н6ваний
ungestiim лютий, шалений; невтримний

ungeiibt невивчений, ненавчений
Ungewisse n невід6мість (, не
певність (; іп das _ ЬіпеіпЬеlеЬ
lеп

видаватн

накази

при

неви

яеневих обставинах

Ungleiehheit t нерівність
ungleieh laulend нерівнобіжний
Ungliiek n нещастя 1t, випадок

n

Ungnade
ungiinstig

t

unhaltbar невтримний, невдержний
Unheil n нещастя, лихо, біда (;
_ bringen принести нещастя
unheiIbringend згубний, згубливий,
погу,бний
нець

т спричинник, причи-

нещастя

uuifiziert узагальнений, унітарний
Unifizieruug t уніфікація, 6дність
Unilorm f уніф6рм т, однострій
т, мундир т, убір т, 6дяг т;

_

аправвеп

.одностріЙ

Unilormierung
UnilormlBehnitt
ф_

n
8*

t

добирати

t

6дяг,

умундирування

д_

n

т ф6р.ма t 6дягу,
одностр6ю; крій 0_; _stiick

предмет

т

умундирування,

кант

чання п, витрата

t

unkriegsmiiBig неповоенному
unkundig нетямущий, неосвід6млеНИЙ, несвід6мий

unlenkbar некер6ваний
unlohnend некорисний, незиск6вний
Unmenge t велика кІлькість, надзвичайні сили "р!

unmittelbar безпосередній, прямий
Unmog1ichkeit f' неможливість
unnachsiehtig безпощадний
unnahbar неприступннй
Unordnung t н';лад т, безлад т,
непорядок т: іп _ Ьгіпgеп пе
реплутувати

unpasBend непідх6жий, невідпо'Від
unpassierbar непрохідний
[ний
легкох6рий,

Unrat т кал
unregelmiiBig

що

трохи
[нездужає

нереrулярний, непра-

ВИЛЬНИЙ

Unruhe f

несп6кій т,. р6зрух т,

заколот

неласка,. неr,lилість
несприятливий,. неспри

ятний

UnheilBtiiter

m

Union t унія, союз т
UniverBal • • • універсальний, за
гальний; _geschoB n універсаль
ний гарматень т: _korn n уні
версальна мушка (.: -8chraubenschliisBel трозсувний мутровий
UnkenntniB t невід6мість
[ключ
Unklarheit f неясність
Unkosten тlр! видатки, витра

"праВ1іеЬ

т,
прнпадок т; _вlаll т катастр6фа f,
нещасливий випадок т,
лихо

Untauglichkeil
п_ т 6дягу: _уогвІо6
уніф6рму, к_ одноетр6ю

l1tj

хвилювання

n;

_ вlilІеп ворох6битн
unschiid1ich нешкідливий, нешкід
ний: _ шасЬеп знешк6джувати,
зробити нешкідливнм
Uоsеhііd1ісhшасhuпg
знешк6д
Uoschuld
невинність
[ження n
Unselbstiindigkeit f несамостійність
uosicher непевний, небезпечний
Unsicherheit непевність
nnBichtbar невидний: _ шасhеп уне
виднювати, уневиднйти; _ шаlеп
маскувати забарвленням

t

t

t

untiitig недіяльний, нечинннй
untaug1ich негодящи!!, непридат
'. ний, непрнгідний: dauerod _ ціл·
к6м непридатний
.
Untauglichkeit f неприг6жість, не
здібність
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u oterabBehoitt

UnlerІ abBehnitt 1n підрбзділ, роз
пбділ;. --!Lhteilung f підвІдділ т'

_abteilungsliihrer т
підвІдділу ; ~гzt 1n

лІкар;
лікарський
фельдшер onterbauen мінуватн;

командир

молодший
поміЧИик,
підпирати

стояками

UnlerbeBehlag

т долішній з,ківець

(спне)

перешк.джати, затри
переривати,

unterlbinden

_brechen

муваТИj
ПРИПИНЯТИ

Unterlbreehen n переривання; -1>re-.
eher 1n переривач, переривник;
_breehung f перерва, запинка
unterbringen уjМlщати, роз_, змі
стити

Unterbriogung f
міщення

ня n;
щення

_

n,

зміщення

ПО __

f eioer

n,

n;

n,

пРиl

розташувЗ.н~

АЬtеiluпgприм!
частин, розташування

uoterbroehen перер'Йвчастий [n' ч_
Unterldeek n нижня !lоверJliня f
(літака); н_ палуба (; _druek 1n
низький тиск; _driiekung f гніт
т; _fiihnrich т, підхору.[н]жиЙ;
_Ieldwebel т десЯТНИI<; _І_пвlег
1t;
нижнє
віК!lб;
_fiihrer т
НИЖЧИЙ, начальник; _fiibrung f

n,

підперехрестя
пере!зд т за
лізнl'щіпід шляхбм; _gang т

uolergebeo підлеглий
[З'агибель
Unlerlgebenem підвладний; _g'ebenheit f підлег лість; ІееЬпі.сЬе
_gebenheit технічна підлег,!ість
uolergeordnel підпорядкова'Ний, підлеглий

Unterlgeordnele т підлеглий, мо
лодший; _gestell' n п[дставка (;
,підв6ззя, шасі; _graben' n під
.' крпування; ..grund т підrpунтя
n, підфунт ; _gruppe f підгрупа;
_gurlm попруга (; _Ьаlt т

Uoteroifizieranwiii1erpriilцng

говбри,
пере.мбви;
:...hemd n
сп[дня сорбчка f;_holz n ча
гарник т, хащі тірl; Wald mit

_holz ліс із
unlerlirdi.ch

чагарником

підземний;
~іосЬеп
знев6лити, покорити, звоюВd.ти
Unlerliochung f -поlневолення n,
3_, підбій m; _kommen n жили
ще,

приют
·т;
заробіток m;
розташуваННІ! n; місце
розквартирування
стоянка
l!nlerkunllB . . .
кварrирний,
по-

_kullft f

n,

СТОЯЛЬННЙ; ....ableilung f квартир
ний відділ т; _auslagen flpl
витратн за постІй';' ..:bereich m
квартирний
район;
_gebiihren
"рl квартирні належитості; -_огl
"" місце 'n розквартирування,
ст6янка

t

Jaum m

частffни;

схованка
і.
бліндаж;
райбн
розташування; _sieherung f охо- рона розташуваиня,' забезпе
чення n р_; _iibersichl f квар
тирний рбзклад т
Unlerllalette f нижній станок т
ляфета; _Iagef оснбва;-підстзва;
п[дкладень т; _Jags.chwelle f
підкладний клин" (під к6леСQ).

unterlassen заlнехати, по_І; 'невй~
конати

Unl_rla ••en n

занедбання,

невико-

нання

unlerlaulen пробігати
Unlerlegeldecke f покривало n на
пітник ; J<eil т опорний клин
Unlerlegen n підкладання
ullierliegen підда:затися, бути neремаганим,

недорівнювати' в

силі

Unlerlin;e f нижня лІнія
unlerlminier_n мінувати,
вати; -пеhmеп ВЗЯТИСЯ
го,
підійматися чог6,
кяти

Підкопу
до чо
підпри

УТJJимаliНЯ n
піддержувати, удержувати, харчувати когб

Unlernehmung f підприємство n;
...sgeiBI т підприємливість 'і, за

,шlеrhапdеlп вести переговори
Unlerlhiindler 11' перембвиик, пар
- ламентар; _handlung f переговори тlрІ, -перембви' ,т/рl;
іп
_handlungen Iret_n вступати в
переговбри,' в_
В
перембви;
_haudlungen pflegen вести пере-

Uпl"гоШzіеr т підстаршин.; _Iatmii8iger _ 1n етатовий підстар·

tinte.halten

'міристість

шина;

f

zugliihr_nder _

т чотовий

підстаршина

Unl_roffizier . .. підстаршинський ;
_anwarter щ. кандидат на під
старшйн}';
_an,,-arterpriifung t
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UoI_rollizierkorps
іспит
шину;

m

кандидата на підстар
Jщгрs
n підстаршин

ськнй к6рпус т; _ровІ_n т під-

-

стаРШИНQblса

стійка

е_IЬеliin

(;

_роеlеn т самостІйна під
стаРШИНСЬКа стійка (; ~сЬоl_ f

dig_r
.

підс.таршИнська

шк6ла

unt_rordnen : -підпорядкувати,'

під

чинити

Unt_rordnung f

підлеглість,

під

_sv_rhiillnis

порядк6ваність;

n

порядок т цідлеглости

Unterpersonal n

нижчий персонал

Unt_rricht т· наука (, навчання
unterrichten навчати, вивчити, вну
- чувати- : .
\:Jnterrichlsjanstall f учб6вий заклад
m; -.gewehr n учб6ва гвинтІвка
(; _оШzіег т старшина-викла
дач; _palrone (
учб6вий набій
m; _verlahren" система f нав
чання

т
нижче
кільце n
'(гвинті.вки); _roBarz! т підвете
ринар;
_satz 1n підд"ння 1t;

U пt.гjгіпg

_schabracke (_

пітник т;

m спідня частина

unterscheiden

t

..schalt

прикладу

відрізняти,

відріз

нити

unterscheidend відмітний
Unlerscheidung f відрІзнення n;
_szeichen n знак n}, відрізнення
Unlerjschenkel m гомілка (; _schied
т різниця t; ..schiedsrichler т
мол6;n:ЩИй посередник; _schild
т нижчий- щит; ~сЬlорl т сх6-

11,

ванка
КрИІвка f; _schreiber m
мол6дший писар; ~сЬгііІ f під
пис' т;_вееЬооl
ч6в-ен m.
і

n

підв6дний

unlerseeisch .ilідвQдниЙ
Unlerseelauchbol n підв6дний
вен

UnlегjstеlІlшg

n

(

т,

unl_roelzl присадкуватий
Unt_rsland т сх6ванка (, землянка
(, бліндаж; bombensicherer _ m
сх6ванка

від

важких

leichter _ т легкий
Unlerolandsraum т

гармат;

бліндаж
сх6ванка

m

(,

бліндаж

unterstehen
І'ЛИМ

нідлярати,

бути підле

.

підлеглість;

unterstiitzen
, лювзти
Unlerstiilzung

--"Ireuen

підтримувати,

t

п6міч,

підси

підм6га,

підтримання 1l; запом6га, допо

м6га;
direkle _ f безпосередня
п6міч; gegenseitige _
(.взаЄмна
підм6га; geldliche _
грошова

п6міч;
поміч
ний,

t

t

indirekl. _

посередня

підтримуваль

допомІчний ;

_Ьаlаillоn "
m; _Іеиег

допом,ічний батальй6н

.. підтримувальний вог6нь т;
_gelder nlpl грошова підм6га t;
_graben m .рів. дляпіддержки;
_gruppe ( група допом6ги
unlersuchen доІсліджувати, роз_,
дослідити

Unterjsuchen n розjсліджування,
до_; _suchung ( д6слід т, роз
слідкування

ство

",

n,

6гляд

р6зслід т; слід~

m; .,..suchung

,lеНеп робити д6сліди рІ;

f

аn

iirzt-

liсЬе _suchung (. лікарський 6г
Л!іД m; сЬетіосЬе --"nchung ( хе
мічний д6слід m; ..suchung (
einJeilen (gegen) назначити слід
ство n; sich ів Juchung befinden
нахоДИТИСЯ в слідстві
Untersuchungs ... '. піДСlIідний, слід
чий; ----"rre51 т слідчий арешт;
_liihrer т слІдчий; ,-.gеlапgеп_ m
підслІдний ,арештант;
_Ьаlt (
слідча в'язниця, попередня В_;
,,_kommission f :дослір.на комісія,
. слідча к_; _sleHe ( досліджу
вальня

Unterjveteriniir""
ч6-

доручений;

підстелювання

UJllerstiilzungs . . .

т

-

U nterweisung

uпlегstеШ
звірений,
підчинений

нарний

мол6дший ветери·

лікар;

в_

фельдшер;

_wachlmeisler '" мол6дший вах
містр; _waffenmeister m мол6д
ший

зброяр, м_ збр6йний май
стер;
_wasserlahr!
підв6дне
плавання n; _wasserglocke ( но
рецький дзвін 111.; _wassermine
підв6Д!lа мІна
utlterwei~elt П0учати, научати, ВИВ
чати, інструктув.а:ти
Unterwei"ung (навчання 11, П0В
чання ?t, інст,руктування n

t

t
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unterwerlen

по_

Unterlzahlmeister т помічиик

скарб
иика; ~еісЬпеІе m иижче підпи
саний; -zeichnung f підписка,
підписання

Untiele f

обмілина

Untugend f
rандж

n

мілина,

мілков6ддя

n,

пор6к т, хиба, вада,

т

IIniibersichtlich непереглядниil
uniiberwindbar неперем6жний
Uniiberwindlichkeit f иеперем6ж-'

лежна вІдпустка

ність

f

ленців; _zug т п6їзд для від'
пустк6вців, П_ дЛЯ відзв6ленців

непошк6дже-

ність, нерушимість

unverletzt

неушк6джениil,

Urlaubplerd n

невра

успіху

термін

ність

Unwegsamkeit f бездоріжжя n
Uпwеttеr n сль6та f
unwirklich недійсний
Unwissenbeit f невід6мість, невмІн-

чення

неанай6мість

Oppigkeit f

f

т

постан6ва про вІд

n

вІдпустки

t

nung t виречення n присуду;
_sspruch т присуд, судовий ви
durch kriegsgerichtlichen
-sspruch вироком во"нного су
ду; _svolIstreckung f виконання
n військов6го присуду
.
U-Schule f = Untersee8chule f
Utensilien f/pl (Osterr.) приналеж
ності fipl
рок;

доБІр т
непевність,

строк

причина
UrstоП т живл6 n
UrteiJ n пРиlсУд т, за_ т; еіп_
lіlIеп вирікати присуд; -seriiff-

Ur8ache

unwiirdig негІдний
Unzulriedenheit f незадов6лення n
unzuliinglicb неприступний
Unzuliinglichkeit f недостача, неUnzuverlissigkeit

вІдпустки,

пустки; _8сЬеіп твідпускний
білет; _iiber8chreitung
простр6-

непрохІд-

нИй

n,

т

_ordnung f

ф6рменно

ня

ужитку

в_; еіпе Jrist verliingem прод6в
жити вІдпустку; -.gesuch n про
хання відпустки; jarte f від
пускний білет т, в_ лист6к т;

unvorhergesehen непередбачений
unvorschriltsmi8ig неприписано, не
бездор6жній,

в

Urlanbslbelugnis f право n давати
вІдпустку;
_dokument n від
пуск ний документ т; _frist f

неминучість
не
осягнувши

unversehrt неушк6джений, цІлий
Unverziiglichkeit f безпровол6ч

unwegsam

кінь т

жителів

женнй

Unvermeidlichkeit f
unverrichteterdinge

t

т відпустк6вець (Гал.),
відзв6леиець
Urlauberltransport т транспорт з
відпустк6вцями; _verkehr т пе
ревіз відпустк6вців, п- відзв6-

Urlauber

ununterbrochen безперестань
Ununterbrochenheit f непереривність
Uпvеrlеtzliсhkеіt

Vedette

Urkunde f грамота, документ m
Urlaub твідпустка '; _ aul unЬе
вІішшІе Zeit безтермін6ва від
пустка f; еіпеп _ bewiIJigen доз
в6лити вІдпустку; kurzer _
т
кор6тка вІдпустка f; kurzfristiger
_ т короткочасна відпустка (;
langer _ т д6вга відпустка f;
Ianglristiger _ т довгочасна від
пустка f; um _ ЬШen прохати
вІдпустки; zustііпdіgеr _ m на

uпtеrwеrfеп неволити, підбивати,
звоювати;
_, вісЬ сlкоРЯТИСЯ,

ненадlИН1СТЬ,

нестатечність

г6йність

v
vakant Вliкантний, необсаджений
Vakanz f вакансія
Variometer n варі6метр т
V.aelin n вазелlна t

І

Vaterland n

батьківщина

край т,
отчизна (;
зрадити баТЬКівщину

Vedette f

ведета

[, рідний
_ verraten
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УепtП

ХJlипак

Ventil n

nt,

хлип6к

т,

m; sеlЬsШіtіgез _ n авто
матичний ХJlипак тІ самодіяльний "- m
.
вентиль

УепtilаІіоп
вання

n

f

вентиляція, 'провlтрю

Ventilatmung f

піддихання n при
п6мочі хлипакlв
УепtilаІог m вітрогін
VепtЩdесkеl m голівка f хлипака;
_kammer f скринька хлипака;
_Іеіпе f вентильна шв6рка; _Іеl
lег m хлипак6ва тарІлка f
verabreden ум6витися, годитися
Verabredung f зlм6ва, у_
verabscbiedeu увільнитися від повинностей,

verabschiedet

у_ від служби

вислужений,

пенсіо

н6ваний

Verabscbiedung f димlсія, відста
н6влення n на пенсію, відстава
Veriicbtlicbkeit f згірдливість
Veracbtung f зневага, зневажлнвість, призирство n

vегаllgешеlПегп узагальнювати
Vегаllgешеіпегппg f узагальнення n
veriinderlicb змlнннй
verankern скріпляти, скріпити; ки
дати кІтву, кітвуватн, 3&Verankerung f скріплення n; зчl
плення n, закітв6вання n

Verankerungs _ ..

скріпний,
зчіп
ний; _шаst т прнчальна щ6гла
(повітроплав),
прнчальник;

f

-гіng т скріпне кільце n; _зеН
11 причал т
veranscblagen зіставляти кошторис, оціиювати иаперед
verantwortlicb відповідальний
Verantwortlicbe m відповідальник
Verantwortlicbkeit f відповідальність; _sgeliibl n свід6мість f
відповідальности
,
Verantwortung f
оlдвічальиість,
BL, відповідальність; _ Ігіllt
відповідальність
паде
на;
ііЬегпеЬшеп
брати
відповідаль
ність на себе j zur _ ziehen при
тягати до відповідальности
•
verantwortungslreudig гот6вий не
сти відповідальність
VerantwortungsІ Ireudigkeit f гот6вість відповідати за свбі чини;

Verbindung
_geliibl

Ппочуття

відповідаль

ности

verantwortungsvoJl відповідальний
verausgaben витратити, витрач'ати
Verausgabung f витрачення n
Verband т військ6ве об'еднання
", (виша) військ6ва одиниця (;
6бlв'язка (, nepL (; СОЮ3, злу
ка (; dauernder _ стала злука (,
с- об'еднання n; еіпеп _ anlegen
наложити п6Iв'язку, перL; gemi8~hter _ т мішаний склад, М_
об'еднання n; іш _е der Division
'в складІ дивІзії; stiindiger _ т
постІйна злука (, п_ об'еднан

n;

versprengter _ т части
відірвана від головних сил
Verband •. _, Verbands... перев'язний; союзний
ня
на

f

Verband!ka.ten т санітарна скринь
ка (; ~аІегіа! l' перев'яаний
матеріял т; _шittе! n перев'яз
нИй засіб т; _packcben n пере

в'яаний пакет т, індивідуальний
п111; _p!atz тлікарський
пункт,
перев'язнйй п_;
-"аит
т
перев' язне
примІщення
n;
_.ІеНе
перев'язний пункт т;
_ІазсЬе
санітарна ,т6рба; -zeug
110 перев'язні засоби т, П_ мз

f
f

теріял т; -zeugtorni.ter т ра
нець з перев'язним матеріялом;

-zeugtriiger m

санітар з санітар
ною т6рбою
vегЬеssегп
коректувати,
поправляти

Verbesserung f
влення

n;

поправ[к]а, попра

поліпшення

n

Verbinden n перев'язування
verbinden лучити, ЗіІучувати,
зувати,

перев'язувати;

зв'я

_,

вісЬ

зв'язуватися, ЗБ'язатися

verbindend злучнИй
Verbindezelt n санітарне шатр6
V.rbindung f зв'яз6к т, сполука,
сполучення ", лучба; akustiscbe

_ f

слуховий

стичний

З_

ав'яз6к

m;

т,

сЬешіsсЬ.

аку

-

f

хемічна сполука; die _ des 8ІаЬе.
зв'яз6к m командування, З_ m
штабу;
die _ ізІ gewiihr!eistet
зв' яз6k т функціонує; direkte _

f

безпосередиій
получення n;

зв'яз6к т,

б_

gegenseitige - f
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Ve,bindungs •..

взаlмний зв'яз6к ,,~; _ Ьаltеп І
держати
зв'яз6к;
'п _ оІеЬеп
зноситися, мати зв'яз6к; _ ]оаеп
пір вати зв'яз6к; militiirische _ f
військове сполучення n; optische
_ , оптичннй зв'яз6к т; riickwartige _
ТИЛОВИЙ зв'яз6к т,
З_ т з тилом; lесЬniосЬе _ ,
технічний зв' яз6к m; _ verlieren
стратнтн зв'яз6к
Verbindungs •.. зв'язковий; -"ыі-
Iung , частина злуки; ч_ зв'я
зку; ~сЬве f вісь зв'язку; _ао
Iage f
організація
зв'язку;
_diensl m служба , зв'язку;
_!Iug т літ для зв'язку; _gaIerie

t

f

поперечиа rалерlя, злучна

r_;

т злучний хідник; _graЬеп т хідник для зв'язку; _ЬеЬе
т злучний
важіль; _kanaI
злучний
канал;
_kоmшапdо n
ком:індз
зв'язку, відділ m З_;
J<оmрапіе' СGТНЯ зв'язку; _шапп
т зв'язковий; _шіІІеІ n засіб m
зв'язку; _шпllе' сполучна муфта;
~аЬе f злучнИй утулок т; _оШ
zier m старшина зв'язку, зв'я·
зковий с_; _раlгоuШе
зв'язко
вий патруль 111; _рІап т схема
зв'язку; _pIanke
злучна план

, -.gang

t

t

t

t

ка; _розlеп т промІжна стІйка

,;

-regiment n полк тІ зв'язку;
--"ing т злучне кільце n; _schrau-

t

Ье
злучна шруба, З_ rвинт т;
сХема зв'язку; ..soIdal
т вояк для зв'язку; _slange ,
злучний тяг m; _оlоllеп т попе
речна rалерlя
_strecke попе
речна rалерlя, п_ к6лія; ..stiick
n злучна частйна ,; _Irupp m
ланка
зв'язку, команда
З_і
_wesen n служба
зв'язку; --zug

.--skizze ,

t;

t

t

f

t

m чота' зв'язку
VегЬІесhuпg , заківець т о бляхи
vеrЬІеісhеп линяти
verblend~n маскувати; осліпити
verbIuten кривавити; _, зісЬ умlфти в наслідок кровотечі
Verbot n заказ т, забор6иа
VеrЬrашuпg
(ат КJeide) обля
мівка

t

t

Verbrauch m

розтрата

чення 1l, 3УіКИТТЯ n; _
lіоп зужиття

n

t,
der

стрілив а

Vеrdіепslzеісhеп

витрачати, зуживати
Verbrauchs[Jadung
нормальний
заряд 1!; _шаgаzіп n вид~тк6вий
маrазин m.
Verbrechen n зл6чин т
Verbrecher т злочинець
verbreiten поширювати, РОЗПОВСЮ-

verbrauchen

джуватн

Verbreitllng , поширення n
verbrennen згорати, згоріти
Verbrennung f згоріння n, спалювання n,
спалення n;
(на тілі); vоllkошmепе _
вите .згоріння

n

Мопі

що

Verbrennungs • ..

6піК'т

t цілко

відн6ситься

n внхлипнйй
газ m.; _geschwindigkeil f швидість горІння;
_kra!tmaschine ,
ДО

згоріння;

рушій

_2'а9

з внутрішнім горінням;

rn

_шоlог т середоп~льний рушій;
_rаuш m.
ком6ра ,
горіння;

_lешрегаІог
ріння

t

температура

зго

verbunden зв'язаний злучений
verbiindel союзницький
Verbiindele т союзник
Verdacht т підозріння n
verdachtigen підозрів~тн
гатити,

verdammen

тамувати j

ВИ-

биватн клин тух

verdampfen випар [6в ]увати
Verdampfer m карбюратор
Verdamplung f випар6вування "
Verdeck n палуба f
Verdecken n закривання
verdeckl закритнй, укритий
Verderben n заглада t, загибель
verderblich згубний

vегdісhlеп у[щільнювати, за_, обту
рувати, згущуватн

т

Verdichter
пресор

конденззтор,

t згущення n;
n, стисненість ; _

Verdichlung
Блення

Schiilzenlinie

підсилення

n

ком
зда

f der
р6з

стрільноі

Verdichlungs ••. , .... ; ~rad ш,
_slu!e t ступінь т стйсности
Verdickung' згрубшення ", згрубшу
вання n
verdienen

витра

t

Verdiensl
6рден
знак

m

заслужити
тlп заслуга І; _orden m
за заслуги;
_zeii:hen 11
заслуги
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v_rdi_oslvol1
заСJІужений
verdolmetschen перетовмачити,

verdieoslvolI

пе

рекладати

verdoppelo подв6ювати
Verdoppelo n der Reih_o
рядІв,

подв6єння

п_ шерегів

подв6єиий
vегdгаhlеп обплутувати др6том
Verdraogeo n витискання
verdrangen витискати, випирати
Verdrangung f витиск т, витн,

verdoppelt

снення

n,

виперти

n

перевертати,

verdrehen

перекру'

чувати

Verdrehnng f перекручення n
Verdreilachung f
потр6єння
розгортання

n

11;

частинн втр6є

verdiinnl розрlдженнй, ст6нчений
\'ereidigen заприсягати
vereidigl заприсяжений
Vereidiguog t заприсяження n
ум6витися
об'єднувати,

vereinbaren

vereio_n

об'єднати;

лучити

об'ёднувати,

vereinigen
ПО_,

;:s_,

лучити,

3_

vereinigt з'єднаний, З!JIучений, ПО_
Vereinigung t гурт6к т; зосере·
дження n; згромадження n; злу
чення

n, з'єднання n; _

f der

злука вІйськ; _ f de.
Feuers скупчення 1~ ВОГНЮ
vereinsamen ізолювати (кого), по

Truppen
лишати

сам6тним

V_r_insllazar_tt n

шпиталь т союзу
(Черв6ного Хреста); ...zug т са·

нітариий

п6ізд

союзу

(Чер'

в6ного Хреста)

vereinzelt окремішний; їзоль6ваний,
поодинчий

ver_il_ln нищити, розладити
V.rlahren n поступ6вання, мет6·
да (,
сп6сіб l1t поступ6вання,
вигляд l1t дій

verfassen сІкласти, У_І

написати;

скомпонувати

V_rla.sung f
'ш; настрій

конституція,

устрій

m

вистрІлювати (наб6ї)
vегШ_gео заблудити (при ль6ті)
verlliichtig_o улітати,. улетіти, ви·

v_rleu_ro

пар6вувати,

внвітрювати

V_rg_hen
улітання

V_rlliichligung

n,

ви·

вітрювання n
verlolgen переслідувати
"_rlolger m переслідувач
V_rlolgung t переслІдування ", по·
І'ОНЯ;
indirekle _ t посереднє
переслідування n; іо d_r _ пасЬ·

lа8В_П

загаяти

переслІдування;
невідступне пе·

riicksichtloBe _ f

n; всЬагl __
'n по п'ятах;

реслідування

t

пе·

реслідування
ііЬет
hole••de _
рівноБІжне переслі·
дування

n

t

V_rlolgungs ... переслідувальний;
_Ieuer n переслідувальний во·
г6нь "'; _11._ger т п_ресліду,
вальний літун; _Iruppen (IР! пе·
реслlдувальні

"Ір!

війська nlрl, в_
призначене до пересліду·

вання

вІльний,

v_rliigbar

що

ст6іть

до

розпорядимости
v_rliig_n розпоряджати

Verliigung f

розпорядження

",

ін·

t

сrру,щія;
kriegsminisl_rielle _
розпорядження
n військов6го

t

міністерства; lelzlwillige _
за·
повітне розпорядження n; _ Irel·
І_п робити розпорядження; zur
Ь_.опdеrеп _ для осІбних дору·
чень; zur _ віеЬеп стояти до роз
порядження; zur _ .lеП_о ста·
вити до розпорядження

V_гgапg_пh_іl

t давнина, минув шість

загазовувати, загазувати;
стріляти газовими гарматнями

vergasen

n

V_rga._o

оповивання

загаз[6в]ування
газом

n,

n

карбюратор
(авто);
ззвогнення псумішу
в карбюраторі; _diise
п6рскач

Vergaser m
_brand m
1n,

t

жиклер 'Ш

vergasl

(міспевість) загаз6вании;
(тварина) отруєна газом

Vergasung загаз6вання n, обстріл
'" газовими гарматнями
vergallero (Озlегг.) окружати гра·
тами;

"бирати

V_rgatt_rung f

військо

(08Ierr.)

збір

m

війська

V_rgehen

1t провина

шення;

провина

t,

wichtiges _

f

правопору·

n

вqжлива
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Vergeltuug
Vergeltung f

n,

п6мста,

від6мщення

відпmlта

Vergeltungs .• __Ieuer n

стріляння

на відплату
vеrgеudеп гайнувати, марнувати

Vergeudung f

зайва витрата, злйш-

m

ній р6зхід

vergilten, тр6ітн, за_, 0_
Vergilter m отруйник, отрутник
vergiltet затр6ений, отр6ений
Vergiltung f затр6ения n, отр6ення n; sсhlеісhепdе _ f повІльне
отр6ення 1~

отруйний; _Ieuer n
гарматня
отруйне числ6 n
Vergleich m порівнання n
vergro8ern збільшйти, збlльшатн,
зБІльшувати
Vergro8erung f побільшення "",

Vergiltungs ..•
стріляння
ми; ~аЬl

з_

n;

шення

надолуження

n,

криття

зБІль

кр6ку

Vergiitung f
уегЬаltеп

хемічними

f des 8chrittes

_

n

f

відшкодування

",

n

по-

[за]арештувати
verhaltet арешт6ваний
Verhaltung f [за]арештуваиня n
verhalten, sicb пов6дитися, вестися,
зах6вупатнся

поведінка f, зах6вання
Verhaltnis n ум6вина f, обставина
f, відн6сини f / р!
Verhaltnis8e р! відн6шення n, об
ставини "р! ум6вини flp!; _ der
Witterung метеорологІчні умо
вйни;
іп groBen _п
на великі
р6зміри; klare _ 8сЬаliеп вйясни

Vегhaltеп

"

ТИ обставини

VerhaltnismiiBigkeit f пропорцІйність
Verhaltungsjbelehl m інструкція (,
порада (;
_maBregel f правила
n/р! поведінки

verhandeln перегов6рювати
Verhandlung f перегов6ри т/р!
verhangen заjвішувати, ВИ-, опо·
віщати, оголосити

заглада f; ез wurde
вийшло йому на за·

Verhangnis n
іЬш zum _
гладу

verhangnisvol1

иещаслйвий,

безта

лаиний

Verhau m

засіка

зсыррІегr

_ m

(,

завала

f; ge-

перен6сний

за-

Verkleidung

t;

вал, п_ засіка
паtiirliсhеr _ m
прир6дна засіка f, п- зава'л
verhauen обрубати; загор6дити за·

verheeren пуст6шити
[сік ою
verheimlichen затаювати, затаlти
verhindern перешкаджати, запобі
Verhor [дJ6пит m
[гати
vеrhогеп доjпитувати, ви_

verhiiten запобігати, упереджати
Verhiitung t відвертания n (нещаСТ'1), запобігання

verjagen прогаияти
verjiingen обновлЯти,

n

відмол6джу
вменшувати, звужувати

вати;

Verjiingung
ження

t

зменшеиня

n

стовби ляфету

n, зву
f der Lalettenwande

n; _

звуження

Verkantung t перекривлення n
Verkehr 11' комунікація f, рух;
dem _ iibergehen віддати до
ужитку (залізниць); осшіltliсЬег
письменні взаємини, П_ зн6-

_

сини

зноситися, піддержувати

verkehren

зн6сиии; перевертати, вивертати

Verkehrs . ..

t

БtаН

-"uto n

комунікаційний;

6рган

n

-"п

сполучення;

пасажирський

автомо

_dienst m служба f спо·
_Ilieger m пасажирний
_Ilugzепg n пасажирський

БІль т;

лучення;

піл6т;
J!ітзк т,

комунікацІйний 1I...... т;

_graben m
рів; _lage
с_

сполучний хід, с_
стан
комунікації,
сполучень; _liпіе
кому

m

m

f

нікаційна
ліиія;
_шШеl
n/р!
комунікацІйні засоби т/р!; ..netz

n

комунікаційна

шляхи

тlр!

мережа

(сполучень);

"
_ord-

f порядок m руху; -I"egelung f pery лювання n руху, р_
n комунікації; _storung f за
держання n руху, загайка р_:
_straBe f шлях m комунікацій,
пuпg

шосе

n;

_truрреп

n/р!
сполучень;
шляхи сполучень;
гота

t Ір!

війська

_wege т/р!
_wel\e t дов·
радіостаціі; _wesen

хви.,;

n служба f зв'язку і получень
Verkeilen n заклинування
verkeilen заКЛl!нувати, заклинитн
Vеrklеіduпg
маскування

f

n

переодягання

,n,
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Verkleinerung

Verkleinerung f зменшення n
verkohlen ЗВУГЛИТ>f
Vеrkоррluпg ( злучення '11, зв'язу·
вання

n

Verkiisligung f

харчування 11; -В,Іаlіоп
стація з
харчовим,
vеrkrаltеп моторнзувати [пУнкт.ом
vеrkііпdеп ого .• 6шувии
Vеrkііпdіguпg ( проклямація, ві·

t

д6зва,

заклик т

Verkupferung ( оміднення n
Verkuppelul1g ( зчіплення n
verkiirzen вкор6чувати, вlкороти
verkiirzl сlкор6чений, при_ [ти, с_
Verkiirzung ( сlкорачеnня ", в_ n,
пр"-

n

Vcrlade . .
вантажний; _bereilschafl ( готОвість вантаження
vcrladen наlвантажувати, за_
Verladen n вантаження, саджання,
посадка (
Verladelplalz т "ісце 1t вантажен
ня,
м_ nпосадкн; _stiirke (
великість

вантажноі

частини;

_"Іаtiоп f вантажна стація; -,еіl
f пора вантаження, п_ посадкн
вантаження n, за_ "',
HL 'n

Verladung (

т наказ до ван
н- ДО посадки; _оіІі ..

Verladungslbefehl
таження,

zier
до

т старшина призначений
надзору посадки

жадання,

Verlangen n
verlangen

вимага'ги,

вимагання

жадати

verliingern видовжати
Verliingerung ( прод6вження 11,
вид6вження' n; _ der Коl0ппе
продовження колони; _s"tiick 11
нздт6чення

уегlа8liсЬ

надІйний, вірогІдний
надІйність, віР0'

VerIa8lichkeit (
гідність

Verlaul т перебіг, хід; пр6тяг;
_ der ОрегаІіопеп хід дій, х_
операцій; ~ der Slеlluпg пере·
біг позицій
уегlао"1 завошивлениіі

verlegbar пересувний
verlegen пересувати,
переносити,

перекладати,

перегородити

Verlegenheil f збентеження n
Verlegung f переміщення n,
ренесення

n,

пе·

перегор6дження і!

Vermittlungsslalion
надавати

verleihen

вшанувати

Verleihung f

ког6

кому

що,

чим

надання n, наділення tI
змилити ког6, омилятн,

уегlеіІеп

привести

verletzen

до п6милки
поранити,
увередити,

вразити

f
n,

Vегlеlzuпg
ження

поранення

n,

уверед-

ураза

verlieren згубити, стратити
Verliilung f злютування tI
Verlu"1 тубуток т, страта (,
затрата f, втрата f; згуба f;
_е beibringen нан6сити втрати;
_е erleiden мати величезні убут
ки, втрати; егьеыіьеe _е значні
втрати; _е vermindern зменши
тн втрати

Verlusllberechnung f

f

6блік т втрат;

_liвlе
спнс т втрат; _meldung
про втрати
( донесення

n

Vermachlni" n заповІт т
vermehren зБІльшувати (кІлькість)
Vermehrung ( зБІльшення n
Vermerk т зазнака f; позначка f
vermessen виміряти, вимірити; _
(adj.) вимірений
Verme88ung f п6мір т
Vermessungs . •. вимірчнй; ....аыі··
lung f дивізі6н т артилерІйних
п6мірів; --Ьаltегіе f вимірча ба·
терія; -Ilugzeug плітак т для
топографІчного здіймаиня ;-всЬіIf
корабель
для
п6мірів;
_Ігорр т вимlрча команда f;
_wesen n служба f п6мірів
vermindern зменшувати, ско{>6чу.
vеrmіпdеrt зменшений
[вати
Verminderung f зменшення n; _ f
der Heere"starke зменшення n

n

збройної

n

силн

Vermischung. f зlмішання n, пере_;
_
der Коlоппеп перемішання n
колон

Vermi8le т прошілнй без вlстн
Vermittler т посередник
Vermittlung ( посередництво n
Vermittlungs ... посередній; _kasl·

n комутаторна скринька f
(тел.); -I<linke f розм6вний хли
пак т; _punkl т іІередатннй
пункт; ~сЬпuг f комутаторний
шнур т (тел.); _зlаtiоп f кому
таторна стація;
посередня
ссЬеп
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V.rmu!ung

Vermu!ung 1 зд6гад т, припущенvernachHissigen занедбувати [ня n
Vernachliissig.ung t занедбання "
vernageln загв6здити (гармату),
заклепати

vernebeln [за]тьмарити, задимлю'
вати

verpanzern опанцерувати
verpassen припас[6в]увати, добирати

задимлений,

vernebelt
ний,

VerplIegungszettel

нав'ючувати, накладати,
пакува ги
Verpackungt запакування"; нав'ючення"

verpacken

затьмаре-

затуманений

VernebelUJlg t задимлювання ",
затьмареНflЯ
11,
оповивання n
димом; komplizierle _ 1 складна
засл6на

Vernebelungs _ _ _ задимлювальний,
затьмарувальний;
_всЬіе8ео
"

стріляння димовими гарматнями
vегпеhmеп допитувати, переслухувати
Vernehmung t д6пит т, перепятування n; _soffizier m старшина,
що допитує

Verpassung 1

д6бір

т,

uрипас6'

вання

rl-j -Sraum m приміщення
n для припасування (протигазів)
fI
[
verp egeo прохарч 6в]увати
VerplIegullg f прохарчування ",
харчове постачання "
VerplIegnngs - __ харчовий; _ат! n
харчовий уряд т, х_ управління; _аціепlЬ.11 m зупннка 1 для
прохарчування; _ausgabe 1 видача харчів; Jusgabeslelle f

vernei.oen заперечувати, заперечити

ПУНКТ
m
видавання
харчjв;
_ЬаЬпЬоl m стація
з, хар.човИм
пунктом; _basis
харчова l баз~~

Vernichlu"gs ___ руйнацІйний, нищильний; _Ieuer "нищильний

харчовий стан (людей); _Iabr·
zeug n харчовий віз т; -Itebiibr

_handlung t руйнаційний чин "';
_kralt f руйнаційність, нищнль-

J<olonne t харчова кол6на; _Іаger n польовий харчовий склад
m; _шаgаzіп n харчовий мага·

t
t

Vегпешuпg
заперечення "
v.гпісЬlеп знищити, псувати
Vernichlung [з]нищення ", руйнування n; псування n
вог6нь

т,

руйнаційний в_ т;

на сила

Vernichlungskralt des Feuers руйнаційність вогню; _ f einer
ВотЬе руйнацІйність

VегпісЬ!uпgslkгіеg
війна (; _рlап
ня,

п_

б6мби

m руїнницька
m плян знищен-

руйнацН;

_всьlасы

t

бій т для знищення (в6рога),
нищильний б_ 111; _!rupp '" команда
очищувачів

t

vегоdеп пуст6шити

vег~lІепШсhеп огол6шувати, оп 0ВІСТИТИ, ознаймити
Vегоllепtliсhuпg t огол6шення ,t

оповіщення л, опублік6вання ~
verordnen постаНОВJlЯТИ, припйсувзти

Vегогdпuпg

t

припис "', на"аз т,

поста!l6ва; _оынtt
розпоряджень

verordnungsgema8
женням

за

n

віСIІИК

m

розпоряд-

t

t

_bedarl т потреба t в харчах;
_depo! n харчовий склад т, х_
депо; _diens! т харчова служба

/",

f

с_

t

прохарчування; _еlаl: m

належності

tlPl

на (за) харчІ;

зян т; _тШеl n харчовий засіб т,
_пасhsсhuЬ '"
д6Bi~
харчів; _оШzіег т харчовий

старшина; _рогІіоп f (Qsterr,)
харчова пайка, х_ дача; ..га!е f
харчова

пайка,

"-

дача;

.,..re-

t харчовий запас ІІІ, з_ m
в харчах; _slапd т харчрвий
стан; _оlаНоп f харчовий пункт

serve

т; _оlеНе t харчовий пункт 111;
_Iransporl m харчовий транс-

ПОрТ; _tr08 1n харчова в~лка {,
х_ об6з; _Iruppen t Ір! jHTeHД3J;1т.ські війська 'njpl; _un1,r.
offlZler m харчовий каптещірмус, х- підстаршйюі; _vеrы"
duпg
Шлях т довозу харчfв;

t

_vorbereitung

t

загот6ва харчо-

t

вих засобів; _vorschrilt
порадник
m харчов6ї справи;

_wagen
,t

т харчовий віз;

харчові справи

_wes.n
t/pl; _zeHel m
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'Verptleguugszug
,

харчовий атест; '-zug 111- харчо
вий, поїзд; -,ulage Г, харчовий
додаток m

verpfЦcbten

[з'jобов'язувати

verpUicbtet, [з ]о'бов~язаиий
Verpllicbtete rn ЩО приняв
зок

,VerplJicbtung
винність

f

обов'язок

Verpllichtungs[scbein '"
зобов'язання;, --Zeit
зобов',язання

хар"[6В]ув~ти

т

по-

1~-

r

verproviantieren

обов'я-

=

f

посвідка f
термін '11J-

,.

'

verpfIegen )іро,
' , ' """.'.,

VerprQviantje,ung t харчо'ве поста,
verpulvert розпорошений [чання n
verrammeln з.аваm1ти, захарАщувати

Verrammelung f запала, захара
І ,щення, '\
Verrat m зрада (, виявлення n
таеМl;lиці

verraten

зраджувати, зрадити,

ви-

являrи 1 аємницlO

Verrater m зрадник,' запроданец~
verrateriscb зрадницький, зрадли
vеrrаuсhеl"П

задимлювати

[ВИЙ

Verricbtung f справуван"я 'І> виконання n
Verriegelung f переГОРОдJJ<ування

n

н;
засув~ння 1t,
зам~ка~ня
замка; _
der Stellung перего
родження
позиції

f
n

verrosten
verrostet
versagen

заржавіти,
іржавий,

,заіржаJ3.іти

заіржавлений

відмовлятися, вИявит.ися
нездатним, В_ неспосібним

Ver.ager m (Oewehr) осічка f
versammeln згромаджувати, зби
рати, скупчувати; зісЬ _ збира
тися'

','

'г' збір, m;
зt;ори
'тlрl;.'зібрання n; au8ergewohn,
IісЬе _ f надзичайні збори тlрl

Versammlung

sбірний; _Iormaliоп
лад т д']Я збірюи; _Iager
збірний табір т, з_ станиця (;
_ort "п, місце n зосередження,
М_ n зібрання; _plalz,m збірний
пункт; -,""um m район збірки
Vеrsапdst"lіоп
1 стація, від~и

Versammlungs ...

n

t

лання

Ver"chlie8en

Versaumnis n переволока" (,
гайка (, загай m

f

Vеrsііumпіs

занедбання

за-

n

ver"chanzeo, "ісЬ Фбк6пуватися
verschanzt ошанцьований, укріпленнй .

Vеr"сhапщпg f польові земляні
укріплення, nlрІ; _sliпіе f ,ліНіЯ

укріплень
' ..
ver$chirfen ззг6стрювати', зміцняти
Yerscharlung, f зміцнення ", за
'гострення 1'; _' (, der, Blockade

n

зміцнення
стрення 11 б_

бльО'!<:ади,'
'( \ ' ,І

m

Verschiebeb"hnhol

t

стація

заго'-

сортувальна

vеrsсhіеЬеп пересувати; відсувати;
відрочувати

Verschiebung f

n"

сунення

переtув

пер.е

m;

перекинення

n;

1т

Marsch пересунення пішки
V',rschiedenh.it f відрубність, різниця
"
verscbi.8en (Munition) вистрілю
вати, витрачатЙ наб6ї

Yerschillung f
Шляхом,

Verschlag m
ділка

t

перевіз m в6дним
посадка на корабель
перегор6дка (, пере

v.rschlagen оббив:ітн, обшивати
Verschlechterung f зlгіршення "',
ПО_

n

verschleiern зас~,оняти, прикривати
засл6ною, 'маСl\увати
n прикривання

Verschl.iern,

осл6нювання

VerscbIeiernng f
СЛОНИі

n

",

утворення n за
закриття
(замірів);

"r

delenslve _ f .обор6нна заслона;
_ f eigener Absicht"n закриття n
власних замір)в; оllепоіуе _ t
активна засл6на

маскувальний,

Verschleierungs. ..
прикривальннй;

вальний
захисна

задум

_absicht'f маску
n; ·_abteilung f

частина;-

'осл6нюваJIьн::t

'ч_; (віддін) заслін m; _feuer 1!
маскувальний вогонь m; -"зuсh
nІ. засл6нювальний,; маскуваль~
ний дим; _zone
заслониа смуга

f

Verschleppen
тягнення
у... сыil!епn

"

n

занесення,
замикання

за
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verschlingen
verschlingen

поглинати,

"погли-

нути

verschlossen замкиений
Versehlossenheit f скритість
Verschlu8 т зам6к; beweglicher_
т рух6мий зам6к

VerschluB . ..
к6рпус

замк6вий;

_block

т

замка

verschliisseln зашифр[6в]увати
Verschliisselung f зашифрування
n; -"verlahren n сп6сіб заши
фрування,

система шифрування
VerschluBlleder f пружина замка;
_Шісhе
гузовйй
зрІзок т;
_gehause nкор6бка
замка;
_ЬеЬеl т ручка f замка; _hеш

t

шung

f

_kappe f
_keil т

t

замкова
затримка;
покривець т на замок;

клин замка; -.kolben т
тол6к замка (арт.); _knгbel
замковий важіль т (кулемет);
-Іеівіе f затильник т (кулемет)

t

_liderung f
_шапlеl

т

обтурація замк6м;
кожух гузов6ї ча:

_rаhшеп т рама f зам
-1'ing 11> устан6вне
стрижень т
замка; -"tilck n замкова части
на Г, замикач т; _Іеilе 11>/рl
частина
замикальиого меха
нlзму;
_iiberzug т замковий
стини;

ка (арт.);
кільце

n; _slange f

t

каптур,

мати);

покривець

замка

_vorrichlnng f

(гар
замковий

меха"ніЗМ," з_ пристрій;

-.2:уlіп

der т цилlндер замка
Vеrsсhшulzuпg f засмІчення n
шнури т/рl (ка
валерІйського 6дягу)
verschollen що загинув без вісти
Verschollenheit f безвісна відсут
ність
Verschuldung f провина, зад6вVcrschniirung f

ження n
Verschiittung f завалювання n
Verschweigen n нед6сказ т
verschwenden розтрачувати
Verschwender т марнотрат[ник).

марнотратець

verschwenderisch
нотратний

Vеrsсhwепduпg

f

розтратний,
розтрата

Verschwiegenheit f
мовчазиість

мар

мовчазливість,

Versprechen

vorschwinden щезати
Verschwinden n зникнення,

щез

нення

Verschwindlscheibe f
з'являється; -ziel n

мета,

що

ціль і, що

зникає

Vеrsсhwбrеr

т

ник

зм6вник,

f

Vеrsсhwбruпg

зм6ва,

заГОВір"

заговlр т

Vers.hen n пр6мах т
versehen постачати
versenkt зат6плений, занурений
Versenkung f зат6пления n, у-;

n

занурення

перемІщувати,
перен6(в
службі);
задавати

versetzen
сити

(удар)
_
_
Versetzle т переведеиий (в служБІ)
Versetznng f переиесеиня n, відря
джеиня n; _ f іп den Ruhestand

звІльиения

n

у відстав[кJу, пе

ренесення 1~ в в_; -"Ьеstlшшuпg
f иазначення n перенесення
verseuchen заражувати, заразити

''-ersenchung f

зараження n (місце
вости), затруєння n; ~всЬіе8еп

n

стріляння

для зараження
ззсобnяти,
постач:іти,

versorgen

забез~ечувати

Versorgung f
стачання

tagliche _
чання

опорядження

n,

f

n

n,

забезпечення

"щоденне

по

n;

поста

Versorgungs . __ забезпечальний;
_anspriiche т/р! право n на

державне
забезпечення;
_Ьеі
Ьillе
f додатк6ва допом6га;

_gesetz n зак6н т про пенсію;
_рlап т плян постачання; -"Іа
Ііоп f харчовий пункт т
verspannt з р6зпірками (літак)
ve.rspannungslos без р6зпірок
versperren

загор6джувати,

зава-

лювати

Vеrsреrruпg
када;

f

перег6рода,

бари

бльокада

аісЬ

verspiiten,

запІзнюватися,

за

пізнитися

Versprechen n обіцянка (; lеіи
IiсЬеа _ n урочиста обіцянка (;
реrsбпliсhеs _ n особиста обі
цянка

f
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v_r5pr_ngen
verspr_ngen
вати;

висаджувати,

розри-_

розганяти

ver5pr_ngt відсталий,
Verspr_ngle т що
своєї

частини;

відІрваний <відбився від
-пsашшеlslеllе 1,

збірний пункт т відсталнх
\,
VersprUhen n розбризкування
Verslandenzeiclien n знак т <зро
зумІв.

ver5tiindigen інформувати
V_rstiindigung f взаємини

n,

n

зміцняти, зміцнити, під-

силювати

Verstiirk_r т підсилювач
verstiirkt змІцненнй, підсилений

f

Vеrslііrkuпg
лення

n,

зміцнення

підм6га;

"сІіпНІ_. підсилення

n, підси_ f d_s АЬ
n вІдтинка,

n В_
підсилювальний;
~liIlиі_ f артилерія для під
силення; _ЬаІІиі_ f батерlя для
підсилення;
_шitt_1 n засіб т
підсилення,
3_
1n
зміцнення;
_рlап m
плян підсилення, п_
зміцнення; _plank_
підсильна
планка; ...ring 1n скріпне кільце
n (гармати); ...ripp_ f ребра
(літака), ребрувате змІцнення n;
_trupp_n f ІрІ підм6га' f
Verst_ck т скриток, криtвка (; іш
_ li_g_n бути на засідці; _Р081_п
зміцнення

Verstiirkungs . .•

f

т

.

таємник

v_rst_lIbar

пересувний,

перестав

ний

ver8tohl_n

п6тайки, крадьки, хиль

цем

v_rstopf_n затикати
V_rstoB (g_gеп das Oesetz)
мах,

провина

f

V_rstr_Ьuпg
verslUшш_lп

t .

т nр6-

,

р6зпір[ка] т
спотворити,
[по ]І<а

лІчити, перекручуватн
V_rslUшшеluпg
f оlкалічlння n,
по_ n, перекручення n (З/d.lсту);

-szulag_ f

додатк6ва пеНСІЯ ка-

'

лІкам

verstummen
німіти
УивосІі

т

стихати, стихнути, зз·

-sanslalt f

[с]пр6ба
(,
ляборат6рія,

~fеldаrIШеrіе

n

r_gіш_пt
випр6бувальний полк
т полев6ї артилерії; -sflugz_ug

спр6бний літак т; ~іпзІіІоІ
дослІдний інститут т; _skош
шапdо n випр6бувальна коман
да (; -skошшіs"іоп f випр6бу
вальна комісія; _skоmmіsslOП (,

n
n

_

І_сІіпі8сІі_

технІчно-випр6бу

вальна комісія

рІ, по
розумІння
уг6да; -sшittеl
засіб т ПОРОdумlння

versliirken

Verl_ilel!
ний інститут т;

'

д6свід;
дослід-

Versucbslschi_8eu n спр6бне стрі
ляння; _vorrichtung f спр6бний
прилад т

V_rlagung f
vertarnen

відр6чення

n

суяення

n,

пере-

термІну

замаскув:1ти

v_rteidigen боронити, 0_
V_rlei!iig_n n обор6на (; _ n der
Befestigung 060р6на f укрІплень
Verteidiger т, 060р6нець
Verteidigung f 060р6на, akliv __
f активна обор6Н8; hartniickige

_ f

уперта'

обор6на;

Іііnhаl

t_nd __ f стримувальна обор6на,
рух6ма 0_; оll_пвіу__ f активна
060р6на;
раввіУ_ _
f пасивна
обор6Н8

обор6нний; _аЬ
обор6нний відтинок;

v_rt_idigungs. "
"сhnіІІ т

_anlag_

~rtШ_rі_

f

f

060р6нна
споруда;
060р6нна артилерія;

__ іnrісып!:, f

організація

060-

,р6ни, обор6нні уладж_ння nlpl
v_rt_іdiguпgsfііhіg обороноздатний
V_rt_іdіguпgslfііhіgk_it f
зді6ність
до 060р6ни, обор6нна з~ 060роноздатність; _Iront f 060р6н
ний фронт т; -g'_lecbl n обо
р6нний 6ій т; _kri_g т обо

р6ю;а війна, (; -Ііпі_ f лІнія
060р6ни, обор6нна л-'; _шіп_
контр-міна;

t

_рlап т плян обо

р6ни; _5t_lIung f обор6нна по
зиція; _sуst_ш n обор6нна си
стема (; -,опе
обор6нна сму
га, 0_ з6на; -,ustand т обо'
р6нне пол6ження
СТ8н6вище
n обор6ни
v_rt_i1_n . розділяти, розподілЯти,
розміщати
Verl_il_n проздавання, розподі

f

n,

лювання
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Verleiler

т 'роздавець, розподіль
НИК;
_kaslen т розподільча
скринька (; _всЬеіЬе f розпо

Verleiler

n, р_ дбшка
пбlділ т, рбз_, роз
n, розкладка;
Feuers [роз]пбділ т

дільче кружал"

t

Verteilung
дача,

роздав;:іння

_ f des

.

вогню

РQзподільчий; _ЬаЬп
Ьоl т розподільча
стація
(;
_рlап т плян розпбділу; _punkt

Verleilungs ...
т

розподільчий

__ lеНе

пункт;

t

розподільчий пункт т, р_ ста
ція; _1.lеl
розподільча дбшка

Verlielung

t

t

n,
\ ,

по_

прямовиений

во

підl~лублення

n, ВИДОЛИНОК т..
vertikal сторчовий,

прямовисний,

простош\дний

Verlikalleuer n
г6нь т,

зенітний Б_' т,

verlilgen вигубляти, вигублювати
Verlrag '" угбда t, договір, уклад;
_ аьвсыi6en,' ск"';сти дбговір

Vertrags ... догов·ірниЙ, пактовий;

-c-artikel т ста1'ТЯ n дбговору;
.-bedingungen tlPl договірні умб
ви; _bruch m порушення дбго
вору; _dauer t речинець щ три
вання дбговору; _machl.t дого
вірна держава

довіра

n

Verlrauen

довір'я;

(,

m повfрник,
таємний areHT
verlraulicb довір6чний,
НИЙ

довірена

_smann

t

щирість,

дискрет

щиросерд

ність; _ mit der Waffe знання
(властивостей) збр6ї

verlreiben

ПРоlганяти, ви_

vertreten

заступати

n

т представник, заступ·
ник, делеrат; _ т des Slabschels
помішник начальника штабу і _

Verlrel_r

_

т

de_ Zugliihrers

командира

поміШ!lИК

чоти

n,

ззнечищати,

verunreinigen

засмі

чувати

Verunreinigung
засмічення

n

n

відати,

управляти,

ря

дити

Verwaller ,т

завідувач т, управй-

,

тель

Verwaltung f

n,

f

управління
заряд
(, адмініС,трація
VerwaltungB, " адмініСТр,ативний,
адміністраційний; -"шl 'n адмі

,

т,' управа

ністративне управління; ~еашІе

m урядовець; ~behorde f .адмі
ністративна устанбва; _beZlr.k '"

адміністративна округа (; _dlensl
т адміністраtивна служба (;

t адміністративна сбт

"':kompanie
ня'

_ровlеп т

адміністративна

по~ада (; --гаl т адміиістратив
{; ':"weg '" адміністра, тивний ПОРЯДОI(; Jug т нему,І\а рада

'штр6ва чота' г; адміністративна
Ч_ " штабова ч

t

Verwaltungs'. '.. und Wirl_challs .. ,
, адміністративно-і-осподар~ий
Verwandtschalt t родинний стан т
.erwegen очаrtдушний, нав'існий
Verwegenheil f очайдушніст~, віддогана {,
нагана t;
веlеыe догана
в на·
_ егlеilеп зробитн до
гану, уділити нагану; еіпlасЬег_
т
звичайна
нагана (;
IОгш
IiсЬег _
формальна нагана t;
slrenger _ 1n сув6ра догана f;

Verweis m
der _ іш

казі; еіпеп

slrengsler _

т наЙСУВОJ?lша до
гана Г;
VOr der Ablellung догана перед ладом
,

_

verweisen
на

робити догану; заСИЛатИ

вигнання

Verweisung

f

представніщтl'О
заступництво '11; in _ в заступ
стві (при підписах)

\'ertrelung

ня

verwallen

вага

особа:

Verlraulheil

verwenden

rn засуджений
1ierurleilung t засу д rn
vervielliiltigen розмн6жувати (відбитки)
,
Vervollkommnung f УДОС,конален
VerurteiНe

занечищення

n,

f

заС~1ання

n; ВИКJIЮ·

n
verwendbar здатний, придатний
Verwendbarkeit f придатність, здатність, ужитк6ВіСТЬ
.
verw.nden ужи".ги, застос[ов]у
вати; ma •• enball ~ уживати ма
чення

СОВО
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Verwendung'

Viertelwendung

f'УЖИТТЯ 1~, застос6-'
вання n;; dіеuаtgгаdШіі8іgе _ ужит
тя n відпов>дио. до ступня; tak-

кар;

р\'чець

ринариі струменти m/pl;

Verwendung

tisch. _ t тактЙ.чне ужиття n
zur besonderen _ для осібних до

Verwendung.lgruppe f (6sterr_) ре
зервц керівннка маневрів; _рlап
іН

ПЛЯfI ужиття

VееrwеrtШlg

{, 9цін[ка] m;

зужитку

n,' реалізація; _ der Lultbilder розшифрувАння n повітря
в,іння

них світлйи; zur volleo _ kош
шеп бути вп6вні зужитк6ваним
verwickelll плутати, ПО_, ускладню
вати, ускладнити

переПЛУТаІінц

Verwickelung f

n,

ускладнення n; _
der Коlоппеп
пер "плутання n кол6н

verwirklichen злійснювати, здійс
Verwirklichung f здійсненняn [нйти
verwirrt збентежений .
Verwirrung f збентеження ", за~ішання n, заколот тІ зам'ятия
verwundbar уразний
Verwundbarkeit t уразливість
verwunden ранити, 3_, ПО_
ve.-wuodet ранений; leicht _ легко
ранений; schwer _ тяжко ранений
V~rwuodeten І abschub m = --"btransрогІ

m

евакуація

t

ранених;

--"bschubstation f стація еваку
ації ранених; _abzeichen n знак
'" за одержану рану; _lIngplatz
'" санітарне летище n; _liirsorge

f

п6міч для х6рих

Verwundung f поранення n; _szulage f додаток '" за поранення
Verwiistung f спуст6шення n
Verzeichnis n спис [ок] m
Verzinsungf полуда
verzogern загаювати, ззгаrти
Verzogerung t загаяння n, загайка, забара.; _ erleiden зазнаватн
забари, забарйтися; _sziinder m
провол6чний

запальник

Verzug m забара (, пр6ВОJWка ';
ohne _ без забари, негМіно
Уеlегіпііг

m

ветериrн\р.

Veterinar .. ,

теринарний;

нарна

вет~ринаРСЬКИЙJ ве
_bteilung f ветери
-I.rzneikasten 111,

частин3';

скринька

f

з ветерннарними лі-

ками;

ветеринарний лі

_arzt m
_diens!

т
ветеринарна
_еІаІ т ветеринар

t;

служба

ський склад; _gehille m ветери
нарний фельдшер; ~егііІn вете
Ііоп

t

ветеjJИнарна

_inspek-

.інспекція;

_koll.r . m ветеринарна скринь
ка t; _lazar.tt 1t ветеринарний

шпиталь т, лазарет m; _шittеl n
ветеринарннй засіб m; _оШzі.г
m ветеринарний с'таршина t;
в'ючний кінь

_packplerd n'

ветеринарним

майн6м;

m з
_park m

f ветеринарного майна; _verband m ветеринарна частина t;

база

_vorratswagen m
віз;
_wesen ,n

t

ветеринарський
веJтеринарство,

ветерннарія
Viadukt m віядукт
УіЬгаііоn f вібрація
уіЬгіег.n вібруватн

Vieh n ~уд6ба

t,

скот

ветеринарний лІкар;

пас

товару,

m

_park m

з_

m; _arzt '"
_depot n за
'" худ6би;

гурт т.овару, череда l'
плятф6рма для ху

т_; --,"ашре

t

t мІсце "
_seuche f п6шесть
_wagen m ваr'6и ДЛЯ
худ6би, віз для "---; ..zug т п6їзд із худ6бою, транспорт, "---;
Vi.llachser' m багатоосева автома
шИн.а {; _decker т багатокрй"
(лі,так); _seitigkeit t всестор6н
ність;
_sitzer m багатосідець
Viereckn чотирокутник m [(літак)
д6бн;

--'іашпіеlstеll.

зг6ну худ6би;
худ6би;

t

УіегеггоНе
чотири рядй pl дво
шерег6вого ,ладу (8 вояків)

\'ierradantrieb
редача

t

т чотироколlсна пе

чотироколlcний; _seitig
чотиростlнний; --'iitzig чотиро

vierlriidrig

",соб6вий, счотиромісцевий

т чотирокінний віз "
чотирокlнний
Vіег!аk!шо!ог
m чотиротакт6вий
рушІй, мот6р

Vierspanner
vierspiinnig
Уі.г!еІ

n

квартал

четвертина
т,

t; _jahr n

чверть

f

р6кУ;

_schwenkung t зах6дження ,,;
_wenduog t п6верт m на скіс
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Vierzyliodermotor
Vierzyliodermotor m

чотироцилін

др6вий' рушій, мот6р

Viktualieo f!p! харчові засоби т/р!
Vi.ier n мірник т, прозірннк т;

_ n

еіпаІеllео YCT~BHTH' мірник
т:
oiedrigstes _ n найменшИЙ
мірнйк "': _ verkaoteo звалити
мушку, перекривити мірило
Visier _ _ _ мірннк6вий, націльний;
_aulsatzstaoge f мірник6ве сте
бл6 n:
_bereich m мірннк6ва
віддаль {: _еЬепе f пл6ща на
цілювання; _einrichtuog f націль
ний пристрій m: _einscbnitt т
мірник6вий пр6різ; _einteilung
п6ділка мірника
Visieren n націлювання, з6рення
visieren зорити, ціляти, наjцілю

f

вати,

при-

"isierjfeder f мірник6.ва пружина;
_Iernrobr n оптичний мірник "':
_lоВ '" осн6ва f мірниюl; -.gerat
n зірний струмент Ш; _kamm т
головка мірника і; .-kimme f
мірник6вий пр6різ т: _klappe t
мірник6ва рамка: _korn n муш
ка f; _kornarm m (Osterr_) ра
мено n мушки: _kreis т мір ни
к6ве кільце n: _kreuz n Ijepeхрестя

(В

оптичнім

мірнику);

_liпеаl n альгідада Г: _liоіе f
націльна лінія: unabhangige _liпіе незалежна
нацfльна
лінія;
_рlаНе f осн6ва мірника; _punkt
m т6чка f націлювання; ...rahmen
m мірник6ва рамка Г: _scbieber
т мірник6вий хомутик; -'lcblitze
f огляд6ва щілина, мірннк6внй
пр6різ "'; ~сЬо6 m прямий п6стріл:
_5cbuBweite f мірник6ва
віддаль: -'ltellung f уставлення n
Visierung f з6рення n
[мірника
VіsіеrjvоrrісЬtuпg f,
зірнИй
при
стрій т; _wabl f вибір m мірни
ка; _winkel m кут иацілювання
Viskositat f чіпкість

Vitriol "
Vize _ _ _

вітрі6ль

m

_admiral m віце
адмірал; _Ieldwebel m десятник;
_wachtmeister m віцевахмістер,
віце;

мол6дший

Vogeljbauer n
опудало

n

вахмістер

клітка

f;

~сЬеосЬе

f

Voraussetzung

Volk n нарід т, нація і; вояцтво
Viilkerlbuud m
Союз
Нар6дів;
...recbt n
міжнар6дне
право;
...rechtverletzung f порушення n
міжнар6днього права

національна війна',
Г: ~оІ , нар6днє
_wehr
нар6дня мілі

Volkslkrieg m
нар6дня
ЛИХО n;
ція

УоlІ

__ .

в_

t

п6вний;

кр6вннй

кінь

чистокр6вний

_ыІt

т;
кінь

n

чисто

..blutpferd _n
m; -.gas n

п6вний газ m (рушій); -.ges~bo6
псуцільне стрільн6; .-'''irn 11
п6вна мушка ,
vollkrieg51abig вп6вні здатций до
воєнно! служби

VоЩkоmmепЬеit f
Доверш;,ність;
.-'adung , п6вний заряд т;
_шасы f повновласть; _rente f
п6вна

рента

vоЩsрurіg

_standig

(інвалІд)

нормаЛЬНО-lСолійний;
цілковитий

VоЩlrеllеr m
гарматнем;

поцілення 11 цілим
частина

_Iruppe ,

п6вного складу

vощzаыig в п6внім складі:

..ziebend

виконавчий

Vollzieher т виконавець
Vollzugsmeldung f донесення

11

про виповнення

УоН

n

вольт т; _аШР"е

ампер

т

" вольт

УоНе f в6льта (кінн6та); еіпе_
шасЬеп вивести в6льту; ЬаlЬе _
,Г півв6льта (кінн6та)
Voltigeur m вольтижер; _5аlІеl m
вольтижерське сідл6

n

voltigieren вольтижувати
Voltmeter n во_,ьтаметер
Voranscblag m попередній

розра'.

хунок, упередній р_

Vorarbeit .,

підгот6вча праця, по

передня підготова

вісЬ просуватися, пробиватися (вперед)
.
обачний, передбач

vorarbeiten,

vorausscbanend
ЛИВИй

Vorausseben 11 передбачення
VorauBsetzung f (takt.) заснова,
засновок
щення

n

m;

д6гад т,

припу
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Уог bedingung

Vorlbedingung f

попередня умбва;
підготбвннй наю!з,

_ьеіеы m
упередний "-; ~еЬаlt m засте·
реження n
УогЬеііаЬгеп n ПРОїжд>!ння
vorbeigehen прохбдити повз к6Го

,

.vorgehen

f

передова
nінія;
-",апп m. передовик; ст>!рший в

Vord.rllinie
сnужбі;

передній кінь

_plerd n

m; '_plerd. р!, ;..plerdepaar n пе·
редня п>!ра f (кбней) ; -I'ad r.

f

переднє кбnесо; ~аdзсЬое

пе·

т дефіnюв>!ння n
(вІйська), прохбдження n в свя.
тбчнім n м>!ршу

редня вісь; -I'adantrieb т пе·
редньокоnlсна передача f; ~еіЬе
f передній ряд т; Jeiter m

хбдити святбчним м>!ршем; _8сЬіе.
Вео стрІлити вбік; _ziehen про.

,переднє кільце n; ,Johr
редня труб>! 'f; ~аІІеlЬlесЬ

Vorbeimarsch

vorbei,lmar8chieren дефілюв>!ти, про.
хбдити повз кбго
vorbereiten при спо сб бити, пригото,

вйти; _, ЗIСЬ приготовлятися
Vorbereitung f підготова; підготб.
вления n; _ f d_s Angrilfes
підготбва ат>!ки; genaue _ f до.
кл>!дна підготова ; taklische _ f
тактична підготова ; topographi.
8сЬе _ f des Feuers топогра.
'. фі"на підготбва до стріляння;
'vormilitiirische._
допризбвна
підготбва; _ zum Aogrilf підго.
тбва до ат>!ки

Vorbereilungs .•. підготбвчий' -вгЬеіІ f підготбвча роббта; ':'Іепег
n підготбвчий вогбнь т; _iibung

f

підготбвна

вправа;

перібд . m підготбви
vorbeugen запобігати
Vorbeugung f запобігання n;

паЬте

f

попередливі

...zeit f

кіиь т передньоі п>!ри; Jchiitz_
т передиій боєць; _strang т
пщто.рОнок

передньої

п>!ри;

Jtiick n дулов>! частина f; _lеil

т ду"ова частина f; носова
ч_ (; _Ігеllеп n передня лІнія t
бойового. порядку, передбвий
ешелбн; _wagen т передній віз
передбк; _wand f передня стін>!;
...zone., f передова збна; ...zeug n
нагрудннк

т,

нагрудннй

ре·

мінь т; ...zug т передня чота (;
переднє тялб n; ...zwiesel f пе·
редній бблук т сідла

Vordienstau8bildung f

допризбвна

підготбва

_зтаВ·

заходи

посування n в_

vordatieren дав>!ти дату наперед
Vorderlachse f передня вісь; _Ьеіп
n передня нога f; _bracke f по.
сторбнкйва штельвага; __ і._п n
передня підкбва f; _gaog m пе.
редиій хід;_gеріісk n передній
'в'юк Іn;' . _ge8chirr n упряж т
постйрбнкйвих пар; _gli"d пе·
редній шерег m; _handpferd n
підручний In !lОпередньйї пари;

_haog In передній схил; _оl"lluog f пйзиція на переднім схилі
Vorderlholm m передній лонжербн
(лет.); -'ad"r m збр6я f заря·
джальна дулйм
'
vord"rlasfig з тягйтінням на гблй·
(літак)

n пе·
n за·

кІвець т переднього лука (сі·
длб); _8attelplerd n підсіде.. ьиий

vогdгііпgеп

т/р!; Jschlag m упередний уд>!р
Vorbewegung f (по) рух m вперед,

ву

із довий передньоі пари; -I'ing m

посув>!тися

(за ббю)

вперед

Vorldringen n просування; _druck
vordriicken натискати
1т блянок
Vorllall m випадок, пригбда f;
_ield, n передпlлля; -'eld гііпшеп
очистнти передпілля; -'eldstellung f передоВІ! позиція; _Ield·
iib_rwa~hunl\'sbatterie f
батерія
для ПІдтримування передових

пйзицій; _iriihling т пр6весна f
уогliiыпn намацувати
Vorliihrung f пйк>!, In
Vorliihrungs ... пйка.бвиЙ; _lесЬ·
І.п

n прикладие фехтування;
приклади>! впр>!ва, по.·
казбва в_; mіШіігіsсh" _iibung f
військовй,прикладна ВПР>!В'а;_uп'

_iibung f

lerricht т пйказбве навчания"
vorg"h"n іти вперед, наступ>!ти;
ung"d"ckt _ наступ>!ти,'не скри,
в>!ючися
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Vorgehen

Vorgehen"n наступ "т," посування
вперед; gestalleltes _ n наступ
m ПРИСТУПlсамн, східцеватнй на
ступ т; _ n іп die "Feuer:steJJung
виїзд m 'на ,позицїю;
sprungweise _ J нас~уп: 'ск6ками, підхід
перебігом, ,'"" " .
".'
VorgeHinde n пер"едюt місцевість f,
передпілля

vorgeschoben вйсунений вперед
Vorgesetzle "" зверхник, нача"ль
ник; 'unmittelbarer J
n безпо
середній начальник, прямий н_;

_neigenschalt t
ника,

властивість "зверх-

прикмета

начйльника

Vorglacis"n переднііі" Глясис т
vorgleiten ковзти вперед, нак6Чувати
'.
Vorgleiten n перескаJ<ування повз
що'

&м!шуватися,
братися
до праці з власної понуки
Vorhaben n заlмірm, на_
\/orhaltelenllernnng t; _таВ n ве
ликість f випередження, випе

yorgreilen

реду

УогЬаltеп n вйпередження, випе
ред m (при стрілянні на рух6мі ціли)
Vorhallewinke1 m кут виперед
ження, вйпереду (арт.) ,

Vorhandensein

t

наявність

1.

присутність

t,

Vorlhang m оп6на t; _herrschalt t
панування 1~, стаР~Иl~ування n,
зверхність;
механізм

~о1е'nГlсhtuпg

t

т нак6чувача; _ЬО1ег

m накіт' _ho1!eder t пружина
нак6ту; :"holkrait t сйла нак6ту
Vorhut t аваНІард т, передня
стор6жа

аванrарДОВИЙ; _агtШе
гі..
аваНіардова
.артилерія;
_IiiЬгег m командир аваНІарду;
_gelecht n, _kampi т аваНІар
довий бій т; _kommandant т
(О_Іегг.)
командйр
аваНГарду;
_re_erye
(Oslerr.) головна сЙ.,а

Vorhut ...

t

t

аваНІарДУ

vorkehren повзЯти заходн
Vorkehrung f за~"одн" рІ
р6Ж"ости

Vorpostenllotti!lf

t

пере.лir

передв6Єнний;
довоєнний час m

_z.it

vor1aden завізвати до суду
Vor1age t пр",єкт т, пропонування
'~, оригіна,," '"
.
yorla_tig ,З" тяготjнням. наперед
Vorlaui т наlкіт, ви_; .ibewegung
t нак6чування" n;" _Ьгет_." f
гальма накату; _Ieder t пружи·
на

нзК'6чувача;

ний

_keil m накот

клин

vor1egen

предк,,"дати,

проєкту

вати

vогliеgепd предкладений;" предл6жений,

ззпропон-6ваний

Vormar_ch т
vormarschieren

наступальний рух'
настушіти в похід

нім ладі

VormarschlstraBe f
ступу; _weg rn
дорМа

t

підх6ду

шлях

т

на

шлях .наступу,

"

Vorlmei_ter 'n прово.цИр' заряд~их
. ящиків, бомбардир· ''(АВСТРІЯ);
_meldung t попередження n,
упередне донесення n'
vormi1itiirisch доприз6вний
Vorlmineur m старший, міне!!;
_muBterung t упереднЩ пере·
гляд rn; _ort_bahn t" rtідгор6дня
залізниця

уограІепІіегеп

"призиА:rи

стар·

ШИНСТDОВО наперед

Vorpatroui\le
застава

в

t

(Oslerr.)

головна

маршу

Vorposten m аванп6ст, сторож6ва
охор6на " форп6.ст; _ аulвtеНеп

виставитн аваНlІ6сти, форп6сти;
_ einziehen стягати аванпости,

форп6сти;

geschlossene

рІ

зімкнуті а~анпt\сти, непереривна
сторожева охор6на

Vorposten • '"

форп6сний;

t

-"Ь

sсhпitt т дільниця
ава:нп6'сту,
форп6сту; _ьеlеы т наказ ,для

аванп6сту, форп6сту; _diensl m
аванп6сту, форп6сту;
ескадр6на" стороже·
в6ї
охорони;
_Iernspr~cher" т
форп6стний телеф6н; _110IШI.
служба

осто

переIJОВЗЗ'ТИ, І

vorkriechen
. зати
VorkriegB. "

t

_eskadron f

t
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Vorposlengefechl
фльотилья сторожев ої

Vorlscbu!!

сторожевої Оl<ОрОНИ;
:...gruppe f СТ(J)роже~ий ·відді.. т.;
_kelle f ланцюг т сторожев ої
. Оl<ОрОНИ форпостів; --kоmmап

vorsichtig

_gefechl n бій т сторожев6і
_gHed n (Os!err.) ча·

'Оl<ОрОНИ;
стина f

dапl m (O_!err.) командир аван

посту, форпосту; _kommandeur
командир
аванпосту,
фор

ш

t

посту: _kompani.
сторожева
сотня: _!іпіе f лінія сторожеВИl<

охорон : -"eserve f рез~рва охо
рони: _s!.lIung
позиція сто
рожевої охоранн, п_ форпостів

t

Vorlpriifung f
Jang m

вступний

іспит

першенство

п,

т;

пере

вага f: -"аl m заlпас, при_;
gelragen.r -"аl m н6шений за
пас:
rollender -"а!
в6жений
запас

запасний:
_pf.rd n
ззвідськйй
кінь
1n; _tank т
запасний бак' (бензина): _wagen
'1n ззпаснйй віз

Vorral.. ..
,

Vorwiirlsbewegung

0l<op6HH;

Vогlгацш

m прflсінок, перед"Йк:
-"eiter m їздовий передньої па
ри: -"ichtung t пристрій т, при
лад т, механІзм m; a'bnehmbare
-1'ichlung ,. здіймальний при
стрій m
vorriicken посуватися, підсуватися,
наступати

Vorriickung f наступ т,. рух m
.vorBiitz!ich навмиане
[впер~д
vorlschicken
висилати
і!Перед;
_всЬіеЬеп висуватн впер~д

VOl'schla~ m
ня

n;

..,liste

п,ропозиція

f,

подан

ІП _ ,bringen пропонувати;
листа поданих до на

t

городи

.Vorschrift f
тІ

_

припис т, пораднИІ{
інструкція, правИл.о 1~; nacb
відповlДНQ до припису: lесЬ

t

пізсЬ. _
технічний
т, Т_ інструкція

порадник

vогsсЬгiftslШіі8іg ,відповідно до ста

туту,

в_

всупереч

до

припису:

припису,

_widrig

пр6ти

п_:

пlдтрим[ка (), підм6га Г: ру" вперед: _ І.івlеп да

Vorscbub m
ватн

підтримку

аванс,
завдаток:
обачність, увага, осто

'"

t.

~ісЬI
р6га

обачннй,

обеР~ЖIІИЙ,

уважний

vогsісыlmа8паьшепn flp! запобіжні
заХОДІ': _ша8г.gеlп tlp!
міри
обережности
Vorsitzend. m предсідник
Vorspann m підв6да

t

vorspannen

припрягати

Vогsрапп!Ьаkеп m запряжний гак:
_leistung
тяглова повиннІсть:
_pferd n постор6нковий кінь 'm;

t

_Iau n

m

постор6нок

передньої

пари

Vorsprung m
ня

'n; _

виступ,

випереджен,
gewinnen випередити j
m колінчастий виступ

krummer _
Vorlslad! f передмІстя n: _sland
m президія t: _sleck.r m за·
тичка t; Jteher т зверхник,
начальник; ~tоВ rn юіскок, об
лямІвка Г: кант (6дягу)
vогlstоБеп
перев6днти
атаку:

_stiirzen

кидатися

вперед

Vorllauscben n

удавання, симулю
вання: _lеіІ m.хосен, к6ристь

8игода
_lеіІ

m

t,

с... користь

f

vorteilbalt корисний,
Vorltrab т (O_lerr.)
стина

доклад,

f

t,

інтерес:

slralegiscber
виг6да (,

стратегічна

пожиточний

головна ча·

ав-ангарду:

_trag '"
(: _Iragende '"

лекція

викладач

vогJlгеШісЬ
гнати

добірний:

_treiben

вперед,
викидати
в_;
вистушіти, виступити

_treten

Vorltrupp m

чоловий загін, го
ловна часть
аваНГарду: _Irupре f головне військо ", пере
д6ве В_

t

n

vогііЬегШ.gепd мимолетний

Vorliibung t упередня вправа:
_unlersucbung f попереднє слід
ство
бути

n;
в

іп _untersuchung sejn
попереднім слідстві

vorv.rl.g.n перен6СИТІ! вперед
Vorverlegen n перенесення впер~д
Vorwarl'lbewegung t підх6дження
", рух m вперед: _stafielung f
ешелонування

'n

вперед

Vorwerk n

орисілок

т,

передовий форт т;

з6внішній

Vorwurf

хутІр т,

_sgiirlel

невчасний, дотермінбвий,

yorzeilig

т

передчасний

волІти; уважати за кра

yorziehen

06яс ф6ртів

ще,

т закнд, заміт

Vоrlzеіgеп ппоказування;

m

Wасkеlп
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Vorwerk

ставитИ

над

ЩО

Vorlzng т перевага (, першенство
п; Jiindnng f передчасне запа
лення "~, П_ зав6гнення n

Jeiger

подавець, .'пред'Явник

w
Waage f вагівніщя, терези pZ, ва/ га (Гал.)
.
\/ waagerechl горизонтальний
І
Wach. . . стор6жовий, стороже
вий; _abferliguog f (Oslerr.) р6з
від т стор6ж;
_ablOsuog f

зміна
стор6жі;
~ЬвсЬпіll
т
стор6жова дільниця (; _аыі-
lung f стор6жовий відділ т;
-'1ulzug т р6звід стор6ж; --Ьа
lаillоп n стор6Жовнй батальй6н;
--huch n книга
вартових
Wachdiensl т стор6жова служба (;
_ апlrеlеп ставати на стор6жу;

t

_

Ьаltеп чергувати,
варто ву службу

Wache f

стор6жа,

відбувати

вахта

(кора

_ аыоепn зміняти сто
_ aulfiibren розв6дити
стор6жу; _ aulziehen виставляти
стор6жу; besondere _ f OKp~Ma
стор6жа; _ Ьаltеп тримати сто
р6жу; _ зlеhеп бути на стор6жі
wachen сторожити, вартувати
Wacblbabende т черговець; _kош
рапіе f стор6жова с6тня; _Iokal
"/1, стражниця (, стор6жка; _шап
lеl '" стор6жова шинеля (, "плащ; _palrouille f стор6жовий
бель);
р6жу;

патруль т, с.... д6зір т; _розlеп
т стор6жова стІйка f; _розlеп

bekleidung f стійк6вий 6дяг т;
_роslепkопlrоllе f перевір[ка] т
стор6жі; _роslепlаЬеllе

f

табель

т стій6к; _роslепуеrsliirkuоg
змІцнення n стій6к
віск т
wасhsаш чуйний, сторожкий

Wachs n

f

Wachsamkeit f
кість,

чуйність,

сторбж

невсипучість

т воскбваний дріт;
восківка (, восковий
папІр т; _tuchmiitze f церато
вий кашкет т; _tuш n зріст т

Wachsldraht
_papier n

стор6жа;

Wacht f

сторбжова

_ableilung f

част(!на;

_апщ: т
сторбжовий
бдяг;
-'1ulzug т
р6звід сторбжj --huch n сторб
жова книга f; _diensl т сторб
жова служба f

\Viichler твартівник, стброж
Wachllfeuer n таборбв"й вогбнь
т; _gebiiude n сторбжове при
мlщення; _gruppe f сторбжо ва
ланка; ..habende т сторбжовий
начальник; _haus n сторбжове

примІщення; _hііusсhеп n сторб
жова будка (; -.kошшandапl т
командант

сторбжі,

начальник

с....; _Iokal n сторбжове примІ
щення; -"Іаппsсhаll f сторбжо
вий відділ n~; _шапlеl т шинеля

f для стійбк, плащ для с....;
_шеі"tеr т вахмістер, вахмай
стер; _ordonnanz f
посланець
т

в

сторбжовій

службі; _ра
вахти"рада; _ровlеп т
сторбжова стІйка (; ....rаuш т
примІщення
стор6жі; _trupp

rade f

n

сторбжова команда (, вІд
діл; --schill n сторбжовий ко

m

рабель

m;

_Іurш

m

вежа (; _yor"chrilt
сторбжовоі служб"
Wackeln n хитания

f

сторбжова

статут т

Walle
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Walle f

t

_збр6!1; аUlошаtisсhе _
самочИнна збр6я, автоматична

blanke _ f січна збр6я;
_ t хемlчна збр6!1;
geladene _ f заряджена збр6я;
gezogene _ f нарізна збр6я; _
niederlegen зложитн збр6ю; _
slreellen зложити збр6ю; Irellsichere _ f влучна збр6я; verbundene --п f Ір! злучеиі збр6ї;
zu den --п greilen хапати за
З_;

сhешіsсhе

збр6ю

збройовИй;
-ашl
n
управлІння узбр6ЄНН!І, уряд т
у-,-; -art f рід т збр6ї; hesondere _зrt f спеціяльний рід 1n
зброї;
jruder m
товариш
збр6ї; _briiderschalt f братер ,
ство n збр6ї; -hruder m това
риш збр6ї; _briiderschalt f бра
терство
n збр6ї; jund т
збр6йна конвенція (; _depot 1t
арсенал
т,
склад
т
збр6ї;
_diensl m воєнна служба (; _er-Iolg m збр6йннй успіх, бойовий
у_; _Iabrik
збр6йня

Wallen , "

t

waffenliihig

здатннй

до

н6шення

збр6ї

Wallenllarbe f

барва збр6ї (р6ду
вІйська); _lеІ! n рушничне сало;
-/(allung f рід т збр6ї, р_ вІй
ська;
_gebraucb m ужиття n

збр6ї;

notwendiger _gebrauch т
n збр6ї; -/(е
-/(eneral
111
генерал
збр6ї;
_geriisl n
к6зла f
(для гвинтівок); _gewall f сила збр6ї; _grundbuch n
реєстр m збр6ї; -handhabe f
орудування n збр6єю; _handwerk n воєнне ремесл6; _Ьап~ n
арсенал т, зБРОЙНІЩЯ (; -,п
speklion f ,інспекція (по р6дам
збр6ї); _kunde (, _lehre f наука
необхІдне ужиття

lамlе т товарнш збр6ї;

про

збр6ю

wallenlos

беззбр6йний, неозбр6є

ний

Wаllепшеіslеr т

вик,

збр6йний

збр6йна

_kursus
_wagen

зброяр,

збройо

майстер;

_еі

f

майстерия, зброярня;
т курс дщ. зброярІв;
т віз (для) зброярні

Wagengeschirr

t

Wаllепlшustеruпg
6гляд т·збр6',
перегляд т з_; _оШzіеr т стар·
шию!, що відає збр6єю; _рlаl.
т пляцдарм;, _prazision
влуч·

t

t

иість збр6ї; ...recht
право на
збр6єння; ...reinigung
чищення
n зброї; ...rock т військ6вий
сурдут; ...ruhe І' перемир'я n,
прймир т,
прнмир'я n; _sаШ
шеlоШzіеr т старшина, що за
вІдує зб6ром зброї; _sашшеl
steH. збірний пункт т збр6ї;
-schau f перегляд т вІйська,
п_ т збр6ї; ~сьJit. т бій·
ниця
..sсhшіеd
т
пушкар,
зброяр;
..schule
військ6ва

t

t

1;

t

шк6ла

т
перемир'я 11,
завІшення n збр6ї; _ brechen
порушити перемир 'я; _ kiindigen
виповідати перемир'я; _svertrag
т угода
про примир
Waflenlslolz т во"щька г6рдість t;
_slrесlшпg t зложення n збр6ї,
капітуляція; _Іаl f воєнний п6двнг т; _trager т зброєн6сець;
_uпlеrоШzіеr т збройовий кап

WallensliIJsland

t

тенармус,

з_

комІрний;

_уе,'

haltnis n

кількісне відн6шення 1t
п6між р6дами збр6ї; _verwaller
т завідувач збр6єю; _verzeichпі. n список "" збр6ї, реестр m
З_j
_wesen n
артилерійські
справи tlpl; Jusland m стан
збр6!

wagen

віДВЙЖИТИСЯ J

ПОСМІТИ

т віз, ваг6н; gepanzerter_
т панцер6ваний віз; gro8er _ m
великий віз (астр,); kleiner _ 17'

\Vag-en

віз6к, возик; малий віз (астр.);

ollener _ т відкритий віз; zweispiinniger __ т двокІнний віз
Wagen , , , вагоновий, возовйй;
Jltesfe т старший у ваг6ні;

t

_апшеldеslеllе

збірний пункт
--Ьriicke f міст m нз
вагенбург "';
_decke f верх т в6за, буда в6за; _deich.el
дишель т; _Iahre
f пордн т для перевазу в6зів;

m

в6зів;

в6зах;

_burg f

t

_fiihrer

т пово;\атар ящнка, по

_gerassel n туркіт m
_geschj'T n возова f

водир я_;

в6за;
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Wаgепgеstеll

упряж;

.;..gesteIl " снасть " ра
'; .JJalteplatz m місце n зу

ма

пинки

вбзів,

М_

n

стояння ,8_;

ліпар; _іпаавве т па~
ос6ба {, що сидить у
_kiimpler m боєць на
панцеромащині; _kasten m кб

_heber 'm
сажир,

Bar6Hi;

ріб зарядного ящика; --",eister
вагмайстер, об6зниЙ;. _nagel
щв6рінь; _park m в!!лка ';

""

m

f

_рlа"е

буда на в6зі, брез~нт
_platz m місце n для .:6зів;

m;

_protze f (Оstеп.) перед6к m
заРЯДНОГD ящика; _schmiere f
кол6мззь, мазь ДО в6зз; Jchupреп m повітка f (в Гал.) возів
ня t; _spur f ширин!! ,ХQДУ;
_stallel f ещелон m зарядних
ящиків,
рогl

об6зний е_

m

колісний

_verkebr m
мунікація
~оЬеЬог

m;

_trans-

транспорт;

БаЗОВИЙ рух, В_ КО

t; _winde f

лівар m;
приналежности в6за

n
Wagestiick n

очайдущний

риск6ване

f

чин т,

заuовзяття

Waggon m

Bar6H; gedeckler _ ""
_Iabrik. f Bar6Ho-

критий ва(6н;
будівельня

Wаgпіs
РИСІ{

n

відважне

t вИбір m; _ f der Репегагl
m р6ду вогню; _ f der
Walle вИбір m збр6ї; _ f d_s
5landorl_s вибір m т6чки стоянWahl . .. виб6рний
[ня
Wahrlhaitigkeit f правдивість; ,_Ьеіl
f правда, істина; -'1ehmung t
відчуття ",
учуття ",
свід6мість;
_nehmung f des 5anitatsdiensles саніт'!!рне обслуг6вуван
!ІЯ п; _scheinlichkeit f правдопо
Wahl

вибір

r

ймовірність

Wаhгuпg
зберігання,~ .
Wald m ліс; dichter _ m густий
Jlic;' Iichter _ 11z рідкий ліс
Wald m mit Untel'holz ліс із ча
гарник6м

Waldlarmul f

безлісся п;

_gelecht
_geliinde n лі
систа
MiCЦ~BicTb (;
_hiiter m
лісник;
.JJiiterhaus плісників
дім 1n, .лісничівка (; _kampf m

n

бій

m

в

виступка

лісі,

лісовИй бій, б_ у лісі; _Iiei~гe

f

t

.t .

WalIach m мерин, чищений кінь,
waHachen валащати, харашати
WаЩgаllg

_g~schiilz

m

n

ваЛОВа

дор6·га

форт~чна

штурмов~ гармата

';

ПРОТИ

'; _grapen m
вал6м; _spie-

рів '(Фор:r~ці) n~pe!'l
шанцевий
gel m

периск6п;
стор6жа артилерійного

._.wache f

.

вала

WaJze f Ba,,~ць т; вал6к m
\\'Юzеп
качати,. котити; -, sich
качатися, КОТИТИСЯ
Wand
стіна,' стінка,
ст6вба;
schwedische _
шведська стІнка;
verlikale _ f прямовісна стіна

t

r

Wanderlbalterie t рух6ма батерГя;
_biicherei f пересувна бібліо
тека; _geschiitz n
рух6ма гар
мата

заповзяття,

1т

діБН1СТЬ,

Wагtеstеlluпg

_malerial n лісовий
матеріял т; _parzelIe
пер~лі
СОК 1n; _pfad n}, ,лісова. стежка
(, л_ доріжка t; Jand' m край
ліса, кінець .71_; -I"evier n nісо
вий ревір т; _slraBe f лісовий
шлях m; _weg '" лісова дор6га f
Wall m вал, насип; --'lbsalz '"
край", ліса;

t

wand_rnd мандрівний
Wanderschalt f мандрівка
Wandltalel f стІнна таблиця; _t_leрЬоп

стІнний

n

тел~фон

т;

_оlег n стінуватий б~ріг т; _пЬг
стІнний годинник т; -"eilung

t

t

CTiHoгa3~Ta, стІнна газ~та
хитання; ins _ bringen

W'anken"

гойдати, колибати;
заколибати

ins _ geraten

тепл6 1>; --'lkkumulator 111
тепловий ~ акумулятор;
--'lгl
рід m тепла; _еіпЬеіІ
одиниця

Wiirm_ .,
тепла;

промінь

m

_strahl
Т_

Warnlsignal
_steHe f

f

луч

r

теп"а,

запоБІжне гаслО;
гаСЛОва
стІйка,
г_

n

пункт ·т

r

Warnung
перестор6га, остор6га;
_sdienst m служба f запобіган
ня,

алярм6ва

с_

t

Warter щ ст6рож, санітар, прибиральник
.
WаrtеslеНuпg
·зilці!l

f

вичікувальнапо
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Wartung
Wartung (

порання

n

(КОЛО' ·ч@го).

,n; _ ( d_r PI_rd_

догляд
m коней

догляд

.'

W_chs_lwirkung

Wasserlmant_1 m

кожух

(водохол6д,ження);

водомір;

_тіпе

f

кулемета

_messer
підводна

m

мі

на; _тііы_ f водяний млин nt
Warze ( бородавка, пиптик '"
.Waschanstalt ( пральня
wass_rn водувати, осідати на во
W;;sch_ ( білизна, БІлля n
ду (літак)
Wasch_" r! вмивання, прання
Wasserlpumpe f водотяжня; _r_.erWasch_ri" ( прачка
уоі. n
водозБІрня (;
~іВ nt
Wischetrockn_n " сушІння білизни
ритва (; ...rohrk_.s_1 '" водоWaschlstube ( умивальня; _ІоіІ_ІІе
ТРУ.бниЙ казан; _sag_mtible ( во
f вмивальник m
дяний
тартак m;
_всЬаоl_1 (
Wasser n вода (; IiItriertes _ r! / черпак т; _scheide ( вододіл
переціджена вода (; kochendes_
m, вододільна .лінія; _spiegell1lt
покріп m; st_hend_s _ r! стояча
'рівень т; _slапd m
висота t
вода (; -'lbllu6 m, _ablaulrinne (
BOД~~. стан В_І рІвень В_; _stein
водост!к m;
_abl_itnng ( від
m J<лйпень, Ііідв-6дний камінь,
риф; _вlоll m !,одень; _slrabl m
ведення n води
Wasserabl_itungs , .. водовідвlдний
струмина (;
_8lraBe ( водний
шлях m; _Н_lе f глибина води;
Was8_rlalarm m трив6га ( перед
_Iragesack
m
парусино~е відр6
-"allast m водяний
повіддю;
n; ._Iransporl m водний транс
баляст; _bau m гідротехяіка (,
порт; _Iurbiue t водяна турбіна;
водяне будівництво n; _b_cken n
_ппdurсhlііssіgk_іt f воДонепро
водозбір m; -'>ehalter m (Schill)
нйкливість; _verbrauch m, ВОДО·
·водяний бак m; збірник m, ва·
споживання n; _verdrtingung f
ди; водойма (; _blase ( булька;
витиск тводи; _yersorgung f
··',."-ЬотЬ_ (
поринальна
бомба,
водопостачання 1'!-;
_waage t
водна
б_;
_dampl m водяна
rрунтвзга;
_wagen m вадовбзний
. пара (
віз; _weg m в6дний ШЛЯХ, во
wasserdicht непромокальний, водо
непроникливий,

водощільний

Wasserldirhtigkeit f
ІCJІИВість,

_drпсk

m

нодонепронй
непромокальність;
напір води; _<lurch.воДонепронИкливість;
відро
r! на воду;

lissigkeit (
__ im_r m
_fahrzeug n

ПJIавнйй засіб тn";
_Іаll m водопад; _lа~сЬіпе ( водна
тараска; _lIugzeug r! 'ВОДОЛlтак
т, гідролітак m, гідроплян m;
_Шhrеr m ВОДОВ03; _Ьiillе ( во
дянИй кожух m; _kabel n під

водний процід m,
підводний
кабель m; _kаmрlwаgеп m плй·
вальний танк, водотанк; _kasten
m скринька ( на воду, с_ (
3 водою; J!:ralt
водяна сила,

с_ воду;
лоджениЯ
І!Я

t

J!:iihlung

f

водоха·

'n, водяне охолоджен,

n

Wasserkiihlungs • _ _ водохолодний
Wasserlleitung f водопровід m;
_Ііпіе

f

водокрес

m,

wasserlos безводний

лінія водних

[транспортів

ДЯНИЙ ш_; ~Uпdеr ,"1, непромо
кальний вогнепровід

wаl.п брести

Walliihigk_il ( здатність
Walte ( вата, бавовна
W_Ь_rkпоlеп

m

танка

[бре,ети

ткацький вузол

m зІміна (, за_ (, ви_ (;
_b_sland m змінний склад; _Ье
zіеhuпg ( співвідношення n; _Іаll
m альтернатива Г; _Iadung t

W_chв_1

змінний заряд

m

wесhs_Іп [заlміняти
wechselseitig взаемний, обопільний,
двосторонній
Wесhs.lslапd 11t запасне гнізд6 п;
_slеlluпg
(
запасна
позиція;

Jlrom m змінний струм; _y_rk_hr 11t рух в обі сторони, дво
стор6l!Ній р_ ,wechselweise взаємно, обопільно,
навпереміJ::lКИ

Wechselwirkung ( взаємодія, взає
модіяння

n
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Wecken

1'1 (гасло) «ранішня зоря~;
буджеlIНЯ; --ывепn труБИти ра
!lішню зорю; ~сЬlаіеп вибива

Wecken
ти

ранішню

Wec.ker

зорю

.

11~ будильник;

_anrnf

ін-

дукторний виклик

Wedel m, віяло 1'1
wcdeln махати (хвост6м)
\Veg m, дор6га f, ШЛЯХ; ~ЬвсЬпеі
den перетяти дор6гу; аnІіеІаме
ner _ т роз'fзджений ШЛЯХ; Ье..
iabrener _ т ук6чений ШЛЯХ' Ье
ie_ligter _ т шос6ваний ш'лях;
den _ ЬаЬпеп пром6щувати ШЛЯХ
торув:!ти ш_; еіпеп _ еіпвсыіе~~
вступити на ш-; labrbarer _ т
нак6чений шлях; gedeckter _ m
шасований шлях;
іш _е зіеЬеп
СТОЯТИ
на перешк6ді,
с- на
дор6зі, заваджати; ma_kierter _

замаск6ваний шлях;
provisoriscber _ тимчас6ва дорога, т_
шлях:
den _ verlegen перего
родити

ШЛЯХ;

"городити

den _ versperren

дор6гу

Weg • " und Wege ••• дор6жній
Wege[aulnabme f маршрутне здій
мання n; --Ьau т будування 1'1
шляхів;
_іаЬеl
р6звилок т
_bessernng f полаг6джен
ня n шляху, направа ПL; _kIasse
f рід т дор6ги, катег6рія д_;

шляхів;

..knick т коліио n шляху,' вили

на f ш_; _knoten т шляховий
вузол; _krenzung f перехрёстя
шляхів, роздоріжжя 1'1; .-netz n
мережа f дорІг; _85nlе f кільо
метровий стовп т,
верстовий
стовп т; -sperre
зап6на, ба
рикада;
_verbindnng' споду
чення n шляхів, С_ n на ШJIяхliх

f

Welfkarte f
шрутна

Уоіеіlов

мапа

шляхІв,

мар

м_

бездор6жній, непроtздний

Wegmeister т дор6жник
\Vegnabme f вІдібрання n, вахват 111
wegsam хідний, про_, проїздний
Weg[samkeit f прохІдність
до·
ступність; _sрИzе f головн'йй д6зір т; _stecknng f визначення n
шляху;
_uberfiibrnng f шляхо
пр6від т (над залІзницею)

Wei8metall

wegverlegen

перенести (вог6нь) на
другу ціль

f бутарка; _wei8eраtrоnШе
патруль т провідии
ків; _weiser tlt, дороговказ, по
казник шляхІв
Webr 1 військо n; обор6на; зага
та, гребля
webren, вісЬ боронитися, відбива
Weg[walze

t

ТИСЯ

wehrfabig

вдатний

до

воєнної

служби

Webrgesetz

1'1 зак6н

'"

про обор6ну

держави

webrbalt обороноздатннй
Wehr[haftigkeit f обороноздатність'
_kralt f збр6йна сила; ..kreis 11;
військ6ва округа 1; ..kreiskommando n командування воєнної
округи
.
Webrkreis[priilung f іспит т при
воєнній окрузі;
_verwaltnng 1
адміністративно· господарче упра·
вління 1'1 воєнної округи;, ін
тендантство n
webrlos безобор6нний, беззбр6й
ний;
_ шасЬеп обеззбр6ювати,
позбавити м6жности обор6ни .

Wеbr[lоsіgkеИ f
безобор6нність;
_шасЬІ f збр6йна сила; _шаСЬІо
angehorige т військовик, військ6вий служб6вець; _шасЬІоЬеашІе
т військ6вий уряд6вець; JПасЬІв
einteilung f дисльокація збр6Й·
ноі сили

Webr[ordnnng f
плетуваиня

зак6н т про ком·
збр6йної
сили'

_рlliсЬі·' віilськ6ва повиНИість:
allgemeine _рШсЬt загальна вій:
ськ6ва повинність

Webr[pllichtige т воеино-Зобов'Я·
заний; -stand т віilськ6вий стан'
_verlassung 1 устрій т збр6і1ни~
сил; _vorlage t військ6вий за
конопроект m,; _wesen n наука f
про військ6ву адміністрацію

Welcbe f вилиця (залізн.)
wei.chen подаватися взад,
We!cbenstell" f р6зминка

відсту
[пати
Wешgаrtеп т виноградник
Weise f сп6сіб т
Wei8 n білило, БІлість (; _шеІаll

n

білий металь т
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wei8 slreichen

wei8 slreichen білити
Weisnng f вказІвка
Weite f вІддаль, далекість ши·
рокість; _ f ІІеа Gesic)1lskreises
далекість 6брію; horizonlale _ f
позема далекість; lаlаіісыіьеe _ f
- дІйсна далекість
Weilerlbefordernng f
перевідси·
лання

n,

дальший

перевіз

т;

..gabe f передавання n, передача
weilerlgeben передавати далі; -Іеі
lеп передавати далі
поширення n, пере·
дача далі; ..зslеl1е f пересиль
ний пункт т, експедиція

Weilerleitung f
Weiterlmarsch

т

маршу; ..зсhіе8еп

n

продовження

n

n

продовження

стріляння

WеЩlаhrt f їзда, літ т на дале
ку вІддаль; _!euerbereich т сфе
ра f далекого вогню
weitlreichend далекобійний, дме·
косяжний; _schauend передбач
ливий,

запоБІгливий

\Veitschu8 перелІт гарматня
weilsichtig далекозорий
Weitsprung т стрибок вглиб
weittragend далеконосний
Weitwur! т кидання n, метащlЯ

t

wellenlormig -хвилястий
[діо)
Wellenlgang т брижа (: -Iager 11
вальниця (;
Jange f ДОВЖИНа
хвилі:
_Iiingeverteilung f поділ
змійка;

f

хвиля

JПеssеr

т

хвилемІр
(радіо):
_wechsel т
переміна
хвилі: -"ар!еп т
welllg хвилястий
[цапфа f
WеЩkrіеg
т
світова
війна
t:
_Iullriistung
світове пов/тр!!не
збр6єння
_шасы
(світОва)

t

n:

t

t

НИЙ пункт: критичний момент

wen!lig повор6тIiИЙ
Wendigkeil f оборотність
Wецdnng f
Обеr.т т,

віраж т,

поверт т,

зворот т; _ ао! der
5tel е _п6ворот на місці: ganze _
f (180') оберт m довкола; ЬаlЬе

_ f

піВQберт т

Werbe •. _ вербунковий, аrітацїй
ний: _arbeit ,1 аrітац/йна роб6та,
аrітаЦIЯ: -8u!rul т вербунк6вий заклик, поклик до вербун

ку: _dienslm вербунк6ва служба t
werben приєднувати,
набирати
(вІйська), вербувати

Werber

т

верб6вник,

вербуваль-

.

ник

Werbelstelle 1 вербунк6вий пункт
т: _tatigkeit f вербунк6ва p.Qнабір т,

метання,

шпурляння

11

хвиль; -».brecher т хвилеріз, во
дор-Із;
..neinstellung
настро
єння n на довготу хвиль (ра-

лінія,

евї·"

тоаИй рекорд

Wendbarkeit f повор/тність
Wendeplatz т місце пповороту:
punkl т п6ворітка f у повор6т-

б6та

на в/ддаль

ста

Jekord m

Werbung f вербування n,
затщ' m
Werfen 'n
кидання,

Wellblech n хвиляста бляха f
Welle f хвиля, валок т, згортка
місцевости;
balIistische..n f ІР!
балістичні
хвилі:
_ einsleHen
(Funk) настро/ти на хвилю;
elektromagnetische _ електрома
І'нетна хвиля; _пЬеrеісh m з3.сяг

т довготи хвиль: _Ііпіе

Wert
потуга, імпеРІЯ;

кидати, метати, шпурлЯти
т метальна гармата
міномет: _stand тгнізд6 n міноWerll f Іn корабельня f
[мета
Werg n кл6ччя
Werk n твір т, чин т: вир6бня Г:
фортечна будІвля (; ..зlаll f
майстерня, ваРСтат т: lahrbare

werlen
Werler

t,

..зlаtl рух6ма

майстерня:

..зlаtt·

leiler m завІдувач майстерні:
_slattschill n плавальна май
стерня f (корабель): _statl-wagea
тварстатний віз: ПОJlЬОВИЙ вар·

стат:

..зtо!1 т матеріял:

т стіл-вар стат:

..zeug n

_tisch
знаряд

дя: ..zeugkasten т струментова
скринька (: ..zeugsalz т спра
вилля
_zeugtasche f ташка на
струмент: ..zeugwagen т СТРУ\Versl f верета
[ментовий віз
Wersl .. _ верстовий: _pieiler m

n:

верстовий

стовп

т вартість f: moralischer _ m
М0ральна вартість (, м_ якість

Wert

t
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.WertuD!:

Wertuog t 6цінка, оцінювання n
Wesen n єств6, іст6та (, суть (.
Westeo /11 захід
W.ttbewerb ІІІ змагання It
Wette t заклад т
wetteilero мірятися, змагатися
Wetler n пог6да (; всЬопеа _ n
хор6ша

година It

Wetter _ _ _ метеорологічний; _Ье
іісЬі m метеорологічне звід6м

.

лення n; _dienst m метеороло
гічна служба (; _dienststelle
пункт m метеорологічної служби; _lаЬпе
вітровказ т; J<unde

WimpeI
опиратися,

СТЗ'IJИТИ

6пір;

zaher

..зt"оd т завзятий 6пір
здатність
ставити '6пір; сила 6пору; J<r"lt
f відп6рність, сйола 6пору; _liоіе
., лінія· опору; U1est n гиізд6
бпору; _рuпkt.т.'оП6рний ,пункт,

t

Widerstaodslliihigkeit

п_ бпору; _vегmбg.п· 'n опор
ність {-;. Jentrum' n, центр 1Il
опору;
..zone
з6на
опору,
см:уга ·0_'

t

f

widerlsteb.n <опиратися, . противн
. тися; __ ІгеЬео опиратися 'пр6ти

стан т
т ме
-георол6г; ..зtаtіоо f метеороло
гічна стація; _trupp ІІІ метеоро
логічна команда (, м_ відділ;
_umscblag ІІІ нагла зміна f
погоди; _voraussage
завбйчен
ня n пог6ди; _warte f метеоро

Wiederaulb"u т відбуд6ва f
,,-ied_raul1.ben , ожити,' розпоча~и

f

t

Jage f
_sacbverstiiodige

метеорол6гія;

погбди;

t

JIогjчна стація;

f

логіч~а чота

WеЩlаЬгt

t

-zug m

метеора

перег6ни рІ;

J<ampl

змагання "; allgemeine J<iimple
загальні змагання n/pl; lеісЬІ

m

аІыІізсьег..

~kampl

тичні змагання

легкоатле

It/pl; J<iimpler

т

змагун

к6го,

пручатися

вое6нь наНово

Wiederlaulnahme

t

des Feuers

від

н6влення n ВОГНЮj розnочз-тпі
В_, наново; _еіппаЬше f пон6вне
заияття n; п_ відбиття n

wiedereino'ehmen понбвно
. що (від в6рога)
Wiedereroberung t понбвне

Відбити
завою

вання.,n, п_ вдобуттяn
wіеdегегоllпеп віциовляти

Wіеdег~гоllпuпg f відн6 в цння
пон6влення' 11., відбудування
_ f de_ F~uers віди6влення

n,
n;

n

вогню

манда
з малим вогнеметом (в
Нім.); _trager 'Тn носильник ма
л6го вогнемета; _trupp т m\нка
,,, мал6го вогнемета

Wiederlgeburt t відр6дження n;
_geneBene т виздоровець ; ..herstellung t відтворення ", від
нбвлення n; '_hersiellung f der
Ordnung відн6влення ". повер

ма-

wiederholen ПDНОВИТИ, повтаряти
Wiederlholllng t вчащання n; пов

Wexlsto8trupp т вогнеметна ко

f

Wicbsbiirst_ t щітка до чобіт
WickeIgamasche f 6бвитка
Widder т таран, стіно би тн а
шина

t

нення ппорядку

ІІІ відгоміи, відгук
т загривок, чуб6к
widerrufen збивати, заперечувати,

Widerball
W·iderrist

касувати

wid_rrulIicb

з правом скасування,
3 п_ відкликання

widersetzlich

непокірливий,

не-

т6рення n; _веЬеп ппобачення;
_sр"ппаЬzug m' повт6рни(! меха·
нізм спуску; _spannleder
зво
рМна
пружина;
_spannung f
ббйний звод m; _unter_teIlung f
пон6вна підлеглість
Wiege колиска; _nboden т дио"

t

t

колиски;

Jlkappe

f

t .п6кришка

т,

колиски; _пl"lеtlе
ляфет т із
колискою.; ...-:-ntrager т ,осн6ва

widerlspeostig НОРQВИСТИЙ; _арг_
ch_nd суперечниil
Wider!sptucb щ суперечність f;
_stand т 6пір; ..зt"оd ІеіаІео

__ е _ t заливна
лука; trockeue _ (. левада; _о
willепlо_ безвільний [Іапd плуг m
Wimpel т майвець, вимпел

слухняний

Wid_rsetzlichkeit
непослушенство

t

иеп6слух

n

підстава

"'і._е

t

f

колиски

лука;

оа

1,
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Wind

т вітер; 'a,blandiger, ... :т бе
реговий вітер; heltiger _ т на
вальний
вітер;
leichter _' т

Wind

вітерець; mii8iger
помір ний' вітер; ,шіІ ЬаlЬеш

_ т
_ tn
sanlter

тиховій,

lahren в пів-вітер іхати'
_ тлегіт; starker _ ""1- ~еnиlИiЙ
вітер

Winde f

катеринка, коливорот т
W~ndeinla6 т впуск повітря
Wtndewagen т ,віз із катеринкою
Wind[liicher 11>, вітрогін; _lііЬпсЬеп
,,:(м'алий) в!травказ т; _Іаhпе f
ВІтровказ

":'Iang

т;

т 'вітрогін,

ПРОВ'!'тр!"ва:льна труба (; _gesсhwшdlgkеlt f швидкість вітру;
_ЬаисЬ
т
подмух;
_kanal т
аеродинамІчна труба f; _kraltшаасЬіпе f вітряний двигун т,
в_ рушій т; _losigkeit f без
вітря'

'!l';

_шеssег

т

вітромір;

me8gerii! n прилади тІрl до
вІтру; _шоtог т вітря
ний рушій; _шііыle f вітряк т;

, I. . .

поміру

млинок rn; -I"ichtung f
напрям
т
вітру;
-I"ichtungsanzeiger т показник напрямку
вітру; -І"08е f румбівка; _sack
m вітровказ (літ.); _всЬігш т
даш6к; _stiirke f сипа вІтру;
(,;...starkenmesser 111 анемометр; _verІ

_rad n,

setzung

t

(гарматня) ; ~Іillе

тиша;

,.

уно шення

_8t08

t

вІтром

безвІтря

т шквал

",

Windung f крутість; regelma6ige
_ f der Ziige стала крутість на-'
,( різів
Wink ,т кивок, знак, натяк
Winkel т ріг, кут; ausspringender
І

_

І m'ВИСТУПНИЙ кут (до ворога);

_ m обстрілюваний
L кут; einspringender _ т вступ
і, НИЙ кут (до нас); gegebener _ т
заданий кут; gesuchter _ m шу
І' каний кут; spitzer _ m гострий
І кут; lо!ег _ т мертвий кут;
ЬевІгісЬепег

_єівеп 'n кутівк6ве залізо, кутівка (; _Iernrohr n перископ т;
"_grad т кутовий градус; _ша8
. 1~; косинець т; _шеssег т КУТ
"ІНИК, ({утомір, І'оніометр; _ring
,'" Кільце n кутоміра, кутомірне
,; к"'-:: n

Wirkungskralt

Winkel[ me8vorrich!ung f кутомірний
прилад т; -,iellernrohr n приз
матичtlий

оптичний мірник т

winken (Иапd) махати, кивати
,І
Winkerm гаслівник (особа); _dienst

m

ручне гаслуван"я n, гаслів'
ництво n; _l1agge f гасло вий
майвець т; _оІаЬ т гаслова
жердка (; ~Іеllе f пуикт 111
зорового гаслування; _Ігпрр m
оптична команда (, 0_ відділ,
к_ ручного гаслування; _tuch n

гаслове полотнище;

t

зв'язок т

ня; ~еісЬеп

_verbindung

ручн6го

n

гаслуван

знак т ручного

гаслування

~Iinkspruch
т
попідомлення
через ручне гаслування

фп

_ зимовий; ...аІlilа m
атил!!
(рід 6д!!гу);
1L иезамеРЗЙJIЬНИЙ бен
зол т; _Ieldzug т зимовий по
хІд; _ііі -n незамерззльие ма-

Winter _

f

зимова

_benzol

" стило; _чuаrtіег' n зим!вл!! (;
, ;..всысьІгt зимовий бій т; _&porn
т зимовий леміш; _waBcbe f
зимове 'БІлл!!

тий

шлях,

n,

~weg

зимова

m

иатер

дор6га

,Г,

зимняк

Wirbel

т вихор, заверюха

(,

'бу

І РУН; заворот' в голоц!, запамо
рока f;,..faden т вихрове пасмо
n (лет.)
wirken діяти, чинити; позначатися

Wirklichkei! (' дІйсність
wirksam' дійсний,
справжній,
істотний
'

Wirksamke~t f д'ія~ня n, дійсність,
спраВЖНlеть;

_, 'des Feuers

дІй

,сністЬ ВОГНJФ)

Wirkung f дІланн!! n, чин т' сЬе
mische _ f хемfчний ЧИН ';~I Х_
дlлання n; moralische _ f мо·
ральна дія

Wirkungs[bereich
обсяг д_,

т

поле

тривалість дії

n

дії,

_dauer t
":'dauer der Оа".

радіюс д_;

тривалість дії;

газу

wirkungsfiihig дієздатний
Wirkungs[leuer-n дІйсний вогонЬ
т; _grad т сучинник видатно
сти,
коефіцієнт в_; _krait 'f
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Wіrkuщ:skrеіs

сила чину, с- діі; дієздатність;

-1<reis т КРУl'діяльностн, рай6н
ділання

бездільний,

wirkungslos

інертннй,

нечинннй

f

Wirkungslmiiglicbkeit

м6жність

діі;
-schie8en n
на поразку, дІйсний
Wirrstrob n мерва
[вог6нь т
Wirtscbalt f господарювання n,
господарство 11
wirtschaltlicb господарчий, госпо
дlлання,

м_

стрІляння

f

дolрняй

Wirtscbaltlichkeit f

економІчність,

господolрність

Wirtschalfslahteilung f господolрча
частина '; ....апвосЬп8 т госпо
дарча комісія '; -.gebiiude n бу
дІвля
чення;

f

господарчого призюі'
господарча

-1<ompanie f

с6тня; _оШzіеr т господарчий
старшиноІ; _вІаЬ т господарчий
штаб ;_trupp т господарча ко

манда '; _truppen, ,,/р! госпо
дарчі війська n/р!; _unterollizier

m господарчий комІрний, г_
каптенармус; _wagen т .госпо
дарчий віз

Wirtsbaus n корчма f
wiscben виlтирати, у_, обтирати
Wiscber т ганчірка " стирка "
протирачка

Wischllalte f

f

фалдина до проти
р*ння окулярів пр?тигазу; -"tock
т протирач; Jtrlck т шнур до
чищення
r'винтівки j
_fuch n
'ганчlрка f
Wissen n вміння; ~сЬаIІ·і наука,
знавство

wittern

n

.sаl!lувати,

WШеrung

t

по_

пог6да, повІтря n;
-"einllu8
т
метеорологІчний
вплив, в_ пог6ди; -"stand т

стан пог6ди, с- повітря; _sumschlag т (иагла) зміна t nor6ди;
-"verbiilt"isse n,/p! атмо

сферні ум6вини
вдовина
пенсія

Witwenrente f

рента,

в_

Wochendienst.т тнжнева служба f
wohllberitten на гарних к6нях;
_gці~lt влучний

Wohlwol1en n зичливість

f

Wurlkrall

WobBlbaracke t житловий барак
т;
-.gebiiude n житлова бу
дІвля t;· -.graben т житловИй
шанець; -1<asematte f казематна
касарня; _ort т мІсце n 6сідку;
_рlаІ. т житлнще ", місце 11
пробування; -"апш
_аІііtlе
житл6 "
Wohnung
мешкання

t

t

Wobnungs _ _ _

m

жилище;

n

квартирний;

n

t

-.biiro

житлове бюр6; _Irage
жит
лове питання n; -.geld n квар
тирні гр6ші т/р!, квартирне;
_geldzuscbu6 т додаток до
квартирних грошей; _uotеrstапd
т житлова схованка. f; _wаgеп
т
Bar6H із житловим уряд
женням

Woilacb т
Wiilbung f

пітник

(для коня)·

лук6вина, склепlння

,,;

опуклість; _ f der Erde опу
клість землІ;
_ f der Zеісhпuпg
опуклість рисунка
Woll (patholog;) т <:адн6 n
Wollsgrube f вовкіВНА, в6вча яма

Wiilkcben n хмарина ,.
Wolke f хмоІра
wolkenlos безхмарий, безхмарний
wolkig хмарний
\1!/iirterbuch n словник' т
Wrack '" р6збиток т (корабля)
Wuchs т зріст
Wucht f тисиення n; сила, міць
(удару); _Ьаош т підіймальниJl

важіль т

wucbten підіймати в!lжілем
\Vuchtb_bel т правило n (а::>т.),
стерн6 "
wuchtig потуж~ій, могутній, дужий
Wundlarzt 1'11 хірург; JJеhапdluпg f
хірургІчне лікування n
'~:unde t рана; eitrige _ f гнійна
WundП1аl·" близна

f

[рана

Wunsch т бажання ", жадання n
Wiirde f повага, дост6йНJСТЬ,
}Viirdigkeit f дои6iJl;lість [гІдність
Wurl 1'11 мст, кидь f
Wurl ___ метальннй
Wiirlelpulver 11 кубистий порох In
Wurllfeuer n перекидний вог6нь
tn; _gescho6 n метальнИЙ гар
матень

f

m.; _geschiitz

звислого вогню;

n

гармата

_kralt f

си.,з
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Wurfladung

t

метання, с- кидаиня; _Iadung
киданнй заряд 'IIt; -Іеме f ба
лістнка,;
-Ііпіе
f траєкторія;
_maschlne f метавка; -Speer т
метальна
кбпія
(, метальний

Zehnkampl
спис,

м_

ратище

n; _waffe f

метальна збрбя; _weite f дале·
І(ЇСТЬ метання, КИДЬ
кореневий; -Stiick n
коренева частина f

Wurzel . "

х

у

Хуііі n ксиліл; -.bromid 1t кснлі
лобромід
УремІ n іп[е]рит т (гірчичннй
газ);
_fiillung
іп[е]ритовий
заряд т; _gescho8 n іп[е]рито-

вий гарматень щ; _schulzanzug
т IІротиіп[е]риrний бдяг; _уи
giltung f затр6єння n іп[е]рИ·

t

_vp.rseuchung f

том;

іп[е]ритом

зараження

n

z
Zacken т зубець
zackig зубчастий
ziih завзятий, зажерливий, тужа
ВИЙ; -Iliissig в' язки й
Ziihllussigkeit t чіпкий плин m
Ziihigkeit t витрим m; тужавість;
чіпкість; завзяття n
z.hl f числб n, кількість; Ье
еІішшІе _ f визначене числб n;
gerade_ f, парйсті нбмерн т/рl,
п_ 'числа nlрl; _biiro n ГQСПО
дарчий відділ т канцелярії

zahlenma8ig кількісний, ЧИСеЛЬНИЙ
Zahler m скарб"ик, касир
Zahler m лічильннк
Zablmeister т платник, скарбник,
Сl<арбій;

...&spirant
ниюі,

підскарбlй

Zahllstelle f
m.

-'lшl n скарбівня t;
т кандидат 'на скарб

день

каса, скарбівня;

_tag

платіжу, д _ виплати;
кількісна пере

_uberlegenheit f
вага

f

Zahlung f

виплата; _8lelle
скар
бівня, каса
Zahn m зуб, зубець; ..antrieb т

трнбова

m

передача

f;

-.bogen

зубчастий
сектор,
се(мент
(арт); _heilstation f зуболіку
вальня т; J<ranz т зубчатий

ббід;

т,

-"ad n

зубате

шестерня

кблесо;

f,

триб

_radgetrlebe

n

система

f

_8egment n
т; -Stange t
Zange f кліщі
_nangriff m

трибових передач;
зубчliстий се(мент
Тf.ИБОВИЙ брусбк m
р , зачепа підкбвИ;
атака f
з двох

боків

Zapfen т
Zapfen, "

.

цапфа (, утулок, чіп
цапфовий;
-'lchse
вісь цапфи; -Iager 1t вальниця
f, цапфові гнізда nlpl; -"ing т
цапфне
кільце n; -Streich т
вечірня зоря (; -Streich schlagen
вибивати вечірию зорю
Zaudern n вагания

t

zaudern вагатися; оhпе zu _

не

вагаючись, без вагання
т гнузда (;
_ аЬпеЬшеп
розгнуздати; _ 'aullegen загнуз,
дати

Zaum

,апшеп

загнуздувати, 'байрачити,

забайрак[бв]увати

Zaumen n байрачення
Zaumeisen n байрачне

залізо

,апшlов незагнузданий

Zaumlzeug n вудило, гнуздечка
f; -ziigel m пбвід, поводи m/рl
Zaun т огорбжа f, пліт, тин,
паркан; tragbarer _ т перенбе·
ний

тин

ZehBer т десятка f
ZehBkampf т десятизмагання
десятизмаг

11,
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Ze!!ntel

десятина
знамено; знак т, знач6к т; гасло; akustisches _ n
слуховИй. знак т, с _ гасло;' _
шіІ dem Horn гасло трубкою;
орІівсЬео _ n зоровий знак т,
оптичне гасло; verabredetes _ n

Zebntel n
Zeicben n

m, у _
гасловий;
1!,
гасел;

ум6вний знак

гасло

Zentralrobr

Zeitung - t час6пис
_sberichterstatt_r '"
Zeitverlust ,т втрата,

т,
газета;
журналіст
-г часу
,еИуетрl1iсЬІеІ часов6 зобов'язаний
zeitweilig хвильовий, тимчас6вий
Zeitziinder т дистанційний запальник; mechanischer _ т дистанційний

запальник

механічної

дії

-"bgabe t Zeitziindschnur t вогнепровідний
_brett n .,/шнур т, Віксф6рдів шнур '"
планшета (; _erkliirung t поя- І ,zeHe t комІрка, гніздинка; _п
енення •• (ум6влених знаків);
drachen т коробчатий змій'
_gebung t подавання n знаків, ZeHon n цел6н т (речовина)
гаслування т; akusti"che _gebung
ZeH"tolf т целюль6зil t
f акустичне гаслування n; _ор- ZeHuloid n целю"ь6ї,iJ; т; ~сЬеіЬе
tische _gebung t світлове гаслуf целюль6їдне к6ло n
вання n
Zelt n намет т; _е аЬЬrесhеп
Zeicbenlpapier '. рисівничий папір
звинути намет; _е au!schlagen
т;
_technik f техніка рисустати таб6ром, розбити т _;
вання; _verbindung f зв'яз6к m,
нап'ясти намета
знакамн
Zelt _.. наметний; _ЬаЬп f поZeichnen присування
лотиище n шатра;, -Ьапт т
zeichnen рисувати, нарисувати
стоян шатра; ~еІІ n HaM~THe
Z.icbner 111 рисівник
ліжко; _ыІІt .. (Оstеп.) по.'отZ . hn
('
.
нище намету
еlС ung
малюнок т, рисунок т
Z.lter т винохід (кінь) ОДНQZeigefinger т вказівний палець
х6жий кінь
'
Zeiger т показник, стрілка f
Ze1tlgang т однохідь f' (КОНЯ);
Z.ile -' рядо)< '"
~~r~t ,. намет'!е прилад~я. IZ;
ZеИ t час т; ап! die _ zuriick_barl.ng т, _Ьеrшg т на!"етн~й
steHen відкладати на час; _ t
прИюл;. _Iager n наметни\! таБІР
des ,Angriffs час т початку
т; . _Іе!"е t наметний -шнур 111;
Zeichen _ _ _
подавання

атаки; _ gewinnen зискати на
часі, вигравати час; lange _ t

д6вгий час т; тесЬІе _ t пора
ZеЩ;tЬsсhпіtt т протяг часу; -"п-

дані рІ про час, заподання n часу; -"ngestellte т
строковий' службовець,
стро-

t

gabe

t

ковець; -"u!wand т витреба
часу; _dauer t час .n тривання,
тривок т; протяжність; пр6тяг
т часу; _einteiluug
розподіл
111 часу; ..:.Irei;villige т термі-

t

н6вий добров6 .• ець, т_ охотник;
~ewinn т зиск анни ,. на часі

zeitig

своєчасний

ZеЩІ.ul т пр6тяг часу;

_me"ser
n

In часомІр, хронометр, мірило

часу;

тмомент, пері6д;
--"aum т епоха t; _scbalter '"
періо.ДИчннЙ вим'!кач; _ораппе f

_punkt

пр6М1ЖОК -т часу

~еlDwапd f наметне, ПОJlОТ~? n;
_I?flock т. наметний приюл; -

"еll ,. !lаме:.гни~ шнур т; _stock
т наметнии :юл6к

Zemen~ т цемент

.
zementleren цементувати
Zentral •.. централь~ий;, ~b!eue
r~ng

t

центраJIIЗОВЩI~ СТРІЛяння

n, _bescbaflungs~telle. центральний орган", заготіВJJI
ц~нтраля,
стійка; opIIB~be ;-оптичного зв язк;\'

Zentrale f

центральна
централя

t

"
Zentralfeuerleituug f централізоване
керування "
вогнем
(на, корабл!)

Zentr.li"ierung f централізація
Zentrallkanal т. осередк6вий каlІал; _kommutator '" центральний, комутатор; _plerdedepot 11
центральне кінське депо; _robr
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Zenlralslalion
"

f

центральна трубка
центральна
стація;

центральне

бюр6

n,

t

';
ц

_вlаliоп
-віеНе f

_

6рган

zickzacklormig
розприскувати,

zer8tiiuben
скати,

.

лювати

т;
_verwalinng
центральна
адміністрація; -"опе
осеред
к6ва сму,га,;, -"iindung
цент

Zerlsiiiuber

,ральне зав6гнювання

веризація
zersior~n бурити. нищнтн

t

t

n

zenirilugal відосередк6внй
Zeulrilugalkrali t відосередність
Zenlriluge t центрофуtа, кружлlвка
Zeвirnm

n

центр т, осередок т;

_ n der militiirischen Vorbereitnng
осередок т доприз6вної підго
т6ви

Zeppelin

т

цепелІн

(нім.

повіт
повітро

роплав) ; Jultschill n
пnав m системи цепелін
Zeremonie t церем6нія
ZerlaH т р6зпад
zerlasern розкл6чувати
Zeriressung t роз'lдання n
Zerlegen " розбирання, р6збір т
розкладання;
voHstiindiges _ fI
цілковитий р6збір, т

zerlegen розкладати, розбирати
zerlegt розІбраний, розл6жений
Zerlegung t р6збір т
zermiirben ослаблити, підривати[ся]
Zermiirbung t ослаблення n,
виснаження
N:, знеСЙJIення n,

n

висилення

zernieren
оточити

Zегпіегuпg

обложити,

t

окруження

окружити,

n,

обл6-

жеН\lЯ ", бльокада
Zerschlagen прозбивання
zerschmelzen розт6плювати
Zerschneiden прозрІзування
zerlschnitten розрІзаний; _setzen
розкладати

Zersetzung t р6зклад т; _ t der
Prodnkte р6зклад т продуктів;
-serscheinung' t явище n' р6зкла
ду; -sproduki n продукт т р6з
кладу ,
zегsрШіегп

роздр6блювати
роздр6блення т

Zerplitternng
zerlsprengen

t

розривати; -springen
розриватисн, розлітати, розбі
гатися

Zerlspringen n р6зрив т, вИбух т;
_springer т р6зрив; _stiiuhen n
розприскування, розпилювання

Dtsch. -nkr. 9

т

сІювач,

bung f

Zerstorer

при;

пульверизувати,

розпи-

приска)3ка

пульверизатор;,

розприскуваllНЯ

f,

".

роз
_зІііп

пуль·

т ру1нник. иищильник;

ескадренний

торпедник;

-ІІЬ

wehrartillerie t протиторпедна
артилерія; _liihrerschill n прово

дир тескадренних торпед6вців

Zerstorung f руйнація, нищення
, ", збурення n; _ f der Hindernlsse знищення n штучних пе
реп6н

руйнацІйний,
пи
щильний;
~гЬеіt
нищильпа
праця,
висадна "-'-;
_Ieuer n
розтор6щувальний
вог6нь
т,
руйнацlйннй в_ т; _kralt f руй
нацlйна сила; _шіІіеl n руйна
цІйний засіб т, висадний з_ т;
~сhіеВеп n руйнацlйне стріляння;
_irupp т висадна команда f
z.rstrenen розпор6шувати, розсі·

Zerstorungs • ••

t

вати; 'розкидати

zer8treut

розпор6шений,

ний

f

ZегlsШсkеlппg

розсія

роадр6блення

t

n;

_triimmerung
розбиття
n,
'розгр6м т; _iriimmerung f de.
feindes розгр6м т в6рога
ІеІІеl т розписка (, записка f,
картка "

Zeug n

прила,ддя;

m
Zeug • . •

майн6,;

мате

ріял

інструментовий,

лерlйний;

~шl

n

арти

арсенал т;
т
арсенальний
пушкар т; а_ збр,ш,<р' т

_biichsenmacher

Zeuge m свІдок
Zeughaus n збройниця f,

f.

,гарматня
цейхгавз т, арсен':л т

Zeughaus • _ .' арсенальний
Zeugnis n . атестат т, свід6цтво;
~Ьlеgеп свідчити
'особ6вий склад т
збройниці
Zickzack т зиtззt; _Іамеп n Із да
'в зиtззt
zickzackiormig зи(заtуватий

Zeugper80nal

n
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Zісkzасkgruпdrі8
Zісkzасk[,gгuпdгі8
тий фронт т;

n.

t

лІнія, зиrзаrувата ,,_
Ziegelei f цегельня
Ziegelwerk n цегельня
Zieh[gurt т шлийка t (до

,
тягнен

ня); ~еil n постор6НОК m
Ziel n' ціль (, метА (; Ьеsсhrапktеs
_ n ограничена мета (; bewegliсЬев _ n порушн:! ,ціль (, p~
~6Ma ц_ f; das _ tгеllеп !ЮЦІ
"ити; lеststеhепdеs, _ n /lеру~б
'ма ціль (; Ireistehendes _ n ВІД
крита мета f; gedecktes _ n за
кр",та мета f;
I"Ьепdіgеs _ n
жива ціль (; masklertes _ n за
маскб"ана мета f;
оllепев _ n
відкрита ціль (; всЬеіпЬагев _ n
фалши"а ціль f; зісЬ еіп _ stecken

поставити соБІ мету;
nnоісЬІ
Ьаіео _ n невидна ціль f; untеrЬrосhепеs

мета

(,

_

п- ціль

закрита ціль f;

n

перерив часта

n
vertikales _ n

f; verdecktes _

прямовІсна ціль f; _ іп Маппs
hбhе мета на зріст чоловІка
Ziel _ •• нацІльний; ~ЬвсЬпШ m
вІдтинок gl"i; JпdеГl1пgf змІна
цілі;
-8.pparat т апарат пере
вІрювати
цІль;
-&ulklarnng _f
рбзвідка цілі; _auswahl f виБІР
т
цlлів;
--1>al1vorschrilt f по
радник т для злагоди мет; --1>е
kаmрluпg
поразка цілі, пора
ження ц_; _Ьегесhпuпg
6блік
т цілів; _bestimmung f прнзна
чення n
цІлі;
_Ьеwеrtuпg f
6цін[ка] т цlлів

t

t

пляновий, доцIлыІй,'
свідбмий цl"і
Zіеl[Ьеzеісhпuпg f цілевказаиня т,
визначення n цІлі; _ЬгеіІе f ши

zielbewu8t

рииа

цІлі, прбтяг т цІлі здовж

t

фр6нту;
_dаrstеlluпg
мета;
_еіпгісht'lпg
нац·lльниЙ пристрій m
.

t

Zielen n

націлювання,
навбдження; direktes _
сереДНЕ

n

нацІлювання;

ціляння,
n безпо

genaues __

докладне
націлювання;
ІП
ппосередне нацlлю-

direktes _
вання

І

зиrзаrува
-1іпіе
,,6м.на

І

Zіgаrеttепраріег

Zіеl[епtlеrпuпg f віддалення n ці
лі, в_ n мети; _еrlаssuпg f визна
чення n цілі; _еrkuпduпg t р6а.-

відка цілі; _Ield n п6ле цllIl!

п_ мети; Jernrohr n оптичнии
мірник
т;
_Іеrпгоhrgеw_hr n
rвинтівка' f з оптичним мірник6м;
J_uer n ВЛУЧНИЙ вог6н.ь
т; _ligur
фігурна мета, ф~
гурні мети; _lІасЬе пл6ща цІЛІ,
поверхня ц_, п_ мети; ...g_stell
n нацІльний стан6к т; _g_viertlаl_1
па летка, площомlрна кар
татка;
...glas n коліматор т;
_karte f артилерlйна мапа; -kоrп

t

t

t

націльна мушка f; -1andnng f
осіданни n на показ анім мІсці

n

(лет.);
Jіпіе f лІнія цілі, на
цільна л_і
_oberllache f по
верхня ціпі, п_ мети; _punkt т
т6чка f націлювання; --,"aum т

місце

пол6ження цІлі; ~сЬеіЬе

n

f

мета;
~сЬіе8еп n націльне
стріляння; _schwarze n ч6рний
круж6к т мети;_skіzzе
КР,?
кІ
ма

n

t

m

цілів, рисунок
ц_, схе
ц_; _spiegel т призматич

t

ний мірник;
метна мета
з' ку"емету;

цlлів;

-'ltrеіfеп m куnе
м_
стріляння
_Іаlеl
таблйцЯ

t

(,

t

_tiitigkeit f чинності 1!1

націлювання; _iibermittlung f ЦІ
левкзз 1It, цілевказання n; _Uber ..

mittlung
чення n

f

t

ап die Artillerie
зазна
цілів артилерії; _ііы1gg

вправа

t

в

націлюванні;

_ver-

lеgl1пg
перенесення n вогню
на другу ціль;
_verteilUngt
(РОЗ]П6діл m· цlлів; _vпrrісh

tnng t націnьний пристрій т;
_waagerechte t горизонтальна пл6ща через ціль; _wechsel т змІ
на цІлі; _weise t сп6сіб т на
цІлювання; _winkel m кут на
ціJIювання; _wurl m кидання. n
до мети; --zuwеіsuпg

f

приділ т

цілі в

Ziller

t

цифра;

_ыlнtt

n

ttифер

блят т

Zigarette f
--'I'"brik f

цнгарка,

папір6ска;

цигарня;

Jlpapier n

цигарк6вий папір т
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Zimmer

t

,Zugbr,ikke

t

кімната (; -"пlеппе
хатня антена; -"ггевl т (Овlегг.)
домашній
арешт;
-іпуепlп n

Іпсы
Ьаltеп
ЬаlІen

lungsdrahl

Zuchtlosigkeil

Zimmer n

кімнатний

інвентар
т;
-1еі
т кімнатний провід;
~СЬlаІ
ніZіпk n цинк т
[мецький вузол
Zіпk • •• цинковий; -.gгііп n ции
Zinn n цина
[кова зелень
Zinnober m цин6бра
griiner _ т
зелена ЦННОбра
Zirkel т циркель, гурток
Zirkular n обlжннк т, циркуляр m
Zislerne цнстерна
ZiladeHe f цит ад еля
,іуil цивІльний
Zivil •• _ цивІльний; _abteilung f
(Овlегг.) вІдділ вільнонайманих
робітників; ~пstеНппg f примІ

t;

--",апп т тесля

t

m

t;

t

t

щення в державній службі; -",г

ЬеіІег т вільнонайманий робіт
нйк; ~аtаШоп n вільнонайманий
робітничий батальйон т; _Ье
hёirde f громадянська установа,
цивІльна у_;
_flugplatz т ци
вІльне летище n; _flugwesen n
цивlльие летунство ; _Iultfahrt f
цивільне

летунство

иадянське

n,

гра·

_quarlier n

n;

JL-

t

обивательська квартира
Zёigling т вйхованець
ZoH т мито n, цаль (стара мІра);
_ашІ

Zone f

n

f

митниця

з6на, см)'га; ЬеlеоІіІІе

укріплена смуга;

смуга

Feuers

gегііпmtе

ІевісЬегІе
уегЬоІепе
уеГІа_Іе

_
_
_
_

закаджена

_

t

_ de8 wirksamen

дІйсного

вогня;

f евакуована смуга;
f обезпечена зона;
f заборонена зона;
f загаз6вана зона,

зона

ZопепlЬеlеstіguпg f укрІплення 11
смуг, у_ n З0Н; _Ііеlе f глибина
Zoplende n вершина
[смуги
Zubehёir n. приналежність
при
ладдя;
~авІеп n
скрйнька

t

3 ,прнладдям;

t,

Jliick n

t

при-

Zubei8en " прикуска f
[ладдя
Zuber т дІжка t
ZUbringer т подавальний меха·
нізм,

подавз'j;

ІпЬгіПІег

9*

."

подзвальник

подавальний

карність, дисциплІна і зберігати карність; ID_
держати в карності, в

дициплlиі
ни,

t

брак т дисциплІ-

безкарність

Zuckerlabrik f пукроварня
zudecken приІкривати, по_

n

ІпиііПІеп

напір т

zudrehen закручувати
Zudringlichkeit f нахабність

затискати
пІд'їзд т, під'їжджання

zudriicken
ІпlаЬгІ

t

n; _Bweg m

під'їзднйй Шо1Іях

випадк6вість
ІпlаНІІгеlfег т випадк6вий

Zuliilligkeit
т,

п6ціл

n

В_ влучення

t

ІпflпсЬі
притулок т, ЗаХИСТ т;
_пеЬтеп шукати захисту
Zuflu8 т приплив, приливок
zufiigen заподіювати, учинити ЩО,
завдати

Zuluhr

~аЬп

t д6віз щ, подавання n;
t під'їздний шлях т, до

вІзний

шлях

довозити, подавати
Zufiihrer т подавальний механізм,
подавач; _Ieder
пружина по

zuliihren

t

давача

Zuluhrslra8e
Zuliihгuпg

Zug m

t;

t

t

Ш.1ЯХ т дов6зу

подавання

тяг; тягло

n;

n

п6їзд; чота

апішаlisсhег _
щ тваринне
тягл6 1~,
звіринне
Т_ n;
(е
тівсЬІег _
m збірний п6їзд;
ge_chiitzler _ т бліндажований
ПОїзд;
_ щ der Lіпіепlгuрре
муштрОва чота (, лінІйна "-

t;
t;

~ЬвсЬпШ т ЧОТОва дільниця
-"bstand твіддаль t пОміж
чотами;

в_

t

поміж

виряджу

ваними п6їздам.и; -3.chse f тя
гова вісь
ІпgаПІ m пІдхід, д6ступ
zugiinglich доступний
Zugiinglichkeit
доступність, приступність

t

Zugangslgraben т сполучний рів;
_weg m шлях під'їзду
Zuglberei"h т райОн чоти; -.breite
t ширина фр6нту чоти; -.briicke

t

звідний міст т
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Ziige

Ziige mjpl нарІзи '(зброя);' gewuli.dene _ кручені нарІзи '
Zugеhбгіgkеіt 1 приналежні~ть
Ziigel т п6від, п6водн m/pl,' віж
ки m/pl, den _ 'verkiirzen уко
ротити п6від; kurzer _ т ко
р6ткий повід; lовег ~ т попу
щені ,п6води;
_ rechts п6ВіД
вправо; -"trafi Ьаltео держати
кор6тко віжки

ZiigellaD%ug т натягнення n п6во
дів; _Iaust t ліва рука вершни
ка; _hand t ліва рука вершни
ка; Jtiick n підборідний ре
мінь т гнуздечкн

обі їжджений,
загостреиий
зачислений,

zugeritten
zugespitzt
zugeste1It

їзжаnий
приданий,

д6даний

Ziigelringel тІn кільце n вудйл
Zuglfiihre 1 лннвовий пор6н т;
Jeder 1 звор6тна пружина;
Jolge 1 черга поїздів; _liiЬгег
т

командир

чоти;

начальник

1,

п6їЗду; _gurt т лямка
через
плечннй ремінь; ~оlоппе
чо
това
кол6на;
--kommandeur т
командйр чоти; --kralt 1 сйла
тягла,
тягова
е-;
Jeine 1
постор6нок т, линва до тяг
нення;
Jeistung f тягова вн
,датність; _шавсЬіпе
трактор
m; _осЬзе m запряг6вий віл;
_бsе
м6чка: ...:pferd
запря
г6вий t..iHb т; -гашше
капар
т; -гіетеп т шкірянйй посто

1

l'

1

р6нок,

n
f

гуж

zugrundelgehen гйиути, погнбатн;
..richten, губйтІ', погубляти, ни
ЩИТИ

Zngsabstand т чотова дистанція 1
Zuglschraube f тяговйй Гвинт т
(лет,),

таговйй

пропелер

т;

n постор6нок т; _sfeldчотовйй старший де
сятник; ..вliiЬгег т (Osterreich)
десятник,
чотовий ; Jkomman_sеП

webel m

dant

т (08іегг.) чотовйй коман

дир; -szwischenraum т міжчо·
товйй інтервал, міжчотова дн,
станція'
_vogel 1I~ перелІтний
zugweise чотами
[птах
zukпбрlеп застібнути

1;

zurechtfinden

Zukunftskrieg

т

війна

,

будУч-

ности

Zul'adung (, корйсний вантаж т
Zulage '1 додаток т
Zunahme 1 прнбуток т
Ziindlapparat" т запальпйй пристрій; ..ЬоlІеп т ударник труб"и
ЗаПЗJ1ювати. зав6гиювати
Ziinder т запальник, заВ6гнювач;
_ einBteHen уставляти трубку;
_fabrik 1 запальник6ва виробни;

ziinden

_Iager . n запальниковий склад
т; _BteHer т устан6вний ключ
(для дистанційннх запальників);
~tеНung
пол6ження n запаль

1

ника

ziindlertig гот6внй до вИбуху
,
Ziindlhiitchen n капсуля ,.;. піст6н
т; _kabel n зав6гнювальний юі
бель; --Ііашшег 1 запальна ка
мера; _kanal т запальна ко
р6бка
1, канал підпальника;

t

~арвеl
_kзаlеп

т

підпальІіа капсуля;
мІнний затlльник;

_kerze 1 за[під]пальна свІчка;
Jadung , зав6гнювальний заряд
т; _legung 1 зав6гнення n; Jeilung 1 вогнепр6від т; Joch n
підпальнИй

запальний

6твір

засіб

т;

-",Шеl

т;

_nadel ,

n

t

жал6 n трубки; _бflпuпg
під
пальний
6твір
т:
_pulver n
підпальний порох т; -regelung
реГулювання n зав6гнення,
р_ n 'запалення; ..ваlІ т ди
станційний склад; ..всЬппr"
за
пальний шнур т; ..всЬппranzііп

t

т запальник вогнепр6воду;
..вlоІ! т займиста. речовина t;
_slrick т Гніт; _Btiic;k n капсуля
(; _iiberlragung , детонація
Ziindung
запалення n, зав6-

der

t

гнення

n

t

Ziindvorrichlung
підпальннк m
ІunеЬшеп зростати, зБІльшуватися

Zuneigung t прихильяість
Zunge t язик т
.
Ziingel т (08Ierr.) спусковий
ч6к, к6щок
. ,.
Іирlеп

смикати,

га·

смикиути

zurec~tfinden n орієнтуваиия; _ іш
Gelande орієнтування в місце
вості
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zurechtfioden

zurechtlfioden. зісЬ· оріентуватися;
_I.gen уложити в порядку; 'при
готувати; '_weisen показувати;
радити; робити замітки

Zurechtweisuog f догаиа; порада
Zureiteo '(des Pferdes)' ·виїжджания
Zur_iter m об'!здник, берейтор
zuriickberufeo відкликати, відозвати

ког6

Zuriickberulung f
покликання

n

відклиюіния
назад

"',

відтісняти,
відті
снити; ~_Ьоg_о відІгнутий; _geЬ_о відступати, відходити
Zuriicklgehen n відхІд т; _g_.tеШе

zuriickldriingeo

т
що
служби

одержав

відр6чення

к60зати взад; -Ьа!
І_о стримувати, стримати, за
держати;
~аltеоd
мовчазний,

zuriicklgleiten

здержливий

Zusammenziehung

Zusammenldr"hen скручув"ння; _drUckbarkeit f СТИСf{4льність, сти
СJ!Йвість;
-&iriick_n n стиску
вання, сти~кання '
zusammeufassen (КгіШе) ·скУпчуватн
(сили), з'єднувати

Zusammeullassuog f

n

зосередження

ren n

Zusammeolhalt т обопІльна пІд
тримка [, сп6еність (: _Ьаltео
n ЛУЧІІЇСТЬ [, сп6енїстЬ (; _kle-

Ьео
псклеювання;· Jшоft
f
з'їзд т, стрlча; _Іаоl т збіг,
збіг6вище т
zusammeullaulend зБІжний; Jegbar
складаний

Zuriickschlagen n

Zusammenlrollen
...rul теклик,

БIlТТЯ, відкидання
відставлятн,

zur1ickstelleo
вати

відр6чення

n

(терміиу)

відбивати, відкида
відганЯ1'И; _verlegen
перен6сити назад; _weichen від"

zurUcklstoBen
ти; _treibeo
ступати,

відх6дити;

кидати;

-ziehen

_werleo

відтягати,

від

віД"

в6дити

ZurUckzi_heo n відтягання n
Zuruf т 6клик, приклик, 6зоа.
Zusammenarbeit f співпраця, Бзаємочин т, спІльна дІя; _ f d_r
Наuрtwаff_п співпраця. головних
зброй; _"п n der АЬtеilungеп
взаемочин т частин

zusammenІ Ьаllеп
скупчувати;
тися,

биття

зосереджувати,
розвали

-'>recheu

повалИ:тися

ZusаmmепЬгuсh

т

розгр6м,

роз

n

zusammeodriingen
стіснити

рення

т

n

зудар,

зуда

zusаmmепlргезsеп згнІчувати, згні
тити; ...raffen прихапцем збира
ти,

J'ollen

нашвидку з_;

аак6-

чувати

1t
нак6чування;
збір
.

змикати,

zusammenschlie8en

зім·

кнути

f

ZurUckstellung

.

відсу

-ll'е

гоШ зг6рнений; _gезеtzt зл6же
зосереджений,

·ннй;
-ll'ezogeo
скупчений

Zusammenprall

відбивання, від-

згнІчений;

zusamm"olgepr"Bt

f здержливість,
скр6мність; _kehr_u n вертання
zuriickllauleo БІгти назад; відк6чу
ватися (гармата); _!egeo відкла
датн, відкласти; _schlageo від
бивати, відбити, відкинути
Zuriicklhaltuog

скупчення n,
(вогlfЙ); -'ПЬ·

зведення

збивати до купи;

т

Zusammensch!uB

об'єднання

n,

злука f
zuзаmmепsсhmіеdеп ск6вувати
ZusаmmепзсhwеіВео n спогріттіі
zusammensetzen складати, СКЛаСТИ
(зБРQЮ)
Zusаmmепlзеtzung f складання n,

n;

зл6ження

_зtоll т . сутичка

(,

зІткнення n; _"ІоВ т der Spiiher
сутичка f бійців
zu"аmmепlзtоВеп стикатися; ~yдa
рятися; _tre!len стикатися; _tromшеlп
розгр6мити
гураrанним
вогнем
Zusammenlwirken n співдlлання;
_wirkung f взаємодІя, пог6дже
ність дії
zusammenziehen стягати, зосере·
джувати

(вІйсько)

Zusammenziehung
скупчення

_

der

n,

t

стягйння
зосередження'
.групування

Truppe

n,
n;

,n
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Zusatz
вІйська,

скупчування

n

уоо R.seryeo груоування
зерв, скупчування n р_

n

ре

Zusatz m д6мішка f, д6бавка f;
-"arlusche f додатк6вий заряд

m; -"ого n пристав на мушка f;
-лоl. f додатк6ва peH~.,
Zuschauer m видець "1...', .. .t,
Zuschвill m закрій
luschraub.o зашруб6вувати
Zuschub m довІз
Zuschu8 m додаток, додатк6ве

V

вииагородження

n

заlсишіти,

zuschiitt_o

при-;

зава-

лювати

Zusепduпg f досилання n
Zusісhегuпg f запевнення
Zusраnп m підпряжка f
Zuspaoo_o n підпрягання
Zuspiilkomm_o n сlпlзнення, 0_
zuspilz.n застругувати, заг6стрювати

11> стан, пол6ження n; Ье_
особливий стан
zusliiodig підлег лий, дотичний
zustimmen годитися; ухвалити

Zu"laod

m

sопd_гег

,оаlорlео

затикати,

заКОРК[6В]У-

вати

Zuslrom m приплив, наплив
Zulal t приварок m
lul_ileo приділяти
Zut_iluog f приділ m, пристан6влення n
Zulriiger m підн6сець m
Zulrill m приступ, д6ступ
zuyerl;;""ig надІйний, достовірний
Zuverliissigkeit f надійність; _ der
Fііhruпg

_sfahrt f

f

иадійність керування;
їзда д'1Я випр6бування

надlйностн (машини)

Zuvогkоmmеп

"

попередження

luvогkоmmеп випереджувати,
переднти, попереджати

Zuwach" m приріст
zuwasserl.""eo спускати
zuwеіsеп
чення

zuwerfen
zuziihlen

придІлення

на в6ду

n,

призна-

11,
азсипйти,

завалити

зарах6вувати,
(в спис"к)
заАІчення

Zuziihleo n

т

примус,

насильство

n;

утиск; -saullage f контрибуція
т мета
ціль
призна
чення n; _mii8igkeil f доцІль
ність
zweilachsig двоосевнй; J.drig дво

f,

Zweck

f,

ЖИАЬНІІЙ

Zw.ildecker m двокрил (літак)";
_deuligk_it f двозначність
zwoidrihtig двопровlдннй
zweien, zu двійками
Zweilel m сумнів, непевність 1;
_mul тнерішучість (, вагання"
zweilelsfrei недвозначний
Zweig т галузь f, вІтка f, цари
на f; _ашl n філіяля (, відділ
т центрального 6ргану; -"aho t
заліЗIІИЧИЙ рукав т

Zw.ige"paoo n двокінний запряг ш
zweiglei"ig двоколійний
zweiglied.rig двошерег6вий, двочленний

побічна
стація;
мІнний рукав
обіруч
т дв6бій
двостінннй
Zwеіmаппtапk т двоособ6внй танк
Zweirad n
Fahrrad n; J.пlгіеЬ
т двоколісна передача f
zweiridrig двоко.lісниЙ

Zweiglslalioo
-вlоllеп

zweihiodig
Zweikam'pl
lweikaolJg

m

=

Zwеігаdwаgеп m колішня
кулемета), бідка f
zweilschneidig двосІчний;

f

(для

_іоіlіІ
двоб6кий
т двосlдець, двомlс
ннй літак
zweisitzig двомісний
Zweispiioller т двокінка f, двокін
двобічний,

Zw_isitzer

ний віз

ви-

п.ризначати, приділЯти

Zuweisuog t

Zwi.s.1

Zwап.g

в_;

залічИти

lwеіlsрііопіg двокІнний; _врпrіІ =

_glei"ig
Zweiltaktmolor
шІй,

мот6р;

т двотакт6виА ру
_Іоnп_г

т

ДВОТО

н6вий ваговіз; -zyliodermolor ІІІ
двоциліндр6вий рушій, мот6р
Zwickzange гострозубці pl
Zwieback т сухар
Zwieb.1 f цибуля; _g.ruchт Запах
цибулі
Zwies.1 f 6блук m (сідл4)

t
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Zwillingsmaschinengewehr
Zwillingsmaschinengewehr n

двій
ний кулем~т т, кулем~ти-блиа
НЮ ки т/рІ;
_Iurm т двійна
вежа (, двогарматна в_ f; ...zug
т двійний п6їад (два поїади в
однім напрямку аа соб6ю)
zwingen примушувати, [при]силу

Zwirn т иитка f
Zwischenlbodengescboss
тень т

_Ield n

іа

•
n

промІжним

[вати

гарма-

днищем;

промІжок т; _Iorl n
промІжний форт т; -I:eliinde n
промІжок т, промІжний пр6стір
т, П_ тер~и т; -І<ошрапіе f
промІжна с6тня; _Iage f пер~
ліжка; _Iager n промІжний склад
т;
_Iandeplalz т промІжний
летунський майдан; _Iandung f
промІжне осідання n; _park т

_polsler n про
_poslen т про
мІжна стІйка (; _produkl n про
мІжний прод}'кт т, п _ виріб
т; Jaum m проміжок; voller
-"апш п6вний інтервал; _scheibe

промlжннй парк;
мІжний шар т;

zy\indrisch

f

промІжна

шайба;

-"Іа!іоп

f

стація; -"Іеllе f про
мІжний пункт m; _slelluog f
промІжна поаиція; _Iraverse f
промІжна траверса;
_werk n
промІжне укрlпле,!ня; ...zahnrad
n промІжна шестерня (; -"lеl
n промІжна ціль (; -"оое f про
промІжна

мІжна а6на
ZwШеrlаhrzеug

машина

f

Zyankalium n

n

пів-плааун6ва

ціянак

т

калію,

ціяню!лі

Zylinder т віб.,6 n, цилlндер;
kleiner _ т цилІндрик
Zylinder
циліндричний, вІ- \.
блий; Joball m поємність f
циліндра, п _ ;" вібла; _kappe r
п6кришка на цнлlндер;

гніад6 цилІндра

-"евІ

n

(на цндlндер);,)

/

n циліндрове мастило; _рпl-у
ver n циліндричний п6рох т,

_ііі

_vorsprung

1.. циліндричннй ви

ступ

zylindrisch

цнліндричний, вlбли"

1;--. -зТ ,,,,

ас

друга чаСТина

Українсько - німецький
СЛОВннк

Zw eit er Теіl

Ukrainisch -d eu tsc he s
Worterbuch

......

А
абажур т Lampenschirm т
абдиюіція f Abdankung f
абетка (, азбука (, альфабет т

,

АlрЬаЬе!

schrift

t

n;

а

_

М6рзого МОГБе-

автоводїйm, шофер
т, _wagenfiihrer

m

автограф

m

m Autograph

автогараж т

КгаftlІаЬгег
т

Kraitfahrzeughalle (,

Oarage f

абітурієнт т АЬіІпгіеп! т
абордаж m ЕпІегп n, Enterung 1
абсольвент m Ab801vent т
абсорбувати
(хем.)
аЬ8огЬіегеп,
апІ8апgеп
f(ваигард т Vorhut f, Avantgarde
(; боковий "-- Seiten8chutz т;
стратегічннй "-- Heeresvorhut f
авангардовнй Vorhut ... , Avant-

автокол611а f KraItwagenkolonne f
автомайстерня f Autowerkstatte f
автомат т, саморух т Automa! т

аванпост т, форп6ст т Vorpo8ten
m; виставнтн "-- Vorpo8ten т
апІ8Іеllеп; зімкнутнй "-- ge8chlo55епе УОГРОБІеп pl; стягати i L
Vorposten т еіnZіеЬеп
аванс т Vorschuss т, BefOrderung
(; "-- на видатки Kostenvor-

автомішанина

garden ...

schu.s m

авансувати

au!riicken,

be!ordert

werden

f

аварІя
(мор.) Havarie
авдитор т Auditor т
авіоклюб m Fllegerklub

f,

аВіоlПОШ1'а

post f

авіоlпарк

т,

летунський

Flugzeugpark

авіоlтехніка

т

летунська п-

f,

.

f Flugп_

т

т

летуиська

F\iegertechnik f
(, летунська
Fliegerschule f

аВіоlшк6ла
аВііітор

т, літун т,
Flieger т
авіяцlйинй, летунськнй
авіliція (, летуиство n

ш_

летун

т

Flieger ...
Flugwesen
n; Ln!t!ahr! f
авля f Aula (, Fes!halle f
авто

автомобіль

т

Кга!І

f motorisierte
. ." '" Kraltwage"batterie f

Ва!Іегіе

n,

"wagen

т

автобатерlя

ав1'Обус т K~a1tomnibus т

самочliнннй
autoтаІі8СЬ, sеlьsшitig
автомашина
f Kraltiahrzeug n;
багатоосева
iL
Vielachser m;
плазун6ва "-- Kettengleis_, Rauавтоматичннй,

penllahrzel1g n
Betriebsstof!mi-

schung f

автомобілізм
тоЬЩwеsеп

автомобіліст

автомоБІль

т

n
m

КгаШаЬг_,

Auto-

АпІоіаЬгег т

т, самохІд т Kraflwagen т, AutomobH n; вантаж
ний "-- Las!lkraftwagen т, J,Utu(тоЬil) 1t; всюдиlздний "-- Ое
НіпdеkгаЩfаhгzеtlg n, _wagen т;
дор6жиій "-- StraBenkraitwagen
т; "-- з радіощ6глою Mastkraitwagen т; "-- з світлометом
Schеіпwег!егkгаЩfаhrzеug n, _wagen т; запустити "-- АпІо n ап
lassen; малий "-- Kleinkraitwagen
m; опанцер6ваний "--, gepanzerІег Kraitwagen m; особ6вий а_
Personenkraftwagen т, Verkehrsauto n; панцериий "-- Раnzегі
kraitwagen т, ~пlо(тоЬil) n;
шінцерио-вуличний "-- SlraBenpanzerkraitwagen т; перогои6вий
"-- Rellnauto n; плазуи6вий а_
Raupenkraitwagen т;поштовий "-Postlkrailwagen т, Julo n; роз
візний "-- Liefer І auto n, _kraftwagen т; санІтарний "-- Кгап
keIL,
SапШіtslkгаitwаgеп
т;
спортовий "-- Sporlikraitwagen т,
_aulo 1t; швидкохlдиий "-- Rennaulo n
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автомоБІльний

автомобlльиий

Кraltwagen

Automobil ..•

f

автоиомlя

Аutопоmіе

автономиий аutопоmіsсh

t

автопаицерний Рапzегаutо ... , Рапzегkгаltwаgеп • . •
автопаицерник т Stга8епрапzег т,
Рапzегkгаftwаgеп т, Рапzегаutо 11;
гарматній
3Оеschiltz-Рапzег
(kгаlt)wаgеп т; плазуновий 3Оеlііпdе-Рапzег(kгаft)wаgеп т
авториТl!Т т Autoritiit і. 3- ко

Autoritiit f des

маидйра

deurs

арторитетиий

Коттan

Autoritiits ...

автосаНIІ рІ (--ней) Аutоsсhlittеп т
аптотранспорт т Аutоltгапsроrt т,

_verkebr т
автошлях т Autostra8e
areHT т Agent т
агеит-провокатор т Lockspitzel т
аГент-розвідач т Nасhгісhtепаgепt
аГентський Аgепtеп ...
lт
агентура
Аgепtuг
агітація f
Аgіtаtiоп і,
WerbeагЬеіІ
аГітвlз т (скорот) Fahrzeug 11 Іііг

t

t

t

t

Agitationszwecke

аГіткампанія

feldzug

аГітувати

f

(скорот) Аgіtаtіопs-

т

agitieren

агресор 1~, атакуючнй Angreifer т
адамзит т (бойовнй газ) Adam-

sit 11
адмІністративний
аdmіпіstгаtiv

Verwaltungs ... ,

адміністративно-господарчий Уег
wаltuпgs: uпd WirtSchafts •..

t

адмІністрація
Vеrwаltuпg f; вій
ськова
3- !іеегев-, МiliІіігуег
,,'аltuпg
військово-господар
ча 3- !іеегеsvеrwаltuпgswеsеп 11;
залізнича 3- ЕіsепЬаhпlЬеhбгdе і,
_verwaltung і; центральиа 3Zепtгаlvегwаltuпg
адмірал т Admiral т; "- лІкар т
Admiralarzt т
адмІралтІйство 11 Admiralitiit

f;

t

t

адміралтІйський АdПlігаlШіts
адмlральськнй Admitals ...

адреса

t

Aoschrilt (,

"

Adresse 1;

на 3- ап Adresse, zU !i"oden
vоп; умовлена а_ Deckadresse

t

академія

адресувати, 33- adressieren,
ті!
Апsсhгift versehen
адсорбувати (хем.) adsorbieren (ао
der Oberfliiche Oase аufпеhmеп)

адьютант т,

значковнй т

Adju-

ІаоІ т

адьютаитський Adjutanten ...
аеродром т, летище
Fluglpiatz
т, _feld
..halen т
аероlздlймаиия.n,
повlтро_ 11

n

n,

Lultaufnahme f

аерометр т, повІтромІр т
messer т, АеготеІег т

аероиавігатор т

Lultschiller

Luftт

аероиавт

. т, повІтроплавець
Luftschiffer т

аероиавтика

Lultfahrt f

f,.

аеронавтйчний,

повітролітання

n

повlтроплавськнй

luftiahrerisch, aeronaujisch
.Fluglzeug

аеропліін т, літак т
..аррага!

т

п,

т

аеростат т, бальон т ВаlIоп т
аеростатика f Aerostatik
аеростатний, бальоновий Ваllоп .•
аерофотографІчний Lultaufnahme ..
аерофотографія
Luftaufnahme
аерофотографування n
Fliegerl-

t

t

f

.
aufnahme f, LulL f
азбест т Asbest т .
азбестовий asbesten, Asbest ..•
азбука f, абетка f Alphabet n
азимут т (астр.) Azimut т (Richtuпgswіnkеl)
азот т Stickstoff т

stickstoffhaltig
Stickstolf ..
Akademiker m
академlчиий akademisch
академІя f (-мlі)
Akademie І;
артилерlйиа 3Artillerie-Akademie f; вІйськова 3- МiliІііг
Akademie f; Військово-ветери
азотистий

азотовнй

академік т

юірна 3Мilitііrvеtегіпіігаkadе
тіе (; вІйськово-медична 3- Мі

ІШіг-Меdizіпіschе

ськово-технІчна

Akademe t;
11-

вій

МilШігtесh

nische Akademi.e f; воєнна в
Kriegsakademie f; Ч~РВОllа ВОєн
ІІа 3- Rote Kriegsakademie і;. в

генералыІгоo

штабу

Оепег~l

stabsakademie t; 3- повІтряно;
фльоти Fliegerakademie f, ОШ
ziers-Fliegerschule f
.

2БУ

8кробатія

t

акробатія

batik f

Кuпstf1Ugе

(бойовнй _газ)

aKpOJlelHa
lеіп

m/pZ; Akro-

n

Akro-

вит· т Akt т, Uгkuпdе і; Handluпg t; вііtськ6внй IL Мі1іtііфkt
т, _UГlщпdе і;
мобілізацlйннй
IL Mobi1machungsakt т; опера
тивний IL
Operationslakt т,
..hапdluпg t; тайний IL ОеЬеіт
akt т
активний, чиниий aktiv
аитквнlсть t (_ости) Aktiyitiit t;
хемічна IL- chemische АktivШіt
актив6ваний aktiviert, aktiv

t

т Stromsammler т,
Kraftspeicher т, Akkumulator т;
елеитричиий
ILElektrizitiitssзттlег т;
ОJlИв'яний IL- ВІеі
akkumulator т; IL- струму Stromsammler т; тепловий IL- Wiirmeakkumulator т

аиумулятор

акумуляторний Akkumulator
акумуляціи
Akkumulation

t

hiiufung

t

...

t,

Ап

t

t,

t

аllустииа
Akustik
Schal1ehre
акустичний akustisch
аиустичність
(-ности) Нбгsаm-

t
аиція t, дІя f
алея t (алеї)
keit

алюміній

т.

t

Handlung

t

Аl1ее
глинець

Aktion f

і,
т

Аlиті

піиm 11'-

алюмінllйний, -овий Aluminium ..
алюра
(рід ходи) Gangart (eines
Pferdes) і, Аl1ііге
ВепеЬтеп n;
нерІвна 11- МіІІеlра6 т

t

t,

аЛяб;lстер т (рід (Іпсу)
т

алярм т,
бити на
бойовий

бойовий

Alabaster

t

трив6га
Аlагт т;
Аlагт т schlagen;
IL Gefechtsalarm т;

"-

IL- на

иораблf

КlаІ

газовий а_ Оаsзlагт m;
зчинити 11- Larm schlagen; ле

schiff n;

алярмувати, . ЗIL аlаrшіегеп

t

аJjьгідада

sier-"- n

альиалfчний

зльиог6ль

Diopterl\ineal n, Vi-

alkalisch

т

(-лю)

Alkohol . .т-,

Weingeist т
альманах т АlтапасЬ т
альпt!йсьиий Аlреп ..•
альтиметр т, висотомІр т Нбhеп
zeiger т
альфабет т, абетиа
азбуиа f
АlрЬаЬе! n

t,

f

альхем(я

kunst)

АIcЬетіе

f (Goldmachtr-

альяж т (мішанина металів)

gierung

змальrама

t

n

t

тунсьиий
ILЛіеgегаlагm
т;
иічний IL- Nachtalarm т; облуд
ннй IL- b\inder АlаІт т;
по

жежний 11- Feueralarm т; пр6б
ний IL- РІоЬеаlагт т; танковнй

Le-

.

Amalgam n, Quick-

mеtаП
а~альrамувати

amalgamieren, ver-

quicken
аматор т Amateuт т

акуратиий piinkt1ich, kulant
акуратність f <_ности) РііnktliсЬ-

keit f

_ампутація

. IL- ·Таnkаlагт т; тихий а... sti1ler
Аlагт т; трубити на IL- Аlагт
т biasen; фалшliвиiL IL- b\indeF
Alarm т

t

t
t
t

амбасад!!
Gesandtschaft
амбразурннй Schie6scharten
амбразура
бійниця

t,

scharte і, Fепstегпіsсhе

t

...
SchieB-

t

амбулянс т, ліюірllЯ
АтЬиlаnz
амбулят6рія f (_рії). АтЬиlаІогіит
n; хемfчна IL chemisches АтЬи
lаІогіит n
о
амбулят6рний ambulatorisch, Ат-

bulatoriums ...

амонал т (хеМ.) Аттоприlуег

ам6ній т
піuш

n

(_нія),

амоніяи т (_иу)
амортизатор

(хем:)

Ammoniak n

m

гамівник

1)1"

n

Атто

(StoB-)Dііmрlег m
амортизація
Federung
ампер m Атреге n
амперметер т (_тра) Amperemeter
п, Strommesser m
амперогодина
Amperestunde

t

амперосеи~нда

ампЛітуда

gung
weite

і;

t

t

t

t .
t

Amperesekunde

f Amplitude і, SchwinIL-

t

t

руху

ампулка
Ampulle
о StіckstоЩаmрullе
ампутація·

t,

Schwingungs-

t;

.

инснева з
_ЬеЬЩег т,

t ·;\lIIPutation t
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ампутувати

ампутувати

ampuI;eren, abschneiden

(Gliedma8)
аМ'уніцlйннй
т,
С'rріливннй
т
Schiilze т drei; Munilions ... ;
L
ручн6го, легк6го кулемета
Schiilze т drei (des lеісЬІеп oder

Hand-M.G.)
амунІція (, стріливо n МцпіІіоп (;
артилерійна L
АrtШегіе-Мuпі
Ііоп (; L
В стрічках gegiirtete
МunіІіоп (; в'ючна L
Packmuniliоп (; гааова L
Gasmunition (;
г6стра L
schar!e Мипitiоп (;
днмова L
Nebel-, Rauchlmunilіоп (;
летунська L
Abwurfmunition (; малокалібр6ва L
ЮеіпkаііЬегmuпіtіоп (; різиорlд
иа L
ВunІтunіІіоп (; світильна
L
Leuchtmunition (; L скалко
в6го дlлання Spiittermunition (;
спеціяльна L
Sondermunition (;
учб6ва
L
Obungsmunition (;
фугасна L
Sprengmunition f
амфІбія f Amphibienllugzeug n
аналІза f Zersetzung (, Analyse (;
хемlчна L
chemische Analyse f
аналізувати analysieren, zersetzen
анал6гія f Analogie (, Ahnlichkeil f
анаяогlчний analogisch
анальфабет т АnalрЬаЬеІ т
анат6мія f Аnalотіе
ангар т, летlвня f Hangar т,
Fiieger_, Flugzeuglhalle (; L для
баЛЬ6нів, бальонівня f Ваllоп
Ьаllе (; летунськнй L
Flug-

r

zeug_, Fluglhaile f

ангідрид

dioxyd n

т

анексійннй,

сірчаннй

Schwefel-

займаницький

пехіоп . ..
анектуватн annektieren, зісЬ

sam aneignen

анемометр т,

вітромІр т

т, Anemometer
аніліна
(фарба) АпНіп
анкер т (_ра) Anker m
аикерний Anker ...

rnesser

f

f Gewehrring m

антагоніст т, суперник т
т,

Anlagonisl

цпЬеlеЬі

антагонІзм т, суперництво n Апlagonismus т, Gegensatz m

Gegner

т

антена f Апlеппе (, Luitdraht т;
багатолучева L
mehrstrahlige
АпІеппе (; внснлальна L Sonderапlеппе (; внс6ка L
НосЬапІеппе
f; земна L Вoden-, Erdlantenne

(; Іскрова L УцnkапІеnnе (; лl
так6ва
L
Flugzeugan!enne (;
надвІрна
L
Ац8еnaпІеппе
(;
низька
L
Niedriganlenne (;
однолучева L
einstrahlige Ап
Іеппе (;
повІтряна L
Lultапlеппе (; приllмальна L
Етр
!angsanlenne f; хатия L Zimmer-

апІеппе f
антеиовнй АпІеппеп •.•
антим6н[lй] т (хем.) АпІітоп
антрацит т (_ту) АпlЬгзzіі т

n

аиу лювати

annullieren, widerrufen
апарат т Apparat т; L
Булинжера (фр. тел. L) BoulangerаррагаІ m; гасловий L
SignalаррагаІ т;
гасло світловий L
Вlшkаррагаt т; дезинфекційний
L
Desinfeklionsapparat m; димо
вий L
Nebel-, RatJchlapparat т;
L
перевІрювати ціль Zielappaгаl т; L
до пІдслуху НогсЬ
apparat т; кисневий L Sauersloffapparat т; кисневий охо
р6нний L
Heeressauerstoffschutzgeriil n; кінцевий телеф6нний 3End!ernsprecher т; контр6льний
L
Kontrollapparat т; літаяьний
L
Flugapparal т, Luit!ahrzeug
n; мІнний L
Minenapparat т;
М6рзів L
Morseapparal т; над
в6дннй торпедовий
L
Ober-

wasserlorpedorohr n; перенав
чаяьний L
Umschulapparat m;
пияовсисний

Wind-

m
n

анкета f Enquele f
анорганlчннй anorganisch,
ан6д т Anode f

антабка

Ап-

gewalt-

апарат

L,

пиловсис

m

Staubsauger m; радієвий L
Radioapparat m; реєстрівний 3Registrierapparal т; ручний ;L..
Handapparat т; ритунк6вий L
Rettungsappara! m; свlтяогасло
вий L
Biinkapparat т; свІтло
вий L
Leuchtapparat m; теле
графний 3- Telegraphenapparat
m; телеф6нннй 3- Fernsprechapparat m; торпедовнй L Torреdоllашіеггоhг n, Johr n; фо-
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апарат
тографlчиий
швидкописний

"-

Bildgerat

n;

телеграфний "Schnellschreiber m.; "- Юза
·Hughesapparat т
апаратня f Apparatstube f
апареля f Rampe f, АцliаЬгІ f vоп
Geschiitzen ацl dem Wall; ста
цlйна "- LаdеШісhе f

апель т

<_лІО),

переліка

реll т

f

Ар

апрошІ рІ LаulgгаЬеп т, Апgгills
werk n, АрргосЬе f
аптика f
Apolheke f;
польова

"- Feldapolheke f

аптикар т <_ря) Apolheker т;
військовий "- МШtагароlhеkег т

аптичний Ароlhеkеп •..
аренда f РасЬІ f
арешт т Arresl т, Наll f; "- у
таборі Lagerarrest т; домашній

"- Stuben-, Zimmer-, Hauslarrest
"- Quartierarresl
касаренний
"- Каsегпеп
arresl т; легкий "- gе\іпdег,
lеісЬІег Arrest т;
середиій "mіШегег Arrest т;
слІдчий "-

т; квартирний

т;

Uпtегsuсhuпgsаггеst

т;

стрОгий

"- strenger Arrest т
арештант т
Arrestant т; під
слІдний "- Uпlегsuсhuпgsgеfапgе
пе(г) т

арештантськнй

Arrest ... ,

Агге-

slanlen ...
арештований verhaftel
арештування
з"арешт[ов]увати, з,,геlіегеп

n,

n Verhaflung f
verhaflen,

аг-

Nachhut t, Nachlrnpp
т, Arrieregarde f; стратегlчннй
"- Heeresnachhul t
ар'єргардовий Nachhul ...
аркан
т
<_на) Fangschlinge
t,
Slrick т
аркущ т (Papier-)Bogen т
армія t Агтее f;
"- воєнного
часу Kriegsarmee f; ворожа "feindliche Агтее f; дієва "- Аг
о тее f іт Felde, Feldarmee f; "для визволу Entsatzarmee f; за й
маницька "- Besatzungsarmee f;
заприязнена "- аlliіегІе Агтее (;
кінна а_ Kavallerie-, Reiterlarmee
(; "- мировОго часу Friedensар'єргард т

артилеріВ-

f;

"тоЬіle. Feldheer n; обложна "Belagerungsarmee f; окупаційна
"- Okkupations-, Besatzungslarmee
f; регулярна "- regulare Агтее
f;союзиа "- verbiindele Агтее
f; суходільна "- Landarmee f;
YKpalHCbKa "- ukrainische Агтее
t; YKpalHCbKa галицька "- пkга
inisch-ga\izische Агтее t; YKpaIHська червона "- ukrainische гоlе
Агmее f; червона "- гоlе Агтее f
агтее

моБІлізована дієва

армІєць т <_мІйця) Оетеіпе(г) т,
Liniensoldat т
армійський, вІйськовий mi\itarisch,
Агтее . . ., Heeres.. .
!Ірсен т Arsen n
арсеиал т,
збройниця
Zeug-,

t

Rfisllhaus n, Arsenal n
арсенальиий Zeughaus ...
арсеиоводеиь т <_дня) Arsinwasserslo!! т
артезlйський колодязь т arlesischer Вгпппеп m.
артикул т <_лу) Artikel т; "воєиного

закону Кriegsarlikel т

артилерист т, гарматник т АгІil
lerisl т

артнлерlйний,
гарматній
АгІillегіе ...
артилерія f
<_ріі)
АгlШегіе
f;
аванГ;ірдова "- VогhulагlШегіе
f; автомоБІльна "- KraftwagenагlШегіе f; армійська "- Агтее
агlШегіе f; батальйонова "- Ва
tаillопsartШегіе f;
берегова "КііslеnaгtШегіе f; "- близького
БОю Nаhkаm)?fагlШегіе f; важка
"- Schwerarl,llerie (; "- воєнно
ГО порту АгlШегіе f des Кriegs
hafens; "- вищого командуван
ня НеегеsаrtШегіе f; в'ючна "Lasttier-, Tragtierlarlil1erie f; гав
бична
"- КuгzгоhгагlШегіе f;
гірська "GеЬігgsartШегіе f;
далекоБІйна "- Fernkampfartillегіе f, weittragende АrtШегіе f;
дивІзІйна "- Divisionsartillerie f;
"- для підсиления VerstarkungsагІil1егіе f; залізнича "- EisenЬаhпаrtШегіе
f; запрягова "bespannte АгtШегіе f; зенlтиа "-,
протилетуиська "- Fliegerabwehr- о
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атака
-f; кІнна в- reitende Аг асигнуватн VorschuВ m geben, ап
tillerie f; кІнно-гІрська в- геі
weisen
tende Oebirgsartillerie f; к6р аснстент 1I~ Assistent m; в- пра
пусна а:.... Korpsarti11erie f; легка
пора Begleitunteroffizier m
в- leichte АrtШегіе f; морська
агтролЯбія f Astrolabium n (altes
в- Schiifsartillerie f; мортирна
astronom. !nstrument)
в- Мбгsег-, Kurzrohrlarti11erie f;
астрономічний astronomisch
моторнз6вана в- motorisierte Аг
астрон6мія f Sternkunde (, Astroti11erie f; мотор6ва в- Motornomie f
artillerie f; надбережна в
m <_ту> Erdpech n,
Юіstеп-,
Matrosenlartillerie
f; асфальт
АзрЬаlt m
найтяжча "-- schwerste Агtillегіе

артнлЕрія

апi1lеі'іе

-f;

обл6жна в- BelagerungsartilІегіе f; обор6нна в- Verteidigungsarti11erie f; в- особливого
прнзначення Arti11erie f zur Ье
sonderen Verwendung; пІша в
FuВагtШегіе f; піх6тна в- Infan:
terieartillerie f; плазун6ва в
Raupenarti11erie f; познцlйна в
StelIungsarti11erie f; полкова в

Infanterielarti11erie f;
польова в- Feldartillerie (; про
тнлетунська
в- FIiegerabwehr-

Regiments-,
агІillегіе

,

f;

протнтанкова вTankabwehrartillerie f; протнтор
педна в- ZегstбгегаЬwеhгагtillегіе
f; протиштурм6ва в- Sturmabwehrarti\lerie (; пушкова в
Langrohrartillerie (; серЕдня в
mittlere АгІi\lегіе f; супровідна
"-- Begleitarti11erie (; суходільна
в- Landarti11erie f; тракторна "--

Traktorenlartillerie f;
траншЕйна в- Orabenarti11erie f;
фортЕчна в- Festungsarti\lerie f;
штурм6ва "-- Sturmarti\lerie f
архів m <--ву> Archiv n; вій
ськбвнй
вMilitiirarchiv n;
воєнинй в- Kriegsarchiv nв
червбноі армії Archiv n' der
roten Armee
архітЕкт m Baumeister m, АгсЬі
tekt m
аршЕнік (As. о.) m Агзеп n, Аг
senik n
аршин m Ar8chin m
Kraftzug-,

асесор

m

(урядовець

у

війську)

Assessor m; в- інтендатурн lп
tendanturassessor m
асиГната f Anweisung f, Geldanweisung f
'
асигнувllнни 'І> Anweisung f

асфальтувати

asphaltieren
(, наступ m, Angriff m,
Attacke f; в- б6мбами Bombenangri!! m; в- в фланк RolIangriif m; відбити в- Angriff m
abschlagen; відновити в- Angriff
т егпеоегп; відтяжна в- EntIastungsangriif m; вогнева' IL

атака

РеоеГііЬег!аll m; вогнемЕтна в
FlаmmепапgгШ m; газобальб'нна

в- ВIasangriff

in;

газова в- Оа8-

angri!f m; допомІчна IL Nebenangriff m; ешеJlонбва в- sta!!eIfбгmіgег Angriff m; в- з вели
кими СИJlами OroBangriff m; в
з двох крнл ZапgепangгШ m;
звнчайна в- gеwбhпІісhег Angriff
зворбтна в- ОеgепапgгШ m;
IL зблизька Nahangriif m;, кін
на IL Reiterangriff
Kavallerieattacke, Charge
IL Jlавою (кін

m;

f;

m,

н6та) Schwarmattacke f; летун
ська IL FIiegerangriff m; . льо
каJlьна IL РагІіаl-, Lokallangriff

мінна IL Міпеnaпgгifi m;
місцЕва IL бrtІісhег Angriff m;
IL на фортЕцю Festungsangrilf
m; навальна в- gewaltsamer Ап

m;

griff m; нагла в- рlбtzІісhег Ап
griff m; наГJlа газова в- рlбtz~
ІісЬег Gasangrilf m; наСИJlьна "-gewaltsamer Angriif m; в- не
вдалася
der Angriff versagte;
невтримна IL ungestiimer Angri!f
m; несподівана в- Oberra8chungsangrilf m; нічна в- Nachtangrifl
m; перевбдити в- Angriff m
durchfiihren, vorstoBen; повітряна
в- Luft!angriif, _ііЬег!аll m; про
вбдити в- Angri!! m leiten; про
довжати IL nachstoBen; пр6ста
в- gеwбhпliсhег Angrilf m; рі-
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атака

. f iiber Teelieferungj

харчовий а..
Vегрflеguпgszеttеl т;
фуражний

3- Futterzettel т
атестаційний
Bescheinigungs о о о,
Qualifіkаtіопs о о о
атестАція f Bescheinigung f; Рег
sonalbericht т
атестований bescheioigt
атестувати, посвlдчати bescheioi-

geo, bezeugeo; qualifizieren
f Athletik Г; важка а..
Schwerathletik f; легка 3- Leichtathletik f
атмосфера t Atmosphare (; тех
нічна 3- technische Atmospbare
t; фІзична 3- physische Atmosph1ire f

атлетика

а1:мосферlовий, --ний,

ательє n, роБІтня f Arbeitsst1itte Г,
Аlеliег n; фотографІчне 3- Оип
Г,

kelkammer
Atelier n

база

чайове постачаніІІ! Вescheinigung

шаJlьна 3Entscheidungsangriff
т, entscheidender Angriff т; тан
кова 3- Taokaogrifl т; торпе
дова 3- Torpedoaogriff т'; фаJl-'
шива 3- БсЬеіо-,
Таusсhuпgs
апgгіff т; фJlянкоаа 3- Flапkеп
angriff т; фронтаJlьна 3- Frontalangriff т; хемlчна 3- сЬеті
scher Aogrilf т; 3- хмарою Oasblasverlahreo n; часткова 3Teilangrifl т; чолова 3- Frontalaogriff т
атакованнй, З3- angegrillen
атакуватн, З3- апgгеіlеп, attackiereo; енергlчно 3- (ворога) den
Оеgпег апрасkеп
атакуючнй т <_чого), агресор т
Angreiler т
аташе т А!!асЬе m

_ичний аІ-

mospbarisch

атом т (....му) Atom n
атрамент т Тіпtе f
ахтерштевен т (корабель) Ніпtег-

photographisches

атестат т Zeugnis n, Quittung Г;
грошовИй 3- Oeldquittung Г; 3на мнлове постачання Bescheinigung ііЬег Seifeolielerung; 3- на

steven

т

ацетилен (с,н,) Azеtуlеп n
ацетиленовий Аzеtуlеп о о о
ацетон т Аzеtоп n

t

Б
f Rammbar
Handramme f

баба

т,

Ramme

t,

бабка f
Нufkпосhеп т; kleiner
АmЬо8 т'
бавовна f BaumwoHe Г; стрільюі
б_ Schie8baumwoIle f
багаТОКРИJl
МеЬг_, Vielldecker т
багатосlдець т, багатомlсннй літак т Vielsitzer т, mehrsitziges

m

. 'Flugzeug n
.
багаття n Wacht-, Biwaklfeuer

то
багнище n gг08er БптрІ т
багно n Биmрl, т, Morast т; га
зове б_ Oaspfiitze f; прохІдне
б_

'passierbarer Бптрl т
Oepiick n, Bagage f
багажlннй, _евнй Bagage о о о
6агер т, зеМJlечерпниця f Bag
ger т
'
багаж' т <..жу)

o

багнет т Seitengewehr n, Вajonett
n; вдарити на б_ зісЬ іп den

Bajonettkampf stiirzen; Іти на б_
gelallteo Seitengewehren ап
greifen; настромити б_ Seiteogewehr n апІрflanzеп; настромле
ний б_ аufgерflапztеs Bajonett n,
Seltengewehr n; б_ тесак Нап

ті!

Ьаjопеtt

n

багнетовий
пе!! о о о
бадьорнй

Seitengewehr

о о о, Ваіо-

mutig, riistig, frisch
бадьорІсть f (_ростн) Rilstigkeit f,
бажання n WUni1ch т
[Ми! m
база f Basis.. t; 'авіяцlйна, Jlетунська б_ Flugbasis 'f; автомо
БІльна б_ Automobildepot n; б_
ветеринарного майна Veterinarpark n; вихідна б_ Аusgапgs-

база
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basis f; лет~нська б_ I'lugstiitzpunkt т; морська б_ Магіпе
statio!) (; морсько-лет~нська б_
Marineflugstation f; операцІйна
б_ Operationsbasis f; передова
б_ vorgeschobene Вasis f; б_ ра
д10Ma1lн6, парк р_ I'unkpark т;
фронтова б_ I'rontbasis f; хар
чова б_ Verpllegungsbasis f
базальт m Basalt т
базальтовнй basalten, Basalt ...
базуватн, опирати stiitzen
базуватися sich stiitzen
байдак т Schaluppe f
байд~жиість f <_иости) Gleichgiiltigkeit f
байрак m Schlucht f (іп der Steppe
ті! Wald bedeckt); Mundstiick n,
байрачеиия n Ziiumen n [Kandare f
байрачити, зв- ziiumen
байрачиий Kandaren •.. , Zaum ...
бак т (на кораблі) Back f, ВеMlter т; бензиновий б_ Benzinbehalter m (Schifl); водяний б_
WasserbeMlter т; додатковий б_
Hilfslbehiilter т, _tank m; за
пасний б_ Vоrrаtstапk т; б_ на
олІю Oltank т
бактерія f Bakterie f, Spaltpilz т
балахон т, порохівник т Staublmапtеl т, Hemd n
бала чи а f Gespriich n
балlстииа f Wurllehre f, Ballistik f;
зовнішня б_ аиВеге Ballistik f;
середа ва б_ іппеге Ballistik f
балістичний ballistisch
балка f Schlucht f (іп der Steppe)
баляст т, caB~p
т Ballast т;
водяний б_ Wasserbal\ast т
бальон т <-ну> (Gas-)Behiilter т;
(Lult-)ВаIl0П m; б_ без керми
FгеіЬа1l0П т; вІльний б_ І'геі
Ьа1l0П т; газовий б_ Gas!l.sche
f; гасловиіі б_ SіgпаlЬа1l0П т;
б_ з кисием Sauerstolflasche f;
заслонний
б_
SреrrЬа1l0П . т;
змійковий б_ Dгасhепь.1І0П т;
знизитн б_ Ваllоп m еіпЬоlеп;
иермівний б_ Motor_, Lenkballоп "'; оир~глий б_ КugеlЬаllоп
m; прив'язиий б_ FеssеlЬа1l0П
m; прив'язний оир~глиіі б_ Ки
gelfesselballon т; спустити б_
den Ваllоп еіпЬоlеп; сталевий б_

бар'ер

т; стягати б_ den
Ва1l0П еіпЬоlеп; сферИчннЙ. OKP~
г лий б_ Rundbal\on m
бальонета f Ваllопе!! n
бальонівия f, аигар т для бальонів ВаllопЬаl\е f
бальоновніі ВаIl0П •..
бальонознавство n Ballonwesen "
баида f Bande f
бандаж т <_а> Bandage f. Уег
band т
бандажуватн. зв- verbinden, Ьап

Stahlballon

dagieren

бандитизм т
бани f
Ваnk

Banditismus т
f; державннй б_
Reichs_, Staatslbank t
бант т до ордену Ordensschleife f
баня

f

f;

КирреІ

паицериа

б_

Kuppelturm т
банька f Steintopf т, BuddeI f;
днмова б_ Nebeltopf т
барабан т Тготтеl f; б_ гальми
Bremstrommel f; зубчастнй б_
geziihnte Тготтеl f; каблевиіі б_
Kabeltrommel f; набlііннй б_
Patronentrommel f; кодlльннй б_
Seiltrommel f; б_ револьвера
Revolver_. Ladeltrommel f
барабанитн trommeln. Тготтеl f
барабанний Тготтеl ..• [schlagen
барабанник

ковий б_

m

Тготтlег т;

Regimentstambour

пол-

т

m Baracke f; деревляияй б_
Holzbaracke f; житловий б_
Wohnbaracke f; лагерний б_ La-

барак

gerlhiitte f, JJaracke f; тимчасо
виіі б_ Notbaracke f
бараковий Baracken ...
баранчии m I'liigelІ mutter f. _schrauЬе f; kleiner НаттеІ т; зати
скний б_ Druck!lUgeIschraube f
барва f І'агЬе [; б_ волосся Нааг
іагЬе f; б_ зброі (рід війсьиа)
WаffепlагЬе f; б_ місцевостя Ое
liiпdеfагЬе f; б_ предмета І'агЬе
f eines Gеgепstапdеs; природня
б_ Naturfarbe
барвник т, фарбиик m I'arbstolf т
барвlлеиня n, _уваиня n І'іігЬиng f
барвІнти, -вувити lіігЬеп, streichen
бар'ер m Schranke [. Вапіеге
Schutzwehr f; рухомий б_ tragbare Sсhгапkе

t

t,

t
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баржа

f Lastschiff n, Lichter

баржа

т,
Leichter т; вугільна б_ коып-
lichter т
барнкада t Barrikade f, StraBenбарило n УаВ n
[sperre f

барнльце

n

барнцентр

FЗВсЬеп

m

n

(осередок

тяготи)

Baryzentrum n
бароцентричний aul den Schwerрuпkt bezfiglich
барка
Barke
Leichter т (Schil!)
баркас m (паровИй ч6вен) Ваг
kasse f; мотора вий б_ Motorріпаssе f
барограф m Ноhепmеssег т, Baro-

t,

f

graph m

барометр

m Lultdruckmesser

Barometer

т,

тln

барометричннй barometrisch
барчнк т (музикантів) Schwalben-

nest n

басейи т Becken n, Bassin n; плнвацькнй б_ Schwimmbassin n
баский rasch, f1ink, lеЬЬаlІ
баскість f (коня) Schneid т
басті6н m (-ну) Bastion
ВоlІwerk n; флянкувальний б_ Пап

t,

kierende Bastion

t

басті6нний bastioniert
баталія f Schiacht f
батальйон

т,

m

m

курІнь
(Гал.)
бальон6вий б_ Ваl
будівельний б_
ВаuЬаtаШоп n; б_ в першій лі
ніі Oelechtsbataillon n; б_ в по

ВаtаШоп

n;

lonabteilung (;

готlвлі
Bereitschaftsbatai\lon n;
б_ в резерві RеsегvеЬаtаШоп n;
вишкільняй б_ Ausbildungsbataillоп n; газовий б_ Oasbataillon
п; гІрський б_ Oebirgsbataillon
п; допомічний б_ Unterstiitzungsbataillon n; етапннй б_ Еtарреп
ЬаtаШоп n;
запасний
б_ Reserv,,-, ЕгsаtzlЬаtаi\lоп n; збір
ний б_ kombiniertes ВаtаШоп n,
б_ зв'язку NасhгісhtепЬаtаШоп n;
інженерннй б_ Ingenieurbataillon
п; кадровий б_ Stammbataillon
п; комбіи6ваинй б_ kombiniertes
ВаtаШоп n; кулеметний б_ Ма
sсhіпепgеwehгЬаtаillоп n; б_ мор
ськ6і
піхоти
SeеЬаtаШоп
n;
мортиринй б_ Morserbataillon п;
б_ мушкетирів МuskеtiегЬаtаШоп

батерlи

n;

б_ на вІдпочинку

п;

б_ першо і

Ruhebatail-

. lоп n; наемний робітничий б_
Zivilarbeiterbataillon n; иаколе
сннй
б_
Radlahrerbataillon п;
окремий б_ detachiertes Ваtаillоп
lоп

п;

лlнП КаmрІЬаІаіl
піхотний б_ Іпlапtегіе

Ьаtаillоп n; повітропmівний б_
LuftsсhilfегЬаtаi\lоп
п;
понт6н
ний б_ РопtопЬаtаШоп n; поХід
ний б_ МагsсhЬаtаillоп n; ра
діотелеграфний б_ radiotelegra-

phisches

Ваtаillоп п;

робітничий

б_ Arbeiterbataillon п; самостій
нвй б_ selbstandiges ВаtаШоп n;
саш!рний б_ Pionierbataillon п;
сторожовий б.. Wachbataillon n;
стріJII!ЦЬКИЙ б_ Schfitzenbataillon
п; б_ стрільцІв ]agerbataillon n;
ударний, штурмовий б_ Sturmфортечний
б_
bataillon n;
FеstuпgsЬаtаШоп n
батальй6нами bataillonsweise
батальй6новий Bataillons ...
батерlя
Batterie
акумуляторна
б_ Sammelbatterie f; анодна б_

f

АпоdепЬаttегіе

f;

t;

бойова б_ Ое

fechtsbatterie t; б_ б6ю зблизька
Nahkamplbatterie (; б_ в засідці
Batterie
f
іп
Lauerstellung;
важка б_ Ва!!егіе f der schweren
Artillerie; вимірча б_ Vermessungsbatterie t; вичікувальна б_
Lauerbatterie t; відкрита б_ оllепе
Batterie (; гавбнчна б_ Haubitzenbatterie t; гІрська б_ Ое
birgsbatterie (; б_ гІрських ПУ
шок Oebirgskanonenbatterie t; б_
для

підсилення

t;

VегstагkuпgsЬаt

terie
б_, шо підтримує пере
дові позиціі VorleldUberwachungs-

batterie t; елекрична б_ elektri8сЬе Batterie f; закрита б_ verdeckte Batterie (; замасковаиа б_
getarnte Batterie (; звуновнмlрча
б_ SchallmeBbatterie (; здобута
б_ Beutebatterie (; зенІтна, про
тилетунська б_ Fliegerabwehr_,
Fl"aklbatterie (; иазематова б_
КаsеmаttепЬаttегіе (;
кінна б_
reitende Batterie (; кінно-гірська
б_ reitende Oebirgsbatterie (; ки

шенькова б_ FlаsсhепЬаttегіе f;
контрольна б_ PrU!batterie (; б_
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батерlа

мінометів Minenwer!erbatterie (;
,мовчазлива б_ ,Schweigebatterie (;
мортирна б_ МВгеегЬаНегіе f;
б_ ,на
позиціі
ВаІІегіе f
іп

иадбережиа
ЮіstепlЬаttегіе f;

FeuersteHung;
Stгап<L,

.б_
иа

прамна б_ Leitbatterie f; б_ пі
х6тиих гармат Іпfапtегіеgеsсhiitz
ЬаІІегіе f;· піх6тна б_ Infanteriebatterie f; б_ поб6рюванна ар
тилеріі
ArtilleriebekiimplungsbatІегіе f; поверх6ва б_ Stu!еп
ЬаІІегіе f; пол.,ова б_ Feldbatteгіе f; б_ польових пр6водlв
Feldsprechbatterie. f;
протиле
тунська б... FlaL, Fliegerabwehrlbatterie f; пушкова б_ Капопеп
batterie f; рух6ма б_ Wanderbatterie f; світловимірча б_
Lichtme8batterie f; свІтлометна
б_ Scheinwerferb~tterie (; суха
б_ Trockenbatterie (; супровідна
б_ Begleitbatterie f; б_ трактор
ноі аРТИJlерlі Kraftzugbatterie (;
учб6ва б_ АusЬilduпgsЬаttегіе (;
фалшива б_ Scheinbatterie f
батеріііннй Вatterie ••.
батерlямн batterieweise
батіг т <_ога) РеіІвсЬе f
батlж6к т <_жка) klеіпе Peitsclle f
бат6житн реіtsсhеп
.
батьківщнна
Vaterland n, Неіта! f; зраднти б_у das Vater-

f

land verraten
бациля f Bazillus

бачність

f

т, SpaltpiIz т
<-НОСТИ) АсЬІ (, Аці-

merksamkeit f

башлик т Карше
безбарвий іагывs

(, Baschlik

m

wehrlos
безбор6нність f <-НОСТИ) Wehrlosigkeit f
безбор6ниий

безбрустверовнй,безпередгрудннй
оЬпе Brustwehr
безвихідний ІговІІов,
verzweifelt;
гаНов
безвихідність
f <_ностн) Ацв

sicbtslosigkeit f

f <_ходІ) Sackgasse (;
в б_ іп die Sackgasse,
. Enge Jreiben
безвітра n Windllosigkeit f, _вІіНе f
без влада f Tragheit (,Іпегtіе f
безв6дннк m (хем.) .Anhydrit n

безвихідь
загиати

безпечність

безв6дний wasserlfrei, _Іов, -згm
безвол6гий пісЬ! ІецсЬІ, trocken
бездимннй гацсывs

бездlльннй wirkungslos
бездіЯJlЬИИЙ inaktiv
бездіяльність f <-ностн) Stillstand
т, Tatenlosigkeit (; б_ влади

Tatenlosigkeit t der Obrigkeit
n Unwegsllmkeit ",ипwegsamer ОгІ т
бездорІжний
unwegsam, weglos,
pfadlos
,
бездощІв'я n Trockenheit f, Diirre f
бездрот6вий drahtlos
беззак6нІна n, -ство Oesetzlosigkeit f
беззапаmний geruchlos
беззапаmність f <_остн) Oerucblosigkeit f
бездорlжжа

беззміст6вІсть

losigkeit f

f

<-ости)

ІпЬаltе

беззахисний schutzlos, wehrlos
беззахисність
<-НОСТИ) Schutz-

losigkeit f

беззбр6йний

t

waffenlos, wehrlos, enl-

waffnet

беззвучниЙ
безкарність

lautlQs
.
f <-ности) StraflosJgkeit (, ZiigeHosigkeit f
безколІрний farblos
безконечний unendlich, unbegrenzt
безкрилий оЬпе Fliigel pZ
'.

m, -ладдя n ОцгсЬеjпапder n, Mi8sfand т
безлІсся n Waldarmut f
безмотор6вий motorlos, оЬпе Мо
безlлад

Іог

т

безог ЛЯДННЙ

schraokt

riicksichtslos,

ипЬе-

без6дна f Abgrund т
безосередк6вий оЬое Mittelpuokt m
безпека f Sicherheit f
безпередгруДний,безбрустверовнй
оЬпе Brustwehr f
безперер[и]вність
<_иости) Бе

stiiodigkeit f

f

безперер[и]вний liickeolos, best"odig, ununІегЬгосЬеп
безперестаиlь, -ну, -нку ипunІег-

brocheo, uoaufhBrlich
безпе.ЧИТИ, зв- вісЬегп·

,

безпечний sicher, gefahrlos' .
безпечність f <--.Ности) ·.ОеІаЬг-

losigkeit (, Sicherheit f ".
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безповітровий

безповітрІовий, .;..яниЙ
безпраlвість (, -виість

keit f

безпроволочиlсть

verziiglichkeit f

f

luit1eer
Rechtlosig-

.

<-"ости)

Un-

безрезультатиий er!olglos
безсилля n Kra!tlosigkeit f
безстроковий, безтерміиовий !ristІов, tenninlos
безупиииий
uпаulhбrliсh, ununter-

brochen
n Regierungslosigkeit f,
Anarchie f

безуряддя

безформиий !оnnlов
безхвостий schwanzlos
безхмар [и lий wolkenlos
безчерговий· auBer Reihenlolge
без черги, безчережио auВer

f

der

Reihe

безшабельиий ohne Sabel т
безшумиий gerauschlos
tieK~T т Pikett n
беидюги рІ <_гІв) Plattformwagen
т liir Bchwere Lasten
бензил т Беnzуl n
беизина f
Вenzin n;
легка б_
leichtes Беnzіп n; тяжка б_
schweres Беnzіп n
беизиновнй Бепzіп ...

бєнзиноlмотор т, _рушій т Беп

zinmotor

т

б(изинопровід т Беп;<іпlеіtuпg f
бензиняр т Беnzіпlmааt т, _unterоШzіег т
бензоль т Беnzоl n; иезамерзаль
ний IL Winterbenzol n; очище
инй б_ gewaschenes Бепzоl n; б_
тетраліт Tetra\itbenzol n
бентежнти s!Оrеп, iiberraschen
бервеио n Баlkеn т
береговий Vlет •..
бер~за f Бігkе f
березник т Бігkепwаld т
березовий Біrkеп ...
берейтор т Беrеіtеr т
берІг т <_рега) Vler
Kiiste (,
Strand т; б_ мапи Kartenrand
т; морський б_ Kiiste '; наш
б_ diesseitiges Vlет n; перевози
ти на другий б_ iiberllahren,

n,

-"etzen; б_ противннка їепвеіІі
ges Vler n; стінуватнй б_ Wanduler n; стрімкий б_ Steiluler n;
урвистий б_ Steiluler n

бігуика

бетон т Беtоп т
бетонов ан lий betoniert
бетонування n Беtопіеruпg
бетонуватн Ьеtопіеrеп
бетонярка f Mischtrommel
бик т Ochse т; Pleiler т, Strebepleiler т
бнло n Stange f, ОrШ т; толо
·кОве б_ Kolbenstange f
бнльц~ n (_льця) Наlт т
бинда f Бапd n, Біпdе (; б_ пра
пора Fahnenband n
бинт т Біпdе (; крохмальний б_
Stiirkebinde f; полотняний б_
Leinenbinde f; пружистий б_
elastische Біпdе f

r

f

бистриня
бистрість

f

t

keit (; б_
digkeit f

<-"і) Strбmuпg f
<_рости) Oeschwindigструму Stromgeschwin-

бистро думний schlaglertig
бистроокий scharlsichtig

f Schlacht f
schlagen, hauen, rammen
sich sсhlаgеп, kampfen,
lechten
бібліотека
t Біісhегеі (; вій
ськова б_ Militiirbiicherei (; пе
ресувиа б_ Wanderbiicherei f

битва

бити

битися

бібліот~кар

walter

т

<_ря)

Біісhеrеіvег

т

бівак т Lager n, Вiwak n;
тирний б_ Ortsbiwak n
стояти біваком biwakieren;
шивий б_ Scheinbiwak n
бівакувати іт
біг т <_гу)

Freien lagern
Lauf т; б_

квар
фал

взад

Riicklauf m; вільний б_ (к6леса)
Freilaul т; горішній б_ (річкн)
Oberstrom т; б_ із перешко
дами Hiirdenlauf. т; б_ на да
л~ку віддаль Dauerlauf т;
б_
на швидкість SchnelJauf т; б_

чвалом Rеппgаl0РР -тІn
біганина
Laulerei f
бігом, бігцем іт Laulschritt т

t

бігІти, _ати laulen,
lliеВеп; .б_ назад
бігун т Lauler т,

stromen, dahinzuriicklaulen
Meldellauler т,
~anger т; (geogr.) роl т; пі
шиЙ б_ Oelechts13uler .m
бігуиець т (-"ця) Laufer т
бігунка f Ruhr f
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бідка

бідка

f

Кагге

апаратна

б_

f.

т

Handwagen
Apparatkarre

f;

б_
Ароthеkепkагге
f:
бензинова б_
Benzinlwagen т.
_ karre f: господарча б_ Wirtаптична

schaltshandwagen т: набlйна б_
Munitionslwagen т. РаІгопеn.... т:
санітарна
б_
SanitatsІ karre f.
-handwagen т: стрlливна б_
Mnnitionskarre Г: телефонна б_
Fernsprechkarre f
"

бlець
т
(БІйця)
Юіmрfег
т.
Рlііпklег т: задній б_ НіпІег
schiitze т; б_ на панцеромаши
ні Wagenkiimpier т: окремнй б_
Pliinkler т. Einzelkiimpfer т: пе
редній б_ Vorderschiitze т
біженець т (_нця)

FlUcht1ing

т

бій т (бою) Катр! т. ОеіесЬ!

n.

Schlacht '. Тгеifеп n: авангардо
внй б_ Vorhutlgeiecht n. -.kampl
m: арієргардовий б_ Nachhutlgefecht n. -.kampf m: баГнетовий
б_ Bajonettkampf т:
близький
б_ Nahkampf т: б_ в кІннім ла
ді ОеіесЬІ n zu Pferde: б_ в лІсі
Waldigefecht n. -.kampl т: б_ в
познцlйній війнІ Stellungslschlacht
'. -.kampl т: б_ в селІ Oorllkampl т. _gelecht n: б_ в спІ
шенім ладі ОеlесЬ! n lU FuB;
великий б_ GroBkarnpl т:
ви
дати
б_ еіпе Schlacht liеіегп:
видержати

б_

еіп

ОеіесЬ!

Ье

відкритнй б_
оіІепег Каrnр! т; відступний б_
RfickzugsІ karnpf т. ~ei~cbI n;

stehen: auskampfen;

вІльний
б_ оііепег Каrnрі т;
вогневий
б_
Feuerkampf m;
встряватн в б_ ins ОеіесЬІ geгаІеп;
вступний б_ Einleitungs-

karnpf т: в~личний б_ StraBenlkarnpf т. _gefecht n: гарматній
б_ Geschiitzkarnpi т:
гІрський
б_ Gebirgskarnpf т;
груповий
б_ Gruppenkarnpf т; груповий
б_ в повІтрі Geschwaderkarnpf
т; демонстративний б_ Scheingefecht n; б_ для прориву
Ourchbruchkarnpf т; б_ еска
дриль
Staffelkarnpf m: б_ з
оберненим фроитом ОеіесЬІ n
rnіІ urngekehrter Front;
б_ за

бій

Hauserkarnpl т: б_ за
населеннй пункт Ortslkarnpl т.
_gefecht n: затяжний б_ ыhal-
tendes ОеіеСЬІ n; зачіпний б _
Angriffskarnpf т; здержувальний
б_ hinhaItendes ОеіесЬІ n: зем
ний б_ Erdkarnpf т:
знмовий
б_ Winterlkarnpf т. ~elecb! n;
зустрічиий б_ Begegnungslkarnpf
т. _gefecht n;
керуватн боєм
ОеіесЬІ
n lеіІеп; кlнннй б_
Каrnр! т zu Plerde; б_ кораблІв
Schiffskarnpl т; б_ літакІв Fliegerkarnpl т маневровий б_ Ве
wegungs І karnpl т. _gelecht n;
матеріяльннй б_ MateriaIschlacht
'; морський б_ Seelschlacht '.
_geiecht n; навмисний б_ geplanter Каrnр! т; нападний б_
Oiiensivkarnpl m. Angriffsschlacht
'; невирішеннй б_ unentschiedenes ОеіесЬ! n; нічний б_
Nachtlkampf т,
~eIecbI
n;
обложннй б_ Belagerungskarnpf
т; оборонннй б_ Abwehrschlacht
(, Verteidigungsgefecht n; пе
рервати б_ ОеlесЬІ n abbrechen;
пІший
б_
FuBgefecht n; по
вlтряннй б_ LuЩkаrnрl т, FIieger_: позицІйний б_ Stellungskarnpi т; позІр ний, демонстра
тивннй б_ Scheinkampl т; по
будівлІ

чати, роз_ б_ Каrnрl т еіпlеіІеп:
б_
Каrnр!
т
аЬ
ЬгесЬеп. einsteHen; проваднти б_
Каrnрі т ІііЬгеп; провести б_ до
кінця durchkiirnpfen. durchfechten;
проривний б_ Ourchbruchschlacht
'; рlшальннй б_ Entscheidungslkarnpf т, _schlacht '; розпочати
б_ Катрі т егіШпеп; рукошіш
ннй б_ Handgemenge n, Bajonettkampf т; рухомнй б_ Bewe·
gungslkarnpi m. ~сЬlасЬІ '; ста
тн до бою den Каrnрі aufnehrnen:
суходільннй б_Lапdlsсhlасhtf;...gе·
іесЬІn; танковий б_Тапksсhlасhtf;
б_ форпостІв (сторожовоі охо
роии) Vorpostengefecht n; б_ у
горах Gebirgskarnpf т б_ У
прнпннитн

залюдиених п~иктах Каrnр! т
іп
Ortschaften: частинний б_
ТеЩsсhlасht (. _geiecht n: шан
цевий б_ Grabenkarnpf т
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БІйка

f

бійка

OepНinke!

", Handgemenge
", Тгеffеп ", Rauferei f
бійнйця f (ScbieB-)Schаrtе (, ScbieB!осЬ

n;

відкрйта

б_

оНепе

ScbieBscbar!e (; вкрйта б_ gedeck!e ScbieBscbar!e (; гарматня
б_ Oescbiitzscbarte (;
б_ для
стежача
Beobacbtungsscbarte (;
жолобчата б_ Mu!denscbarte (;
б_ з землянйх мішків Sandsack"сЬапе (;
завалйтн б_ ScbieBscbar!e ( verrammen; закрйтн б_
ScbieBscbar!e ( b!enden; наймен
ша б_ Minima!scbarte (; руш
нйчна б_ Oewebrscbarte (
бік т (БОку> Seite (; відвlтряннй
б_ Lee (; з правого б6ку von
recbts, von der recbten Sei!e; з
правого б6ку налІво von гесЬ!.
naсЬ links;
навlтряннА б_ Luv
n;

правнА

б_

запрягу,

Handseite (

коня

білет т, _ту Scbein т, ВШеН
відпускнйй б_ Ur!aubslkarte

n;

(,
_scbein т; віАськ6внй б_ Мili
tarfabrkarte (; довговідпускнйй
б_ Dauerur!aubskar!e (; квартйр
ннй б_ Quartierbillett n
білйзна t Wascbe f б_ на. тІло
Leibwascbe (; знмова б_ Wшtег
wascbe (
білйло "
WeiВ ", die weiВe
Scbminke
білйтн weiВ streicben, тасЬеп
БІлість t (-лостн> WeiB n
більшатн wacbsen, gгБВег werden
БІльшість f (-шостн> МеЬгЬеі! (;
переважна б_ erdriickende ОЬег
тасЬІ (
більшовйзм т Bo!scbewismus т
більшовик т Bolscbewist т
бін6кль т fегп-, Doppellglas n;
нічнйА б_ Nacbtg!as n; польовйй
б_ feldstecber т; прнзматичннй
б_
prismatiscbes РегпгоЬг n,
Prismenfernglas n
біплян

decker

т,
т

двокрил

m

Оорреl-

( Seitenflicbe f
блакит[ь] f <_ті> Blau n, Azur n
блакитн[яв ІнА b!au, azurblau
блйзна f Narbe (, Wundma! n
близькість ( <_костн> Nabe (; б_
в6рога feindesnabe (
бічнйця

боєздатннй

блимання n Рliттегп n
блиматн Iliттегп
блиск т OJanz т, BJitz т; дуло
вий б_ Miindungsfeuer n; б_ 06стрілу MiindungsbJitz т
блискавlнця (_і>. Blitz т
блнскавйчннк т Blitzableiter т
блискlатн, _отітн bJitzen, scbimmern
блискітка t flitter т
блнскучнА blank, g!anzend
бліднутн erblassen, ывB werden
бліндаж т Unterlstand т, _scb!upf
т, Blindage (; б_ вартов6ї ча
стйнн Bereitscbaltsunterstand т;
б_ гарматнііі Oescbiitzkasematte (;
захнсний б_ Scbutzunterscb!upf т,
Un!erstand т; легкиА б_ !еісЬ!ег
Unterstand т; обор6нннА б_
Kampfunterstand т; санітарннй
б_ Sanitatsunterstand т
блуди тн, з_ іггеп, Ьеготіггеп
блукатн irregeben, отЬегlіпеп,

scbweifen

блювання n ВгесЬеп n, ЕгЬгесЬеп n
блюватн егЬгесЬеп, kotzen
блюв6т[ннlа
ЕгЬгесЬеп n
блюза
B!use (; польова б_ feld-

t

t

bluse (

блянкет т

Drucksorte
", Vordruck т

бляха

t

ВJecb

Wellblecb n

n;

t,

formu!ar

хвнляста

б_

бляхар т
<_ря> Кlетрпег т
бляшаний Ь!есЬегп, ВJecb ...

бляшанка

t

B!ecblbiicbse, _flascbe t
...
Metal1-

бляшан[к6в]нй ВJecbbiicbsen
бляшка
B!ecbscbild ",

t

p!attcben n

t

бльок т Block т, Rolle
(МесЬа
nik); иерух6мнй б_ leste Rolle t;
рух6миА б_ lose Rolle (
бльокада
B!ockade (, ВJockierung
(; гол6дна б_ Hungerblockade (;
зняти б_ Blockade ( аоfhеЬеп; б_

t

краlнн Landessperre (
бльокгавз т Blockhaus n
бльокувати blockieren, umlagern
бовван т диму Rauchwolke (
б6вдур m (dicbte) Rauchlwolke (,
..заu!е (; димовий б_ Rauchl"

saule (, _wolke (
sch!ottern

б6втати, _ся
боєlздатниА,

_спром6жниА

fechtslahig, kampffahig

ge-

lahigkeil 1

f

(-ностн)

Каrnрl-

боєць т (бійци), біець т Катрlег

т, Plank!er т, Slreiler т
боіще n Spielplalz т
б6йннй Schlag .•.
бойовий geiechlsmaBig, КатрІ.
оеіесы•...
бойовик т КатрІег т; немуштро
внй б_ Nichlkomballanl т
бой6внlсько
..ще
Kampflp!alz
т, -'e!d n,' Sch!achtfe!d n
бойовитнй kampL, kriegsl!ustig
боклаг[а] т Fe!dflasche 1
боклажок т k!eine Fe!dflasche,
бокс
Fauslkaтpf т
болона t diinne Наиl 1, 'НаиlсЬеп ..
болотистиil morastig, surnpfig
болотище n Surnpfsle!!e 1
болото n ,Surnpl т, Morasl т,
Коl т, Моог n; газове б_ (місце
заражене газами) Gassumpl m;
вепрохlди~
б_
unpassierbarer
Sumpl т; прохlди~ б_ passierЬаге Surnplsle!!e 1
болотиний dreckig, schrnulzig
болячка
Geschwiir
БОмБа 1 ВоrnЬе 1; авіяціііна, ле
тунська б_ Fliegerbombe
воню
ча, смердііча б_ Stinkbornbe 1;
газова б_ Oasbornbe
газова
ручна б_ Handgasbornbe 1; газо
летунська б_ Fliegergasbornbe 1;
димова, б_ NebeL, Rauchlbornbe
1; б_ з летопадом, парашутом
Fa!!schirrnbornbe
запальна б_
Brandbornbe
летунська
б_
Fliegerbombe 1; порннальна б_
Wasserbornbe 1; розрнвна б_
Sprengbornbe
ручна б_ HandЬоrnЬе 1; світильна б_ LeuchlЬоrnЬе 1; хемічна б_ chernische
ВоrnЬе
бомбардовніІ Bombardemenls ..•
бомбардування n BeschieBung

n,

n

1

m

1

n

1;

1;

1;

1;

1;

1

'

1,

Bombardierung 1, Bombardemenl
денне б_ Tageslbornbardierung

n;

1,

..ьоmЬагdеmепl n; летунське
б_ Fliegerbombardemenl n; нічне
б_ Nachlbornbardemenl n; повІ
тряне б_ Luftbombardierung 1;
серІйне б_ Reihenabwurl m

бомбардувliтн, бомбувliтн ЬоmЬаг

dieren,

бракований
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боездатність
боездатнlcть

ЬезсЬіеВеп

бомбовІз

т (-возу) Bombenflugzeug ", ВоrnЬег т
бомбом~т т Bornbenwerler т
бомбометliння n Bombenwerlen n
бомбlувати,
-зрдувати
ЬоmЬеп

abwerlen, bombardieren

бор~ць т (_рци) Каrnрlег

1

m ,

борідка
ВігlсЬеп n; das k!eine
Кind; б_ ключа SсhШssе!Ьагl m
борніі 1 Ringen n
бородІі 1 Bart т, Кіпп n; б_ ціви
Rohransalz т
бородавка f Warze f
борозиа 1 Furche 1; б_ для масти
ла Schrniernule t
бороиения n Yerteidigen
Уегlеі

.t,

digung 1

бороиити,

_ся

verteidigen, sich _

боротнся Мrnрlеп, ringen
боротьба Каrnрі т, Вekarnpiung
1; б_ артнл~ріі Artilleriekarnpi
т;

газова

б_

Oaskarnpl

т;

б_

зміяометами Minenwerferbekiirnpiung ; б_ з иедугами Seuchenbekamplung
б_ з підводинмн
човнамн Unlerseebootbekarnpfung
закінчити б_ Каrnрl т, Ье

1;

1;

endigen; б_ літаків F!ugzeugkarnpf т; морська б_, б_ на
морі Seekarnpf т; повітряна б_
Luillkarnpf т, _schlachl f; проти
танкова
б_
Tanklabwehrkampf
т, _bekirnplung f
борт т Bord т

босоніж barfuВ
бот т, однощогловець m Еіп
rnasler т, das einmaslige Schilf
ботфорта f (ч6біт до їзди верхи)

Reilstiele! т
боцман т Boolsrnann т
боцманмат т (підстаршина фль6·
тн) Boolsrnannsтaal m
бочнти abkornrnen, k!ernrnen (Когп)
БОчка 1 РаВ ", Тоnnе 1
боязlкий, _ливнй angstlich, scheu,
піісыгп,' rnutlos
боіізкість
(_костн) SchiichlernЬеіl (, .i\.ngstlichkeil (, Scheu
бравий schneidig, Ьгау
брliвість f (-вости) Schneid т
бравнінr т Browning m
брак т Ausla!! т, Mange! т' б_

f

дисциплlнн Zucbtlosigkeit f'
ausrangiert

бракованнй

1
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бракування

бракувlІння

n, сортування n Апв
mns!erung f, Ausrangierung f

крайній б_ моста 8toBbalken
т; поперечний б_ Trambaum т;
поперечний б_ моста Querriegel
т; ріВИОJJежнl бруси g!eich!anfende Ba!ken рІ.
брусок т 8chleils!ein т, Metzstein
т; k!eines Kantho!z n; трибовий
б_ 8perrzahns!ange f
бруствер т, передгруддя n Brust-

бракуватн

щось ausmus!ern, ausscheiden, rangieren

брама

t

Тог

АusfаШог

n

n;

б_

до

випаду

.

брандвахта f Brandwache f
брандер т г". наБІр т Brander m
братерство n Kameradschaft f; б_
зброі Waffenbriiderschaf! f
брезент т Рlапе f, Persenning (,
_рlanе f
брезентовнй aus Persenning
бренькІт т Geklirr n, Gerassel n
бретнаJJЬ т Bre!!nage! т
брнrада f Brigade f; гІрська б_
Gebirgsbrigade f; кІнна б_ Ка
valleriebrigade f; "егка б_ lеісЬ!е
Brigade, 8chnellbrigade f; аетун
б_ ни
ська б_ Luf!brigade
ЩНJJьннків ]agdbrigade f; окрема
кІнна б_ se!bstandige Кауаliегіе
brigade f; піхотна б_ Inlanterie-

wehr

t

brigade f

брнrllдамн brigadeweise
брнrадир '" <_ра) Brigadekomman-

f

t,

бромоацетон

т

т
бромбеНЗИJJціянfд

8toff

zyanid n

бруд

Broms!off
т

т 8chmu!z т,
8!аІІЬ т
бруднитн, зв- besude!n,

т,

В-

Brombenzy!Dreck

т,

beschmieren
брук '" <_ку) PiIasters!raBe f
брукняк т PiIas!erstein т
брукованнй geplIas!ert
брус т Kantho!z n, Tragbaum "';
Me!zs!ein "'; верхній б_ моста
Bockho!m "'; ЗJJУЧНИЙ б_ Knagge

t

бруствер овий, передгру дний Brus!бряжчати rasse!n (КеНе) [wehr ...
брязкати чим (Sabel) rasse!n
бубнlяр т, _Ій т Тготтlег "';
батаJJьіі6иовий
б_
&!aillonsбубнити tromme!n
[trommler т
бубои т Тготтеl f
бубонець т <-нци) kleine Тготтеl
бугай т BuHe т, 81іег т
буда' f (на возі) Wagenplane ';
брезеитова б_ Persenningplane ';
б_ ДJJЯ стріляння SchieBbude ';
палубна б_ Deckplane f
будиlJJЬНИК т, -ло Wecker т
будинок т Haus n, GeMude n;
б- касарня Kasernengebaude n;
нарlжннй б_ Eckhaus n; опрІчний
б_ Einzelhaus n; стацliiннй б_
Sta!ionsgebaude n; урядовий б_

t;

deur т, Brigadier т
брнгадннй Brigade ...
брижа f Wellengang т
брнзантовнй brisant, sprengend
бризка f 8pri!zer "', 8pri!zwasser n
бризкаJJка
Dusche f
бризІкатн, -нутн spritzen, bespritzen
брнкатнся aussch!agen (РІегд)
брнкет т Brike!t n
БРИJJа . f Юumреп т
брlід т <броду), _ одочок In fur!
f; кlнннй б_ Pferdelurt f; пішнй
б_ furt f fli. fuBganger
броварня f Brauerei
Brauhaus n
бром т Вгот n

будка

f;

,

Amtsgebiiude n

будівельний Bau ...
будlВJJі рІ Bau!en mlPI;
б_

Lagerbauten

f

рІ

.

таборові

<_лІ) Bau т, Werk n,
Gebiiude n; господарча б_ Wir!schaltsgebaude n; ЖИТJJова б_
Wohngebaude. n; залізнича б_

будlВJJИ

ВаЬпlапlзgе

" _gebiiude n;

казе

матована б_ Hohlbau т; над
вІрна б_ NebelL., Wirtschaf!slgebiiude n; нежнттьова б_ пісЬ!
bewohnles Gebiiude n; необорон
на б_ ungeschiitz!es Oebiiude n;
польова

фортифікацІйна

б_

feldbefestigungsanlage І; тривала
б_ Dauerbau т; фальшива б_
Scheingebaude n; фJJинкувальна
б_ flankierungslanlage f, _werk
n; фортечна б_ fes!ungsanlage f
будівниlк т, _чий Baumeis!er т
будівництво n Bauwesen n; вій
ськове б_ Militarbauwesen n
будка f 8сЬilдег_, Wach!erlhaus n,
(Bahn)Warterhaus n, Кiosk т;
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будка

б_ для вартового Postenhaube (;
розмовяа б_ Sprechzelle (; стій

кова б_ Schilderhaus n; сторо
жова б_ Wachthaus n
будова
(ВИСJlід діі) Bau m; Ое
fiige n; б_ гяіздияки Nestbau m;
горішня б_ мосту Briickenoberbau n; иеобороина б_ ungeschiitzter Bau m; б_ рядом gliederweiser Bau m; трямова мо
стова б_' Balkenbriickenbau m;

t

Kunstbau m
будуваиия n (дія) Bau m, Bauen
n, Errichtung (; бетонове б_
Betonbau m; б_ доріг StraBenbau I~; б_ залізииці Eisenbahnbau m; б_ літаків Plugzeugbau
m; б_ мосту Briickenbau m; б_
рушilв Motorenbau m; б_ під
земяоі галеріі Stollenbau m; б_
підкопів Minenbau m; б_ пози
цій Stellungsbau m; б_ табору
Lagerbau m; б_ телефониоі Jlіиіі
Leitungsbau m; б_ укріплеиь
Befestigungsbau m б_ фортець
Pestungsbau m; б_ шляхів Wegeбуй m (мор.) Boje f
[bau m
буйний ilppig; groBziigig
буква t Buchstabe m; ум'овяа б_
Kennbuchstabe m
буксир m Schleppschill n
буксувати treideln
штучна б_

булава

f

(_ого)

ГJl. штаб

m

бу.павиий

m

Oberleldwebel m, Stabsleldwebel m; б_ артилеріі Stabsfeuerwerker m; б_ кіииоти Stabswachtmeisler m; саиітариий б_
SапШіlsоЬегlеldwеЬеl

буланий

m

(-ого)

Brandschimmel m
isabellenlarbig
t Wasserblase f

булаиий
булька
буикер

m

Puchs

m,

m (корабо!JlЬ) Bunker m,
Kohlenbnnker m
бунт m Aulruhr m, Meulerei (,
Aulstand m, RеЬеШоп f

бюро

m Meuterer
m, Aulwiegler; Rebelle m
буитlарство n, _івиицтво n Meulегеі (, RеЬеШоп f
буитар

m,

бунтівиик

буитувати

ког6

aufwiegeln, aul-

helzen
бунчужний

lегоШzіег

m;
бура

б_

t

m

(_жиого)

фльоти

ОЬегтааl

'(дезиифекція)

Nalriumletraborat

БУ:а~~~ m

iilterer Un-

m, Ollizierstellverlreler
m

Вогах

m,

It

SсhwіmПL~

Schlauchl-

zerstoren; aulwiegeln
m, бурей m Sturmwind' m
бурун m (Sturz-)Welle (, Woge f
буря f Sturm m
бусО.пя f Bussole (, КотраВ m;
аРТИJlерlйна б_ Richtbussole f
бут m Bruchstein m
бутарна f Wegwalze f
бутни m Stampfe (, (Hand-)Ramme f
бутинувания
n I'estrammen n,
Peslstampfen n
бутинувати, в,,- feslrammen, lestslampfen
бутт/і n Dasein n, Sein n; б_ в
закриттІ Oedecktsein n
буфер m, відпружиик m Puffer т
бухаи[ець] m (--иц/і) Leib m
бюджет m Haushaltsplan m, Budgel n; військовнй б_ Heeresbudget n; воениий б_ Kriegsбурити
буревІй

еlа!

m

бюджетовнй

get . . .

Haushalts

., Bud-

бюлетень m (_еия) Bul1etin n
бюро n Вшо n; воеиио-інФорма
тивне б_ Kriegsnachrichtenstel\e (;
ЖИТJlове б_ Wohnungsbilro n;
інформацlйие
б_
InformationsЬ!іго n, Auskunftsstel1e (; кои
су.пьтаціЙне б_ Beratungsstel1e (;
повідомие,
іиформацlйне
б_
Auskunflsslel1e (; розВlдкове б_

Nachrichte,,-,

центральие б_

Abwehrlstel1e (;
Zentralstel\e f

вабити
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ваn
-------------------------------------в

вабити

(кого)

ваб[к]а
вага f

locken

f Lockspeise f

Oewicht n; в_ вантажу
Ladegewicht n; власна в_ Eigengewicht n; корйсна в_ Nutz1ast t;
"- перед уб6ем Schlachtgewicht
n; пит6ма в_ Hebf-, Tragelgewicht n; п6вна в- vol1es Ое
wicht n; в- порожняка Leergewicht n; в_ розрйвного зари
ду Oewicht n der Sргепglаduпg
аага f (тіла) ціви Rohrgewicht n
вагаННЯ n Zаudегп n, UnentschlossепЬеіt f; без в_ оЬпе zu zaudern
вагатися,

ЗL-

zaudern, schwanken,

unschliissig sein
вагівнйця f, терези рІ Waage f
вагмайстер т (обоз) Wagenmeister
т

ваговіз т (_в6за> Lastlkraltwagen
т, _auto n; багатоось6внй в_

Mehrachslastkraltwagen т; дво то
н6внй в_ Zweitonner т; тяжкий
в_ schwerer Lastkraftwagen т;
швндкохідннй в_ Schnel1astkraf!wagen т
ваrенбург т Wagenburg f
Bar6H т Waggon т; баrажний в_
Oepack_, Bagagelwagen; відкри
тий товар6вий в_ оПепег Oii!erwagen т; житловий в_ Wohnwagen m;

),1- з

земляними міш

кани Sandsackwagen т; зfідній
в_ Нinterwagen т; залізничнй
в_ Eisenbahnwagen т; захисний
"- Schutzwagen т; критий в_
gedeckter Wagen т; в_ КУХНЯ
Eisenbahnkiiche f; пасажирннй в_
Personenwagen т; передній в_
Vorderwagen т; прнчіпний в_
Апhaпgег т; санітарний в_ Sania,,-,
Krankenlwagen т; това
р6внй в- Oiiterwagen т; в_ цн
стерна
Kesselwagen т; Baroнет[к]а Fбгdег_, Feldbahnlwagen
т

,

ваrоноlбудівельия,

Waggonfabrik f

-вирібня

f,

вада f Fehler т, Laster n, Ое
ЬсесЬеп n, Untugend (; голОВна
в_ Haup!lmangel т, _fehler т;
в_ кони Рlегdеuпtugепd ';
ті
лесиа в_ kбгрегlісhег
гл. важіль

Fehler

т

важель т

важель6к т (-лька>

kleiner

НеЬеl

т

важІль т (_еnи> НеЬеl т, Hebf-,
Wuch!lbaum т; газовий в_ OasЬеЬеl т; гальмовий в_ Brems-

ЬеЬеl т;

допомічннй

"-

Нilfв

ЬеЬеl т; екстракторннй в_ Ausзамикальний в
в_ замка Schlo8ЬеЬеl т; запоБІжний в_ Sicherungshebel т; "- затиску Кlетт
ЬеЬеl т; злучнйй в_ Verbindungshebel т; в_ керування
S!euerkniippel т; колінчастнй в_
Кпіе-, Winkellhebel т; ляфет6ВИй в_ Lafetiensporn т; иіжний

werferhebel т;
Sperrhebel т;

в_

Fu8hebel

т; в_ передк6Вого

гака Pro!zhakenhebel т;
підій
мальний в.. Hebf-, Wuch!lbaum
т; підіймати в_ лем wuchten;
спускний в_ Zugstangen-, ЛЬ

zugsl,hebel т;
стерновий
в_
Steuerhebel т; фізичннй в_ рЬу
sischer НеЬеl т
важільняй НеЬеl ...
важкість f (-кости>
Schwere "
Schwierigkeit f
важкозав6гнювальний
schwerentziindbar
важ6к т <_ка> Fal1kugel f
вазелlн[а f] т Vaselin n, Vaselіпе f
.
вакансія f unbese!z!e, оПепе Stel1e
(, Vakanz t
вакантний unbese!z!, vakant
вал т (-ла> Wal1 т, Erdwal1 n,
Schanze (; колінчастий в_ Kurbelwel1e f; захнсний в_ Schu!zwehr (; кулачк6вий в.. Nockenwel1e '; карданІвський в_ Kardanwel1e (; обнижений в_ Niederwal1 т; обсипати в_ом umwal1en; окружиий в_ Umfassungs-
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вал

т; охоронннй "_ Schutzт; промlжннй в_ мІж фор
тамн DeckwaIl т; стрlльбищннй

wal1
wal1
в_

KugeIfang

т

валащlатн, -ити
сЬеп

.

kastrieren, wal1a.

валець т (-льця> Wa1ze (; воене
вий 11- Peuerwa1ze (; головняй
вогневий в_ Hauplfeueгwa1ze (;

подвІйний

в_

вогню

Оорре1-

wa1ze f
f ТіооВ т, Тгаіп т, Wagenpark т; автомоБІльна в_ Кгаll
fahrko1onne (; баrажна в_ Ое
packlroB т; бензинова в_ Веп
zinko1onne (; бойова в_ Катр!
IгоВ т; громадянська в_ Biirger-

валка

IгоВ- т;
в_ другого розряду
ТгоВ т der zweilen Staffe1, groBer
ТгоВ т; в- з воловим запря
гом Qchsenko1onne (; залізнича
в_ Eisenbahnzug т; легка стрі
ливна
в_
1еісыe
Munitionsko1onne (; мостова в_ BriickenIгоВ т; моторизоваиа в_ тоlо
risierter ТгоВ т; обложна B~
Be1agerungslroB т; паркова 11Parkko1onne (; перевозова в_
постачання Nachschubko1onne (;
в- першого розряду GefechlsIгоВ т; полкова в_ Regimenlslko1onne (, _ІгоВ т; понтонна в_
BriickenlroB т; в_ поповнюван
ня·
складІв
Magazinfuhrparkkolonne (; порожня в_ (п6ізд)
Leerzug т; санна в_ SchlitlenIгоВ т; сотення в- Котрапіе
IгоВ т; харчова в_ VerpilegungsIгоВ т, Provianlkolonne f
валковий ТгоВ ... , Train ...
вал6к т (-лка> WeIle (, Wa1ze (;
. 11- безпеки Sicherheitswalze (; 11rвинта SchraubenweIle (; дротя
ний в- Drahlwalze (; коліича
стий в- Kurbelwelle (; 11- про
пелера SchraubeoweIle f
валянці pZ (-ців> Pilzsliefel m/pZ
1Іалятнся unherliegeo
вальниця
WeIlelL, Zapfen 11ager n;
кулькова в_ KugeIlager n; УПір
на 11- Drucklager n
ваятаlж т, _га f Ladung (, Lasl (,
РгасЬ! (;
корисний в_ Nulzlasl

t

(, Ladegewicht n, Zuladung (;

вартовий

масовий в_ Massengut n; Мер
твнй в_ lоlе Pracht (; поклад"
вий 11- Deckladung (;
ТЯГЛОвий
в_ Anhiogelast f
вантаження n Verladeo n, Verladung (; в_ lІУГЛЯ коыlпеіп-
паЬте f
вантажити, з3.. ladeo, Ье-, ап!-,
ье!гасыпn
вантажність f <_ности> Tragfiihig-

keil (, Ladevermogen n

.

вапио n Kalk т;. ідке 11- Atzkalk
т; хлорове в- Chlorkalk т
вапнlувати, -ити weiВeo (ті! Kalk)
вапнярка f Kalkofen т
варІння

n (Ab-)КосЬеп n; в_ хар
чу Abkocheo n
варіометр т (лет.) Variometer
варстат т Werklstatt (, _tisch т,
Hobelbaok (; 11- артилеріі Artilleriewerkstatt (; полковий кра
вецький в_ Regimenlss.choeiderwerkslatt (; слюсарський в_
Schlosserwerkstatl (; столярський
в_ Tischlerwerkstatt (;
токар
ський в_ Drehbank f
варта f Tagesdienst т, Wache (;
автомобільиа в_ КraIIIabгbeгeil
schait (; в_ в касарнl Kaseroeninspektioo (; внутрІшня в_' Іп
oenwache (; в_ В стайнІ Stallwache (; стати на 11-1 Tagediensl

n

т апlгеlео

вартllвник т, -овий т Wachter т
вартівня
Wachlturm т, _Iokal n
вартІстЬ f (-тости> Wert т; бойова 11- Kampfwerl т; моральна
в_ тогаliвсЬег Wert т; опалова
в_ Heizwert т;
пересічна в_
Mitte1werl т; середня в_ МіІ
lelwert т
вартІ овий т _івиик т;
dieoslhabend(er); Diensthabeode(r) т;
в_ 'амбуляторlї Diensthabender т
іт
Ambulatorium; в- дивlзі1
Dieosthabeoder т іп der Divisioo;
в_ кімиати вІдвідувачів Dieosthabender т іп der Besuchsslube;
в_ кухоиь Dieoslhabender т іп
der КНсЬе; в_ окремої частиии
Dieosthabeoder т еіоег delachierlеп Ableilung; в_ пекарнІ, Dienslhabender m іо der Backerei; в_
при
брамІ Torwachler т;
в_

t
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вартовий.

.стайні

DіепsthаЬепdег т іт Stall;
в- стор6ж Rопdе (; в_ таб6ру
DіепsthаЬепdег т іт Lager; в
шпиталю DіепsthаЬепdег т іт

Lazarett

вартува'l'И Dienst т hаЬеп (іп
StuЬe), wасhеп
варцаба f FепstегЬгеtt n
вата f Watte f
ватага f Bande (; Strei'zug т

der

ватаж6к т риЬгег т,

вахмllстер

meister

т,

т;

АпfUhгег т
_айстер т Wacht-

мол6дший

в_

Viz,,-,

Uпtегlwасhtmеіstег т;
старший
в_ ОЬег_, StaЬslwachtmeister т
вахта f (мор.) Wache f (ат SChiff);
нічиа 8_ Nachtwache f
вахтпарада f Wachtparade f
вбезпе І чати, -чити sichertt
вбезпечений
gesichert; в_ від
штурму' sturmlrei
вбиральня f
Ank!eidelzimmer n,
JtnЬe f
вбирання в сМе АЬsогЬtiоп (, АЬ-

sorbierbarkeit f

вбирати до себе
вбирнйй

au'saugen
Einsauge .•.

вбирнйк т (Gasmаskеп-)Еіпsаtz т;
одноверств6вий в- Еіпsсhісhtеп
einsatz т; в_ протигаз а Оав

maskeneinsatz т
вбійчий todlich
вбудування n ЕіпЬаu т
вбудувати еіпЬаuеп
ввімкиути einschalten
ввімкнутися sich einscha!ten
ввірlятя, _ити vertrauen, Vertrauen

n schenken

вгам6вувати Ьeruhigen
вгамування n Beruhigung
вглиб naсЬ der Тіеіе·

f

вглибlляти, -Ити Ііе' тасЬеп, ver!іе'еп; в_ ся,. _итися sich verвг ляд m Einsicht f
[tiе'еп
вгнутість f (_тости) Konkavitat f
вдача f Beschaffenheit (, Charakter

m, Wesen n

вдв6е сильнlш"й
вдень tagsiiЬer
вдиратися,

doppelt

(Uber[!egen)
eindringen,

вдертися
еіпіаllеп, еіпЬгесhеп
вдирания n Еіпdгіпgеп n, Еіп'аll
т, Einьrucb т
вдихlати, -нути еіпаІтеп

einriicken,

вентиляція

вдоволl яти, _ити

'riedenstellen

"

be'riedigen, zu-

вд6світа vor Morgengrauen
вдосконалlюваиня ·n, _еиия

Уег

Spezialisierung t
_нтн
vervollkommnen, spezialisieren
вдосконалення
n Vervollkommnung f
вдумливі сть f (-ости) Sich-hineindenken n
вдяка f Dankbarkeit f
ведення (, проваджения f FUhrung
(, Fiihren n; в_ б6ю ОеіесЬІв_,
Kamp'IIUhrung '; в_ війни Kriegs'Uhrung (; в- евіденції Evidenz·
fUhrung '; методичне в_ війни
methodische KriegsfUhrung '; в
спнскlв Listenliihrung f
ведета f Vedette f
вежа f Turm т; внсув[аль)на в_
Senkturm т; двійна в_ Zwiliіпgs
turm т; дозір на в- Hochstand
vollkommnung (,

вдосконалlювати,

m; панцерна в- Panzerturm m;

поворітна в- Drehturm т, drehЬarer Turm т; поворітна пан
церна в_ Panzerdrehturm т; сто
рожова в_ Wachturm т
вежка f k!einer Turm т; кулемет
на в_ Maschinengewehrturm т;

панцерна в- Panzerlturm т, ..kupреІ ';
панцеряа стежова в_
PanzerЬeobachtungsturm т; пово

рітна в_ Drehlkuppe! (, _turm т;
поворітна панцерна в- Panzerв_ ВеоЬ

drehturm т; стежова
achtungswarte f

вежІовий, _ковий Тшт •..
велет[ень) т (_тня) Riese т
велет-літак т OroBflugzeug n
велет-човнолітак т OroBflugЬoot n
великість (_остн) ОгоВе '; в_ виперед[ження)у
УогЬаltетаВ n;
в_ калІбру KaliЬerlange і; в_
мірила MaBstaЬgroBe '; середня

в- Mitte!groBe (; табельиа в
SchieBta'elwert т; в- траисп6рту
Transportstarke f
великодержава f OroBmacht f

великокалібр6вий groBkaliЬrig
вентилятор т, вітрогlн т УепШа-

tor т, Liifter т
"
провІтрювання
Liiftung (, Ventilation f

вентиляція
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веитliJlЬ

вilБУХJlИЙ

веитliJlЬ т <_ли) VепЩ n; KYJlhковliй "- KugelventiJ n
вербувальник т Werber т, Rekruвербуванни 11, Werbung
Ilіегес т
вербувати, з- werben, anwerben
вербунок т Werbung n, Anwer-

взаємність t <_ности) Gegenseitigвзаємовнмlнннй auslauschbar Ikeit f
взаємодІя (, _дІі MiL, Zusam-

веретеllо

взаємодопомога

t

bung t
n Spindel f; в- кІтви
Ankerrule f
верства t Schicht f, FlOz n; Werst
(; "- ідкого вапиа Chlorkalkschichl (; піщаиа в_ Sandschichl
f;повстяна
в_
Filzlplatte (,
_schicht f
верстівка f Wersl-Karle t
верствовliй Wersl ..•
вертання n Zuriickkehren n
вертеп т EngpaB т, Hohlweg m,
вертілка t Kreisel т
IБсьlпсы f
вертlння n Bohrung t
верх т НйЬе t, Spilze (, Оірlеl т,
БсЬеіlеl

верхн

m

riltlings, zu Plerde

верхівець т (_вця) Reitplerd n
верховий Reil ...
верховина
Вergland n, Hohenzug
верховІінний Oebirgs.. .
1т
верховіття n Baumkrone
верховод т· Anordner т, Leiter т
вершilна
Spitze (, Scheitel
Giplelpunkt т, Вergspitze (; в_
передгру ддя,
брустверу
Кей
nung (; в_ ЩОГJlИ Maslkopl т
вершнliк т Reiter т, Meldereiler
т; без В-8 unberitlen; середній
в_ Mitlelmann т
вершок т Оірlеl т, Scheitel т;
в_ мушки Kornspitze .t; в_ тра
єкторіі Flugbahnscheitel т
весло n Ruder n
весловий Ruder ...
веслування n Rudern "
веслувати rudern
весляр т <_ра) Ruderer т
веслярІ рЕ Rudermannschall f
ветеринар т Veleriniir т
ветеринарія
Veleriniirwesen n
ветеринаРlний, _ськнй Veleriniir ...
ветерннарство n Veleriniirwesen n
вечеря
Abendlessen n, _ЬсоІ n
вживання n Benutzuog (, Gebrauch
т, Verwendung (, Anwendung
вжнІва]ти benulzen, gebrauchen, ап
вжиток т ОеЬгапсЬ m
Iwenden

t

t

t

t

t

t

взаємннн

рЕ

<_мнн)
"рЕ

gegenseitige

Beziehungeo
gegenseilig

взаємний

meD-, Wechsellwirkung t
t gegenseilige Uo-

lersliitzuog f

взаємочliн т МіlагЬеі!
стин Zusammenarbeilen

(;

leilungen

в_ ча
АЬ

n der

взбережікя n Kiisleoland n, Slrand т
ВЗброlюватн, ..Ітн bewaffneo, riislen
взбро юватися, ..Ітнся sich bewallпео, sich riislen
взір
т (взору) Musler n;
гвннтlвки
Oewehrlabbildung

_musler n

"-

t,

взірець т <_рця) Formel f, Muster
n; давнього в_ця аllег Arl
взірцевнй muslergiiltig, vorbildlicb,

Musler ...

взуІва]тн Schube т/рЕ anziehen
,
взуття n Schuhwerk n, FuВbeklei
вибавннк т Erre!!er т
І dung
вибнІва]тн ausschlagen, ausslolfen,
heraushauen; в- з голови (etwas)
внбивачка t Ausstecher т lausreden
внбllй т, _оіна
Verlielung (,

t

t

Loch n (auf der straBe)

вибір т (_бору) Wahl (, Auswabl
(; в_ зброї Wahl
der Wafle;
в_ мірнliка Visierwahl (; в_ ро
ду вогню Wahl f der Feuerart;
в- точкн стояння Wahl
des
Slandortes; в_ цlлів Zielauswahl f
вибракІов]уватн ausrangieren

t

t

pllaslern
zu Ende aushaltenj anSscheiden; в_ (своі) JliTa \seine)
Jahre abdieneo; в_ службу ansdienen
внбуття n Abgang т, AuslaH m
вИбух т Explosion (, ОеІопаІіоп (,
Sprengung f; в_ В цlві Rohrkreвибрукувати

вИБУІва]ти

ріегег т;

звнчайний в- Iiыіьеe
в_ мlии, мІнний "-

Explosion f;
MioenlschuB

т,'

-sprengung t;
nnlerirdische Sprenвибухания n Explodieren' n Igung t
ВНБУхlати, -нути hochgehen, ехрlо
dieren, ausbrecheo (Krieg)
вибухлий explodiert
підземний в-
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вибуховий

вибуховий Spreng ... , explosiv
вИбуховість f (_вости) Spreng[ver-

,mogen n, _fiihigkeit f

в!іваб[ити, -ляти herauslocken
вива[ж[ув]ати, -жити herausheben
'виваитаж[еиия n, _уваиия n Аизladung (, Ausschillung (; в_ вій
ська Truppenausladung f

виваитажиий Auslade ...
вивантаж[увати, -ити abladen, аиз-

laden; ausschillen, IOsthen (Schill)

вивід ач т AulkHirer m; Kundschafвйвідка f Erkundung f
І Іег т
вивідуваиня n Auskundschaltung (,
в!івідlати, _увати auskundschaften,

erkunden, ausfragen, ausspahen
в!івіз т (_возу) Ausluhr (, Ех
рогІ т

richten, priilen, regulieren, kontrol1ieren

а!івір [ити, _яти

вивітрювання n Verl\iichtigung
вивітр[ювати, _ити verf\iichtigen

f

виводіиня n Ableitung f
вивол[ікати, _окти herausschleppen
вивч[ати, -ити ausbilden, lehren,
unterweisen, зсЬиlеп; еіпііЬеп
вив'яз[уватися,' _атися (3 чого)

sich entledigen

вйгии т Kriimmung (, Біеguпg f
вигинання n Біеgеп n
вигйнистнй biegsam, geschmeidig
виглад[жувати,
_ити
polieren,

gl1itten

вигляд т АиззеЬеп

n, Ausblick

зверхній в_ аиВегез
aoВere Form (; в_

OeIandelorm f

т;

Aussehen n,
місцевости

вигляlдати, _иути аиззсЬаиеп, Аиз

schau f halten, ausgucken
gebogen, gekriimmt, er-

вигиутий
Ьа'Ьеп

виговір т (_вору) Aussprache
вигоди р! Беqиетliсhkеіt f
вигоряиня n Ausbrennung f
виготовлення n Auslertigung f
виготов[ляти, -ити auslertigen, herгісЬІеп
вигра f Oewinn т; в_ місцевости
OeIandegewinn т

вигра[ш т, -ика

winnung f

вигрівання

f Oewinn

n Sonnen n;

т, Ое
11_

соиці Sonnenbestrahlung f
вигУб['Jlювати, _ити vertilgen

на

видовжеиия

ви(вии[чувати, -тити lоввсЬгаиЬеп,

herausschrauben

вид т Ausblick т, АиззісЬІ
поземелля Боdепгеlогт

t

(;

в_

n Ausgabe (; в_ гасла
Parolenausgabe (; в_ иаказу Бе
lehlsausgabe f
видаления n Verweisung (; в_ 3
краю Landesverweisung (; в_ З

вида[ва]иня

старш!інського

f

nung

аиз

корпусу

Епtlег

dem Olliziersstand
...
hervorragend,

видатковий Ausgabe
видатиий
ergiebig;

leislungslahig
f (-ностн) Ergiebigkeil
(, Leistungslahigkeit (; в_ вогню
Feuerergiebigkeit (, SchuВIeislung
(; ;!Іt!ииа в_ Tagesleistung (; в_
мотору, рушія Motorleistung (;
тЯгова в_ Zugleislung f
видаток
т
(_тку)
Ausgabe (,
Kostenaulwand т; записати иа
в_ іп Ausgang т зlеНеп; в_ иа
військо Heerausgabe f
видатки р! (_ків) Unkoslen рІ;
подорожні в_ Reise[kosten, _аиз
gaben рІ
вядача f Ausgabe (; в_ иаказів
БеlеhlsаusgаЬе
(; в_ натурою
Naluralgebiihr (; в_ продуктів
натурою Naluralkost f (Oslerr.);
в_ харчів Verpflegungsausgabe f
видt!ржалість f (-лости) Ausdauer
(, Hallbarkeit f
видt!ржливнй haltbar
видатність

видерж[ув]ати аизЬаггеп
т (_дпя) Zuschauer т

видt!ць

видимість f (-мости) Sichlbarkeil
(; в_ З літака Fliegersicht
видих т Ausalmen n
видих[ати, _нути ausalmen
виділений detachiert
виділ[ити,
-Яти
absondern, aus-

t

scheiden, ausschalten, detachieren

t

видма
Оііпе f
видність f (-ности)

Sicht (, Sichtigkeil (, Sehweite f
видно[круг т, -коло Oesichlskreis
т, Rundblick т

видобуток
т
(вугля
з
землі)
АизЬеиlе f
видовж.ний gedehnt, gestreckl
видовження n Dehnung

t
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видовисько

видовиlсько
т,

_bi1d n

видолииlа

n,

1,

Vertielung 1

-ще
....иок

n Schaulplatz
m Mulde,

1,

видужаиия n, _уванни n Oenesung
видужІати, _увати genesen
[1
видужиик m Rekonvaleszent m
вижlидати, _дати abwarten, erwarвиживленни n Emihrung
[Іеп
визвіл m (....иолу) Entsatz т, Бе-

1

Ireiung 1

визволt!нець m (....иця) ВеlгеіІе(г)
визволений ЬеlгеіІ
[т
внзволення n Belreiung 1
визволитель т Веlгеіег m
визволяння n Веlгеіеп "
ВИЗВОЛЬННй Belreiungs ...

виздоровець т, реконвалесцt!нт

m

(Wieder-)Oenesende(r) т, Rekonvaleszent т, Hergestellte(r) m
внзнРlати, _нути ausgucken, ausspihen, genau ЬеоЬасЬІеп
визначlеяня ", _ування n Bestimmuпg (, AnЬeraumung (; В- вІд
далІ Entfernungs.., Distanzlermitt-

luпg f; В- віддалІ на око ЕпІ
lегпuпgssсhіtzеп
n; В- місця
ОrtsЬеstimmuпg f; В- на око
Sсhitzuпg f; в_ точкн Bestimmung 1 des Aulenthaltsortes; В
цlлн Zielerfassung ';В- шляху

Wegsteckung f
'
m Ausfahrt (, Abfahrt f; в_
(Bt!PXH) В поле Obungsritt m;
в- на позицІю Vorgehen n іп
die feuersteHung
внїзджlання ", _ування n (к6·
неА) Zureiten ", Ausreiten n
вніздж[ув]атн (коня) ausreiten
вийма 1 Еіпsсhпitt т; в- підцlв
ННI<а Schaftmulde 1
виїзд

внймання n Негаusпеhmеп n; в_
грошt!й БеhеЬеп n des Oeldes
виказ m Nachweis т
виказка 1 Ausweis m; особиста
В- Lеgitimаtiопsыlttt n
вякватир[ов]увати аusquartіегеп
внкидаиня n Auswerfen ", Auswurf т
викиІдати, _иутя аuswегfеп
внкидач m Auswerfer m, Auszieher
т; В- набоїв Раtгопепаuszіеhег m
виклад
Vortrag т, Darstellung
Dагlеguпg

f,

m

f

викочувати

внкладач m Lehrer т, Vortragende(r) т; В- тактикя Taktiklehrer
викладннй (комір) umlegbar
[т
внклик т ,Ruf т, Anrul т; В
вартових Аuзrпlеп der Diensthabenden; в- до зброі Ausrufen
n zur Waffe; в_ дзвінком К1іп
g-еlапгuf т; в_ значкових Ad)utantenrul т; індУкторний "Weckanruf т; оптичний в- О\ііЬ
lаmрепапгuf
m; В- пищнком
Summeranruf т; L, гасло стар
шин Olfizierruf т;
в- стаціі
Stаtіопsаnruf т
викличний Апгиl • • .
ВИКJlючення n AusschluB т, Ausschaltung f; в-' з арміі AusstoBung 1 аиз der Агтее; В-.\ зі
спнску Stгеісhuпg f aus der Liste
внколilтися entgleisen
внконавець т (....ици) Durchliihrer

m, VolIzieher m

внконавчий

vol1ziehend, VolIzugs ••.

виконІ анни ", _уванни " Ausiibung
(, Аuslliihгuпg 1, Durc1L. (; в

військового присуду Urtei1svollstreckung (; в_ обов'язків' Рl1ісЬІ
erliiHung
В- слуЖБОВНХ по
винностей Diепstvеггісhtung f
виконІ ати, _увати егlііНеп, уоll
епdеп, ausliihren
викоиувач m Аusliihгепdе(г) т; "обов'язкІв Dіепsttuепdе(г) m

f;

викопlаиии

hebung f

",

_уваннн

n Aus·

викоп І ати, _увати ausgraben, auSЬеЬеп
внкористlанни ",
_овуванни n
Ausniitzung (, Аuswеrtuпg (; "артнлёріі Аrtil1егіеvегwепdung (;

господарче
в_
wirtschaftliche
Аusпutzung (; в_ місцt!вости Ое
lіпdеаusпutzung (; в_ побlчиоі
зброї Аusпutzuпg f der Нilfs
walle; в- сащ\рних частии Ріо
піегvегwепduпg (;, В- сил КгаlІе

einsatz m

ВИКОРистlати, _овувати аusпііtzеп,
аuswеrtеп, verwenden
викоlтити, _чувати ausrol1en, her-

auswilzen

викочуваини "
Herauslwilzen
-гоllеп n
викоlчувати, -тити Ьегаизг,оlleп

",
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викРиlва]ти
вйкРиlва]ти

ermilleln

викриття

entdecken,

n

Ermittlung

auidecken,
(,

ЕпІ

вйкрут m Ausrede f
І dесkuпg f
вйкрутець m <_тця) Когkепzіеhег
m; плоский в_ flасЬег Когkеп
zieher т
вйкУрlити, ..ювати ausriiuchern
викурюваиия n Ausriiuchern n
вяnа pl (вил) ОаЬеl f
вйладиаиия n Aufslellnng f
виnаднlати,
_овувати
апlstеПеп,
аulгісhlеп; в_ся, _овуватися sich
аuіslеПеп, вісЬ апlгісЬІеп
вилазІнти,
_ізти
hегаuskгіесhеп,

heraufkriechen

вилаз m (такт.) АusіаП m
виnина f ліиіі Wіпduпg

вйповзlа]ти

Slra!ausmaB .n; в_ оnивиицею
Lolung (; в_ протягу Vermessung f der Аusdеhпuпg; в.. ку
ри

тІв

закрнття Dесkuпgswіnkеlmеs

ser m

вимІрчий МеВ .. , Vегmеsзuпgs ...
вимкнення n Ausschaltung f
внмога f Ап!огdегuпg (, Forderung.
(, Belreibung (; в_ на матерія
пи Materialan!orderung (; писана
в_ schriltliche Aniorderung f
вимоРlення ", ..ювання n Aus-

hungerung f

вимпеn т, прапор~ць т Wimpel т
вимуlСJlТИ, _шувати erzwingen
вимушений егzwuпgеп

f

еіпег
ІLіпіе

виянчний Weichen...
вияиця f Weiche f
виnізання n HinauL, Herauslkrieвилім m <_ому) Bresche f [сЬеп n
вияітlання n] m Ausflug m; Aui!lug m; в.. куяі Ausflug т des

Geschosses

вияітання n Ausfliegen n, Ausflug
вИлітати; виnетіти auslliegel\
1т
в.ИякlуватиЙ, _астий gаЬеl!бгmіg
вияога f KragelL, Armellauischlag
т, Агтеlрlаllе (; нарукавиа ·в_

вимуштр [ов ]увати

den

винахlідннк т,

der

т

винесення..

gen n

виноградник

_berg

dгШеп,

_одець т

Ніnauз_,
т

ausbilЕг!іп

Herausllra-

Weinlgarten

т,

т

PaBgiinger т .
винуватець т (-тця) Schuldige(r)
виняток т Ausnahme f
[т
випад т
AuslsloB m, ~аП т;
в_ (при фехтуванні) Auslage (,
винохід т (кінь)

Armelauischlag .n
вилом m SlurmlUcke f

Разsе f
випадання n Heraus_, Ausl!allen n
випадок т ZulfaH т, Уог_ т, Ег
eignis n; наг лнй в_ dгіпgепdег

вЙ.цУчl ения, _уван'ня

випадковість

ВИnУчlати,
sсhаltеп

..ити

аussопdеm,

aus.
Trennung f,
Beseitigung (, Absonderung t
виnьийй
gekriimml, geschliingelt,
gеwuпdеп

вимагання n

Verlangen n; Anlorderung (; Inanspruchnahme "

вимlагати; _огти verlangen, апlог-

. dern, lordern

виманевр[6в ]увати - herausmanovrieвимикании n Ausschalten n
[геп
вимlик3.ти,
.Jшути
ausschalten,

ausschlieBen
Schaller m; періодич
иий в.. Zeilschalter m
вимииати
ausweichen, aus dem
Wege gehen
вимІна t Auslausch m; в.. по по
и~них Ge!angenenauslausch т
вимір· т (-,,-ру> - AusmaB n, Ausmessung (, .Vегmеssuпg f; .в_ кавимикач - m

Dtsch.-ukr. 10

РаН т

keil f

випал т,

f

<..вости) Zu!iillig~'

f Salve (; дати
geben; піхотний в_

с3.яьва

в_ еіпе Баlуе

Schiitzensalve f
т Ausdiinstung (; шкідли
вий в_ Schwaden т· '
випаровування n Уег І dampfung , (,
-'liichtigung (; отруйне в_ Оаз
schwaden т
- .
'
випар[ов]увати verldamp!en, ,-dunsl"n, ..Jliichtigen - випlекти,' _ікати backen,ausbacken
випар

випертя n Vегdгііпguпg f
випиlратн, ,_ерти verdriingen
випікання n Backen n
виплата f Zahlung f
.
вйплаlтити, _чувати auszahlen

вйповз[а]ти
lеп

herausl'kriechen; ..,glei-
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виповідження

n Kiindigung (; в_
війни Krieg<lerkliirungf; в_ за
вішення збр6і Kiindigung f des
Waffenstillstandes
'"
внполlіскувати, _оскати ausspiilen
виправа f (військова) Haltung (,
5tra!fheit " f
вl!правlнти, -ляти ausbessern, kor,rigieren, ber.ichtigen;, entsen"en
вl!правлення n Berichtigung ,'г, Entsendung (; в_ мап Kartenberichtigung f
випробуваний
erprobt, gelprii!t,
ііЬег_; в_ в' б6ю kamp!versucht
випр6бувач т Priifer т; в_ пр6воду Leitungspriifer т
випроміиювання n Bestrah!ung f
випростування n Gerademachen n,
Ausrichten n
випр6стувач т G!eichrichter т
випрягаиня n Aus_, Ablspannen n
випуск т Herausgabe (, Emission
(; Ent1assung f (der Kursustei1nehmer); в_ иа штаиах Новеп
strei!en т, Biese (; в_ г6лубів
Brie!taubenabflug т; в_ диму
(мряки) З баль6иів
Nebelabb!asen n; в_ курсантів Ausmusterung f
'
випускний AuslaB ___ , Auspu!! __ .
внр т (Wasser-)Wirbe! т, 5trude!
виражения n AuBerung .,
lт
вираз т Ausdruck т
виразність t (-ности) Deut1ichkeit t
внрах6вування
n Berechnung (,
Berechnen n
вирва (, лійк6вииа f Trichter m
вир [и]ватися, вперед nach vorne
durchgehen
виповідження

виречення

nung f

f

присуду

Uгtеі1sегб!!

ВИРинlати, _утн auftauchen
виріб т, продукція f Erzeugung (,
Produkfion (; новий в_ Neu!ertigung (; в_ п6роху Pu!ver!ertigung (; в_ стрілива Munitions-

hersteBung f
Erzeuger

вирібник т

т,

Produzent

т

вирівнlання n, _ювання n ЕЬпеп
n, Рlапіегеп n, Ausrichten n;
Ausg!eich т; в_ літака Aus-

schweben n

виряд

вирівнювач т (тел.), Ausgleicher т;
в_ гальми Brems8usg!eicher т

Ausschnitt т; в_ для
Keilloch n; мірник6вий
(; секторальний в_
Kartenausschnitt т; кручені ви
різи
(зброя)
gewundene ,Ziige

виріз

т
кляна

В-

Кітте

т/р!
вирізІати, _увати до ноги

nieder.'
AUsschnitt т, 5ektor m
вирішення n
Entscheidung (; в_
. б6ю Ge!echtsentscheidung (; воен
не,
стратеrічне вKriegsentscheidung f
metzeln

вирізок т

n,

вироблlення

steBung t

_ювання

n

Нег

ausarbeiten, hersteBen, erzeugen, produzieren

вироБІити,

_ляти

виробник т гл- вирібн/ік т
вир6бня
f Werk n, Fabrik
автомобільна в_ Autowerk
амуніційна,

стріливна

(;
n;

в_ Мunі

tions!abrik (; азот6ва в_ 5ticksto!iwerk n; в_ взуття 5сЬtШ
!abrik (; військ6ва в_ Мі1Шіг
labrik (; гарматня в_ Geschiiti:!abrik (; запальиик6ва В- Ziiilder!abrik (; в_ п6роху Pu!ver~
!abrik (; в_ рушииць, rвинтів6к
Oewehr!abrik (; в_ стрілив а Munitionsansta1t (; 'В-, що иаповняє
гарматні FiiBwerk n
вирок т
Urteil n; судовий в_
Urteilsspruch т; в_ом воеи
иого
суду durch kriegsgerichtlісЬеп Urtei1sspruch
вируб[уваяия] n лісу Ausholzung
(, Ho!zsch!ag т
ВИРУчl ати, -ити Ье!геі"'п, 'heraushe1fen, entsetzen
вирУшlания

n,

_ування

n,. _ення n

Abmarschieren n, Ausriicken n;
Ab!ahrt f des Zuges
вирУшІати,
_итн,
_увати
au!ЬгесЬеп, herausriicken, аЬ_, ausmarschieren, Marsch т antreten
виряд т Auslriistung (, ~tаttuпg
(; гlрсью\й в_ Oebirgsausriistung
(; маршовий
в_
Marschausгііstuпg (; польовий в_ Fe!dausriistung (; старшинський в_ ОШ
zierslausstattung (, -"usriistung f
в_ п6ізда
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виряджаиня
виряджlаиия

_ения

n,

А'ымі-
в_ комаид

n

gung {, Sendung' {;
Abfertigung f der Kommandos;
впоїзда Ablertiguog
f des
Zuges
виРядlж'ТИ. _ити auslriisleo, -вlаl
teo; ablerligeo
висад

т,

ська)

висаджування

n,'

(ВіЙ

'Auslladen n, _schiflen' n;

із вагонів
Auswaggonierung
в_ із корабля Ausschillung (;
в- вІйська з літальиих апара

в_

(;

тів Luftlanduog f
висаджування n (речовин) Sprengen n; в_ в повІтря Sprengen "';
в- мlии Minensprengung f;
в_
штучних
споруд
КиП8ІЬаоlео-

8preogung f
..нти· spreogen, zur
Sprengung bringen; в_ З поїзду
'iiusladen; в_ (вІйсько) на сушу
ао Land n
8elzen; в_ З човна
lІисадний Spreog...
[ausbooten
висадник т Mineur ...
висадlжувати,

висадництво

виселювати,

n

Sргепgwеsеп

виселенець т <..нця)
т;

n

_елити (ВеvOlkегuпg)

evakuieren, raumen

Evakuierle(r)

Auswanderer' m

висилач т

Sender т, АЬsепdег т,
Aulgeber т
висилення n Zermiirbung f
висилlюватися, ,..нтися 8ісЬ ІіЬег'аоslгепgеп,

висицка

sich

егsсhбрlео

f 'Atl8schlag

т

auf8augen, absorbieren
висідання і, з вагону Aussleigen '"
висілок т <_лку)
Anlsiedelei' f,
-siedluog f
вискl'акувати, _очнтн heraus_, Ьег
vor1springen
внсliОllзуватнся !,nllgleilel), _8сыіі-lео
.
внскРlібатн, _е6тн
auslkralzen',
~сЬаЬеп, _radieren
вис[и]сатн

висланець т <_нця) АЬgеsапdlе(г)
т

вислнзlати, ..нути

eolschliiplen,

аЬ

гоІ8сЬео

вислід т
в_

БОю

Erlolg т, ЕгgеЬпі8 n;
Schlachterfolg т; в_

'[,влучеиня ТгеЩегgеЬоіs n, _ге5оl
lat n; в_ розвідкн Aufklarungs-

10*

вистрелювати

.ergebois n;
ergebnis n

ВИСЛіджlення

spiiren n

в_ стрІляння

n,

вислІдІ жувати,

_ування
..нти

auL

SchieB.
АоВ

"

auslspiiren,

вислуга f Аusdіепеп n
внслуженець т <_нця) AusgedienІе(г) т
вислуженнй verabschiedel
вислужеиина f Ruhegeha1t n
вислУжlувати, -ити aus_, abldienen
висмоктlатн, _увати aufsaugen, аЬ-

sorbiereo

висиага f Entladung f '
виснажннк т Entlader т (Eleklr)
висновок т <..вку) Folgerung (;
робити в_ аиl elwas sсыівепп
внсок т Senklol '"
внсокогlрськнй
аlріп,
Hochge-

birgs ...

висококрил т Hochdecker m
внсокість f <-кости) Нбhе f
високолІт m <-льоту) Hochflug. m
внсоколlтиий hochfliegend
внсокорlвня f НосЬеЬеое (,
РІаlеао

n

внсоlта
hбhе

_чнна

f

Ап
в_
Нбhе
в- передгруд
дя, брустверу Вгuslwеhгhбhе (;
в- вершннка Rеіlегhбhе 'f;
в_
вогню Fеuегhбhе
(; в_ води
Wаssегslапd
m; в_ закрнття
Dесkuпgshбhе (; в_ коліна Кпіе
hбhе (; в_ льоту, лету FlughБЬе
(; в_ мірника Аulsаtzhбhе (; 'на
однІй в_, лlиії іп gleicher Нбhе;
в_ над рІвнем води Нбhепlаgе
(; найвигідніша в_ wirksame
Sргепghбhе (; в_ насипу DаmПL,
WаЩhбhе (; в_ оси цапфи Lagегhбhе (;
в_
перерізу Quersсhпitthбhе
f;
впідіймання
Stеіghбhе
(; в_ прикладаиия
(прн стрілянні) АП8сhlаghбhе (;
в_ розриву
Sргепghбhе (;
в_
траєкторії FlugЬаhпhбhе (;
в_
.тулуба в літака Rumplhohe f
внсотомір т, альтнметр т Ноhепl
messer n~, Jeiger m
вистежlнти,
_увати
аuslsраhеп,

(,
(,
absolute

Коlе

(;
(;

Нбhе

(,

абсолютна

, _іОГ8сЬеп
""стрелюватн, ГЛ, вистрілитн

~ИСТРИбну_т_и__________________2_9_2_____________________
ии_ч~и_с_т_и_ти_
'нистрliбlиУти, ,,_увати
heraus_,
hегаuflsргіпgеп
",истріл т I,БсЬuВ т; B~ бойиим
иаб6ем ScharfschuB т; гасловий
в- SignalschuВ, т;
в_ иа п6страх SchreckschuВ т; наземний
в_ StrichschuВ т; в_ торпедою
TorpedoschuB т
lІистрілlення n, -ювання n (самовільне) HerumschieBen n
вистрілlити,
_ювати
losschieВen,
еіпеп SchuB
abgeben, abfeuern,
ab,driicken; в_ (набої) ,verlschi""
Веп, -Ieuern
вистрУгlати, _ув ати ausschnitzeln
виструнитнся sich aulrichten
виступ т Auftritt т, Vогзргung
т, ,Nocke (; Haltewarze (; мйний в_ замка Kammerwarze (;
боковий в_ Sеіtепvогsргuпg т;
В- зв6ду Sраппzаhп т; в_ гори
Вегgvогsргuпg т; fвннтовий ВSchraubengewinde n; запоБІжний
в_ Sicherungswarze '1; коліичастий В_' krummer Vorsprung т;
циліндричиий
IL
Zуliпdегvогsprung т
ВИСТУпІ ати, _И'rИ Marsch т antreten, vorltreten, auL; в_ в п6хід
ausmarschieren; в_ (з ладу) aus-

treten

1,

f Вегте
Schiitzengrabenabsatz т, Bankett n
висуlвати, _иути аussсhіеЬеп, herвиступка

vorheben; в_ вперед vorschieben
herausschiebbar, zum Негausschieben eingerichtet
внсунений вперед vorgeschoben
висУшl ення n, _ування n Entwasserung 1, Trockenlegung 1
висtшlувати,-ити abwassern, trockвисувний

пеп, tгосkепlеgеп

витв6рювания

n Erzeugung f; ,,_

диму Raucherzeugung 1
витинок т <_нку) Abschnitt т,

т; в_ місцевости ОеІапdеаЬsсhпіtt т;
в_
иаступу

Ausschnitt

Angriffsra um т
витиск т Verdrangung (; ,,_ води
Wasserverdrangung 1
витискания n Verdrangen 'І!, Auspre"sen n
витисІкати,
_иути
verldrangen,
zurilcL

витисliення n Verdrangung 'f',cy "
вшкат ,<_току) AusfluB т ,
витlікати, _ектиhегаuslliеВеп,' a'llsгіппеп,
,
витрата f Ausgabe f, Verbrauch т,
" Auslage f; ,в_, вогнеприпасів,
стрілива МuпitiопsvегЬгаuсh, т;
денна '8'_
Tagesverbrauch т;
'деина в_ стрілива Мuпitiопstagesverbrauch т; в_ за годииу
Stundenverbrauch т; зайва в_
Vergeudung 'f;' в_ паilИва Веtriebsstoffverbrauch т; 'в- стрілнва Munitionslaufwand т, _verbrauch т
витратн pl Unkosten pl; военні в_
Кriegskosten рІ; в_ на [за] постій Unterkunltsauslagen f/pl
витраlтити, _чати, _чувати verЬгаuсhеп" ausgeben, vегgеudеп
внтрачlания n, _еИІІЯ n, _ування
n, Verbrauch т, Verausgabung t;
в_ елементу ЦеmепtепvегЬгаuсh т
витривалий ausdauernd, standhaft
витривалість f <-.ІІОСТИ) Ausdauer

1, Haltbarkeit f
Fahigkeit (, Ausqauer, f

витрим т

витроlіти, _ювати (а1lе) vergilten
витрубlити,
~ювати
auslblasen,
витушка f Abspuler т [trompeten
витяг т Auslzieher т; --"ug т
витяганияn Auslziehen n, _dehnen n
витязь т <_зя) Sieger т
виУчlити,
_tвати
unterlrichten,

_weisen

вихід т <_ходу) Ausgang т; IL
із б6ю Abgang т vom Катрlе
вихлнп' (рушія)' Auspuff т
виховальиий erzieheris,eh
вихованець т <-иця) Zogling т
виховання n Eriiehung f; військ6ве IL Militarerziehung f; фІзичне
в_ korperliche Erziehling f
вихоlватель, _ввч Erzieher т
вихо[вУlвати erziehen

виходок т Abortgrube 1
вихопlити, ~ювати геіВеп,

heraus І геіВеп
віІхор т Sturm
вичерпlати,

.

епС,

т, Wirbel т
_увати
егsсhорlеп;

durсhпеhmеп
вичиlстити,-шати геіпіgеп, рutzеп,

ausbilrsten;

рutzеп

в_ до

блиску ыпkk
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вичікувати

вичllкувати,

_екати

_passen, ausharren

ablwarten,

вйчуияти 'ит BewuBIsein kommen
вйшивка f Stickerei f
вйшкlл т <_колу> Ausbildung (;
бойовйй в_ Oe!ech!sausbi1dun~ (;
польов6-сапериий в_ рекрутІв
Pionier!eldrekrutendepo! n;· ре
крутський в_ Rеkгu!епаusЬildппg
(; в_ рядовикІв Mannscha!tsansвйшколеиия Ausbildung f [bildung f
вишк6ЛІОвати, иавчати ausbilden
вишпиг[6в)увати
що
auslspahen,
J:undsсhа!!еп
вишрубl6вувати, --нти los_, аы

schrauben
вйштовхlати, _увати

aus_, herausl-

stoBen
вищезгадаиий

obenlgenann!,

вищеиаведеиий оЬепапgеШhrt

_ег

\wahnt

вищенакреслений obengeschi der!
вйщlсть f <-ости> Oberlegenhei! f;
моральиа в_ moralische ОЬег

legenheil f

вияв[леиня

teilung f,

n] m Aufdeckung f,
УеггаІ

МіІ

m

вйявlити,
_ляти
verra!en, оі!еп
Ьагеп,
ао den Tag legen;
в_
(фото) eotwickeln; в_ся sich ег

weiseo, sich herauss!ellen

вйясиlення

n, _ювання n Klarung
f, Au!kIarung (; в_ пол6жеиня
KIarung f der Lage

віблий, циліндричний zyliodrisch
вібло n Zylinder m
ВібрацІя f Vibratioo (, zitternde
Bewe~uog f
вlбрувати schwingen, vibrieren
вівсяк m Ha!ersack m
відбива"ня n ZuriicL, Ablschlagen
n, Рагіегеп n, Abwehr f; "-- ата
ки Angriifs·abwehr f; наземне в_
повітроатаки Erdabwehr f; в_
таиків Tankab~ehr 'f; в_ штуР
МУ S!urmabwehr f
відбй[ва)ти ablwehren, -зсhlаgеп,
zuriicklwerfen, _schlagen, рагіегеп;
в_ся sich verteidigen, slch wehгеп; naсьыіьепn
відбнвач m Patrooenauswerier m;
в_ стрілен (на проn<!лері) Ое

schoBtoter m
Empfanger

IІlдбирач т

т

вlддалеиия

відбиток

m

<_тка>

Abspiegelung f;
Abdruck m; Reprodnktion f
відбиття
n Zuriicklschlagen n,
_werien n; в_ атаки Angrif!s_,
Sturml.abwehr f
вІдбій т <_б6Ю> БсывlтиІf т,
-зіgnal n; RiickstoB т (OeschUtz)
вІдблиск

т

schein m

вlдбуд6ва

slellung f

Abglanz

т,

Wider-

f Wiederlau!bau т, ..Jter-

відбудування n Wiederherstel1ung f
відвага f МпІ т
відважlлнвий, _ний mutig, kUhn,
Іаріег
відважнІсть
<--ности) КііЬпЬеі! f
відведеиня n Ablleitung (, _fUhгеп n; в_ в тил АЬШhгеп n пасЬ
ЬіпІеп; в_ води Wasserablei!ung
f; пр6сте в_ еіп!асЬе Ableitung (;
в_ струму Stromableitung f

f

відвезення

n Abtranspor! m
n (уваги) Abllenkung
(, _wendung (; "-- (нещастя)
Verhiitung (, Beseitigung f
відверІтати, --нути ablwenden, -.Іепken, beseitigen
вІдвертання

відвиlвати, _нути аыоl1еп,' -зрulеп
відвикІати, --нути sich аьgеwбhпеп
відвід т <_в6ду) Ablei!ung f
вlдвіднйк m АыіІегr т
відв6г лий !еисЬІ

відв6джlеНRЯ

n,

_ування

n

Аы

lеі!еп n, JUhren n
відlв6днтн, _вести аыhгеп,' weg_,
abllenken, _Іеі!еп
вІдв6днення n En!wasserung f
відвоlй6вуватн,
-ІОвати егоЬеrn,

abgewinnen

вІдвол6гнути ,!еисЬ! werden
відворі(6)т т Kehrseite f
вlдвошивлення n Entlausung f
відвошйвлювальня n En!lausungsвідгаз6ваний entgas!
[ans!al! f
Ві д гаЗ!6в!ування n En!gasung f
відгаз 6в увати entgasen

відгоміи 'т <--ну) ЕсЬо
вlдгородитн abriegeln

n, Wider-

[ЬаlJ m
вІдгук т WiderhalJ m
відrвинlтити abschrauben
віддавець т <_вця) Obergeber т
вІддалення n Entiernung f, Abs!and
m, Dis!anz (; блИзьке "-- nahe
Entiernung (; визначити "-- кр6-
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віддалення

камн

abschreiten; далеке в
weite Entfernung (; дІйсне в_
tatsachliche Entfernung (; в_ для
штурму 8turmentfernung (;
В_
6сей Achsstand m; в_ по мапі
Kartenentfernung (; середнє в_
mіШеге
Entfernung (; в_ ціли
Zielentlernung f
віддаль f <_лі) Entlernung (, АЬ
stand m; в- безпеки 8icherungsabstand m; визначити в_ иа 6ко
Епtfегпцп/( f schiitzen; відповІдно
до в- епtfегпungsmаВіg;

в_ дІй

сного

вогию wirksame 8сЬцВ
weite f; зв'язатися на більшу в_
еіпе /(ТоВе ЕпНегпип/( iiberbriicken;
в- крил (лет.) Fliigelabstand m;
міриик6ва в- Visierbereich m;
найбільша в_ п6стрілу Gesamt-

schuBweite (; недозв6лена в_
unerlaubte Entfernung (; В_ [п6)
між ешел6намн Trellenabstand m;
в- п6стрілу 8chuBweite (; в_ рн
кошету, сп6взника Abprallweite
(; в_ стеження Beobachtungsweite (; ф6кусна в_ Brennweite f
вІдданість f <-ности) Hingabe f
віддання n Riickgabe (; в_ чести
Ehrenbezeigung

віддих

m

АІет

t

n, Atmung f

віддиханя n АІтеп
пом6гою хлипаків

n;

В_ за до

VentiJatmung f
відділ m АЬІеіІип/( (, AusschuB m;
авіяцІйний, летунський в_ Fliegerabteilung (; автомоБІльний в_
КraltwagenabteiJung f; автован
таи<Ний в_ Lastkraltwagenabteilung (; адміяістративний в_ administrative Abteilung' (; адмі

ністративно-господарчий в_ Ует

waltungs- und WirtschaftsabteiJung
(; арештантський в_ Arrestantenabteilung (; боковий в- 8еі
tendeckung (; будівельний в_
BauabteiJung (; яивантажуваль
ний В_ Ausladekommando n; в_
виздоровців Genesungsabteilung (;
військ6вий

в_

(команда)

Мі

litarabteiJung (; військ6во-буді
Militarbauabteilung (;

вельний в_
в:..

вільнонайманих

робітникІв

ZiviJarbeiterabteiJung (; В_ в6д
иих трансп6ртів 8chiflahrtsabteilung (; в_ воєнних шпиталІв

вІдділ

Kriegslazarettabteilung (;

голов

ИИЙ в_ НаирІІгирр m; голоВний
в_ аваигарду НаирІІгирр т іп
der УогЬиІ; в- грошов6го по

стачання Besoldungsabtei1ung (;
в_
доБРОВ6льців
Freischar (,
FгеіwіШgепаЬtеiluпg (; р_ для
легко х6рих Leichtkranlienabtei-

lung (; в_ очищування побой6вища Aulraumungskommando n;
електротехиічиий в_ Hochspannungsabteilung (; евакуаційний
в_ EvakuationsabteiIung (; епі
демІчний в_ epidemische АЬІеі
lung (; забезпеЧ[УВ8ЛЬ Іний в
SісhегuпgsaЬtеilшіg (; задній в_
Nachhut (; залізиобудівельний
В_ Eisenbahnbauabteilung (; за
пасний В_ Ersatzabteilung (; зв і
дувальний в_ Aulklarungsabteilung f; в_ зв'язку Nасhгісhtеп~
abteilung (; в_ звязку частини
ТгuрреппасhгісhtепаЬtеiluпg (; ку
леметний
В_
Maschinengewehrabteilung (; КУJlеметний В_ кіи
и6ти
Kaval1eriemaschinengewehrabteilung (; лазие-праJlьио-де
зинфекцlйиий В_ Bade-, Waschund Desinlektionsabteilung (; ле
тун ський В_ Fliegerabteilung (;
летучий партизанський В_ 8lгеіl
korps n; в- линвов6і залізниці
8eilbahnabteilung (; в- лісорубів
Holz!allerabteilung (; мапогра
фічний в_ kartographische АЬ
teilung (; метеорологlчиий' В_
meteorologische Abteilung (; мін
ний В_ Minenabteilung (;.в- мІн
них
переп6и
8perrverband 'm;
мобілізацІйний ILMobilmachungs:
abteilung (; морський 8'_ Магіпе.
abteilung (; Нllпрямиий в- Ап
schluBabteilun/( (; В_ иищильии
ків Jagdfliegerabteilung (; одя
г6вий В_ Bekleidungsabteilun~ (;
окремий в_ besondere, detachlerte
Abteilung (; оперативиий 11Operationsabteilung (; організа
ційио-розподlльний в- Огкапі
sations- und Verteilungsabtellung
'; осІбний· залізничий в_ Eisenbahnsonderkommando n; осоМ
вий В_ Personalabteilung 'і в_
ох6тників
Freiwilligen-Abtellung

295

відділ

f;

Strei!komkommando ", Freischar (; пере
партнзанський

в'язний

в..

в_

SaпШitsаЬtеiluпg

f;

в_ підслухувания АЬhбгаЬtеiluпg

f;

в_ піхотн ln!anterieabteilung f;
в_ пластунів Spahtrupp т; в_
повітряного стеження Flugmeldeabteilung (; в_ постачання стрі
Jlнва Munitionsabteilung f; похо
ронний в_ Leichenkommando n;
пошесиий в_ epidemische Abteilung (; робітничий в_ Arbeiterabteilung f; розвідковий в_ Ао!
kliirungsabteilung (; санітаринй
в_ Sапшitslstаfiеl (, --"отрапіе (;
санітарно-автомобільиий в_ Sanitatskra!twagenabteilung (; су
провідний в_ Begleitkommando
1\;. телефонний в_ Fernsprech-

1.bteilung (; телефонний в_ гру
illi Oruppen!ernsprechabteilung f;
,товаровий в_ Waren.., ОШегl
abteilung (; транспортовий в_
Transportabteilung (; учБОвнй в_
бомбометання Bombenleerkommando n; фотографний В_ при шта
бі
арміі
Stabsbildabteilung (;
в_ чистилыІківв шанців Sauberungstrupp т; ШlІитальний в_
Lazare!tabteilung (; штабовий в_
зв'язку Stabsnachrichtenabteilung
f; штурмовий в_ Sturmabteilung
'; в_, що охороняє СТИК ДВОХ
, армій NahtkommancГo n
ВідЖIi(ва]ти hochkommen
відзаразиення n Entseuchung f
відзаразнlювати, _ити entseuchen
відзволеиець т (_ІІЦЯ) игlаоЬег т
відзголошеllllЯ n Abmeldung f
відземок т (_мка) Stammende n
(еіпе. Baumes)
.

t Abzeichen ", Ehrenze,chen ", Auszeichnun!:" f; гімна
стliчна В_ Turnabze,chen n; в
за службу Oienstausz~ichnung. (;
В_ за стріляння Sch,eBausze,cl,nung f; в_ значкового Adjutantenabzeichen рІ; B~ lІевтралітету

відзнака

NеutгаlшitsаЬzеісhеп n; в_ гір
ського IІровідннюі Bergiiihre~

abzeichen n;
сЬеп

в_ раll(И

Oradabze,-

n' службова в_ Oienstabzeiche~ n; спортова в_ 8portabzeichen n; старшинська в_

віднова

Oienstgradabzeichen n; стрілецька
в_ Schiizenabzeichen n
відзиачl ати,
..ити
. auszeichnen;_
В-СЯ sich auszeichnen
відірваllllЯ n
від
ворога Lol;lбsuпg f vom Feinde
від'їзд m Аыаьг! (, Jeise (;
близький в_ kurze Abreise (;
далекий в_ weite Abreise f
відкидання
n Zuriicklwer!en 7',
_schlagen n
відкиднliй klappbar, zum Zuriickwerlen eingerichtet
відкладання" Auilschub т, _schieвідклик т Abberu!ung f
[Ьеп n
відклиюіння n Zuriickberu!ung f
відкомандlування ", _ирування n
Entsendung (, Abkommandierung f
відкот т ляфета La!e!tenriicklau!
т; ,в_ ціви Rohrriicklau! т
відкривання n Entldecken ", _ы-
Веп n; самовільне В_ eigenmachtiges Епtывепn n; відкрli ва]ти
entldecken, -І1ііllеп, -І1lБВеп
відкрliтість f (-тости) ОНепЬеі! f
відкриття .. Entldeckung (, _ыб
Веп

в_ воєнних

n;

дій

eri:ifinung f
відлам т, відлом т,

Kriegs-

відломок

Bruchstiick n

m

відлlетіти, _ітати аЬ_, fortlf!iegen
відліт т (_льоту) АЬПug т; в_
голубів Brie!taubenab!lug т

відлічlення

",

z1ihlen n

відлука

_ування

n

АЬ

f Entfernung f (eines 801-

daten); самовільна в_ eigenmachtige Entferunng f
Відмаск!ов]ування n Oemaskierung f
відмаск ов уватн demaskieren
відмах[ув]ати, ..нутн abwinken
відмежування n Abgrenzung f
відмІна f Anderung (, Abanderung
(; Verschiedenartigkeit f
відмітний unterscheidend
відмова f Absage (, En\sagung (,
Ablehnung (; в_ слухняности
Oehorsamsverweigerung f
відмороlжувати, _зити аЬ!гіегеп
відморськнй (вІтер) auflandig

відновlа

stellung

(,

t,

-лення

n WiederherErneuerung (; в_
f des Feu-

вогню Wіеdегегбffпung
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віднqВ;і

ers; в_ поридку Wiederherstelluog f der Оrdпuпg

.віДН"влlювання

neuern n

відн"га

f

n,

_ення

n

Ег

РlиВагт т, АЬzwеіguпg

(; в_ (гір)
відн"сиии рІ

AusHiufer т
(~син) Umstaod т,
Verhiiltnis n; вор"жl В_ feindliches Verhiiltois n; мириі в
Friedeosverhiiltoisse рІ
відн"шення n Beziehuog (, Уег
hiiltnis n, Einstellung (; вор"же
в- Fеіпdsеligkеіt (, feiodliche Еіо
stеlluпg (; кІлькІсне в_ п"між

р"дами збр"ї Wаffепvегhiiltпіs п;
служб6ве в- Dіеоstvеrhiiltпіs n
від"зва f АиІги! т, VerkUodiguog

(; воєнна в_ Kriegsaulruf т
вІдокремлений isoliert, getrenot, аЬ
gesoodert, vereinsamt

відокремления n АЬsопdегuпg f
вІдом т (_му) Kenotois (; до в_а

zur Kenntnis; довести до в_а
zur Кеnntпіs Ьгіпgеп; дох"дити
до В-ІІ zur Kennlis gеlапgеп
вlд"мlсть f (..мости) Nachrichl (,
Меlduпg (, Kuode (, Кеппlоіs (;
балістичиl в-І balIislische Dаlеп
рІ; вступнf в-і eiolaufeode Nachrісhlеп рІ; добути в_і Nachrichlеп 'рl еrmittеlп; в_ про в"рога
Nасhrісhtеп рІ иЬег den Feind;
передавати в_ Nachrichten рІ
UЬеrmittеlп;
впідк"вувания
Веsсhlаgkеопtоіs ; речова в- Ое
riitelregisler n, _vеrzеісhпіs n; в_
розп"дlлу
Еіпtеiluпgsvеrzеі~hпіs
n; ст!Акова в- Роstепmеlduпg. f
відосередlк"вий, -нІй zепlгіfugаl
відосередність
(-ности) Zепlгі-

lugalkralt f

f

.

відосІбнений isolierl, getreool
відоис т Abschrift f
вІдплив т АЬfluВ т; в- м"ря
ЕЬЬе f
"ідповідальний vегаоtwофісh, уег

. antwortungsvoll

вlдповlдащник

liche(r) т
відповІдальнІсть
апtwоrtuпg (,

т

f

Veraotwort(-ности)

VerVerantwortIichkeit

(; брати в- иа себе Vеrапtwоr
tuog .t. UЬеrпеhmеп; в- паде на

відр"чення

Verantworlung f Ігіflt; притями
до в_и zur Veraotwortuog ziehe.
вІдповІдь f Aotwort (; складиа в_
komplizierte Aotwort f
відп"рність
f (-ностн) Widerstaodskrafl f
відпочіінок т Ruhe (, Rast (; роз
мІщуватися на в_ zur Ruhe иЬег
відправа f АЬfеrtіguпg f
(geheo
відпружник т SloBfiioger т, Риі
іег т, Buffer т; в- rонд"лі
Ooodelpuffer т; rумовнй в
ОиттіриіІег

т;

кавчук"внй в

Kaulschukpuffer т; рес"рний "Schwioguogsdiimpfer т
відпружник"вий Puffer .•.
відпУсlкатн, _тити ЬеurlаuЬеп, епl

відпускний
відпустка f
и"ва в_

Eollassuogs... [lasseo
Urlaub т; безтермlUrlaub т аиі uпЬе
stimmte Zeit; вІдійти иа в-у іо
Urlaub т geheo; вlдпочинкова
в- Erholungsurlaub т; дати в
ЬеигlаиЬео;
денна
в_
TagesигlаиЬ т; в_ до мІста SladlигlаиЬ т; довга в- laoger UrlаиЬ т; довготрнвала в_ daueгnde ВеurlаuЬuпg І; коротка в

kurzer Urlaub ті. короткочасна
в_ kurzfristiger urlaub т; на
лежна "- zuslііпdіgег Urlaub т;
нічю\ в- Nachturlaub т; поза
чергова в_ Sooderurlaub т; про
довжити в-у еіое Urlaubsfrist f
verliiogero; прохати "- пт UrlапЬ Ьіttеп; спорт"ва в- SportпrlаиЬ

т;

в_

через хворІсть
т
відпустковець т, вІдзволенець m

Kraokeourlaub

Urlauber т
вlдрізненнн n Uolerscheidung f
відрІзок т (-зка) АЬsсhпitt т
відро n Еіtnег т, Тгііпk... т; брезентове в_ Регsеппіпgеіmег т;
в_ иа в"ду Wassereimer т; на
пувальне в- Тгііnkеітег т; оа
русинове в_ Wassertragesack т
відр"дження n Wiedergeburt f .
відр"чення
Aufschub т, .Уег
. schiebuog (, Vеrtаguпg (; в-

n

(прнз6ву) Zuг!ісkstеlluпg (; в_
термІну Verschiebung f des Тег

mines
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відр6чити
відр6ч[ити, _увати

schieben,

апС

відрtбиість

denheit f

відрядж[ання

f

vertagen,

<_иости>

n.

.

_ення

dierung (, Versetzung

уег[

УегесЬіе-

n

Коrnrnап
(; відійти

на в_ іп Kornrnandierung f gehen
відряд[ити, ..жати (ab)kornrnandie-

versetzen
kornrnandiert

'r~n,

відряджений
відсвlж[ення

_ування

n

Ег

відс6ток т <_тна> Prozent
. dertsatz т; в- влtчень

n.

Нип

frischung f

n.

prozent n

Treffer-

відстава f Abschied т. Ruhestand
т; на в- anВer Diens!; в_ на
пенсію Verabschiedung f
.відсталнй <_ого> Nachziigler т.
Versprengte(r) т
вІдстань f (наріза) Urngang т des

Dralles, Schraubensleigung f

відст[ебнtти. _ібати aulknopfen
відстр[lлювати, _елити sich durch

SchieBen verleidigen
Riick[zug т• ..rnarsch m.
. Riickzugsrnanover n; прикривати
в- Riickzug decken; трубити на
в_ abschlagen
відступ[ати, _нти zuriick[weichen.
.-.gehen; ablrelen; спішно. в_ aus.. геШеп; почати в_ Riickzug ап
відступний Riickzugs...
[Irelen
відсtтність f <_ности> AbwesenЬеіl (; безвісна в_ VerschollenвІдступ т

f

l1еі!
відтв6реиня

.

n Wiederherslellung f.
Rekonslruktion f
вІдтинок т <_нка> Abschnilt 11',
Slrecke (; в_ батаJlЬй6ну Ваlаil
lonsabschnitt 11'; бойовий в_ Ое
fechtsslreilen т; загр6жений в
gefiihrde!er Abschnit! т; в_ за
вІдтинком s!reckenweise; залізни
'Інй в_ Bahnstrecke (; в_ засл6н
ного вогню Sperrabschnitt m; в_
кабля, жильннка Kabelstrecke (;
в- місцевости
Oeliindeabschnilt
11'; обор6нний в_ Verleidigungsabschnitt т; охор6нний в_, Siche.rungsabschnitt . 11'; полковий в_
Reg.irnenlsabschnitt т; в_ с6тиі
Kornpanieabschnil! т; стежовйй
в_ Beobachtungsabschnill т; су-

віз

сlдній
в- цlJlИ

'8_ Nachbarabschnil! т;
Zielabschnitt т; в_ шляхt
StraBenzug т
вІдтиск т Abdruck т; в_ печатки
Stempelabdruck 11'
відтін[итн, _ятн всЬаЩегеп
вІдтінок т Schattierung f
відтІнювання
Schattieren
Відтісн[ити, _яти· ab[drangen.

n

n

riick_

zu-

вlдхил[ення n] т Abweichung f,
Dеkliпаtiоп (; боковий в_ Беі

ten[abweichung (. _verschiebung (;
в_ вдовж Langeabweichung (; в_
ВJllво
Linksabweichung (; в_
вправо Rechlsabweichung (; 8_
вширw Breitenabweichung (; імо
вІрний, середній в_ wahrscheinliсЬе Abweichung (; в_ нtлі Ки
gelabweichung (; в_ MarHeTHOЇ
стрілкн rnagnetische МШwеіsuпg
(; с~рединний в- rnіШеге АЬ
wеісhuпg (; сторчовий в_ Ноhеп

аЬwеісhuпg f
відхІд
т
<_х6ду>
Abgang
Riick[rnarsch т, АЬ_ т
відх6дон т <_дна> АЬогІ 'т.

trine f

т,

La-

відшнод[6в]ування n Vergiitung (,
Entschiidigungf; военне в_ Кriegs

entschiidigung (; в- за перен6си
ни Urnzugsentsch1idigung f
Відшт6вхlув]ання n АЬ_. Weg[вІоВеп

n

_HtTH аЬ_,
вІоВеп; в- (ч6веи) staken
віжка (. ми. віжки Ziigel т,
(; держати кор6тно в- die

відшт6вх[увати,

straffhalten

віз т <в6за>

Wagen

т,

weg[Leine
Ziigel

Fahrzeug

в- (астр.) ОгоВег Ваг 11';
амуніцІйний, стріливиий в_ Munitionswagen т; бойовий в_ Ое

n;

fechtswagen т; будівельиий в_
Bauwagen m; будівельно-теле
ф6нний в_ Fernsprechbauwagen
т; вантажннй в- Lastwagen m;
варстатний в- Wepkstattwagen 11';
ветеринарсьний в- Veterinirwagen 11'; віднритий в_ оНеneг Wagen т; війсьн6вий в- мщtаг
wagen т; віііськ6во-санітllрний
в_

ТгupрепsапШіtswаgеп т;

во-

298

віз

дов"зннй в_ Wasserwagen m;
воєнннй IL Kriegsfahrzeug n;
гарматній в_ Rohrwagen m; гар
матній в_ фор~~чноі артнлеріі
Kanonensattelwagen m; головнНй
в_ Hauptwagen m; господарчнй
в_ Wirtschaltswagen m; громадян
ський
в_
Landeslfahrzeug n;
~иЬге
Kriimperwagen m; дво
кІнний в_ Zweispanner т; в_
для вибухових речовин Sprengmittelwagen m; в_ для засобів
близького бою NahkampfmitteIwagen m; IL для кl.лlв Bock-

t;

wagen m;

в- для пер~возу к,,

ней Pferdetransportwagen m; в_
для свІт лом~та Scheinwerferwagen
m; в- для худ6би Viehwagen т;
драбинястий в_ Leiterwagen m;
в_ і. будою Planwagen m; в_ і.
санітарним матерІялом Sanitats-

vorratswagen m;
ціею

в_ і. радіоста
Fuпkеrwаgеп т; запасний

в- Vоггаtswаgеп m; в_ зброирні
Wаllепmеіstегwаgеп т; касовий
в- Каssепwаgеп m; в_ і. кате
ринкою Wіпdеwаgеп m; кінннй
в_ Рfегdеwаgеп m;клунковий в_
Oepackwagen m; КРІІТ"Й в_ gedeckter Wаgеп т; кулеметний в_
Маsсhіпепgеwеhrwаgеп m; лікар
ськнй в_ Sanitiitswagen m; Малий
IL (астр.)
КІеіпег Wagen m;
маркітантський в- Магkеtепdег
wаgеп m; мотор"внй в_ МоІог
wagen т; мінометний в_ Міпеп
werferwagen m; мостовий в_
Вгіісkепwаgеп m; в_ на матеріял
Materialwagen m; наБІйний в_
Раtгопепwаgеп m; наливний в_

Taokwagen m;
Тгаіпlwаgеп

об"'НИЙ.в_ ТгоВ_,

m; охор"нний IL
Schutzwagen m; панцер"ваннй в_
gepllnzerter Wagen m; парковий
в- Fuhrwerk n; пер~дній в_ Уог
derwagen m; поЛьовий в_ Feldwagen m; в_ польов"і кузні

Sсhmіеdеwаgеп т; ПОнтонннй в_
Ропtопlwаgеп т; при
чіпний в_ Anhiinger m, АпЬііп
ger_, Hinterlwagen m; радіотеле
графний в_ Fuokwagen m; речо
вий в- Packwagen m; санІтарний
в- LazaretC, Sanitiitslwagen m;

Briicken_,

війна

в_

санітарної

валки

HiIlsplatzwagen m;
Kompaniewagen т;

(обозу)

сотеиний в
спеціяльннй
в_ Sопdегlwаgеп m, -'ahrze.ug n;
стежовий в_ Beobachtungswagen
m; стріливннй в_ Munitionslfahrzeug ", _wagen m; струм~нтовнй
в_ Werkzeug_, Oeratelwagen т;
супровІдний бойовий в_ Begleitkampfwagen m; телефонний в
Fernsprechwagen m; товаровий
в_ Oiiterwagen m; фуражинй в_
Futterwagen m; харчовий в_ Уег
pfIegungsfahrzeug ", Proviantwa-

gеп т; човновий в- Каhпwagеп
т; чотирокlнннй в_ Vіегsраппег
m; щогловий I L Маstwаgеп m
візник m Kutscher m
візок m (-зка) klеіпег Wаgеп m;
ручний в_ Напdwаgеп m
війна
Krieg m; визвольна в_
Freiheitskrieg т; гІрська в_ Ое
birgskrieg т; громадянська в

t

BiirgerkrlЄ/~' m;

забір ча в_ Ег

oberungskrleg m; клясова в_
Кlаssепkгіеg m; колоніяльна в
Коlопіаlkгіеg m; мала в_ Кіеіп
krieg m; маневр"ва в_ Bewegungs_, Мапбvегlkrіеg m; мате
ріялова в_ Materialkrieg m; мІн
на в_ Minenkrieg m ; морська
в_ Seekrieg m; на випадок в_
іт ErnstfalIe; на в_ внступати
іп den Krieg ziehen; нападна в
Angriffs_,

народия в_

Eroberungslkrieg
Volkskrieg m;

m;
обо

р"нна в_ Verteidigungskrieg m;
обл"жна в_ Belagerungskrieg m;
I L оперта на магазнн"вім по

Magaziokrieg m; опо
вістити в_у Кrieg m erkliiren;
партизанська
IL
ОиегіІІа
Kleinkrieg m; в_ на залі,ничих
шляхах Eisenbahnkrieg m; повІ
тряна IL Luftkrieg m; позицlйна
IL StelIungskrieg m; провадити
в_ Krieg m ІііЬгеп; руїнницька
в_ VеГD1сhtuпgskгіеg m; рух"ма
IL Bewegungskrieg m; світова в_
Weltkrieg m; суходІльна в
Landkrieg m; фортечна в- Веlа
gerungskrieg m; хемlчна B_,Oaskrieg m, chemischer Krieg т;
шанцева IL Orabeokrieg т
стачанню

t,
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вІйсько

вІйсько n Неег n, МilШіг n, Тгирре
'; авіицlйне летунське 'B~ LultіаЬг_, Fliegerltruppe (; автомо
БІльне
в_
Kraltfahrtruppe ';
аВТО-МОтоциклетне в_ Kraltradtruppe '; бальоиове, aepoc~aTHe
в_ BalIontruppe (; в- береговоі
Оборонн Kiistenwehr (; бу дівель
не в- Bautruppe (; вестн в_ на

загИбіль
die Тгирре апі die
Schlachtbank IUЬгеп; взірцеве в_
Mustertrnppe (; вимірче в_ МеВ
truppe '; високогірське в_ Hochgebirgstruppe (; вільионаемне в_
Beru!sheer n; власне "-- eigene
Тгирре (; газове в_ Oastruppe (;
гірське в_ Oebirgstruppe '; гар
матне в_, артнлеріи Artillerie (;
гарнізонове в_ Oarnisonstruppe
(; десантне в- Landungstruppe (;
доБІрне В_ ЕШе.., Kernltruppe (;
допомічне в_ Hilfstruppe (; до
рожна-будівельне в_ StraBenbautruppe (; етапне в_ Etappentrnppe '; залізниче в_ Eisenbahntruppe '; запасне в_ Ersatz_,
Reserveltruppe (; захнсне в_
Deckungstruppe (; в_ зв'изку
Nachrichtentruppe '; зразкове,
навчальне в_ Lehrtruppe (; ін
женерне В_ Оепіе_, Ingenieur_,
Pionierltruppe '; колоніильне в_
Kolonialtruppe '; "-- комунікації
Verkehrstruppe (; летунське в_
'Fliegertruppe '; масове в_ Massenheer n; міліційне в_ Milizheer
n; місцеве в_ Landestruppe (;
муштрове "-- Linien..... Катр!l
truppe '; наймане в_ Berufs_.
Siildnerlheer n; наколесне В_
Radlahrertruppe (; нартове в_
Schneeschuhtruppe (; наступальне
В_ Апgri!lstгuрре (;
нашвидку
збнрати в_ еіп Неег zusammenгаflеп; нерегулярие в_ unreguHire
Тгцрре (; ополчеиицьке в_ Landsturmtruppe '; охоронне в_
Schutz_. Sicherungsltruppe (; охо
ПJlювальне в_ Umlliigelungstruppe
і;

переСJlідувальне

в_

Yeгlo~

gungstruppe (; нересувати в_ dle
Trnppe verlegen; пІти у в_, до
в_ einriicken; пlхотие в_ FuВ
Ігирре (. Infanterie (; повітро-

віл

оборонне в_ Lultschutztruppe (;
повlтроплавне 'В_ Luftschifltrnppe

(;

полlційне в_

Polizeitruppe (;

постійне в_ stehendes Неег n;
регулярне "-- regulare Тгирре (;
санІтарне
в_ Sапшitstгuрре
(;
спецlял"не
в_ Sondertruppe (;
суходlJlьне в_ Landheer n; теле
графне в_ Telegraphentruppe (;
технічне в_ technische Тгирре (;
ударне в_ Angril!s_, StoBltruppe
(; хемічне "-- chemische Тгирре
(; шанцево-робітниче в_ SchanzшвидкопереКИl\не в_
truppe
schnelI bewegliche Тгирре

t:

військовий Тгирреп ... ,
Heeres ... ; в_ аташе

attache m

війеьковик

f

Militiir ...•
m Militiir-

m Heeresangestellte(r) m

війсы<візувати,, мілітаризувати ті

litarisieren
військовість

sen n

f

(-ости)

військово-бу дівеJlЬНИЙ
військово-господарчий

schaltlich

військово-зобов'язаний

wehrlpllichtig
військово-науковий

HeeresweHeeresbau
militiirwirtmilitiir_.

militiirwissen-

schaftlich
віЙСЬКОВО-ПОJlіціний

lich

militiirpolizei-

військово-технічний

nisch
m

вік

(_ку)

Alter n;

militiirtech-

допризов
ний в_ vогmilШігіsсhеs Alter
в_ Einberulungsalter
n. diens!pllichtiges Alter n: СJlУЖ
бовий в_ Dienstalter n
вікно
Fenster n; верхнє в_ ОЬегпризовний

n:

lenster n; дахове в_ Dachllehster
n. _Iuke Г: довгасте в_ liingliches Fens!er n; КОНТРОJlьне в_
Kontrollfenster n; Jlосникове в_
Olimmerlenster n; нижиє в_ ип
terlenster n
вікоиници f Fens!erladen m: в_
бійниці Schartenblende f
вlконце n Fens!erchen n; в_ обек
тиву ObjektivverschluВ m
вІко n Deckel m; пружинне в_
Schnappdeckel m
віJl m '(ВОJlа) Ochse m; запряговий
в_ Zugochse m
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вІльний вІд службн

вІльний від слУжби dienstlrei
вІльність f (-пости> РгеіЬеіІ (: в_
дІі Aktions_, Hand!ungslfreiheit (:
оперативна в_ Operationsfreiheit
(: в- пересуванни BewegungsігеіЬеі! (: в- чинностн Hand-

!ungsfreiheit f

Вільнонайlманнй,

-пятнй

worben

ange-

вільноносннй freitragend
вІльха f Er!e f
вінець т (-ПЦlI> Кгаnz т, Кгопе f
вlник т Besen т
вінок т Kranz т
вінчастий kranzfOrmig
вІра f G!aube т, Vertrauen n, Zu-

trauen n
Kurve (, Schleifenkurve (,
Wendung ; крутий в_ hochge,
zogene Kurve (: положистий в_
abschiissige Kurve (: прямовис
ннй в_ sепkгесhtе $ch!eifenkurve f
вІрність f (_ностн> Treue (: обов'язкова в_ Pflichttreue f
віраж т

вІрогІднІсть f (-ности> VerliiВlich
вlроломннй heimtiickisch
[keit f
вірш т Gedicht n, Zeile f
вісімка f АсЬІе! n
вІск т (воску> Wachs n: земля

Erdwachs n;
Bienenwachs n

ний в-

ПЧОЛЯЧНЙ в_

вlcннк т Nachrichtenblatl n; в_
військовнх розпоряджень Нее

resverordnungsb!atl

n:

в_

роз

n:

поряджеиь Verordnungsblatt
в_ розпоряджень армlі Armee-

verordnungsbIatt n
вістка f Nachricht (; збирати в-п
Nachrichten рІ еіпЬоlеп
вістуи т Unteroffizier т, Korporal т
вІстря n Юіпgе (, Schneide f
вісяииця f Buchse (, Achs!ager n
вісяиичний Buchsen ...•
вісь f (оси> Achse (, МіІІеIliпіе 1:
гарматия в_ Geschiitzachse (: в
гарматия GeschoBacbse 1: задня
в- Hinterradachse 1: в_ заход
ження Schwenkungsachse 1: в_
зв'язку Verbindungsachse f; здій
мальна в_ abnehmbare Achse 1:
в- каналу цlвкн See!enachse (;
в- ляфету Lafettenachse (: в
мосту Briicken!inie (: нездіймаль-

вІшалка

на іІ_ unauswechseIbare Acbse (:.
в- обертання, обороту
Drehachse f: в- операціі OperationsасЬве (: в_ передка Protzachse Г:
передня, в- Vorderradachse (: в
пlд'ємиого мехаиlзму Нбhепгісht
welIe f: в-поверту Sсhwепkungs
асЬве (: подовжня в_ Uingsacbse
(: поперечна в- Quer.achse (:
похІдна в_ MarseЬachse (: ·в_
почепу (елек.) Aufhangeachsef: в
ручки KurbeL, Stie!lachse (: в_
еилн Kraftlinie (: в- спуску АЬ

zugsacbse (: в_ стрlльна, кулі
GeschoBachse (: трубчаста в_
гбhгепfOгmjgе Achse (: тягова в_
Zugachse (: в_ цапфн Zapfenachse
(: в_ цlвкн See!eJL., LauL,
Rohrlachse f
вітер т Wind т: береговий в_
ab!andiger Wind т: боковий в
SeiteIL., Querlwind т; великнй в_
starker Wind т: малий в_ lеісЬ
Іег Wind т: навальний в_ Ьеі
tiger Wind т: помІрний в- та
Вiger Wind т: попутній в- Riikkenwind т: супротивиий в- Ое
genwind т; ходовий в_ Riickenwind т
вітерець т <_рця> !еісЬІег Wind т
вІтрило n Sege! n: пливти BJI
вітрильний Sege!...
[segeIn
вІтрильник т Segelschiff n
вlтрlолевнй Vitrio! •..
вітрlоль т (_олю> VHrio! n
вітровказ т Wetter_, Windlfahne (,
Windsack т: малий в- WindіаЬпсЬеп n
вітрогlн т <_гону> Windfang т,
Liiiter т, УепtiJаІог т; Ieichtsinniger Mensch т: в- мотора Мо
torgebI1ise n; всисииіі в_ ЕпtIііІ
Іег т; в_ З ручною передачею
HandJiifter т; пlдкіпиий в- Мі

nengeb!ase n

вІтромір

т

Wind-

вітрун (безрушіііний літйк)

т,

анемометр

SegeI-

rnesser m, Anemometer n

fIugzeug n

вlтряк т WindmiihIe f
віття n Gezweige n, Geast n
вІцеадмІрал т VizeadmiraI т
вІшалка f Юеіdегlhakеп т, -гесЬеп т

віядукт
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t

віядукт mViadukt т, НосЬЬаЬп
віяло n Facber т, F1ugbabngarbe t;
рі'ВНОбіжне в_ GIeicb1aulverlab-

ren n;

ручне в_

в'!зд т ЕіпlаЬт!
вйОкати

Plerde

Hand1ultwede1 т
Einzug т
antreiben (durcb

t,

Zurul)

вказlати, _увати zeigen, anlweisen,
bilL (ацl etwas bezeichnen)
вказівка
Weisung
Direktive f,
Vorschrilt t; в_ ужиття Ое-

t

t,

brauchsanweisung f
вказlвняй zeigend; Zeigfвказ[ів ]ник т Anzeiger т
вказування

gabe f

n

иапрямку

Kur"an-

f,

вклад т Ein1age
hinter1egter Веtrag т
вкладень т <-дня) Lagerscha1e
вкладка
Бп1аgе f
вкладнйй ein1egbar, einschiebbar
вкриття n Bedeckung (; Decke f;
РОСJ!Йнне 11- Bepflanzung (, Веwachsung f; снігове 11- Schnee-

t

t

decke

влада

t

f Herrschaft f, Oewa1t

t,

Re-

gierung f; військова в_ mшtагіsche' Oewalt (; днсциплінарна в_
Stra'-, Diens!lgewalt (; зв6рхня
IL Oberherrschait f; місцева 11Lоkа1Ьеhбгdе (; найвйщав_ Obergewalt (; радянська в_ Sowjetregierung (; цивільна в_ zivile
Oewalt t, zivile Herrschaf! t
власник т Eigentiimer т
властйвість t <:"'вости) Eigenscbalt
·f; .Beschafienheit (, Wesen n; бай"на В_ КаmрfеіgепЩmliсhkеіt (;
B~rpYHTY Bodenbeschallenheit (;
в_ місцевости OeНindebescba!!euЬеіІ (; MarHeTHa в_ Magneteigenвласть f Belugnis f [tiimlichkeit f
влаштування n Oestaltung (, Бпrichtung (; в_ місцевости Ое1ап-

deeinrich!en n

вловІ йти,

ВJlоговииа

-лювати

au!fangen
f Нбh1uпg " Vertielung f

влім т <в лому) ЕіпЬгцсЬ т
влучllнин n Au!!r.llen n, Einsch1a-

.gen n ,

влучlати, _йти !rellen, aulschlagen
&лучення 11, Sch1ag т, Einschlag т,
. ·ТгеПОсЬц6 т; В_ в .гармату Ма;,teriaI:tr.efiel' т;·.IІ-' в тІло гармати

Rohrtrefler т; в_ гарматня ОеscboBeinscb1ag т;' IL головкою
гарматня Spitzentre!fer т; в_
торпедою Torpedotrelier т
влучний trellsicher, trelllich; woh1. gezielt
влучнІсть t <-ности) Trel(i) Iliihigkeit (, ~ісЬегhеіt f; '11- вогню
Trellsicherheitf; в_ зброі Wallenprazision t; в_ стріляння SchuBsicherheit f
вмашер[ов]увати einmarschieren
вмашерування n Einmarsch т
вмивальня t <_нІ) Waschtoilette f
вмикання n (елек.) Schaltung, Еіпschaltung f; групове в_ Serienscha1tung t
вмнкати, увімкнути schalten, еіпscha1ten, einschlieBen; в-ся, увім"нутися sich einlschalten, аісЬ а,,вмілі сть <-лости) Kunst (; Кепп!пі"
f; в_ шифрування Chiffrierkun"t
f; фахова в_ Fachkenntnis t;
фортифікаційна в_ Вeiestigungs-

kunst f

вмістй[ли]ще n Lаdегапш т
внесок т <_ска) Antrag т; hin!er1egter Betrag т
внівець ІоІа1,

t

ganzlich

вовківня
<_нІ) Wolisgrube f
вогкість,! <-костн) Feucb!igkei! f
вогкомір т, вологомlр т Hygro-

me!er n

вогнегасник т Fеuегlбsсhег т
вогнемет т F1ammenwerier т; .ранцевий в_ Riickenl1ammenwerler т
вогнеметання n F1ammenwerfen n
вогнемётний Flammenwerier, ... ,
вогнемlстр
m Feuerwerker т;
старший 11- (булавний артилерії)
Oberfeuerwerker т

вогнепальний SchuВ .. о, Fener.·o о
вогнеприпаси рІ <_сів) МцпіІіопзvorrate nlрl

вогнепровід т Ziind1ei!nnI!' (; В_
мінного заряду Minenleltung t;
повільногорючий 11- Leitleuer n
вогнесклад т МunШопs1аgег n
вЬгнеlстійкйй, _тривкйй feuerlest
вогнище n Her'd m
вогонь т <_гию) Feuer n; автоматйчний в_ au!oma!isches Feuer
n; артилерlilний 'в_ . ArI01erie-

lener n;

безпосередній в_

direk-
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tes Feuer n;
Dauerfeuer n,
Feuer n; бічний

безупинннй

в_

uпuntегЬrосhепеs
в_ Flапkепfеuег

n; близький в_ Nahfeuer n; бути

під в_ нем іт Feuer Iiegen; в_
взад Feuer n zuriickziehen;
в_
випалом Sаlvепfеuег n; відкритн
в_ Feuer n егб!!пеп;
в_ вширш
Breitenfeuer n; влучний в_ Zielіецег n; в_ вперед Feuer n уог
verlegen; газовий в-, Oaslfeuer n,
_schieBeu n; гарматнІй в_ Ое
schiitzfeuer n; гасловий в_ Signalfeuer n; пруповий в_ Огцр
ре11-, Serienlleuer n; гураrанний
IL Trommelfeuer Щ
густий в_
Sсhпеlllеuег
n;
rвинтlвчаний,
рушничний в_ Oewehrfeuer n;
далекий в_ Fern!euer n;, далекий
в_ артилерії Artillerieweitleuer n;
держатн під вогием ті! Feuer
belegen, unler Feuer hаltеп; днві
зі/інний
в_ Abteilungs!euer
n;
дійсний в- '~ігkuпgsfеuегn, wirksames Feuer n; В_ для очищення
ворожих позицІй Raumungs!euer
n; допоміlжний, _чний в_ Епt
lastungsleuer n; дужий в_ heitiges Feuer n; дуловий в_ Мііп
dnngsleuer n; в_ з незміненнм
мірник/ім Feuer n ті! ungeandertem Aufsatz; замаск/іваний в_
rnaskiertes Feuernj ззслfплювапь ..
ний в_ Blendleuer n; заслонний
в_ Sperrfeuer n, Feuerwalze (, АЬ
riegeIungsieuer n; звислий В_
Steilfeuer n; зменшити в_ Feuer
n damplen; змІцнити в_ Feuer n
verstarken; застановити В_ Feuer
n einstoHen; в_ ззаду Riickenleuer
n; зосереджений В_ konzentrier~
les 'Feuer n; в_ Із розсівом
Slreu!euer n; ізоляційний в_ АЬ
riegelungsfeuer n; інтенсивний В_
Iebhaftes Feuer n; картечннй в_
Kartiitscl,enfeuer n; керуватн в_ем
Feuer n Ieiten; комбін/іваний в_
kombiniertes Feuer n; кулеметний
в_ Maschinengewehrfeuer n; ма
скувальний в- Tarnungs_, Уег
sсhlеіеГUПl:sllеuег n; масовий в_,
В_ піх6тних мас Massenfeuer n;
мІнометний в_ Міпепlеиегn; нав
скісний !І_ Schrag_, Querlleuern;

вогонь

наземний в_

Flachleuer n, rasan-

tes Feuer n; невтралізуючий в_
NiederhaltungsschieBen n; непере
ривний в_ ОаиегІецег

n;

неспо

діваний в_ Oberraschungs!euer n;
нищильний в_ Vегпісhtuпgsfеuег
n; носовий в- (корабель) Bugіеиег n; обор/інний В_ Abwehrіеиег

n;

Leuchtfeuer

освітлювальний

n;

в_ ВIendleuer
НБНеп!еuег n;

8_
осліплювальний
пекельний в_
перебіжиий
в_

n;

SchnelL, Lauf(f)lfeuer n; пере
важ[аль]ннй в_ iiberIegenes Feuer
n; перекидний в_ Wurfieuer n;
перенести в_ Feuer n vегlеgеп;
перервати в_ Feuer n аЬЬгесЬеп;
переривчастнй в_ uпtегЬrосhепеs
Feuer n; переслідувальннй в_
Ver!olgungsfeuer n; перехресннй
в_ Kreuz!euer
n; підготоВНИіі
Vorbereitungsfeuer n; підтриму
Feuer n паЬгеп; підтри
мувальний в_ Unterstiitzungsfeuer
в_ по площі Strichfeuer n;
в_ поверхамн Terrassenfeuer n;
повільний в_ Іапgsаmеs Feuer n;
ватн в_

n;

под/івжннй в_ Langs.., Streichl!еnег n; полОгнй в_ Steilfeuer n;
поодинчий в_ EinzeL, Schiitzenlіеиег n; посередній в_ іпdігеklеs
Feuer n; припннитн в_ Feuer n
еіпslеlIеп; прнцільний в_ ZieI!еиег n, direktes Feuer n; пр/і
стнй в_ rasantes Feuer n; прямо
висннй в_ Vertikalfeuer n; рап
тово відкритий в_ schlaglertiges
Feuer n; рикошетний, сп/івзннй
в_ RikoschelL, АЬрrаЩlеuег n;
рідкий в_ Iangsames Feuer n;
рідкий стрілецький в_ Iangsames
Schiitzenleuer n; розпочатн в
Feuer n аиlпеЬтеп, егб!!пеп; руй
наційний В_ Zеrstбгuпgs!еuег n;
рух/імий в_ beweglichesFeuer tI;
систематичний в_ geregeltes Feuer
"; в_ скоками Stafiel!euer n; в_
скоками
вперед Staffelfeuer n
пасЬ vorwarts; в_ скоками назад
Staf!elfeuer n пасЬ riickwarts; в_
спалахом Spritz!euer n; СТРНМУ
вальний в_ Sperrfeuer n; стрі
л~цький в_ Inlanterie_, SchiitzenlІеиег .n; супровідний IL .Ц.egleit-

303

вогонь

lеиег

таборовнІ! в_ 'Lager_,
Wachtlfeuer n; тиловиl! в_ Riickenleuer n; точииl! в_ Punktleuer .n;
тривалиl! в_ Оаиегlеиег n; тур
буваЛЬниl! IL Stiirleuer n; удар
инl! "-- Aulschlagleuer n; ура
ганииl! в_ Trommelleuer n; флян
ковиl! в_ Flankenleuer n; фрои
тальниl! РгопІаllеиег n; в_ чер
гамн Lagenleuer n, ReihenschieBen

n;

чоловИI! в_ РгопІаllеиег n;
шквальниl! в_ stoBweises Реиег n

n;

f Wasser n; водопровідна в_
Leitungswasser n; (рунтова в_
Orundwasser n; джерельиа в_
Quellwasser n; 33 водою der
Stromungnach, тіІ der Stromung,
s!romab; зайвинна IL Аыlв-
wasser n; мінеральна в_ Mineral-

вода

wasser n,

Вгиппеп

т;

питна

В_

Trinkwasser n; підrрунтова в_
Orundwasser n; переціджена в_
li1trier!es Wasser n; проти води
gegen den Strom, stroma'1!(war!s);
спускати на в_у zuwasserlassen;
стояча В_ s!ehendes Wasser n
водень т <_дия) Wasserstolf m
водн pl Oewiisser n
водіВ т <_дія) Lei!er т, Fiihrer т
водннк т Schi!fer т
водовідвідннl! Entwiisserungs о о о,
Wasserlei!ungs о о О
водовіз т <_воза) Wasserfiihrer m
вододІл т <_долу) Wasserscheide f
водозбір т <_бору) Wasserbecken
n, Bassin n
водозбірня f Wasserlbecken n, -ге
servoir n
водоl!ма t Wasserlbehiil!er т, _ге
servoir

fl,

Wasserlinie t
See_, Wasser_, Schwimmerlllugzeug n; В_ з подвіl!ннм
поплавцями Doppelschwimmer!lugzeug n
Водоlмет
т,
_граl! т
Springbrunnen m
водомір т Wassermesser т
водонепроиикливий wasserdicht

водокрес т
водолітак т

водонепроникливість

f

WasserundurchHissigkei!

<_вости)

t

водоохолодний Wasserkiihlungs о
водопад т Wasserfall т

•

О

вольтнже"

водопій[ло

n]

т

(Plerde....) Triinke

водопостачання

gung

t
t,

t

Triinks!elle

n

водопровід т <_воду)

tung

....anlage t

водонепроникливість

t.

Wasserversor ..

t

Wasserundurchliissigkeit

Wasserllei<_вости)

t

водопрослід[ок] т, кільватер т
Кielwasser n
водоріз т Wellenbrecher т
[т
водоспоживання n Wasserverbrauch
водостік т <_току) Wasseriabf1uB
т, _аы1и!гіппеe f
водотриск т

Springbrunnen

т

водотя ігаЛЬНИI!,_шннl! Wasserhebe .. o
водотяжня
Witsserpumpe
водохолодження n Wasserkiihlung
водохолодильннй Wasserkiihlungs ...
водощільннl! wasserdich!

t

t

водуватн, осідати на воду

воєиннl! Kriegs о о о
военнозобов'язаниl!
военнопошкодованнl!

beschadigte т
вожаl! т <_жая)

t

wassern

kriegspf1ichtig
т
Kriegs-

Anltihrer

т

вождь т <_дя) РііЬгег т, Be!ehlsЬаЬег т;
ГОЛОВНИЙ в_ ОЬег

be!ehlshaber m

возяло n Fahrzeug n
возівня f <_ні) Remise
Schup~
воїн т Krieger т
[реп т
войовнтнl! kriegslus!ig
войовище n Кriegsschauplatz т;
побічне в_ Nebenkriegsschauplatz
воl!ов[н]ик т Krieger т
[т
воl!ов іннцький, _нтнй, -"ичий krie-

t,

gerisch, kamplIustig

волога Г, вільга f ·Niisse
вологнй !еисЬІ, паВ'
волого мір т

Hygrometer

" РеисЬ
[tigkeit t
Feuchtigkeitsmesser Іп,
т

n Herrschaft t, Besitz т
besitzen, beherrschen, іт
Besitze sein
волокитетво n Herumtreiben 1"
волосіния n Beharrung t
воля t <_лі) Freiheit t, Ungebundenheit f; з власио і волі аиl
вольт т Volt n [eigenen Wunsch т
вольта t (в кінн6ті) Volte f
володіння
володІти

вольт-ампер т УоlІатреге
вольтаметр т Voltmeter m
вольтижер т VoItigeur т

n

. keit (, Au!sassigkeit f

ворожнечість (. (_чости) Feindвороний rabenschwarz
[schaft f

(металь ) Ьгііпіегеп
НеЬеЬаиm т
ворохlбник т Au!wiegler т
ворохlбнlя -(" --ицтво n Rebellion
(, Aulruhr т
ворохОбитн Unruhe
stilten, аи!

воронувати
воротило n

wiegeln

ворУlшити,
геп,

вправа
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вольтижуваиня

вольтижування n Ktins!ritt m
вольтнжуватн voltigieren
ворог т Feind т, ,Oegner m; ві
дірватися
вІд
в_а
sich vom
Feinde abse!zen; задержати ІІ-а
den Feind s!eHen; зазначений в_
markierter Feind т; заскочити
в-в den Feind iiberraschen; на
трапити иа, в-в аиІ den Feind
s!oBen; переБІгати до в-в zuill
Feinde iibergehen; поза досягом
в_а аиВег der Einwirkung des
Fеіпdеs; погнати в-в dеп Feind
ver!olgen; прогнати в_а den
Fеіпd vегjаgеп; розпорошити в-в
,den Feind zers!reuen; потрапити
на в_а аи! dеп Feind stoBen
ворогування n Au!sassigkeit f
ворожий leindlich
,
ворожість. f <_жости) Feindselig-

f

...xH~TH

beriihren;

bewegen,

гііЬ

В_СЯ, -хнутися
зісЬ bewegen

sich гііЬгеп,
ворушІння n Bewegung (; ВегиЬгеп
восківка f Wachspapier n
[n
вохра (глинувата барва) Ocker т;
жовта в_ gelber Ocker т; зеле
на в_ grilner Ocker т; червона
11- го!ег Ocker т
вош[а (] т Laus f
воюваиия n КгіеgШhrеп ..
воювати Krieg т lиЬгеп
воюючий kriegliihrend
воякІа] т Soldat т, Krieger т;
11- вІддІлу караних Solda! т
zweiter Klasse; в_ зв'язк~ Уег
bindungssoldat т; в_ з покли
каиня Berulssoldat т; кадровий
в_ Stammannschalt (; в_ крайо
'в61 оборони Lіщdwеhгтапп m;
майстровий в_ Professionist т;
в_ морськ6ї піхоти Seesoldat т;
рядовий в_ Мам т, Оетеіпе(г)
т; старий в_ аl!ег Degen т

вояцтво n. стрілецтво n Sоldаtепl
volk n"._tшп n
вояцький soldatisch,
зоldиІепЬа!І,

Mannschafts •.. , Splda!en ...

впад

т

Еіп!аlI

т;
в_ війська
т, ~ЇпЬгuсh т
Еіп!аllеп ,n; Miindung f

Truppenlein!all

впадання

n

(FluB)

впевиlити,

_яти

sichern
вплав schwimmend

iiberzeugen, ver-

вплив т Еіпgапg т; ЕіпПuВ m;
атмосферний в_ TageseiniluB т;
дисципліиарний 11- DisziplinarеіпilиВ т; зменшити в_ ЕіпПиВ
т
schwachen; моральний в_
тогаliосЬег Ei!lfluB т. moralische
Wirkung і; метеорологlчннй в_
Witterungsein!luВ т; оперативннй
11- фортеці AuВenwirkung f еіпег
Festung; 11- погоди Witterungs-

ein!luB

-

т

впливания n Еіпwігkuпg f
впливати на кого EiniluB т ~usііЬеп. beeinilussen
впливовий ein!luBreich
вповзlати. -тн hereinkriechen
вправа f Obung (; батальй6иова
в_ Bataillonsiibung (; БОЙОВ, а в_
Gelechts_, КатрflilЬuпg
11- В

націлюваині

.1;

Zieliibung (; вій
ськ6ва в_ Truppeniibun.!)' (; вій
CbKOBO-ПРИКJlадllа в_ mili!arische
VогШhгungsііЬung (; гімнастична
в": LеіЬеsііЬuпg (; в_ до наступу
АпgгilfsvогilЬuпg (; двоБІчна в_
Obung f ті! Oegensei!igkei!; до
даткова в_ Nach!ragsilbung' (;
в_ для частин Abteilungsilbung
(;- в_ з приладдям Oerateilbung
(; маршова в_ Мarschilbung (;
в_ на плянІ Planiibung (; нІчна
11- NасhШЬuпg (; одноБІчна JL.
Obung f оhnе Oegensei!igkei!;
осІння· '11- Herbsfilbung (; підго
товча в_ Voriibung (. УогЬегеі'tuпgsilЬuпg (; 11- одинцем Еіп
zеliiЬuпg (; показ она 11- Уог
ШhгuпgsііЬung (; прикладна B~
praktische Obung (; в_ прнспо
сlблеиа до воєнного часу kriegsmiiBige Obung (; рамцева в_
, RahmenUbung (; саперна в_ Ріо
піегilЬung (; В_ стріляння SchieB-
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вправа

. UЬuпg (; тілесна в_ KorperUbung
(; упередня в_ YorUbung (; в_
,.' шерегом gliederweise Ausbildungt
ВПJlаВJlість (, <-ности) OeUblheil t"
.', ·Kunstfertigkeit (; Leislung , .. в.:
стріляння SchieBferligkeil "
впУ':К.1ft ЕіпlаВ. .т; в_ повІтря
WщdещlаВ т

враlжати, -зити

sch!agen (Feind),
ver.Jelzen
J1ражаючий легені lungenschadigend
вражений getrofien
.
вражІння n Eindruck т
вразливість f <_вости) E"mpfindlichkeil f
врозсип, врозтіч auseinander
вруб т Еіnhaп т
всепереМОЖIfИЙ siegreich

І!сесторонність

" seiligkeit'

t .

f

<_НОСТІІ)

Уіеl

всеукраlНСЬКIfЙ aIIukrainisch
всисl аль ]ний Einsaug ... , AufSaug ...
вснсання n Absorplion
Aufsauвсідлати salleln
Igung f
всмоктlати, _уватя ei!L, auflsau-

t,

gen, absorbieren
n Aufsaugung (, АЬsorption f
вставний zum Einselzen (beslimml)

всмоктування

вступленнli"n1I1Iёлужбу Diепslеіп
всувний еіпsсhіеЬЬаг
Ilritl т
всюдиlздний gеlапdеgапgіg
всякати еіпdгіпgеп
втаборитися sich іт Lager befesliвт~ча f Fluchl (, Deserlion f
[gеп
втикати,

вткнути,

у_

ei!L, auL,

І' hіпеіпlstесkеп
втихl ати, -нути abflauen, verslum"'теп;' sich Ьегuhіgеп
вти)(омJiреllНЯ n Beruhigung f
втікач 'т

Deserleнrm; бутн втікачем desertieren
втІлення n рекрутів (до частин)
о. 'RekruleneinsteIIung f
втома f MUdigkeil f

втомlJIювати, '...JIяти,

machen'

_ити

miide

f <-ности) Auffas'sUngsfiihigkeilf
f .Yerlusl т, ЕіпЬuВе (;
бойова в_ Kampfverlusl т; В-Н
в
особовім
складІ
Personalverlusle pZ; воєнна в- Kriegsverlusl т; загальна в_ Oesaml-

второпність
втрата

вузькість

verIusl т; 'Зменшити в-и Yerlusle pZ vermindern; значнІ В-Н
erhebliche Yerlusle pZ; наносити
в_и Yerlusle pZ ЬеіЬгіпgеп; по
повнювати в-н Yerlusle pZ erselzen; в_ часу Zeitverlllst т
втрим[ув]ати behauplen, feslhalten;
в-ся sich Ьеhзпрlеп, sich halten
втручання n Einmischung f
втручlув ]атися,
встряватн
sich
einmischen

BT~~IYB]aTH, вт.ягти

e!!L, hereinl-

. zlehen; absorbleren, еlпsаugеп
вуглеводень

т <_дня) Kohle!L,
. Wasserlstoff т
вуглекlвас т, _яслота f Kohle!L,
Sauerl вlоІІ т
вуглекисляй kohlensauer
вуглепромисловІсть f <-вости) Koh-

lenindustrie f

вуглець

т <_леця)

Kohlensloff

т

вугляк т Karbid n
вуголь т <_гля) Kohle (; активо
ваний
в_
aklivierte коыe f;
брунатннй в_ Braunkohle f; де
ревннй в- Holzkohle (; кзм'яний
в_ Steinkohle f
вудила pZ ОеЬіВ n, Zaumzeug n,
Trense f; байрачні в_ Kan,daren-

gebiВ n; трензельяl В_
трензельні
в_ DoppelgebiВ n

gebiB n;
вуздечка
вузияа

f

і

Trensen-

байрачні

Halfter т

f EngpaB

OebirgspaB

т

т;

rlpcblta

вузол

в_

т <-зла) Кпоlеп т; гір
ський В_ Oebirgsknolen т; 0_
дорІг SlraBenknolenpunkt т; за
лізничий
'0_
Eisenbahnknolenpunkl m; звнчайний В_ einfacher
Кпоlеп т; мертвий в- Schleifknoten т; німецький В_ Zimmerschlagm; морський в- Seeknolen
т, Maslwurf· т; в_ опору Stiitzpunkt т; в_ петлею Schiebknolеп т;
простий
в_ einlacher
Knolen т; причальний в- Mastwurl m, Plahlstich т; рибаль
сь"ий В_ Fischerkoolen .т; ткаць
кий' в- Weberknolen т; шляхо
вйй В_ Wegeknolen· т

вузькість

f

<-кости)

Eoge f
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вузькоколНІка

t

вузькоколІйка
Schmalspurbahn f;
IL З ручною тягою Handbe!riebsЬаЬп
вузькоколlйнвй schmalspurig
вулиця
StraBe
Oasse
перехресиа в_ Kreuzgasse
вусикІ'І р! (-"Ів) рііыогпn n (Ьеі
вуста р! (вуст) Mund т
[Insekten)
вухиаль т (-ля) Н,u!еilеппаgеl т
вушко
()se t; ОЬгсЬеп
Strippe
(ат Stie!el)
вхід т (входу) Еіп!гіІ! т, Еіп
gапg т; В_ до rалерії S!оПеп
~іпgапg т; в_ до селнща Or!seingang т; кульовйй в_ LadelосЬ n

В_
ся апtгеtеп; sich аuf.tеПеп
в'юк т Packtasche (; кулеметннй
в_ Маsсhіпепgеwеhграсktаsсhе t;
набійний в_
Patronenpacktasche
(; передній в_ Vordergepack n

t

t

t

kei! t;
Реиег n
luпg

t

n

вчасність

вчинок

t,

t

т

t;

<_ности)
вогню

<_нку)

t,

Напd-

апtгеtеп;

не в_ Кreuzbund т; стяжне в_

Schleuderbund т
f Biinde! "; а_ дроту
Drahtbund т
в'язкйй zahfliissig
в'язнйця t Strafanstalt f, Оеfапgпіs
n; забрати до в-і іп Oewahrsal1l
в'язка

Rech!zeitigrech!zei!iges

Та!

sammeln;

в'юковий Pack .•. , Last '"
в'ючак т Pack_, Tragltier n
в'ючити packen, Ьерасkеп
в'ючний Last , .. , Pack ... , Saum ...
в'язании " Віпdеп n; звичайие IL
gewohnliches Binden ,,; иавхрес

n,

а_

газомір

вшикувати

І

ЬгіпgеJi; слІд ча в_ Uпtегsuсhuпgs
gеfапgпіs n

r
гавань
гавбиця

t,

прйстаиь

t

На!еп

m

t Haubitze t; гІрська
Oebirgshaubi!ze (; польова
Feldhaubi!ze t
гавбичний Haubitzen ...
гавптвахта f Haup!wache f

Oiftgas n; підlймальний
г_ (баль6ну) Traggas "; пови
буховий г_ Sргепggаs ,,; по.,

НИй г_

г_
г_

n;

газ т <_зу) Оа.
бальоиовий г_
(до напавнювання) ВаПапgаs n;

безбарв[нlий г_ f.rbloses Оа. ";
бойовйй г_ Kampfgas n; болотя
НИй Г_ Sumpfgas n; вибуховий г_
explosibles Оа. ,,; випускати г_
Oas n abblasen; вистрlлюваний
г_
SchieBgas,,; вихлипнЙй г_
VегЬгепnuпgsgаs ,,; вуглекйслий
г_ kоhlепsаuгеs Оаз ,,; гірчйчний

r _ Senfgas ", Урегі! n; гримучнй
г _ КпаПgаs ", Hydrooxygen n;
димовйй Г_ Rauchgas n; драж
ЛЙВИй г_ Reizgas n; задушливнй
Г_ Stickgas n.; erstickendes Оа. ,,;
їдкйй Г_ Лtzgаs ,,; копальняний
г_ Schlag'\yetter n; нарнвнйй г_
hautschadigendes Оаз n; нетрив
КЙй г_ fliichtiges Оа. n; отруй-

ний г_(рушій) VоПgаsn; подраж

НЙй г_ Reizgas ,,; пороховий г_
Pulvergas ,,; просяюітн т_ом
gаsuпdісht

sеіп;
свlтйльний г_
слlзнйй Г_ тгапеп
tranenerzeugendes Oa~ ft;

Leuchtgas ,,;
gas n,

стйснений г_ PreBgasn; ТРИВКйй
г_ реrmапепtеs Оа' ,,; ТЯЖКЙй г_
schweres Оа. "; чаднйй г _ КоЬ
lепохуd "; чхальний г _ niesenеггеgепdеs Oas n
газета f
Zеіtuпg (;
стіниа г_
Wапdzеіtuпg f
газів ня f Оаslапstаlt (, _werk n
газобаJlЬОН т Oasbehilter, т
газобальонний Oasblas '"
газовизначник
т
Оаswаhгпеhтuпgsаррагаt т

газовнй Оа ••..
газозБІрник т ВаПапатте
газомет т Oaswerfer т
газомІр т Oaszahler т
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газонебезш!чннй

газонебезпечннй gasgeiiihrlich
газонепрониклнвнй gasldicht, _iest
газонепрониклнвlсть
<_востн)

Oasdichte

t

t

t

газоохорона
Oasschutz т; зБІрна
Г_ Kol1ektivgasschutz т
гаЗОПРОНИКJlнвість
<_востн) Oas-

verwendbarkeit

t

t

t

газопровід т Oasleitung
газопровідннй Oasleitungs ...
гаЗОПРОНИКJlВість
<-вости) OasdurchНissigkeit f
газотвірннк т Oaslgenerator т,

t

_erzeuger m

газочисннк т Oasreiniger т
газощільннй gasdicht
газуватнй gaslOrmig
Газьна конвенція
Haager Abkomтеп

r_

n;

t

f

конвенцІя

про мор

ську війну

Haager Abkommen n
den Seekrieg; Г_ конфе
ренція Haager Konierenz t
ііЬег

га!!

т

<гаю>.

Oehiilz n

гайок

n

т Наіп

гайнування
Vergeudung
часу Zeitvergeudung
г_

t;

т,

(;

г_
стрl

Munitionslvergeudung t, -verschwendung f
гак т Haken т;
г_ байрачного
лива

ланцюжка
Кinnkettenhaken
т;
дишельний г _ Deichselhaken т;
г_ для голівника Schlepphaken
m; г_ для в'юна Packhaken m;
запряжний в_ Vorspannhaken m;
орчнковий г_ Ortscheithaken т;
г_

передка

Protzhaken т;
".

г_

штельвагн Stranghaken
гакуватий hakenfOrmig'
галапас

L_rm

галоп

Schmarotzer т
Liirm m; без галасу

оЬпе

Оаlорр m; ВИДGвжений
r_,gestreckter Оаlорр m; г_ з лі

вої ноги Linksgalopp т; г_ з
правої ноги Rechtsgalopp т; ко

ротний г _

abgekiirzter

т;

Оаlорр т,

неправнльний

г_

(кінь робить хрестн) Kreuzgalopp
т; середній г_ Mittelgalopp т
галопуватн gаlорріегеп

галтель т, гонтель т

(Oeschiitz)
n Oezweige n

галуззя

Halsreif

т

<-зі)

НеттвсЬиЬ

т;

автоматична

г_

automatische Вгетве (; внутрішня
г_ NabeIL, Innenreihenlbremse (;
гідравлічна г_ Fliissigkeitsbremse
(; глlцерннова г_ Olyzerinbremse
(; дулова г_ Miindungsbremse t;
запасна г_ Notbremse (; кодlль
на г_ Seilbremse (; колодкова
Г_ Klotzbremse (; колІсна
г_
Radbremse (; кружалова г_ Reibungsbremse t; моторова г_ Мо
ІогЬгетве

t;

г _на

обід

Іnnеп

reiienbremse '; назверхня г_
AuBenbremse (; наколесна г_
Fahrradbremse t; пневматична г_
Luftdruckbremse t; повітряна г_
Luftbremse (; ручна г_ Нand
bremse t; черевична г _ Schullгальмовнй Brems...
[bremse t
гальмування n Bremsen n
гальмуватн, з"- bremsen
гамарня t Eisenwerk n
гамівник т (StoB-)Dііmрfег т; г_
вІдбою RiickstoBfiinger т; ресор
ннй г_ StoBdiimpfer т
гамір т <..мору) Liirm т, ОеІііт·
теl

n

гангрена

ганчірка

т

kurzer _

Zweig т, Ast m;
догірна г_ auisteigender Ast т;
догірна г_ Tpa€HTOpii auisteigender Ast т der Flugbahn; доділь
на г _
abial1ender Ast т; до
дільна г_ траєкторії abial1ender
Ast т der FlugЬаhп
галун т Alaun т
Гальма t гальмо
n Bremse (.

ганднкап

т

галас т

гармата

t'

галузь

f Brand т; Oangriin "
m Handikap n
f Lзрреп т, Wischlappen

т; г_ до чишення Putzlappenm
гаплиl к т. _чок т Schnal1e
гарб т feuer_, Bootslhaken т
гарбарня f ОегЬегеі

t

гарець

t

". <_рця) Oarnetz
treidemaB)

т (Ое·

гармата f Oeschiitz n; автоматич
на г _ automatisches Oeschiitz тІ;
автоматична протнлетунська г_

automatisches
fliegerabwehrgeschiitz n; автомобільна г_ КгаІІ·
wagengeschiitz n; баштова г_
Tur",geschiitz n; г_без запрягу
unliespanntes Oeschiitz n; бере
гова Г_ Kiistengeschiitz n; г_
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гармата

близького БОю Nahkampfgeschiitz
n; вежова Г_ Turmgeschiitz n;
гладкоцівкова
г_
glalles Ое
schiitz n; далекосяжна Г_ weilIragendes Oeschiitz n; г_ до об
логи ParL, Belagerungslgeschiitz
n; г_ звислого вогию Wurfgeschiitz n; здійматн г_ з передка
ська г_ Fliegerabwehrgeschiitz n;
залізнича г_ Eisenbahngeschiitz n;
г_ звислого вогяю Sleilfeuerge-

schiitz n; здійматн г_ з передка
abprolzen; казематна г_ Kasemallengeschiitz n; корабельна г_

SсhiifsgеsсhШz n; легка Г_ lеісЬ
lе. ОеsсhШz n; морська г_ Ма
rinegeschiitz n; моторнзована г_
КгаltzuggеsсhШz n, molorisiertes
ОеsсhШz n; Г_ иа овороті Ріуоl
geschtitz n; г_ иа плятфбрмі Бе!
tungsgeschiitz n; Г_ иа тумбі Sokkelgeschiitz n; Г_ наземного
стріляння Flach.., HorizonlalІ geБСЬЩ' n; неруХбма Г_ eingebaulе. Oeschiitz n; нерухбма проти
летунська г_ еіпgеЬаulеs FliegerаЬwеhrgеsсhШzn;
піхбтна г_
Infanteriegeschtitz n; облбжна Г_
Belagerungsgeschiitz n; основна
г_ ОгuпdgеsсhШz n; позиційна
г_ РоsitiопsgеsсhШz n; полкова
Г_ Іпlапtегіеgеsсhtitz n; польова
г_ Feldgeschtitz n;
пристрілІО
вальна Г_
EinschieBgeschtitz n;
протибальонбва

r_

ВаllопаЬ

wеhГl(еsсhШz n; протнлетунська
г_ Fliegerabwehrgeschtitz n; про
титанкова
Г_
Tankabwehrlgeschtitz n, -kапопе '; протиштур
мбва г_ Sturmabwehrgeschiitz n;
револьвербва г_ Revolverkanone
'; ,роБОча г_ Arbeilsgeschiitz n;
рухбма г_ WапdегgеsсhШz n; г_
скрІплена кІльцями Ringgeschiitz
n; спеціяльяа г_ Sопdегgеsсhiitz
n; супровІдна г_ Beglei!geschiitz
n; танкова г_ KampfwagelL.,
Тапklgеsсhtitz n; траншейна г_
Orabengeschtitz n; фаЛШЙ8а Г_
ScheingeschiJtz n; швидкострІль
на Г_ Schnellfeuergeschiitz n
гарматами geschiilzweise
гарматень т <_тня) OeschoB n;
аrітацiilннй г_ AgilalionsgeschoB

гарматня

брнзантовяй Г_ BrisanzgeБСЬОВ n; брнзантово-хемlчний <_
OasbrisanzgeschoB n; вибухбвий
Г_ SргепggеsсhоВ n;
видовже
ний г_ LanggeschoB n; вкладати
г_ ОеБСЬОВ n anselzen; газовнй
r _ OasgeschoB n; гасловий г_

n;

SignaL,

MeldewurflgeschoB n;
г_
Stickgas-

газовозадушливий

geschoB n; газовобриз8итовий
г_ OasbrisanzgeschoB n; гбстрий
г_ SpilzgeschoB n; димовий г_
Rauch.., NebeL, SchwellgeschoB
n;

г_ для зв'язку

Nасhгісhlеп

geschoB n; Г_ дО встрlлюваиня
EinschieBgeschoB n; дбвгий г_
LапggеsсhоВ n; задушливий г_
StickgasgeschoB n; запальний г_
BrandgeschoB n; г_із денною ка
мерою
BodenkammergeschoB n;
г_із подразноюречовинбю ReizgeschoB n; г_із промІжним дном
Z wіsсhепЬоdепgеsсhоВ n;
г_із
чхальною речовинбю NiespulvergeschoB n; іперитбвий г_ ОеIЬ
kreuz_, УрегЩgеsсhоВ n; металь
ннй г_ WurfgeschoB, n; набитий
г_ gеlаdепеs OeschoB n; неро
зірваний г_ Вlil1dgііпgег т, пісЬ!
explodiertes OeschoB n; особли
вий г _ Sonder_, SpeziallgeschoB
n; отруйний г_ OifL, OaslgeschoB n; паицеропробивний г_
Раnzегlgгапа!е " .....gescho8 n; по
рожнявий
г_
HohlgeschoB n;
протнбальон6внй
г_
Ваllопgе
БСЬОВ

n; рнкошетннй, сп60ЗНИЙ

г_ Querschliiger т; світивний г_
LeuchlgeschoB n; сталевий г_
SlahlgeschoB n; сталевий штам
пбваииli г_ PreBslahlgeschoB n;
унітариий г_ EinheitsgeschoB n;
універсальний
г_
UniversalgeschoB n; фосгеновий г_ PhosgengeschoB n; хемІчний г _ OasgeschoB n, chemisches OeschoB n;
штампбваний г_ PreBgeschoB n
гарматка· t kleines OeschiJtz n; г_

кіинбти КаvаllегіеgеsсhШz n; г_
піхбти Infanleriegeschii!z n
гарматний Oeschiitz _•• , АгlШегіе ...
гарматник т Artillerisl т
гармаТИR '. арсенал
Zeuglam!

n, ...haus n

m

309

гарматство

гармliтство n Artil!eriewesen n
гармаш m АгІillегізІ m
гарт т Hartung 1, Stiih!ung 1
гартування n Stah!en ", Наrlеп n
гарячйти егЬіиеп, erwarmen, Ьеі8-

!aulen

гарячка

f

РіеЬег

n, Schiittelfrost

гасйльикк т полум'я

1, _vor!age 1

гаслівець

т

Sa!zlkartusche

(_вцй)

m

Signa!apparatm
Winker т, Signalist
т, Signa!geber т
гасло n Signa! ", Zeichen n, Rul
т;
автоматичне
CBiTJlOBe г_
Tretleuchtzeichen n; акустичне г_
akustisches Signa! n; г_ в неща
стю
Notsignal n; ВНКJ!Йчне г_
Rufzeichen n, RuL, Anruflsigna!
n; внконне г_ Аusfiihгungssіgпа!
n; г_ гранатою Огапаtепsіgna!
n; г_ гудком Hupsigna! n; дн
мове
г_
Rauchzeichen n; г_

гаслівник т

лзвінком Кlinge!zeichen

n;

г_ до

заСJlОННОГО вогню Sperrfeuersigпа! n; г_ до зБОру командйрів
Kommandeurrul т; г_ до здер
жання вогнЮ Signa! ,n zum stopреп; г_ (до спраВJlення) похиб
ки Irrungszeichen n; г_ «добре

виджу» Оеgепsіgпа! n; запоБІжне
г_ Warnsigna! n; звукове г_
SchaHzeichen ", Rufsigna! n; зо

рове г_
г_ «збір

Sichtzeichen n;
комаидирів»

кіицеве

Sch!uBruf

т; морське г_
Seezeichen n;
г_ на тривогу АlагшzеісЬеп n;
оріентаційне г_ Richtzeichen n;
оптичне г_ optisches Zeichen n,
Lichtzeichen n; початкове г_

Anfangszeichen
Hornlsigna! n,

n; г_
-zеісhеп

ріжком
.роз

n;

пізнальне г_
ErkennuogsSlgnal
n; г_ рукою, майовцем Handlzeichen n, _signa! n; г_ ручного
гаСJlування

свищнком

Wiokerzeichen n; г_
Pleifsigoa! n; CBiTJlOBe

г_ Leuchtsignal n, Bliokzeichen n;
г_
сиреною
Sireoeosigoa! ~;
сnухове г_ SchаЩsіgпаl n, ,...zel-

сЬеп n; г_ тривогн АlагmSlgпаl
n; триваnе світnове г_ DauerliСЬІ n; г_ трубкою TromJ?e!ensignal n; шлях!'ве Г_ .Llnleo-

гасловий

Signal ••

[slgnal n

генеральськнй

гаслування n Signalisierung (,
chenge"un~ ,1; акустичне г_

Zeiakustische Zelchengebung 1; дзвінко
ве г_ GlосkеnzеісhепgеЬuпg (;

звукове
г_ SсhаlIzеісhепgеЬung
зорове г_ Sichtzeichengebung
(, optische Signalisierung (; г_
поnотнищами Tlichersignalislerung
ручне г_ Handzeichengebung
Winkerdienst т; світлове г_
optische Zeichengebung 1; слухо
ве г_ akustische Signalisierung

1;

1;

1;

Zeichengebung f
signalisieren

гаслувати
гаслун т

Ausgucker

(вартовий
т

1,

на

вlІхті)

гата f Оатт т, ОеісЬ т;колодя
на г_ Kniippeldamm т
гатка 1 Оатт m, ОеісЬ т, Sperr-

damm т; тарасова
bunddamm m

г_

Strauch-

гачок т <_чка> kleiner Haken т,
Hakchen n; орчнковнй г _ Оrl

scheithaken m;
zugshaken т
гейкання

n

гектар т

спускний г_ АЬ

АпІгеіЬеп

Hektar

n der Ochsen

т

гелій т <-Ilію) НеІіот n
геліограф
т
SpiegeltelegrapbenаррагаІ m, Heliograph т
геліокоптер т (рід літака) Schrau, benllugzeug n, Hubschrauber т
генерал т Оепегаl т; г_ брнгади
Brigadegeneral, Oeneralmajor т;
г_ губериатор

т;

Oeneralgouverneur

г_ губ'ернаторство

Оепегаl

gouvernement n; г_ днвlзli Оепе
гаНеиІпапІ т, Divisionsgeneral m;
г_ для осlбннх доручень Оепе
гаl т zur besonderen Verwenduog;
Г_ зброї WаЩпgеоега! т (der
101., АrI., Кау.);' г_ інтендаит
Oeneralintendant т; г_ квартнр
маilстер Oeneralquartiermeister т;
г_
JliKap· Oenera!arzt m; Г_
майор, гл. г_ бригади Оепега]
г_ полковник Оепегаl

major;

оЬегвІ т; г_ поручник, гл.
дивІзії;
г_
хоружий,
гл.

брнгадн

г_
г_

т Oeneralissimus т
генераJlЬИИЙ Оепегаl .. .
генеральський Оепегаlв .. .

reHepa!llciMYC
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геодезія

t

геодезія

Oeodiisie " Vermessungskunst (; вища г_ ЬоЬеге
геол6гія (, Oeologie f
[Oeodiisie t

геометрія t ОеотеІгіе f
герб m Wappen n
герметичний herme!isch, luftdicht
героlзм m Heldentum n
героlчний heroisch
гер6й m <_рБЯ> Held т, Recke m
гер6йство n Heldenlmut т, _tat
гер6йський Helden ... , heldenhalt,

t

heldenmiitig

герць

m

гетьман

<_рця>

Einzelkampi т
Ш; Herrscher m

m Hetman

іп der Ukraine
гетьманство n Hetmannswiirde f
гирло n ~iindung f
гицлик
m
Huleisenstollen m;
вгвинтниіі г _ (підкови) Schraubstollen m; знмбвий г_ Eisпаgеl

m

f Oesundheitsllehre (, _pilege
(, Hygiene f
гігр6метр т, вологомір m Hygro-

гігієна

meter n

гігроскопічннй hygroskopisch, feuch-

tigkeit anziehend

гідність f <_ности> Wiirde (,
гідравлІчний hydraulisch
гідрографія f Seekunde f
гідроліза
(хем.) Hydrolyse
гідролітак т, водолітак т,

t

ser_, Seelllugzeug n

гідроплян

т,

водолітак

ser_, Seell!ugzeug

Wert
[т

t

Was-

m Was-

l'

гідротехніка f Wasserbau m
гілка f Zweig т; Г_ викидача
Krallenblatt n; г_ острбги Sporn-

schenkel m
f Hiilse f; гарматнева Г_
Kartuschhiilse f; детонаторна г_
Detonatorhiilse f; мосяжна г_
~essinghiilse f; иабійна г _ Ра
tronenhiilse f; ракетна г _ Raketenhiilse f; сталева г_ Stahlhiilse f
гімиастика f Oymnastik f
гімнастикуватися turnen
гімнастичний gymnastisch, Тuгп. ' ..
гімнастівка t Turnhemd ", feldгlперболя t НурегЬеl t
[bluse t
гільза

гіпоск6п
m (рід стереотруби)
гіпс m Oips m
[Hyposkop n
гlрка
Hiigel т, k!einer Berg m
гірник m Bergmann m

f

гнlзд6

гірництво

n Bergwesen n

гіроск6п т, жироек6п
гірчиця f Sепl m
гірчичиий

m

Оуго

[skop n

Sen! ..•

гладило n ОlііЩеіsеп ", _vorrichгладкоцівкбвий Olattrohr... [tung

t

гласие m Olacis n; передннй г_
г левкиіі ziih, klebrig
[Vorglacis n
глеюватий klebrig
глиб[інь]
Тіе!е f
глибнна f Тіе!е, Tie!enpunkt Ш;
г_ води Wassertiele f; г_ еше
л6ну Stai!eltieie (;
г _ колбни
Kolonnentie!e '; г_ крнла fJijgel"
tiele f; г _ ладу Тіеlе f der Рог
шаtiоп; г_ маршу ~arschtiele (;
г_ иурту fahrwassertie!e (; г_
р6ву
Orabentiefe t; г_ смуги
Zonentiele f; г_ етрlщ!цького
приступка Тіе!е f der Schiitzenstuie; г_ фарватеру fahrwassertiele
г _ ціли Тіе!е f des Zieles; г_ шанця Orabentieie

t

t;

t

m Lot n; кииути г_
ausloten; мірити г_ом loten
глииа f Lehm т, ТОП Ш; вогие
тривала г_ ieuerles!er Топ т;
порцеляиова г_ jPorzellanerde t
глинець т <....нця> Aluminium n
глинище n Lehmgrube f
глии6зем m Tonerde t
г лицевий Nadel •..
глиця f Nade! t (Baum)
г лота f Oedriinge n
глушеиия n Diimplen ", Diimp!ung f
глушити diimpien
глушиик m SchalL, КпаЩdіітр!ег
m; Auspuiltopi m (Auto); г_
вогию feuerdampier m
гнідий kastanienbraun
гніздинка f Ze!le f, Schiitzenmulde
f; стрілецька г _ иавлежачки
Schiitzenloch
n liiг liegende
Schiitzen
гніздб 1~ Nest n, Horst Ш; ZapfenlосЬ n;
батер/йие
г_
Batterienest n; г_ замка Rohroiinung t;
запасне, г_ Reservenest ", Wechselstand Ш; кулеметне г_ ~
schinengewehrnest n; г_ міноме
глнбомір

(лот)

та ~inenwerierstand Ш; г_ иа
циліидер Zylindernest n; г_ об
тюратора Liderungslager n; г_
6пору Widerstandsnest n; і"_ 6еи
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гніздо

Achssitz т; панорамне г_ Раno
ramanest
n;
стрілецьке
г_
Schii!zennes! n; г_ торчаковоі
цапфн . Schi1dzapien[ausschnitt т.
_lager n; цапфові гнізда Zaplen,lager n
·г.ноЙовИця (. гноlвка f Jauche f
г.нуз:да .f Zaumzeug n .
гнуздечка (, вуздечка f Тгепsе (,
НauptgesteH n;
г_
підручного
коня Handzaum т; трензельна
r_ Trensenzaum 'ЛІ,
гнучкІсть f (_костн) Biegsamkeit
(; Gewand!heit f
говlрняк т, рупор т (тел.) БргесЬ

,trich!er
г.одЯна·

т

f Stunde (;

хороша

г_

schones We!!er n
т Uhr (; вежовий г_
Turmuhr (; кешеньковнй г_
Taschenuhr (; наставнтн г_ die
Uhг steHen; світніlЙ г_ LeuchtиЬг (; стіннйll г_ Wanduhr f
годівниця f FreBtrog m
гоіиня n Hei1ung f
годинннк

гоітн hеі1еп

n Pendeln n. Schaukeln n
schaulieln
f (_ностн) Oppigkeit (.
Reichlichkeit f

гойдання

гойдати
г.ОЙність

голівка f КорІ. т, КорlcЬеп tt;
г_ важеля замка БсЬІоВЬеЬеl
knopf т; г_ гарматня GeschoBspi!ze (; дерев'яна г_ Holz[knopf
m. _tas!e (; г_ держака БііЬеl[
geiiiBkappe (, ..kappe (; г_ пе
реднього облука (сідло) Ба!!еі
knopf т; г_ регулятора Regula!orknopf т; Г_ ручкн держака
Siibelknopf т; г_ стрілкн Nadelkopf т; г_ статйву Stativkopf
т; г_ трняОга DreifuBkopi т;
г_ ударника Schlagbolzenkopf т;
в_ цвяха Nagelkopf m; г_ хлн
пака 'Ventildeckel т

голівник т Бсыlррегr т, Бсыlрр-
dampler т; плазуновий г_ Rau-

penschlepper т
голка t Nadel f
голобельннй Deichsel . . .
голобельник т

Gabelpferd n

голобля

f

(дишельннй кінь)

ОаЬеl[агm т,

_deichsel f

_baum

т,

горн

f

голова

КорІ т; Наир! n; Vors!and m; г_ аванrарду Anfang
т, Те!е f der Vorhut; г_ дишля
Deichselkopl т; г_ касИна Кasino
votstand m; г_ колонн Spi!ze f
еіпег (Тгирреп)Коlоnnе, Те!е (;
г_

Spitze f des

рова

ОгаЬепв;

г_ сапн Барреnkор! т
гол[овка (, _івка f (kleiner) КорІ
т;

панцеробійна г_

(гарматня)

Panzerkopl m.

головнокомаидувач m OberbelehlsЬаЬег т, Hochs!kommandierende(r)
голодівка f Hungerstreik т
[т
голодування n Aushungerung f
голос т Stimme (, Lau! т, Топ т;
Топ т; ухвальний г_ entschei-

dende Stimme f

голосник т Lau!sprecher т
голо шення n
(Гал.), з_,
сення n Meldung f
голуб

т

ТаиЬе

. Brieitaube f

(;

доне-

поштовнй

._

голубар

m

гонведн

pl (мадяр. військо) Ноп

Taubenwiir!er т
голубйннй Tauben ...
голубник т Taubensch!ag т; вій
ськовий г _ Brieltaubenanstalt (;
головний
г_
Briei!aubenheimatschlag т; основнйй г_ Неіma!
schlag т; похідннй г _ iahгbaгeг
Taubenschlag m; г_ поштовнх
голубів Brieltaubenschiag m
голуб'ятннк nt Taubenwar!er т
гомілка f UnterschenkeI m
ved

(_ра)

т

гонець т (гінця), гінець Lauier
т, Meldelauler т, Oberbringer т
гонок т <_нка) КигЬеl_, PleueL,
гонор т ЕЬге f
[Schul\[s!ange f
гора f Berg т; крута г_ stei1er

Berg т
горб т Hiigel т, АпЬоЬе f
горбовйна f HiigeHand n
горбок т kleiner Hiige! т
горбуватнй hiigelig
гордість
f (_достн) ,Sto!z

т;

Waiienstolz т; на
ціональна г_ Nationa!s!olz т
горен т (горна) Herd т (іп der
Schmiede)
ropH"lpl Gebirge n; ннзькі г_ (до
600 м.) niedriges Gebirge n; се
редні г_ Mittelgebirge n
,вояцька

г_
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горизонт

горизонт т. обрій т Horizont m
горизонтальний waagerecht
горище
Dachlstube ( • ....zimmer
горілиць аи! dem Riicken (liegend)
горіння n Вгеппеп n; прогресивие

n

г

n

_ progressi ves

n

Вгеооеп

n

горло
КеЬ!е f
горловина
f мікрофоиа SchallІгісЬІег т
горно n k!eioer Schmelzo!en (liiг
МеІаНе) т. Fe!dschmiede f
горовииа f НоЬе (. АоЬоЬе (. Ег
город т Оаг!ео т
[hOhuog f
городина f Oemiise n; сушена г_

Dorrgemiise n
k!eioer Оаг!ео т; гімг_ Т urngarteo т
горожанський, громадянський Ziгортань f (-Ні) Ourge! f
[vii ...
горувати ііЬегЬоЬеп, dominieren
господар 'т (_ря) Wirt т, Уегwalter m
господарність f
<_ностн)
Wir!schaftlichkei! f
господарство n Wirtschaft f; вій
ськове
г_
МilШіrwіrtsсhаft
f;
приватие г_ Priva!wirtschaf! f
городок т
настичний

гостець

т

<_теця) OliederreiВen
n; Rhenmatismus т; г_ суглобів
Oelenkrheuma!ismus т

гостинець т (-нця) Laods!raBe f
гострило n Me!zvorrichtung f
гострильннй Me!z ...
гостриця f, піраміда f Pyramide
(; г_ списа Lanzenlb!a!t n,

_eisen .,,,

гострість

f

<_рости)

Scharfe f

f

гострозубці рІ Zwickzange
гостропідкованнй scharf beschlagen

гостряк т Spitzstein т; г_ шишака
(Пікелгавби,
тощо)
Неlm

spitze f

готовнй fertig, ЬегеіІ; г_ до бою
(удару) kampfbereit, schlagberei!;
г_

до

вибуху

sprengfertig;

г_

до відпливу иа море seek!ar; г_
до війни kriegsbereit;
г':' до
льоту flugfertig; г_ до підльоту
startbereit; г _ до пострілу schuB-

г_
до походу marschЬегеіІ;' г_ до прнймания (радіо)

ЬегеіІ;

empfangsbereit; г_ нести відпо
відальність veran!wor!ungsfreudig

градус

готовість f (-ностн) Bereitschaft (;
бойова г_ Катрl-, Oefechtslbe-

reitschait (; г_ вантаження Уег
!adebereitscha!t (; г_ вирушення
Marschberei!schait (; г_ відпові
дальностн за своІ чинн

УегаоІ

wortungslreudigkeit f; вовнна г_
Kriegsbereitschaft (; газова г_
Oasbereitschait (; г_ до війни
Kriegsbereitschait (; г_ до діі,
акціі Aktions-, Hand!ungsІ ЬегеіІ
schaft f; г _ до пострілу SchuВ
ber.eitschalt (; збільшена газова
г_
егhбhtе
Oasbereitschaft (;
зміцнена
г_
verstirkte Вегеі!
schaf! (; оборонна г_ Abwehrbereitschait (; поалярмна г_
A!arrnbereitscha!t f; похІдна г_
Marschbereitscha!t (; г_ світ ло
мета до дІі Leuch!berei!schai! f
готовнна f Bes!and т; г_ стрlлн
ва Munitionsbes!and т
готlовнтн, _уватн
Ьегеі!еп, vorbereiten, апгісЬІеп, bereitstellen
готуватнся sich ЬегеіІеп, sich riisteo;
г_ до бою sich zurn ОеіесЬІ Ье
reiten

f <грн) Spie! n; г_ в карти
Kartenspie! n; взяти в гру іп
Spie! bringen; вовнна г_ Кriegs
spie! n; воєнна г _ служби по
стачання NachschubkriegsspieI n;
воєнноморська г_ Seekriegsspie!
n; газардова г_ HasardspieI n;
рухлива г_
Bewegungsspie! n;
санітарно-воєнна
г_
SanitiitskriegsspieI n; спортова г_ SI?0rtspie! n; стратегІчна г_ Кrlegs
spieI n, strategisches SpieI n; так
тична г_ taktisches SpieI n
грабар т <_ря) Erd-, Totengraber
т, Erdarbeiter т
грабіж f <_ежl) Raub т, РШоdе
rung f
грабіжник т Rauber т, Nachzfigгра

Іег т, Мarodeur т
грабlжннцтво n
Rauberwesen
РШпdегuпg f
грабувати гаиЬеп, rnarodieren
грабунок т Raub т, PIiiode.rulIg f
град т стрілен (куль) Kuge!hagel т
градація f Abstu!ung f
градус т Orad т;
кутовий г_
Winkelgrad т

.1,
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градусний

градусний

Orad ...
грамота f Urkunde '; 6рдеиська
г_ Ordensurkunde '; почесна г_
Ehrenurkunde f
границя f O.renze (; велика г_
міжника welte Oabelentfernung "
г~ видностн 'БісЬІ Igrenze (, _Ье:
relch m; Г_ вІдтинку Abschnit!sgrenze (; державна г_ Staatsgrenze (; г_ дільнllці Abschnittsgrenze (; етапна г_ Etappengrenze
'; г- з6ру Seegrenze (; край6ва
г_ Landesgrenze (;
Г_ міжниюl
Gabelgrenze (; г_ обтяження Бе
lastungsgrenze '; г_р6зсіву БІгеи
ungsgrenze f
гранчастнй kantig, eckig
гранка f КапІе f
гран чак m Prisma n'
графа f ~ubrik (, Feld "
графlчннй graphisch

f

греБІнка
Катm m
гребінь m (_беня) Катт

m' бойо

вий г_ Feuerlinie (; г_ брустве

ра, передгруддя Бгustwеhгlkаmm

"!:' -"гопе (; гірськllй г_ Бегg
rucken m;г_ мінноі лійкн Міпеп
trichterkranz m
гребля f
Stauwehr n, Damm m;
брус6вана г_ Priigelweg m
греб[ну]ти rudem

f ~udern n
грива f МіЬпе f
грнва[С]ТИіі mit langer МіЬпе
грище n Spielplatz m; війск6ве г_
гребня

Militirspielplatz m

гріб

ОгаЬ n; вояцький г_ Мili
старий г_ a1tes ОгаЬ n
громада f Gemeinde f
громадський
оllепtliсЬ,
gemein-

m

tirgrab n;

schaftlich, Gemeinde .. .
Біігgег ... ,

гро.мадинський
УІІ . . .

громозвfд
Іег

m

m

(-зв6ду)

Бlitzаыі-

гр,6ШІ рІ, (-шЄіІ) Оеld n;

"

Zi-

добовІ

Tagegelder рІ; квартирні г_
Wohnungsgeld n; канцелирські г_
Schreibgelder рІ; г_' на репре
'г_'

зентацію

,~eprisentationsgelc\.' n;

подор6жиі 1:-

Reiselgeld n,

_уег

giitung '; столоцl <_ Tischgeld
,харчовІ ,г_ Verpf1egsgeld n

грубина

f Dicke f

"

n;

гудіти

грубка f Ofеп m
грубник m Heizer т
груда

f

грудка
землІ

К1иmреп т

f kleiner

К1итреп т;

Erdstuck n
гру дкуватнй klumpenartig

г_

груди рІ (_дЄil) Бгust f
грузькllй morastig, sumpfig
група

f

Огорре

';

г_ арміі Агmее-,

армІйська г_,

Heereslgruppe ';

артилеріііна г_ Arti1Ieriegruppe (;
артнлеріііна протипlх6тиа г_ Аг
tiIleriebekimpfungsgruppe (; бойо
ва г_ (тимчасове об'еднання)

Oefechtsgruppe (; г_ б6ю зблllзь
ка Nahkampf1ruppe '; вогнева г_
Fetlergruppe '; демонстративна г_
Scheinmanoyergruppe '; днспозн
ційна г_ Dispositionsgruppe ';
г_ домІв Hiusergruppe '; г_ до
пом6гн Unterstiitzungsgruppe "
mitwirkende Gruppe '; г_ засл6н
них баль6нІв Luitsperrabtei1ung (;
маиевр6ва г_ Manoyergruppe :;
иападна
г_
Angriffsgruppe (;
операцlйиа г_ Operationsgruppe (;
платна г_ Беsоlduпgsgгuрре ';
г_ поб6рювання артилеріі Аг
tiIleriebekimpfungsgruppe '; г_ по
вітрообор6нв Luftschutzgruppe (;
похІдна
г_
Мarschgruppe
(;
стрілецька Г_ Schiitzengruppe (;
ударна г_ StoBgruppe '; форти
фікацlііна г_' Беfеstіguпgsgгuрре

групамн

gruppenweise
груповl'tй Огирреп. • .

t

[т

груповlд m (_В6да) ОгирреnfііЬгег
групування Oruppierung '; артнлерlйие г_ ArtiIleriegruppierung (;
г_ вlliська
Zusammenziehung f
уоп Тгорреп; ,г_ резерв

menziehung f

уоп

Zusam-

Reseryen

груш[к]уватніі ЬігпепіогmіІ!"
грюк іт] m
Donnem, КгасЬеп
г_ гармат Кanonendonner т
грязь f (-зі) Ко! т, Morast т

n;

гринутн abstUrzen
губернія f (-иї!) ОооуегпеmепІ n
губитн,
З_
уегliегеп,
zugrunde
губка f Schwamm m
(гісЬІеп
губковатий schwammformig
гудll/ня n Brausen n, Sausen n
гудlтн

brausen, sausen

гуд6к

rвиит
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гуд6к т <_дка) Нире І, Рlеіlе (;
гурт6к т <_тка) Zirkel т, Verав.томобільинЙ г_
АиlоЬире (;
einigung (, Schar (; РаЬпlеіп п;
гасловий г _ Nebelhorn n
клубний г _ Кlubvereinigung f

гуж т <_у) dicker Slrick т, Киттеlгіетеп т
гузівка f Schwanzknochen т
гузlвиик т Bodenstiick n
гузматичиий gusmatisch
гузматик т Ousmatik т

гусак т Schiitzenreihe f
гусар[ни] т Husar т
гусарський Husaren ...
гусещщя f Raupe f
густість f <_тости) Dichtigkeit

г_ влучаиня Treffdichte f

гузовий

zum Bodenstiick gеhбгепd
гуральия f Brannlweinbrennerei f
гуркіт, т грюк[іт] т Krac\len n,
Donnern n, Oepolter n; г_ гармат Kanonendonner т
гурма f Rudel n
гУРмlаиом, _6м [6ю] rudelweise
гурт т Schar (, Herde (;
г_ худббн иа заріз Schlachtviehpark т
гуртівне n, гуртове n Pauschale n;
музицьке г _ Musikpauschale n

густота

(;

f Dichtigkeit f

гута f
НіШе (,
Hiittenwerk n;
шкляиа Г_ Olashiitte (; залізиа
г_ Eisenhiitte f

гутник т

гутництво

Hiittenarbeiter

т

n Hiittenwesen n

.

гущ[ав]июі (, гущак т, гущавнИк

т Dichtigkeit n

гюйс т

Bugflagge f

r
t Оаlегіе (, Oang m; бічна
(_ Nebenlast т, _gang т; бойо
ва r _ (мін) Ladegalerie (;
го
ловна (_ Hauptgang т; (_ для
підслуху Horchgang m;
злучна
(_ Verbindugsgalerie (; магі
стральиа r _
Magistralgalerie (;
пlдземиа (_ Stollen т; підкіпна
(_ Minenlgang т, -,galerie (; по
перечна r _ Querstollen т; про
вадити підкlпну r _ еіпеп Міпеп
gang ІгеіЬеп; рlвиобіжна r _ Ра
rallelgalerie (;
стlлецька
(_
(форт.) Schfilzenweg т
rальванlчннй galvanisch
гальван6метр m Leitungsanzeiger т
гальваноск6п т Oalvanoskop n
rаль6и т Вогlе (, Tresse f; обшиватн r -ом тіІ Tressen besetzen
галерія

гандж т реыгr т, ОеЬгесЬеп n
rаиджувати bracken, (als schlechl)

ausscheiden

f

(ара
Nute (, Fuge (; верхня (_
оЬеге Nule (; кІльцева r _ Ringпиlе (;
напрямна r _ Fiihrungsпиlе (; нижня (_ ипІеге Nute (;
под6вжна (_ lange Nule (; по-

перечна r _ Quernule f; прямо
висна r _ senkrechte F uge (;
(_
рами Rahmennule (;
скlсиа (_

~chrage Nиlе f
rараж т Oarage f
rариlз6и т Oarnison (; стойти Г_
ом іп Oarnison slehen
гариізон6вий Standort •..
rариlтур т Oarnilur (; робітничий

r _ Arbeitsgarnilur f

гафель т Оаl!еl f
rвалт6виий gewaltsam, Oewalt ...
(вардlець т <_дІйця) Oardisl m
rвардlйський Oarde •..
rвардія f Oarde f; БІла (_ weiBe
Oarde (; імператорська, цісар
ська (_ Kaisergarde (; укра!и
ська (_
ukrainische Oarde (;
черв6на r _ гоlе Oarde f
rвинт m Schraube (; верхяій (_
АиВепsсhгаuЬе (;
закрlпиий (_
Feststellschraube f; замикаЛЬИИй
(_ AbschluBschraube (; затискиий
(_ Кleтт-, Druckschr!!ube (;. за
тримийй
(_ Halteschraube f;
злучиий (_ Verbindungsschraube f;
мікрометричннй (_ Mikrome!er-

гвинт

Ье

rрот-щогпа
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schraube І; иатижийй і_ Spann-,
Zuglschraube f, Kettenspanner т;
під'емиий і_ гармати RichtschrauІ;

пlдlймаJlЬНИЙ
і_
НеЬеІ; притискнйй і_ DruckschГjшЬе І; прямовйсннй (_ ver-

schraube

tikale Schraube f; регупяцlйний
(_ Regulierschraube f; середовиЙ
r_ іппеге Schraube f; тертьовозапаJlЬИНЙ і_ RеіЬzliпduпgssсhгаuЬе І; упfрний (_ Druckschraube f;
установний r _
Stellschraube f;

центраJlЬНИЙ (_ Mittelschraube (;
шнековий r_ Schnecke f
гвинтliти schrauben
гвинтlвка і, рушийця f Oewehr n;
автоматйчна (_ Selbstladegewehr
n; багатонабlйна (_ Mehrladegewehrn; (_ військового зразку
KommiВgewehr n; гопчата (_ Na-

delgewehr n; r_ з оптйчним мірником
Ziellernrohrgewehr
n;
заряджати r_KY Oewehr n laden;
r_ «мавзер» Mausergewehr n;
маJlокаJllброва r_ Юеіпgеwеhг n;

перевІсити і-КУ (через шию) Оеwehr umhangen; піхотна і_ Іп-

fanteriegewehr n; повтаряльна r_
Repetiergewehr n; протитанкова
r_ Tank-, Tankabwehrlgewehr n;
учбова
r_ Obungsgewehr n;
швидкострІльна r _
Schnel1adegewehr n
гвнитівчаний Oewehr...
гвинтовйй Schrauben • . •
гвннтуватий sсhгаuЬепlбгmіg, spiraJ
reHepaTOP т Krafterzeuger т, Оепеrator т
генератоrний Oenerator . . •
Гетри р (_рів) Stiefelgamaschen
Гпіцерйна f Glyzerin n
[Гlрl
Гпязура f Glasur f
ГJIRисуватий gliinzend, ОІаnz •.. ,
Роlitиг. . •
rHiT
(rHOTY) Lunte f, Docht т,
Ziindkabel n; гутаперчовий (_
Оuttа'регсhаzliпdsсhпuг f ,
rOHr т Oong n
'
ГОНДОJlЯ

f (-лі) Оопdеl f; (_

3

ру-

шіем Molorengondel f
rOHiOMeTp т ОопіотеІег n
гоніометрйчннй goniomelrisch
ГОНіометрія f Ooniomelrie f
rOHTanb т (-ля) Schindelnagel т

іранат[а] mlf Oranate І; бризантова і_ Brisanzgranate І; газова
і_ Oasgranate І; газова ручна с
Oashandgranate І; гаСJlова r_
Meldewurf-, Signallgranate І; димова і_ Rauchlgranate і, ..kбгрег
т; запаJlьна r_ Brandgranate І;
кр9ГJlа ручна і_ KugelhandgraпаІе f;
панцерна і_ PanzergraпаІе f; панцеробійна фугасна r_
Раnzегsргепggгапаtе
f; півпанцерна r _
НаlЬраnzегgгапаtе f;
(_ попьовоі п9шки Feldgranate
І; протибальонова (_ Bal1ongraпаІе f; протипанцерна і_ Panzerkoplgranate f; пушкова (_ Каnonengranate Г; ручна (_ Handgranate і; ручна (_ з Р9чкОЮ
Stielhandgranate і; рушнйчна r_
Oewehrgranate (; світна r_ Leucht-

granate і; r_ системи Прістера
Priestergranate f; і_ скапковогО
дІланни Splittergranate f; стапева (_ Stahlgranate f; учбова і_
Obungshandgranate і; фосфорова
r_ Phosphorgranate і; фугасна
r_ Mine1L, Sprenglgranate (; хемlчна і_ Oasgranate і; чав9нна
(_ Stahlgranate і; шрапнельна і_
Schrapnellgranate і; яйцювата і_
Eiergranate f; ийцювата ручна
r _ Eierhandgranate f
гранатний Oranaten •.•
гранатомет т Oranatwerler т; {_
Прlст.ра Priesterwerfer т
Гранатометання n Handgranatenграніт т Oranit т
[werleu n
гратник т Gitter ", Rost т; і_
на сіно Heugitter n; підніжниіі
і_ FuВgitter

n

гратчастий gіttегібгmіg, oitter •..
rpeHaAllip т, _ьер, т Handgranatwerfer т, Orenadier т; старший r_ Obergrenadier, ".; r_ з
е
о
hr
t
rpaHaTOM том
ewe grana епschiitze т
Гренадирський Oreriadier ...
rРИНДЖОJlИ рІ (_ДЖОJl) Schlitten
т, Напdsсhшtеп т, Rodel і; куJlеметні (_ Maschinengewehrschlitlеп 'т; r _ Jlяфету Gleisbahn f
Грипа f Orippe f
Грот-щог Jlа f OroBmasl т
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rpYHT

rруит m
Boden m, Orund m;
багнистий r _ surnpfiger Boden m;
болотистий r _ morastiger. Boden
m; глинястий r_ lehmiger Boden
т;' злеглий r_ Brachboden m;
каменистий r _ steiniger Boden
m; мерзлий r_ ge!rorener Boden
m; иарінковий {'_ kiesiger Boden
m; піскуватий {'_ Sandboden m;
природний {'_ паЩгliсЬег Boden
т; рослинний (_ Pflanzenboden
m; скелястий {'_ !elsiger Boden
т; торфовий {'_ Torfgebiet n;
щільний {'_ dichter Boden т

rpYHTBara

грунтовий

t

Libelle t, Wasserwaage
Orund. . .
[1

двір

(рунтовнlсть

lichkeit f

<-ности>

f

Oriind-

n OtUndierung f
. т К110рі'in, викличний
{'_ Anrufknopf т;' {'_ з чнслом
(нумером) Nurnmerknopf т; кон
трольний {'_ Pr!ilknop! т; (_
пищика
Summerknop! т;' r_

грунтування

і'удзик

старшого стрІльця (козака,' то
що) ОеІгеіІеnkпорІ т
rуляш т Ou!asch' т
(ума f Оurnті n
rумовий Oummi ...

rуральня
rутаперча

f Branntweinbrennerei
f Outtapercha n

д

f Оо_і_ t, Portion t
n фуражу Fшtегuпg t
n, _ьце n Рге __ е t
давнина f Vergangenheit f
далекість
f <_кости> Weite (,
даванка

давання
давилlо

t,

Ent!ernung 1; д_
Oe!echtsentfernung (;
lJ.- tatsachliche
Weite (, _Entfernnrig f; lJ.-дIЙ
сного ВОГІІІО wirksame SchuBweite
t; д- діі радіостаціі Ru!weite t;
дійсна 11-- пострілу tatsachliche
SchnBwelte (; д_ зору Sichtweite
(; д_ льо[е]ту Flngweite t;Mipникова д_ Visierbereich т; д
обрію Weite f des Oesichtskreises·
д_ падання гарматня Au!schlag:
we!te 1; lJ.- переБІгу Sprungwe!te t; позема д- horizontale
Weite (; lJ.- пострІлу SchuВweite
1; д- стріляння SchieBweite f
далекобойний weitreichend
далекобойність f (--ности> Trag_,
Reichlweite f
Tragweite
бойових

засобів
дlйсиа

m

далековид
РегпгоЬг n; польовий lJ.- feldstecher m
далекомІр m Entfernungsmesser т
далекомірник т MeBschiitze т
далеконосний

weittragend

далекоlсЯжннЙ.

_досяжний

reichend

f

далекосяжність

weite f

(--ности>

weitReich-

дані pZ (даних) Angaben f!pZ; ба
лістliчні lJ.- ballistische Angaben
1!pZ; вихіднІ д_ Ausgangsdaten
njpZ; lJ.- вогню SchuBe!emente
n!pZ; документальиl lJ.- Вепгдараба f РlоВ 1t
[kunduDg f
дармовис т Trodde! f
дача f, вІлла f Sommerhaus n
дашок т MiitzelL. Windlschirm, m
дбаЙЛliвість f (--ности) Sorg!alt f

SогgfіШіgkеіt

t

'

sorg!iiItig, sorgsam
дбliлість '. (-лости) Sorg!alt (,
Sorgsamkelt f
дбания n Bemiihung (, ВевІгеЬеп n·
Pi1ege (; д- про конІ P!erde~
pi1eget; д_ про копита Hufpi1eget
дбати, по_ sorgen, sich ЬетііЬеп,
ЬетііЬ! seiD, Sorge tragen
двигун m KrafL,. TreiblmaschiDe f;
вlтрянliй д- WlDdkra!tmaschine t;
бензииовий lJ.- ВеnzіпlтоІог "'"
-1<ra!tmaschine t
двlіінliіі dual, doppelt
дбайливий

t

двіііність
(--ности) DuаlШit f
двІр m (ДBOp~) Но! m, МеіегЬо! т
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двірець

двірець

. m (~рця>Ваhпhоf m'
залізничий д_ Eisenbahnslation (:

ВаЬпЬо!
ЬаЬпЬо!
двигіт m

m; товаровий до-. GЩег

m

(_готу)

Bewegung f

Schwingung (,

двоБІй m (_бою) Zweikampf m;
до-.артилері! Artilleriebekampfung f
двоверстівка f Zwei-Werst-Karte f
двожильиий zweiadrig
двозиачність f (_иости) Zweideuдвокlнка f Zweispiinner, m [tigkeit f
двокінний zweispiinnig
двоколійний zweL, dорре!lg!еізіg
двокрил m
(літак) Doppe!decker
т;
бойовий
д_
Kampfdoppe!двомlсннй zweisitzig
[decker
двопокітний тіІ zwei Abhangen
двосідець m (_дцв), (літак) Zwei-

m

зіtzег

т;

д_

нищнльник

]agd-

~ zweisitzer т
двосІчний zweischneidig
двостороиній wechse!seitig
двочленний zweigliedrig
двошереговий zweigliedrig
дебльокувати (фортецю) entselzen
дебушувати debouchierei1

девіяців f ОеУіаІіоп f
р;егазація (, відгаз[ов]ування

Enlgasung f

деградування
деградувати

"

f Degradierung f

degradieren;

до-.

до

рядовика zum Оетеіпеп degradieдеградація f Degradation f
[геп
дезертир т Deserleur т, РаЬпеп
Шісhtіgе(г) т

Fahnenflucht f
desertieren, іаЬпеп
fliichtig werden,' ausreiIJen
дезерція f FahnelL, Heereslflucht f
дезиифектор
т
Desinfeklor т,

дезертування n
дезертувати, з_

Кеіmtбlег т
дезинфекування n Oesinfizierung f
дезинфекувати dеsіпfizіегеп
дезинфекційний Oesinfektions ...
дезинфекція f Оеsіпіеktіоп (, Епllаusuпg f
дезорганізація f Оеsогgапіsаtiоп (,
Аu!lбsuпg f
декоративний Oekorations ...

деклінація

lude f

делеrат т
lе(г) т

f Oeklination (,
УеrlгеІег

т,

Атрli

Gеsапd

депо

f I>elegation (, Abord-

делеrація

nung f

демаркацlйннй Demarkations •••
демаскувати demaskieren, епtlагуеп
демаскування 1t Entlarvung· (, Ое-

maskierung f

демобілізація f Oemobilmachung f,
ОетоЬiliваІіоп f
демобілізування n Oemobilmachung f
демобілізувати dеmоЬЩmасhеп, -Ї

sieren
демонстративний demonstrativ
демоистрація
Оеmопstгаlіоп

f

(,

Sсhеіпlапgriff т, _bewegung f,
_unІегпеЬтеп n
демонструвати demonstrieren
деморалізація f Demoralisation
деморалізувати demoralisieren, sich
des Se!bstverlrauens ЬегапЬеп
денннк m Tagebuch п; автомоБІль

ний до-.

Autotagebuch п; до-. вови

Kriegslagebuch п; кора
бельний д_ Log_, Schif!sІ lageЬпсЬ п; літаковий до-. F!ugzeugtagebuchn; .мобіJlізаційний МоЬil
machungs(lermin)ka!ender т; пол
ковий до-. Regimentstagebuch n
денсиметр m Dichtemesser т
денце n Boden (ат ОешВ) т; до-.
гільзн Hiilsenboden т
день m (дня) Tag т; до-. виру
шення Marschtag m; до-. відпо
чинку
Rasllag т; до-. вогню
ТаgеshбсhзtЬеdагі т; д_ заняття
них дій

Obungslag т; до-. звільнення
Entlassungstag m; д-' звІльнення
в запас Reserveent!assungstag т;
до-. з'яви Gestellungstag т, до-.
маршу Marschtag т; д_ мобілі
заці! Mobilmachungstag m; пер
ший до-. МОбілізаці!

machungstag т;
[ВИ]ПJlати Zahltag

департамеит
т
військовий д_.

депеша

ersle

МоЬі1-

д_
платіжу,
т
ОерагІетепІ
n;

Militiirdepartement

f Te!egramm n

[о

депо '/І. (-па) Lager п. ОероІ '/1.;
автомобlJlьие до-. Kra!twagendepol
п; гарматне до-. Geschiitzdepot п;
збірие матеріЯJlове до-. Маlегіа!
samme!station (; кlиське до-.
Pferdedepot о; ~ матеріЯJlів
MateriaL, ОегаlеІ depot п; ре
монтне до-. pferd"--. Rеmопtеп1-
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депо

depot n; санітарне 11.- Sanшits
depot n; харчове 11.- Nahrungsmitteldepot. n; стріливне 11.- Мо
nitiousdepot n; центральне кlн
CbKe1l.- Zentralplerdedepot n
дерга f Decke (, Plerdedecke (;
волосІнна 11.- Haardecke (; підсі
дельна 11.- Sa!teldecke t; повстя
на 11.- Filzdecke f
деревнина t Holzfaser f
дерево n Holz n, Ваот т; глнцеве
11.- Nadelbaum т; лнстяне 11.LaublhoIz n, _baum т; обтесане
11.- I<:antholz n
деревосадІння n Baumpflanzung f
деревостан т Baumbestand т
дерен т (_рну> Rasen m
держава t Staat т; воівна 11.Kriegsmacht (; договІрна д_
Vertragsmacht t; мілітарнстична
11.- МilШігstааt т; невтральна
11.- Neutralen рІ; центральні JI.-Н

МШеlтасЬІе рІ
держак т, держално

n

БсЬаft

т

(einer Lanze), Stiel т; ОеІаВ
(Wafle) n; з довгнм д_ом langstielig; 11.- підіймального меха
нізму Richtkurbel t;
шабельннй
д_ SabelgelaB n; д_ щlткн Вііг
stenhalter т; д_ лопатн Spatenstil т
дернвація (арт.) Seitenverschiebung
t; Abneigung t, Derivation t
дерник т Rasenlbekleidung t, -"іеgel т
дернина f Rasen т, Rasenstiick n
дернуватн ті! Rasenstiickeu bedeckeu
дерниця t Оіеlе (, Вге!! n
десант т Landuug t von Тгорреп;
Landuugstr.uppeu рІ; летунськнй
11.- Lultlandung f
десантннй Landungs ..•
дестнлюватн destilliereu
дестнляція (, перегlн т Destillation t; суха 11.- trockene Desti1latiou f
десятиверстівка t Zehn-Werst-Karte f
десятизмаг[ання n] т Zehnkampf
т;
військовий 11.- Heereszehnдесяткуватн dezimieren
[kampf т
десятннк т (Гал.) Untec, Vizelfeldwebel т; санітарний д_
Sanitatsuuterfeldwebel т; сані
тарннй старшнй д_ Sanitiltsober-

диверсія

feldwebel
webel m

деталь т,

т;

старшнй 11.-

подробиця

f

Feld-

ЕіnzеlЬ_і!

(, Detail n

детальннй genau, dеtаШіеrt
детектор т Detektor m
детонатор m Detonator т, Zііпd-

patrone f

детонаторннй Detопаtогs

. . •

детонацlйннй Detonations . . •
детонація f Detouatiou t; 11.- через вплнв Dеtопаtiоu
durch
ЕіпlIоВ
детонуватн dеtопіегеп, loskuallen
дефіле n Enge
EngpaB т, ноы
weg' т, Оеfilе n
дефілювання n Defilierung (, Уог-

t

t,

beimarsch m

дефілювати vогЬеіmaгsсhіегеп

дефілядаfРагаd~, УогЬеЦшarвсЬm
деформувати
vегuпstаltеп,
deforдецизія f EiltschluВ т
[тіегеп
децимувати, десяткува..,и dezimieren
дешнфруватн епtziflегп, dесhіffгіегеп
джаrан Spitzhammer т
джерело n
Quelle (; 11.- диму
Rauchquelle (; прнродне IJ,..
світла паШгІісЬе Lichtquelle t;
д_ свІтла Lichtquelle f; 11.- силн
Кraltquelle
д_ струму БІгот
quelle t; штучне 11.- свІтла kiinstliсЬе Stromquelle f
джура т Offiziersbursche т
дзбан6чок m MeBlIaschchen n, Ат
роllе f
дзвін т (дзвону> GIocke f; норецькнй 11.- Tauchglockef.
дзвінкий akustisch ..
дзвінковий Glocken ... , Sсhеllеп .,.
дзвінок т <_нка> БсЬеllе (, kleine
GIocke f; гасловнй 11.- Біgnal
дзвоняк т Radlelge
[glocke
дзеркало n Spiegel т; металеве
11.- Metallspiegel т; парабол!чне
11.- Parabolspiegel т
дзиrа
Кгеіsеl
дзьобак m (Kreuz_)Hacke
Наое
t; легкий МОТИК0-дзьоб ак lеісЬІе
Kreuzhacke f; малий мотико
дзьобак
kleine Kreuzhacke (;
острокінчастий 11.- Spitzhacke t;
складний 11.- Юаррhaсkе
днверсія f (несподіваннй напад)

t;

t

t

m

t

t,

t

Diversion

t
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дивізіАниА

дивізіАннА Oivisions .. ,
,
дивізіон т Abteilung f;' автомо
більний д- Kraitiahrabtei1ung (;
артилеріАниА д_ Artillerieabteilung (; д_ артилерІйних помі
рів ,·Vermessungsabteilung f; гав
бичиий д_ Haubitzenabteilung (;
дгірських
пушок
Gebirgskanonenabteilung (; запасний д
оббзів
Trainersatzabteilung (;
кінио-гарматній д_ reitende Ar:tillerieabteilung І; летунський д_
Fliegergruppe (; д- морськбго
летуиства Marinelliegergruppe (;
обозиий
дTrainabteilung (;
окремий д- detachierte Abtei\ung
(; д- пlшої артилеріі РиВагtiI
lerieabteilung f; д- польовоі ар
тнлерlї Feldartillerieabteilung (;
суходільиий д- морськбго ле
туиства
Marinelandiliegergruppe
(; учбовий д- Obungslabtei\ung

."f,

",-Шеgегgгuрре

f

f Division f; гірська д
; \Gebirgsdivision (; д- другої
лінії Eingreildivision f; запасова
'\ Ід_ Ersatzdi,vision (; кіниа д
KavaIIeriedivision f; кіиио-стрі
лецька д- KavaIIerieschiitzendiviвіоп (; козацька д- Kosakendivision f; д_ краево! оборони
Landwehrdivision f; д- иа по

дивІзія

зиції Кampidivision f; иаступиа
д- Angri!lsdivision f; д- першої
лінії SteIIungsdivision f; піхбтиа
д_ Infanteriedivision f; польова
д_ Felddivison f; резервова д
Reservedi vlsion f; стрілецька д

Schiitzen-,

Infanterieldivision

(;

удариа д_ StoBdivision f; фляи
кова д- Fliigeldivision f; фрои
това д_ Frontdivision f
дизель-мотор т, д_ рушій т Оіе
selmotor т
дим т
Rauch т; бойовий д
Rauchwolke (; душливий д
Stickrauch т; заслонювальний д
Verschleierungsrauch т; иеиа

пасний д- unschadlicher Rauch
'т'; маскувальиий д- Verschleie-

rungsrauch m; отруйиий д
Giitrauch т; подразний д- Reiz. ,rauch т; пороховий д- Pulver., dampf т

дистанція

Schornstein т,
димарня f Rішсhегеі f
[Esse t
димниця f Rauchkammer f
димовий Rauch.. .
':
днмоrенератор т Rauchentwickler m
димок т <_мка) іеіпег Rauch т
димомаскування
n Rauchmaskierung f
димотвбрення " Rauchlentwicklung
t, _erzeugung t
днмотворчнй raucherzeugend
дниаміт т ОупаmіІ n; військовий
димар

д_

т

<_ря)

Оупаmі!

n

liiг

milШігіsсhе

Zwecke; драглистий д- ОеlaІіпе
dynamit n; желятинований д
gelatiniertes, Оупаті! n
динамітовий ОупаmіІ ..•
динамо

n

Оупато

динамомашина f

f

.

ОуnamоmaзсЬіпе

f

динамометр m <_тра) Stiirkemesser
т, ОупаmотеІег т
диплом m Оірlоm n
директива f
Weisung (, Direkдиректор т Direktor т
[tive f
днректриса f Richtlinie (, DirekІгісе (; д- вогию РеиеггісЬtliпіе
t; д_ стрілянии SchieBrichtung f
дирекція f Oirektion (; військова
д- залізниць
Militareisenbi'hndirektion (; д- телеграфів Теlе

graphendir.ktion f
f Dislokation f. Тгир
penverlegung (; д_ війська Truppenverlegung (; д- збройної си
лн Wehrmachtseinteilung f
диспозиція f Disposition f, Ап
lage (; бойова д- (загальний
наказ) Geiechtsdisposition (; д
для похбду Marschdisposition (,
до д-іі (командира) zur Disposition
дистанція f Entfernung (, Abstand
т, Оіstапz (; близька д- nahe
Entfernung (; д_ видиостн Sichtweite f; дальня д- weite ЕпІ
fernung t; коротка д- nahe ЕпІ
iernung (; д- між маршовими
частииами Buiferabstand т;
д
міриика Аuіsаtzепtfегпuпg '; иай
дисльокація

ближча д_ (до 100 м для піхо
ти) nachste Entiernung (; д_ пе

ребігу Sprungentiernung '; по
міll!шерегова д- Gliederabstand

m; д_ частин в колоні Marsch-
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,ll.нстанція

pu//er т; середня д- (ДО 800 М)
mittlere Ent/ernung (; чотова д
Zugabstand т
,ll.нсцнпліна (. карність f Zucht (.
-Disziplin (; військова д- Мili
tiirdisziplin (. Soldatenzucht (; д
вогню. вогнева д- Feuerdisziplin
(; воєнна д- Kriegszucht f; га
зова д- Oasdisziplin f; маршо
ва дMarschdisziplin 1; д
маскуваннн Tarnungsdisziplin 1;
д- руху Marschdisziplin 1; строга д- StraHheit 1
.
дисципліиарний disziplinar. disziplinarisch
дифеніхлорарсин т (бойовнй газ)

Sternit n

,

днференціял т
(авто)
Diiferenliаl n
днфосгент (бойовнй газ) Diphosgen n, Persto!! т
дихавнця
Atemnot
Atembeklemтung 1
дихання n
АІтеп n, Atmung
рівне д- Pendelatmnung 1
днхлор-етиль-сульфід т (бойовнй
газ) Dichloriithylsulfid
дишель т
(-шля)
Deichsel 1,
Wagendeichsel
д- ручного
візка Handdeichsel
диш!ельннй, --Jlевнй Deichsel _ .•
дишннк т Аtеm!гбhге
....schlauch.
дієвий operierend (taktisch)
lт
діжка f Кпfе
Zuber т
діймавнй reizerregend
дійсність f (--ности) Wirklichkeit (,
Ernstfall т; д- вогню Wirksaт

f

f,

1;

n .

1;

1

1,

1,

keit f des F euers
діл т (долу) Orube f
ділання' n Wirkung (, Handlqng (;
вогневе д- Feuerwirkung (; д
скалок Splitterwirkung (;
трн
вале д- Dauerwirkung f . ,
ділати иерозважно вісЬ iiberstilrzen
діло n Werk n, Та! (; воєнне д
Kriegswesen n
діловод т Oesch3/ts/iihrer m
діловодство n Oeschiifts!betrieb т,
-'iihrung (, Schriftleitung ,1
ділянка f
ОеЬіе! n, Zweig т;
службова д- Dienstzweig т '
дільниця 1 Abschnitt т, Strecke 1,
'Rayon .т;· д- аванпосту. фор
посту Vorpostenabschnitt т;, ба-

.ція

тальй6нова дт; бойова д-

Bataillonsabsclinitt
Oefechtsstrei/en т,

т;
д- наступу
АпgгiflsаЬschпitt т;
д- сотні,
сотенна д- Koтpanie!abschnitt,

Kampfabschnitt

_гауоп т; сотенна охорояна д

КоmрапіеsісhегungsаЬsсhпШ т: д
стеження
Beobachtungsabschnitt
т;
сторожева д- Wachlrayon,
_abschnitt т; таборова д- Lagerгауоп т; укріплена д- befestigter
Rayon т; д- фронту Frontstelle
1; чотова д- Zugabschnitt m
дім т (дому) Haus n, Wohnung 1;
д- виздоровціа OenesungsheiJll'n;
заlздннй д- Oastho/ т; д- ко
лієвого сторожа Bahnwiirterhaus
n; лісників д- Waldhiiterhaus n;
мисливськнй дjiigerhaus n;

д_ червоної армії Неіт n der
гоІеп Агтее
.
діра f Loch
гладка д- glattes
Loch n; клннова д- КеillосЬ п;
крУгла д- 'rundes Loch ,n; про
сверлена
д- Durchbohrung 1;
сверлова д- ВоЬгlосЬ n
.
діркуваті сть f (_тости)' РогоsіЩ 1
дія f (діі) Aktion (, ОрегаІіоп (,
Handlung (; бойов' д_ Oe/echts-,
Kamp/!handlung (: вводнтн в
дію einsetzen: д- вглнб Тіе/еп
aktion (: вести оборонні діі. 5ісЬ
de/ensiv уегЬаlІеП; вовнна д_
Kriegshandlung feindliche Нand
lung
всмоктувальна д- Sапg
wirkung 1: д- газу Oaswirkung 1;
д_ гарматня .OeschoBwirkung
десантна ,11._ Landungsoperation
допомічна д- Hilfsaktion
за
ш\льна д- .Brandwirkцng
за
тяжна д- schleppende. ОрегаІіоп
1; д- зворотннмн . скалкамн
Splitterwirkung 1 naсЬ riick:wiirts;
крушильна д- Brisanzwirkung 1;
нападна д- О//епЗjvе
aggressive Handlung
нічна д- NachtорегаІіоп
моральна д- тога
lische Wirkung
оборонна д

n:

1,

-1;

1;
1;'

1;

1,

1;

Defensive 1;

1;
1;

t; .

партнзанська 'Д
Кlеіпkгіеgshапdluпg.· (;'. перейти
до оборонної дії,

zur Defensi-ve:

Щ,егgеhеп; періодична д- регіо-.
dlsche .Jiandlung (: побі,\на ,11._

Nebenwirkung 1;

д- повітряноГІ',
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дІя

тиску Luftdl'uckwirkung (; поне
вІльна д_ erzwungene liandlung
(; ПРlІзначаТIІ до бойово! дІ!
aosetzen; руйнацlйна д- Brisanzwirkung (; сильно! РОЗРlІвноі
дІі ЬосЬЬгівапІ; д- скалок Splitterwirkung (; спІльна д- Zusammenarbeit (; суходІльна д,Landoperation (; д- стегном

(кінн6та)

Schenkelhilfen
"рl;
ТРlІвала
д- Djiщгhапdluпg n;
фалшива д- Scheinhandlung (;
ХВllлева д- Augenblickswirkung (;
шкідюі. д-

schiidliche Handlung f

діягоналя f Diagonale f
діягонаЛЬНIІЙ schrag, Diagonal ...
діяльність f (..нОСТIІ) Tatigkeit (;
авіяцІйна, летунська д- Fliegertatigkeit (; бойова д- Катрl
titigkeit (; повІтряна д- Luf!-,
FliеgегlШіgkеіt (;
розвlдча д

Erkundungstitigkeit 1
n Wirkung (; д- вглиб
Tiefenwirkung (; д- мlИIІ Міпеп
wirkung (; отруйне д- ОШ
wirkung (;
фугасне
д- гар
матня Minenwirkung f des Ое

дІяння

зсЬов$ез

дIЯТIІ"В_ vоЩепdеп, ~іеЬеп, _Ьгіпgen, орегіегеп, handeln
дlятомlт т (хем,) ШаІоті! n

дlяфрагма
дмухало n

f Blende (, WechselBlasebalg т [blende f
днilще n (dicker) Boden т
днlТIІ grauen, tagen
дно n (дна) Orundflache (, Bodenstiick n; д- гарматня OeschoBDoden т; д_ (онд6J1I Oondelboden т; двlіІне д- Einlegeboden
т;

задне ,д_ кожуха

меті)

(В куле

Mantelboden т; д- каналу
Kanalsohle (; д- кор6бки Ое
,Ьінве-, Kastenlboden т; д_ на
БОю Patronenboden т; передиє
дно кожуха (В кулеметі) МапІ~I
kopf т; д- рову Orabensohle (;
стаJlеве д- Stahlboden т;
стремена Steigbiige!soh!e (;

тулуба

д
д

Rumplboden т; yrBIIHTHe
д- einschraubbarer Boden т; ча
ВУlІне д':' Stah!boderj т; д- шанця
,O.rabensohle (; д- шаПКIІ Miitzenldeckel т, _Іеllег т
днювання n Rasttag т, Rasten n
Dtsch.-ukr. 11

довІр'я

t

доба
der 'l'ag ппtl die' Nacht
добнч т (_чІ) ВеиІе (; воєнна д

Kriegsbeute f '

д6бір т (_ру) (одяг) Anpassen' n
добове
добовІ грошІ рІ Tagege!der рІ
доброволець m (-вІ! о ]льця) Ргеі
willige(r) т, Freischiir!er m;
однорlчннй д- Einjihrigfreiwillige(r) т; термІновий д- Zeitfrelwillige(r) т
добротнІсть f (..ности) ОШе (,
gute QuаlШіt f
доБРо:9стрlй т <_рою) gute Еіп

n,

richtung (, Ordnung f
(Festung),
ziehen (Wafle), herausnehmen
добуття n
Eroberung (, Erstiirmung f
довантажlуваТIІ, -"ТІІ zu!aden
довбешка f Sch!ege! т

добlуваТIІ, _УТІІ егоЬегп

довбиш т Рашег m
довбня f groBer Ho!zhammer m
довговІчнІсть (, <..нОСТIІ) Lebens-

dauer f

довгокрилнй ті! !angen Fliige!n
довгота (, Linge (;
д- радІєво!
хвилІ Verkehrswelle f

довготерміновиіі !anglristig
довгочасннй
dauernd, anhaItend,

langwierig

довершенІсть

f

доilірочніСТЬ

t

(-ности)

VоП

kommenheit f
довжина f Lange (; д- гарматня
OeschoВIinge (; д- rраю!.тн Ога
natenlinge (; д- канаJlУ цІви
See!enlange (; д- кол6ни Коlоп
пеп!ііпgе (; д- мІни Minenliinge (;
д- нарІзІв Dralliinge (; повна
д- ganze Liinge (; д- тіла гар
мати Liinge f des ОеsсhШzkог
pers; д- хвилі Wellenliinge f
довимагати nachverlangen
довідка f Auskunft f
довІз т (..возу) Zuluhr (, Nachschub т; Д-.І (до фр6нту) Ап
!ransport т; д_, стрІлива, аму
нlиіі Munitionsnachschub т; д
харчІв Verpflegungsriachschub m
довірочний vertraulich'
haItung f

довір'я

(-ности) ОеЬеіт

n Vertrauen ", Zutrauen n
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дов6дженни

дов6джеНRИ

fiihrung f ,

n

Вeweisen

дов6днтн beweisen:
дов6знтн zuliihren
довоз6во-технlчннй

n,

Вeweis-

zufiihren

nisch

t

talsaufsicht f
sicbt f

догли[д6тн,

n Oberwacben n,
-нути,

Аш-,

_дІти

pflegen,
warten: beaufsichtigen, bewachen
ДОГJl1lд[6ч т, -ннк т Aufseher т:
,д- шпнтАлю Kranken-, Lazarett[,
aufseher т
договІр т (-в6ру), Vertr"gm: ми
ровиl!
д-,
Friedensvertrag т:
скласти д- Vertrag т abschlieBen
Д!lговірннй Verlrags ..•
.. огори р! berg[auf, ...ап
ДОfвин[чуватн, ....титн dazuschrauben
додА[ва]тн
zulegen, hinzu[legen,
-'iigen, erganzen
додатк6виl! nachtr;iglich
додаток т Ап....:, BeL, Zu[Iage (:
Nachlrag т: вислужинй д- А!
terszu!age (: вовнннl! д_ Kriegs. zulage (: 'Д- дли поверх стро
'к6внх Каріtu!іlПtеnzu!аgе (:
д
до
вlдрядженни
Kommandierungszu!age f: д- до квартир
ного Wоhщшgsgе!dzusсhuВ т: д
до ль6иу
зсЬuВ т:

-"п
д- медалІ МеdаШеп
zulage f: д- до платнІ ОеЬа!!з
zuIage f: д- до п6дорожl Reisetulage (; д- за командування
КОПllпапdоzu!аgе (: д- за пор6-'
'ненни Verwundungszulage (: ле
тунський д- Luftdienstzu!age f:
маршовйіі .ц..
Мarschzu!age (:

Lohnungs[zu!age (,

дорожню
Teuerungsznт: д- на дІтей Кinder

sch!ag
zusch!ag

т:

д- на

перен6снни

Uшzugsgе!dег р!:служб6вий д

nacbschubtecb-

д6гадт АппаЬте'1, Voraussetzungf
дог6на
Verweis т, Zurechtweisung (; д- в наказІ Verweis т
.іт, веІеы::
найсув6ріша
д
strengster Verweis т: д- перед
,ладом Verweis, т vor der АЬІеі
lung: робитн д- verweisen: су
вбра д- strengster Verweis т
догlрннй aufsteigend
д6глид т Aufsicht (, ,Oberwachung
f: д- к6ней Pferdewartung (:
осо,бистиl! дpersonliche Апl
зісы f: повlтриннl! д- Luftiiberwachung f: санітарннй д- Saniдогляд6ння

долм6и

д- 'на

Dienstzulage (; харчовий
pflegungszu!age, f, ' ,
додІльний .. absteigend
д6за

д6в[аи]ка'

f.

д6звlл ,т

f

Йоsіs

д- Уег

t

(-волу) 'Bewil1igung (,
Genehmigung (, ErIaubnis f: д

на

вхІд

до

касарнl

Кasernen

ausweis m

дозв6лJяти,

..... нтн bewilIigen, genehmlgen, er!auben, gestatten
дозІр т (-а6ру) Streifwache f ,.
PatrouilIe f: головний д- Weg.,
spitze f: нІчний д- Nachtrunde'
(: розвlдчнl! д- AulkliirungsраІгоиilIе (: старшинськнй д
піх6тн InfanterieoffizierspatrouilIe
f: сторожевиl! д _Wacbt[i>atrouiHe
(: _streifzug т
доз6рець

т

(.:.рци)

АиівеЬег

т"

т, Streifwachter т
дозувати, dosieren
док т (.ІІ6ку) Dock n; вв6дитн
в' д_ eindocken: вивестн з доку
ausdocken: пливучнй Д_ Schwiml11dock
сухиl! д- TrockendGck
д6каз т Beweis т
"
..
доклад т Vortrag т, Referat n "
ДОКЛ8днlс'l'Ь f (_ности) Genauig-,

Spaher

n:

n

д- пбцlлу

,keit (:
keit f

Trellgenauig-

''

документ т

Schriltstiick n, Dokument n, Urkunde (: БОРГОВИI\, д
Schu!dschein т: вІдпускний д. UrIaubsdokument n: д- на пр6ізд
Reisedokument, n; мобlлізацlй
ннй д- Mobilisations~, МоЬil
mасhlшgs[аkt т: перевоз6внй Д
УаЬг_, Transport[dokument
по
дор6жній д_ Reisedokument ',n:
д- про звlльненни Entlassungs·

n:

dokument n

долнванни n HinzugieBen n
до'ли[ва]тн ZL, hinzu[gieBen
долина f Та! n
долІт т (-IlЬ6ту) Anflug т
долітати,
долетітн
heranfliegen,
fliegen Ьіз

ДQлітце

n

(тця)

МеіВеl

т:

лобчасте д- ноыеіве!! т
долман т Ооlтап т

жо
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долоня

t

t.

долоня
НапdШісhе
ДОІІОТО n Stemmeisen
домінуватн. горувати

liberragen

flacheHand
n
[1
dominieren,

домішка f Znsat,Z т
домовина f Sarg т,. Sarkophag т
домІагатися. _огтися
verlangen,
;fordern. ЬеаПВРГПСЬеп
,.
донесення n Meldung і. ВегісЬ! т,'
. Rapport т; бойове д- Oelechtsl.

meldung f,· _ЬегісЬ! т; вечlрне
Abendlmeldung f, _ЬегісЬ! т;
відписне', дRiickmeldung,. f;

д-

денне д- Tagesb~richtm. д- з
пІдслуху Horchmeldung f;
зро
битн • д- Meldung f
erstatten;
кінцеве д- AbschluBmeldung f;
д- літуна I'liegermeldung f; ,не
гатИвне д- negative Meldung. f;
д- радіо n І'uпkmеlduпg f;. по.
затермінове д_ verspatete Меl
dung f; поточне д- laufende Меl
dung f; д- про виконання УоП

zugsmeldung ,.1; д_ про втратн
Yerlustmeldung f; д_ про поло
ження Situationsberichtm; д-про
стан стрlлнва· Munitionsmeldung 1;
д- про хворість Krankenmeldung
f; ранішне д- Morgenmeldung f;'
світлогаслове д- Blinkmeldung f;
скидуване д- АЬwurfmеlduпg f;
скластн д-' Meldung f abiassen,
veriassen; термінове д- Terminmeldung f; упередне д- Yormeldung f
донІоситн. _ести melden. тШеilеп.
.11erichten
доосередlкОвнЙ • ..ній zentripetal
допит т Yernehmung f, Yerhor n
доплата
Nachzahlung f
Jl.Оплнв т NebenfluВm, ZufluB, т;
~д_ кисня Sauers!ofizuiuhr 1; д
олlі OlzufluB т
ДОПОВіlдати. _сти' berichten, теl
den, referieren
доповідь f <_ді> Yortrag т, Referat n, Berich! т; скласти д
. Вerich! т erstatt.en
доповнення n Ersatz т, Erganzung
f,Nachschub т; д- коней Pferdeегgапzuпg f; д- мап Kartenberichtigung (; д- збройної силн Ег
: gапzuпg f der Wehrmach!; д
стрl",ива Muniti.onsnachschub ,т
11"

доручення.

'допомlагати. _огти hеlfеп, оп!ег
stiitzen, fordern. Нilfе lеівІеп; д
в бою іт ОеіесЬ! uп!егsшtzеп
доп омІчний
допомога

1

Hilfs...

wirkung 1;

•

·UпtегsШ!zung f, Мі!
грошева д- Oeld-

untеГS,Шtzuпg

Sanita!shilfe f

(;

санітарна

д

допрнзовннй vогmilШігіsсh
[т
допрнзовннк т S!еПungsрfliсh!іgе(г)
допроваджувцтн за кнм пасЬіііЬгеп
дораlдннк т. _дець т Вега!ег т;
артнлерlйннй д- artilleristischer
, Berater т
дорадчий Bera!ungs .•.
дорІжка
I'uВweg т, Piad т; лі
сова ~ Waldpfad т
дорlччя 11- S!romgebie!. n
дорога (. Weg т, S!raBe f; бічна
д- Seitenweg т;
брукована д

f

Pflasterweg т; валова д- Wal1gang т; д- вимаршу Abmarschweg т; д- вІдступу Riickmarschs!raBe f; військова д- (усяка
для проходу вІйська) HeerstraBe
f; водна д- Wasserweg т;
"в'щчна д- Tragtierweg т;
д
гарматня OeschoBbahn f;
дати
д-у den Weg fгеіmасhеп; д- для
ізди верхи Reitweg т; д- до
льо[е]ту Anflugweg т; закрита
д- gedeckter Weg т; д- збли

жання Апmaгschwеg т; іздна д-'
Landweg Щ; кружна д- Umweg
т; д_ колонн Kolonnenweg т;
лісова д_ Waldweg т; лІтня. д

Sommerweg т; д- льо[е]ту I'lugweg т; д- маршу Marschroute (;
на отвертій д_ аоі der fгеіеп
Strecke; д- осідання (летище)
Landebahn f; перехресна д
Kreuzweg т; д- пІдходу Ап
naherungsstraBe f,.. Anmarschweg
т;, побічна д- Nebenweg т; по
вітряна д- Luf!weg т; польова
д- Feldweg т; д- прильо[е}ту
Anflugweg т;· промощувати д-у
Ьаhпеп; служБОва д- Dienstweg
т; д- ходу наюlзу Beiehlsweg т
дороговказ т Wegweiser т
дорожник т Wegmeister т
доручений eingehiindig't, anver!rant
доручення 11- Auftrag т, ВеаоИга-,
gung f; виконати д- еіпеп Anf-
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доручення

trag ausliihren; ДЛЯ осlбннх до
ручень zur besonderen VerlUgung;
Довlрочне д_ vertraulicher Aultrag т; розвlдче д- Aulklarungsaultrag т; службове д- dienstlicher Aultrag т
дорУчlатн, ....нтн iibertragen, beaultragen. auftragen
до'свід т Erlahrung (. Versuch т;
бойовий д- Kamplerlahrung (;
вІдповІдно до д-у
erfahrungsgemiiB; воєнннй д_ Kriegserfahдосвіта vor Morgengrauen Irung f
ДОСНЛ т
Nachschub т; д- поповнення' Ersatznachschub т
доснлання n Zusendung f
доснлач т Zusender т
досконалlення n. -ювання n fortbildung (. VervoHkommnung f
досконалнтн vervoHkommnen
дослІд т Untersuchung (. Erlorschung (; робитн д_н Untersuсhuпg f ansteHen; хемічннй д
chemische Uпtегsuсhuпg f
дослlджувальня n
UntersuchungssteHe f
дослІджування n forschung (. Uп
tersuchung f
дослlдlнтн, _уватн ргііlеп. iiberpriifen. untersuchen. forschen
дослlдннк т forscher т
достава f Lіеlегuпg f
доставннк т Lielerant т
достойність
(_ности)

t

Wiirdigkeit f

Wiirde f,

достріл т SchnВentlernung

f

Дострlлlюватн. _ятн zu Ende schieВеп. verschieBen
дострlлюватнся (підходнти до ворога стріляючи) hегапsсhіеВеп
доступність f (..ностн) Zuganglich-

, keit f

АОСЯГ т

Reichweite t~ поза д-ом
auBerha!b der Reichweite; поза
д_ом ворога auBer der Einwirkung des feindes; поза Д-ОМ
пострІлу anВer SchuBweite t
досягнення n
Erreichung (. Leistung (; велике д- groBe Leistung Г; воєнне д- Kriegs!eistung f
досяжність f (_ностн) Reichweite
t; Erreichbarkeit f
дотерміновнй
vorzeitig. vor dem
Теrшіп

дріт

дотнк т Beriihrung (. Kontakt т;
земннй д... Erdkontakt т; платн
новнй 'д- P!atiakontaktт'
,
дотнчка f Beriihrung (. Kontakt т;
платннова д- P!atinkontakt т;

виклична

д-

гаслова ддоцільність f

Anrufkontakt т;
Signa!kontakt т
(....ностн)
Zweck-

maBigkeit t
f Bre!! n; вкладна д- еіп
!egbares Bre!! n. Ein!egebrett n;
д_ з напнсом селища Ortstale! t;
запобіжиа д-' Schutzbrett n; роз

дошка

подІльнІ ч]а дSсhаЩЬгett n.
струментова д- Oeriite-

_tale! (;
tale! т

•

дощт Regenт; д-стрілєи (куль)
Kuge!regen т
дощаннй brettern. aus Brettern
дощомір т Niedersch!agsmesser т
драбан т Trabant т

t Leiterf; дротяна д
Drahtsei11eiter (; мотузна д
Strick!eiter (; стежова д- Ве
obachtungs!eiter (; штурмова д_
AuslaH-. Sturml!eiter f
драглистий gaHertartig
драглі рІ (....ІІlв) Ое!ее n; гримучі
д- Sprengge!atine t
драгуи т Dragoner т
драгунський Dragoner .••
дражlз]ливнй reizerregend
дражнитн reizen
дратва f Pechdraht т
дредновт т Dreadnought т
дрезинаf Draisine (; моторова дMotordraisine (; панцерна д
Panzerdraisine f
дренаж т Drainage (. Entwasserungssystem n
дрею\жннй Drainierungs ...
дренува'тн drainieren
дресування n Dressur f
дрнль т Dri11 т. ЕіпііЬеп to
дрібнозернястнй leiakornig
дрімота f SchНilrigkeit (. Sch!ummer m
дріт т (дроту) Draht т; бронзо
внй д_ Iironzedraht т; ВОСКО
вий д- Wachsdraht т; в'язаль
ний д- Bindedraht т;
гладкий
д_ g!atter Draht т; д_ для про
воду Leitungsdraht т; залlзннй
д- . Eisendraht т;
колючнй ддрабина
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дріт

Ьо1.

n

дровІтня

(.

schuppen

т

дровальня

,

t

f

дужка
(відра) НепІІіе1 т; д- дер
жака SзЬе1Ьііgе1 т;
задня д
орчака НіпІегЬапт' т; передня
д- держака Sabe1handbiige1 т
дулко n
Milndungsstiicki n (B1asins!rurnen!); д- з гІльзи Hiilsen-

rnilndung f
n Miindung f; д- гармати
, Rohrmiindung· f
дуловий Miinduugs ..•
думка f ЛuВегuпg (, Oedanke т,
Оu!асh!еп n; провідна д- Leitgedanke m; осиовна д- Orundgedanke m; на мою д-у naсЬ
niеіпет Errnessen, rneines ·Erachtens
дурно, пусто оЬпе jeden Orund, ит
дуплавина t Hoh1raum m
[sons!
дух m Oeis! m; боilовиll д- Кащрffreude (; віІІськовиll д- ,тВіІіі,
rischer Oeis! т; воlІовничиll д
S!reitIus! t; зачІпливий д_ Ап
griffs-, Offensivlgeis! m; наступ
виll д- Drauiganger!urn n;: това
риськиll д_ rOerneingeis! т
духовник т Militargeistliche(r) m;
польовиll д_ Fe1dgeistliche(r) m;
д_' фльоти Marinepiarrer m
душлйвий ers!ickend (Oas)
дйlка (, -куванни n Оаnk т, ОапІІі
sagung (;' д- в наказі. Be10bung
f іт Tagesbefeh1; ЩИРil д- bes!eд
дуло

НОlz

другісннй sеkuпdзг, Sekundїїr ..•
другорйдннlІ nebensac11lich, zwei!en

Ranges

друготерміновнlІ zurn zwei!en Тегтіп gеhбгіg
дружність f <-ности) Freundscha!t
друк т ОгисІІі т, Druckschrif! f
друк:ірня f ОгисІІіегеі (; д_ військовОго міністерства Heeresdrucke-

f

дрЙпlати. -нутн kra!zen
дряпок т <_пка) Blitz т,
те (, Strei!wunde f

[геі

еК,ономічність

дуель т, двобlll т, Zweikarnpf'm

S!ache1drah! т; мlдннй д- Кпріег
drah! т; мосяжний д- Messingdrah! т; обплутуватн Д-ом Уег
'drah!en; спижовий д- Вгопzе
drah! т; сталевий д- S!ah1drah!
дробина f Мо1еІІіііЬ1 n
[т
дробильний brisan!, sprengend
дробиНІШ f Schrotkornchen n
дроБІння n Au!teilung f
дрова р! <дров) Ho1z 71, Вгепп

f

Schrarn-

дуб;! стати

sich Митеп
f Bogenm; Вольтова д- Vol!a'scher 'Lich!bogen т; підіllмаль
'ііа 'Д- Bogenrichtrnaschine f
дуда (. дудка f Rohr n, Rohre (;
вилнвна д- AusguBrohr n; ви
пускна д- Aus1aBrohr n; вихлип
на д_ Auspulfrohr n; смочна д_
Saugrohr n

ду'.4

ОапІІі т
дьоготь т Теег т

Е
ебонІт т Hartgurnmi n, ЕЬопі!
ебонітовиll ЕЬопі! •••

евакуацlllннІІ ЕуаІІіиаІіоп•...

n

f Abschub т, Raumung f,
Evakuation t; "- населення АЬ
schub т der Einwohner ; е_ по
лонених Oefangenenabsc)J.ub т; е_
раиеиих Verwunde!enabschub т;
L
хорих Krankenabschub I!t
евакувати abschieben, гзuтеп, aus_;
ab!ransportieren
евентуальні сть f (-ностн) Even!uаlitіі! (, der rnogliche РаН
еllакуація

t Evidenz (; е_ кОней
Pferdeevidenz f
t Evo1ution f, Schwen,
kung f

евіденція

еволюція

екватор т, рівнйк т Лquа!ог т
екваторіяльниll а!']иа!огіа1
екзецйрка f. гл. муштра f
екіпаж m гл. залога f

економlчниll бk0потjsсh,

lich

екdном/чиість

t

schaftlichkeit f

wirtsch,aft-

<-"ости)

Wirt-
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економія

f Okonomie (; ,,_ снл
Okonomie f der КralIe, Кгаlt
ersparnis f

економія

екра,ит

т

Ekrasit n

(вибухова

речовииа)

екскаватор т Bagger т; шаице
вий І!-. Orabenbagger т
експаисивний expansiv. sich auS-

dehnend

експедицІя f Expedition (; морська
І!- Seezug т
експеримент т ЕхрегітепІ 7і, Уегsuch т
експеримеитальиий ехрегітепІаl
експлуатацІйний Betriebs .•.
експлуатація f Ausbeutung (, Ооwіппuпg (;
вовииа І!- KriegsЬеІгіеЬ т; мирова е_ FriedensЬеІгіеЬ т
експльодувати explodieren
еКСПllьо.lя f Explosion f
експо,итура f !Oxpositur f
екстрактор т (наМів) Auswerler
т, Auszieher т
ексцеитричний exzentrisch
елеватор т ЕlеуаІог т; гарматній
І!- OeschoBaulzug т
електри.ацlя f Elektrisierung f
електри.ОваllИЙ elektrisiert
електрн.ування n Elektrisierung (;
е... мереж
Elektrisierung f des
електрика f ЕlеktгіzШіt f
[Netzes
електрнфlкацlя f Elektrifizierung f
електричннй elektrisch
електровня f КгаlС, Elektrizitats-

Iwerk n

електрогенератор т

•

ручною пе-

t

редачею Handdrehmaschine
електродвигун т Elektromotor т
елеКТРОlllагнет т Elektromagnet т
електромагнетизм т Eleklromagne-

tismus m

електромагнеТlШЙ

elektromagnetisch

електромlрчнй ЕlеktгіzШitsmеВ ...
електроlмотор т, _рушій т ElekІготоІог т

еаектротехнік т Elektrotechniker т
електротехнlчннй elektrotechnisch
елемент т ЕlетепІ ,,;е_ вогню
SchuВe!emente рІ;
мокрнй
е_
паssеs ЕlетепІ n; селеновий е_
SееlеnzеПе (; сухоналивний е...
Lagerelement n; торбинковий е...

еспадрон

польового
теп!

телефону

n

е •• ерОн т (літак),

Beutelele-

Querruder n

т (місце будування «ораб·
лів) Helling "
елІпса f ЕШрsе f
еnlптичний еШрtіsсh
.
елІта f Еlitе
Elitetruppe
енергІйний energisch, talkraltig
енергІя f Energie (, {Таt-Жгаlt (;

eniHt

t,

t

кІнетична е_ kinetische Energie

t;

е_ палива Kraltstollenergie t; І!
пороху Ollensivitat
des Pulvers;
рухова е_ Вewegungskralt t; світ
лова І!- Lichtenergie
епlдемlчннА epidemisch
епІдемія
Epidemie f
епІзод т Episode
епоха t Zeitraum т
ескадра f (кораблів) Oeschwader n;
І!- крейсерІв Kreuzergeschwader n
ескадрилья
Slallel t; авІяцІйна,
летунська І!- F\iegerstallel (; бо
йова е_ Schlachlstallel f; бойова
морсью\ е_ Seelronlsla!le! t; е_
бойових
односідців
КаmрІеіп~
sitzerstallel (; бомбардова е...
Bombenstallel t; е_ бомбово.ів
Kamplstallel t; е_ денного бом
бардування Tagbombenstallel ,;
е... иадбережного летуиства Юі
stensta!!el (; иічна бомбардова е...
Nachtbombenstalle! (; нищІвна е_
]agdstalfel (; переслlдуваnьна е_
Verlolgungsstallel f; е... повітроо
хорони Schutzstallel t; ро,вlдча
е... Erkundungs_, Аu!kJaгuпgslstаl
lеl
е_ стежн6і служби ВеоЬ·
асhtuпg.stаllеl
штурмова е_

t

t

t

t

t

t;

Schlachtstallel

t,

t

t;

еtкадрон[а]
кІнна сОтня Eskadron (; розвlдча е... Au!klaruIlgs·
eskadron t; спІшена е.. Schutzeneskadron f; спІшена кулеметна
е_ Maschinengewehr-Schutzeneskaшоп
ескадронни!! Eskadrons ...
ескарп т (форт.) Eskarpe
еснорта f Eskorte
Schutzgeleit n;
почесна е_ Ehrengeleit n
еспадрон: т HalL, Schlagldegen т,
НапrаРlег n

t

t,

t
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есТокада

t

естокада f Estokade
етап m ЕІарре Г: проміжний

Landetappenort m
..•
n Etappenwesen n

етапНий ЕІарреп
етапиицтво

m

жеJlнтпа

ІемееІіеп ";' кінннй е_ Pferdestalle! Г: е_ коланн Kolonnenstaflеl (; оБОзннй е'- Wagenstaffe! (;
парковий е_ Parkstaffel (; пере
довий е_ Vordertreffen ": сані

m

етат
ЕІа!
етатовий .etatsmiiВig
етер т Ather m
ещеJlОИ т Staffel (. Abstufung
ЕсЬе!оп m;
автомобільиий е_
Кraftwagenstaffe! Г: в'ючиий е_
Saumstafiel Г: е_ із стрfливом
Munitionsstafie! (: задній е..; Ніп-

тарннй е_

ешелонамн

penweise

t.

Sanitiitsstallel "
stallelweise. marschgrup-

ешелонованнй вг лнб tiefgestaffelt
еwеЛ'оиуваиня
вг лнб ТіеіепlвІаІіе
!ung (. _gliederung (; L вперед

n

Vorwar!sstaffeluog f
ешелонуватн staffelo

є
uер (рід стрільпів) Jiiger т; аль
пейСЬКИЙ е_ A!penjiiger m; стар
шиіі e~ Oberjiiger m
єдиноначаJlьність
(-ности) Еіп-

fiihrersystem n

n

f

inoerer Halt m

f (-кости) Uoteroehmuogsт. Gеwапdthеіt f
f <-,-нос1'и) Ladefahigkeit (.
Rauminhalt m; є- квартир Ве!е

емкlсть

geist

ємність

gungsfiihigkeit f

n

єднання
.Einigen
єднати .einigen. аussБЬпеп

(. однІсть f Einigkeit (.
Einheit1ichkeit (; внутрІшня ~-

єдність

епископ m Bischoi m; військовий
є- Heeresbischo! m
єство n Wesen n

ж
lІадатн ver!angen. erfordern
IІздання n Forderung (. Wunsch

жадоба

f

Oїer Г: ІІІ- чину ТаІеп-1

drang m. _durst m
f Оіег (. Verlaogen n.
gehreo n

жажда

жалібниця

m

f

КгаnkепрПеgегіо

жалітися sісЬ

Ве-

f

beschwereo
n (Nade!) Spitze (. (Insekt)
. Stache! m: ж_ трубки Ziindnadel f
жалоба f Beschwerde f
ію\лобинк m ВеsсhwегdеШhгег т
\калон т Richtfiihnchen n
жало

жалонер m FШgе!mаriп
жалонуватн abstecken

жалюзі рІ (....зів)

жандар[м]

darm

m:

m

]a!ousie
m Landjiiger

т. Оеоніl!сзковиіі ІІІ- Heeres-

genda:rm т:
gendarm m;
gendarm m

польовий 11І_
сільський ІІІ-

жандармерія
f
вІйськова ІІІ(; польова ІІІжар

m Hitze

t

FeldLand-

Oendarmerie (;
Militargendarmerie
Fe!dgendarmerie f

жарівка f e!ektrische Birne f
жах m Furcht (. Angst f
жахlатися. -нутнся erschrecken.

sich

Шгсhtеп

жБУрlити. -нути. _ляти sch!eudern
жвавість f (..во сти) Oewandtheit (.

Flinkheit f

жваво іт !еЬЬаНеп Тетро
желе n Ое!ее n
желятииа f Ое!аІіпе (; вибухова
ІІІ- Sprengge!atioe f
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шеnятииоваиий

шеnятииований Оеlаtiпе о о о, аи.
ОеlаІіпе
желятинуватий gelatineahnlich
Жен~вська конвенція
f, умова
Оеп!ег Abkommen
жердина f Oest1inge n
жердка f Stange f, Latte f; гаслова
Ш_ Winkerstab т; здіймальна Ш_
аЬпеЬтЬаге Latte f
жереб

т

Los n;

тягти

Los n

_

zіеhеп
жеребець т <_бцli> Hengst т
жереб'lі n Fоhlеп n
жетон т Spielmarke f (іт Spielklub), ]еtоп т
жliвість f <_вости> Lebendigkeit f,

Lebha!tigkeit f

живіт т <..вота) ВаисЬ т, UпtегlеіЬ т
ЖІІВЛО n Urstoff т, Еlеmепt n
живність f <..ности> LеЬепsmіttеl n
Я<ИDоплlт т <_плоту> Hecke (;
штучний ж_ Hiirde f
ишвострlбина
Amalgan n, Quick-

t

metal1 n

жила f Ader f, Sеhпе f
ЖИЛJlше n Wohnraum т
ЖНЛЬІІИК т, кабель т КаЬеl

n

Жllроск6п

Оуго-

т,

гіроскоп

т

жовтогарячий orange
жолдак т Sоldпег т

жолоб т Trog т; запальний жDаmрfгіппе f
",ол6бнна f I-lohlweg т
жолобівка f ноыеівеІl т
жолобиик т
(інструмент)
Hals-

band n

жолоБОк т klеіпе Rіnпе f; кільцевий _
Ringlkerbe f, ...rille f
жолобчастий rinnenformig
жорства f Schutt т

n Wohnplatz т
WоЬпвШНе f
n Quartiergeld n, Servis т
життli n Leben n; мирне _
Friedensleben n, Frieden т; похідно
, бойове ж_ feldmaBiges LеЬеп n
жмаки рІ <_кІв) Olkuchen т
житлове

f <_кости> Orausam,
f Schlacke f

жорстокість

keit f

жужелнця

журавель т

<_влli)
Вгuппепsсhwепgеl т

КгапісЬ т;

журавлиний КгапісЬ о о о
журнал т Tagebuchn; _
дій Operationsbuch n;

них паперів

skop n

житлище
жнт ло І>

забезп~чеиия

жмут т Biindel' n
жмуток m ,Biischel т; ж_ лучlв
StгаhlепЬііпdеl n
шовнІір, _liр (вояк чуж6го війська) ::>oldat т
жовтоБІлий elfenbeinartig
жовтоблакитннй gelb-blau

ж_

бойових

_

вихід

AusgangsprotokoJl n;
паперів Eingangs-

вступних

protokol1 n; ж_ воєниих дій
Kriegstagebuch n; _ кар Straf-I
protokol1 n, _ЬисЬ n; мобілізацій
иий
_
Mobilmachungstagebucb
1>; _
стріляння SchieBbuch n
"'урналіст m ZeitungsberichterstatІег т
'

з
заарештованнй

verhaltet

забайрак[ов]уватн zаumеп, аиfkапdагеп
забандажlувати, -Ити vегЬіпdеп
забара f VerzogerUnjr (, Verzug т
забарвлення n Anstrlch т, Farbung
f; захисне З_ Sсhutzl!агЬuпg f,
..апstгісh т; з_ фарбамн РагЬеп,

anstrich

забарний

т

langwierig

.

забезпечальннй

sorgungs

Sicherungs о

о о,

Ver-

о о о

забезпечений gesichert; з.. від бомб
ЬоmЬепsісhег; з_ від газу gas, sicher; з_ від нападу ипапgгеif

Ьаг; з.. протн штурму sturmlsiсЬег, Jrei; з_ перед скалкамн

BplitIeГBicbe~
забезпечення

n Sicherung f, Sicherstel1ung f, Versorgung (; з.. вlй-
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забезп~чення

ська

Truppenlsicherung і, _versorgung (; з_ командування Sicherung f der Fiihrung; з_ І(ритl
.Seitendecknng і, FlankenJ schutz 'т,
_J;icherung f; з_ JlінП Llniensicherung f; з_ обох КРИJl beiderseitige
Anlehnung f; ~I- родин помершнх

Нinterbliebenenversorgung f;
з_
тилу Riickendeckung (; з_ цІви
(перед розривом) Rohrsicherheit f
забезпечlувати, _ити schiitzen, siсЬегп, decken; versorgen

за~r~~~і~~п <;:аJlів) Einschlagen "',
sаби[ва]ти rammen, einschlagen; tб
іеп, schlachten
забіги рІ Беmііhuпgеп рІ
заБОJlО І чувати, _тити mit Ко!

т

beschmutzen

заборона f Verbot 'п, Untersagung
(; 3_ варитн Kochverbot 'п; З_
виходити з доору' AusgangsverЬо! 'п; З_ курити Rauchverbot 'п;
З_ радlотеJlеграфуоати Punkltelegraphensperre і, _verbot 'п; З_
розмови (телефон но!, радієвої)
()esprachssperre (; 3_ поштового
руху Postsperre f
sабруднеНl'Я n Beschmutzung (,. VeruпгеіпіgLшg і; з_ частин Verunreinigung f der ТеіІе
забруднlити, _ювати, _яти verun-

reinigen, beschmutzen, schmutzig
тасЬеп

заоаtон[ оо ]увати

einwaggonieren

t

заваtонуоання n Einwaggonierung
завада f lIemmung f
завала
Verrammelung (, Verhau
заваJllити, _ювати ver_, zulschiitten, zuwerfen; vеггаmmеlп; з-ся,
_юватися einstiirzen, verschiitten
заваJlювання n Verschiittung і, Ver-

f

n

rammelung f

завантаження n Verladung f ,
~авантажlити, _уватн ver_, еіпllа

den

~а!lарювання

n Briihen ", Abbrii-

Ьеп n
завбачення n Voraussage (; 3- по
. годи Wettervoraussage f
ззввага f Bemerkung f

завдання n Aufgabe (, Тhema 'п;
аРТИJlерlйне

f;

з_

Artillerieaufgabe
Oe!echts-I

бойове з_ Катр'-,

завсІгнювач

і, Oe!echtsauftrag т; З_
ДJlЯ стріJlЯННЯ 'SchieBauftrag т;
додаткове' з_ nachtrag!iche Ац!
gabe (; мобіJlізаційне з_ М6Ьі!
machungsau!gabe (; оперативне з_
Operationsaufgabe (; осібне з
besonflere Au!gabe і; піхотне з_
In!anterieau!gabe (; побlчне з_
Nebenau!gabe (; розвідче з_ Ац!
klarungslaufgabe
-'luftrag т;
таКТИ'lНе з_ taktische Aufgabe f
заведення n Ansta1t (; військово
навчаJlьне з_ Militarlehranstalt {;
в/йськовоосвіТІІЄ з_ Militarbildungsanstalt (; картографlчне з_
КаrtепstеПе {; санітарне З_ Sat1iIiltsanstal! (; санІтарно-дезинфек
ційне з_ Sanierungsanstart (; уч
бове з_ Unterrichlsanstalt
завербований angeworben
заверб[ов 1увати anwerben
завертка f Drehbaken т
завзятІсть f <_тости> lIartnackig'keit (, Eifer т; Verbissenheil f
завзяття n Ziihigkeit (, Beharrlich-

au!gabe

f,

f

keit f

звідомІити,

..JIЯти

benachrichtigen,

bekanntmachen

завlДОМJlення

n Benachrichtigung (,

Milteilung і;
завідувач т Verwalter т; з_ ан
гару, Jlетlвнl Hallenmeister m;
3- зброєю Waifenverwalter т;
з_
маtазииу
Magazinverwalter
т; з_ майстериl Werkstatt1eiter
m;

з_

технічним

матеріялом

Oeriitewart m
завІрюха f Schneegestober n
завіса f Vorhang т; з_ ДJlЯ газо
вих схованок Schutzsalzdecke f;
пІдняти

з_ \ііllеп;

протигазова

з- Schutzdecke f
зав/шення n Aufhiingung

{; з_ бомб
Bombenauihiingung (; з_ зброі
Wa!!enstillstand m
завія f Schneewehe f
завогнеJiня n Ziindung {, EnlZiindung (; з_ гарматня GeschoBziindung (; запізнене з_ Spatziindung f; з_ капСУJlею Kapselziindung f
завогнювати ziinden, enlziinden
завогнювач т
Ziinder т; Беі
ladung f
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завод

фабрика f
Pabrik (,
Werk n; кІнський з_ Oestut n
завоliовниlіі, _чиіі eroberungsUch!ig
завоііовник т ЕгоЬегег т, Вekrieзавод

ger

т,

т

завойовницькиіі Eroberung•••
заволічка f Splin! т

,

заворот т в головІ Wirbe/ т

заворушення n Aulruhr т
завоюваяня n
Eroberung
иовне 3-, здобуття f

eroberung f
bekriegen

verlaus!
зав'язка f Бапd ", Schtirzung f
еіпео Kno!ens; з_ бою Катрll
einlei!ung (, _eroflnung t
зага t Sodbrennen n
загад т Absicht (, Рlап т
загаз[ов)увати, загазити vergasen
загазований vergast
загазування n Vergasung t
загайка f Verzogerung (; з_ мар
шу Marschverzogerung (; 3- ру
ху Verkehrsstorung t
загайний langwierig, dauernd
загал т Oesam!hei! f
загалювати bugsieren, іп. Schleppзавушивлений

pflichtig
заганяти,

загиати

aIlgemein-

(клин,

палю)

auftreiben (еіпеп КеіІ, еіпеп рlаы)
загар т Kohlenoxyd-Vergiltung t
загарбаиия n Aneignung t
загар б [ув )ати, ..иТIІ aneignen
загартоваиий geharte!, gestahlt; збою kamplerprobt; з_ иа морю
seetiichtig
загарт[о)увати harten, зtзыпn
загасания n Ег- n, VerllOschen n
загата f Sperr-, Slaulwehr n, Slauung (, Slauanlage t
загаlтити, _чуватн slauen, dammen,
eindammen
загаllти, _ювати verzogern
загаювач т Peuergeschwindigkei!sregler n
загаlяиия n, ~взния 1< Verzogerung t
загвіздок т Бо)zеп т, Splinlbolzen
т; осевйй З_ ,Linse f
,
загвоздити (гармату) vernageln

-іJlЬ

t

Verderben п,
Un!er- т, Niederlgang т
загии т Tod т, Аыьепn n
загІн т <_ГOHY~ Ab!eiIung (, Тrпрр
т, S!reilzug т, ОеlасЬетеп! п;
(,

автомоБІльний з_

Kral!wagenaЬ

!eiIung f; боковиіі 3- Рlаnkеп-,
Sei!enlab!eiIung f; головииіі 3Наир!lгирр

(; поWieder-

завоювати, завоііовувати егоЬеrn,

Іаи пеЬmеп
загально-обов'язковий

заграничний

загиб І ель

т;

десантниіі

з..

LandungsableiIung (; козацький
з_ Kosakenableilung (;
Jlетучий
3- fliegende Ab!eilung (;
мор
ський

З_ Магіпе-Ое!асЬетеПІ п;

моторизований з_
motorisierte
муштровий
З_
Ab!eilung f;
Ргоп!-, Linienlab!eilung (;
по
вітроплавиий З_ Lul!schifferab!eilung (; партизаиськиіі З_ Ргеі
scharler-, Pranktireurlab!eilung (;
розвІдчий 3- Nachrich!en-Delache·
тепl n;
сторожевий з_ Sicherungsableilung f; чоловий 3-

УогІгирр т
заг лада
Verderben n, Vегhaпgпіs
n; виііти иа з_у zum Verhangnis

t

n werden

загладІити,

_жувати

lieren

заглибииа f
заг лублеиия

glatlen,

ро-

Mulde f, Vertielung f
n Vertielung t
still werden

заглухнути
заглушІати, _ити, _увати

ersticken, damplen
Paulnis f

загиивати іп

Ье!аиЬеп,

UЬегgеhеп

загніздlитися, _жуватися вісЬ еіп
~агиуздакий gezauml
[піВlen
загнузд[ув]ати zaumen, аиlzЗиmеп,

den Zaum 'au!legen

заговlр т <..вору) Verschworung f
заговlрнкк т VerSChworer т
заголово,( т <_вку) КорІ т, Ті!еl
, т, Au!schri!! f
загонистість f <_тости) Іilшоrn т,

Heftigkeit f

загорlлець т <-"ьця)
Panatiker т

ЕіІегег т,

загорода
-Бох f,
загорожа

(' (P!erde)-Verschlag т,
-Umzaumung f
f HUrde f; в'іздова "пристані Halensperre f

в
заготова

f

заграниця

БегеіtstеlIuпg

t

заграничниіі

Ausland tt
auslandisch

t
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загривок

вагривок т

т

загроженнй gеlзhгdеt,

ausgesetzt

Widerrist
des), Oenick n

(des Pier-

загроження " Oelahrdung 1
загроза 1 Drohung 1, Беdгоhuпg (;
. 'з_ летунства Fliegerbedrohung f
заrвннlтитн,
_чуватн
еіп-,
zul-

schrauben

sаrвинтований eingeschraubt
заrвинчування Einschrauben n
зад т <_ду) Hinterland n; Kuppe f,
Нinterteil т, ОеsзВ n; зайти на
зади іп den RUcken т gehen; гли
бокий з_ Inland n; мати на заді
іт RUcken т ЬаЬеп; прикривати
з- den RUcken decken
задерж[ув]ати zuгUсk-, auilhalten,
'Ьеттеп

задержувач
haJter т

т

задернувати

decken

задимІити,

обіймиці

Rahmen-

тіІ RаsепsШсkеп Ье
-"ювати

verrauchern,
umnebeln
n, -"ння" УеrnеЬе
lung ,1, Rauchmaskierung 1; з_
ворога Feindvernebelung 1
задірка :1 Niednagel т
задник т Heck n, der hintere ТеН
. ,des SсhШеs
задок т <_дка) Hinter!eil т
задубіти ers!arren
з~~ум т Absicht 1, Рlап т, Vor'.' \1аЬеп ,,; маскувальний з_ Ver':','schleierungsabsich! t; побічний з_
'Nebenabsicht 1
задУманий geplant, gedacht; широko-задуманЩІ groBzUgig angeleg!
задур т <_ру) (КорІ) Schwindel' т
задушливий erstickend
уегпеЬеlп; з- довкруги

аадимлlювання

зажерливий zзh

заздалегідь IгUh-, rechtlzeitig, Ьеі
зазив т Aulldrderung' f
[zeiten
зазнака Vermerk т, Беzеісhпuпg 1,
Notiz t; з- влучення SchuBangabe
f; за з-ми пасЬ der Беzеісhпuпg

t

зазначання

n Notieren n,

Беzеісh-

nen n
аазнач[ув]ати,

,. kennzeihnen
зазНачення

n

_чити

ntarkieren,

Беzеісhпuпg

f;

цілів Zielbezeichuung f
аазl,lачка f Zeichen ", Merkmal

з

n

заківець

зазначуваНIfЯ n, Markieren 'n, БеІеісЬпеп n, Notieren n
заіржавіти verrosten
заіржавлений verroste!, ros!ig
заізд т Einkehr
Еіпlаll т; Oas! •
Ьо! т

1,

заїжджання

n Einkehren ",

t

геп n; Schwenkung
заїжджати auflahren
заЙВина f OberfluB т,
Luxus т

ЕіпіаЬ

ObermaB n,

зайвинн"й

iiberl'fliissig, ~еісЬliсЬ,
іт OberfluB
займаницьк"й Annexions ... , Okkupations ...
займання n Беsеtzuпg f, OefangenпаЬте (; 3_ вор6жоі' позиції Бе
se!zung f derfeindlichen SteHung;
з_ позиції Беzіеhеп n der Stellung
займанщнна t Okkupation (, annektier!es Land n
зайlматн, _няти besetzen, еіппеЬтеп,
іп Беsіtz

пеЬтеп;

з_ з фр6нту

уоп der Ргоп! n zurUckziehen
займlатися, -"тися іп Бгапd т

ge-

гаІеп, Feuer n fangen, en!brennen
займистий lеісЬ! en!zUndbar, _Ьгепп
Ьаг, !еuегgе!зhrliсh

n Беsеtzuпg 1, ЕіппаЬте f,
(Quartier) Беlеgung (; з_ позиції
Беzіеhuпg f der Stellung; пон6в
не з_ Wiedereinnahme (; з- по
сад Stellenbesetzung f
закаблУк т (Schuh) Absatz т
заюlдження n (газом)
Oasverseuchung t, Vergasung t
заказ m Verbot n
закид т Vorwur! т

зайняття

закиlдати, _нути уег_, zujsсhЩ,tеп,

z uwerfen; vorwerfen

І

закис т

Oxyd n; з- аз6ту Sticks!off-Oxyd n; залізний з_ E1senOxydn'"

заківець т <-вця) Беsсhlаg т; до
лішній з_ (списа) Unterbeschlag
т; з_ з бляхи Verblechung f;
з_ л6жа Scha!tbeschlag т;"З_ ор
чака Sattelbaumeisen n; з_ пе
реднього лука (сідла)
Vordersat!elblech n; з_ пІхви всыі!-
еіsец' n;
з_ прикладу КоlЬеп
beschlag т; з- сниці Deichselarmblech n; з- стягу Standartenbeschiag т
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закІнчення

закlllчення n AbschluВ m
заклад m Wette (; Orundsteinlegungf
закладання n
Orundsteinlegen n;
L
на оБІд Tischdecken·n
закладннн pZ (_днн)
Orundsteinlegung (; L корабли КieHegung f
закладннк т Oriinder т; Oeisel т;
даватн L
ків Oeisel pZ steHen
заклнк т Ruf т, Einberufung (;
Aufgebot n; вербунковнй з_ WerЬеаиlгиl m
заКJlинlення
-ювання
Ver-

n,

keilen n

заклннlитн,

n

_уватн

auflkeilen

заколот т СЬао.
закон т
Oesetz

уег_,

lesL,

n, Verwirrung f

n; военннй з_
Kriegslrecht n, -.gesetz n; пен
сlйннй L
Versorgungsgesetz ";
L
помилок Fehlergesetz n;
з_
про вІйсько Heerordnung (; з_ про
военні чнннтьби Kriegsleistungsgesetz n; з_ про державне за
безпечення
Reichsversorgungsgesetz n; L про квартирну по
виннІсть Quartierleistungsgesetz n;
L
про збройну силу Wehrordnung (; з_ про крайОву обо
рону Landwehrordnung (; L
про
оборону державн Wehrgesetz n;
з_ про трудову повинність Hilfsdienstgesetz n; з_ розсіву Streuungsgesetz n; L терти Reibungsgesetz n

законність

keit f

f

(-ности) RechtmiiВig
т Vorlage f;
вій
МіlitііГ_, Wehrlvor-

законопроект
ськовий L

lage f

закоп[ув]атися
закот т (на
РаІІе f
закривання n
пеЬеlп

n

закри[ва]ти

schleiern

закрнтти

sich eingraben
одягу) Rabatte
Verdecken ",

уег_,

Г,

Ver-

beldecken,

n Deckung f, Schutz

Уег

т,
без з_ deckungslos;
L
від літакІв Fliеgегdесkuпg f;
з_ власних замірів Verschleierung
f eigener Absicht; димове з_
Rauchschirm т; газонеПРОНИКJlНве
з_ Oasschutzdecke (; L
замірів
Verschleierung f;
лійкове
L

Bedeckung f;

залізце

Trichterdeckung f;
Panzerdeckung f

павцерве

"-

закрій m (-крою)
закріпlитн, -лятн

Zuschnitt m
fertigen, befestigen, verstiirken
.
закрlплевня n Festigung f, Befestigung f; з_ місцевостн Oeliindebefestigung f
закріпний
zum Festhalten dienend
за[о ]кругленнй аЬgегuпdеt

закрут т Biegung f, Кпrуе f, Serрепtіпе f
закрУlтитн,
_чуватн z1L,
festldrehen; еіпЬоЬгеп
закрутка f Drehhaken т
закуп т Ankauf т; L коней Plerdeankauf т
залег лість
(-лости) Riickstand т
залив т ВпсЬ! f, Впзеп т; мор

t

Meerbusen т
залІзко n (Degen) Кlinge (;
L
багнета Bajonettklinge (; з_ ко
лольноі зброї Stichklinge (; ша
бельне L
SiibeL, Degenlklinge
залізниця f Eisenbahn f; вІйськова
з_ МіІіІіігЬаЬп t; вузькоколІйна
L, залlзиичка schmalspurige Еіsеп
ЬаЬп (, КlеіпЬаЬп f; двоколІйна
з_
ОорреlЬаЬп (,
zweigleisige
ВаЬп (; державна з_ Staatsbahn (;
головна з_ НапрІЬаЬп (; кІнна
з_ pferdebahn f;
кІнно-польо
ва L
Pferde-Feldbahn f; лнн
вова L
Seil_, Schwebelbahn f;
мІсцева L
Lokalbahn f; нор
мальна з_
Normalspurbahn t;
окружна з_ Oiirtelbahn
пере
возова з_ Forderbahn f; підго
родня З_ Vorortbahn (;
під
чlпна L
HandseiIbahn (; по
бічна з_ Nebenbahn (; польова
з_· Feldbahn (; прнватна L
Ргі
уаІЬаЬп f; шанцева з_ RoHbahn f
залізничннй ВаЬп о о, Eisenbahn о о
залізничка f К1еіпЬаЬп f
залізничник т Eisenbahner т
залізо n Eisen n; аркушеве L
Scheibeneisen n; байрачне L
ський з_

t

t;

Zaum І eisen ", -stange (;

з_ бе

тон Еі~епЬеІоп т; кутівкове L,
кутІвка

Winkeleisen n

залізобеТОlІlовнй,
ЬеІоп о о о
залізце
<_пя)

n

-ннй

Eisen-

Hobeleisen n,
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вилім
залlм

т

(_лому)
KnickstelIe Г,
Ausbuchtung (; з_ з'диьо і стІн
ки Ausbuchtung f
der hinteren

замірІитися, _ЯТИСя

зии~сти

mit, der Hand

ausholen (zum Schlage), ausholen
Einwendung (, Vorwurl т
m Verwirrung (, WirrзалІчення n Anrechnug Г, Zuzahwarr m
lеп n
замкненнй
verschlossen,
zugeзалога f Bemannung (, Веsаtzuпg
schlossen; з_ на засувку аЬ
(, Garnison (;
бойов'
З_
geriegelt
Kamplbesatzung (; военна з_ замовлення BesteHung f
Kriegsbesatzung (; забрати з_у замок m (_мку) SchloB ", Pa1ast
з корибm\
ЕпІтаппеп
n; з_
m
корабля Bemannung (, Schillsbeзамок m (замка) VerschluB т,
satzung (; з_ лінІйного в/йська е SchloB n (ап der Tiir); ба(нето
Oflensivbesatzung (; з_ літак'
вий
з_
BajonettverschluB m;
Flugzeugbesatzung (; охоронна
в/бловоклииовий з- RundkeilverscbluВ m; з_ (винт/вки Gewehrз_ Sicherungsbesatzung (; прнда
verschluB m; зсувний клиновий
в'тя з_у Ьетаnnеп; з_ для бе
з_ OoppelkeilverschluB m; клн
зп~кн SicherheitsbesatzuDg (; з
новий з_ KeiL, SchublverschluB
танка Tankbesatzung (; з- човна
m; ковзний з- SchieberverschluB
Bootsbesatzung f
m; пиевматичний з- Lultverзалоговий Besatzungs о о о, Garпі
schluB m; призматичиий з_
sons . ..
FlachkeilverschluB m; рухомнй
заложения ",
з'сяовок т Ап
з_ bewegJicher VerschluB m; су
паЬте (; тактичне з_ taktische
ставний з.. KniegelenkverschluB
АпnaЬте f
m; ТОЛОК0 вий з- КоlЬепует
залоза t OrUse t
schluB m;
циліндричний
з_
залом m Knick m
ВJockverschluB m;
цівковий з_
заломlитн, -люватн biegen, ЬгесЬеп
RohrverschluB m
заломовнй Кпіе о о о
замчище n a1tes SchloB ", SchloBзалучl'тн, -итн beilegen, beiliigen
ruine f
зал)!чник m Beilage (, Anlage t
зам'ятия n Verwirrung f
залюдиений bewohnt
залютовання Vеrlбtuпg t
занЕдбання n Vernachl1issigung (,
заля f Saal m, НаНе f
Versaumung (, Unterlassen ..
а8nяг[а]ти
sicb verstecken, sich зан~дб[ув]ати vernachlassigen
hinter etwas legen, іт Riickstande занед:!,ж[ув]атн erkranken, krank
'. sein
werden
замаскований
maskiert, getarnt; занед)!жання n Erkrankung f
дОбре з_ gutgetarnt
зан~пад тморалІ
Oemoralisieзамаск[ов]ув'ти іагпеп, maskieren
rung f
з'мах m Anschlag m
занепокоення n Beunrunhigung f
aaM~T m, заметіль t Schneeverweзан~сення n
Hintragen ", Уег
hung f
schleppen n; з_ (о список) Еіп
замик;іиня SchlieBen ", Verschlietragung
f
Веп n; коротке з- KurzschluB m
unterlassen, aulзамикач m SchlieВer m; VerschluB- занЕх[ов]уватн
hOтеп
Stiick n
занечнщ[ув]'тя, _стити besudeln,
замирення n FriedensschluB m
beschmutzen, verunreinigen
замиритися Frieden m schlieBen
займ'ти, зайняти (Oel1inde) Ье
замис[е]n m (_СПУ) Absicht f,
setzen; (Quartier) belegen
Vorhaben n
занlестй, _оситн hereinschleppen,
заміна f Umtausch m
hereintragen; з- в список еіп
замір m Absicht (, Gedanke т;
tragen
поБІчний з- Nebenabsicht f
Wand

з'мlт m
з'мішка
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зан:9РНТН

зSн:9Р Іитн, . _юватн .vегsепkеп, егtranken, еіпІаисЬеп
.
занурювання 1'1 Tauchen 1'1
заоХ6lтнтн.
_чувати
aufmuntern.

anspornen
Aulmunterung "
Anspornung f
западина f Нбhlе Г. Нбhlung f
запакування 1'1 Verpackung f
заОХ6чування 1'1

запал

m

ЕіІег
т

m;

СJlуікб6ввй з

Oiensteifer

запалення 1'1

Ziindung '. Brandstii-,
автоматичне З_ Selbst-

tung Г;
ziindung Г; з- вогнеметів Рlат
menwerferziiudung Г; запІзнене
З_
Nachziindung Г; з_ 6ка
Аugепепtzііпduпg '; передчасне
З_ friihentziindung t
запаJlювання 1'1 Ziindung Г; бате
рІйне з_ Batterieziiudung f
запаJllювати, -Ити ziiuden. enL;
begeistern
запаJlЬИЙЙ feuergelahrlich. jiihzornig; Brand",
запальннк т Ziinder m; з- вн
бух6вого наб6ю Sprengpatronenziinder т; з_ висадн6! каПСУJlі
Sprengkapselziinder т; з- вогне
пр6воду Ziindschnuranziiuder т;
гот6вий з_ fertigziinder m; з_
гранатн Огапаtеnzііпdег m; д6н
ннй з_ Bodenziinder m; .!Інстан
цlйннй з_ ZeiL. BrennІ ziiuder
т;. жаровйй з- G!iihziinder m;
З-З. годннннк6внм механІзмом
.Uhrwerkziinder т; З-3 детонато
ром 'Detonatorbrander m; мlн
ннй з- Ziiudkasten т; негайний
з- Augenblicksziiuder т;
пов

т6рюваJlьниl! з_

'Mehrfachziinder

подвll!ниl! з_ Oqppelziinder
З_ потріl!но! діі OreifachzUnder т; ПРОВОJlбчнИI! з_ Уег
zбgегuпgszііпdег m;
розривнйй
з_ Sprengziinder т; уtі!ИНТНIiI!
з_ EinschraubzUnder т; ударниl!
з_ Aulschlagziinder т; устаВJlЯ
ти з- tempieren
запаJlьничка f Anziinder·m
запальнІсть
<-"ости) Епtflатm

m;

m;

1

barkeit (. Entziiudbarkeit f
bepanzern'
:
запас·' т Vorrat т. Bestand. Reserve '. Ersatz т; З_ армl!
[за]панцерувати

запнтання
Агтее..... Hauptlreserve Г;
60ЙО_
вйl! з_ Kampireserve Г; з_ бойо
вйх
засобів
Kampfvorriite р!;
вндlJlЙТН з- еіпе Reserve ausscheiden; воtнниl! з- Kriegsvor.
rat т; вбжениl! З_ rollender
Уогга! т; з_ вугля' Kohlenvorra! т; гарматніl! з- (фортеця)
ОеsсhШzгеsеrvе Г; з- головнс'іго
вождя Reserve f des ТгпррепІііЬ

rers; держатн про з- reservieren;
звоєнного
зс'ілота
Kriegsschatz т; з_ к6ней Pferdelbest'and т. _ersalz т; З_ мап
Kartenbesland т; з- набс'іів Мп
!ionslvorra! т. -hestandm; не
дотбрканнl! З_ eiserner Вesland
т; н6шеннІ! з- getragener Уог-

.' ·га! т; мобілізацfl!ниl! з_. Мо
bilmachungsvorrat т; з- опера
тЙвноі. ~рупн
пбвннl!

з_

Огuррепгеsегvе Г.

вугля

(корабель)

Г; стратег/чинІ! з_
(голов, вождя)
Heeresreserve ';
з_ стрlлива Munitionsbesland т;
З_ товару Viehdepot 1'1; харчо
виl! з_ Verpflegul'gsreServe Г·
запасниl! Ersatz, , '. .Reserve, .. ,

Kohleniassung

Vorrats. , .

запаснІ"

scha!ten

рІ <-"их)
рІ

Reservemann-

запах т Опl!' т, ОегпсЬ т, Аго
та 1'1; г6стрнІ! З_ scharler Ое
т; з_ хр6ну MeerrettichgeгпсЬ т;
з- цнбулl Zwiebelge-

ruch

ruch m

запеклість f <-лостн) Slarrsinn т
запечат[ув]аняя n Versiegeln n.

Versiegelung f
n Verneinung f
_уватн verneinen, іп
Abrede steHen
запннка t Unterbrechung f
запне т Notiz Г. Verschreibung f
запйс[ув]атн eintragen. ver_. vоЩschreiben, verordnen
запнска f Zettel т;
ю\сова з_
Kassenbeleg т; контр6льна з
Kon!rQllzettel т; з- про заа
реmТ6вання: Meldung f ОЬег die
Verhaltung
запнсннк т No!izbuch.n
запнт т Anfrage' t
запнтання 1'1 'Anfrage f
заперечення
заперечlнтн.

заПIJ!ЛЯ

заРЯАЖ[УВj'ИИ!\

запілля n Hinterland n
запітиlния
(скла) Beschlagen
заплата f Lohn т, Bezahlung
запльомбований рlотЬіегІ
запобігання n Vorbeugung f
заПОбlг[а]тн уегЬііІеп, verhindem,

n

n

t

vorbeugen

запоБІжний
запобіжиик

Schutz .. , Sicherungs .•
т
Sicherungsvorrichtung t, Sicherung (; виймати з_
entsichern; з уставленим з
ком ladesicher;
ізоляцlйиий з_
Isolierschutz т; з- п~ред газом
Oasschiitzer т
заповзяття n Wagnis п; відважие
з_ Wagnis n, WаgеsШсk n
заповІт т Vermachtnis n
заповиеиия n Aus_ t, AuflfiilIung f
заподания n Angabe t; з- часу
заподіяти zuliigen
[Zeitangabe f
запона f Sperre (, Varhang т; газова з_ Oasvarhang т
запора f Riegel т, VerschluB т;
газова з_ Gassperre f
запорука f Biirgschait (, Garantie f
запотребування n Bedari т, Ег
fordernis n; з_ стрілива Мunі
tiansbedari т
заправляния

n

проб6іии (корабля)

Leckdichtung f

запРисягlати, _ти vегеіdіgеп
заприсяжения n Vereidigung f
заприязиеиий befreundet
запроданець т <_нця) УеггаІег т
за\пряг m <_гу) Gespann n, Ве
" spannung (; воловий з_ Ochsen"gespann n; гарматній з_ Оеschiitzgespann n; двокlиний з_

Zweigespann n
n Bespannen n
alL, уаг_, belspannen,
anschirren
запряговий zum 'Оеврапп gehtiren
запряжений в коні pierdebespannt
запусІкати, -тити wachsen lаssеп,
vегпасhliissіgеп, vеrwаhгlоsеп lassen; з_ рушІй, мотор апwегfеп
зап'ясток m Oberhand f
зарliда 1 АЬЬilfе 1
'заражеиия n Ansteckung 1, Verseuchung 1; з.. газОм Оазvегsеu
chung '; "3_ Іперитом УрегЩап
J "steckung. 1,
_verseuchung '1; Зо фосгеиом Phosgenvergiftung t
запрягаиня

запряг[а]tи

•

зарlilжувати, ..аити

infizieren, уегscuchen, anstecken
зараза 1 Seuche f, Ansteckung 1
зараЗIІИВИЙ ansteckend
зараЗollивіСТІ> f <_вости) Ansteckkungsfiihigkeit 1
зарезерпований reserviert
зарІжавіти, заlр_ verrosten, Rost т
an5etzen
зариск[ов ]увати
schraffieren, striсЬеlп

заріз

m <..ау)

Schlachten n

КегЬе

(УіеЬ)

1,

заріст т <_росту) Bartwuchs т
зароБІток m <_тку) Unterkommen n
зародок m Кеіп, т
_
зарозумілість 1 (-лости) ЕіпЬі1-

зарослі рІ <..слів) GеsШрр n [dung t
заруб т <_БУ) КегЬе 1, Einkerbung

t

t

зарубииа
Einschnitt т
заручиик т, закладник т Oeisel т
заряд т Ladung (, SсlшВ т, КагІП5сЬе (; БОЙlIЙЙ з_ scharie и
dung1; внбнвний з_ AusstoBladung 1; видовженнй з_ gestreckte Ladung (; внсадний з_
ВаЬг_, Sprenglladung t;
ДОНІІИЙ
з_ Badenkammerladung f; з_ rpaнати Oranatenliillung (; ~азовий
з.. Oasliillung f; додатковнй 3._
Beiladung f, Zusatzkartusche (; за
вогнюваllЬННЙ з_ Ziindladung (;
зм~ншеllИЙ з_ Teilladung t; змІн
ннй з- Wechselladung f;
зосе
реджении з- geballte Ladung (;
іперитовнй 3_ YperiL, LostlfiiJ·
lung f; картушннй З_ Kartusche (;
кидаиий з- Wuriladung t;
ме
тальний з- Pulvertreibladung (;
нормальиий з- Oebrauchsladung 1;
основний з_ Ог.undlаduпg
пов
ІІИЙ з- Vol1adung (,; пороховliil
з_ Рпlуег_. Treiblladimg (; роз
ривиий з- Sprengladung 1; слі
пий з_ Mantiverladung 1;
з-у
картуші Beutelkartusche (; учбо
внй з- Obungsladung f; з- фу
гаси Minenladung f
заряджальиик т Lader m. (eines Ое

t;

schiitzes)
n Laden n' (еinег
. Schq6waiie);
иепереРИВІІе
з
·durchgehende Ladeweise (;
З_
. стрічкою Ourtenladung f

зарндж[ув]аlIОЯ
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заряджати

зарядІ жати,

_йти

(Wa!!e) !aden;
verwalten, anordnen
заряджений geladen; з_ б6йнвм ваб6ем schar! ge!aden; з_ зменше
. ннм зарядом .chwach ge!aden
зарядження n Anordnung f
засада f Orundsatz т
засвlчення n Bestatigung f
засвlдlчиrн, _чувати bestatigen, Ье
засв6ення n Aneignung f
[zeugen
заселення n Ko!onisation f

заселlити, _яrи Ьеvб!kегп
засІб m, <_с06у) Mitte! n; бойо
пий з.. Kamplmitte! n; з_ б6ю
зблизька Nahkamp!mittel n; вбир
ний з_ Absorptionsmitte! n; ве
терию\рний з_ Veterinarmitte! 1'1;
вибух6вий з_ Sprengmitte! n; ви
саднl
засоби
Sprengmitte! n;
вогневий з_ РеиегтШе! n;
з_
гаслув~ння Signa!mitte! n;
ди
>lотв6рчий з.. Nebe!mitte! ,~; з_
д6возу Nachschubmitte! n; дро
.. овий з_ зв'язку DrahtnachrichІептШе! n; запальний з_ ZilndтіІІе!

n;

з_

звуков6го

гаслу

вання Schallmittel n; з_ зв'язку
VегЬіпd,шgs_, Nachrichtenlmittel n;
з_ змlЦllення Verstarkungsmittel n;
інженерно-технІчний з_ ing"nieurtechnisches МШеІ n; з_ керів
иицтва Kommandogerat n; кому
иікаційний ~_ Verkehrsmittel n;
маскувальннй з.. ТагптіІІе! n;
метальний З_ ТгеіЬтіІІе! n; на
земннй обор6нннй З_ ErdabwehrтіІІе! n; обор6нннй з.. Abwehrmittel n; освІтлювальний з_
Leuchtmittel n; перевоз6вий з_
Веібгdегungs_, Transportlmittel n;

перев'язний з_ УегЬапсіПlіІІеІ n;

плавний з_ Wasser!ahrzeug n; з_
повІтрообор6ни
Lu!tabwehr_,

Luitschutzlmitte! n;
НilfотіІІеІ

n;

з_

помІчний з_
порозумІння

Verstandigungsmitte! n; протига
зовий 3- Oasschutzmittel n; про
титанк6вий з_ Tankabwehrmitte!
n; з.. радіозв'язку Funknachrichtenmittel n; з_ р6звідки Erkundungsmittel n; руйнацнtний з_
Zегstбгuпgsmittе! n; з_ стеженнн
Вeobachtungsmitte! n;
технІчний
з.. technisches Mitte! n; технlчно-

засл6иа

штурмовий з_ Pioniersturmgerat
n; харчовий з.. Verpilegungsmittel n; хемlчннй з.. chemisches
Mitte! n; хемlчний з_ боротьбЙ
chemisches Катр!тіІІе! n
заСіlдатися, _стнея
Нinterhalt ."

!egen

засідка f НіпІегЬа!! т, Lauer (; бу
тя на засІдці іт Versteck n liegen;
танкова з~ Tankialle f
засІка f УегЬап пІт: деревна з_
Baumv~rhau пІт: з.. 3 галуззя
Astverhat1 пІт ; З8ГОРОДЙТИ з..ю
verhauen: lІерен6сяа з_ Sch!eppverhau пІт; перен6сна деревна
з_

gesch!epptes

прнр6дня
пІт

засічка

den

f

з..

ВаптуегЬап пІт;

natilrliches

(у KOНS\)

Н uieisen

УегЬап

Streifen n

ті!

ззскlакувати, _очнтн (Feder) еіп
"сhпарр'п
заск6чення n Oberiall т,
ОЬег
raschung f; вогневе з_ Feuer[iiberraschung f, _иЬег!аll т
заскочка f Haltesliick n; з_ СПУСКУ

Abzugsklinke f
n Verweisung f
Schutzbrett n; 3_ (загін)
Verschleierungsabteilung (: Schutzbrelt n; кlнннй з_ Кауаllегіе
sch!eier т; охор6нннй з_ Siche-

заслання
заслІн т

гungssch!eier т; Піх6тннй з.. Іп
т
f (В печІ) KamilL., Оlепl

lanteriesch!eier

заслІнка
liiг (;
klappe

з_ амбразурн
Scharten(;
З_
вентилицlйного
Lu!tk!appe.f; газова з_.
засл6на Oasvorhang т;
димова
З_, засл6на Rauchwand {, Уег
sch!eierung f
заСЛіпlЙТlІ, _люватн b!enden
засл6на f Schleier т, Нііllе (; ак
тйвна з_ oflensive Verschleierung
f: вогнева з_ bewegliches Sperrіеиегn; газова З_ Oaslvorhang т,
_sperre (; димова з.. NebeJ.vorЬапЄ" т, RaucIL, Nebe!lwand (;
кругова з.. kгеіslбгmіgе Schutzwalid (: обор611на з_ delensive
Verschleierung (: панцерна з_
Panzerschutz m; прнкрнвати за
6твору

сл6ною verschleieгn; прикрнватн
днмов6ю засл6ною еіппеЬеІп; з..

заслона

затрнм

і)іН

t

рейду 5tr'eifzugsicherung.f; рух6ма' вогнева з.. b~weg\iches 5perrіеиег ·n; рух6ма димова ="_ ЬеwegHche Rauchwand t; світлова
з_, Lichtschirm т;
складна 3_'

застуда
Erkaltung f
засту дlжуватнся, _итися

sich er-

k1ilten

Vertreter т, 5telIverIreter т, Ersatzmann т; з_ стар
komplizierte Verschleierung, Verшини OlliziersleIlvertreter т
nebelung t; З_ тІла Korperschutz '3аступництво n Vertrelung t
т; флянкова з_ Flankenldeckung
засув т Riegel т, Sperriegel1n; ди
t, _schutz т
шельннй з.. Deichse!bolzen т; за
засл6нннк m 5perrer т, 5chutzwand
сунутн з_ abriege!n;
засування
t; мlНJlКЙ З_ Minenlleger т,
Verriege!ung t
..schii! n
засувка t Riege! т
заслонlитн, -Ятн verschleiern
засу д т Verurteilung f
заслуга t Verdienst n
засуджений т <_ого> Verurteil.
te(r) т
заслуженина t ОеЬаlt n, Lohn т,
Entsch1idigung t, Ruhegehalt тln
З31аlfтн, _юватн ,'erheimIichen
заслужитн verdienen
затвердІжувати, -Ятн 'besl_tigen,
засмlченнй unsauber, уоll Kehrricht, .
ЬеkгіШіgеп, genehmigen
verschmutzt
. ззтверджувться es wird, bestii.tigt
засмІчення n Verunreinigung t, Уег
затемнятн abblenden'
schmutzL1ng t; З_ частин Ver- з_тер' m МійвсЬ т, Мaische t (BrauschmL1tzung. t der Abteilungen
erei)
затильннк т VerschluВleiste t; з_
засн6ва t Grundlage t (takt.) Уагіз ручкою VerschluВleiste f ті!
aussetzul1g t
.

заступннк т

t

защlOВОК т VОГШlssеtZUllg
ааrоблитн versargen
заспа
5chneewehe f
заспок6еяня n Beruhigung

t

friedigung f

ОгіІ!
затнск т К!етте

t,

Nasenklemme t;
Erdklemme f

Ве-

затнсlкатн, _нутн

заСJlок6ювальннй beruhigend,stillend
зас~ава f Feldwache
Wegesperre

t

t

t;

tionen

застос[6в]ування n Anwenden n; з_
'газу Gasanwendung (; З_ диму,
мрякн Nebelanwendung f; масове
з.. .Masseneinsatz т
застРlелиги, _ілити ег_, tatlschieBen
застромlитн, _литн eilL, l1іпеіпl-

stecken

заструг т спиці 5реісЬеnkар! т
заструг[ув]атн zuspitzen
застряlватн, _гти steckenbleiben

з_ для носа
узёмлеНН>І

з_

zudriicken, klem-

теп

t,

(іт Marsch); головна 3_
Vorpostenkompanie (; головна
кінна з_ Kavallcriespitze f; задня
з_ кінн6тн Kavallerlenachspitze t;
задня маршова з.. Nachspitze f
заставка f Schutzbrett n, КІщ:іре f
застlебнутн, _Ібатн zuknop!en
застебнутнй zugeknopft'
застереження n УогЬеЬаl! m
застІбка
НеІ!сЬеп n, Schnalle f
застІй т Stackung
Sti1Istand т;
з_ в діях Stockung f der Орега

..

,~pitz~

t,

t;

затнсюіч т SchraL,bstock т, іК!етте f
затнхlати, _нутн stillwerden, (peuer)

abflauen

.

t

затичка
РІгорІеп т, Kork m,
Stбрsе! т, Varstecker т; 3_ ду ла
Mundpfropf т; залізна з- Eisen!-

piraplen т, _s!Opse! т; запобіж
на з_ Schulzstopsel т; олив'яна
з_ B!eis!Opse! т;
пружинна 3_
FederspIint n
затишок, т windsti1!er Orl т, Lee
(Damp!er) n
,
затінок m schattiger ОГ! т

t

t

затія
<_тІІ>
МасЬеnsсЬаіІ f
зат6ка
k!eine ВисЬ! (PluВ)

t

Busen m

t,

зат6пленняn (корабля) Versenkung f
за!.точка t ІОНе t; з_ гільзи' Апs-

t der Hiilse
rVer!ust
n

drehung'

затрата

т

затримання
Au!haIten
затрнм т Hemmung f,

n
Anhalt

т;

з_ fВИlІтівки Oewehrhemmung і;
замк6вий з_ VerschluBhemmung t;
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затрим

1;

з_ лемеша Spornklaue
,3_ мар
шу МагвсЬЬаl! т;. 3- при зарв
джанні Lаdеhеmmuпg
пружин
ннй з_ Sper.rfeder 1; з;іТРJlМ ру
ху (маршу) Verkehrs.., Marschls!ockung t; з_ у моторі, руші!
Motorstiirung f; Цівковнй 3- Rohr-

1;

hemmung f

зптрЙм[уВjатн

,

auL,

j)еlhаltеп,

.

пеhmеп, Ьеттеп

затрубити іп
затруеиий
затруїинв

.

les!-

die ТготреІе "ІоВеп
vergiftet
' ,

n Vergi!tung 1;

3- ~азом

'Oasvergiitung ·1; з_ іперитом
Lost-, Yperitlvergiltung 1; з_
м'ясом

Flеіsсhvегgiftuпg

і;

з_

фосгеном Pbosgenvergi!tung 1
З2тРУlfти, _ювати vergiften
затулІ ити, -!Іти (Oesicb!) verbergen,

(Augen) verdecken

1

1,

затулка
К1арре
Deckel "'; дро
сильна 3- Drosselklappe 1; ку
ляста з_ (бійниці)

Kugelblende

t

ззтяганив n Zuzіеhеп n, Еіпtгаgеп n
(Бuсh), АulпеЬmеп 11 (Апlеіhе),
Беzіеhеп n (Wache)
затвгlати, _иути wоhіп zіеhеп, verschleppen; еіп!rаgеп (іпs Бuсh),
аufпеhmеп (АпlеіЬе)
затяжець т (-жцв> АпgеwогЬе
затьмарений vегпеЬеlt
[пе(г) т
затьмарення n VеrпеЬеluпg 1
затьмарити vегпеЬеlп

m (gewaltsame) Апеіgпuпg t,
(,
Schutz о _ о, Бе
deckungs о о
захист т Schutz т, Dесkuпg {;
збірний з_ Sammelschu!z т; про
захват

Беu!е

захисняй sсhШzепd,
_

тигазовий. з_

Оаsuпtегstапd m;
ШУІ/ати з_у' Zuflucht
пеhmеп
захят[ув}ати егsсhшtеrп, іпв Schwanken ЬГlпgеп

t

захиlщати, _стити

Schutz m Ьіеtеп,
schiitzen, verteidigen
захищений geschiitzt, sicher; 3- від
бомб bombenlsicher, -Iest; З_ від
газу gassicber; з_ від СІ/алок
splittersicher

захід т (-ходу> Wеstеп т, АЬепd
land 11; з- соиця Sоппепuпtегga.пg

Sildwest
Nordwe.j т

т; південиий з_

нlчинй 3-

т; ,пів

зашифрув;іиив

заходжеиив 11 Sсhwепkuпg (; .3иаправо (фронтом) Rесhts-Sсhwеп
kuпg
3- роями gruррепwеіsе

1;

(; з_ чотами zugSсhwепkuпg 1
-,
заходи рІ (_дів> МаВпаЬтеп рІ, Бе
milhuпg (; з_ безпеІ/И SicherungsтаВпаЬтеп рІ;
вжити заходів
МаВпаhmеп рІ treffen; 3- дисци
IІлінариого впляву АгІеп рІ der
disziplinarischen Бееіпflussuпg; з_
длв омаии ТаusсhuпgsmаВпаhmеп
рІ; забезпечні з_ SicherungsmaBпаhmеп рІ; запобlжиі з_ Уог
sichtsmaВnahmen рІ; маскувальні
3-, з_ маскувати ТагпuпgsmаВ
паЬтеп рІ; мобілізацlйиі з- Мо
bi1machungsmaBnahmen рІ; з_
обережиости
VorsichtsmaBregeln
рІ, SicherheitsmaBnahmen рІ; обо
рониі 3- АЬwеhrmаВпаhmеп рІ;
з_ осторожиости Vorkehrung 1;
3- охороии SicherheitsmaBnahme
1; підготовчі з_ иа випаДОІ/ вій
ии Kriegsvorsorge
попередливl
з_ VorbeugungsmaBnahme f; роз
вlдочні з_ AufklarungsmaBnahme
1; рятівничі з_ RettungsmaBпаЬте
захоплеинв n Еrgгеilеп 11; Еіппаh
те
Oewinnung
з_ цІли в
міЖНИІ/ Oabelbildung (; 3- зброї
Sсhwепkuпg

weise

1;

1

1,

1;

Aneignung 1 vоп Waffen .

захопlлювати, ..литн, _ити ergreilеп,
lоrtгеіВеп; etwas gewaltsam
aneignen; з_ СВ, ..итисв sich Ьіп
геШеп lassen
захорllния 11, _ування 11 Еrkrап
kung (; 3- від газу Oaserkran-

kung

t

зацію\влення 11 1nteresse 11
зачепа f о о . ; З_ викидача (гільз)
HiI1senauszieherhaken т; з_ рами

Rahmenhaken m

зliчерк т Entwurf, т, AbriB m
зачіп m (-,чепу> АпhЗпgеvоrrісh
tung (, (Oeschutz) Юаuе 1; з
для
підіймання
тІла
гарм'тв

Rohrklaue

t

зачіпний Offensiv о о . , Angrills • о _
зашифрований chiffriert, verschli1s-

sel!

зашифр[ов]увати verschli1sseln
І защифрування 11, Vегsсhliissеl'1пg

.

t
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зашморг
з;!шморг

т Schlinge (, Schlitlgenknoten т
зашруб[ов]ув;!ти znschrauben
заштопорити аЬЗІорреп
защlльиик т Liderung (, ОісЬ

tung f

f Sperr\klinke (, -l1aken т,
Scbaltstuck ,n; з_ замка Sperrklappe (; з_ запоБІжника (замка)
Sicherungsk\inke f
заява f ErkHirung f
заятрення n 'eitrige EntzUndung f
З,бе,итеження n Verwirrung (, Ver"Iegenheit f
зоер\егти, _ігати wahren (ОеЬеіт
пl~), erhalten, aufrechterhalten, Ье
wahren, а u!bewahren
зберlгаиня n Wahrung (, АиІЬе
wahrung і: з_ прапора Auibewahr,ung f der Fahne; з_ сил
~riifteschonung (; З_ сил вlйсы<a
Sфопung f der Truppe
,
збй[ва]ти
аЬ_,
herunter\schlagen,
защІпка

zusammenНlgen; з_ ЩО пострІлом

аЬвсЬіеВеп; з_ся (з дор6ги) вісЬ

verirren

'

збиранина (, Gеsіпdеl n; Оеваттеl
збираН",1 n Sammeln n
[Іе n
збирати,
зІбрати sammeln, ver_,
zusammen\ziehen, auflesen; иа
швидку з_ zusammenra!ien
збирач m Sammler т
збіглий fah!1enflUchlig'

Збlговише

n

Auf_, Zusammen\lauf т
n VergroBerung (, Steigerung (; з- кІлькости, УегтеЬ
rung (: З_ кроку VergroBerung f
des Schrittes; з_ мапи Kartenver:groBerung (; з_ платнІ Gehaltsеrцоhuпg f
зБІр т ,(зБОру) Арреll т, Versammltlng (; 6убоиіrи,иа з_ zum
зБІльшення

Samme~n

trоmmеlп;

Тruррепvеrsаіпmlіщg

з_

(;

війська

з_

для

ог ляду Арреll т zum Besichtigen;
з_ до походу Marschve!sammlung: (; трубити на з_ zum Sap1теlп ыsеп;; учбовий з_ Instruktеurреrsопаl n'
,,
збlрання n Sаmmеlп n; з_ вІдомо
, (тей Nасhrісhtеnsаmmluпg f
зБІрник т Behiilter т, >Reservoir #;
ВНХлипний з- ,.л;usрuffsаmmеlгоhг

зброя

n;: З_ оливн 61ЬеЬііltег т; з
води

Wasserbehiilter'

т

Зблн\жатнся, _зи'tнся вісЬ пііhегп,

heranriicken
зближення n Anniiherung f
"
зБОри рІ (_рІв) Versammlung' (;
загальиl з_ GeneraL, НапрЧУег
sammlung (; иадзвичайні з_
аuВеrgеWбhпliсhе' Versammlung' (;
старшинські з... Ofliziersversammlung' {.; табороВі· з"- Lagerversamm uпg f
збракування n A:usrangteren n, Ausrangierung (; з_ коией Ausrangieren n der Pierde
зброеини n Riistung (; повітряне
З_ Luitriistung f
зброеносеllь т \Vaflentrager т
зброtвия f Zeug\anit n, -l1au8 n;
допомічиа з_ Nebenzeugaml n
Збройннй bewaffnet, geriistet
ЗбройИЙця (,
арсенал m Zeug_,
Riist\hau8 n, Arsenal n
збройня' f Waffeniabrik (,
зБРОЙОI!ИЙ Walfen ...
зброя f Waf!e (; автоматична з
aulomati8che Wa!ie (; багатонабlй
на з_ Mehrlader т; з_ близько
го БОю NahkampfWalfe (; важка 3_
schwere Waiie (; важка піхотна
з_ scllwere In!anteriewaffe t; від
вісЬ паhеп,

задкова З_ Нinterlader т, Ніпlег

ladewalle (; вiilсы<ваa з_ МіІі
tiirwaiie (; 'військово-повІтряна
з_ Heeresluitwaiie (; влучназ_
, 'treflsichere' Waffe (\ вогнепальна
з_ 'S~htlB'_; Feuer\wa!ie (; газова
з_ Ga8wa!ie f;гладкоцlвкова з_
nichtgezogene Waife (, G\attrohrwafle (; головна з_ Hauptwaf!e t;
з_ до кида'!ня донесеиь Nachrichtenwerier т; допомічна ' 3_
Hilfswafie f; запасна з_ Ersatz_,
Resery;elwaffe f; з_ ~аряджувана
дулом Vorderlader m; з_ заря
джувана силою вІдбою 'RUckstoB1ader т; заряджеиаЗ_ ~еlаdепе
Waffe (;' зачІпна з- Angrlffswai!e
(~ зачІпна повІтряна з_' оПепslvе

Luftwaife (;

зложитн з_ю WаПеп

рІ streckcit,' nieder1egen;

злучеиі

з-1"dіе' verbundenen WаПеп рІ;
КОЛОЛЬІІа" з_ 5ticIL, StoB\wa!ie (;
коJl6льна І ,рубальна"З- StoJL
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зброя

und Hieblwaffe (; легка з-- lеісЬ
lе Waffe (; lІегюі 3- піхоти lеісЬ
Іе Infanteriewafle (; маrазинова
З_ Repetierwalle (; маllокалlбро
ва з-- Кleinkaliberwalle (; метаllЬ
на з_ Wurfwaffe (; морсько-по
вІтряна 3- Marine1ullwalle (; на
різна з-- gezogene Walle (; одно
набlйна з-- Einzellader т; пан
церна з-- Раnzег_, Tanklwafle (;
повІтряна З_ Luftwaffe (; протн
газова з-- Oasabwehrwalfe (; про
титанкова 3- Tankabwehrwaffe (;
рубальиа 3- Нiebwaffe (; з_ ру
копашного МІО Nabkamplwaffe (;
ручна 3- Haodwaffe (; РУЧНlI
стріll/івна з_ Haodfeuerwaffe (;
саМОQЙнна,

автоиат/іQна

з_

5elbstladewalfe (; січна 3- b1aoke
Waffe (; СКllастн з_ю в КОЗllа
Pyramideo рІ aoselzen; стріл/івна
3- 5сЬц6_, Feuerlwaffe (; супро
вІдна 3- Вegleitwalle (; тоqио
стрlllьиа з-- Prazisionswaffe (;
фехтуваllьна .3- Fecblgewebr ,.;
хапатн за з--ю zu den Walfen
greifeo; хемlчна 3- chemische
Waffe f
зброяр т <_рІІ.) Waflenmeister т;
арсеН811ьннА з-- ZeugbUchsenmacber т
зброярня f Waflenmeislerei f
збруя t (_рУІ) Plerdegeschirr n
збу дІжувати, -ЙТН erregeo, erwekkeo
збудинк т Erreger т; з-- вибуху
Exp10siol1serreger т; з-- хворобн
Krankheitserreger т
збунтованиА aufgewiegelt
збунтуватн aufwiege10
Zегstбгung f
-ити erwageo, beriicksichligen, іо Belracbl zieben
зваnище n Ruioe (, Trfimmer рІ
зваllювання n Abwalzeo n
званяя n Вerul т; військове з_
50ldalenberuf т; вояцьке 3- 501-

збурення
зважlатя,

n

dateosland т;
ziersberuf т

з_ старшин/і ОШ

зведеинй (зброя)

зведення

n

gespaoot

ZusаmmепlШЬгео

-hringeo n, Herabliihreo n
зв/іканй ·;1.0 бою kamplgewohot

n,

звІрство

зверхнІсть

schal! f

f

(_ностн)

Vorherr-

зверхннк т

Vorgesetzte(r) т
зв/ічай т Oewohobeit і, OepllogeoЬеіl (, Oebrauch т, 5Ше (; воен
ннй 3- Kriegsgebrauch т
зв/ічиий до ладу
(кінь)
truppeofromm
зв/ічка f Oepfiogeoheit f
зв/ічний ііыіь,' gebraucblich
звід т Ladehebel т; МАниА 3Wiederspannuog (; заооБІжний 35ichern n
звlди рІ <_дів) 5paherdienst т; Ацl
k1агuпg (; Auskundscbaftuog ';
еРТИllерійнl
3- Artillerieaulklaruog (; бll/ізькі 3- Nabaufklarung
(; бойовІ З_ Oefechlsaufk1arung (;
далекі з_ Fernaufk1aruog (; ле
туиськl 3- Fliegeraufk1aruog (;
З_ фотографуваниям Bildaulklaгuпg

f

n Bericht т, Me1dung
(, Rapport т; военне 3- Kriegsbericht т; метеОРОllогlчне з-
Wetlerbericht т; операт/івие з_
Operati;:>nsbericht т
звідомнтн benachrichtil\'eo
звlДОМllення n Benachncbtiguog f
звід[ув]атн aulkIaren, auskundschafІеп; erfahren
звідуваllЬННЙ Aufk1arungs _ .. , Erkundungs . _ .
звідун т 5paher т, Kundscbafter
т, Aulklarer т; артнаеріАннй з_
Artillerieaufklarer т; кінинА з_
berittener 5paher т
звlА т (звою) Rolle " Biindel n
звільнення n Вeur1aubuog ',. Епl
lassuog '. Befreiung (; безтермі
н6ве 3- Iristlose KUndigung (.
Eotlassung (; з_ ввlдставу Versetzung f іо den' Rubesland; з
від иаряду Dienstbefreiung '; 3військ6внх
служб6вців
Enllassung f .der Mi1iliirangeslellten;
дотермlиове 3- vorzeitige ЕпІ
lassuog '; З_ Із службн ОіепвІ
ent1assung '; з_ у вІдпустку ·Ве
ur1aubuog f
звільиlити, -яти belreieo, eotlassen,
аыбеп;; з_ся, -йтися sich belreiео, sich beur1aubeo lаззео
звІрство n Bestialitat t
З1<IДОМllення
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8вlр!і
звlр!і 11. <_!іти) Тіег

в'ючак

n;

в'ючне з_,

Pack_, Trag_. Saum[tier

11.; в'ючне кулеметне з_ Maschiпепgewеhrtгаgliег n;
домове з_

Hauslier n
f Meldung (. Nachricht f

звІстка

звІт т Бегісht т, Rapport т, Бе
!undbericht т; з_ про зІбрані
д6свlди Erfahrungsbericht т; В_
про п6дlю Talberichl т
звІтнІсть f <_ности) Rechenschall (;
мІсячна з_ належиостей ОеЬііЬ

rennachweisung f

звітоздавець т <_вцн) Бегісhlеп
de(r) т
зводити, звести 'zusammen[bringen,
Jiihren; herabfiihren. spannen (Ое

wehr)

звонок т Olocke (; з_ простого
струму (телеф.) Oleichstromwekker т
зв6рот т RUck[gabe (, --kehr (,

Wendung f

зворохоблювати au!wiegeln
ЗВоювати unlerjochen
звуглити verkohlen
звуж[ення n. ування n Verjiingung
(; з- стовби ляфету Verjiingung

f der Laletlenwande

звук т Laut т, Топ т. БсЬаll т;
, з_ пищика БnmтегІоп т; з_ по

стрІлу Mlindungsknall т; з- сиреии Sirenenlon т
.

SJlук6вий БсЬаIl о

•• ,

Топ

..

о,

aku-

stisch

звукометричний БсЬаllтеВ .• ,
звукометрія f Schallmessung f

звукомІряння

n Schallmessung f
Richtungshorer

звукоуловлювач т

звучальний tonend
[т
зв'язкІсть f <_кости) Бііпdіgkеіl f
звязковий т <_ого}

Verbindungs-

тапп т

зв'язок т

<....зку} Verbindung (.
flihlung І, Anschlu8 т (іщ Ое
. !есЬО. Kontakt т; акустичний
. aklislische Verbinrlung t; безпосе
реднІй з- direkle Verbindung t;
береговий з- Kiislennachrichlenwesen 11.; бойовий З_ Oe!echlsanschlu8 т; вогневий з- Feuerverbindune- (; з_ вдовж фронту
sеіtепvегыduпgg (; зваfмний з_
Zusammenhalt т, gegenseitige Ver-

згlРДЛИВlсtь

bindung І; з_ голосом Ru!verbindung (; голубиннй З_ Бгіе!
taubenverbindllng І; держати з_
Verbindung f ЬаIІеп; земннй з_
Erdverbindung f; з_ зиакамн Zeichenverbindung f; зоровий з_
Augenverbindung f; кабельннй 1Kabelverbindung (; з- команду
вання Verbindung t des Slabes;
мовний з_ Sprechbelrieb т; нав'я
затн з_ Fiihlung f
аи!пеЬтеп.
Verbindung f аи!пеЬтеп, herstellеп; назаднІй з- riickwartige Verbindung (; оптичннй з- optische
Verbindung f; передатний з- Relaisverbindung (; пlдтримуватн з
FUhlung t hallen; пІрвати з_
Verbindung f losen; з_ по фрон
тІ AnscliJuBverbindung (; з_ по
лотнищами Tuchfiihlune- І; по
перечний

з_

Quегvегыпuпgg

поштово - голубииий

laubenverkehr

т;

• з-

з_

t;

Бгіef

ручного

гаслування Winkelverbindun/!, (;
свlтлогаслівний з_SіgпаL, Бllnkl
verbindung (; слабий В_ Іове
Fiihlung (; слуховий з- akustische Verbindung (; стратити з
Verbindun~ f ver!ieren; телефон
ннй з- Fernsprech[verbindung

t,

_vermittlung (; технІчний В_
lechnische Verbindung (; В_ вгJlИ
бину Tie!enverbindung (; увійти
в з- Fiihlung f пеЬтеп; З_ ФУНК
ціоиує die VегЬіпduпg isl gewahrleislel
зв'яз[увjати binden, ver_, zusamme1L.. kuppeln, verkniip!en; з_ ся
sich einlassen, sich verbinden. sich
binden lassen, Verbindung f аи!
пеЬтеп

згар т Schlacke І, verbrannles Eisen 11.
згарище 11. Бгапdstаt!е f
згин т Оеlеnk n, Біеguпg І. Кroт

mung f

згинання

згlдиlсть

n
f

Вїеіеп

n, Kriimmen

11.

<--ности)

Obereinstimmung (; з_ відпису Obereinslimmung f der Abschri!1
згідно з раказом lаиl Беlеhl, dem

веlеыl іеmа8
згІрдливІсть f

!ichkeit f

(...воtти)

Verachl-
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згІрок

згірок т (Berg) Abhang т;
на
згірку ат· Bergabhange т
згіршення n Verschlech!erung
Ап
згір'я ..n, згірок т
[s!oB т
згода
Ein!racht
Einigkeit
Еіпwi1lіguпg 1
зголошення n Anme!dung
зголошуватнся sich me!den
згорання
Verbrennung
цілковите з_ voHkommene Verbrennung
згорнстнй abschiissig
[1
згорнений gerol1t, zusa)tlmeIL
згортаиня n AufroHen n; з_ ворожої позиціі АпІгоНеп n der feind-

1,

1··

1;

1,

t

1;

n

liсЬеп

SteHung

згоРlтати, -"утн апС, аЬ_,
mепlГОllеп; з-ся, --нутися

.
zusamzusam-

men гоНеп, _wicke!n
згОр.тка
Falte 1; з_ місцевости

1

t

GеНіпdе-. Теггаіпlfаltе
зграя
<_р,Н> Ruпgе {, Rude! n;
Bande І;' з_ стрільців Sсhiitzеп
зграями rude!weise
[rude! n
згромадження
Апhiiufuпg
Ап
sаmm!uпg
згрупування n GГU'рріеruпg
З_
артилерії Arti11eГlegruppierung
Зl'рупувати gгuрріегеп, zusammen-

1

1

1,
1;

n

1

ziehen

t (Gegenstand) Ver!us! т;
Verderben n
Verdichtung 1
Obergabe ...
здавання n Obergabe 1, KapituJation; усне з_ miindliche Obergabe
(; словесне з_ mііпdliсhе Obergabe 1; з_ стійкового Роз!еп
iibergabe t
Зд4[ваlтн Ubergeben, аЬgеЬеп; (Pr!lfuпg) bes!ehen '
,здавець т <_вця> Obergeber т
здатннй
brauchbar, verwendbar;
згj'ба

згущення n
здавальний

вповні

з-

до

воєнноі

службн

з_ до бою kampfвоєнноі службн
wе~rf;Щіg; З_ дО і!ьо[еlтУ flugfahtg; з_ до ношення зброі ",аі
fепfаhіg; з_ до перевозу Ьеіог
derungsfahig; з_ до потреб вІй
ни kriegsbrauchbar; з- дО СЛУЖ
би :dienst!augliclт; з- до транс

.voHkriegsfahig;
з_ АО
fahig;

порту tгапsрогШіhіg

11·:

1

здатніС'ть
<--ности> Fahigkeit
(еіпег Мasc,hine), Brauchbarkei!. 1;

здобич[а]

воєнна З_ Kriegsbrauchbarkeil 1;
вибухова З_ Exp!osivfahigkeil 1;
велика вибухова з_ starke Ехр!о
sivfahigkeit (; всисна з_ Absorbtionsfahigkei! 1; з_ до льо[е1ту

F!ugfahigkei! (; З_ закрнвати 'tarnungsfiihigkeit 1; з_ занурювати
Tauchfiihigkeit (; маиеврова з
Manovrierfiihi~keil

1;

маршова з

Marscbfiihigketl {; з_ місцевости
до ізди Ge!iindefahrbarkeil t; З_
ставитн опір Widerstandsfiihigkeil
1; з_ (танка) брести Watfiihigkeil f
здсмаскований ent1arvt, demaskierl
здемобілізованиil demobi1isiert·
здержливість (. <_востн> ЕпlЬаltsamkei t 1, Zuriickha!lung f
здимання n (бальону) ВIahung f
здІбний taug\ich,
fahig; З_ до
службн dienstl taug\ich, Jihig; з
да х6-ду marschfahig
здІбність t <_ностн> Fiihigkeit f,
TaugIichkeit f; з_ влучення TreffFiihigkeit 1; з_ до служби' Шопs!l
fiihigkeit 1, _tauglichkeit· f; обо
ронна з_ Verteidigungsfahigkeit і;
з_ орієнтування
Orientierungsfahigkeit 1; з_ поцілу Treff-Fiihigkeit 1
здіймАльник т АпlпеЬтег'т, Zeichner т
здіймАння n Abnehmen n, НеrппІег
nehmeri n; (Gelande) Aufnahme 1;
Бусолыеe з_ Aufnahme ·1 пасЬ der
Bussole; військове З_ I;la око
mi\itiirisclte Aufnahme 1 пасЬ Au.
genma6; з- з передкІв Abprolzen
n; 3_ ярокl Krokiaufnahme' (;

1;
1;

маршрутне з_ W<;geaufna~me
мензульне з_ MeBttschaufnahme
з_ місцевостн GeHind...., Landesjaufnahme 1;, з- на оно Augenauuahme (, f\iichtige АоіпаЬте. (;
нове З_ Neuaufnahme 1; з_ пля
ну Planaufnahme 1;
стерео ско
пlчне З_ Raumbi1daufnahme (; з
стійкових Posteneinziehung 1
здіймач т Abnehmer т; АпlпеЬ

mer m

1

здійснення n Verwirk\ichung
здМнч[а1 тІ! Вепlе
воєнна з-

1;

Kriegs_, Siegeslbeute

t

. ,
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здобичннк

здобичннк m Marodeur т, Беutе-'

macher m

ЗДОбу[ваlтн

іп BesHz nehmen, ег
Jatfgen, erobern, erstilrm.,n
m Errungenschaft (, Leistuog f
здобуття n Eroberung (, Einnahme t
здогад m Vermutung t
здоровля n Oesundheit f
здрімlатн, -нутн einschJummern
здобуток

зелень

m

<-ні) Огііп

n;

олІйна з_

Olivgriin n; париз·ька з_ Parisergгiin n; резедова з_ Resedagriin
n; смарагдова 3- Smaragdgriin
n.; спижова З_ BronzegrUn n;
.травнева з_ Orasgriin n;
цин
кова 3- Zinkgriin n;,шовкова 3_
зеМЛеПНС 111 Erdkunde t [Seidegriin n
землетрус т Erdbeben n
землечерпалка f Bagger m
земля f Erde '; на поверхнІ з_І
(мін) ііЬег Tage; пІд з..ю unter
земляк m Landsmann m
[Tage
землянка f Erdhiitte f, Unterstand т
зенІт m ScJieitelpunkt т
,З,е!іIТН!іЙ, сторчовий vertikal, senkзерно n Кагп n
[recht
зерновий Когп " " .
зернистнй kornig
зошелонованнй gestaffeJt
з'едиаиість f <_ностн) innerer Наlt
з'єднання n Vereinigung f
[т
З'єди[ув]атн vereinigen; aussohnen;
ЗI,,"заг m Zickzack m
[werben
загзагуватніІ zісkzасklбгmіg
зимІвля f Winterquartier n
зимияк m Winter_, Schlittenlweg т

ЗJ\М/fокровиість

"bJUtigkett f

f

<-ности>

n Oewinn т;
Zeitgewinn m

зиск[аиНяl

зичливІсть

f

<_вости)

;s..

Kalt-

на часі

WohJwoJJen
зlграиий efngespielt
[n
зlзна[ваjННЯ n, Aussage (; з_ полонених Oe!angenenaussage f
зІмкнення n
Zusammenfiigen n,
SchlieBen n, Verbinden n; з_ мосту
BriickenschJuB т
зІмкнути (Reihen) schliel3en, аи!
schlieBen; з_ся schlieBen, аиС,
aulriicken; з_ся на право, на
лІВ0 rechts, Iinks schlieBen
зІр т,<зQру).Sеhlkrаft f, -scharle {,
Blick m

зменшення

.зlрвати, зрнвАти (Briicke) sprengen
.зlрка f Stern т;
П'ЯТИКУ'fна з_

!iinfzackiger Stern

т; шестнкутна

3- sechszackiger. Stern
зіскок m Absprung т

m

зі1кнення

n Beriihrung '" Zusam-

злиднІ

<_нів)

зіtтрlл т AbschuВ т
[тепоІоВ m
зісковзlуваги, ..нУтн
abrutschen,
зlстрелити abschieBen [ausglitschen
зlстрlлення n (літакА) AbschuB m
з'ізд т Zusammenkun!t " KongreB m
злам m Bruch 111, BruchstelJe f

pZ

Strapazen pZ;

во-

єнні з_ die Strapazen іт Kriege
зліт m <зльо[еlтУ) Staтtm, Au!stieg т, АuШug т (Wasserflugзловживання n MiВbratich т [zeug)
зложеиня n
Zusammensetzung (,

gliederw,iser Ваи т; з_ зброї
Waffenstreckung f
m Verbrechen n
,
злочинець m <..нця) Verbrecher т
злука f Schaltung (, Knppelung Г,
Verkuppelung (; індуктивна з_
indnkti',e Knppelung (; низкова 3Шпtегеіnaпdсгsсhаltuпg (; рівно
БІжна з_ Nebeneinanderscha\tung f;
суставна 3- ScharnierverbinduD(( f
ЗJlучlати, ..ити vereinigen, vеrЬш
den; schaJten, verkuppeln
злУчення n Verbindung (, SchaJtnng
'; З_ дротів Drahtverbindung (;
rрупове з_ Oruppenschaltung (;
з_ каблів
Kabelverbindung ';
пряме з_ direkte SchaJtnng f
ЗJlют[ов]ування n L6ten n, Zusamзлочнн

теп15Іеп f
змаганка Г, атлетнка f Athletik (;
легкА L Jcicht~ Athletik f
змагАния n WettJbewerb т, --1<атр!
т, Ringen n;
з_ в стрІлянню
SchieBwetlbewerb т; військове з
Heereswettkamp! т; загальні з_
alJgemeine Wettkiimpfe pZ; легко
атлетичне
з_
JeichtathJetischer
Wettkampl т; летунське з_ flugzeu((wettbewerb т; стрілєцьке 3РrеlssсhіеЦеп, ·n
змагатнся ",еtlеііего
змагун т Wettkampfer т, Ringer т
змеишення n VerkJeinernng (, Vermiqderung " Verjiingung. (; 3збройної сили Verminderung f der
Heeresstar.ke; з_ мапи VerkJeine-
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зм~ншення

rung f der Karte; "- напруги
Spannungsablall т; з- пяатнl Ое
ЬаltslЬегаЬsеtzuпg (, J<iirzung f
змнкатн, зімкну тн scblieBen (Reibe),
zus~mmen_;

riideln
змися m

З_ частини понт6ну

оріентуватнся

Orientie-

rungssinn 1n
змій m <-'я) Drachen т; коробчастий з...; Zellendrachen m
змІйка f Wellen1inie f
змlяітарнзованнй militarisiert
змІна f Аыlsuпgg (, Аыlsепn n; Ап

derung (, Veranderung (, Wecbsel
т; з_ бігунів Polwechsel т; з_
rариіз6ну OarnisolL., Standortlwechsel; з_ грош~й Oeldwechsel
т;
з,- кроку Schrittwechsel т;
нагяа з_ погоди Wetterumschlag
т; з_ наюізу Befehlsanderung (;
з- юlпряму Richtungsanderung (;
з_ погоди Witterungsumschlag т;
з_ позиціі Stellunggswecbsel т;
з_ позиції артияерії
stеlluпgswесЬsеl
т;

АтІillетіе
з_
стану

Staodaoderung (; з_ сторожі Wachаыlsuпgg (; з_ хвияі Wellenwechsel т; з_ форми Formanderuog (;
з_ фронту
Frontveranderung (;
з_ цІви Laufwechsel m; з_ цlяи
Ziellanderung (, _wechsel m
змІнений аЬgеlбst і geandert
змІнннй veraoderllch, zum Wechseln
bestimmt
змістовність f
(-ности) Biindigkeit f
змІцнення n
Verstarkung (; з_
бльокадн
Verstarkung f der
Вlockade;
з_ позицій Stellungsverstii.rkung (; з_ стійок Wachposteoverstarkung f
змІшання 1'1: Vermischung (., Kreuzuog f (Tlere)
,
змІшка f Mischung f
змі І щати, _стити unterbringeo
змІщення n Unterbringung f
зміюватий schlangenfiirmig
змова f Verabredung (, Verscbwiirung (, Komplott n
змовник m 'Vегsсhwбгег m
змога f Мбgliсhkеіt (, Fiihigkeit (;
з_
розгортання
Eotwicklungs-

fahigkeit f

змонтувати аціmопІіетео

знак

змордований abgekampft
зморення n Erscbiipfung f
зморІити. _юватн erschiipleo, ео!-

kralteo
змот[Ув1ати abspulen, ацітоllеп
змУlситн, _шати, -шуватн zwingen;
з_ мовчати ,от Schweigen Ьтіп

gen, niederkamplen

знавець m <_вцй) Sachverstiindige(r)
знавство n Wissenschait f
[т
знаilбмість f (_остн) Kenn!nis (,

Bekann!scha!! f
m Zeichen n,

знак

МаІ n, MerkmaI
аяярмовнй З_ Alarmzeichen n;
внкличннй з_ Rufzeichen n; від
мітний З_ MerL, Kennlzeichen n;
відмітннй З_ Jlітунlв Fliegerabzeichen n; з_ відрізнення Un!erscheidungszeichen n; військовнlІ
з_ Truppenzeichen n; гасловий з_
SignaIzeichen n; датн з_ abwinken, Zeichcn n geben; державниll
з_ на крияах яітака Hohei!sabzeichen n; з- докlнчення Веепді
gungszeichen n; з- за одержання
ранн Verwundetenzeichen n; з_
засяонного вогню SperrfeuerzeiсЬеп n; з_ «зрозумів. Vers!anden7.еісЬеп It; зоровий з- орІізсЬео
Zeichen It; мірияьннй з_ Ма/!
stabzeichen n; з_ Морзого Morsezeichen It; з- невтраяьностlІ Neutralitatsabzeichen n; оптичннй з_

n;

optisches Zeichen n, Lichtzeichen
оріентаційннй
з_
Merk_,
Orientierungslzeichen n; особистнй
з- Erkennungsmarke (; осідаль
ний з_ Landungslkreuz n, ~еісЬеп
n; з- перенесення TrennungszeiсЬеп n; полковий з_ RegimentssignaI 1~; Ilомітннй з_ Merkpunkt
т; з_ похнбкн Fehlerzeicben n;
ПРНКМ~ТlIий з- Erkennungslzeichen
n, -'l\arke (; З_ рукою Агm __,
Handlzeicllen n; світяовий з_
Leuch!zeichen n; світ логаСJ\ОВИЙ
з- BIinl\Leichen n; слуховий з
akustisches Zcichen n; топогра

n;

фічний З_ КагІеnzеісЬеп n; з_
тривоги Alarmzeichen n; умовний
з- verabrede!es Zeichen n, SchliisseIwort n; умовний з_ иа мапі
Кartensignatur f
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n, зона f,

зцаряд

n

зиllряд т, зиаряддя
Werkzeug
Оега! n; з- керування Leitwerk n
значеllНЯ n Веdеutuпg
середие
з_ Mittelwert т

t;

значковий т <_ого) Adjutant ті

з- бат3JlЬЙОИУ Batai1lonsadjutant
т; геиеральннй З_ Oeneraladjulап! т; персонlІJlЬННЙ, особистий

З_ Personaladjutant т; полковий
з_ Regimentsadjutanl т; прнбlч
ннй з- Pliigeladjutant m
значок т Zеісhеп n, МаІ n; ор

денський З_ Ordenszeichcn n
зневага f Beleidigung
Verachtung
з_ чином пt1iсhkеіt
зневолlнти, _юватн zwingen, Пбti

t;

t,

t

gen; unterjochen

знезаражений епtgЩеt
знезараження n Entgiftung
з_
мІсцевости OeIandeentgiftung f
знезарlllжуватн,
..аити
entgiften,

t;

. cntseuc)len, entgasen

знепокоlіти,
_ювати
belastigen,
slOren, Ьеuпгuhіgеп
. знешкоджlеиия n, _увания n ип

scbad\ichmachung t., Lahmlegung f
знешкоджувати unschadlich mасЬеп,
lahmlcgen
знижеиня' n Herabsetzung (, МаВі
gung (; з_ позему Ра\1еll n des
Oelandes
зиикиеиия n Verschwindung f
знимка f РЬоІоапіпаЬmе (; стерео
скопlчна з_ Raumbi1d n; фото
граметрійна з_ Kartenaulnahme (;

знищlеннн n, _ування n УегпісЬtung (; з_ штучних перепон Zerstбгuпg f der Hindernisse
знос т <_су) Abnutzull~ t; мате
рlяльиий з_ таІегіе\1е AbnutzulJg f
зиосини рІ <-,сии) Beziehungen рІ;
дружні з_ Ireundliche Beziehungen
рІ; особисті з- регsбп\ісhе Ве
ziehung (; .письменні з_ schrift\ісЬег Verkchr т;
службові з_
Dieдstverkehr т
зноснтнся іп Verbindung stehen
зношування n (6дягу) Abnutzung f
80бов'язlання n, _ування n Ver-

pl1ichtung (; службове з_ Dienstverpllichtung f
n Darstel\ung (; з_

зображення

місцевости OeНindedarste\1ung

t

зразок

смуга

f Zone t;

без"ечна
с.. Sicherheitszone (; бойова з_
Kampfzone f; вогнева з- Реоег

zone (;

з- вглиб ТіеІеnzопе (;
головнlІ бойова з_ Hauptkampizone f; головна оборонна з_
Hauptverteidigungszone (; з_ за
слонного вогню Sperrfeuerzone (;
загазована З_ verseuchte, vergaste
Zone f; з_ наступу Angriffszone
(; З_ опору Widerstandszone f;
обезпечеllа з_ gesicherte Zone (;
оборонна з_ Verteidigungs_, АЬ
wehrlzone [; охоронна з- Sicherungszone '; проміжна З_ Zwischenzone f; передова З_ Vorfeldzone f; з_ розвідкн АufkІагuпgs-1
raum т, -"опе f
ЗОllганізов"иий organisiert
зорганlз[ ОВjУВIІТИ organisieren
зсрганlз[ов уватися sich organisieзорення n Vіsіеruпg f
[ren

зорити vіsіегеп, ЬеоЬасЬІеп
зоря f Stern т; БІгунова з-

stегп т; вечІрня з_

т;

n;

Nordlap!enstreich

рllнішня з- (гасло) Wесkеп
раиня з_ Могgепstегп т

зосереджlення
sammlun~ f,

_ування
Vегеіпіguпg

n,

n Ver(, Z.!Konzentration (;
з_ аРТИJII,ріі Arti11eriezusammenziehung /; з_ вІйська Truppenlzusammenziehung t, ..kоnzепtгаtіоп f;
з_ вогию РеlJегlvегеіпіguпg (, ._konzentra!ion (; з- резерв Resammenzlehung

t,

sегvеzusаmmеnzіеhuп!(

зосередl жувати, -ити

f

konzentrieren,
zusammenziehen, vereinigen, zu~
sаmmепfаssеп (Kralte)
зосереджений konzentriert, zusammengezogen
зрада

f

Уегга!

т;

воєнна

з_

Kriegsverrat т; державна з_
НосЬ_, Landeslverrat т; з~ пра
пора Pahnenlf1ucht (, _verrat m
зрllдж[Увlати, зрадити vеггаtеп

зрадливий heimtiickisch, verraterisch
ЗІJадник т
з_

Verrater т;
Hochverrater т

державний

зрадницький verraterisch
зразко!,ий musterlhaft, _giiltig
зразок m <_зка) Muster n, Model1
n, Formular n; з_ rвинтівки
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зразок

(рушниці)',

Oewehrrnodell n; З_
гармати Oeschutzart f
зрdиення n' Verletzungf, Verwundung f; з_ шкіри Hautverletzung t
зрёчення чого Enlsagung f
зрив т ОеlопаІіоп І, Sprengung t

І

t,

зрілІсть
зруб т
!\іісЬе

ttkrainisiert
_ятн zuriickhalten, zum
"bringen; з_ся, "-Нтися
slehen ыlіьеп,' уегыіьеп,' sich
аиfhаltеп; казllтн з- Ьаllеп las,en
зупинка t Наlt т,
Halteslel1e f,
stШslапd т; з_ в p)'lxy МагзсЬ
slockung f; з_ для прохарчуваи
ня Verpflegungsaufenthalt m; МilР
шов а з_ Marschpause f
зусилля n Kraftaufwand т
з)'lстріч t (_чі) Bewegung f, Тге!!еп
,,; взаlмна з_ Zusammenpral1 т
ЗфОРм[ои1увати lогтіегen, bilden,

zerst6rt, уеrnісыl
n Zerslorung 1, Уег
nichlung 1; з_ дорогн SlraBenzerslorung f; з- мосту Briickenzerstorung f
зруйнуватн zersloron
зр)'lчний geschickl;
з_ до керу
зруйнування

3_

до

kommen

БІеЬеп

зруйноваиий

f

n Ausnutzung 1

зужнткОв.аниЙ verwertet; б)'lтн впов
ні з--нм zur уоllеп Verwertung'

ЗУ,краінізованнй

f (.JIости) Reife 1
Oebiilk ", abgeholzle Wald-

вання
lеnkЬаг;
ЬапдliсЬ

зуживlІння

т,

ЗУШ/НІИТН,

1

зр)'lчнlсть

'

1;

1

n

_sloB

Zusammenlpral1

зужиткування n AUs_, Verjwertung
зужнткуватн verwerlen
[1
ЗУЯlнття n УегЬгаисЬ т; добове зTagesverbrauch т; з_ матерІялу
maleriel1e Abnutzung
з_ палн
ва Betriebs.tollverbrauch т; з
сил Kr~ftverbrauch т; з_ стрl
лива Munitionsverbrauch т

зривати, зірвати Ьеrппlег_, аыеі-Веп, p!\iicken
зрище n БсЬаирlаl. т
зрізок т (_зку) SlеПе
wo elwas
аЬgеsфпittеп wurde; г)'lзовий з
VегsсhluВШісhе t;
дуловий з
Miindung
(Oewehr); перёдній
з_ замка 'SloBboden т
зрізування n Abschneiden n
зрІст т (зросту) Wuchs т, Wachslит

Іл

зудар[ення n] т

ужиття

аиlЗlеl1еп
зчіпень т (....пня) Kuppelung
ко
нlчиий з_ Konuskuppelung f
зчіплення n Kuppelung
Verkup"

(--ности)

Oeschicklichkeit 1, Gewandlheil f z... Kunslgriff
т;
з_
керування
rlihrungsgeschicklichkeit '; з_ пристос[ов]у
вання Anpassungsfahigkeit t; з_
зсовування
Herunterkriechen n,
Abrulschen n, Abgleiten n

1;

1,

pelung f; коиусне з- Kegelkup"
pelung f
зчіпний zum Z usammenketlen dienend

n
n Ersclleinung f;

зшиток т НеІІ

зсовуватися, зсуватнся, зс)'lнутнся

з'явище
кладу

hinunlerlmtschen, ...gleiten, zusam-

з- ,роз

Zersetzungserscheinung 1
з'ясоlвуватн, _увати aulkliiren, ег
kliiren, dагslеПеп; З_ соБІ Юаг
Ьеіl gewinnen
з'ясlування ", _овування n Erklarung f. Erliiuterung f. DагslеПuпg t

menriicken

зуб т Zahn т
зуБАр т <_ря)

Dentist т
з) бець т (_б ця) Zacken т, Zahn т
зубчастнй siigeformig, zackig; geziihnl

І
Ітра f Spiel n
ігрище n Spielplalz т;
ід~я f Idee 1
ізолювання n Isolieren
ізолювати isolieren

Volksbelusti[gung t
n

ізолятор

m Isolator

т

ізоляційкий Isolier" " • Isolations " "
ізоляція f Isolierung f, Isolatiori f
Ізольований

Іл

isoiierl

1 (ілу) Lellill

111-
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Ілюструвати
Ілюструвати Шus!"іегеп

IмеиуваИIІЯ n Ernennung (. ВeIo~
. derung f
Імеиувати (підвищати на уряді) Ье-

. J&rdern, ernennen
f Nacllahmung (, Imitation f
Імла t Nebel f оприземна і_ Bodenімлистий nebe{ig, unklar [пеЬеІ m
імовlрннЙ. ймовірннй wahrscheinlich
і.lовlрність f <_ности> \Vahrschein. lichkell (; і_ влУчlення, _анни
Trefflwahrscheinlichkeit t. --"usімператор m Kaiser m
[8icht t
імператорськнй Kaiser о о о, kaiserімперіялізм n Imperialismus m [lich
імперіялістичний imperialistisch
імпровізація f Improvisation f
імпровізований Behe1!8 •••
івваllід m Invalide m; военний і_
Kriegsinvalide m
інвалlдяий Invaliden о . О
Імітація

інвалІдІність f _ство ІпvаlidШіt f
інвентар m <_ри) Inventar n; кімнатннй L Zimmerinventar n
інвазія f lnvasion f
індуктор m lnduktor т
іНДУКТОРIІИЙ Indllktor •.•
індукційний Induktions • о О
індукцІя f Induktion (; магнетна і_
Маgпеtiпduktіоп f
індустрія (. промясловlсть f Іп
dustrie (; автомобільна L Кга!l
!ahrzeuginduslrie (; военна і_

Kriegsinduslrie f

індустрІялІзація

Іней

m

<-нею)

f
vennogen n

інертність

f Industrialisierung
Reif т
['
Beharruugs-

<-ностн)

інерцІйний ипІаІі~,
інерція f Traghelt
Іпегlіоп f

IНlКенер

trag. іпегІ
(. Untatigkeit (,

m Ingenieur т; військовий

L MilitiiringeIlieur т; головнМ
L· Chefingenieur т; залоговий 1_
Garnisoningenieur т; корпусний
L Korpsingenieur т; L старшина
Ingenieur-Offizier т
інженерний Іпgепіеuг о • • Оепіе о • О
інженерія f <_Ії) Geniewesen n
ініціятива f Anregnng (, Initiative (;
захопитн Lвy die lniІіаІіуе ап sich
геіВеп, Initiative gewinnen
інспектор m Inspekteur m; L ар
иі! Armee-Inspekteur т; L вllІ-

Іиструкція

<СЬКОВОГО ремонту Heeresremontierungsin~pekteur т; генеральннlІ L
Generalinspekteur т; головний L
Generalinspekteur т
lиспекторат т (уряд інспектора)
Inspektion (; головний L Оопе
гаlшsреktiОl1 f
Інспекторськнй Inspekteur •••
іllспектувати inspizieren
інспекція f Inspektion (; L армії
Armee-lnspektion (; L артнлеріі
Inspektion f der АгtШегіе; вете
рннарна L Veterinar-Inspektion (;
військово-морська
L
Магіпе
Inspektion (; 1_ для мінннх справ
Torpedo-Inspektion (; L етапів
Etappen-Inspektion (; 1_ інженер
них віііськ Pionier-Inspektion (;
L інженерних віllськ І Фортець
Inspektion f der Ріопіеге und
Festungen; L кінноти Inspektion f

der

Кауаl1егіе;

L

краево! обо

рони

Lal1dwehrinspektion (; L
складів
MarinedepotInspektion (; L ополчення Landstuгш-Іпsреktiоп (; L піхотн Іп
speklion f der IпІапІегіе; ремонт
на L Remonteinspektion (; сані
тарна L Sanit1itsinspektion f
інспекцІйний Inspektions о _ •
інспектування n Inspizierung f
Інсталюватн installieren, einrichten
ІНСlалиція f InstaHation f
інстанція f Instanz (; внща команд
на L
ОЬегkоmmапdоЬеhбгdе (;
командна L Kommandoinstanz (,
Be!ehisstel1e (;
передатна
L
Durchgangsstel1e (; службова і_
Dienststel1e f
морських

Інстйнкт m самоlзбереження. _охо
ронн Selbsterhaltungstrieb т
інститут т Institut n; військовнй

L Militarinstitut n; досвІдний L
Versuchsinstitut n; летунський L

Fliegerinstitul n

інструктор т навчитель т Ausbilder т, Instrukteur т; військо
вий 1_ Militarinstrukteur m; га
зовнй і_ Gasinstrukteur т .
інструктувати instruieren, ЬеlеЬгеп,

anweisen

f Belehrung (, Insiruk(, Dienstvorschrift (; L вар
Iqstruktion f

інструкція
Ііоп

товому в шпиталІ
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інстр;9кція

fUr den Lazareltwachhabenden; мО
біJJізацlйна L
Mobilmachungsinstruktion (; L начаJJьннкові
стор6жі Iustruktion f
fUr den
Wachkommandanten; СJJуи,66ва L
Oeschiiitsanweisung (і- тнмчас6ва
L vor!iiulige Vorschrlft (, Inslrukliоп_

f

[ill]CTPYMIIHT

т

(зднтн

інформаційно - статнстичннй
slalistisch uпd Inlormations _ ..
інформуватн inlormieren, verstiin-

digen
m (гірчичиий газ) Yper;1 n,
Senlgas n, Oelbkreuz n
іржа f <_жі) Ros! т; взятнся Lею
Rosl т aDsctzen, vепоstеп
іржавнй rostig, vепоstеt
іржавітн ros!en
іпрйт

Inslrumenl n; муB!asinstrument

зйчннй дух6вий і_

інтендант m І nlendanl т
[n
іН1'ендантськнй Inlendantur ...
інтендантство n ооенно; окр;9ги
(В Нім.) Wehrkreisverwa!luog f
інтенсйвність f <_ностн) Inteositat
Lebhaltigkcit (; і_ вогня Leb-

іскра

t

ЗВУЧ3J1ьна L
Fuпkе т
іскрування -n Funken n
Іrпнт '" PrUiung (;
вступний і_
Vorpriiiung f; кандндатськнй L
на
підстаршйну
Uo!ero!fizieranwiirter-Priifung f; і_ на піJJь6та, піJJь6тськнй L PilotenpriifDng
f; L прн воєнній окр;9зі Wehrkreispriifung (; складатн і_ еіпе
Priifung bestehen; старшйнський

IOnender

t,

baltigkeit f des Feners
Zwischen!le!d n, _raum т; міжгарматній і_
Oeschiitzlzwischenraum т, _аЬ
s!and. т; міжчотовйй L Zug!zwischenraum т, -.abs!and т; L
прн розгортанні
Enlwicklungs.
abstand т; п6вннй L voHer Zwischenraum т, voHer Abstand т;
L р6зрнву (шрапнєля) Sprengweite f
інтернування n Interniernng f
illTepHYBaTH inleroieren
інформаційннй Inlormations ...
інформація f Inlormation (, Nachrichl t
інтервал т АЬчtапd т,

Funke m;

L Offizierspriifung f

іспитlнйй, _6внй Priifungs ...
ісПИТIІИК т Priif\ing т
іспнтувати priifen (Schiiler)
Істина f OewiBheit
vol1kommen

f,

Bestimm!es n
іС16рія f Oeschichte (;
Kriegsgeschichte f
іст6та f Wesen n
іст6тннй wesent1ich

воєнна і_

ї
їдаJJЬНЯ f Speisezimmer n;
стар
шинська L Messe f
іД8льниіі ЕВ ...
їдець т
<їдця)
Тischgiinger т,
Esseг т
tдження n, ідіння n Essen n
їдкйй ii!zend
IДkість
f <_костн) Atzkralt (,

Schiir!e f

їдовитість f <_тостн) Oiltigkei! f
ідjнка f EBscha!e f
їж т, іжак т Ige! т
!жа f -Коз! (, Essen n, Nahrung (;

TellJJa L warme Kost (;
L Feldkosl f

їжак т Igel,т; дротянйй

ige!

т" sрапіsСhег

Reiter

похІдна

L Drah!т

f Fahrl (; і_
zackfahren n; L

їзда
і-

верхи

в знгзаг Zickверхн Ritt т;

на, далеку

вІддаль
Dаuепіtt m; випробна L (авто,
ч6вен, літак) Probefahrl (; вlль
на
ї_ Freifahrl (;
д6вга
і_

Dauerfahrt (; довготрнвала і
Daueriahrt (; інспекційна і_
Musterungsreise (; L порізно,
окремо Einzelreilen n;
польова
L старшйн кінн6тн Кауа\1есіе
iibungsrcise (; учб6ва L Obungsreise f
їздець m <_дця) Reiter' т, Fahrgast т
Ізднтн la/lren, reilen, reisen; L вер
хи reїten
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іздовий

іздовий т <_бго) РаЬгег т; КцІ-

6сЬег т;

каяlцтво

іствб

L в сідяl Тгаіпlаhгег т

n

~ssеп

n

ісtівний nahrhaft, gesund
істовність f <...ности) Nahrhaftigkeit f, Niihrwert т

уот 8а!ІеІ; і_ дишеяьноі парн
8!апgепгеіtег т;
L на кбзяах
Тгаіпlаhгег т уот Bock; оббзннй
L Тгаіпlаhгог т; L передньоі
шlрн 8pitzenlahrer т; і_ серед
ньоі парн MilteIlfahrer т, -"eiter

Іхаиня n Fаhгеп ", РаЬг! f
tхати fahren" геіsеп; L верхи reilеп; L верхи за ким пасhгеі!еп

й
йод т ]od n
•
йОдннй ]od ...
йодоформ т Jodoform

І

n

йойк m Sttiltпеп I~, ]аттегп n
йойкlати, _нути s!оhпеп, jammern

к
кабан т (яітак) 8р..'ппtuгm т
кабеяярня f Kabelfabrik t
кабеяь

т,

жияьник

т

КаЬеІ

кадр т

n,

т; гояий "- Ь1апkеs
завогнювзяьний
"Zlindkabe1 n; ізояьований "- isoHertes КаЬеl n;, многожильний к
mehradriges КаЬе1 n; морський
"- 8eekabeI n; одножильиий к
einadriges КаЬеІ n; панцерованніІ
к- PanzerkabeI n; підземний к
ErdkaЬeI n; польовий к- FeIdkabeI n; річковий "- FIuBkabeI
n; сталевий к_ StahIkabeI n; те
лефонний к- FегпsргесhkаЬеІ n
кабяевнй КаЬоІ .. .
кабельтов m (мор.) Trosse
каБІна f КаЬіпо f; iL- для літуна

Kabe1draht

КаЬе1

n;

t

( Sitzraum m

f (з шкІри) БсЬ1ацІе f
тордена Ordensritter 'т
каваяерист т, кіннотник т Кауаl1erist т
кавалерійський, кіннотний KavaIкаблучка

кавалер

,

Ієгіе

.•.

'Ка"аяерія

f,

Reiterei f

кіннота

f Kavallerie f,

Kaut.chuk т
кавчуковнй Kautschuk ...
кадет m Kadett т; морський кSeekade!t т
кадетськнй Kadotten .•.
К:4дмі,й т <_мію) Kadmium n; жав
"'тиll'к- 'geIbes Kadmium n
кавч)'rк т

Kador m; "- мирного часу
Friedensslamm m; "- частинн
Slamm т eines Тгuррепtеі\еs
юlдровий Kader ...
казан т Kesse1 т; "- до варення
Kochkisle t; корабельний IL.
Schiffskesse1 т; огрівальиий IL.
Heizkesse1 т
казаиок m k1einer Kesse1 т, Koch-I
kisle f, _geschirr n
казарма t Kaserne t
казармовнй Казегпеп ...
каземат т Kasematte f; артнлерій
иий IL. Ar!il1erieraum т; гар
матиій "- Geschiitzkasemaite (;
панцерний к- Panierkasematte (;

стрілйвний к- Мuпіtіопsгаum т
Ішзематиий КаsеПlаtt(еп) ...
казематоваиий kasemattiert
казиа f Fiskus т
К:ІКОДЙЛ т Kakody1 n
кал т иnrа! т, (mensch1icher) Ко!
калабаия
PfUtze
Kot1ache f [т
налеидар т <_ри) Ka1ender т; мобілізаційний "- Mobi1machungs-

t

ka1ender m

t,

к&ліб[е)р т Ka1iber ", See1enweite
t; "- гармати Rohrweite t
калібромІр т Ka1ibermesser т
калібрувАти kа1іЬгіегеп
кАлій т <-ія) Ка1і n
каліка т Кгіірре1 т, lпуаli~ т
калІцтво n Verkriippe1ung (, Ver-

stiimmelung f
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каяюжа

f Pfiitze (; газова к- Оаз
pliitze f
каяька f Pauspapier n
каяьофонія f Oeigenharz ", Ко!оphonium n
,
каяьорія f Ka!orie (, WarmeeinЬеіІ f
каяюжа

t

t

камаша,
ОатазсЬе
камеlномет n, -кнця f 5!einwerier
т, Katapult т
каменярня
5!einbruch т, 5!еіп

grube f

камера

t

f Kammer f;

газова

к

Oaslkammer (, ....zel1e (, _raum т;
деЗННфекцlйна к- Desinlek!ionskammer f; донна IL гарматни
Bodenkammer f; к- для заряду
Karluschraum т; запальиа к
Ziindkammer f;
зарядна
IL
5рrепgkаlпmеr

f;

мІнна к- Міпеп

kammer (; опрІчна к- Einze!kammerf; парова IL Damplkammer
f; переllускна IL Durch!aB_,
5ch!eusenlkammer (; повІтряна IL
Luflkammer (; порохова I L Pu!"erkammer (; сяlпа I L Dunke!kammer (; фотографІчна IL РЬо
tozelle f

камІнь т (_меня) 5!еіп т; бру
ковйй IL КieseL, pflaslerlslein
т; гострйльнніІ IL Metzstein т;
IL казана Кеввеlз!еіп т; надвод
ннй I L aus dem Wasser Ьетуог
ragender 5tein т; підводннй к
Wasserstein т; точйяьннй' к5chlei!stein т
кампанія f feldzug 'т, Kampagne f;
воєнна IL.. feldzfig т
камуфяет т Que!sch[mine (, _Іа
dung f, Erschiitterungsla~ung f

камуфяяж т, маскування

nung f

n 1'ar-

канава f (Wasser)Oraben т; вя
відна к- Ableitungs_, AbzugslgraЬеп

т;

внсушна

к-

rungsgraben т; -iL. дяя
зання Kriechgraben т;
..абяя Kabelgraben т

Enlwasseперепов
IL для

каная т Капаl т; внпускнйй к
AuslaBkanal m; зяучнйй IL Ует
bindungskanal m; наскрlзннй к
Durch~angskanal m; осередковнй
IL MI!!.L, Zеп!гаllkапаl m; пе
редатннй IL Ober!ragungskanal

капітан

m;

к- підпальника Ziindkanal т;
I L цlв[к1н Rohrsee!e f, (Rohr)Bohrung f; центраяьннй к- Мі!
!еlkапаl m
канаяізація f Kanalisation f
канат m LeJne f, 5еіІ n; дротяний
IL
Qrah!seil
5!ahltrosse f

сталевий

n;

к-

кандндат m Anwar!er m; к- на
скарбника Zahlmeis!eranwar!er т;
підстаршйнськнй IL Un!erolfizier-

anwarter m; старшйнський "Offiziersanwar!er m

t

канона f, пушка
Капопе f
канонада f Kanonade- f, Капопеп

donner

т

канонІр т, пушкар т Kanonier т
канонірка f КапопепЬоо! n; пічко
ва к- fluВkanonenboo!
кант т Кап!е
Rand т; Biese f;
к- однострою, мундйру UniformvorsloB т; к- штанів, Вiese (,
НовепЬіеве (, Кап!е (, Разреl т
кантар т 5chnellwaage f

n

f,

кантйна f КапІіпе f
кантоніст т Кап!опіз! т
канчук т Nagaika (, КовзkепреіІ

sche f

канцеяярія

t

Каnzlеі

ОевсЬіШз І "Iube

Militiirkanzlei (;

(;

(, 5chr_ib_,
"-

військова

к- господаРЧ0!

частйян КаnZlеі f der wir!scha:f!IiсЬеп Ableilung;
муштрова к..
Каnzlеі f еіl1ег fronttruppe; 110Jlкова к- Regimen!sschreibslube ';
похІдна к- feldschreibs!ube (; "штабу 5tabsbiiro n
канцeJIЙРСЬКНЙ Кanzlеі ..•
каояlн т КаоІіп n (Porzel1anerde)
капар т (Plahl)Ramme f, Zugram'
те '; моторовнй к- Мо!отгатте
(; ручний к- Handramme f
капеля f Кареl1е
капеяян т, духовник т Карlап т,
Кареlап т
капеяьмайстер 11> Kapel1meisler m;
вІйськовий к- (чотар) Musikmei"lег т; к- ІІОРУЧНИК Obermusikmeisler т
капер m (рід човна) Kaper т
каперство n Kaperei
І!апітан т (мор.) КарШіп m; L.
яяйтенант (сотннк фльотн) Ка-

t

t
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Kanl~aH

т; фрегатний к
fгеgаttеnkарШіп т

pitiin-Lelllnanl

каиітанський

КарШіпs

_.,

к~пlту л тордена OrdenskapileI n
капlТУJIЮватн kapitulieren (Feslung),
'Wallen slrecken, зісЬ ergeben; при
мусити к- ZUr Obergabe zwіпgеп
капітуляцІя f
Walfenslreckung (,
,Obergabe (fеsluпg) (, Kap'ilulaкапюlн т fuВangeI f
ІІіоп f
каплиця f КареЦе f
капоиlр т' (Haupl)Orabenabwehr (,
Кароппіеге (; зовнішиій к- auBeге Orabenwehr, (; панцерннй к
Р;шzегkароппіеге (; повний к
ganze Кароппіеге f
капраль т
гл. вістуи т

капсуі\Я f КарзеІ (, ZUndlhiitchen n,

....sЩck n; висадна к- $prengkap~eI (; к- для донесень Melde-

kapseI {; к- завогнювач Brand.kapsel (; мікротелефонна к- ті
krolelephonisc,he, ЮірsеІ (; к- на
бою Раlгопепkарsеl (; пlдпальна
к.. ZUndkapsel і; ударна к- Au!schlagkaps'el f
капеу льннй КарвеІ' . . .

каптеюір'llУС т, комІрний т Кат
merunlerollizier т
каптур ni НщЬе (, Kapuze (; ди
шеJ!ЬННЙ к-'Dеісhsеlkарре (; за'll
к6вий к- VerschluВUberzug т,
5chlo6schiitzer т; захисний' к-

5chulzhaube (; протнгазовий
Gasschulzhaube f

к

капуста f Kraul n, КоЬІ т
юlпці pZ (_ців) Holzschuhe рІ
кара f 5lra!e f, ZUchtigung (; відбувати к-у 5lга!е f vегЬUВіш, аЬ
sitzen; військова к- Militiirsjrale
If- в'язниці Geliingnisstrafe f;
дисциплінариа к- Disziplinar_,
Ordnungs[strafe (; завдати кому
к....у еіпе 5lга!е verhiingen; иало
жити к-у еіпе 5lra!e au!erlegen,
verhiingen; скасув;іти к,...у 5lга!е
ао!ЬеЬеп; CMePT/fa к- Todesslrale

.1;

(; тілесна к- Karperslra!e f
к~рабlн т (для кінн6ти) Karabi:
ner-m

,арантеиа
"lаПє

r

(,

кварантана

f Quaran-

Quarantiinen ...
карантенувати ·іп Quaiantane sitzen

карантеновнй

кас'рня

кгрб т КегЬе f
карБІд т Karbid n , '
"
'
карбіж m КегЬе f, Einkerbung f
карбування n КегЬеп n , '
карбюратор т Vergaser т, Ver-

damp!er m

кардан т Kardan n, Kardangelenk ,t
каре n Кагг" n
кар'ер m (біг коня) Karriore f
карнй уоп schwarzer РагЬе f

карієра f (в службі)

Dienstlaufbahn "

"арннй 5Іга! •.. , strafend
"ариlсть
дисциплlиа f 'Zuchl f,
, Diszipliu",
бойова І<- КатрІ-

t,

t;

disziplin '; вогнева к- feuerdis,ірliп (: газова І<- Gasdisziplinf;
держати в 1<-1 іп Zucht Ьаllеп;
зберігати к-' Zucht t ',ьаIІеп; к_
при маскуваниі Tarndiszi.plin (;
маршова І<- Marschzucht f; к
на шляху 5traBenzucht t; к- роз
'м6в (телеф.) 5prechzucht f
"арта f КагІе t, Zettel т, 5сЬеіп т;
моБІлІзаційна к.. 'Mobilmachungskarte (; кулеметна к- Maschirtengewehrkarte t; к- згол6шення
Meldekarte (; призовна к- ЕіпЬе
ru!ungskarte t
картер т Kurbelgebiiuse n
картеча f Beutelkar!usche t. KarlііlвсЬе '; слІпа к- Manoverkar'ІііІвсЬе f
картечний Kartatschen ...
карт"а t Zettel т, 5chein т;
донесеннями BerichtzetteI т
карт"овий Karten ...
картографІя t Kartenwesen n
картуша f LadehUlle t, Kartusche {;
к- зл6женого заряду Teilkartusche (; зарядна к- (мішечок)
KartuschenbeuteI т; металева к
Metallkartilsche f
,,'артушний Kar!usch '"
карук т Tischlerleim т
каруика f Oesims n, Кагпіев ,,;
ю\рцер т ArrestzeIIe f
"аса f Кавве f, Zahl_, Zablungs-[
вІеІІе

f

'

"асарениий Ка:вегпеп ...
касария, f Kaserne (; артилерійна
к- Аr!Шегіеkаsегпе (; драгуиська
к- Drl\gon~rkaserne '; казематна

к- Wohnkasematte (; "озаць"а L
Kosakenkaserne (; пlхотна к- Іп-
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касарни,

fanteriekaserne f; стоитн В к....их
kasernieren; уланська 11- Ulanenkasemef

касацlи

rung f

f

КаззаІіоп

f.

Аnnиllіе

касир т, скарбник т Zahler т
касино n КаЗlПО n; tарнізон6ве 11Оаrпіsопskаsіпо n; старшинське
11- Оllizіеrskаsіпо n
катал6г т Katalog т
Ka~ap т Katarrh т; 11- жолудка
Маgепkаtаrrh т; 11- легенів Luп
genkatarrh т
катастр6фа f Uпg\іісksfаll т, Ка
tastrophe f; автова 11- АиІо
uпg\іісk n; літак6ва 11- flugzeug-

sturz

т

катег6рlи f Kategorie f. Rangklasse
f; 11- дор6гн Wegeklasse f
катеринка f Winde f. Rаmmwіпdе
і;
Leierkasten т; 11- капара
Rammwinde f; лннв6ва 11- Seilwinde (; механІчна 11- Kraftwinde
(; мотор6ва 11- МоtоrkаЬеlwіпdе
(; парова 11- Dаmрfwіпdе [; ру"
на 11- Напdwіпdе f
катерка f (рід ч6вна) Kutter т,
Ріпаssе (; мотор6ва 11- Motorkutter т; парова 11- Damp!lkutter
т, _ріпаssе f
кат6д[а (] т Kathode f
кашель т (-шлю> Нustеп т; спрн
чинювати 11- Нustеп т erregen
кашкет т M!itze f" Tellermlitze І;
iLз дашк6м Schirmmiitze f; зня
ТН к- M!itze f аЬпеhmеп; польо
вий 11- feldmiitze f; цератовий
11- Wachstuchmiitze f
кашовар m КосЬ т
каюк т Paddelboot n. Kajak т и. n
каЮта f Kajiite f
квадрант т Quadran! т, Richtbogen m; 11-3 поземницею Libel-

к~пl

кварантана
(iinе

f

f,

карантена

f

Quarап

квартал т. Hiiuserlgruppe f. _vier(еl nі Vierteljahr n
,
квартира f Quartier n. алирм6ва
к- Alarmquartier n; к- в насе
ленІм пункті Ortsquartier n; ве
лика головна к- OroBes НаирІ
quartier n; воєнна пресова к
Кriegspressequartier n;
головна
к- Hauptquartier n; громадян
ська к- Biirgerquartier n; к
дивізіі Divisionsquartier n; к- на
нічліг Nachtquartier n; приватна
к- Privatquartier n; к- в часі
п6дорожі Reisequartier n; стоятн

иа к-вх іт Quartier n \iegen;
штабова к- Stabsquartier n
кватираит т Quartiernehmer m
квартирер т
Quartierlmacher т.
...rneister т
кваР'l'нрмайстер т Quartiermeister
т;
головний к- OberquartierтеізІет m

квартнрмайстерство n Quarii~r
meisterscha!t f
квартирне n
(квартирні гр6ші)
Wоhпuпgsgеld n. Quartierzins m
квартирннй Wоhпuпgs ...
квартнробlвак т Ortsbiwak n
ивартиродавець т (--вця) Quartierlwirt т. -.geber m
квартнруванни n Еіпquartіеruпg 1
квартнрувати іп Quartier n зІеЬеп,
quаrtiеrеп
'
квас
т Siiure;
карболевий
к
РЬепоl n
квартирка f Schiebefensterchen n
квач т, пензель т Scheuerwisch
m; Pinsel m
квіт т Quittung і; к- иа гр6ші
Oeldquittung f
квнтанція f Quittung (. (Empfangs)lenquadrant т
Schein т; квартирне к- Quarквадрат т Quadrat n
tierausweisung (; реквізіційна к
квадратура f Quadratur f
Requisitionsschein т
кваліфікаЦіи t. уздібнення n, EigКвнт6к т Zettel т, Schein m;
nung f. Qualiiikation і. ВеПіhі . квартирннй 1L Quartieranwei-,
guпg f
sung (; реквізнційний к- Reкваліфікуватн befiihigen, qualifiziequisitionsschein m
кв6лість f (-лостн> Kraftlosigkeit
rеп
(, Schwiiche f
квапливість f (_вости> Has! (, Еіl
кепі і, кепка f Кііррі "
!ertigkeit f
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керІвник

керІвник т
"- вправ
MaH~BpiB
будування

Leiter т, fiihrer т;
Obungsleiter т; "Manoverleiter т; "мостІв LeHer т des
'Briickenschlages; "- переправн
Leiter т des Obersetzens; полl
тичннй "- politischЄf' Leiter' т;
к- роботи Arbeitsl';iter т; "спорту Sport1eiter т
керівництво n Leitungf, fiihrung
(; "- війни Kriegsleitung (; "маневрамн Manoverleitul1g (; "м()рськимн
дlямн
Seekriegsleitвng f; "- транспортів Тгапв
portkommando n
керма 1 Steuer n, Ruder n
кермlаняч т, _овнй <_ого) Steuerтапп

т

кермувати
керування
"-- боєм

steuern, lenken,

lеіІеп

n Leitung (, Lenkung f;

Gelechtslfiihrung (, _Іеі
tung 1; бокове "- Quersteuerung 1; важільне "- Hebelsteuerung 1; "- вогнем feuerleitung
(; "- маневр амн Manoverleitung
(; "- на внсоту Нбhепstеuе
rung 1; технІчне "- technische
Leitung 1; централізоване "вогнем (на кораблІ) Zentralfeuerleitung (; "- частиною Abteilungsflihrung (; штурвальне "Handradsteuerung '1
керуватн leiten, fiihren, lenken

кесон

т

(до

заправляння

про

б6інн корабля) Leck-Kasten т
кивІок] т Wink т
кивер т (гренадирська шапка)
Grenadiermiitze (, Tschako т
кидання n, метання n Werfen n
кйlдатн, --нути werlen, schleudern,
lаnzіегеп;
,,-ся, --нутися вісЬ
wеrlеп, вісЬ stilrzen; "- вперед

vorstiirzen

кидь

(;

1

(_ді) Wurl т, Wurlweite
"- ручио і гранатн Hancj-

grапаtепwuгf т

килим
т Ке1іт
т,
Decke
.маскувальний "- Tarndecke

Gelandemaske f

кинджал т ОоlсЬ т

(;
f,

кип'яток т

ОоlcЬ _ _ _
fi1zschuhe т/рl
kochendes Wasser n

Dtsch.-ukr.

12

Кинджальний

киндl

рІ

<_дів)

кlльц~

кЙсень т <_сню)

Sauerstoff т; "повІтря Lultsauerstoll т
КНСЛота 1 Siiure (; азотова "Stickstollsaure (; карб6лева "Karbolsaure (; пікринова "Pikrinsaure (; синя "- Zyanwasserstoffsaure (, Blausiiure 1;
сірчана
"- Schwefelsaure (;
соляна "- Salzsaure 1, сыг-
wasserstoff т; хлорсульфоиова
"- Chlorsulfonsiiure 1
китиця f faustriemen т, Troddel
1, Quaste (; "- спяса Lanzenriemen т; "- шаблІ Degenltroddel (, _quast т
кичка f (на кив ері) Haarbusch т
кишка 1 Schlauch т; відднхова
"- Atemschlauch т; тумова "Gummischlauch т; "- до на
п6внювання fiillschlauch т; па
ровідвІдна "- Damp!schlauch т
ківш т <ковша) SchOpfkelle 1
KlrTi рІ (лІзти иа стовпи) К!еІіегеівеп n, Kralle f

кізельтур т (інфузор6ва земля)
кіловат т Юlоwаtt n ІЮеsеlguг f
кілок т kleiner ріаы т; аикерний "-- Ankerp!ahl т; втвинтний
"- Schraubenplahl т; засіковий
"- Hindernisplahl т; "- для
уземлеиия
Erdstecker т; к_
дротяних перепон Drahthinderпіврlаы
т;
конов'язний
"Pikettpiahl т, Plerdepllock т;
ланцюговий "- кенепрlаы т;
линв6вий "- Heltpflock т; на
метний "- ZеЩstосk т, _hering
кілометер т Кilometer т
lт
кіль т <кІля) Кіеl т, Кie1l10sse f
кільватер т, водопр6слідlок] т
Кielwasser n
кількажильиий mehradrig
кількацівковий mehrliiulig
кІлькість f <--"ости) Arizahl (,
Quantum n, Quantitiit (; велика
к_ Unmenge (; "- коливань frequenz (; "- оборотів DreL,

. TourelL,

Umdrehungslzahl

(;

штатна "- Planstiirke f
кільце n <_ця) Ring т; "- вуди"
Ziigelringel т; горІшнє "- ОЬег
ring т; дотнкове "- Schleil-

ring

т;

жолобчасте

"-

КегЬеп-
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кІльце

т; I(~ з подІлкою ТеП
т; замкове "- SchloBring
m; "- запобlжннка Schulzring
. т; затнскне"- DrucL, Кlеrnrnl-

ring
ring

ring m; злучне "- Verbindungsring m; "- кожуха (гармати)
Міпlеlгіпg
тІ
кутомІрне
"Wіпkе1mеssеггіпg т; ложове "Schallring т; матове "- Маll
ring т; мІдне "- Kuplerring m'
мlрникове
кVisierk[eis т;

, МОСЯ>llне

L,

Меssіпgгіпg

нижче к- (rБннтlвки)

т;

Unlerring

m; :обтурацlйне к- Liderungs_,

ЛЬdісhlungslгіпg т;: олив'я!!е к
'Бlеігіпg т; к- орчика Orlscheilring т; передне, "- Vorderring
т; к- пІхов Tragband n; по
ворІтне .к- O\eitring т; посто
. ронкове к- Slrangring т; регу
ляцІйне к- Regulierungsring т;
скрlпне к- Vегапkегuпgs_, Бе
lеslіguпgs_, Verstarkungslring т;
стрlчкове к- Цапdгіпg т; то
локове к- КоlЬепгіпg т; упІрне
к- Schulzring т; установие к

Slеl\гіпg

т;

усне ',,--

(проти

газа) Mundring т;
цапфне "-Zaріепrіпg т; цІвкове "- Laulкїльцюватнй гіпgібгrnіg
[ring т
кімната f Zirnrner n, Stube f; "-вартового Slube f iiir den Wachhabenden; І'арнlзонова "-- хорнх
ОrtskгапkепstuЬе f;
"--, хорих

KaserQenkrankenstube f

кінець т (....нцЯ> Ende ",
SchluB т, Лusgапg m;

т,
бою

Rand

"--

Karnpientscheidung f; заrвинто
ваний "- eingeschraubtes SchluВ
stiick n; "-- ліса Waldrand m;
"-- мотузка Slrickende n; "села Dorlende "; широкнй "-breiles Епdе n (Іпslгurnепt)
кіннота t Kavallerie f, Reilerei (;
к- ар'ерrарду Nachhutkaval1erie
(; армІйська "-, Heereskaval1erie
f; дивізійна "-- Divis!onskaval.Ierie f; корпусна "-- Korpskavalerie f, легю! "- lеісыe Кауаl
с lerie f, Reilerei (; розвlдча "-само
. Nachrichlenkavallerie f;
стlilна "-- Truppenkaval1erie (,
selbslindige Reilerei f

кінь

кlннотннй Reiler ... , Kavallerie_ ..
кіннотннк m Кavallerisl т, Reiler m;, легкий к- leichter Reiler m
кінчик m Spilze (; "-- лемеша

Spo.rnspitze (; к- списа Lanzenspilze f
f (людина) GliedrnaBe
f/P!;
штучна
к-. kiinstIiches
Glied n
кінь т (коня> Plerd ", RoB n,
к- 'без вершннка leeres Plerd n;
. бездоганний "-- lehlerlreies Plerd
·n; бойовий "-- SlreilroB n; бра
кований
"-- Лusrnuslегег т;
буланий "-- Rotgelbe(r) т; бу
рий "- Rolbraune(r); тІ' "-- в
'ужитку жителів Urlaubspierd n;
верховий "--. Reilpferd n; вій
ськОВИй "-- TruppelL., Heeres...,
Mi\itarlpferd n; в'ючннй "-Tra.g_, Packlpferd n; в'ючиострі
ливний "-- Мuпіtіопstгаgtіег n;
в'Ючносаніт.арний
"-- SaпШіls
packp!erd n; гнідострокатий "Бгаuпsсhесk т; голобельний "-Slапgепр!егd . n;
громадяиський
"-- Landesp!erd n; державний

кінцівка

муштровий

І!-

Dіепstрfегd,

n;

дишельний "-- D~ichseL,' ОаЬеll
. pferd n; к- з натертим хребто'м
gedr.iickles Pierd n; завідський
"-- Vorratsplerd n; закуплений
"-- Лnkаu!sрlегd n; запасний "-Ersalz_, Reservelpferd n; запряго
внй "-- Zugpferd n; золотисто
рижнй "-- Goldiuchs т; ю!рнй
"-- Rappe т; купати коні
schwernrnen; малий "-, муц[икj
Kleinpferd n; механІчний "-Pierdesliirke (; молочио-бlлий "-Milchschirnrnel m; муштровий "Reitp!erd n іп einer Lіпіепаыі-
luпg; надірваний "- abgearbeilеІе. P!erd ";' НlІодкомплектовий
"-- Kriirnperp!erd n; неосІдланий
"-- nackles P!erd n; низькоро
слий "-- unlersetzles Plerd n;
норовистий "- schwieriges, slatiges Plerd n; об'lжджений "zugегlttепеs Pierd n;, однохожий
к_ Zelter т; паровий "-- Plerdestarke (; передній "-- Vorderp!erd n; пІдручний "- Handpierd

355

Кінь

дишельної
парн S!angenhandplerd n; пlдруч
ниl! IL середньої шlри МіІ!е!
. liandplerd
підсідельниl! IL

n; .

піДРУЧНИI!

n;'

Salle!plerd n;

к-

підсідельниl!

Н

дишельної

парн
Slапgепsаllеl
plerd ,n; підсідельний н- пе
реДНЬОі.Шlри Vordersatte!plerd n;
підсідельний н- середньої парн
Mitte!satte!pierd n;
поморити
конн
ізд6ю \ верхн
еіп
Plerd
miide геіlеп; постор6нковиl! IL
Vогsраппрlегd n; рем6нтний н
Remonleplerd n; рудосивий к
Rolschimme! т; середніl! к_ Міl
le!plerd n; сідати на коня aul-

sіlzеп;

прудкобlжннй 'Н-

'plerd n; смярний
Pierd n; стр6гий
P!erd n; строкатий

Renn-

н- Irommes
IL schar!es
н- Schecke (;
в6рон-нSchwarz-

строкатиl!
scheck т; темнорудий IL Ro!n; темносивнl! IL SchwarzзсЬітте! т;
IL чалої мастн
Grauschimmel т; чнстокр6вниl!
н- уоllыll т, Vollblulplerd n;
н- ЩО прикушуе (язйк) Kopper
. m; ясно гнідий к_ Lich!braune(r)m
кіпрегель т Planlernrohr ", Кірр
іпсЬз

KiiraB т
[regel f
кірасир т Kiirassier m
кірасирськиl! Kiirassier ...
кістяк . т Gerippe n, Skelett n;
н- мапи Kar!enne!z 'n; IL р оз
Kip~c т

гортання
geГIppe

" n;

частйнн

розгортання)

pail,6Hi

"IJ:Tb f

(передні

в

Aulmarsch-

n

(к6сти) КпосІіеп т, Беіп

кошітна IL НпlЬеіп n
кІтва
Anker т; IL баль6ну
, Ваllопапkег т; кинути ILУ Апker т werfen, ankern; к- ма..
гнету Маgпеlапkег т; мlина IL
Міпепапkег т; носова IL Bugапkег т; піднестн IL Апkег m

t

ЦсІі!еп; стоятн на к-і

vor

ker m slehen

кітвиця

кІтвовий

f

кітловина

(Sсhiffs-)Апkег

...
Talkesse! m

Апkег

t

кіш m ,(коша) Korb
ЕгsаlzЬаlаі110П n;

m,

Sсhiffsегsа!zЬаtаі110П

12*

Ап

m

IL

Бuпkег m;
в6дників

n;

к-

для

ключ

БВJJьон6вого стежача SpiihkorЬ
m; прнчіпнИЙ. к- Беіwаgеп m

m Aulschich!er m, Zusammen!eger m
f Sleg m; плавяа н
·FloBsteg m
клад6вище n FriecL, Кirchlho! m;
православне IL Friedhof m Іііг
Orthodoxe; чужовІрне н- FriedІіоl m iiir АпdегsgІаuЬіgе
кmlжа f Gepiick ", Баgаgе. t

кладlльннк

ішадка

n

n

клацання
Кпасkеп
клеl! т (клею) Leim m; маляр
ський н- Maler!eim т; міздр6виl! н- Kiirschner!eim m
клнн т Кеі1 т; к- гальмн Нетт-

· kei1

т;

н- зам",1

Vetscb!u6kei1

затримний н- Sperrkeil m;
накатннй
нVor!au!kei1 m;
6пірннй
нUпlегlеgеkеі1
т;
· підкладний н- (під к6леса)
Uпtег!аgssсhwеllе,
клинтух т (Lade-)Plropf т; повстяний н- Filzpiropl' т; тект.ур· ннй н- Karlonplropf т
клипень т Wаssегstеіп m
клич т Rul т, Feldruf m; Lo-

m;

t

sung

І(лlтка

t

f

Zwіпgег

Юifig т,

Vogelbauer .n,

т

клІщі pl (_щів) Zапgе f, Кпеіі
zапgе (; н- до важких гармат
нів GеsсhоВhеЬеzапgе (; н- до
Др6ту
Dгаhlzапgе
JL
на
ню ти Nіеlzапgе
клопотання n Fiirsprache (, VermіtlIuпg f
кл6ччя n Werg ", Hede f;
ма
стильне н- Putzlwol1e f, _werg n
клун6к т Gepiick n;
старшин
ський н- Olfiziersgepack n
клюб т КlпЬ т, Каsіпо n; авто
мобlльииl! н- AutomoЬi1k!uЬ т;
летуиСЬКиl!
н- Fliegerk!ub m;
старшинськиl! IL Offizierskasino n
ключ m Schliisse! m; дверний н
Tiirschliisse! m; н- до днстан
цlйних
запальннків
Tempierschliisse! m; звнчаl!ннй IL gewбhпliсhег Schliissel m; злодій
ськиl! к- Dietrich m; журавли
ниіі к- Keilform t; н- М6рзо
го Morselaste (;
мутровнй к_

t

f;
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t(ЛЮЧ

SchraubenschlUssel т; х- позliцlі
SchlUsselpunkt т; ~ регулйтора
Regulatorschliissel т; рlжюітий
11-; SchlUssel т тіІ Баrt; роз
сувиliй х- franzosischer SchlUssel

розсувнliй мутровнй х- Uпі
vегsаlsсhгаuЬепsсhlUssеl т; стра
тегlчннй х- stralegischer SchlUssel т; установнliй х- (для ди
станційних запальників) ZUпdег
sleHer т; французький х- Ігап
zosischer SсhгаuЬепsсhlUssеl, StellschlUssel т; шворневий х- Prolzriegel т; шифровliй х- ChiffreschlUssel т
ключка f (замість гудаика) ОІіуе f
клйира f
К1аттег (,
Ruпgе (,
Krampe (, Sраnпhakеп т; иапрям
на х- Richlungsklammer (; х
облуку (сідл/і) Satlelklammer (;
спускна хAbzugsk1ammer (;
хобот/іва
хляфета " НеЬе

m;

krampe f

клйса ,і, К1asse

стрільцІв

(;

х-

доБІрних

Sсhагfsсh!itzепklаssе (;

х- жит лов6го Servisklasse (; х
кораблй
Schilisk1asse (; х
платнІ
LВhпuпgsklаssе
(; х
ран!'и' Rangslufe (;, стрІлецька
х- SchieBklasse f
кляснфlкацlя f Беfіhіguпg (, К1as

sifikation (;

х- к/іней

pferdeklas-

sіfіkaliоп f
кнliга f (книгов/ідство) Бuсh n;
х- вартовІіх Wachbuch n;
х
для медичного /ігляду Бuсh n
щг irzlliche Беsісhliguпg; х- до
пнсання донесень Me1dehefl n;
грошова 'х- Kassenbuch n; х- з
гаслами Parolenbuch n; х- заа
рештованих Arreslantenbuch n;
Інвентарна х- БеstапdЬuсh n; х
на с}{арги БеsсhwегdеЬuch n; х
наказів БеfеhlsЬuсh n; х- нарй
ду КоmmапdіеггоНе (; х- плат
нІ, ж/ілду SolcL, Lohnungslbuch
n; розносна х- Lieferbuch',,;
сторожова IL. Wachbuch n; х
хорнх Krankenbuch n '
книгозбірня f Біісhегеі f
киижка f Бuсh n; IL. до читання
Lesebuch n; вІйськова х- Soldalenbuch" n; польова IL. Fe1d-

ковпАк

ЬпсЬ
ЬпсЬ

n; стрілецька х- Soldalen-

n

'

книп m Schuslermesser n
киипець т (-,щя) k1eines

Schu.ter-

messer n

кнопка f Taste (, Druckknopl т;
виклliчиа х- Апгullаslе f

коалlцlйинй КоаІіІіопз •..
коалІція f Коаlitіоп f
кобила f Slute f
кобилка f Бесk т (Тurnеп)
кобура f Lederlutterta1 n; застебнути х-у Satte1tasche f zuknopіеп;, х- до револьвера Revolvertasche (; пlстольна х- Pistolen-

tasche- f

_

кова[д]ло n АтЬоВ т
коваль т (-ііа) Schmied т, Бе
schlagschmied т; віііськовиіі х
Беsсh1аgmеіstег
т;
муштр/івliй
х- l\Шіtігsсhmіеd m;
старшиіі
х- Oberbeschlagmeisler т; стар
шиіі віііськовніі х- ОЬегfahпеп

schmied т
ковальня (, кузня f Schmiede f
к/івання n к/іней Plerdebeschlag т
ковбчик т (кість. у коня) Напkе f
ковз т (літак) Rutsch т; х- пропелера Schlupl m
ковзання

n О1еіІеп n, Gleitllug
Glitschen n, Rutschen n; хкрил/і Abrutschen n

к/івзатн

schen

на

крнло

(літАк)

т,
на

аЬгпі

ковзний О1еіІ

... , Rutsch ...
rutschen, giitvorg1eiten; ко,.
назад zuriickg1eiten; х- на крнл/і
abrutschen
ковзун n Kriecher m; х- квадранта Quadrantenschieber т
КОВЗЬКlій glatt, "сыulгііg
ковнір m Kragen т
ковпак m Карре Г, Deckel т;
запобlжнніі х- Sicherheitskappe
Г; кухарськніі х- Kochmiitze (;
мосйжниіі IL Messingkappe
(;
ковз[ну]ти gleiten,

schen;

~- вперед

металевніі

х-

МеtаЩhiitсhеп

n,

_kappe (; 'олliв'янніі х- Бlеіl
'deckel т, _kappe (; пов/трянніі
х- Lultglocke (;
шклянliй IL.
G\asg10cke f
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код 'т Satzbuch п, Code т; ум6в-

ний к- Stichworterverzeichnis n
кодекс m Oesetzbuch п; військово
. карний к- МilШігstгаfgеsеtzЬuсh n
кодояа
БеіІ п, Tau п, Spanntau
п; буксирна к- Langtau п;' го
лівникова к- Schlepptrosse (;
, 'дротяна к- Drahlseil п; коно
в'язна к- PikelL, Parklleine (;
коноjjяяна к- Han!seil n

t

Seil ...
Scha!pelz
gewehrmanlel т;

кодlльиий
кожух т

т; МавсЬіпеп
к- (кулемета)
ЮЦ1lmапtе! т; водяний к- WasserlhUl1e (, _тапlеl т; к- гар

матн

Rohrmantel т; к- гузовоі
VerschluBmanlel т; к
Wasser_, Maschinengewehrlmanlel m; к- цlвІк]и Rohr. ja~ke (, МапlеlгоЬг n
кожужок т Pelzjacke f
козак т Kosak m
козацтво n Kosakentum n
козаl цькиЙ, -чий Kosaken ...
к~зла 1'1 (-лів) Oewehrlgruppe (,
_pyramide (, WaffengerUsI п; к
для в'язання тарасок Bindebock m
частини
кулемета

койка

1

(лІжко на кораблІ) 'Коіе

1; [зJвисна к- Hangematte
ко.карда f Kokarde

1

t

Kollektivismus т
kollekliv
колесо n Rad п; Pahrrad п; вій
ськове к- Militar!ahrrad п; к

колектив т
колективно

з

дротянимн

спицями

огаы

'speichenrad п; задне к- НіПlег
rad ·п·; заскочне к- Sleig_,
Sperrklinkenlrad п; к- зі шпиця
ми

Sреісhепгаd

п;

зубате

к-,

Zahnrad п; Іхати коле
rade!n; ланцюгове к- Кеl
tenrad п; махове к- Schwung_,
Trieblrad п; напрямне к- Leilrad п; передне к- Vordenad п;
складне к- Klapprad п; стерно
ве к- НашL,' Sleuerlrad п; су:·цlльне к- Tel1errand п; шнекове
."- Schneckenrad n
коливання n Pendeln п, Schauke!n
п; к- гарматня OeschoBpendelung f
коливоріт т, коловорот т Wiride
(, ОтеЬЬаuш т, Wagenwinde '1;
трибок

сом

КОЯОДRЗЬ

. підіймати

к-ом

hochwinden

f Wiege t; "Rohrwiege f
m Zielglas п,

колиска'

коліматор
lог

ляфета
Коlliта

т

n Biegung (,

колІно
дороги

Кпіе

п;

IL

Wegeknick т; к- корби
Kurbelarm m; к- рІчки PluВbie
gung 1
колІнчастий krumm,
knotig, g~
krop!t
колір т (-льору) Parbe 1; 1!а
хисиий IL
Schutz!arbe (; к
місцевости Oelandelarbe f
колісце n (_сця) Radercheb п, Rad.
сЬеп п; к- остроги Spornrad-

сЬеп n
колішня

f

Zweiradwagen

(1Ur

М.О.) т
коліща
(Lau!-)Rolle (; ізоляцІй
не к- Іsоliеггбllсhеп п; кодlль

n

не к- Seilrol1e (; напрямне к
Leilrolle 1; підтримне к- Trag-

гоliе
колія

f

.

1 (-ліі) ВаЬпlliпіе (, --Slrecke
(, Schienenweg т; к- (слід 1>0ліс)
Radgeleise п; вузька к
Schmalspur (; запасна к- Ausweiche (; нормальна к- Normalspur 'Г;, перевантажна IL Umschlagbahn (; підвізші IL LokalЬаЬп t;
побічна к- Nebengieis
п; подвійна к- Doppelgeleise п;
рейкова к- Schienenbahn f
коло n Rei! т, Kreis т; , анодне
к- Anodenkreis т;
електричне
к- Slromkreis т;' рятункове к
Rettungsring т; целюльоідне к
Zel1uloidscheibe f
коловорот т, коливорот т Winde
(, Drehbaum т, Wag~nwinde 1;
підіймальний
кl;Iaspe! "т;
ручний к- Handhaspel тlГ
колода f Balken т, KnUppel m;
кругла к- Rundholz n
колодка 1 HangeschloB n; IOotz т;
гальмова к- (авт) Bremslbacke 1,
..klolz т
колодязь' f (-зя) Вгunпеп m; абі
синсьКий
к_
Abessinierbrunnen
т;
артезlйський, к- Sleigbrunпеп m, artesischer І Brunnen m;
вбирний к- ,EinsaugebrUn!1en т;
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КО.llБДнз"
дод1.11ыІІйй к..:.
Senkbrunnen
,;j~іРIІИЙ к- Sammelbrunnen

m;

m:

каблевий к- KabelbrullOen т:
,М/ІІИНЙ
к-' Minenlbrunnen
т,
_schacht т: Нортонlвський к
'N оrtопЬгunпеп 'т: схід частий к
Treppenschacht т
колбмазь f <_зІ> Wagenschmiere f
колбиа
Коlоппе 1: автомобlльиа

t

І'- Auto_, Kraftfahrlkolonne ~:
амуиіційиа, стріливна к- Mum-

tionskolonne 1: армійська стрі
.ІІИвна к- Armeemunitionskolonne
1: атакlвиа І'- Stur!Dkolonne 1:
батерійна к- Batterlekolonne 1;
к- В долииі Talkolonne '1: вал
кбва І'- TroB_, Trainlkolonne 1:
військова' к-' TruppeDko!onne f;
водопрбслідна

к-

(кільватерна)

FlottenkeiIIinie 1; гірська оббзна
кGebirgskolonne t: ,гІрська
харчова І'- Gebirgsverpf1egungsk610nne 1: головна к- Hauplkolonne 1: групова к- Gruppenko!onne f: І'- двійками Reihen'kolonne 1; n.. з прнписаними ін
TePBaJlaMH geollnete Коlоппе 1;
іюкенерна к- Pionierkolonne 1;
кІльватерна,

водопрослідиа

к

FlottenkeiL, Кielwasserllinie (;
"- кінноі сбтні,
ескадроин
Eskadronskolonne 1; "- ланкн
Gruppenkolonne 1: легка к

1:

(обоз) lеісЬІе Коlоппе
мосто
ва "- Briickenkolonne (; наступ
на "- Angriffskolonne 1;
к
носильників
Tragerkolonne 1;
обозна "- Trainkolonne
об
хідна І'- Umgehungskolonne 1:
к_ одинцем Коlоппе f zu еіпет;
подвійна
к- Doppelkolonne
похідна
к- Marschlkolonne
_saule
понтонна к- Briicken-

1:

1;

1;
1,

kolonne 1; польова "- Feldkolonne t; "- польовбї пекарнІ
Feldbackereikolonne (; резервова
к_ Reservekolonne 1; рухома "fliegende Коlоnnе (; саперна к
Pionierkolonne t; санітарна к
Sanita!skolonne (: сотенна "Kompaniekolonne 1; стрlJlивна к
Munitionsko!onne 1; стрl.llИвна
к_ аРТН.ІІІ!ріі Arti1leriemunitions-

комаllда

'ko!onne 1; "- трійками Коlоппе
1 zu dreien' 'харчова "- Verpflegungskolon~e (; "- чвірками
Ко!оппе 1 zu vіегеп; чотова "Zugko!onne 1; "- шістками КО,
lоппе 1 zu sechsen; штурмова к
Sturmabteilung 1
КОJlОНОВОД т

(начальник колони)

Kolonnenfiihrer т
колотнеча f Str~it т,
колуватий rundlich
КОJlЮЧИЙ stache\ig

,
Zank т, Zwist
[т

КОJlЮ'lка f Stache! т (ат Draht)
КОJlьба f ПРИНJlад т КоlЬеп т
колька 1 Kolik, f, Leibschmerz т
КОJlЬОРОВИЙ
FагЬеп ••. ,
larbig,

bunt

КОЛЬЧУfа

f

Рапzегhеmd

n, Ring-

f Truppe т, Mannschaft f;
Kommando_, BeiehlssteIIe f,

K:;Й:~~

Кот

mando n; автомобільна "- Kraltlahrltrupp т, -1<ommando n; аеро" статна, бальонова "- BalIontrupp
т:
т;

к- батальй6ну Ваtаі11?пsstаЬ

будівельма "- Baulabtellung t,
_kommando n; Baustab т; БУДІ,
веJlьно-теJlефонна к- Fernsprechbautrupp т; вивантажувальна І'
Ausladetrupp т: внконна "- Aus,
iiihrungsjtrupp т, -1<ommando n:
вимір ча к- МеВ_, Vermessungsltrupp т; внпробуваJlьна "- Уег
suchskommando n; "- внсаднн
кІв Sprengltrupp т, -1<отmап~о
n· вlдзаражуваJlьна "- Entglftu'ngstrupp т; військ6во-окружна
к_ Milirarkommando n; rOJlOBHa
к_ арміі Armeeoberkommando n;
господарча ,,-' Wirtschaftsltrupp
т, o...kommando n; "- гарнІзону
Stationskommando n; давати к-у
еіп Kommando geben; "- транспор
ту коней Pferdetransportkommando
n; к- етапу Etappenkommando n;
"- етапу армії Arme(e)etappenkommando n; зБІрна "- Sammelkommando n: ЗВУко[виlмfрча І'
SchaIlmeBtrupp т; "- зв'язку
Verbindungskommando n: "- зв'яз
ку аРТИJ1ерії Arti1ierieverbindungskommando n: конвойна "- Не
deckungsltrupp т, -'lbteilung 1,
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Transportkommando n; к- ко
рабля Schilislkommando n, _тапп
schaft (; кулеметна учБОва к
MaschinengewehrJehrkommando n;
летуча к- Streifabteilung (, Ше
gender Trupp т; маскувальна к
Tarnungstrupp I!t; метеорологІчна
к- Wettertrupp т, meteorologischer
Trupp т; мірнича к- MeBtrupp
т; морська к- Seeltrupp т, _kommando n; мостова к- Briickentrupp т; музицька"- Musikertrupp т; навантажувальна ,к
Aufladckommando n; начальна к
Armeeoberkommando n; немуш
'Грова к- nїCht ,иг Front gеhбгепdе
Abteilung (; к- обслути Bedienungsmannschaft (; к- догляду
'ПОВітроплава Schilispi!egctrupp (;
оптична к- Winkertrupp т;пар
кова к- Parktrupp т; перевІр ча
к- Stбгuпgstгuрр т;

,поповнеяня

""mmando n;

повітова к

Erganzungsbezirks-

прнзовна К_ (вл:!

да) Аusl!еЬuпgsЬеhбгdе (; к- під
сдухувачів АЬhбгltгuрр т, .-kom'mando n, Hdrchtrupp т; піхотна
к- Infanterietrupp т;
пожежна
к- Feuerwehrtrupp т; понтонна
к- Pontontrupp т; протипожежна
"- FеuегlбsсiL, BrandschutzJtrupp
т; реквізнційиа к- Requis!tionskommando n; робітиича к_ Аг
beiterltrupp т, _abteilung (; роз
відча к- Aufklarungskommando n,
Erkundungstrupp т; к- ручного
rаслуваиня Winkertruppm; рятун
кова к- Bergungstrupp т; світло
гаслівна I L Blinktrupp т;
ста
цlйна к- Bahnhofslkommandantur
Т, .-kommando n; сторожова к
,Wachtrupp т; супровідна к- Ве
gleitkommando n; телефониа к
Fernsprechtrupp т;
торпедо
дослідна к- Torpedoversuchskommando n; упередия I L Ankiindigungskommando n, Aviso n; "'фльотн Flo!tenkommando n;
к
фроиту
(кі.1ька
груп
армій)
FгопtkOlпmапdо n;
хемічна к
Тгирр т, Oastrupp т;
к- шпитальиих санітарів Lazare!ttrupp n~; штабова к- Stabslkom-

chemischer

mando n, _gruppe f

командуваннв

командир т Kommandeur т, Fiihrer
т;
к- аванrарду Vorhutfiihrer
т; к- аванпосту, форпосту Vorpostenkommandeur т; к- ар'ер
rарду Nachhutfiihrer т;
к- ар
тилеріі Arti1leriefiihrer т; к- ба
тальйону
Batai1lonslkommandeur
т, jiihrer т;
к- батерії Batterielkommandeur т" jiihrer т;
к- бригади
Brigadekommandeur
т; к- валки TroB_, Trainlfiihrer
т; вищнй кіннОтний к- hбhегег
Kavalleriekommandeur т; к- від
ділу Abteilungskommandeurm;' "військ першої лініі КаmрНгирреп
kommandeur т; к- групи Огирреп
kommandeur т; к- дивізії Divisionslfiihrer т, .-kommandeur т;
к- дивізіону AbteilungslkommandeuT т, _iiihrer т; к- гар
матнього дивізіону Arti1lerieabteilungsiiihrer т; к- кінної сотні,
ескадрони
Eskadronlliihrer т,
_сЬе! т; к- корпусу Kor.pskommandeur т, kommandierender Ое·
пегаl т; к- куреня {Гзл.) Ва
tai110nsliihrer т; к_ леТУНСТВ<f
Kommandeur т der Flieger; к-.
окремого відділу Kommandeur m
der detachierten Abteilung; к-окре
мо! частинн Fiihrer т еіпег delacl!ierten Abteilung; к- підвід·
ділу Unterabteilungsfiihrer т; к..
повітроплава
Luftschilfiihrer 'т;
к- подку Regimentslkommandeur
т, jiihrer т; к_ саперного ба
тальй6ну
Pionierbataillonskom-

mandeur

т;

к- саперного полку

Pionierregimentskommandeurm;
сотні

к

Kompanielliihrer т, .-kommandeur т, _сЬеl т; к- фльоти
Flo!tenchel т; к_ чоти ZugIiiЬгег m
командннй Befehls.'. , Kommando ..
командор

т (подковник фль6ти)
т zur Бее;
к- чотар
(м:!йор) КогvеtепkарШіп т;
к
поручник (підполк6вник) Fregat-

Kapitan

tenkapitan m
n Truppenfiihrung (,
Befehlsgebung (; к- армії Аrmее
!iihrung (; вище к- (від дивізії
вг6ру)
hбhегеs Kommando n,
оЬеге Fiihrung (;
к- военної

командування
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окр:Угн Wehrkreiskommando n; го
ловне к- Oberkommando n; едине
к- einheitlicher веіеы т; нижче
к- (від п6лка) untere Fiihrung (;
к- повітряної сили Kommando n
der Luftstreitkr1ifte; середнє к
mittlere FUhrung (; к- фронта
Heeresgruppenkommando n; к
частин FUhrung f еіпег Abteilung
командуватн kommandieren, befeh-

ligen, fiihren

командувач т Befehlshaber т; к
армії Armeeloberkommandeur т,
.Jiihrer т, _befhlshaber т ; к
вІйськом Befehlshaber т
комбатант т КотЬаІІап! т
комБІнація
-КотЬіпаІіоп

f

sammenlegung f

(,

Zll-

ком6ра

untегоШzіег т;

речовий к-

гііtеuпtегоШzіег т;

0.-

харчовий к

VегрflеguпgsuпtегоШzіег т
комісар т Kommissar т; вІйсько
вий к- Heereskommissar n; дер
жавний к- Reichskommissar т;
к-

для

боротьби з нед:угамн
т; народнІй к
військовнх та морських справ

Seuchenkommissar

Volkskommissar т Шг Неег und
Flotte; к- п6лку Regimentskommissar т; к- частинн Abteilungskommissar т
комісаріят т Kommissariat n; вІй
ськовий к- Heereskommissariat n
комісІя f Kommission f; артиле
рlйно-випробувальна

к- АгІillе

riepriliungskommission (; асенти
к- (Гал.) Aushebungskommission (; атестацІйна к- Бе
scheinigungskommission (; випро
бувальиа к- Vcrsuchskommission
(; господарча к- WirtschaftsausschuB т; к- для випробу
вання ручноі зброї Gewehrpriifungskommission (; к- для прнй
мання коией Pferdeabnahmekommission f; JL- евакуаціі хорих
daot т; окр:Ужний к- ~reiskom
Krankentransportkommission f; ре
mandant т; повіт6вий К-, на
mohtho-зак:Упна
кRemontenчальник Kreishauptmann т;
к
ankaufskommission (; залlзнича
стаціі Ваhпhоfskоmmапdапt т; к
"- (для військ. траНСП6ртів) Liтабору Lagerkommandan! т; к
nienkommission (; к- залізничнх
шпиталю Spitalkommandant т; к
транспЬртів
Transportleitung (;
штабу StaЬskommandant т
Іспитова к- Priifungskommission f;
комендантський Kommandanten •. _
касова кKassenverwaltung (;
комендант:Ура f Kommandantur (;
кухонна к- Kiichenverwaltung f;
к- міста
Stadtkommandantur (;
набор6ва к- Aushebungskommisк- гарнізону Ortskommandantur (;
"іоп (; к- набору коней Pferdeк_ стацН Ваhпhоfskоmmапdапtuг f;
aushebungskommission (; прий
к- фортеці Festungskommandanмальна к- Abnahmekommission (;
tur f
санІтарна "- Gesundhei!sausschuB
"омір т Kragen т; внкладний к
т; слІдча к- UntersuchungskomUmlegekragen т; к- плаща, ши
mission f
н.елі Mantelkragen т; стоячнй "комітет т AusschuB т, Коті!ее n;
stehender Xragen т. Stehkragen т;
внконавчий к- Exeku!ivkomitee n;
шкіряний к- Pelzkragen т
к- с:у ддів Richterkomitee n
комІрка f Zel1e (, Каттег (; бойо
комора f Каттег (. Lager n, Ма
ва к- (корабель, панцероп6їзд)
gazin n; батаJlьйон6ва к- Ва
Kommandoturm т; к- для гар
!ai11onskammer (; к- rорfння Уег
матня Ladefach n
brennungsraum т; Jl8шт:Ункова к
комlрннй т <-ого) KammerunterAusriistungskammer f; полкова "оШzіег т, GeriitL, WaffenlverRegimentskammer (; речова "walter т; збройОвий к- WaffenGer1itekammer (; сотенна к- Коткомендант т Kommandan! т; к
біваку Biwakkommandant т; к
гарніз6ну
S!andortalteste(r) т,
Stаtiопskоmmзпdапt т; к- двір
ця Bahnhofskommandant т; до
р6жній к- StraBeokommandant т;
к- етапу Etappeokommandaot т;
к- за.10гя Garnisonkommandant т;
к- корабля Schiffskommandant т;
к- мІста StadC, Platzlkomman-

рунк6ва
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комора

paniekammer (; стріnйвна к- Мц
nitionskammer (; фотографІчна
к- Pholokammer f

компАнІя f гn. сотня
компас m КотраВ т, Bussole (;
гlроскопннй к- KreiselkompaB т;
свlТ[ЙJlЬ1нйй к- LeuchlkompaB т
компензатор т Ausgleicher т, Кот-

pensator

т

компензАція

f Kompensation f

компn~кт .n Ausslallung (; бойний
к- Kamplausstattung (; к- вогие
припАсІв Munitionslausstattung "

..rale (; к- воєнного умундиру
вания Kriegsgamitur (; добовйй
к- Tagessalz т; к- однокаnlбро
вого стрlлива (10 до ЗО ТОН) Ка

liЬегеіпЬеіІ f
комплектувания n Kompleklieren n,
Erganz иПІІ" (;
.компресор т Kompressor т, Усг
dichter т, Riicklal1fbremse (; глl
церииовий к- Olyzerinbremse f
комунІкацІйний Verkehrs ..•
комунІкація f Verkehr т; морська
к- Seeverkehr т; повІтряна кLultverkehr т
комутатор fI! Котти!аІог т, Б!гот
wechsler т; важlnьиий к- НеЬеl
kommutator т; nlиlйннй к- Linienumschaller т; притнчковий к
Klappenschrank т; цеитраnьиий
к- Zenlrallurnschalter т, -'<отти
lаlог т

коивенцlя f КопуепІіоп (, Abkomтеп n; збройна к- Wa!lenbund
т; Жеи~вська к- Оеп!ег Abkom-

n

·:теп

'lІонвl[01й т (_ою) Eskorle (, Ое
lеіl
Bedeckungsableilung (; кl,,
,. ннй к- штабу KavaHerieslabswache (; пост.IЙннЙ к- standige
. Вedeckung f
'Коивоlfр т, -йник т Вegleilmann m

n,

конвойний Eskorte .•• , Оеlеіl ...
конвоювати
eskortieren, geleilen,

bedecken, аЬШЬгеп
кондеизатор m
Kondensalor т,
Verdichler т, Krallsammler т;
nlнlйиий к- Linienkondensalor т
кондйція f Bedingung (; Oesamlzu8tand

т

'коидуfта f Konduilenlisle f
110незиавство n Plerdekunde

конфІскАцІя

конечнІсть f (-ности) Zwang т;
крайия к- Noldrang т; к- имо
lКйти протнгаз[ннк]. Maskenzwang
конlвнйк m Koppelknecht т
[т

коновІд

m

_warler

конов'язь
консерва

(-вода)

P!erdeliUhrer т,

т, -Ьаllег т

f (Plerde-)Koppel f

f Konserve '; м'ясна к
Fleischkonserve '; ярннова к- Ое
miisekonserve f
конструкція f Konstruktion (, Вацart f
конструктор т Kon"lrukleur т
конституція f Staalsverfassung f
контингент т Kontingenl n; крекрутів
Rekruleukontingent n;
річний к- jahreslkontingenl n,
_klasse f
контора f Атl n, Вііто n; поштова
к- Postlaml n, ..Ьііго n
контр-адмірак т Konleradmiral т
контр-апрошІ т Oegenlgang т,

_Iaufgraben m
т Kontrasl т, Oegensalz т
контр-атака (, протинаступ т Ос
gen І angrifl т, .:..108 т
контр-відпружник т Oegenpuf!er m
lohtp-ескарп т, Oegenwall т, Аи
BenbBschung f
контрибуція f ZwапgsаuПаgе (,
контраст

КопlтіЬцІіоп

f

контр-марш т (в протнnежнім на-

прямку) Oegenmarsch т
контр-мІна f Oegenmine f
контр-наказ т Ocgenbefeh\ m
контроnь т (.JIю) КопlгоНе
контр-під готова f Oegenvorberei-

t

lungsfeuer n
(, протнрозвідка f
Abwehr (, Oegenspionage (, ОеІеп
sive f
контр-удар т, протиудар т Oegen8108 т контузити quetschen, zerquelschen
коитузія f Quetschung f
конус т, стіжок т Kegel т, Ко
nus т; поздовжний CTilКOK ОЬег
gangskonus т; світловйА І<
Leuchlslrich т, Lichlkegel т; к
скаn6к Sprengstrich т, Stteuungskegel т
.
коифlдент т Vertrauensmann т
контр-розвідка

конфіскацІя

f

Вesch\agnahme

f
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КОllфіскувати

коифіскувати konliszieren, in Ве
sch!ag пеЬmеп
конфлікт 111 Zusammens!oB т, S!reit
т, Konflikt т
концентрація f Konzen!ration (, Zusammenziehung (; легка к... !еісЬ!е

Konzen!ratiou f

концентрувати konzentrieren
конюх т P!erdepl\eger т,

knech!

т

конюшина

f

Reit-

корделя

К!ее т

коняр т P!erdepfleger т
координата f Koordina!e (; географічна к... geographische Koordi·.па!е

t

КООРДИllувати

koordinieren, beiord-

кошільннк т Orubenaгbei!er т [пеп
копальня f Orube (; к... нарінку
Кieselgrube f
копаниця f На!!е f
копання n ОгаЬеп т; к... шанців

Schanztatigkeit f

Leisten т
копистка f косыое!! т
копнт6 n Ни! т
к6пія
Durchsch!ag т, Ко.ріе
кора f Rinde (, Borke f
корабель m (_бл") Schi!f n, Damp!ег т; адміральський к... Admiкопил т

f

ra!schifi n;
n;

к... база

вилад[6в]уватися

Mutterschifi
з

к...ів

апs

Lапd sеtzеп; виряджати к... Schiff
воєнннй к... KriegssсhШ n; доп омічний к... Hilfsschiff n; каБJIевиil к_ Kabe!schifl

n ausriisten ;
n;

кор'бока

schnelliahrendes Schiff n; шпи
тальний к... Krankenschifl n
корабе.1ЬИИЙ Schiiis __ _
корабельня f Schiflswerft (; к...
(воєнних кораБJIів) Marinewerit f
кораблебудівництво n Schi!fbau m
кораблеlгиііель т, -гнн m Seeun!all т
•
к6рба f КигЬе! (; пускова к_ Ап
wurikurbe! f

к... командира фЛЬОТИJIіі

I'!ot-

tШеn.., I'iihrerlschiff n; JIініilний
к... Lіпіеп_, droBkamp! І schifl n;

матірннй к... Stammschifl n; иа
ваитажити на к...і еіпsсhiffеп; на
JIИВНИЙ к... Tankldamp!er т, ....schilf
n; нафтоналивний к... Неіzо!sсhШ
n; одиотип6вий к... Schwester_sсhШ n; патрульннW к... Spah'schilf n; посадити на к...і еіп
schiffen; розвідчий к... AuikHirungsschifl n; спустити к... иа
в6ду еіп Schi!f vom S!apel !аuіеп
!assen; сторож6виil IL. Wachtschi!! n; супровідннй к... Ое!еіІ
sсhШ n; торговеJIЬНИЙ к... Нап
de!sschill n; транспорт6вий к...
Transportschiif' n; учб611ИЙ K~
Schu!schill n; швидкоплавиий к...

t

(нашапочннй шнур) Ког
de! (; срібна к... Silberk0rde! f
корд6н т abgesperrte Lanze f, Когdon т; Огеnzе f
корд6нний Огеп••.•

KoperYBaTH korrigieren, verbessern
кореrувания n Berichtigung (, Когrigieren n

корект[ур]а f Korrektur f
кореневий Wurze! .•.
кореспондент т Berichterstatter т,

Korrespondent т,.; воєнннй к...
Kriegsberich!erstat!er т
к6рж[ик] т P!atzchenn; пороховий
IL. Pu!verp!atzchen n
корнlд6р т, _тар т Korridor т,

Oang m

користуватися
sich Ьеdіепеп

benutzen, gеЬгаuсhеп,

к6ристь f (_стн) Nutzеп т, Уог
корнтар т, гд. корид6р т [ІеіІ т
корито n l'uBbrett n; Trog т; водопійие к... Тгапkгіnnе f; напу
вальне к... Тгапkе f
коркотиг m Korkenzieher т
корм т I'u!ter n; к... для к6ней
pferdelutter n; сконцеитр6ваиий
к... MasHu!!er n; сухий IL.' Trokken!utter n;' трав'яний к... На!m

futter n
f Heck n, Schilfshin!erteil т
Heck _ .•
КОj)6бка t OeMuse n, ,Schachte! f,
Kastchet1 n; бляшана к... B!echgehause n; внсувна зарядна к...
корма

кормовий

Каг!usсhkаs!еп т;

дишельна к...

Deichse\trager т; к... днференціЯ
да (авто) Differentialge!riebe n;
к... ДJIЯ пакування Packschachtel (;
к...

для

щільничого

матеріялу

Stopibiichse t; к...З димотв6рчою
речовин6ю Nebe!kasten т; за
пальна к... 'Ziindkana! т; к... зам
ка . Versch!uВgeMuse 11;
маrази"
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корббка

,

нбва І<- Кastenmagazin n; мірни
KQ/la IL (арт.) Aufsatzgeh1iuse n;
набійна к- Patronenkasten m; ,І<
поземниці Libel1engeh1iuse n; руш
нична І<- Gewehrkammer ,1. МеЬг
,1a!1eeinrichtung 1; фільтрувальна
к.... (протигазника) А!еmfilІег т;

"~;;:st~:~костей ОеІгіеЬз_. SсhаЩкорббчастий kогЬібгmіg
корогва 1 Fahne 1
J;ОРQгбвка 1 Fahnlein n
корок 111 Kork т

к--

кор6мисло n SchuJterjQch ". Schwing\,ор6ста f Kr1itze 1
[ЬеЬеl т
короткоз6рість 1 (_ростн) Kurz- SЇQlltigkcit 1 '

короткочасний уоп kurzer Оац';".

kurzlristig.

m;

к6рп~с т Кагрег
"мlйський

І<-

Когрз n; ар

Armeekorps n;

І<

військ6вих іюкенерів Pionierkorps
~;
rвардlйський к-- Gardekorps
n; І<- гранати Gгапаtепkбгрег т;
головний кадетський І<- Hauptka-

dettenanstaJt 1; добров6льчий І<
FreiI<orps n; допоміЧИIl!! к-- НШs
korps 'n; експедиційний к-- Ехре, difionskorps, n; жандармський І<
GendarmerieKorps n; залlзиий І<
Еіsепkбгрег т; І<- замка' Ver.
schll1Bblock т; інжеllерно-сапер
ний І<- Ingenieurkorps n; кадетсь-,
кий І<- Kadettenkorps n; кlнннй
,к-- Kavalleriekorps ",;' І<- корабля
, SсhШslkбгрег т, _гиmр! т; летунськи/!: І<- Fliegerkorps n; IL
мІни Міпenkбгрег т;
підстар
mинський І<- Unterofiizierkorps n;
резервОвий І<- Reservekorps 1';

саиlтаРIІIІ/!:

І<- Sanit1itskorps

n;

чаРШИIІСЬКIІЙ І<-

'стрілецький 11-

Offizierkorps n;
Schi.itzeIL. [піап.:
к-- турбіни Tur-

terielkorps n;
'binengch1iuse n;

чавунний
(гарматня) Stаhlkбгрег т

кІІJ?ПУСНИЙ

кренгуванНІІ

котел т (кітті) Kessel т
..
к6шик т КогЬ т; газонепроник
ливий к- для голубів, ТацЬеп.
gasschutzkiste 1; .к- для г6лубів
БгіеitаuЬеrф)гЬ т;, І<- иа иаб6і
Patronenkorb т; І<- на стріливо
Munitionskorb т; IL- до ношення
ТщgkогЬ
т;
к_ до ношення
зарядів Kartl1schkorb т
,,
кошторис т ,(Preis-)Oberschlag т;
І<- (видатків) Коstепапsсhlаg т;

к_

Korps .•.
корч т Strauch •.•
корчувания Ausroden n
косііиа 1, Oiagonale 1 •
косии~ць т ("-"ця) Wii1kelmaB n
косокутиий ' sсhіеiwіпk1іg
костел ,т (katbolische) КігсЬе 1
косяк т Strebe 1. Stiitze 1, .

грошев6го

запотребування

GеldЬеdагіsnaсhwеіsuпg

1;

вляти І<- veranschlagen
к6шок (СПУСКНИЙ гач6к)

haken m ,

кравець

зіСТа'

Abzug,
"
'
,
Schneider т;

т (_вця)
полковйй І<- Rеgіmепtssсhпеіdег т
кравецтво n Schneiderhandwerk n
крадіж т (_дежі) ОіеЬs!зhl т

краевиД т Landscha!tsbiid

n
Rand т, Кап!е 1/
,Saum '1t; Lalld n; вор6жий І<
Fеіпdеslaпd "; к-- крила FШgеl
ende n; IL- ліса Waldlrand т,
_lisi.re 1; КРУТlIЙ І<- S!eilrand т;
І<- шанця Grabenkan!e 1
краІна 1 Gegend 1. Land n; Land·
schai!1
крамииця 1 Lаdеп т; аптична к-
Apo!hekenladen т
край т (краю)

кран т

Кгап, т;

пmівальниіі

к-

Schwimmkran т; рух6мий к-
fahrender Кгап т; рух6мнй під'ем
ннй к-- Hebefahrzeug n
кран6вий Кгап ..•
праIlков[анlйй ,punktiert
крапдя 1 1'гор!en т
"раска 1 Farbe 1 "
крейда t Kreide l' ,.

красноарміець

т
ГЛ.' червоноар
мІєць т
крейсер т Kreuzer т; допомічиий:
к--' Hilfskreuzer т; лінІйний IL-

Linienkreuzer m; шінцерний ILJ
Panzerkreuzer т; швидкоплавний
'Schneilkreuzer т
крейсу'вання " Kreuzfahrt 1
'І<-

крейс[ер]увати k,еuzеп
кремінь ,т (:",меня) Кiesels!ein т:

кременівка 1 S!еіпsсhlоВШп!е l'
крен т. нахил m (мор.' Seiten-

neigung 1

креllгування' ,n .(ЧОВН8')

'
Kr1ingung 1
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креигувати

креигувати

. krangen

(перехнляти

човен)

крива f (лІнія) Krumme f, Kurve f;
балlстйчиа к- ballistische Kurve
(, Linie (; к- тйску газів Оао
druckkuгve f
кривавити verbIuten
кривииа f Kriimmung f; к- траєк
торії fIugbahnkuгve f
кривиномІр fI&, курвіметер fI& КПО

meterzirkeI 10
крйга f Eisscholle f
криголам 10, -ник (корабель)
brecher 10
кригоплав 10 Eisgang 10

Eis-

f Versteck ", SchIupfwin-

криlвка

keIт
крик 10 Schrei 10, Oeschrei п; бо
ЙОВЙЙ к- feIdgeschrei ", SchIachtIarm 10; пlдlйматн к- Larm 10

schIagen

крило n fШgе! 10, РІаnkе (; велйке
к- groBer fШgеІ 10; горІшиє к
OberfIiigel 10; залlзие "- eiserner
fШgеІ fI&; Із забезпеченим "-ом
al1geIehnt; иадколlсне "- КоІ
schiitzer 10; наступне "- AngriffsfШgеl 10; охоронне "- Sicherungsfliigel 10; перестав не к
(лет.) verwindbare Р13сЬе (; роз
рІзне "- (літак) SраІtfШgеІ 10;
к- сІдла SeitenbIatt n
крннйця
Brunnen 10, Quelle f
крнптографlн
Chiffrierkunst f
крнсталь 10 <_лю> Kristall 10
крнсталlчний kris!allen
крйтнка f Kritik' (, Bewer!ung (,

t

Beurteilung f

кріс 10
крІсло

t

гл. (вннтlвка
StuhI 10

n

кружок

schritl 10; подвІйний к- уперед
zwei 5chritte vorwarts; похІдний
к- Marschschritt 10; пришвйдше
иий к- beschIeunigter 'Schritt 10;
рlвиий к- G1eichschritt 10; учбо
вяй к- Exerzierschritt 10; форсо
ваиий К_ erzwungener Schritt 10;
швидкйй к- Oeschwindschritt 10
кроква f Dachsparren 10
кроквовий Dachsparren .•.
крокІ рІ Kroki п, Skizze (; "- сте
жения Вeobachtungsskizze (; к
розвідки Erkundungsskizze f; к
цlлlв ZieIskizze f
кронолічильник 10 SchrittzahIer 10,
Pedometer n
крокуваиня n місцевости Krokizeichen n eines OeIandes
кроиверк 10 (фор.теці) Kronwerk n
кроицйркель 10 Krummzirke! 10
крохмаль 10 Starke (, SlarkemehI n
крохмальиий Slarke .•.
Kpyr 10 Bereich 10, Horizont 10;
runde Scheibe f; "- дlяльиости
Wirkungskreis 10, Sphare (; к
корби KurbeIkreis 10; поверталь
иий к- Drehscheibe f
круглогубцІ рІ <_Ів> Rundzange t
кругляк 10 Rundho!z n
круговйд 10 Sehkreis 10
круголlт 10 <-"ьоту> RundlIug 10

круг[о]обlг 10 гл. циркуляцІя f
кружало n Кгеіз 10, Scheibe (, Diskus 10; " - до иабоів Раlгопen
trommeI (; к- з поділкою ТеіІ
scheibe (; к- з трибком Zahnrad
п; к- маточинн Nabenteller 10;
напрямне к- RichtungsgTad n;
кпеленгатора
Peilscheibe (;
шнекове "- Schneckendiskus 10

кров f Blu! n
кружаловатнй scheibenfOrmig
кровопролйття n BIutvergieBen n
кружlння n UmIauf 10; " - олlі 01КРОВОТlеча (, ..Іч f BIu!ung (;
umIauf 10
спннятн к-у BIut n sloplen, stilIen
крок 10 Schri!! 10; вlльиий к- IreieT Кружок 10 ZirkeI 10, Vereinigung (;
Schritt 10; ворожий к- feindselig- .
Scheibe (; запобlжннй к- Schutzkei!
короткий к- kurzer Schri!!
schild n; мосяжннй к- Messing10;
к- за кроком Schritt Шг
scheibe (; олйв'яний, к- Вlеі
5chri!!; звичайний к- gewohnscheibchen п; поворітийй-"
licher Schri!t 10; згубйти к..:. aus
Drehscheibe'f; суконинй к- Tuchdem 5chritt' kommen; мlринй к
scheibe (; скlряийй к- Lederma8iger 5chritt 10; парадиий к
scheibe (; тектурннй "- KartOD-,'
Paradeschritt 10; повний к- vol1er
Pappldecke! 10; чорний к- метй
, $chritt 111; подвІйний "- Doppe!Zielschwarze n

f;
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крупи

крупА рІ (круп)

Ori!tze f

f <-тости) Stеіguпg (,
Steilheit (, Wіпduпg '; к- иарl
зІв Stelgung t der Einschnitte,
Drall т; ростуча к- нарІзІв
Progressivdrall т; стала к- на
рІзІв regeImiiBige Wіпdппg f der
крутоберlжжя n Steilufer n [Zi!ge
круча f steiler Abhang т
кручениl! gewunden
кряж т Ri!cken т, Ri!ckgrat n;
гlрськнl!
кOebirgskamm т,
крутІсть

Вегgгі!сkеп т
ксилол
т ХуІо!

XyliIbromid n

куб

n;

к-

брому

т

КцЬпз т, SechsfJiicher т,
Wi!rfe! т
J(убатура f Когрегіпhа1tsmеssппg f
кубlчниl! (шести стІнний) kubisch
J(ування n Sсhmіеdеп n

t,

t

t;

кузня
кувальня
Schmiede
польова к- Fe!dschmiede '; по
хІдна к- іаЬгЬаге Schmiede ';
учБОва к-

Lehrschmiede t

t,

КУJlаІС т Fanst
Nocke '; затн
сковиl! к- Sраппk!оЬеп т
J(УJlаЧОJ( т Nocke f
КУJlемет т
Маsсhіпепgеwеhг n;
важки!! к- schweres Maschinengewehr t; великокаJlІбровий к

g'roBkalibriges Maschinengewehr n;
двІйний к- Zwil1ingsmaschinengewehr n; зеиlтиий, ПРОТИJlе
туиськи!! к- Fliegerabwehrmaschinengewehr n; Jlегкий к- !еісЬІез
Maschinengewehr n; мовчазливи!!
к-

Sсhwеіgеmаsсhіпепgеwеhг

n;

непорушннй "- starres Maschinengewehr n; пІлотний "- Flugzeugmascliinengewehr n; порушний
к- bewegliches Маsсhіпепgеwеhг
n; протилетуиський ,,-' FliegerаЬwеhгmаsсhіпепgеwеhг n; ручни!!
к.. Напdmasсhіпепgеwеhг

n; про

, tитанковий
"Tankabwehrmaschinengewehr n
кулеметамн maschinengewebrweise
кулем~тlний,

gewehr •••

'J(уJiемеТИИJ(

schiitze

_овий' Мaschinen

т

т

кулІси рІ (_сІв)

Маschіпепgеwehг

Kulisse f

кут

J(УJlЯ
і.
стрlльио n
Kugel
шрапнельиа
кFі!Щkugеl

_stiick n

';

t,

t

кульбака
Коsаkепsаttе! т
к'ульбачити заtlе!п
кульгати humpe!n, binken
КУЛЬJ(а
klеіпе Kugel '; шрапнельиа "- Schrapnellliillung

t

f

J(упа
Haufen т, Rude! n
J(упальни
Badezimmer n

t

J(упlль т <..пелю) Bad n
курат т. духовнкк т Мшtііг
geistliche(r) т
курвІметер т, КРJl'Виномlр т Кilоmeterzirkel т
кур нво n Rauchzeug r.
курення n Rаuсhеп n
курець т <_рця) Raucher т
курlер т Kurier т

курlиь т

<_реия)

Іаillоп n
курок т НаЬп т,

Ні!t1е ';

Ва

Abzugsstuck n,
SchlOBchen n; звести "- SchloBсЬеп n spannen; натягнути к
НаЬп т spannen; спускати "abdгilcken, abziehen
курс т Lehrgang т, Kursus т;
газовий к- Oaslehrgang т; гар
матнll! "- Artil1erieIehrgang т;
"- зброярІв Waffenmeisterkursus
т; Інтендантський "- Proviantoffizierskursus т; кулеметний "Maschinengewehrlehrkursus т; "навчання Lehrkursus т; пlдго
товннй "- для стежачlв ВеоЬ
achtungsvorschule '; практичний
"- Obungskursus т; сапериий
"- PionierIehrgang т; старшин
ський "- OlfizierslIehrgang т,
..kursus т
курсант т Kursusteilnehmer т
курсометр т
(арт.)
Auswanderungsmesser т
куртина

f

(ваЛі п6між басті6намн)

MitteIwall т, Kurtine t
f Oberrock т; гусарська
"- HusarenpeIz т
курява f S!aubwolke '; утворити
к..у S!aubwolke f entwickeIn
кут т WinkeI т; "- атаки (літа
ка)
Anstel1winke! т; "- ви
ль6[е)ту AbgangsfehIerwinkeI т,
куртка

_ІеЬІег т; к- вимlрювания МеВ-
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т;, І'- ВИIfереду (поруш
на, .ціль), ,Vorhaltewinkel т; ви

lІад

winkel

.

ступ'ний І'- (до в6рога) аuS'Sргіп

gender, Winkel т; І'- вІдкилу
Deklinationswinkel т; "- вlдхи
лу ма(нетиої стрІлки' Senkungswinkel т der magnetiscnen Nadel;
,,-. впаду, Ein!allswink.,t, т; го
ризонтальннй

І'-

ббстрілу

Це

slreichungswinke! т; гбстрий І'
spilzer Winkel т; к- деривації
,Derivationswinkel т; заданий І'
gegebener Winkel т; І'- закрит
ТЯ Deckungswinkel т; І'- захбд
жеиня Schwenkungswinkel т; к:...
збру Sehwinkel т; І'- зустрічі
Au!lreffwinkel т; l L кидания
Abgangswinkel т; куртии6вий
"- (форт.) Kurlinenwinkel' т;
ляфетовнй "- La!ettenwinkel т;
мертвий "- loler Winkel т; "-

..

місцевости GeНindewinkel т; иаЙ.
більший І'- підиесения
ЕгЬо
hungsmoglichkeil t; І'- Ю\ХИ/lУ
Neigungswinkel т; "- lІахилу
магнетної стрілки Neigungswinke! т der Magnelnadel; І'- иацl
люваиня, нацІльний "- Au!satz_,
Visierlwinkel т; обстрІлюваний
"- ·beslrichener. Winkel т; "падання .Auftre!L, FalL. Еіп!аЩ
winkel т; "- підiilмання Sle,gungswinkel т; "- піднесення
Егhбhuпgswіnkеl
т;
прбстиЙ.
прямий І'- Rechlwinkel т; І'-

рикошету.
сповзника' Abprall_
winkel т; І'- рбзсівУ \ S!reuongsl
winkel т; ,І'- Се(меиту АЬ
scbnittswinke) т; .н...:. спускання
("ітак) Oleitwinkel'. т; 1'-' скал

KOBGгO .стlжка ,Kegelwi"kel т
'.. 4ег .. Sргепg6Шсkе;
тупий' "stomp!er" Winkel т; "- узббчинн
Kehlwink,el. in; шукан~й "- gesochter Winkel m
кутер т Kutter т
ку.тіВка 1 Winkeleisen, n
кутник т Winkelmesser !r'; цале
внй "- Slahlwipllelmes~er т
кутбк т' Winkel т, Ecke. (; чер~
вбний І'- .kommunistisches Неіш 11
кутомІр mWinkelmesser. т" Юсht:
kreis т; бусбJlЬНIІ~ ,,,- Bussolen,
richtkreis т; доilомlЧIІИЙ "НШswіnkеlmess~г т;
"- мапи
Kartenwinkelmesser т
кутомірннй Winkelmesser .•.
кухар т, куховарт, кашовар m

.

КосЬ Щ.

t;,

кухня . f . КіісЬе
вояцька І'
Mann~tha!tskiiche.
в'ючна "Packkiiche (; похІдна "- Feldкухоль т Trinkbecher т [kiiChe 1

'1;

кучма 1 Pelz....:.· Lапtmlеllmiifzе 1
куцак т. муц[ак] т Pony(pferd)
куцопал т Slutzbiichse f
кушнІр т Kiirschner "т
,
кущ т

Busch

кювета

f Abzugsronr

т,

Strauch

',t,

т

Kiivette

л
лава f Sitzbank 1. Steg т; Reihe t;
~'наступальних вІйськ Angriffswel1~ . 1; пер ща JL 'атаки ЕгоН
пuііgswеllе 1

лавка.1 Silzbank t; Briickensteg m.

Lauibriicke t; березбва JL Віг
kenbank t; JL для весляра Rut Log n [derbank t
лагідність t (-ности) Milde (.
лаглінь 1 Logleine f
'[Sanftmut f
лаF.ер . т, гл. табір т
лад т Ordnung (; РогтаІіоп, (;
бойовий
JL. Kamplordnung 1;
лаг т, лбга

вивестн з "--У аоВег. Dienst sleHen;
глибокий JL Тіеlепlогт (; Дво
шерегбilИЙ JL zweigliedrige Рог
malion {;, JL для збlркн Уег
sйmmlungslоrmаtiоп (; "--. еска
дриліі
фрбнтом Staflellinie f;
JL
журавлиним
ключем КеіІ10гтаІіоп (; зlмннlеннЙ. _утий
JL geschlossene Ordnung (. J
Verband т; JL колон Siiulen'Іогт (; JL льб[е]ту Fluglorm t;
маршовий JL Мarschordnong f;
JL
наступу
Апgгіflslогm
(;
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лад

основнйй

л-

GгuщL, Normallaulstellung
похІдний
л
Marschlormation (; рідкйй л
leichte Formation 1; РОЗГОРнIУ
тнй, _ений л- gебlfпеtе Ordnung
розгорнутий л- батерli geБИпеtе ВаІІегіе f; розlм"нlений,
_утнй л- аulgеlбstе Ordnung 1;
розпорошений л- zerstreute Ord-

1;

t;

nung 1

ладівнйця
ладнанни

1 Patronentasche 1
n Aufstellung t; бойове

1;

, JL. Kamplaulstellung
JL. вг лнб
Tiefengliedeгung '; JL. війсь"а до

Auslallaulstellung t; л_
вшнрш Breitengliederung (; JL.
до наступу Angrillsstaflelung 1;
JL. до парадн Paradeaufstellung
1;' л- до походу Marschaulstellung 1; л- до штурму Sturmaufstellung 1
ладнування n Aulstellen n, Аuзrichten n
лазіння n Klettern ,о, Steigen n
лазня 1 Badeanslalt 1; душова JL.
"Duschbad n; парова JL. Оатрl
лакмус т Lackmus n
[bad n
ламач т, порушнн" т мliра Frie. densstiirer т
ламань ., Raflholz n, Windbruch m
Лан"а -1 Kettenglied n, Trupp т
(Bestandteil einer Oruppe); JL.
артнлерійннх помір ів ArtilleriemeBtrupp т; л- будов,и галерlї
Stolle.nbautrupp т; відгаз[ову
валь ]на Л_ Entgasungstrupp т;
вйпаду

JL.

гранзтометни"ів

Напdgгаna

tontrupp т; JL. голуб'ятників
Brieltaubentrupp т; л- длн
буксируваннн
Schlepptrupp т;
зв)'ковнмlрча л- SchallmeBtrupp
m; л- зв'язкУ ·Nachrichtentrupp

кудеметна
JL.
Мaschinen
gewehrtrupp т; л- ланцюга КеІ

m;

tenjeisen n, ...glied n;

л- леще

тарІв, нартІвни"ів SkШіufег.tгuрр
тJL.
мас"увальни"lв
TarnIг~pp т; JL. носliльникlв Tragerltrupp т, .:.Irоmmапdо n; JL.
носliдьників
мостіния
(понт.)

Brettertrupp т; освітлювальиа
JL.
Beleuchtungstrupp т; JL.
Шlавного Мосту' Briickenglied n;

Л8ЩТУНОК
л- понтона Pontonstiick n; л
посланців-собак Meldehundtгupp
m; радІотелеграфна л- Fuпk

m;

Ігпрр

радІотелеграфна

л_

"іннОтн Kavallerielunktrnpp
резервова JL. Reservetrul'P
рятункопа JL. Bergungs_,

m;

m;
Rettungsltrupp m; свІтловимірча JL.
LichtmeBtrupp т; світ логаслlвиа
JL. Blinktrupp m;
слуховимljlча"
JL. SchalmeBtrupp т;
JL. сотні
KoтpanieIгupp

Binde~lied

n;

Wachtlgruppe
леграфістів

сполучна JL.
сторожова
JL.

m;

t,

_trupp m;

л- те
Telegraphentгupp m;

телеграфІчна л- MeBplantrupp m
лзнками, gliede<-, trupplweise
ланц[юг1 m Ке!!е
анодний л
Anodenkreis n;; гальмовий л
НетткеіІе f;
л- гальмівного
черевйка Spannkette f;
'L. гІн
ців Postenkette f; JL. горішкових
ізоляторів Eierkette '; JL. зв'язку
Lauler_, Meldelkette f; JL. зв'язку
гІнців Meldliiuferketle f; JL. кер
ми Steuerkete '; JL. кІтви Ankerke!!e t; мІрчий JL. MeBkette (;

t;

л- пlсланців

Relaisk'et!e ';

плазу

Raupenkette f; сустав
нйй JL. Oelenkke!!e f
ланцюжок m kleine Кеtlе t; байрач
ний JL. Кinnketle f; JL. барабана
Trommelketle f; іЗОJlЯцlЙ.. ий JL.
новий л-

Isolierketle

t

t

лапа
Tatze f, РlоІе f; JL. шво
рінева Ргоtzбsе f;- JL. якоря Ап

kerllunke f

лапка
лата f
lаtlе

t

мушки

La!te t;

t;

schiene

Kotnwarze f

мірнйцька JL. МеВ

напрямна JL. Fiihrungs(; 'нівелlрна, рівнюваль

t

на JL. Nivellierlatle
даштувати, нв- bestiicken, bewaffпеп, аusгііstеп; vorbereiien, ans·

sta!!en

лаштування

statlung

лаштунок

t

n Ausriistung (,

А:,.

(Oegenstande) Ausriistung '; Riistung t, Riistzeug n;
в бойовІм JL.y feldmaВig bepackt;
'JL. верхов6го коня Reitzeug n~
високогірський
JL.
Alpirienausruвtung (; в'ючннй 11- Packsattcl. geschirr' n; 'гlрськнй JL. Oebirgs111
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'lІаштунок

ausrUslung (; JL дЯшеllьноі.пари
Slangengeschirr n; JL до штурму
Slurmgepack n: кІнський 11- Plerdezeug n; маскувальний 11- Тагп
kulisse (: особлявий JL besondere
Ausriistung Г: припасувати JL
Ausriistung f anpassen: ремінний
.&.. Riemenwerk n; саиітаринй 11SanitiitsausrUstung (; сід~льний JL
Sattelzeug n

t

лаштунки р! (-КіВ> Тhealerkulisse
lІ~геня
Lunge f
lІегіт т (_готу> sanller Wind т
леГ!lість
(_кости> Leichtigkeit (;
ходова JL Marschbeweglichkeit
lІегковиші.рниЙ flUchtig
легкодушність
(-ностн> Leichlsinn т
легкоозброєний lеісы bewaflnet

t

t

t

t

легкош!д гл. летопад

легкораиений Leichtveгwundete(r) т
легкотопиий

leichtschmelzbar

t

легкотопиість
(-ности)
schmelzbark~il f
легкохорий leichlkraok

Leichl-

lІеrіои т

Legion ': чужоземний 11Fremdenlegion t
Legionar т
Legionar ..•
lІеrітимація t Ausweis т, LegitilІеrіоиер т
lІеrіоновий

t

таІіоп
lІедарство n MUBiggang т, FaullІежа
Lagerplalz т
[ЬеіІ f
лежання n Liegen n
Лежеиь т Schwelle (, aleis_, Laбереговий
JL
gerlbalken т;
Landlbalken т, ..schwelle
lІезо n (Messer) Schneide
JL баr
нета Bajoneitspitze
JL палаша
Pallascllklinge 11- спяса LanzenlІейтенант т гл. чотар т [klinge f
лексикои т Lexikon n, Wi:irlerbuch n
лемІш т (_еша) Sporn т: відкидннй JL Юаррsрогп т: землянйй
JL Erdsporn т; зимовяй 11- Winlersporn т; 11- ІІітака Schwanz-

t

t:

t:

sporn n.

ленчик т

Sattellbaum

t:

т,

t

...gerippe

n, Holzgeslell n eines Sattels

пет т, lІіІ т (лету, nь6ту> Flug т
вt!тище
аеродром т Flugplalz т:
вясунlеие, _уте 11- aefechlslandeо plalz т: запасне JI- Notlhafen т,
_Iandeha.f.en т: матірне JL' Неі-

n,

ІІННЯТИ

matflugplalz т: передове JI- ае
fechlslandeplatz т; санітарне JL
Veгwundetenilugplalz т: фаJlшяве
JL Scheinilughafen т

летівня
летіти,

f Hangar. т, Fliegerhalle t

літати

nachfliegen:
f1iegen

fliegen;

11- за кнм
наздогін пасЬ

11-

Jlетопад т, парашут т
т:
автоматячний JI-

Fallschirm
automatischer Fallschirm т: маиуальний
JL manueller Fallschirm т;
JL
прив'язного бальону КогЬІаll
світяльний JI- Leucht-

schirm т:
fallschirm

т
lІетуи т, літун т

lІетуиство

n:

Flieger

т

n Fliegerei " Flugwesen

бойове JI- Luflstreitkra!le р!;
JL Bombenflugwesen
військове JI- Heeresflugwesen
n; НЯЩИlІьне л_ Jagdfluglwesen n,
...krafte р!: морське JI- Магіп,,-,
SееlПugwеsеп
санітарне JL
Sanitatsllugwesen
спортове JL..
SроrtПugwеsеп n; суходільне я
Landflugwesen n; циВільие JL
бомбардове

n;

n:

n:

Zivilflugwesen n

летучка f Flugblall по
лещата рІ (лещат> Schraubslock т;
ручиі 11- Handlpresse " _schraub·
stock т
лещетар т <_ря> Skilaufer т
лещети гл. иартн

лик т Schluck т
лймар т, римар т Schirrmeisler т,
Riemer т: старший я- ОЬег
schirrmeisler т
лимарство n Satlelhandwerk n
ляи[в1а
Tau n, Seil n, Trosse Г:
11- баnьону Ballonkabel n; бере
гова n..:.. (понтону) Landleine ';
11- Бовдена Bowdenzug т: гаllЬ
мова JL Bremsleine ':. голівна
JI- Schlepplau
дротяна JI..
Drahtseil
[з]висна JI- Наngе
Irosse ': носна n.. Tragkabel n;
поясна 11- (літак) НаlІеlеіпе і:
натяжна 11- Spannlau n; пору
чана 11- Haltelau
сполучна оп..
Bindeleine ': сталева JI- Slahlltau n, ...kabel n: 11- до стерну
вання Steuerkabel n
линвочка f (kleine) Leine f
линяти verbleichen, verschie8en

f

n:

n:

n:
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"инсиця

IUIнсиця

f Verbindung f zwcier

kenendcn

Ваl

Jlист m ВlаН n, РаріегЬ.1аІІ n; по
дор6жній
JL
Reisescbein т'

проlзДннй L

Fabrscbein m;

n..:

щепіння ІтрlыІІt n
Jlиста f Liste (; ДИСJlьокацlАна І/..

"Іиія

нати ОгапаІепlгісЬІег т;
мІнна
JL Minentricbter т; повІтряна І/..
Lulttricbter т.
'
JlІАК6внще
Tricbterlfe!d
...,.ge-

n

JlIАкуватий tгісЬtегfбгmіg
лlйця

f Kreuz!eine f

n,

[Iande n

лік т Arznei (; Rat т
Dislokalionsliste ';
І/.. ПJlатнl
лікар т <_ря) Arzt т; батаяьйо
н6вий І/.. Bataillonsarzt т; вар
SoldIiste '; І/.. старшинства RangIiste f
товий І/.. Inspektionsarzt т; ве
Jlист6к m Вlа!І n, Zet!el т; JL до
терннарний JL Tierarzt т, Veleнесень Meldeblatt n;
кваJllфl
гіпог т; вІйськ6внй JL TruppelL.,
каціАний JL Beiiibigungsnacbweis
Militorlarzt т; вІйськ6во-ветери
т, Qualifikationsliste (; контр6J1Ь
нарний І/.. Мі1Шігагzt ,т; ГОJlОВ
ннй JL Kon!rolIzettel т; прнзов
ний І/.. Cbelarzt т; дпвlзlйниА .....
Divisionslarzt т, _cbe!arzt т; за
ниА JL Grundliste '; родовідниА
JL (коня) Abstammungsscbein т;
Jlог6вий І/.. Garnisonarzt т; к6р
СJlужб6вий
І/..
Dienstzettel т;
пусннй І/.. Korpsarzt т; МОJl6д
явочннй І/.. Kriegsbeorderung f
шнА JL Unterarzt т; МОJl6дшнА
ветеринарннй JL.. ипІегvеІегіпііг т;
Jlистування n BrieL, Scbriitlwecbse!
ПОJlк6вий І/.. Regimentsarzt m; са
т, Scbriltverkebr т; СJlужб6ве JL
нітарниА І/.. Sanitotsarzt m; стар
DienstschriitJwecbsel т, _verkebr m
шнА І/.. Oberarzt т; старшиА (ар
."истуватися іт Scbriltverkebr sein,
нІзон6внА І/.. Garnisoncbeiarzt т
.ІІИстя рІ Laub n
[steben
JlИХО n Elend n, No! '; громАдське' лікарня f АтЬоlаnz (; віАськ6ва
JL Militiir-Hei\anstalt f
JL a\lgemeine Not (; нар6дне Л_
Jlіюlрство n Arznei (; ветеринарне
Vo!kslnot " _e!end n
І/.. Tierarzneisto!f т
IlИXтар т <_ря) Laterne (; JL для
иацlJlювання Ricbtlampe '; по .лікарськнА arztlicb
тайниА JL В1endlaterne f
іlіквlдація f Аuf1бsung " Liquidierung f
JlЙцар т <_ря) He!d т, Ritter т
'Jlнцарство n fleldenl!at (, ...mut т Jllки рІ <_кІв) Medizin " Неі1тіІІе! n
лІкоть m <_ктя) ЕlІе f
Jlпцарськlсть f <....кости) Heldenmut
Jlікування n arztlicbe Beband!ung (;
янчина f Мaske " Laгve f
[nі
амБУJlяторне І/.. Revierbebandlung
JlИшай m Flecbte f
(; хІрургічне І/.. Wundbebandяишок m OberschuB т, Mebrbetrag m
!ung (; JDпитальне І/.. LazarettJ!Йштва f Рапееl n (hбlzегпе Wandbeband!ung f
bek!eidung)
лімб т Limbus т; JL із п6діJlКОЮ
Jllвар m <_ря) Winde " Wagen[Teilkreis m
winde " Hebewerk n; rвннтовиА лІнза f Lіпsе f
..... Scbraubensatz т; притяжниА лінlАка f Linea! n; mebrsitzige
Droschke '; І/.. З ді6птрамн DiІ/.. Bockwinde f
орІегІіпеа! nі
колінкувата І/..
...lвИця f 1inke Hand f
gegliedertes LlПеа! n; мІрильна І/..
Jllra f Liga '; повІтряна JL LuftLіпеаnпа8stаЬ
т;
середня І/..
1iga (; повlтряно-обор6uна І/..
МіІІеlliпіе
(;
стрІлецька
І/..
Luftscbutzliga f
SсhUlzепliпіе (;
шпитальиа І/..
пІд m <Jlь6ду) Eis n
Кгапkепwаgеп m
віжка n Ве!! n, Коіе (Магіпе) (;
лІнІя f Linie (; Front (; Leitung ';
наметне І/.. Ze\tbett n; СКJlадаJlЬ
боАова 1/..' Gelechts1inie ';
JL..
не JL К1аррЬеІІ n
БJlьокади Sperr1inie '; І/.. б6ю,
.. IА'т <Jl6Ю) Та!/[ m
боАова JL Катрlliпіе '; верти
Jllйк[6ВRн]а f ТГlсЬІег т; JL від
каяьна І/.. ScheileI1inie f; веРХИIІ
вибуху Sprengtricbter т; L гар
JL ОЬег1іпіе (; вихІдна JL Аозматня ОезсЬоВІгісЬІег n; І/.. (ра-

лІнІя
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gangslinie 'f: вихlдно-штурмов4
JL 'Sturmausgangs!inie (: л- вІд
ступу R!ickzugs!inie (: л_ вогню
Реиег!іпіе (: вододІльна л- WasserHnie (: водопросл/дна. кіль

ватерна
лКielwasser!inie
f:
головна бойова л- HauptkampfНпіе (:
головна обор6нна л

HauptverteidigungsHnie f:
л
головн6го
6пору
HauptwiderstandsIinie f: горнзонтальна л
Sohllinie (: rBHHTOBa л- SchrauЬепІіllіе (: демаркацІйна л- Ое
markatioqslinie (: л- д6возу
Nachschublinie (: догірна л- апі
steigende Linie (: додІльна л
absteigende Linie (: етапна л
Etappenlinie f; забезпечена л
gesicherte Цпіе f: л- забезпечу
вань Sicherungs!inie (; залізнича
л- Eisenbahn!inie (; залізнича л
постачання
EisenbahnnachschUb!іпіе (; з6внішня л_ АпВепНпіе
(; каблева л- КаЬеlliпіе (: л
кол6н (лад) Коlоппепliпіе (; ко
мунікаційна л- Verkehrs!inie ':
крапк6вана л- punktierte Linie (:
ланцюг6ва л- Кеltепliпіе (: л
летучої щ\шти Relaislinie (: л6мана л- Zісkzасk!іпіе {; л- ль6ту (лету) кулі GeschoB_, Flugl!іпіе (; натуральна л- паІіігІіФе
Linie (: нацlльна л- ZieL, Уі
sіегl!іпіе (; иевтральна л- NeutraL, Nul[l]llinie; незалежна на
цІльна л- uпаЬhaпgіgе VіsіегІіпіе
(; НИЖНR л- Uпtег!іпіе (: нульо
ва л- NuЩпїе. (: л- обл6гн Еіп
schlieBungslinie (: л- обор6нн
Vеrtеіdіguпgsliпіе (: однопровfд
на л- Еіпlасhlеituпg (: операцІй
на JJ:.. Орегаtiопs!іпіе (; л- 6по
ру Wlderstandslinie (;
л- оп6р
ннх пунктів sшtzрunkШпіе (; пе
редова л- Vorder!inie (: пере
рнвчаста л_ рuпktіеrtе Linie (;
південна
лMeridianlinie (:
повітряна л- LufШпіе (; оогруб
шена л-' verstiirkk Lіпіе (; 'л
подвійннх стІА6к 'Doppelpostenliпіе (:
л.:..: позему, M!indungswaagerechte і' f: л- 'п6СТрілу
Schu8!inie і;, л_пох6ду 'Marsch-

літ

!іпіе
liпіе

(: л- прикрив4ния Schutz(: провести л-ю Leitung f
f!ihren, legen; пр6ста, л- Gerade
(: профілева л_ Ргоlillіпіе (:
розграиичlуваль Іна л- Scheide!іпіе (: розмежlвна л- АЬgтеп
znngs_, Тгеппuпgsl!іпіе (: світло
в4 л- Leuchtlinie (;
серединна
лMittellinie (: ,сотенна л
Коmрапіе!іпіе

Postenlinie, (:

Г:

л- стійк6внх
л-' аваип6стllІ.

форп6стів Vогроstепliпіе (: стрі
лецька л- Sсh!itzепliпіе (; су
цІльна л- uпuпtегЬгосhепе Linie
(: телеграфюі л- Telegraphenleitung Г: телеф6нна 'л- Femsprechleitung (;
тичкова
л
Stапgепlеituпg f; тичкувати л-ю
Linie f abstecken: транспорт6ва
л_ Тгапзрогtliпіе (: л- укріплень
Befestigungs!inie (; л- ф6ртів
застав
SреггlогШпіе
(; фрон
тальна л- РгопІаlliпіе (; хвнля
ста л- Wellenlinie (;
л- цІли
Ziellinie (; шрубова JL. SchrauЬепliпіе f
ліс m (лІсу) Wald т. Forst т;
внеокопенний л- Hochwald т;
глицевий л- Nadelwald т; гу
стий л- dichter \Vald т, Dickicht
п; IL з чагарннк6м Wald тіІ
Unterholz; лнстяний L Laubwald
т; мІшаний л- Mischwald т;
рІдкий л_ !ichter Wald m
ліка f H!irde f
лісник т Waldlh!iter т, _wachter
лІсництво n Forsti.vesen n
1т
літ т (ль6ту). лет (лету) Flug т;
л- артилерійного стеження' Аі
ti1lerieflug ,т: безмотор6внй л
Segelflug т: бомбард6пий л
Bombenflug т: випр6бний л

Probeflug

т; вlльиий л-

Freiflug

т: л- гармат"я GeschoBflug m;
голівний л- Schleppsegelllug т;
л- гусак6м Kettenflug т; дале~

кий л- ,Fem!lug т; денний а.,.
Tagesilug т; л- для фотоrра
фування
BiIdflug т; л- ,ДЛІІ
зв'язку Verbindungsflug т;, д6в
гий л- Dauerflug "m;
дозfрииCl
л- Polizeiflug m; л- ескадриліі
Qeschwaderflug т; л- із п6ма-
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пІт

ІФМ ,JlpIlЛ Schwing~nflug, т; за
QnУ:ЦO:r1l ,l!ль6тl 1(erfIiegeil; зас

повний JL SperrIlug т' ковзний
JL Gleitflug т; к6мп~tннй JL
Plug т ш[сh dem ,Котра6; кру
говий JL, круголіт ,Rundilug т;
4.;.; кулІ К!lgеl!ад! 'ті': JL на го
Лівнfй лИнві, ~cblepp!ab'.i t;JL
на ,ВIlСОХУ' НоЬепl!аЬг!
Jlug

т;

JL..

на

хребт,1

t,

(горlJJ;ИЦЬ)

R!ickenflug т; JL над летнщем
Platzl1ug т; JL нищнльннкlв
Jagdilug т; нІчний JL Nacht!lug
т; нІчний бомбовий JL Nacht,
bombenflug ,т; особліівнй JL
Sonderflug т; падальннй, спад
ний JL Sturz!lug т; переслlду
ваЛІШИй Л_ Jagdilltg т; пІдліт
ний JL Steigilug т; JL ПО три
кутнику Dreiecks!lug т;
пово
рlтніій JL Riicki1ug т; показ6'вий JL, Schau!lug т; пр6бннй JL
Priilflug ,т; розвідчий JL Erkundungs_, Aulkliirungslilug т; спі
раnьний JL SрігаШug 'т; стеж
ний JL Beobachtungsilug т; тре
ніиr6вий JL ОЬuпgsilug т; фі
'rуриий JL KunsL, Schleifenl!lug
т

лІта рІ (лІт) АНег n; воєннІ JL
Кriegsjahre рІ
,1lтаври рІ Kesselpauke (; біітн в
"JL 'pauken
яітаВР!lНИК т Pauker т
літак т Flugzeug "" Fluglmaschine
[, .Jфрarаt т,;', артилерійннй JL
Artillerieilugzeug n; багатомісний
11-, ' ' б!lгатосlдець mehrsitziges
Flugzeug n; багатомотор6внй я_
без
SеgеШugzеug ,n;
безхв6СТІІЙ JL schwanzloses Flugzellg n; бойовіій JL КаmрИ1ug-,
J/1ellg n; бомбард6внй JL 'Вот
фепfiugz,еug n; JL велет Ог06_,
гШеsеп ЩugZеug n';
воєнний JL
;IWiegsflugzeug' n; двомІсний JL,
i~Boclдeць Zweisitzer ,т: дере
',в'ЯИИЙ, "--" Holzilugzeug n;, JL.
l~ЛIІ _ ТОПОFрафічиого здій.,аини
Vermessungsflцgzeug n:"
л.;: для

mehrmotoriges, Flugzeug n;
МQторllвий, JL

ФОТ,ограФУIІ,l\иня Щldilugzеug

n:

."", ,Aeljlloro: БОмQ~РДУ'В~ИНЯ, Tag-

bombenflugzeug,n: коиц6йниllJL
',Begl"iti1ugzeug, ,n;, комуніка,ц{й
, ,нн:й, JL.' Verkehrs!lugzeug n: 'ко
рабельний' JL., ,Bordflugzeug, ":
IJo!гкяlІ
J L , ' лlтач6к ,Leicht-,
"Кleinlflцgzeug n; металевнй ,JL
МеtаШlugzеug n: JL на lІЙ!Квах
, Jkhneet!,!,gz~ug n,; JL, ннщилl'І'ИК
Jagdl1ugzeug "; иічннй бомбовн/І
JL, Nachtbombeqilugzeug n:
".дё
J!:!lмісний

JL"

односlдец\о

ЕlП

sitzer т; !lпанцер6ваН\l1І JL,. Рап
zerflugzeug n; пасажнрний JL,.
Verkehrsflugzeug, "'; перег6нниll
JL c,: Rep1-, "SсhпеЩflugzеug n;
піх6тний JL In!anterieflug?eug n:
пошт'!внй і!Postflugzeug n;,
, .цру дколетий JL Schnell1lugzeug
n; р6звjдчий JL Erkundungs_"
Aufkliirungsl!lugzeug- n; санітар
SапШіtsflugzеug, n: сте
жовнй JL ljepbachtungs!Jugzeug
,СЦQрт6виll ,JL. &portflugz~ug
спр6бний JL Versuchs!lugzeug
с,\,орож6внЙ .. JL SсhutzЩеgег.
,т; СУ,провідний JL Begleitflugторпедон6сний JL Тог
zeug'
pepof!ugze\lg, ,n: трансп!3рт6виї!
JL,. :ГrапsрогШugzеug n; тренін
r6вий "л,..
:Obuqgsf!ugzeug,;
ний JL-

n:
n;
n:

n:

учб6вий

iJ-,

Si:hu1!lugz~ug

n:

";

штурмовнй JL Sсhlцсhtflugzецg" n
літак6вий Flugzeug •• "
'
літакон6сець ,т <_сця) Flugzeug-,

mutterschiff n
n Fliegen n:

літ;j,ння

,

безмо:rор6ве

JL SеgеШug т: вис6J1е' JL НосЬ
Шеgеп n:' аасл6нне JL, Sperrflie-,
gen n; нічне JL Nacht!liegen "
літач6к т Кleinilugzeug n,
літераТУ;ра (, Literajbll' ,1, Schrifttum,
військ6ва А- Мі1Шігlitегаtuг

n:

ліТ31:1Ь111111

:Plug • " " \
litographiert

лlтограф6ваний

m:
m:

[Г,

літун 'УІ} ',FIieger',m,: Р.іl0!
арти
лерlйний JL' Artillerl.eilieger 'm:
боllовнй JL Kamp!flieger
БОМ-,
бовнй _ JL Bomben!lieger: f!1>: на.
"г.ляр.а:ЛЬНJlЙ' JL ОЬeJrwасhuпgsfliе-,
ger т; ннщильний Л-.:' Jilgdfliegep т: НРlllііll л_ NасhШіеgщ- ""
-!ніqніій,) ,/їомбовйll, JL Nachtbom-.
<,benlJieger т: ,піх6:rНJIІІ' JL jn!an-,
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teriellieger т; переС.llІдува.llЬННЙ
JI- Verfolgung511ieger т; JI- ра
дlоте.llеграфlст Bordfunker т; JIрозвІдІач. -ННК Fliegeraufkliirer
т; JI- ст~жач Fliegerbeobachter
т;
штурмовий JI- Angriifsilieger т
JlixTep т (рід ч6вна) Lichter т,
Leicbter т
.11lчИ.llЬНИК т Ziihler т, Messer т;
JI- 6боротІв Umdrehungsmesser
т; газовий JI- Oasuhr f
.ІІогарИтм т Logarithmus т
.ІІ0га (. .ІІаг т Log n

.ІІогувати (внмірятн л6гою) IОііеп
лодка f гл. човен т
.116же n Oewehrunterlage (. Schaft
т; л_ tвинтІвки Oewehrschaft т
.IIO>KeM~HT т Logement ..
ПОМ т Brechslange f
.ІІ0нжерОн т (лет) Ноlm т; зliд
нІй JI- НіпІегЬоlm т; пер~дній
JI- Vorderholm т; подовжннй JILiingsholm т
.ІІ0пата f Spaten т, Schaufel (; ве
.ІІИка JI- groBer Spaten т; ма.llli
JI- kleiner Spaten т
.ІІ0пать f SpatelL, Schaufellblatt n;
JI- веС.llli Ruderblatt n; JI- про
пе..ера Schraubenfliigel т
.
.ІІ0пlати, -НУТН platzen

.ІІ0ПУх т КІеltе

f

.ІІ0СНЯк т Оlimmег т
.ІІ0СНИКОвнЙ Оlimmег •••
.ІІ0Т.ІІІнь t LotIeine f

JlOTOK m Drumme (, Holzrinne f
.ІІ0цман т Lotse т

n

лошli
(-Шliтн) роыlпn
.ІІ0шliк т Enter т

n

.ІІ0ШИци f junge Stute f
.ІІУК т Вogen m; JI- носту

Briicken.
bogen m
,l)'кІі f Wiese (; З8J1ИвнІі JI- nasse
Wiese f
"уковнна f WBIbung (; JI- рlчкн
FluBkrUmmung f
.ІІуск4 f Schuppe f
.llYтка f Fensterlpfosten т, Jtock т
.ІІуч m Strahl т, Radius т; JIтеП.ll4 Wirmestrahl т
.ІІучнак m Bogenschiitze т
.llYчнlсть f (...ностн> Zusammenhal.ІІюз т .Spielraum m
[Іеп n

.ІІиф"

.ІІюізИт m (бойовий газ) Lewisit n
.ІІІЬка f Luke (; вогнева .11- Feuerлюнета f Liinette f
[Іпkе f
лютІвник m Lotkolben т
.ІІютуваннн n LBtung f
лютунатн ІВІеп
.ІІиборатОрlя f Laboratorium n; JL.
дослІду звlрячоі кровн Tierblutuntегsuсhuпg5stеl1е (; .11- мІнних
справ Torpedolaboratorium ..
.ІІибораторний Laboratoriums •••
.ІІявlна f Lawine f
.ІІяЙб-tвliрдlи f Leibgarde f
.ІІяЙб-гусар т Leibhu5ar т
.ІІиЙб-драгУн т Leibdragoner т
.ІІяЙб-кірасИр т Leibkiirassier m
.ІІяЙт[е]нант m гл. чотар
.ІІяк т 1\.пgst1ichkеіt (. Апgst f
.ІІякатиси. 3... nepl!- sich fiiгchtеи
.ІІяклИвнЙ scheu, iingstlich
.ІІЯм[к]а f
(черезплечннй ремінь)
Zuggurt т, Tragriemen т; JL.
торнlстрн.
ранця
Тогпіstеггіетеп

.

т

.ІІЯмпа f Lampe (; внснІі JL. Hiinge:
lаmре (; гаС.llовІі JL. Вliпklаmре
(; гаслова JI- з реф.ll~КТОРОМ
Spiegelsignalgeriit n; дуговІі JL.
Bogenlampe (; жарова JL. Ol!ihliсhtЬгеппег
m; карБІдова JL.
Karbidlampe (; катодна JI- (Ra•
dіО·)Rбhге (; .ІІютувальна JI- Lбt- .
lаmре (;
настІльна JI- Tischlаmре (; .11- свlт.ІІОВОго racJlYванни Blinklampe f
лимпар
т
Lampenlziinder
т,

_putzer

т

лямпliс т Hosenstreilen т, Lampas5еп рІ
.ІІЯмповнЙ Lampen •••
ляндс-кнехт т Landsknecht т
.ІІитрИна f Latгіпе f
.ІІиф" т Lafette (; береговий JL.
Кііstепlаfеttе (; внсокостаиковйй
JI- Bocklafette (; JI- гlрськоі гар
мати Oebirgslafelte (; JL. Із ко
.ІІИскою Wiegenlafetle (; JL. 3 по
ворІтною П.llятфОрмою ОгеЬ5сЬеі
benlafette (; казематний JI- Kase·
шаllепlаІеlІе (; КО.lllснИЙ JL. RadlаІelІе (; JI- на tрннджО.llах

Schlittenlafetle (; наК.ІІадатн на
auf die Lafetle legen; пово-

JL.
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оІІяф6т

,

рlтний IL.
БІрний IL.
тн на IL.

RundumIalelle (; роз
OeIenkIalelte (; ставн
Ialettieren; IL. стан6к
Oeslellalelle.f; IL. трннlжок ,DreiluБІаlеІlе (; IL. тjмба SockeIІаlеllе (; форт6чннй J1- Rahmen-

Іаlеllе f
.DЯфетовнй иlеllеп

••.

иайн6

ляфетування

льон

m

n Lalettierung f

(платнsI воslка) Lбhпuпg

f

льонт m Lunte f
льох
КеНег т, Каттег (; IL.
для гарматнlв OeschoBraum m;
пороховий
IL. РulvегJhauз
-.kammer (; стрlливяий IL. (slма
на позиціях) МцпШоnslосЬ

m

n,

n

м
мавзер т (нім. rвинтівка) Мauser m
маВЗОoll6й т MausoIeum n
магн6зlя f Magnesium n; БІла м

Magnesiumkarbonad n

магн6т m Magnet m; м- Б6ша (ав
то) Boschmagnet m; залlзннй м
Eisenmagnel m; прнр6днlй м

Naturmagnet m
m Magnetismus m; зем
Erdmagnetismus m
магнето n (ав ro) Magnetapparat m
маrазйи 111 Magazin n, NiederIage (;
магнетизм
ний м-

амуніціЙний, сгрlлйвний м- Мп

nitionsmagazin n; видавальний м
Ausgabemagazin n; видатк6внй
м- Verbrauchsmagazin m; ВОЄННИЙ
м- Kriegsmagazin n;
воєнно
харчовйй м- Kriegsverpflegungsmagazin n; етапний м- ЕІарреп
magazin n; залlзнйчнй м_ Eisenbahnmagazin n; запасиий м- Ег
satzmagazin m; м- матеріялу
MateriaL, OerateJmagazin n; мІн
ний м- Minenmagazin n; моБІлІ
зацІйний м- Mobilmachungsmagazin n; наБІйний м- Patronenmagazin n; м- одностр6їв Ве
kIeidungsmagazin n; польовий м
FeIdmagazin n; пlдручннй м
Handmagazin n; стрІливний м
Munitionsmagazin n; харчовйй м
V'erpllegungs_, Proviant І magazin n
маrазинок
(у зброї) (Patronen)
Magazin n; м- в прикладІ КоІ
benmagazin n; вставниЙ м_ Еіп
sleckmagazin n; м- rвинтlвки
Palronenmagazin n; кружалува
тнй м- Magazinlrommel t; під
цІвковий IIL. Magazin n іт, Уог
,'derschafl

маrlстраля f НапрІЬаЬп (, ІІпгСЬ
Iaufende Eis,enbabulinie f
мазничка t Schmiec, FеЩЬіісhsе (;
м_ З носиком Schmierbiichse f
тіl Schnauze
М8зІОка f (Wagen.) Schmiere f
мазь f Schmiere (; м- до воза Wagenschmiere (; м- для чоБІт StieleIschmiere (; колІсна м- AchsenJschmiere (, _Іеll n
майва f F1agge і; м- на списі
Lanzeulahnchen n; штабна м
Kommandoflagge t
майвець m <-йовця) Wimpel m;
гасловий м- Winkerllagge f
майвилно n FIaggenstock m
майдан т (oiientIicher) PIatz m,
РlасЬе t;
запасний летjнськнй
м- Notlandungsplatz т;
летун
ськнй м-, летнще Landeplatz m;
промІжний летуиський м- Zwi-

schenIandeplatz m

майно n Vermogen n, Опl n, НаЬе (;
автомоБІльне м- Kraltlahrgeral n;
безстроков6 м_ Vermogen n Іііг
den dauernden ОеЬгацсЬ; військо
ве м- HeeresJgerat n, -!r1t n;
державие м- Staatsveгmogen n,

Fiskus m; мостов6 м- кіинотн
KavaHeriebriickengerat n; підво
жене м- постачання Nachscbubsendung (; понтонномостове м
Kriegsbгiickengeral

n;

санітарне

м- Sanitalsgerat n; сап6рне м
Pioniergerat n; спортове м_ SpQrIgerat n; м- сторожі Zubebor n
de... Wachstubc; телефонне м
FernsprechJgerat n, -Пlаtегіаl n;
трофейне м- Beutebestand m
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маА6р

майор', -т Major т; м,,- 'ветериюlр
\ ОЬеtstansvеterіпііr т; м- лlкар
Oberstabsarzt т
май~тер, mMi!ister'm; збройний м
беwеhrsсhmіеd' т, B!ichsenmacher
,т, Wаffепrnеіstег" т; молодший
, збройний,м_ Uпtегwаflenmеіstег т
майстерність
<--ности) Kunstfer-

tigkeit

t

t

t

t,

майстерня
Werkstatt
Betriebsraum т; автомобільна м_ I<raft-

t,

wagenwerkstatte

Autowerkstatt
t; аРТИJJерlйна м_ ArtilleriewerkвІаІІ
t; військова м_ Heereswerkstatt t;, м- військової части
ни Truppenwerkstatt t; збройна
'м_ \Vaiienmeisterei ti В!ісЬвеп
macherwerkstait t; кравецька _
Sсhпеіdеrwеrkstаtt

м_

t;

летунська

Flugzeugwerkstatte t;\ПJJавалЬ"
на
мWerkstatL, Reparaturlschiff n; польова _Feldwerkstatt' t; ремонтна м- Rераrаtцr
werkstatt t; рухома м_ fahrbare
Werkstatt t, Feldwerkstiitte t;
шевська м_ Schusterwerkstatt t
майстерство n Handwerk n; Меі
sterschaft f
майстровий т <-ого) Handwerker
т; обозннй м_ Trainhandwerker

т; старшнй м- HandwerksЦ1eister
малолlтнНі mіпdеrjаhrіg
[т
маловаження n Оеrіпgsсhiitzuпg
маJJОДИМНИЙ rаuсhsсhwаф,

1

маJJокалlбровий kleinkaIibrig
малоліткнй schwerlI!ichtig
малюнок т Zeichnung 1, Abbiidung
t; перспективннй _
Ansich!sманастир т КIoster 11,
[sklzze 1
мандрІвка f Wanderschaft t
'
мандрівний wandernd
маиевр 'т Manover ", Bewegung -1;
б,ойовий
м- Kampfmanover n;
вІдступний м- R!ickzugslmanover

n,

1;,

--Ьewegung
демонстратив
инй м_ Tauschungsunternehmen n;
десантннй м- Landungsunternehтеп n;, маршовий м-;' Marsch-

, manover n;

оБХОПJJювальннй

Umgеhш:tgsbеwеgппg

, ',suпgsmaпо"еr n;,
R!i<kenmanover, n

(,

м-

у

м_

Umfasтнли

мапа

маневри
пусні;

pZ Manoveriibung 1; кор
_ Korpsmanover n; ле

тунськім- Luftmапбvег р!;, осlн
'n; м- прн

иі 'm-,НегЬstmапоvег

участи імператора, (цІсаря) Каlsепnапo.vєr

n

'

маневровнй Мапоvег . . .\
маневрування n Мапоvгreгеп
маневрувати manovrieren

манеж

т RеЩЬаhп

t,

n

Jchule 1;

м- Reitplatz т; за
критий м- Reithaus n; м- із
перешкодами Hindernisbahn
манівець т <_вцй) Umweg т; завести на м- irrei!ihren'
'
відкритий

t

маній 1 (черв6на фарба) Mennig f
м'нлlхер m
(австр.' (винтівка)
т
бензи
новий м_ Benzindruckmesser m;
газовИй м':' Oasdruckmesser m;
м_ ОЛИВИ OIdruckmesser т
мапа
Кале t; авіяційна, летуи
ська м- FIiegerkarte t; австрlй-,
ська м- osterreichlsche Kart.
артилерlйна
мArtiIleriezieIkarte МеВрlап т; м_ верстlJI
ка Werstkarte 1 (1 : 42 ООО); вій
ськова м- Militarkarte
вій

MannIicJ;!er

манометр т МапотеІег' т;

1

1;

t,

1;

ськово-топографічна м- niilitartopographische Kar!. 1: воєнна
м_ Kriegskarte 1; географІчна '1'_
Lапdkаrtе

1;

мдвоверстівка
(1: 84 ООО);
летунська
мFIiegerkarte' t;
маршрутна м_ Streckenkarte
мінометна м_ Minenwerferl,<arte
міська м- Stadtpla,n т; ні
мецька м_ deutsche ка,гІе (; мор

Zwei-Werst-Karte

1

1;

1;

ська

м-

Seekarte 1;

м_ піввер

стівка Halb-Werst-Kar,te t (1' :
21 ООО); м- поля видности Sichtl-

1,

_рlan т; рельєфна, м
karte
ReIieikarte (; м- розташуваНIІЯ
(вІйська) Lagenkarte t; м-'сорок
верстівка Vierzig-Werst-Karte t;
м- стежача Heobachterkarte
_ стеження Beobachtungskarte.f;
м- стовер,стівка l:Іuпdегt.Wеrst
Kar!e Г'; ~опографlчиа м-' topographische Karte Г:'м... тривер
стівка Drei-Werst-Karte
(1:
126 ООО); чужоземна м- Atls-

1;

t
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мапа

landskarte
karte f

_

,Г;

Weg-

шляхІв

мапограф m Kartograph m
мапографfЧНll1t kartographisch
мапографlя
Ka.tographie (; _
за поміччю летунства Flugzeug-

t

kartenaulnahme f
марн pt (мар) Totenbahre f
маркІтант m (крамар) Marketender
маркітантка f Marketenderin f
[т
маркІтантство n, Marketenderei t
марнотравець
m (-вця) Уегschwender m
мародер m Beutemacher m Maroмародернти marodie.en
[deur m
мартонlт т, бромацетои m MarІопі!
марш

n

(FuB)Marsch

m

т;

_

в

горах Oebirgsmarsch т; м_ в
колоні двіltками Reihenmarsch т;
генеральниlt
м_
Oeneralmarsch
m; довгиlt м_ Dauermarsch т;
маневровиlt М_' Manovermarsch
m; трнвалнlt м_ Dauermarsch m;
учбовнlt
м_ Obungsmarsch т;
урочистнlt
м_
Ргііsепtiеrmагsсh

_ Sеіtещпагsсh m
MarschaIl т; польовиlt
м_ Oeneral!eldmarschall m
маршово-технічниlt marschtechnisch
маршрутlа (] m
Marschlroute t,
_Iour t; _ транспорту Тгапs
portweg m
маршрутииlt Marschrouten . . .
m;

флянковиlt

маршал m

маршування

n

Магsсhіегеп

n

марш[ер]уватн

marschieren
'маса f Masse (, Menge (; маси
вІйська Massenheer n; м_ кін
ноти Kavalleriemassen рІ; скуп
чувати м_ (вІйська)
massieren;
',фільтрувальна м_ Filtermasse f
масакра
масами
Маска f

t

Мassaker

f

massenweise

Tarnung (, Maske (, Mas-

'kіегuпg

f; _

до

фехтуваиня

,,',Oesichtsmaske (; _
з галуззя
Slrauchmaske
f; _
про~и
газ[ник]а Schutzmaske (; позема
м_ waagerechte, Tarnung f
маск-килим m Tamdecke (, ОеIlandemaske f
'
маскованиlt maskiert, getamt

матері!'"

маскувальний
Тагпuпgs •..
маскуваЛЬНIІК
маскуваllНЯ n

n;

tarnend, maskierend,

m Tarnungsperson f

Tarnen n; Maskieren

мо. (наука) Тагпwеsеп

n;

де

коративне мо. Dekorationsmaskieгuпg (; днмове мо. Rauchmaskie-

rung f;

ДlІмо-піротехиlчне мо.
VегпеЬеluпg
RauciL uпd pyrotесhпіsсhе
Маskіегuпg
(; при

f,

родие мо. natiirliche Тагпuпg (;
піротехиічне
мо.
Rauchmaskierung f, pyrotechnische Тarnung f;
рослиние мо. Pllanzentarnung f;
технlчие м_ technische Maskierung f, Тагпuпg f
маскувати tarnen, maskieren; мзабарвленням unsichtbar таlеп
маск-халат m ТагптаІеl т;, БІлий
, м_ Schneelanzug т, JПantеl m

мастивоn
мастило n

Mastix m (Art уоп Harz)
Schmiere (, Schmierlol n,
_material n; веретенне мо. Spindellol, Jchmiere (; м_ до возів
Wagenschmiere f; густе мо. Starrschmiere (; кістяне м_ КпосЬеп01 n; незамерзальне м_ Wіпtегl01 n, _schmiere f; машннове м_
Maschinertjschmiere t, _0111; мі
иеральне мо. MineralOl n; рици
иусове м_ Rizinusol n; цялlн.
дрове мо. Zylinderol n
мастильниlt Schmier . . .
масть f (_сти) Salbe f; (Tier)Haarfarbe (; мо. , иа відморожеи
ня Frostsalbe, f; протиіперитна
м_ Sel)lgasschutzsalbe f '
масштаб т, мірило n MaBstab m
мата

f

МаНе

f;

солом'яна

мо.

Strohmatte (; хворостяна "- Reisigmatte f
"
матеріил m Material n; бракова
ииlt, мо. Altmaterial n;, будівель
иий мо. Baumaterial n; валковиlt
мо. Wagen..., TroBlmaterial' n; ви
буховиlt м_ Sprengmaterial n;
воєниий мо. Kriegsmaterial n;
вожений м_ !ahrbares Material n;
в'изальниlt мо. Bindematerial n;

біваковий м_ ВіwаkЬеdііrfпіssе
рІ; ізоляцlltний "-' Isolierbau-

зІвl! m;
лісовий м:.. Wald..,
Holzlmaterial n; мапографlчиий
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матеріял

n; иавчаJJЬНИЙ
Lehrmaterial n; наметннй м
Zeltgerat
n;
мостовий
11-

11м-

РlаптаІегіаl'

пакуваJJЬНИЙ
паJJЬНИЙ м
ВгепптаІегіаl n; перев'язний 11Verbandmaterial n; підручний м_
Behelfs_, HilfsІ таІегіаl n; ПОJJа

Brlickenmaterial n;
м- Packmaterial n;

годннй

м-

Ausbesserungsmaterial
n; радіотелеграфний· 11- Funkgerat n; рухомнй м- roliendes
МаІегіаl

м..... Ба
11м
АІ!
таІегіаl
n;
теJJеграфннй
м
Telegraphengerat n; теJJефонннй
м- Fernsprechgerat n; технlчннй
м..., techoisches ОегаІ n, Betriebsтаіегіаl n; щіJJЬНИЧНЙ м- PacL,

n;

санітарннй

nitatsmaterial n; саперннй
Schanzzeug n; сурогатннй
Ersatzstoff n; старий м_

Stopllmaterial n

матеріаJJИ рІ МаІегіаliеп рІ
маточнна f Nabe f (ап еіпет Rad);
м_ шруби БсЬгапЬеnnаЬе f
матрац т Matratze f
матрос т Matrose т; старший 11Obermatrose т; м- учень Ма
troseoschliler т
матроський Matrosen" " "
маховик т
KurbeL, Schwuog_,
Aotrieblrad n; . .м- підіймального
механІзму
Aotriebrad n des

hebenden Mechaoismus

мацки рІ (-цків) РliliЬогп n (Ьеі
машерувати marschiereo [Iosekteo)
машина f Maschioe (; м_ ДJJЯ підіймаиня

тягарlв
Kraltzugmaschioe n; м- для перенавчання
Umschulmaschine f; корабеJJьна
&І- Schillsmaschine (; панцерна
&І- Panzermaschioe f; пекельна
м- Нбliеоniasсhіпе (; півплазу
нова" м- Zwitterlahrzeug n; щев
ська м- Schustermaschine f
машннізація f Mechanisierung t
машинізувати rnaschinisieren
машинІст т Maschioist т

маtiJннобудівельня

labrik f

f

Мaschineo-

мащення n Schmierung (; м- зану
рюванням Tauchschmieruog f
маак m Lenchtlleuer n, _Іпrm т;
плавний _
І!оіе

t

меридіЯн

маятннк'
медаля

m Peodel

т,

f Medaille f;

n

м_ за вряту

вання Rettungsmedai1le f; м- яа
пам'ятку війни Kriegsdenkmlinze f
меднкамент т Medizin f, Аппеі f,

Medikarnent n
f Rain т,

межа

мелініт

т

Огеnzе

f

(вибухова речовина)
МеIiПІ! т; 00рошкуяатий м_ РпlуегmеІіоіІ т;
топлений &І- Schmelzmelinit т
мельдувати, сповіщати melden, Ье
гісыпn
меJJЬДУИОК т Melduog f
мельхіор т Neusilber n, МеlсЬіог
mеІаll
меJJьхіоровий neusilbern, aus Neu-

Pikrimpulver n,

n

si1ber

мембрана

МеmЬгаое

f

t

(zarte

НапІ); теJJефонна 11- Бсьаllысьh
n, ТеlерЬооmеmЬгапе
меморандум m Denkschrilt

t

t

t
t

>.еНЗУJJЯ
MeBtisch т
ментнк т (куртка гусарів) Pelz m
мережа
Netz n, ОіІІег n; 11- арТНJJерlйного
зв'язку
АгІi1lегіе
netz n; м_ баJJЬОНУ Netzhemd n;
11- доріг Wegenetz n; дротяна
м- Drahtoetz n, Maschendraht т,
ОіІІег

n;

м- дротяних перепон

Drahthindernisoetz n; електрична
м- Stromoetz n; залізяича м
Eisenbahnoelz n; м_ зв'язку Nachrichtennetz n; каБJJева м- КаЬеl
oetz n; KiJJOMeTpOBa 11- мапи

Кilometergitter
м- Verkehrsnetz

n;
n;

комунікаційна
м- координат

KartelL., Oitterlnetz n; міРИJJьна
м_ Oradoetz n; окрема теJJефон
на 11- Sonderlernsprechnetz n; 11підкопів Mineooetz n; повітряна
м_ Luftnetz n; поштова м- Postoetz n; 11- проводів . Leitungsnetz
n; телеграфна м- Telegraphennetz n; телефонна &І- Ferosprechoetz n; трнгонометрична 11- Огеі
eckoetz n; ТРНЯНТУJJяційна м....
Triaoglllierungs_, РuDlЩоеtz n; 11щанці, Orabeooetz n;
м.... шта
бового зв'язку Befehlsnetz n
мерва t Wirrstroh n
меридіан т,

diao' m

південник

m

Меге
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мерии

мерии т

(чищений 6гир) balber
Hengst т, Wallach т
мерnець т (--Jlеци>, мертвець т
Tote(r) т
месник т Riicher т
мет т Projektion (, Wurf т; мета

f Schie8_, Ziellscheibe (, Ziel n;
Zweck т; м_ БОю Oelechtslziel n,
.Jlbsicht (; відкрита м- ireistehendes Ziel n; м- війни Kriegsziel n;
гоnовиа м- Knplscheibe (; груд
на м_ Brustsche.be (; м- до виш
KOJlY Schulscheibe (; закрита м
gedecktes Ziel n; замаскована м
~maskiertes Ziel n; кінцева м- діі
Operationscndziel n; кулеметна м_
Zielstreifen т; м- на зріст чоло
вІка Ziel n уоп Mannshohe; м
навчаинн Ausbildungszweck т;
ограничена м- beschriinktes Ziel
n; округла м- Ringscheibe (; м
операцlі Operationsziel n; м- по
хІдного руху Marschzie! n; по
ставити соБІ м-у sich еіп Zie!
stecken; побlчна м- NеЬепzіе! n;
понсна м_ Rumpfscheibe (; три
. ваnа м_ Oauerzie! n; фІгурна м
'1'іguгепsсhеіЬе (, Zielfigur (; м
що пАдав 1'all_, Кlapplscheibe f
иетавка f Wurlmaschine f
иеталь т МеІаll n; БІлий м_ WeiВ
mеІаll n; легкий м- Leich!metall
метальинй Wurl о о о, ТгеіЬ о о о
[n
метання n Sсh!еudегп n, Werfen n;

м- rpaHaT Oranatenwerlen n; мдо мети Zie!wurl т; м- кружала
Diskuswerlen n; м_ на вІддаль
Weitwurf т; м_ ратища Lanzenwerien n, Lanzieren n
иетlАти, --нути werfen, scbleudern,
lanzieren

метелиця f Sсhпееwеhе f
метеоролог т Wettersachvers!iindi.~ge(~) т
метеорологlчний

me!eoro!ogisch,

~Wettor о о о

метеорологія

f Wetterkunde " Ме

метр т Ме!ег
ОеУіегіmе!ег

n;
n

teorologie f

квадратовий м

метиларсин т (бойовий газ) МеІЬУ!

arsin n

меткість

f

(-кости>

Oewandtheit f

миnов4рни

метода f Metbode Г; газобаль6ниа
м- Blasverfabren n; м- иАступу
АпgгiffsvегfаЬгеп n; м- прАцІ Аг
beitsweise '; м- стрІляння Scbie8уегlаЬгеп
n; м- шифрувАиня
СЬilfгіегуегlаЬгеп n
метушитися uml.ег!аufеп
метушня f Ourcheinander
Ое

n,

wimme! n

t

мехаиlзАція f Mecbanisation
механІзм т Mechanismus т, Ое
ІгіеЬе n, Vorrichtung (; викид
ииl! м_ Аuswuгlvоггісhtuпg (; вн
рівняльннй м- Ausg!eicher т;
годииниковий м_ Ubrmechanismus т; друкувАльний м- Oruckvorrichtung (; завогнювальний м
EntzUndungsvorrichtung (; зами
кальний м- Schlie8vorrichtung (;

замковий м- Verscblu8vorricbtung
(; запобіжиий м- Sicberungsvor-

ricbtung ';

зворотинй м-

Riick.

sch!agsvorrichlung '; корабель
ний м- Schilfsmascbinenan!age (;
м- накочувача Vorholeinricblung

'f; иатяжиий м_ SраппvоггісЬtuпg

'; м- нацfлювання Ricblvorricblung (; передавальниl! м- ТгіеЬ
werk n; перестаиовний м- Slell-'
werk n; підіймальияй м- НеЬе
vorricbtung (, НоhепгісhlmаsсЬіпе
(; підіймальний м- гармати Но
henrichlmaschine (; поворlтний м_
Sсhwепkwегk n, drehbarer МесЬа
nismus т; поворітний м- гармат
Seitenricblwerk n; повторний м_
спуску Wiederspannabzug т; по
давальний м_ Zubringer т, ZuІііЬгег т (ат Maschinengewebr);
м_ поземого иацlлюваиия Sеitеп
приймАЛЬНIІЙ м
Еmрlапgsmесhaпіsmus т; стрічко
тяжний м- Patronenzufiibrer т;
стериовий м_ Steuerung '; спу

richlmaschine (;

сковий м_ АьzugsvоггісыпI(
ударний м_

ricblung f

';
Scb!ag_, Abzugslvor-

.

.

механізований mecbanisiert
мехАнік т Mechanikor т
меч т Schwert n
мешкання n Wоhпuпg f
мнзинець т (--нця>' k!einer 1'inder т
милнця f Kriicke f
миловАрня f Seifeniabrik f
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f

мііЛА
МеіІе І; морська м- Seeтеilе
миляр т Seiiensieder т
мимолетиий vщііЬегiliеgепd
минувшнна
VergangenЬeit f
мнр m. Frieden т; громадянський
м- Burglrieden т; порушнтн м_
Frieden т ЬгесЬеп; сепаj!аТilНЙ
мPartikular_, Separa!І frieden
т; скластн м- Frieden т schlieВеп
мііска
Becken
Waschbecken
міісочка f Ta"se І, Sch1ilchen n'
зубна м- (коня) Kunde f
міі~ннця f Z011am! n
мито n Zoll, т
міішка f Мац. (; повітряна м
.(лет. бомба) Fliegermaus

t

t

f

n,

n

t

t (мідн) Kupler n; жовта м
Messing n; червона м- Reinkupfer n, gediegenes Kupfer n

мідь

мlжнцк т ОаЬеl t~ братн в мОаЬеl f bilden, eingabeln
мікрометр m Mikrome!er m
мікроскоп т Mikroskop n
мікротелефонннй mikro!elephonisch
мІкрофон m Mikrophon n, SchaIIvers!iirker т
мікрофонннй Mikrophon ...

мілнНІ!.

f Untie!e

t,

Sandbank ';

по-

ші.стн на м_у s!randen
міліметр т Мillітеlег n
мілітаризація
Mililarisierung
мі,!ітаризм т Mililarismus т
мілlтаристіічиий miIiliirisch
мілітарний
mililiirisch, solda!isch,

f

f

.kriegerisch

t

Miliz

t,

Biirgerwehr ';

t
t

народня м_ Volkswehr
мілков[і]оддя n UnHe!e
мімікрія
Mimikry
(Anpassungsfiihigkei! der Тіеге)

t

міна

t

Міпе

t

';

автоматична

запальна 'ILBrandmine . '; м
зв'язку Nachrichtenmine '; земна
м- Landmine. t; куляста м- Кц

gelmine '; лійкувата м- Trichterтіпе '; обсерваційна м_ ВеоЬ
achtungsmine t; панцеробійна м_
Раnzегтіпе (; підводна м- See_,
Wasserlmine '; плавна м- ТгеіЬ
тіпе '; J.I0взюі· м- ТгеіЬтіпе t;
річкова м- f.luВщіnе

м

ацlотаlі8сЬе Міпе t; вибухова м
Sprengmine t; висадити м- еіпе
Міпе spielen lassen; газова. м_

Oasmine '; газометна м_ Оа.
wurlflasche t; донна м- Bodenтіпе '; димова м- Rauchmine t;
м_з линвою (внбухає по натяг
ненні линви) Кеtlептіпе '; зако
пуватн м-у. еіпе Міпе graben;

t;

позріівна
м
м
хемічна м- с

м- . Sprengmine t;
світна
Leuch!mine ';
спогріта

SchweiВmine
Міпе

t

t;

Mineur т; старшнй м
Vormineur m
мінер ство n Minenwesen n
.
мінімум nMindestbe!rag т, Міпі
мінер

т

mUffi

n

міністер m Minis!er т; військовнй
м- Kriegsminis!er т; м- держав
ноі оборони Reichswehrminister т
міністерство
n Minislerium 11,;
військове м_ Kriegs_, Reichswehrlminislerium n; м- краево;
оборони Landesverteidigungsminislегшm n; м- повітроплавства
Luftministerium n; м_ військових
справ Heeresminis!erium n
міноваиий тіпіегl
міномет т Minenwerfer т; основ
ний м- Orundwer!er т; пневма
тіічний м- PreВluflminenwer!er m
мінометний Minenwerfer ."
мінонос т kleine. Torpedoboo! n
мІнування
Міпіегеп
мінувати тіпіегеп, ппlегтіпіегеп
мІра
МаВ n; військова м_ (ріст)
MililarmaВ n; м- довжини Liingenma.B n; найменша м_ MindeslтаВ n; м_ площини РlіісЬепта6
n; м- точности OenauigkeilsтаВ n
мірило n MaBs!ab т; велике м
groBer MaBs!ab т; графІчне' и
graphiscller MJt6slab m; дрІбне мо
kleiner MaBstab т; зменшене м
verjiingter MaBslab m; лІнійне м_
LinearmaBstab m;
мкроків
SchrittmaBslab m; м- крутости
BoschungsmaBslab т; м_ оборотів
колеса Radumdrehungsmesser т'
поперечне м- QuermaBs!ab m'
м_ часу Zeitmesser m

n

t

міліційний Miliz .. ,
міліціонер т Milizioniir т

міліція

мірііло

n
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мlр6і/ІЬННЙ
міридьннй МаВзlаЬ

1

..•

мІрка
'(НоЬІ)МаВ n
міркування 1~ ,Erwagung.

1,

ОЬег

legung 1, Berechnung 1
мІрник m Aulsalz m, Уізіег n; ба
,рабанннй м- Trommelaulsalz m;
висувний м_ Schiebe<-, Rahmenlvisier n; відкидний м_ Юарр
,Уізіег

додатк6вий м_ HiНs
дуговий м- Kurvenvisier
n; м-з поземницеІО Libellenaufваl, m; запасний м... Nolvisier n;
збідьшити м_ Arlillerieleuer n
verliingern; м_із стебд6м S!angenaulsa!z m; круговий м_ Kreiskornvisier n; детунський м- Fliegervisier n; найменший м- .sicherhei!svisier n, піеdгіgslег AuIS;!!z
m; накдадний м- Aulsatzvisier n;
м- 6бертів Umdrehungsmesser m;
оптичний м- Fernrohraulsalz m,
Yisier_, Zielllernrohr n; оптичний
м- гармати Oeschiitzlernrohr n;
перекривити м_ Yisier n verkanlеп; призмаТИЧIlИЙ м- Prismen-

n;

visier n;

n, Zielspiegel m;
призматичний оптичний м- Winkelziellernrohr n; світдяний м
Leuchlvisier n; стадий м.. Normalvisier n, normaler Aulsalz m;
ступчастий м- Treppenvisier n;
східчастий
мI..eitervisier n;
уставити м_ Yisier n einsleHen
мірництво nMeBkun!! 1
zielfernrohr

"Іряння

n

гднбнни

: 'Тіеfепlоluпg 1
мІсія 1 Mission 1;
МilШігmіssіоп 1

одивннпеІО

військ6ва

м

міст m
(м6сту) Briicke 1; бер
венчастИй м- Rundholzbriicke
будувати м- Briicke 1 schlagen;
воєнннй м_ Kriegsbriicke 1; ву
дичний м- StraBenbriicke 1; де
ревдииий м- Holzbriicke 1; до
р6жннй
мChauseebriicke 1;
залІзний м_ Eisenbriicke 1; за

1;

дізничий

м-

Eisenbahnbriicke 1;

задізобетон6внй

briJ~ke

1;

м-

звисний

ЕізепЬеlоп

м-

Seil_,

ЩпgеlЬгiJсkе
1; звідний м_
f~lL, ZuglbriJcke 1; зірвати м
еіil.е Briicke abbrechen; даНЦІОГ6вий "-- Kettenbriicke 1; дегкий
кол6ииий м- іеісЬІе' КоІоппеп-

місце

briicke 1; лук6вий м- Bogenbriicke 1; мур6ваНlІЙ м- SteinbrUcke 1; м_ на бочках Топпеп
'briicke 1; м- иа возах Wagenbriicke 1; м- на' кізm\х Bockbriicke ,1; м-, на ш'лях РlаЬі
briicke 1; м- на суднах SchillsbrUcke (; нав6дити м_ iiberbrUcken;
однопрогlнний м- Ulerbriicke (;
плавний м- bewegliche Briicke 1;
Пдотовий м- FloBbriicke 1; по
льовИй "-- Landbriicke (; понт6н
ннй м_ PontolL, Kolonnenlbriicke
'; м_ пришвидшеноі буд6ви
SchneHbrUcke 1; провізоричний
м_ Nolbriicke '; розібрати м_
Briicke f abbrechen; розвІдний м_
Zug~ FаЩЬгіісkе '; рух6мий "-l1iegende, bewegliche BrUcke ';
ставитн "-- Briicke 1 schlagen;
стадий м- stehende BrUcke ';
тнмчас6вий "-- ВеЬеlfв_, LauL,
Notlbriicke '; _трямовий м_ Ваl
kenbriicke (; хідиий "-- FuBgiingec, Laullbriicke 1
містечко ,~ Stadtchen n
мlcтивність f (_ностн) Oeraumigkeit '; вантажна м.. Ladeliihigkeil f
місткий geriiumig, vielfassend
мІстність 1 (_костн) Rauminhalt m,
Ladeliihigkeit f
мІсто n Stadl '; rарНізон6ве "-Oarnisonstadt '; rуберніидьне "-Oouvernementsstad! t; округ6ве
Bezirksslad! 1; повіт6ве м.. Kreisstad! f
міст6к m kleine Briicke '; вантаж
ний м_ LadebrUcke 1; м.. ДДЯ
пlшнх Oehsteig m; номандний "-KommandobrUcke (; перекндний
М_ Lauls!eg m; рух6мнй м.. Ье
wegliche Briicke t
місце n (_сця) Ог! m, Pla!z т,
Slelle '; м.. біваку Biwaklor! m,
_pIa!z m; бод6тнсте м.. Sumplstelle '; м.. МІО Kampllgelande
n, _ом m; М_ вантаження
'Lade_, Yerladelplalz m; м.. ви
вантажування Ausladelpunk! m,
..з!еllе '; м.. видавання Ausgabeslelle (; м.. випуску (газу)
i\bbIasepunkt m; м.. висідаиня
Aussleigelplalz m, ~ІеНе (; від-
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крите м- o!fene SteHe f; м- вlд
льб[е]ту Abflugstelle f; м- Вlд
льбту голуБІв Brieltaubenabl1ugвІеllе f; м- влученнн гарматня
Einschlag т; м- для варення
Іжl KochsteHe f; м- для вбзlв

Wagenj>latz т; м- для лежання
Liegeraum т; м- для перегляду
Musterungsplatz т; м- заря
джання Ladestelle f;
захищене
м- geschiitzte Stelle f, geschiitz-

lег Ог! т; зБІрне м- OOттeloгt
т; м_ згбну худбби ViehsammelsleHe f; м- здавання Oeslellungspunkt т; м- зосереджен
ня Versarnmlungsoгt т, Aulslellungsplatz т; зробити собі м
"ісЬ Luft тасЬеп; м- зупинки
Haltelpunkl т, _plalz т; м- зу
пинкн вбзів Wagenhalteplatz т;
м- квартирного
розташування
Kantonierungsoгt т;
м- кітви
Ankerlplatz т, _grund т; м
купання кбней
pferdeschwemme
f; м- мобілізування МоЬіІ
machungsoгt т;
м_ на клунки
(багаж) frachtraum т; м- ніч
лігу
Obernachtungsstelle· f; Qб
нажене м_ ВIОВе f; м- операціі
Operationsraum т; м- осІдання
(літаю!) Landungslstelle f, _platz
т, _oгt т; м_ бсідку Wohnoгt
т;
м- Пlідання гарматня Aulschlaggelande n; м- перебуван
ня парку Parkplatz т; переван
rажне м_ UmschlagsteHe f; м
передкІв
Protzenstellug f; м_
переходу Obergangsstelle f; м_
підльб[е]ту Aufsliegplalz т; м

положення цІли Zielraum т; м_
постою, пробування Standort т;
м- призову Einberufungsort т;
м_ прнАмання
паради
Defilierungsoгt т; м- причалу Anlege-

platz т; м- резерви Reserveslellung f; м- розгортання Entwicklungs.., Aufmarschlraunl т;
М_ розквартнрування ,Einquartieruugsort т; м_ розташування
Unlerkunftsort т; м- скндання
донесень (Melde')Abwurfslelle f;
скрите м- gedeckler Огl т, gedeckle SleHe f; м- складання

MIcЦ~BICTЬ

т; слабе, м- ВlііВе

Slapelplatz

спогрІте м- SchweiВslelle

fi
f; ' -

спочинку Rastplatz ті м- ста
влення мбсту BriickensleHe f; старту бальону
BaHonaufstiegplatzm; м_ стояння Slandoгt

_
стеження Beobachtungslslelle f, -"Iand т; _ ув'язнен
ня Internierungsort т; м- УРНВУ
EinbruchsleBe fi _ устаВJlення

т;

AulsteBungsoгt
ня

мет

т;

_

Scheibenstand

устАвлення

werferstand
sleBe f

устАвлен
т;

_

світлом ета
Scheinт; штатне м- Etat-

f (..вости)
f, Oelande ", Теггаіп

місцевість

Oгtlichkeil
n; боло
тиста м- Sumpflgebiet ", ...geliinde "і м- ббю Kamplgelande
n; важкопрохlдна м- schwieriges Oelande n; використати '!IL.

Oelande n аusпiitzеп і відкрита
м_ Ireies, оlіепе. Oelande n; гор
бувата м- Hiigelgeliinde ", welliges Oeliinde n; гбряна м- Ое
birgsgeliinde n; загазована м
vergasles Oeliinde n; загрожеиа
_ gefahrdeter Raum ті залюд
нена м- Oгtschafl f, bewohntes
OeHinde" "і закрита, покрита м
bedecktes 'Oelande n;
зовсІм
закрита м- ganz bedecktes Ое
liinde "і лісиста м- Waldgelande
n; малопокрита м- bedeckungsагте. 'Oeliinde n; м- на задах
Riickengelande "і м- наступу
.. Angrilfsgelande n; непрохІдна
м- schwieriges Oelande n;
об
шук[овув]Ати м- Oeliinde n аЬ
suchen; передня м- Vorgelande
nідеретята м- durchschnit!enes
Oelande n; піскувата м_ Sandgelande n; ПОРОСJlа м- bewach"еое. Oelatide n; пристос[ов]ува
тнся до м- "ісЬ dem Oelande ап
passen; проглядна м- iibersichlliсЬе. Oelande "; проміжна м
Zwischengelande n; рівнинна м
ebeoes Oeliinde n; рІвна _
f1асЬеа
Oelande n; _ розгор
тання Aufmarschgeliinde n; утри
мати _
Boden т bebauplen; чи
ста м- Ireies Oeliinde n
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місце народжеННR '" Geburtsort т
місце перебуваННR '" Standort т
місце пробуваННR "',
осідок т
Aufenthaltsort т
мІсце прожнванни '" Wohnort т
!l'lсичннк т Monat88chrilt f; вlйськовнй M~ МilШігmоnatssсhгіlt f
міток т Slrahm т, Gebinde '"
мlтраяь~за f (зброя) Milrailleuse f
міх т
(мІха) Sack т;
коваЯьськнй м.. Вlasebalg т; ручнйll
м.. Handsack in
мІцнІсть f (..ностн) Haltbarkeit і,

Dauerhaftigkeit f, Festigkeil f

мІць f (моці) Kra!t f, Slarke, f;
м.. aHT~HH Antennenslromslarke f;
м.. вогню
Feuersliirke f; м..
,гаJlЬМН Bremsenstiirke (; м.. дІі
Handlungskralt f; м.. зброі Walнайбl.чьше
м..
len8tarke
(;
SpitzelL, Hiichstlleistung (; про
бнвна
м.. Durchschlagskralt (;
, м.. рушія, мотора Motorstarke (,

монархlН

'machung f; м.. промнслу Induslriemobilmachung (; м.. 80зllЯ,
возів fahrzeugbehebungf;
и
частйнна Teilmobilmachung f

мобілізованнй тоЬil

мобілізуватн тоЬil тасЬеп, тоЬі
liвіегеп'
мова
Sprache

f

Г;

уридова

м_

Dienstsprache f
'
мовознавство n Sprachlenkenntnis (,
_wissenschaft f '
мовознавець m (_вци) Sprachlkenner т, _ wissenschaltler m
мовчазність f (-ноств) Verschwiegenheit f
'
мовчаJIIlвнй
zurUckhaltend, уегschwiegen
мовчанни n Schweigen n
могйла f Grabhiigel т; братська,
спІльна м.. Massengrab n
могутність f (':'ностн) МасЬІ (;
повlтрина м.. LultlgroBmacht (,
.:.herrschalt (; морська м.. See-

, \ Triebkralt f
таСЬІ f
Leutnanl mzur See
модель m Modell "'; м.. rBHHTiBкн Gewehrmodell '"
f Mischung (; детонамодератор m Moderateurlampe f
ційна м.. Кпаllргарагаl "';
м..
(_вости) Miiglichмастйl' Mischiil "'; пальна м.. можлйвість f
keit (; м.. діі, дІяанни Wir,
leuergeliihrliche Mischung (; Кгаll
kungsmoglichkeit f
sto(L,., Brennslolflgemisch "'; фарможнІсть f (-ности) Miiglichkeit
. бова м_ Farbenmischung, f
'; м_ вlдсилки AbsendemiiglichмІшок m (-ПІка) Sack т; м.. на
keit (;' м.. зоров"го ст~жеННR
З~МЛЮ Sandsack m; речовяй м..
Sichtigkeit (; м.. маскуванни
Bekleidungssack m
Tarnungsmoglichkeit (; м.. праці
млнн m миыle (; відводнюваль
Arbeitsmoglichkeit (; м.. ст~жен
ний
м..
EntwiisserugsmUhle (;
ни Beobachtungsmoglichkeit (; и
80ДИНЯЙ м.. Wassermiihle (; на
стРі"янни SchieBmoglichkeit f
воднювальннй м.. Bewasserungsmlihlef; паровйй м_ KunsL, моздlр m; мортира f Могвег т
MOKP~ЦЬ
f (недуга коня) Мапkе f
Dampllmlihle f
мол ,т Моlе' Г; портовйй м.. Намлин"к m WincL, Drehlrad n
lendamm m
мuогобль"к т Flaschenzug m
множнна
f Manniglaltigkeit (, молекула f Molekiil n
молодняк m (ліс)' Schonung f
,,'Menge f
моJIОТ Наттет m; підкувальннй
1i00lЯізацlйннй Mobilmachungs о , ,о
м_ Hulhammer т
'
" МоЬiliваtiопв о о О О
иобілізаціи f МоЬiliваtiоп (, МО MOM~HT m МотепІ т, Zeitpunkt
e
m;
мобертанни
(літака)
Seibilmachung (; загальна м.. allg 'ІептотепІ т; осlбннй м- боЮ
inеіпе Mobilmachung (; м_ про
Kamplaugenblick т
мислу, індустріі industrielle Мо
монархІзм
т Monarchismus m
bilmachung, (; м_ коней Plerdebehebung (; прОбна м_ МоЬ!l монархІчний monarchistisch
'maehungsiibung 'г, ргоьетоыl-- моюlрхіи f МопатсЬіе f

мІчман т
мішанйна
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монітор

монітор

schilf.1t

m

-

МооіІог

моно"улярннй
еіоеm-Лugе
Моноплян т,

-tleo:ker m

монтаж

f

fiir

еіо

m,"

Auge,

однокрил

m Montage f,

уоп МавсЬіоеп .
монтер
МопІеиг т
монтувати moпІіегеп

Раnzег

т

ті!
Еіо

Аu!stеПung

m

мораль f Мога! f
море n See f, .. Меег n;
вІд м..я
уоп See; на м-і аи! See; на от
вертім м-і аиі ЬоЬег See;
Се
редземне м- Віппептеег n
мореплавець m <-ВЦЯ) -Seefaltrer т
мореплавність f <_ностн) Seeliihig-

keit f
n See.., Schif(l)lahrt
f, Navigation f _. .
мореплавний Navigations •.•
морець т
(_рця)
Seelmann т,
-..fahrer т
мортира f, моздlр т Morser т;
берегова
101_ Kfistenmorser т;
траншейна 101_ GrabelL,
Вот
морепіІа,вство

m

Ьепlтогвег
мортирка f k!einer Morser т
мортирннй MOrser ...
моряки рІ <..ків) See!eute рІ
мостинець
т
<..нця)
StraBen-

pl!aster n

мостІння n Die!ung f, Be!egen n
мотивування n Begrilndung f
Мотика f Наие f
моrико-дзЮбак т Kreuzhacke {-

Motor т
моторизliцlя f Motorisierung f
моторизованнй
motorisiert;
стинио м- teilmotorisiert.
мотор

т, рушІй т

ча-

моторист т

Motorenwart т
_ GewandtЬеі! {, Flinkheit f, Lebhaftigkeit f
МDТОРОВИЙ МоІог ...
моторовирlбни f Motorlabrik f
мотоцикль т МОІог_, Kraftlrad n;
панцерний 101_ Panzerkraftrad n
мотоциклІст т МоІог_, Kraftlradf<_ности)

!аЬгег т

мотуз т Biodladen т, Schnur {;
гасловий м- SіgпаПеіпе {; галь
мовий 101_ Bremsleioe f

м-

kilnstlicher Nebel m
_
f Nebelwolkef
м~жніСть f (..ности) Tapferkeit (;
КііЬnhеіІ f
.
музика f
Musik f; полков4 мRegimentsmusik f
музиюlнти рІ <_тів) SpieHeute Р,І
музицький Musik ..•
мриковина

мул m Маоltiег n
муляр т Маогег т
муляти (Scbuhe) drilckeo
мундир т гл. однострІй т
мундштук т Mundstilck n
мунlціи f гл. амунІція (, сТРІли
мур -т Маоег f
[во f
муроломиий mauerbrechend
мускул т Muskel т
мутерка
Schraubeomutter
мутра f Schraubeomutter (; затискна м- Druckschra оЬеотоІІег
f; злучн4 101_ Лпsсh!uВmuttег f;
конІчна мКеіеlтоІІег (; на
тискиа
м- защlльника Stopfbilchseoschraube (; м... у дарии
ка Sch!agbolzenmutter (;
уста

t

иовна

_

t

StеПmuttег

f

мутровий

Schraubeomutter ..•
муфта f МиНе t, Sperrohr n, Verstiirkungsriog tn; злучна м..
Deckring m; _ паровідвlдиоі
труби (кул.) Sperrohr п; платів~
часта м- LamеПепkuрреluоg
рухома м.:.. bewegliche MuJ.!e

сполучи4 м- Verbinduogsmidfe

моторизувати, з_ тоІогізіегen
моторнІсть

мушка

t

мочка f Zugose
мрець т <мерця) Tote(r)- т
мряка
f Nebe! т; штучна

муфточка f
муц[ик] т

k!eine Muffe f
Pooy(pferd) n
(зБРоя) Visierkorn
(Gewehr); велика

f;

(;

t

мушка f
п,
Кого о
м
vоПеs Кого n;
взяти иа
м-у
aufs Коrn пеЬтео; допомfчиli м..
Hi1fskoro n; дрібиа м.. Fеіпkоrn
т; звалити М_У Visier n_ verkanІео; кругла 101_ Кreiskoro n; иа
цІльна м- Zie!korn n; піймати
м- Кого n оеЬтеп;
повна м
VоПkого n; придержаиа м- geklemmtes Кого n; приставна м
Zusatzkoro n; рІвна м- іе
strichenes Коrn n; світна м-
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м9шка

Leuchtkorn n;
Universalkorn n
мушкет

m

Muskete f

універсальна

(давня

м

рушниця)

m (піхотинець 16. віку)
Musketier m, FuBsoldat m
муштарда f .гл. гірчиця t
муштра f Exerzierfibung t, Abrich-

мушкетир

м_ за кару 8tralexerм- коня Plerdedressur

tung (;
zieren n;

t

муштр6вий

Front ... ,
truppendiensttuend

Linie .•• ,

нав6днтн

муштрування

sur (;
Winke

n

11,; DresExer;1:ieren n au!

Exerzi~en

німе м-

exerzieren
Muskeln рІ; м-,
Bauchmuske!n. рІ
. .
m Fleisch n der Friichte;'

муштрувати

м'язн рІ

живота

м'якуш

(..зів>

загнІчений
ІІегтеЬ!

пороховий

м_

,Ри!-"

n, zerriebeues SchieBpul-

ver n
n F!eisch n; коноерв6ве
Dauerlleisch n; мор6жене мIrierfleisch n

м'ясо

м
Ое

н
набнв[ка)
набивання
набирання

t

Fiillmasse

n (Druckerei);

krutenaushebung

наБІй

m

t

n РііНеп n, Packen n
n Aushebung (; 8etzen
н... рекрутів

t

Re-

(_б6Ю>

Patrone (, Ое
·wehrgeschoB n; б6йний н... scharfe
Patrone (; внсадний н_ 8preng_,
Bohrll'atrone (;
ВОНЮчнй
н...
8tinkpatrone t;
гасловий
н...
8ignalpatrone (; г6стрнй н... SpitzgeschoB no; димово-гаслівний н...
Rauchmeldepatrone t; н... длн сто
р6жі Munition f liir діе Wache;
дорогосвітильний н... LeuchtspurKeschoB n; малокалібр6Вий н...
КIeinkaliberpatrone
(;
мислив
ський н...
jagdpatrone (; нав
чальний н... Exerzier_, Obungslpatrone t; послатн по наб6і
пасЬ дег Munition schicken; руш
ничннй
н...
Oewehrpa trone (;
. свердл6во-розривний н... BohrраІгопе t;
світний н... Leuchtpatrone t; дорогосвітильннй н_
Leuchtspurpatrone t; сліпий н...
Platzpatrone (; учббвий н_ Exerzier_, Obungslpatrone f; унітар
ний н.... Einheitspatrone t
иабійииця t Patronentasche (; від
стебнути н...ю
Patronentasche t
иабійний Patronen...
[aulknoplen
иабір m Aushebung t;
н... вбзів
WаgепаushеЬung

t;

н...

к6ней

P!erdeaushebung (; н... рекрута
Rekrutenaushebung f
наближення n Annaherung (, Ап
marsch m, Annaherungsmarsch m;
н_ В кіннім ладі Anreiten n; н_
до цІли Annaherung t zum Zie!e
иаМі рІ (_66ів) РаtгопептunіЩ>п (;
витрачати н... verschieBen
набреск m Schuhdruck m
иавал m Andrang m; н... до частин
Andrang m zu деп Truppenteilen
навантажений
Ьеlадеп,
verladen;
einwaggoniert; eingeschilft
наваитажlеиня n, _ування n Ladung (, Beladung (, Verladung (;
лишне н... Ober!astung f
навантажlуватн, --итн be!asten, ver·
!адеп; einschilien
наведення n Richten n, Lenken ",
Zielen п; н_ м6сту Oberbriickung
(, Briickenlbau m, _schlag m; н_
мбсту
ланкамн
gliederweiser
BrUckensch!ag m; скісне н_ Seitenrichtung f
навнlвати, _нути aufwickeln, аиlspulen
навичка f ОеііЬІЬеіІ (; Angewohnнавіrаціііний Navigations . .. [Ьеі! f
иавіrація t Navigation f
навідач m Besucher m
lІаВЛежачки liegend
навl6дитн, _ести lеnkеп, richten,
zielen, visieren, anrichten, zitie-
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нав6днтн

ren (ВцсЬ); "- пр6сто direkt
richten; ,IL посередньо indirekt
наворот6внй periodisch
[richten
навперемін кн wechselweise
навп6лапкн tappend, цт sich tastend
навпростець querfeldein, geradea~s
навск6(чjкн, навскач sprungwelse,
навскІс, навскоси schr1ig [іт Oalo~p
навтекн, навтlкн кинутнся 11_ dle
Flucht ergrei!en; повернjтн "dem Feinde den RUcken wenden
навтнка f Schiffahrtskunde f, Nautik f
яавjшннк т Ohrenklappe f
.
навчання n Sсhuluпg (, Unterwelsung f, Abrichlung f, Ansbildung f;
бойове н_ Kampflschule f, -"usbildung f; 1L блнзьк6го МЮ
Nahkampfausbildung f; га.рматнє
1L Oeschutzllehre f, _exerZleren n;
двостор6ннє боєве 1L Obung f
тіl Oegenseiligkeit; 1L Узди вер
хн Reitausbilung f; муштрове н_
Drill т, (Exerzier-)Ausbildung f;
поединче н_ Einzelausbildung f;
ІІоказ6ве 1L
VorfUhrungsunterrichl т; ІІочатк6ве 1L Anfangsausbi!dung f; рямцеве н_ Skel<;ttexerZleren n; спільне"- gemeln~
same Ausbildung f; 1L стрілятн
SchieBausbildung f; тактичне 1L
taktische Lehre f, Вelehrung (;
тактичне

н_ в місцевости Ое
шкільне 1L Schul-

l1indeUbung f;
unlerrichl т

навчlати, _нтн

ЬеlеЬ~еn,

unterrich-

ten, ausbi1den, exerzleren

(наjвчитель m Lehrer т, Instrukteur
т, Ausbilder т
нав'ючений bepackt
нав'юч[увjатн, нав'ючитн
(Тiere)

beladen, verladen, verpacken

нав'ючення n Beladung (, Belastung
нагад т Егіппегuпg (, Ermahnung
нагадування n Erinnern n

нагайка f Nagaika f
нагальність f (-НОСТН)

Dringlichkeil f

f
f

Heftigkeil (,

наган т Naganl(revolver) т
нагана
Tadel т, Verweis т; звн
чайна 1L einfacher Verweis т;
уділитн н_у еіпеп Verweis erleilеп;
.формальна "fбгтliсhег
Verwels т

t

надjльннк

нагар т VerbrennungsrUcksland т;
ІІорох6внА 1L PnlverlrUckst1inde
рІ, ~сЬlеіт т

t

t,

нагlн(ка]
Razzia
Treibjagd f
шlглість
(-ЛОСТН) Dringlichkeil (,
шігляд(анняj т/n Aufsichl f (Еilе f
"аглядач т Aufseher т, Beobachter
m·1L касарнl Kasernenvorsleher,

t

т: лlнійннй н_ Leitungsaufseher
т~ 1L собак HundefUhrer т;
наг л'яднlсть f (-ностн) Anschaulich,
keit f .
нагнІт т Druck т, Druckstel1e Т;
н_ сІдла Sat!eldruck т
нагнІтІтатн, _итн drUcken (Schuhe,
Sattel)
наг6да f Oelegel1heit (; викорн
статн ILУ die Oelegenheit ergreifen
нагол6вач m HaupL, Kopflgcstell n
ю\голос т Belonung f
нагрl[ваІтн ЬеіВ1ацІеп
нагромадження n Aufslapelung
Аnhїшfuпg f

(,

Harpj дннА Brusl .. _
HarpjJIHHK т Vorderzeug n, BruslнаГвннтний einschraubbar
(ыtl n
наГвинт6ваинА gezogen
надавець т (-вця) Aufgeber т
надбере1К1КЯ n Uferland n
надбере1КИИЙ KUslen. __ , Ufer •..
иадбуд6ВІІ f ОЬегЬац т, Oberbau т
надвІрний Но! •.. , drauBen(liegend)
надв6дннй Uber dem Wasser befindнаднматися anschwel1en
[liсЬ

надійність

f

(_ностн) Verl1iB!їchkeil

(, Zuverliissigkeil '; н_ керування
Zuverliissigkeil f der FUhrung; IL
роб6тн Belriebssicherheil f
наділення n Verleihung (; 1L 6р
дена Ordensverleihung f
надкомплект6внй Uberzahlig, Uberetatsmaf3ig
надлlітатн, _етітн heranf\iegen
надма f Flugsand т
надм6р'я n KUslengebiel n
надпнс m Aufschrift (, ТіІеl т
ю\дро n Іппете n, Busen m
наДУ1Кнlвання n, -тт .. n MiВbrauch
т; IL владн Oberschreitung t der
Dienslgewalt
надjльннк т
Bindungslkappe (,
-schoner т, LauflTichler т
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назва

назва f Name т, Benennung {; в
частини
АЬІеil ungsbenennung
умовлена и_ Deckwort
назвище n Familienname т

f;

n

наздогlаюіти, _нати, -онити

еіп-

Ьоlеп, erreichen
ваземний Erd •• (-Gescho8), rasant
ваземність т <_ости) Rasanz

ваізд т Еіп!аll т,

f

Invasion f; в-

вІйська ТгиррепlеіпЬгисЬ т, _еіп

lаll т
наказ т ве[еы т; анулювати н_
аььеІеып;; и_ арміі Armeebeiehl
m; бойовий н_ Gefechlsbefehl m;

в наказі im веІеы;; видати н_
веіеы т ausgeben, erteilen; від
клйкати в- веІеы m аUТ!lеЬеп;
в- вliiську Heeresbeieh! m; rapнізоиовий н_ веіеы '" geben, Ье
іеЬ!еп; денний в- Tagesbeieh! m;
дивізlйннй н_ Divisionsbe!ehl т;
в- до відпочинку Ruhebefehl m;
и- до вІдступу R!ickzugsbefehl m;
в- до наступу Angrilfsbefehl m;
в- до походу
Marschbefehl m;
вдо
транспбрту
TransportьеІеы ,n; за наказом laut веІеы'
dem веіеыe gemaB; 'загальний н_
allgemeiner веІеы m; касувати
и- аььеІеып;; мобілізаційний Н_
Mobilmachungsbeiehl m; окремий
и- Sonderbefehl m; оперативний
и- оретаІіоnsьеІеы т;
осібний
IL Einzelbefehl m; переда[ваlти
в- ве!еы m !ibermitteln; писаний
в- geschriebener веІеы т; під
готбвний н_ уогьеіеы m; полко
вий н_ Regimentsbefehl m; при
зовнйй и_ Einberufungsbefeh! m;
провідний н_ Kommandobeieh! m;
спеціяльний н_ 50nderbefehl m;
тайний в- Geheimbeiehl m; увесь
и- Gesamtbeieh! m;
упередиий
в- УогЬеіеЬ! m; усний и_ m!indliсЬег веіеы m; в- штабу Stabsьеіеыl m; н_яви, зголбшення Ое

slel1ungsbefehl m
наказаний ьеіоыпn
наказ ник m Befeh!sgeber m
наказ[Увlати
ЬеІеЬ!еп, verordnen,
bestimmen, веІеыl егІеilеп
изказувач m Beiehlsgeber
иакидка

f Umhang m

Dsch.-ukг.

ІЗ

намfченнй

накладаНІІЯ

er!egen n;
der 5Iга!е;
!ung f

f

в-

в-

Auf1egen n, Аи!
кари Aufer!egen n
печатки Versiege-

ІІакладка f (К1eid)
кова 11_ Lasche

Besalz т; рей
t; цівкова в
Handschulz m
наколесний Radiahrer .••
ІІа колесник '" Radfahrer т
IIa~~~HkHH: m Knielsch!itzer т,
наконечник m гар:иатия GeschoBнакопичення n Anh1iuiung f [kappe f
накопичення n деталів Ansammlung
f уоп Einzelheiten
І(акбчування n Zusammenrol1en ",

Zusammenballen n
Pauke f

наКрІІ рІ (_кр ів)

накрижник m Eisbrecher m
накриття n Bedeckung (; н_ голови Kopfbedeckung {; задержати
и- голови die Kopfbedeckung f
ЬеЬаltеп;
здfймлене в- ('олови

abgenommene
налбжене

н_

Kopfbedeckung

Kopibedeckung (;
aufgeselzle

голови

t

накру[чувати, _тйти aufdrehen, аиі
ziehen (иьг), ankurbeln
нnлежитості
рІ
Gebiihrnisse рІ;
квартирні и- Unlerkunftsgeb!ihren
рІ; в- на [заl харчі Verpflegungs-

geb!ihr f

належність

f

Forderung f

(-ности)

ОеЬііЬг

{,

lІаливальня f Tankstelle {; заліз
нича в- (на Зdлізнйці) Eiscllbahntankslelle (; рухбма Н_ bewegliсЬе Tankstelle f
наливний Tank ...
налббник In 5tirnriemen m

намагання

n

Versuchen n

тгасыll n,

Slreben n,

t

намапник m Karlentasche
ІІамет '" Zelt n, ZeHbahn f; зви
нути
н_
ZeHe рІ abbrechen;
нап'ясти н_ иНе рІ aufsch!agen;
похfдний и_ Feldzelt n;
стар
шинський н_ Offizierszelt n; та
борбвий и_ Lagerze\t n
наметний Ze!t •.•
намір т Absichl (, УогЬаЬеп ,..

бойовий н_ Gefechtsabsichl

и_ наступатн Angriffsabsichl
намічений gep!anl, yorgesehen

f;

f
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намордник

намордник т

Maulkorb т
намотування n Aulwickeln n, Аиlspulen n, Aulwinden n
намот[ув]ати aufwinden, aulspulen,
намуд т Schlamm т
[aulwickeln
намутра t Oegenmutter t
нан~сення n He.rbeL, Zusammenltragen
нанlоснтн, _естн zufiigen; Ьегап
wehen; versetzen (Schlag); ап
иаопаШ[I<И] umgehangt [schwemmen
набчниця

t

наочність

t

(оптичного

Augenmuschel t

ПРИ.lllіду)

<_иости) Augenscheinиапад т Oberfall т;
вогиевий
н_ FeuerUberlall
т;
газовий н- ОаоlііЬегlаll т, -'іп
griif т; иаг лий н- Напdstгеісh
m; повітрянйй н- LuЩапgгіl1
т, _ііЬегlаll т, Fliegerangriif т;
раптовний н_ Oewaltstreich т;
н_ роз'lзду PatrouillenvorstoB т;
хемічний
нOasliiberlall т,
Jngrilf m; хемічноповітряний

lichkeit (;

"- Oasiiberlall m

напlадати,

_асти ііЬегlаllеп,
апlаНеп, angreifen
.
нападний aggressiv, оflепsіv, ап-

greilen
напаДНИI< т,

arp~cop т АngгеіІег

Angreiler m
.[т
beunruhigen, апігеНеп
Spannen n
напlинати, -нути spannen (Zelt)
напис m Aufschrift t
напівзакритий halbverdeckt
напаСНИI< т
напастувати
напинання n

иапір

т

Druck

Zudгіпgеп
n,
н- води Wasserdruck

<_ору)

т;

н- з повітря Lulteinwirkung
наплечник т ~ucksack т
[t
иапдив m доровбдьців до частиии

m;

Апdгапg т zum Truppenteil
напдічний Achsel •..
напдічник т Achselstiick n
наповнlення 'Л, ~вання n Fiillen
n, Fiillung (; и_ бадьону ВаІ
lonfiillung t; н- набlйннх стрі
чок Fiillen n der Patronengurte
направа
Ausbesserung (, ~epaгa·

tur

t

напруга

gung t;

t;

f

t

Spannung

t,

Anstren-

висока н_ Hochspannung
маl<симадьна н- Hochstspan-

юlрис

nung t; мада н- Niederspannung
(; найвища н- Нбсhstsраппuпg t;
нормадьна н- Normalspannung ;
н_ розжарення Heizspannung t
напружнlсть
f <-ностн) Angestrengtheit t
напрям m ~ichtung f, Kurs m;
бажаний н_ gewiinschte ~ichtung
t· бічний н_ Seitenrichtung t;
братн, взяти н_ ~ichtung

t

пеЬ

теп; н_ вітру Windrichtung f;
годовний
н- Hauptrichtung t;
держати н_ ~ichtung f ЬаІІеп;
н_ їзди Fahrtrichtung
кбм
пасний н- KompaBrichtung t;
н_ дьоту (лет.) Flugrichtung f;
н_ на цідь ~ichtung
аиl das
Ziel; 'Н_ наступу Angriffsrich-

t;

t

tung t; оперативний н_ Оре
rationsachse (; оріентаційний н
Orientierungsrichtung t; оснОВНий
н_ Orundrichtung t;
північний
н_ Nordrichtung f; н_ пострілу
SchuВrichtung t; н- руху Marschriclltung t; н- спаду місц~вости
~ichtung f der Oelandeneigung;
н- стрідяння SchieBrichtung t

t

ю\прямна f ~ісЬtliпіе
напрямний т
<-ого)
~ichtungs
тапп т; н_ у даді AnschluВ

mann m
напрямок m <-мку) ~ichtung (,
Kurs т; держатн н_ ~ichtung f
hаltеп; н_ бси Achsenrichtung t;
основний н- напілювання Orundrichtungslinie t; н- рішучої
атаки Hauptangriffsrichtung f
нарада f Beratung
нарамеННИI< т (з

t,

Besprechung
СУl<на)

t

(ТисЬ)

Schulterklappe t, Achsel_. Schulterlstiick n (geflochten)
eitererzeugend, blasenziehend, hautatzend
наРИJlЬНИК m Nasenriemen п1",Ірис т АиlгіВ т, Skizze t; н_
ІІа 01<0 Iliichtige Skizze t; пано
рамннй н- panoramische Skizze
f; н_ позиції Stel1ungsverlaul т;
н_ траси
Linienfiihrung (; н_
шанця
Schiitzengrabenlskizze (;
_entwurl т
нарнвний
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нарізь

ІІарізь ,. (-зі) ·Оеwіпdе ";. мно
Гl!разОв.а н_ mehrgangiges Ое

~шdе

n;.

поединча

"-- еіпgап

Qеwшdе n.; рівнобіжні ,,--І
РагаПеlzііgе р!;
,,--і РОC'fучоі
'КРУТОСТІ! Progressivzii~e рІ,

glges

нарізний gеzоgеп (Waffe)
нарІкання n Klagen n
нарінок m Кіео m
наркотик m Narkose f
наростання n Anhaulung

.'

f,

Ап

wachsen n
Ordre (, Anordnung f,
Vеl'lеiluпg t vоп Беlеhlеп; . "-- в
сторожу
Ablertigung f
уоп
Wachen; добовий "-- Tagesdiens!

наряд m

залоговий
Н_
Garnisonsf; КОНВОЙНІ!Й н_ Eskortedienst m; "-- на службу
Dіепstапогdпuпg f; по наряду
laut Беlеhl, lau! Ordre
иасильство n Oewal! f, Zwang m,
Tatlichkeit f; вживатн lL.a Ое
wal! f ііЬеп
насип m Оашш m, WаП, Aulschiitlung f; залізничнй н_ Баhп
korper m; земляний н_ ErdlwаП m, ....aulschiit!ung
Оашш
m; "-- на дорозі SlгаВеnaulsсhЩ-

m;

апогdпuпg

f,

ю\снт m Sattigung f
[Iung f
насиченість f (_ности) Sаttiguпg f
наскlа.куватн,
_очити
iiЬerlalIen,

iiberraschen

иаскс1К

m

m,

m,

Еіпlаll
ОЬегlаП
Беulеzug m; "-- кіи
нотн КаvаПегіеііЬегlаll m; ма
совий "-- Massenvors!oB m; "-роз'їзду PalrouiIJenvorsloB m
иаслідок m Wirkung
Folge (,
Fоlgегuпg (,
Ergebnis n; без
,,--у оЬпе Folgen, lolgenlos; "-стр;ляиня SchieBergebnis n
наслІдувач m Nachahmer m
насочуватн (...итн) impragnieren

. VorstoB,

f,

настlйливість

Jichkeit f

f

(..вости)

Беhaгг-

настрій m (_рою) Stimmung (,
Vег!аssuпg f
настроення n АЬstіmmuпg (; грубе
"-- (радіоапарату) Orobabstim, mung (; "-- на довготу хвялі
(радіо) WеПепеіпstе\lung (; точ
не н_ scharle Abstimmung f

13*

ааc:rl'УЩ\ТИ,

настромити (багнет) аu!рilаnzеп '.'
настромлення n AulspieBen n, Аиl
рilаnzеп n; "-- багнету
Au!-,

'plJanzen n des seitengewehres

.
au!spieBen, аи! den рlаы spieBen
настроення n (радіо) Abstimmung,
f; тонке н_ Feinabstimmung t
ю\с.туп m, атака f
Angriii т,
Vormarsch m; блнзький "-- Nahапgгili m; весТи "-- Angriff m
!iihren; видержатн н_ еіпет Ап
griif s!andhal!en; внминати "-dem Angriii a.usweichen; відбити
. н_ Апgгili m abschlagen; відвер
тальний "-- Ablenkungsangrilf m;
газобальонний "-- Бlаsапgгilf т;
газовий "-- Oasangrili m; "-- 3
обмеженою цІллю Angrilf m шіl
Ьеsсhгапk!е\П
Ziel; зустрІчний
"-- Беgеgпungsапgгili m; іти в
"-- zum Angrili schreiten; ле-,
тунсьний н_ Fliegerangrili m;,
льою\льний "-- Lokalangrilf m;
мІнний
"-- Minenangrilf m;
місцевий Н_ ortlicher Angrill m;
назначити
н_
Angrili m ап
selzen; незорганізований "-- unregelmaBiger Angriff m; нічнИй
"-- Nachtangrili m; перейти до
"--у 2um Angrilf iibergehen; пе
рервати н_ Angrj!l m abbrechen,
einsleHen; піхотний "-- lпlапlе
гіеапgгili m; пляновий "-- regelmaBiger Апgгili m; повІтряний
н_ Lulllangrill m, _iiberlall т;
початн "-- Апgгіl! m beginnen,
еіпlеіlеп; припннятн "-- AngriiJ
m abbrechen; пришвидченнй "-'beschleunigter Апgгilf m; про
настромlлювати, -ляти, -йти

ваднтн н_ Апgгili m. iUhгеп;
розпоч[нн)ати "-- еіпеп Angrilf
uпtеrnеhщ.еп; н- ско
ками sprungweises Vorgehen n;

ansetzen,

східцеватий "-- geslalfeJtes Vorу даваиий "-- Scheinапgгilf m; флянковий "-- FlankецапgгШ m; ЧОl10ВЯЙ "-- Fron-

gehen n;

lalangriff m
heranriicken, yormarschieren, offensiv wегdеп; в
нескриваючись
ungedeckl vorgehen,

наСТУпІатн, _йтн
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наступнJiй

наступний Angriffs •• '., angreifend
наступник т Nachfolger т
наступство n Nachlolge
натиск т Druck, Driicken, п; Ап
sturm т; и_ на вІсь АсЬзеп
druck т; JL колеса Raddruck m
натнсюіння n
Drangen п, Аш-

t

driicken n

т Driicker т; відпру
жннковнй JL
Pulferdriicker т;
пружіістнй JL Federdriicker т
наткнутися на що Ьегапргаllеп
натовп т Zusammenlaul т, Ое
drange п, Andrang т
натнскач

т
(_рію)
Natrium п;
їдкий JL Atznatron п; метале
ВНй JL Metallnatrium n

натрlй

натуга

nung

t
t

Anstrengung t; Anspan-

т Spannung t; JL дротІв
Drahtspannung t
натяганнн n Spannen п, Sрannuпg t
натяк т Wink т
наука
t Unterricht т, Wissenschaft (, Lehre (; воєяяа наука
Kriegslwissenschaft (, ..kunde t;
JL про вІйну Kriegslehre t; JL
про гарматнІ OeschoBlehre t; н_
про
зброю
Wa!fenlkunde t,
натяг

_ІеЬге і; JL про рушіl, моторн
Motorenkunde t; JL стрlтlння
БсЬіе6іеЬге
JL
фехтування
Fechtunterricht т
наушннця
Hormuschel
нафта f Petroleum п, Naphtha то,

t;

t

t

Erdol n

нафталІн т
нахабність

lichkeit

t

t

Naphthalin

(..ностн)

r!.

Zudring-

нахнл т Neigung (; IL- місцево
стн Oelandeneigung
нахрапннк т Nasenriemen т

t

ваціл[ювання п] т Zielen п, Уі
зіегеп п; безпосереднє JL direktes Zielen п; JL гарматн Ое

scbiltzrichten n; докладне JL
genaues Richten n, Zielen п: JL
бусолею
Nadelverlahren n; JL
з помІчним пунктом RichtpunktуегlаЬгеп

n;

JL

за

звуком

Schallrichten п; кутомірне ILRichtkreisverfahren п; поземе JL
waagerechtes Richten п; посе-

начальннк

реднє

н_
п;

indirektes Zielen n,

Richten
просте JL direkte~
Richten п; прямовисне "- НоЬеп
richtung 'Г; скІсне "- Seitenzielen n
націлlюватн, ..нтв zielen, visieren,
richten
націлювач т Richtmeister т; JL
кулемету Maschinengewehr-Richtschiltze т, Oewehrliihrer т
націльннк т Aufsatzzeiger т, Reglег

т;

JL

на

внсувнІм

стеблІ

Stangenvisier n
начальннк

Vorsteher

т
т,

СЬеі т, Leiter
Vorgesetzter т·

т,
IL-

артнлеріі Artillerielliihrer m,:J:om-

т; безпосередній JL
unmШеіЬагег Vorgesetzter т; JL
бойової дільнJiці Abschnittskommandeur т; JL ветеринар[lй]ної
служби СЬеl т des Veterinardienstes; IL- ветерннарної ча
стини СЬеі т des Veterinarwesens;
JL вІдділу (в установах) Abteilungsleiter т; JL військ зв'язку
СЬеі т des Nachrichtenwesens;
JL військової
округи 'BelehlsЬаЬег т іт Wehrkreis; "- гар
матн Oeschiltzliihrer т; город
ськіій
н_ Stadtkommandant т;

mandeur

Н-

головного,
генерального
штабу СЬеі т des Oeneralstabes;
JL господарчої частіінн УііЬгег

т
der Wirtschaftsabteilung; "rарнlзону
Ortskommandant m;
н_ двір ця
Stationsvorstand т;
JL ешелона Staiieliiihrer т; "залогн Oarnisonskommandant т;
JL зв'язку СЬеі т des УегЬіп

dungswesens, des Nachrichtenwesens; JL зв'язку військової ча
стіінн Truppennachrichtenoflizier т;
н_
квартіірн
Quartierkommandant т; JL кулемета OewehrIiiЬгег т; н_ летунства Fliegerkommandeur т; IL- морського
головного

СЬеі
т
des
нижчий IL- Unterн_ оперативного вІд
штабу

Admiralstabes;
!ііЬгег т;

ділу СЬеі т der Operationsabteilung; пlдлеглнй JL (командир)
unterer РііЬгег т; JL пlхотн
Inianterieiiihrer т; h- постачАн-
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начальник

ня СЬеl т

des Intendanturwesens;
І'- unmittelbarer Vorge-

прямий

setzter т; І'- радlозв'язку гру
пи Oruppenlunk-Kommandeur т;
І'- радlостацlї Funklstellenleiter

т. _оШzіег m; І'- санІтарної
службн СЬеl т des Oesundheitsdienstes; І'- санlтарннх справ
SапШіtschеl
m; І'- санІтарної
частинн FUhrer т der Sanitatsabteilung; І'- санІтарних частин

(армїУ)
Heeres-Sanitats-Chel m;
старшнй "- FUhrer m. Rangiilteste(r) m; І'- стації ВаЬп
hols_. Stationslvorsteher m; н_
транспорту TransporC.
Коlоп
пепlІііЬгег
m;
фльотн СЬеl

tung;

І'-

m der

управлlННR
Магіпеlеі

н_ управлІння морського
летунства Marineflugchel m; І'

уряду

m;

АтІзуогзІеЬег

н_

штабу Stabs-Chel m; І'- штаб)
дієвої армії СЬеl т des Оепегаl

І'- штабу
des Оепе

stabes des Feldheeres;
повІтряних сил СЬеl т

ralstabes der Lultstreitkralte
m Halslriemen
m. jette (. Deichselriemen m;

нашИIЙннк • ..JIьник

І'-

для

голошень

(собаКи)

MeIdehalsband n; ланцюговий І'
DeichseL. Schirrlkette t
наявність 1 <..ности) Vorhandensein n

1

небезпека

ОеlаЬг

1;

BO~HHa І'

Kriegsgelahr (; І'- зараженнн
Seuchengelahr 1; І'- наглого на
паду Oberraschungsgelahr 1; на

ражатнся на І'-у ОеlаЬг
lеп;
І'- підслухування

1;

невдача

1 Nichtgelingen

нестн н_

иевдачність

n;

f

Іаи

Abhiir-

І'- смерти Todesgelahr
чути Н_У Lunte 1 riechen

gelahr (;

І'-

n;

по

scheitern

1

<_ностн) Fehlgreil~n

вибору

Fehlgreilen n

der WahI

1D

невнбухальннй від поштовху ~toB
невивченнй ungeiibt.
[ЗlсЬег
невипробуваннй unerprobt
невишколеннй unausgebildet

невзильберний

Neusilber _ - .

невиконання n Nichterfiillung 1
невинність 1 <_ностн) UlIschuId

незагнузданнй

f

невідомість

<_мости)

nis 1. Unwissenheit 1

невідступність

1.

haftigkeit

невід ступно

1

Unkennt-

<..ности)

ВeharrIichkeit

Stand-

1

n standhalt. ununter,

.
1 Oelangenschalt (. КпесЬІ
schalt 1; утекти з 1'-1 аоз der
Oelangenschalt ausbrecben
невпиннІсть 1 <_ности) Fortdauer 1
невсипущий unermiidlich. eilrig
ЬгосЬеп

неволя

невснпущість

невтомнІ сть

t

1

Iichkeit 1

невтралізація

<--щости) ЕіІег т

<..ностн)

Unermfid-

1 NeutraIisati?n .1

невтралізування

n Ne'!t~aI!satlOn f

невтралізувати neutraI!s!eren.
wirksam тасЬеп
невтралітёт т NеutгаІШіt
иевтральний neutraI

ип-

1

невтральність 1 <_ности) Neu\~
іі1аІ f; иарушити І'- Neutral!tal

f verIetzen

негайнІсть

keil 1

негода

1

<_ностн)

. _
Dr1ngI!ch-

1 Regenwetter (. SchIacker-

weller n

недбалІсть

1

<_лости)

keit 1. SorgIosigkeil

t

NachIiissig-

t

недбальство n Fahrliissigkeit
недисциплінованість t <-ости) Іп-

disziplin

t

недосвід m Unerlahrenheit 1
недосвІдчений unегlаЬгеп
недосказ m Verschweigen n
недостаlток m. _ча 1 MangeI т.
КпаррЬеі! (; І'- стрілива· Muni-

tionsmangeI m

недоторканість

lastbarkeit 1

t

<..ности)

Uпап

недоторканий unantastbar
недоуздок m НаШег m. Zaumzeug n; водопойний н_ Тгаnk
gebiB n; здііімити "- аЬhаШегп;
похідний І'- МагsсЬhaШег m;
стаєнний "- SlallhaIlter т

t

недуга
Кrankheil f; заразлИва
І'- Seuche Г. Inlektionskrankheit

недужий

t

krank. schwach; н..:. від

ходу maгsсhkгапk

неешелонований

ungestafleIt

незагнузданий zaill:I11os

непропусюільниЙ.
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незадов"лення

незадов"леиня n Unzulriedenheit
незалежний unabhangig
незалежність
(--ности) ипаЬhaп
незапряженнй unbespannt [gigkei! 1
незат"плюванlсть
(--ностн) Sink-

непІддатливість , (заворотові в
голові) Schwindellre.iheit .,
непідк"ваний unbes.chlagen
,
непідлеглість
(--лости) ипаЬhЦп-

незахищеннй
ungeschiitzt, schu!z108, оliеп
незашнфрованнй ungeschliisselt, un-

непоб"рннй unbezwingbar
неповоєнному unkriegsmiiBig
непокоітн necken, storen
непок"ЄННЯ n Stбгuпg ,
неп"мщений ungerecht

1

1

1

sicherheit 1

chiiiriert, оl!еп
незг"да
Uheinigkei!
нездlатннй, -Ібний unfiihig; и_ до
б"ю kamplun(iihig; н- до маршу
mагsсlщпlііhіg;
и_
до
служби
dіепstlunfаhіg,
_untauglich; н_
до муштрової служби kriegsunl1ihig;
и_
до
траисп"рту
tгапsроrtuпfііhіg;
зробити"-"м
до б"ю kamplunfiihig тасЬеп
нездатність f
(--ностн) Unfiihigkeit ,; н- до служби Dіепst.
uпЬгаuсhЬагkеit f
нездобутній пісЬ! zu erobern
незнаЙ"мlість f, -ство n UnwisвепЬеі! " Unbekanntschalt
неістнвниl! uпgепіеВЬаг
некер"ваннl! unlenkbar
некрут гл. новобранець т
нелад m Unordnung {, СЬао. n
неласка
Ungnade
неминучість f (_чостн) Unvermeidliсlжеі! f

·1

1

t

t

неміч

,

немічник

t

(_мочі>

Schwachhei!

"

m Invalide m [Krankheit,

немуштр"вий

пісЬ!

іп

dienend

der Pron!

ненаваНТІ'женнЙ unЬeladen
ненадіііність , (--НQСТИ) Unzuver-

liissigkei! ,

иенаситність

lichkei! ,

,

(--ности)

неQбстрlлюваний

Unersii!!-

schieB_,

feuerl-

Irei

неозбр"єний

unbewailnet, uпЬеsШсkt
неопанцер"ваний ungepanzert
неосІдланий ungesatte1t
неосягненний unerreichbar
иеш!внlсть ,
~_HOCTH) UnsicherЬеі! f, Ungewlsse n
неперем"жннй uniiberwindbar
непереб"рний unbesiegbar
неперем"жнlсть

windlichkeit

t

1

(_ости) ипііЬег-

t

gigkeit'

непідлягання

'

непорозуміння

Irrtum

,

n Nich!untergeben\'!eit

n

MiВverst1indnis

,

(--ности)

т

непорушність

n,

ипЬе

weglichkeit ,
т Unordnung ,
Ungehorsam т, Іпви
bordination ,
непохапннй schweriii11ig
.,
непохитний standhalt, unerschiitterнепорядок

неп"слух т

IiсЬ

непохитність

haftigkeit

t

t

(--ности)

Stand-

неприбуття n
неприг"жість

Nichterscheinen n
, <_жости> Untauglichkeit " Unbrauchbarkeit' "
непридатний ungeeignet, untauglich.
н_ до мореплавства seeuntiich!ig; н- до служби dіепst
unbrauchbar; цілк"м н- dauernd
untauglich
неriрид3.1:иість

(_иости)

чп-

brauchbarkeit ,
sturmlfrei, Jest; иП·
zugiinglich
.
неприятель т Oegner т, Peind т
неприятельськнй gegnerisch, feindнеприступннй

1ісЬ
непроби[валь]ний кулямн, стрlль
нами kugellest; н- тяжкими гар
матнимн bombensicher; н- скал

ками

splitterlles!,

_віс\1ег.

непробивний schuВsicher

иепробивність

t

(--ности)

schlagsunliihigkeit t
Nicht1eiter

непровідник т

ОшсЬт

непроїздний ппіаЬгЬаг
непромаЮільний

wasserdicht

непроникливість

f

<_востн)

иц-

durchdring1ichkeit f
иепрониклнвий undllrchdringlich
непропускальиий undurchliissig

непрохідннй
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непрохІдний uпgапgБаr, unwegsam,
unpassierbar; н_ вбрід undurch-

watbar; зробити н-им ungangbar
непружний unelastisch
[тасЬеп
непунктуальність f <:""ности) ип
genauigkeit f

Hep~i'~ лярний

irreguliir,

maBlg

нерівність f

unregel-

<_ности) и~еЬепЬеіІ

f, Ungleichheit t: "- місцевости
f des Oel1indes
иерішучість f <_чости) 'Zweilelmut
,'ипеЬепЬеіІ

liерозірваний пісЬ! explodiert
[т
нерозірвень т (..вня) BIindgiingerm

нерухомість

Iichkeit f

f

несамостІйність

<-ости)

'

Unbeweg-

номенклятура

нитка f Zwirn т, Paden т; загу
битн н_у дум"и aus, dem. Коп

zept kommen
'n Vernichtung (, Zerstoн_мlни Minensprengungf
нищильни" т ]agdflugzeug n; дво
- особовий н_ ]agdzweisitzer т;
нічний н_ Nachtjagdfll1gzeug n;
одиоособовий н_ ]agdeinsitzer т
нІвелІрний NivelIier ...
нівеляція f Nive\lierung t
нівелювання n NivelIierung (, ЕЬnung t, Nive\lierarbeit f
нищення

rung (;

нівелювати nivel1ieren, еЬпеп, auf
g!eiche !і6Ье bringen
З_ vernichten, verwiisten,

нівёчити,

<_ности)

ип-

verderben, beschadigen
f Schenke! т (Zirke!)
n Nasen!och n
нікель т Nicke! тln
ніклевий Nicke! .. _
не'СЛУХняність t <-ности) Ungehorsam т, UпЬоtm1Шіgkеіt (, нІпель т <-ля) Nippe! т (RohrInsubordination f
verbindungsstuck пiil 1iuBerem Ое
нікотин т Nikotin n
[winde)
неспокій т <_кою) Unruhe f
неспосібний,
нездатний
un!1ihig, нітробензоль т Nitrobenzo! n;
'Intaug!ich; "- до бою kamp!- нітрor ліцерина t Nitroglyzerin rь
.' unliihig
нітротолуоль т Nitroto!uo! n
несправедливість f <_востн) ип-' нітроцелюльоза t NitrozeHu!ose t
нічліr т Obernachtung t, Nachtgerechtigkeit f
!ager n
несправність
f <-ности) Nachніша t Nische t; н_ для варення
!1issigkeit f
в шанцях Kochnische (; "- для
неточність f <_ностн) UngenauigРУ'ІНИХ транат Handgranatennische
нетямуший unkundig
[keit t
(;
стрілецька н_ Schiitzennische t
неу дача f MiI3er!o!g т, Sch!appe f
неуН т (кінь) rohes Plerd n
новобранець т <_яця) Rekrut т,
неукрІплений unbe!estigt
Atlsgehobene(r) т
нефронтовик т Nichtkombattant т
новотворення n Neubildung f
нехіть f <-хоті) Abneigung f
HOra f РиВ т, Веіп n; задня "нехтування n Oeringschiitznng f,
Hinterbein n; іти в ногу іт
Nichtbeachtung t
Takte gehen; іти не в ногу aus
нещастя n ипlаН т; принести "dem Tritt kommen; не в ногу
нещільний undicht [ипЬеil n bringen
оЬпе ТтШ; передня н_ Vorderнеява t Ausb!eiben n, NichterscheiЬеіп n; попасти в ногу Schritt m
пеп t
halten
низина f P!ach!and n, Тіе!еЬепе- f
ножиці pl <->Киць) Schere t; дро
низка f Reihe f
торlзні н_ Drahtschere t
низкою іт G1insemarsch
ножівка f Puchsschwanz т (Arl
низькодІл т <-долу) Niederung (,
der S1ige); вузька "- SticiL,
Ha!de f
Lochlsiige t
ннзькокрил т Tie!decker т
номеНКJlЯтура
(, словництво n
низьколіт т Tie!!Iug т
Nomenk!atur t, ZusammensteIlung
нирка f Niere f
t уоп Pachausdriicken
, se!bstiindigkeit f
unbotmilBig,
setzlich

неслухняний

wider-

нІжка
ніздря
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номінація

номІнацІя

rung f

f Ernennung {,

нонlй т <_нlю) Nonius т, Oradleiler т (пасЬ dem Erfinder)
нора f unlerirdische ноыe {; лися
ча н_ Fuchsloch
норма f Norm {, Regel {, Richtlіпіе {; добова "- Tagesrate {;
добова н_ працІ Tageswerk n;
н_ деН0 го довозу стрlлйва Ми
nitions-Nachschubrate {; "- до
возу (на добу) Nachschubrate f
нормальноколійний normalspurig
норов т (коня) SШіgkеіt f
норовистий eigensinnig, widerspen-

n

stig; statig (Pierd)

норець т <_РЦIl) ТаисЬег m
иосатииа f
Rotz т; скрита "verborgener Rotz т
носик т Schnabel т
носильник т Trager т; н_ санІ
тар Krankentrager т; н_ кізлів
Босktrаgег т;
доп омічний "-

санітар
ранених

Hilfskrankentrager т; "Verwundeten....., Бlеаsіег
tenltrager т; "- кулемета Ое
wehrtrager т
носІй т <_сІн) Trager т; "- тра-

6liерт

дйціі

Беfоrdе

gen

Trager

т

der

ОЬегliе!еrun

носок т (обуття) Schuhspitze
нотатка f Notiz f
ночівля f Nachtlager n
ноша f ТгасЬІ f

ноші р! <нош)

Trage {, Кrапkепl
{, Tragbahre {;
"- TraggestelI n (Піт
Pferde); гІрськІ в'ючні "- Ое
birgstrage (; н_ для гарматнів
Munitionstrage t; н_ для хорих
Кгапkепtгаgе {; колісні н_ l{aderbahre (; наплечнl "- Riickenнужда f Elend ", Not f
[trage f
нузда f Zaum т
нумер m Nummer {;
заряджаль
ний "(пушкар)
Ladekanonier
trage,

в'ючні

-.ЬаЬге

m; н_ обслуги Беdіепuпgslпum~
тег {, _тапп m; особистий "-

Personennummer f; паристІ B.JI
gerade Zahlen рІ
нумерацІя f Numerierung f
нутрець m <_еця) Nippel m
нутро n Innere n
ню та f Nietung f
нютування n Nieten ", Vernieten "
нютувати, 38- піеІеп

о
umsichtig, vorsichtig
f <-ностн) Vorsicht {,
f
оббивати (стІни) verschlagen
обвалище " Triimmer р!
обвалення 7(" Einsturz m
обвинувачений Angeklagte(r) т
обвисання пдроту Durchhang т
des ОгаЬІе.
обвнсlати, _нутн (ОгаЬІ) schlaii
werden
обвитка f Wickelgarnasche {, Беіп
wickel р!; первинна 0_ Primarобачний

обачність
итвісЬІ

wісkluпg f
обвІд т. (-воду) Umfапg т, Регі

pherie f

обговорення n Беsргесhuпg (, Бе
urtеiluпg (; кінцеве 0_ Бсыlв-

besprechung f .

обговорlювати, -нти
besprechen,
Ьеиrlеilеп
обгортка f Obergewand ", МапІеІ
обгрунт[ов]увати begriinden
[m
обдивитися absuchen
обдуманий durchdacht
обезброіння n Entwa!fnung f, АЬ

riistung f

обеззброlювати,

_Іти
entwaffnen,
тасЬеп
<_ности)
Vorsicht

abriisten, wehrlos

обережність

f

f, Umsicht f

оберемок m сІна Heubiindel n
оберігаиня n Bewahren ", НііІеп n
Оберт т Umdrehung t; 0_ Гвинту
Schraubenumdrehung f; 0_ гар
матня OeschoBumdrehung f; 0_
довкола (180') ganze Wendung f;
0_ колеса Radumdrehung {; 0_
шруби Schraubengang m
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n Orehung (, Umdre- обіруч

обертання

обертання

hung (, Um!au! m; 0_ гарматня
Gescho6drehung і; KpyrOBe 0_
голови

(при

гімнастиці)' Кор!

kгеіsеп n; 0_ навкбло осІ Orehung f цт die Achse; 0_ про

Propel1erbahn f
-нути drehen, umdre-,
hеп, umkehren
обертбвий Umdrehungs ..•
пелера

ОбеРlтати,

об'єднаний vегеіпіgt
об'єднання n Vегеіпіguпg f, Zusаmmепsсhlu6 m; армійське вій
ськове 0_ Armeekorper m; бойо
ве 0_ Kampfverband m; військо
ве 0_ TruppeIL, Heereslverband
m; вище 0_ Тгuррепkогрег m;
вище військове 0_ Heereskorper
m; 0_ вогию feuervereinigung (;
дивізійне
0_
ОіvіsіопsvегЬапd
m; змоторизоване 0_ Kraftwagenverband m; постійне 0_
stапdіgег Verband m;
стале 0_
dаuеrпdег VегЬапd m; тимчасове
0_ voriibergehende Vereinigung f
об'єдн[ув lати vегеіпіgеп
об'єкт m Objekt n, Gegensland т;
0_
компенсаціі
(вирівнання)

Kompensationsobjek! n
Objektiv n, Linse f
fernglas

обектив т

іт

об'єм т Rаumіпhа!! т
обзнайомлюватн bekannlmachen
обихlд т
(..ходу) taglicher Ое-

brauch

т

n Bek!eidung f
Umlauf т; в обіrу іт Umlau!· 0_ струму 5!romumlau! т
ббід ;,. <обода) felge f, Radgiirtel
т; зубчатий 0_ Zahnkranz т;
0_ колеса Radkranz т
обідець т <_дцн) felge (, Rei!en
т, Radgiirtel т
обіжиик т Zirkular n, Rnndschreiобиттн

Обіг m

Ьеп n
обійми рІ

(..міь) Umarmung (,
, Um!assnng f
f Gehause n, Palronenrahmen т; набійна 0_ PalronenгаЬmеп m

обіймиця

обійстя
обійти

biegen

n

Gеhбft n
(небезпечне

мІсце)

aus-

обмана

ті!

zweihi\ndig,

Handen

обіцянка

beiden

f Versprechen n, Ver-

sprecbung (; особиста 0_ persбnlісhе Versprechung f:
уро
чиста 0_ leierliche Versprechung f

об'їжджати,

об'їздити,
об'lхатн
РаЬтІ),
0_ кінно umreiten
об'lжджений zugeritten

iiberho!en (wahrend der
bereisen;

об'їзд т Bereisung f, Rundlahrt f
об'їздити верхи abreiten (5trecke)
об'lздник т Zureiler т
обковування n Beschlagen n
обкопlувати, _ати umgraben, итsсhапzеп, тіl Graben versehen
обкопатися 8ісЬ ver8chanzen, 8ісЬ

einnisten

облавок т, край

f;

m

понтона

Bord

т, Bordwand
0_ ближчий до
береrа Landbord т;
лівий 0_

Backbord

т

облавковий
облекшення

Bord ...
n Er!eichterung f, ЕпІ
lastung f
облітати bel1iegen; 0_ райОн Raum
т abiliegen
Облік т Berechnung (; брати на
0_ berechnen, beriicksichtigen; 0_
витрати набоїв Berechnung f des
МunitiопsvегЬгаuсhеs;

Ver!ustberechnung f;
РаlгопепЬегесhпung
ZіеlЬегесhпuпg f

(;

0_ втрат
0_ набоїв
0_

цlлів

...
облбга f Ве!аgегuпg f, Zernierung
f, ЕіпsсhliеВuпg f (festung);
правильна 0_ Шrmliсhе Beiageоблікбвий

Вегесhпuпgs

гuпg f
обложенець т (_нця) Belagerte(r)
облбжник т Be!agerer т
[т
Облук m 5atlelbogen т; 0_ сІдла
Zwiesel f; задній 0_ 5alte!"lter
т; передній 0_ сідла Vorderzwiese! (; 0_ сідла 5attelbogen
т, Zwiese! f
обляrlати, -гтіІ beiagern, blockie-

ren, zernieren

облямівка f VorstoB т,
Paspel т; 0_ з шнурів
b~satz
обмана

m

Biese (,
5chnur-

f Tauschung f, Betrug т"
зорова 0_ Augenlauschung (;

обман..

оборотннц&

394

оптична 0_ ';pii~~h~, ' п.usсhuпg оборона t Verteidigung f, Schu!z
(; проста 0_ gemeiner &trug т;
т, Wehr f, Abwehr, (.; . ахтивна
. схладна 0_ komplizierter Беtгug
0_ aktive, ofiensive Verteidiguug
т, Tiiuschung f
f; артилерlйиа 0_ Artillerie",rобмеж~ции t! Einschrankung t,' Беteidigung f; близь ха 0_ Nahvergrenzung, f; 0_ виходити (з хаteidigцng f;
вогиева 0_ F~uerсарні, табору) Ausgangsbeschranschutz щ; державиа 0_ Relchskung f ' ,
verteidigung f;' ~ав~ята o~ ~art-,
обмежиих ·т ,(XYJ1eMeTa) Seitennackige Verteidigung f; збlРJlа
begrenzer т; 0_ підій",альиого
протиг.а~ова o~ Sammelgasschut~
мехаиіз",у Hohenbegrenzer тт; здержуваЛЬІІа 0_ hinhaltend,e
обмІлина f Untiefe (, Sancll)ank f
Verteidigung f; конечиа 0_ NotОбмір т МаВ n, Аusdеhпuпg f,
wehr f; краЙОВа 0_ Landwehr f;
Obervorteilung f Ьеіт Messen
Landesverteidigung f; 0_ храlJlИ
обов'язок т (,:.зку), повииність f
. Landesverteidigung f; мінна 0_
Рf1iсЬІ f, Schuldigkei! (; 0_ lІійМіпепvегtеіdіguпg f; морська 0ськової
служби
,Mi1itiirdiens!Seewehr f; 0_, )I'lOCTa Бгuсkепvегрf1iСЬІ f; 0_ допоміЧИОі служби
teidigung f; надбережиа 0_
НШsdіепstрf1iсht f; звJЛЬИИТJI від
Kusten[verteidigung f, -"chutz т;
0_ хів des Am!es епІЬеЬеп; 0_
наЗемна 0_ Erd[verteidigung f,
прнсяги Eidespf1icht f; службо_schutz т; наземна протиповнй 0_ Dienstpf1icht f
вітряна 0_ БоdепаЬwеhг f; паобов'язковий verbindlich, binde\!d,
СИВИ!! 0_ passive Verteidigung (;
verpf1ichtend, obligatorisch
півхолова
0_
hаlЬkгеіsfбгmіgе
обов'язувати, з_ verpl1ichten, verVerteidigung (; повітряиа 0_
binden; О_СЯ sich vегрf1iсhtеп
Luft[verteidigung (, ~сЬиІ, т,
ободовий Felgen...
....abwehr f; 0_ позиції Sle11ungsоббз m Train т, TroB т; автоverteidigung (; протигазова 0_
мобільиий 0_ Autotrain т; 0_
Oas[abwehr f, _schutz т; протиармії Armeetrain т; батерliiиий
летуисы\" протяаеропляниа оо- Ба!!егіеtгаі\! m; бойовий 0_
Fliegerabwehr f; протнтаикова
Oefechts[troB, _train т;гlрський
0_ Каmрfw~gеп,.." Tank[abwehr (;
0_ OebirgsdivisionstroB т; 0_
0_ рІчки FluBverteidigung f; 0_
другого розряду Oepack- ппсі
У,кріплеиь Verteidigung f der БеVerpflegungs[troB т; клунковий
festigungen; уперта 0_ hart0_ GepacktroB т; полковий 0_
niickige Verteidigung f
RegimentstroB т; полковий 0_ 0(jОР6ННИЙ Verteidigung~ ., .. ' АЬдругого розряду· groBe Баgаgе (;
,wehr .. " <lefensiv
стрілitвний 0_ MunitionstroB т;
обороиець т (_нця) Verteidiger m
харчовий 0_ Proviant[train т,
обороноздатннй verteidigungsliihig,
оббзиий Fahr...
[_troB m
wellrhaft,
обозинк т Trainsoldat т
оборонозд.атність
f
(...нОСТJI).
оббзинцтво n Тга.іпшеsеп n
Wehrhaftlgkelt Г, Verteidiguugsоо
fahigkeit t
оболоиа (. liііl1е (,
НііиІсЬеп n,
оборон[яТl~, _итн verteidigen, wehUmhtilluog (; металева 0_ Мегео, .s~hutzen; ,о-ся, _итися sich
І~llllііllе f; 0_ міии Mineflllulle
verteldlgeo, sich schiitzen slcl1
(; олив'яиа 0_ Бlеіmапtеl т; Оборот т Drehung f
' [~еЬгеп
ОХОРОНН,а
0_
Schutzhiil1e f; оборотність f (_ностн) WendigсліЗІІа 0-' '$сыlітьаи!t і; стаЛева
keit f
0_ Stahl[htille f, JПаоtеl т
оборотовий Dreh о о о,
Umdreобопільність f (_ности) Oegenhungs .••.. , RotatiQn,s о о
seitigkeit t
оборбтииця f Drehkranz т
•

•
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іібраз
Образ т

'1_ БОю

Gefechts·
bild n; '1_ влучень Treffbild n
обрахунйк т (_нку) Berechnung f
обрис
т
ИтгіВ
т, . Kontur
(,
Skizze (; '1_ літака Schatten~lug
zeug ,t
йбрисовий ИтгіВ .•. , Kontur •.•
Обрій т (_ріЮ) Oesichtskreism,
Horizont т
йбрік т (_року) (Pferde-)Futter n
йбруч т Reii т;
гумовнй '1_
Oummireifen m; пневматичннй
'1_ Luftreifen т; пйдвійний '1_
Ooppelreifen т
обсаджування . n
Bepilanzung (,
Besetzung f
Ьбслідування n Untersuchung f
йбслуга t Bedienung t;' без йб,СЛУ
ги

Bild n;

ипЬетаппІ;

0_

гармати

'Ве
.Jeute р!,
'1_ кулеме

dienungslmannschaft t,
Oeschiitzbedienung t;
ту Mascllinengewehrbedietiting f
Qбслуг[ов]ування n
Bedienen. n;
'1_
гармати
Bedienungsverrlchtung t;' домашне 0_ Aufwartung
t; санітарне 0_ Wahrnehmung t
des SапШіtsdiепstі!s
"
йбставина. f Lage f, Umsl,!nd т,
VегhіШпіs

n; бойові й_и Катрі

verhii1tnisse р!; вияснити '1---'1
klare Verhiiltnisse р! всЬа!!еп;
напружені ·й..:.и gespannte Lage f;
Qперативна '1_ operati"e Lage t;
тактична '1_ Karnpflage t
обстріл т BeschuB т, БеsсhіеВuпg

t,

Беstгеісhuпg t; артилерfі!ний
ArtilleriebeschieBung t; взЯти
під '1_ durch Feuer zudecken; га
ЗйВНй '1_ Оаs[ЬеsсhчВ т,. _Ье.
schieBung (; '1_ літаків .F1iegerbeschuB т; масйвий '1_ Massen·
beschllB т; йбмежений '1_ Ье
schriinkte БеsсhіеВuпg· .1;. ТPIlва
лий
'1_
OauHbe&ci)uJ3 .m; ,'1_
шанців ОгаЬепЬевсЬиВ т
'1_

ЬбстрілювалЬНИй

feuerbedeckt, Бе

schuB •..

йбстрілювання n Bestrekhung (,
БеsсhіеВuпg (; маСDве '1_ MassenbeschuВ "т;

пйдовжне

E1ings'beschieBung ·Г;
Grabenbestreichung f

'1_

'1_

шанця

йбхоплювання

йбстрілlювати.

-яти

ЬеsсhіеБеп,

ипІег

Feuer ЬаНеп, beslreichen .
EinschlieBung (, Uшz·іпgelung' (, Absperrung f
'
йбступання n Umzingeln ", АЬ
sperren n
обступ т

Обступ І ати.

zingeln,

_ити

uпіkгеіsеп,

ит

_реггеп

обсяг т Sph1ire (, Бегеісh т, Ит
!ang т, Rauminhalt
'1_ вйг
ню SchuB_. Feuerlbereich т; '1_
дії Tiitigkeilsbereich т; '1_ лій
ки Trichterumlang
'1_ нака
зйдавства БеfеhlsЬегеісh т;' рй
бочий й~ циліндра (автй) НиЬ
гаит т;
'1_ службя
Oienstbe-

m;

m;

геісЬ т

обтуратйр

tungslring

т;

,Liderungs_,

ОісЬ

т

йбтураціяf .Liderung (, Abdich· tung (ї автйматична й~ (арт.)
SelbstIiderung (; '1_ гарматня
OeschoBliderung (; '1_ замком
, VerschluBliderung (; '1_ набійнйі
, гільзн Hiilsenliderung f
йбтураційний Abdichtungs •..
йбтурувати. Щільнити
verdichten,
abdicllten
обтяжеlIня n Belastung t; змінне
0_ veranderliche БеІа:stuпg; Wech·
seIstrom т; кйрисне '1_ NulzbeIastung (; 0_ крил Fliichenbelastung (; '1_ йдиниці пйпереч
нйго
перенрою
Querschnittbeйбуренн;'" ЕmрБГllпg f .[Iastung f
йбух '" Беilгil~kеп Jm
йбхід т (йбходу)
Umgehung (,
Umgehungsmanover n;. 0_ діль
ниці Umgehen n des Abschnitles;
й:" місцевйсти Umgel1en " des
Oeliindes; '1_ рондн Rondegang '"
йбхіднйй . Umgangs; .•.. ,
Umgehungs. ; ...
обходнти Паnkіегеп, IImgehen, herumgehen; й_ся (без ч6го) епl
Ьеl1геп
йбхоплення n Urtlfassttng (;
йбокриле '1_ beiderseitige Umlassung
(; змагати Дй '0'- die Um!assung

·

· anstreb.n

йбхоплювальний

umlassend
" Umfas-

йбхоплlюванняn, _ення

sung (, Umlassen

,t'
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обчислення

обчислення n Berechnung (;
0_
запотребування'
Bedarfsberech-

nung f

об'!ищ[ув]атн

putzen

saubern, putzen,

аЬ-

оголошення

n Betiiubung

. t;

t

f

обшивка

Беsаtz т; 0_ з дерева
Holzbekleidung t; ШКіряна 0_
Lederbesatz т; 0_ тулуба літа
ка
Rumpfbaut
0_
шахтн

t;

Schachtbekleidung f

обшнр т Raum т, Bereich т, Ое
ЬіеІ n; 0_ арміі Armeegebiet n;
0_ бойових дій Kamplgebiet n;
0_ БОю Oefechtsbereich т;
0_
вогню Feuerbereich т; воєнннй
0_
Aгme,,-,
Kriegs \gebiet n;
етапннй 0_ Etappengebiet n; 0_
звlдів
Aufkliirungsbereich
т;
крайовий 0_ tieimatgebiet n; 0_
краlнн, держави Landesgebiet n;
операцlйннй 0_ Operatibnsgebiet
D- розташування ешелонів

n:

Stalfelgebiet n

обшукування
обшукуватн

n

Dш"сhsuсhuпg

absuchen

n,

n

овan[ь] f Eirund
Оуаl
овальннй eirund, оуаl
овес т <вівса) Наlег т
овороть f
Drehwirbel т, РіуоІ
gabel
0_ із підіймальннм ме
ханІзмом Pivotgabel
тіІ НеЬе
vorrichtung; 0_ цlвн Rohrdorn т
Мнр т Hengst т;
чищеннй 0_
halber Hengst т

t;

t

Beschau t, BesichObersicht (, Rundschau
Wallenmusteruog t;
інспекцlйннй 0_ Inspektion t, Іп
spizierung (; 0_ коней Plerde-

огляд т <_ду)

tigung

t,

арреll

т;

0_ зброі

круговий 0_

Кгеіз

iibersicht t; лікарськнй 0_ arztliсЬе Untersuchung (;
0_ м'яса
Fleischbeschau (; побіжннй 0_
fliichtige Besichtigung t; осоБИ
стнй 0_ регsбпliсhе Besichtigung
(, Augenerkundung t
огля\датн, -"утн besichtigen, тп
stero, вісЬ etwas апзеЬеп
огляда'! т Beschauer т, Inspekоглядннн pl Beschau t
[Іепг т

t

t,

Ве
'Vегбlfепtliсhung
мобілізаційне 0_ МоЬilта

n Verkiindung

t,

kanntmachung

chungskundgebung

gesaubert, geputzt
обценькн pl <_ньок). Kneilzange
обшнвання n Beniihen n
об'!ищеннй

t;

однокlнннй

оголомшення

t

оголо\шуватн,
_ситн
vегkііпdеп,
Ьеkапnt \тасЬеп, ~еЬеп
оголятн епtыБепn
m, гл. вог6нь

огонь

огорожа

Iriedung

m

f Hecke (, Zaun т, Еіп
t, Einzaunung t; 0_ із

колю'!ого

дроту

zaun m

5tacheldraht-

ограничуватк beschriinkeo
огрів[ання n] т Hejzung
EГWaг
mung t; нафтовий 0_ 01heizoog
t; паровий 0_ Dampl\erwiiгmung

t,

(, J1eizung

t

одержання n
т, ErhaHen
одерж[ув]ати

n

одвірник т Рfбrtпег т

Empfaog

т,

Erhalt

emplangen, erhaHen,

bekommeo
одержувач т льоиу Lбhоungsеm~

liingег т: 0_ платні Oag,,-, Ое
halts\emplanger т, Oagisl т

одииець т <...:.нцЯ)

lediger, аllеіп
slehender Mensch т
t Einheit t; бойова 0_
Kampleinheit t; вйща 0_ hбhеге
ЕіпЬеіl t: вІйськова 0_ Verband
т; маршова 0_ Marscheinheit t;
морська
0_
Flotleneioheit t;
нйжча 0_ j(leioere Einheit t; на
прямна 0_ AnschluBeinheit (; о
наступу Angrillseinheit t; так
тйчна 0_ Oelech!seinheit (; 0_
тепла Waгmeeiohei! (; ударяа 0_
SloBeiohei! t
одлічка f (з платні) Abzug т; 0_
з льону Lohn..., Lбhпuпgs\аЬzug
т; 0_ за прохарчування Abzug
т liiг Verpllegung; 0_ иа пея
сlйний фоид
Pensionsabzug т:
0_ за харч Abzug т lііг Уегодлука f Trennung f
[pllegung
однІсть f <-"ости) Einheitlichkeit
t; внутріШня 0_ іппеге Einheillichkeil (, іпnегег НаН т
одновартісний gleichwertig
одновежовий eintiirmig
однокІнний
Einspiinner т; еіп
spiinnig
одиийця
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ОДНОКолІйний

одно!колlйний, -путній

eingeleisig

eing!eisig,

одиокрил m Eindecker m; ВНСО
кокрилий 0_, внсококрил НосЬ
deeker m; НИЗЬКОКРИJlНй 0_,
ннзькокрил Tie!decker m; пара
солевидннй 0_ Schirтeindecker m

одноlМісцевнй,
еіпет Si!z
односlдець

m

~собОвнй

(...дця)

одностайність

f

0_

(..ности) 6пЬеі!

Paradeuni!orт

f;

позаслужб"вий 0_ Ausgehanzug
Ш; польовий 0_ Felduni!orm f;
пох/дннй 0_ Feldanzug Ш; служ
БОвнй
0_
DienslJuni!orm
Jock Ш; святковий 0_ Parade-

f,

uni!orт

t
t

одиосхильиий

t

dung

schriftsmiiBig angezogen
Bekleidungs ...
озбр"еНIІЯ n Bewalfnung t, Бе
stiiсkuпg t (Schifl), Armierung t

Iichkeit f, EinfOrmigkei! f
однострІй m
(_рою) Uni!orm f;
ВО{ЩЬКИЙ
0_ So!dalenrock
Ш;
парадний

anzug Ш;
стор"жовнй
0_ в
rар"lз"нl ,S!andorlwachanzug Ш;
учБОвий
0_
Obungsgarnilur t;
0_ шанця
Sсh!itzепgгаЬепЬеklеі

суходІльний

m;

0_ нищильник Landjagdeinsitzer m
однозакис
m вуглецю коып-

oxyd n

t;

стійк"вий 0_ Wachposlenbekleidung '; стор"жовий 0_ Wacht-

ОДЯГlllений, _утиli апgеzоgеп; ие
хаЙIІО 0_ пісhl sauber апgеzоgеп;
не за формою 0_ пісЬ! vor-

si!zer m (Flugzeug);

Kaтp!einsi!zer

ті!

(літ ак) 6п
бойовий 0_

окравка

0_ Ьеsопdеrег Апzug m; 0_ спо
ховиии
БбsсhuпgsЬеklеіduпg

одяг"вий

(l'еs!uпg); артилерlliие 0_ АrlіІ
Ierieausriistung t; 0_ в гармати
Gesch!itzausrfislung t; 0_ ко
рабля Bestiickung f des Schiffes;
0_
фортецІ Armierung
der
l'еsluпg
озБР"ЄIІИЙ bewaffnet, bestuckt
озбр"lюватн, _Іти Ьеwаlfпеп, Ьеstiicken, ausrUsten;
О-СЯ
sich

t

г!іslеп

тіl

еіпег Ббsсhung

оди"хlдь
(кінь) РаВ_, ZеЩgапg
однощ"глий тіІ еіпет Mast
[т
однощог л"вець
m (--вця) Еіп-

тasler m
одтінlятн, -йтн schattieren
одур m (Kop!-)Schwinde! m
одушевлення n Беgеіstегuпg
"ДЯГ m Беklеіdung t;
арештантський 0_ Arrestan!enanzug Ш;
верхній 0_ Oberkleid n; вихІд
ний 0_
StraBenanzug Ш; газо
непрониклнвнй 0_ gasdichter Ап
zug m; державннй 0_ КоттіВ
anzug m; 0_ для вправ Ехег
zieranzug m; добиратн 0_ Uni!orm f anpassen; захисний 0_
Schutzanzug т; кам'яиий 0_
Steinbekleidung
касаренннй 0_
Hausanzug Ш; літунськиіі 0_
l'Iiegerbekleidung f; 0_ на пере
ліку
AppeI1anzug m; непрома
кальний 0_ OIanzug m; похІд
ний 0_ FeI<L, Магsсhluпіfоrm t;
протиіперитннй 0_ LosL, Уре
rЩsсhutzапzug
Ш;
робітничий
0_ АгЬеіlsапzng m; спецlяльний

t

t;

оздор"влеllНЯ n Sапіегuпg f
озекерит m Erdwachs т, Ozokeril m
"зеро n See Ш; ШТУЧllе 0_ Sperr-

see m

ознака

f MerkmaI ",

Кепnzеісhеп

п;

АnzеісЬеп

0_ иаступу

griffsanzeichen п
означення n КеПlL,

",

Ап

Беlzеісhпuпg f
окалічіння f Vегstiimmеluпg
окалічlти Kr!ippeI m wегdеп
"кнс m Oxyd п
окислення п Oxyda!ion
окlвка
Kausche (Ring аи. Еіsеп)

окІл

t

t

t

t

m (_"лу) Uтgegend " Umkreis m
окІп m (ок"пу) Erdwall m, Уег
"клнк m Zuru! m
[sсhапzuпg t
оклюзія f VerschluB m, Оkklusіоп t
"ко n Аngе n; на 0_ пасh AugenтаВ п;

г"лим "ком

ті!

ипЬе

walfnelem Auge

t

ок"лиця
Мiitzеnrапd m; Gegend f
ок"лишній іп der UтgеЬuпg Ііеgепd

m Аugепmеssеr т
ок"пування n ЕіпЬаи m
ок"п[ув]ати шngгаЬеп, umsсhaпzеп
окравка f АЬsсhпіlzеІ п
окомІр
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окрайок

окрайок т Rапdlеіs!е

f

окремІсть f
<_мостн) Веsопdег
окремlПI'Rнй vегеіпzеl!
[Ьеі! f
окріп т о <_р6пу) kochendes Wasокріпник т Siedekessel т
[ser"
oKpyra f Вezirk т, Кгеіз т, ВегеісЬ
т;
адміністративна
оо VегwаltuпgsЬеzігk т;
військ6ва
0_ Wehc, МilШігlkгеіs т; вій
. ськ6во-тернторіИJlьна. 0_ МіІі
tarterri!orialbereich т; воєнна 0_
Агmееіпsреktiоп
(; етапна 0_
Е!аррепЬеzігk т;
к6рпусна 0_
Korpsbezirk т; 0_ поп6внення
ЕгgапzungsЬеzігk т; призовиа 0_
Ersa!zbezirk т; YKpalHCLKa вій
ськ6ва 0_ Ukгаіпіsсhег Militar'bezirk т
ОКУJlЯР т Augenglas ", Okular n
ОКУJlЯРИ рІ <_рів) Вгillе (; 0_ до
стріJlЯНИЯ SсhіеВЬгШе (; захнснl
0_ Schutzbrille (; лlтунськl 0_
Fliegerbrille (; 0_ протигаз
[никІа МаskепЬгШе (; протиснl
г6вІ 0_ SchneebrilJe f
окулярннй Okular .. , Augenglas ..
6куп
Kriegsschatzung f
окупація f Bese!zung (, Okkupalіоп f
окутий залізом eisenbeschlagen
окуття n Beschlag т
оливниця f <-пі) Lol ", Senkblei
n, Seetiefenmesser т
6лнво n Вlеі n
олив'яний ыіегп,' Вlеі ...
олівець т <_впя) Bleistilt т; ко
льор6вий 0_ ВuпL, рагьепыі\-
s!ilt т; хемfчннй 0_ Kopiersti t

,N

олій т,

гл.

олІя

f

[т

олія f (....JIii) 01 n; U_ дО rвин
тlвки Gewehrol n
оліюватий ollWrmig, J-rtig'
омана f Trug т, Tiiuschung (;
ввести в 0_ ІііuзсЬеп; вводити
ворога в 0_ den Feind іііuзсЬеп
омнляти verleiten, tauschen
оміднення n Verkupleгung. f
омнібус т Omnibus т, КгаіІоmпіЬпз т
онуча f РuВlарреп т
6пад т Niederschlag "'; атмосфе
ровий 0_ atmosphiirischer Nieder·

schlag

т

ОПОJl6нка

опалювання

n Beheizung

опанl6вуватн,

beherrsthen,

t

'0

\

_увати еіl1l!еЬmеп,
ВезіІ. ergreifen VOH

опанування n Eroberung f
опаицерувания n Рапzе" т, Рапzе
rung (, Верапzеruпg f
6пар т Verbriihung (, Вгапdwппdе f
опаска f
Binde· (; нарукавиа 0_
Armbinde (; полотенна 0_ Lei-

nenbinde f

'

оператИвний operativ, Орегаііопз ..
операцін f ОрегаІіоп f
опертя n Anlehnung f
оперуватн 'орегіегеп, wirken
опlнратнся, _ертнся
sich s!ii!zen,
зісЬ lеЬпеп; widerlsetzen, ....stehen
6пнс т Beschreibung f; 0_ б6ю

Gelechtsbeschreibung (; 0_ Коня
(бланкет) Plerdenational n; 0_
місцевосн GeНindebeschreibung f;
усннй 0_ miindliche Beschreibung f
6пнт m Vегhбг ", УегпеЬmеп n; лікарський 0_ Мarodenvisite f
опитування n УегЬогеп n
6пій т <_ію) Оріпт n
6пік т Verbrennung
(, Brandwunde ,.

6пір

т

<6пору)

Widerstand m;

0_ в диханні'Аtеmwіdегstапd

m;

головиий 0_ Hauptwiderstand т;
завзятий 0_ ziiher Widerstand т;
місцевий 0_ 'Lokalwiderstand т;
0_
повітря
Lu!twіdегstапd
т;
ставити 0_ Widerstand т lеіstеп;
стаВИТJI в6рогові 0_ dem Feinde
die Spitze Ьіеtеп; 0_ тертя ReiЬuпgswіdегstапd '"
.
оповивання n
Einhiillung f (іп
Windel); 0_ газами Vernebelung
(, Vergasen n; 0_ мряк6виною

Einnebelung f
.
f Anzeige f (von Post),
Beilachrichtigung f
оповlщ[уваlати, -стити kundgeben,
benachrichtigen, bekanntgeben
оповіщения n Anschlag т, Kundgabe (, Bekanntmachung (; '0_
війни КгіеgsЬеkаппtmасhuпg (, 0_
оп6вfcтка

мобілізаці'l Mobilmachuilgslb~lehl
т,

_kundmachung f

опол6ник т Косhlбffеl т,

kelle f

опол6нка

f Eislotb n

.

Schopl-
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ОПОJlЧ~ННЯ

ОПОJlЧ~IІНя

nLandstur~ Landsturmlт

ополч~нець т <_нця>
soldat т, .Jt\ann т; вишколе
ннй 0_ gedienter Landsturmmann
т; невишколений 0_

Landsturmmann т
опоиа f Vorhang т,

ungedienter

НіШе f; 0_
бальону ВаllопЬііllе f
опора f Riickhalt т, Stiitze f; Аи!
lage f; 0_ з земляних мішків
Sandsackunterlage f; 0_ мосту
Briickenstiitze f; подвійна 0_ мо
сту рорреlіосЬ n; сторчова 0_

senkrech!e Stiitze f

опорожнення n Abschub т
опорожнlювати, -ити raumen, lее
опорядження n Versorgung f [ren
оправа
Einfassung (; 0_ попер~чноі поз~мннці Einfassung f

t

der Radstandlibelle .
оправlлятн, -"тн einfassen, еіпЬіп
den; о_ся, -"тнся 8ісЬ erholen
опрічннй ge!renn!, separa!, abgesonder!
опудало n Vogelscheuche (, Рирре
(; 0_ ст~жача Scheinbeobach!er m
ОПУКJlИЙ gеwбlЬt, konvex
опуклість f <-"остн> Ausbuch!ung
f, WбlЬuпg (; 0_ рисунка Wбl
I)ung f der Zeichnung; 0_ землі
WбlЬuпg f der Erde
опуст т Schleuse f
опух
т
Anschwellqng (,
Оеschwuls! f
орrаи т .organ n;
виконннй 0_
Aus!iihrungsorgan n; o~ владІ' Ве
Mede (; 0_ охоронн Sicherungsorgan n; 0_ розвідки Au!k13rungsorgan n; 0_ сполучення,
комунікаціі Verkehrsanstalt f; 0_
ст~ження Beobachtungsorgan n;
центральний 0_ заготівлі Zentralbeschaffungss!elle (; централь
ний топографічний 0_ .НаuрtшеВ-

5ІеНе f
організатор
організація'

війська

m Organisa!or

t;

t

nisierung f

орден т Orden т; 0_ З3 боєвІ
чинн Kriegsorden т; 0_ за за
CJlYfH Verdiens!orden т; надіJlИ
ти когось орденом еіоеп Ordeo

verleiheo

орденський Ordens
ордер m веІеы т,

zeichen n

...
Order (,

ordonoanz f

орднната f Ordinate f
op~Hдa f РасЬ! f
орнгінал т Origina! n;

згідно з
о_ом !iir die Richtigkeit
орієнт т Orient т
орієнтацlйннй Orienlieruogs .•.
орієнтацін f Orientierung (; 0_ по
малих пр~дметах K!einorientie-

rung f

.

орієнтир-бусоля

lюmраВ

m;

t

Orienlierungs.

'ГОJlовюій 0_ НаирІ
т
орієнтування
Orientierung (, Ortung f (Flug~eug); 0_ в Micц~
вості das Zurechtfinden іт Ое
Шпdе; 0_ за наз~мннми предме
тами Bodenorienlierung f
оріl!нтув;іти. orientieren; о_ся "ЇСЬ

richtpunk!

n

t

0_

Heeres_> Trupperilgliederung (; воєнна 0_ Kriegslorgal)isation (, ...gliederung (; 0_ воен
ного ПРОМНСJlУ Organisati"n f
cter Kriegsindustrie; 0_ ВОЄНЩ>ГО
часу Kriegsgliederung (; 0_ до-

АЬ

ордннарець т <_рця> Ordonnanz
(; кінннй 0_ Meldereiter т; осо
бистий 0_ реrsбпliсhе Ordonnanz
(; пІший 0_ Meldelganger т,
_lii,!!ег т; 0_ старшйюі Ordonnanzoffizier т; 0_ штаБУ. S!abs-

orientieren, sich zurecht!ioden

т

f Organisation (;

орчак

возу Nachschubeinrichtung (; 0_
зв'язку Verbindungsanlage (; 0_
здіймання
Au!nahmeorganisation
(; 0_ маршу Marschordnung
0_ оборонн
Organisation f der
Verteidigung, der Abwehr; 0_ по
вlтрооборонн Luftschu!zorganisaliоп f
організацlйннй organisa!orisch
організованість
<-"остн> Orga-

opK~CTpa
КареНє (, Orchester n;
0_ сурмачів Hornmusik f
орудування n Handhabung (;
0_
зброєю Waffenhandhabe
орудувати
ЧІІМ
handhaben, Ье.
nu!zen; вміJlО о...: geschickt hand_
hЗ!Ьеп
ОРЧ3J.( т· Satte!lbaum т, Jюck т

t

орчик т Ortscheit n, Strangholz n
орчиковий Ortscheit .••
осад т Bodensatz т
осада f Ansiedlung f, Коlопіе f
осадник т Kolonist т
освІта f BiIdung f; військова 0_
МіІШігЬilduпg f
освітлення n ВеlецСЬІung f, Licht n
освІт лювальннй

Leucht •.•

оселя f Ansiedelei f
осердя It Кегп т, Oesch08kern т;
Herzbeutel т; залІзне 0_ Eisenkern т; 0_ кулі Kugelkern т;
сталеве 0_ Stahlkern т
осередня n Юаррепsсhгапk т
осередок

т

Mittelpunkt

(-дку)
т; 0_

Zentrum n,

допризовної
підготови Zentrum n der milШ\
rischen Vorbereitung; 0_ снопа
траєкторії
Oarbenkern т; 0_

тиску Dгuсkmittеlрuпkt т
осібняк т Individuum n
n Landen n; 0_ в тумані
NebelIandung f; 0_ літака FIiegerlandung f; 0_ на показанім
місці ZіеІІапduпg f; 0_ поза ле
тищем AuBenlandung f;
прнму
СОве 0_ No!landung f; промІжне

осідання

0_

отвір
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орчик

Zwischenlandung f
notIanden

осідатн примусово
осІдланий gesatteIt
осідлатн satteln
осідок т.
місце
Aufen!ha\tsort т

пробуваннп

n

осічка f Versager т (Oewehr)
оскарження n Anklage f
оскарж[ув laTH, _ити anklagen, Ьеschuldigen, цп!ег Ank\age steIIen
ослаба f Schwachung f; 0_ вогню
Dаmрluпg f des Feuers
ослабlати, -іти schwach werden
осліпlити, _ляти blenden, уегып-

den

ослІплення'"

dung f

BHndheit f,

ВІеп

ослоиа f Schleier т, Schirm т,
Вedeckung f; стала 0_ s!andige
Вedeckung f
ослюк т Maulese\ т
оснастити be!akeln
оснащення n Takelung f,
Ta\L,

Takellwerk n

оснащуватн (корабель)

takeln

основа

т, Orundlage f,
активна 0_ positive
деревляна 0_ ':I<?lz0_ мірника
УlSlег

f Orund

Un!er\age f;
Orundlage f;
unterlage f;
lиВ
т,
Aulsatztrager т; 0_
мушки KomlluB т, j}alter ,т,
Kornlager "; пасивна 0_ passlve
Orundlage f
особа f Person f; військова 0_
МіІШігрегsоп

f;

задня

двІйці НіпІегтапп т;

0_

в

приватна

Privatperson f; службова 0_
Dienstperson f; урядова 0_ Amtsperson f
останок т (-НКУ) Rest т; до о_
ку restIos
осторога f Wamung f
острів т (_рова) Insel f
острога f
Spom т; колісна 0_
Sandgreifec т; натиснути 0_ ою
Sporen р! geben
острокіл т (_колу) PaHsade f
осуІватися, -нутися abrutschen
осуд т Auslspruch т, ...sage f
осуджувати Kritik f аЬЬаlІеп
осушувания
n АЬ_, Entlwasserung f
осушувати аЬ_, entlwassern
осцильограф т OscilIograph m
отаборитися ZeIte р! aulschlagen
отава f Orumt n, Orummet n
отвір т (-нору)
Ollnung f. Leck
0_

0_ амбразури Sсhаrtепбllпuпg
0_ бензинового бака ЕіпПuВ
т; випускний 0_ Ацзlа8бllnung
внтічний 0_ АusПu8ollnцng
f; вхідний 0_ кулі,
стрільна Einschu80lfnung f; га
зовий 0_ Оаslбlfпung
_lосЬ n;
газовідвідний
0_ GasаuslаВбll
nung f; газовпускниіі 0_ Оа.
еіпlа8бllпuпg f; 0_ для вІддиху
Mundloch n; 0_ до наповнюван
ня FiilIoch n запальниіі 0_ Brand10СЬ n; клиновий 0_ КеЩlоch n,
_бllпuпg f;
круглий 0_ runde
Ollnung
лііікуватніі 0_ ТгісЬ
tегбffпuпg f; малий 0_ kleine 011nung
набlйннй 0_ замКа Ра
troneneinlage f; 0_ окуляра Еіп
blick т; паровідвідниіі 0_

n;
f;

stutzen

f;

f,

f;

f;

Dаmрfаuslа8бllпuпg

ннй 0_ Ziindlбllпung

f;
f,

підпаль

_lосЬ

n;
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6твір

очайдуmнlсть

отруєннй

Nahsicherung t; бойова 0_
Oefechtssicherung (; бокова 0_
Seiteolschutz т, _deckung і. -ві
cheruog (; 0_ вІйська Sicherung
f der Truppe; 0_ границь
Orenzlschutz т, _wacht (; дн.
мова 0_ Nebelschu!z т; заліз
нича
0_
Eisenbahoschutz т;
Ізоляційна 0_ lsolierschutz т;
наз~мна 0_ Erdschutz т; неру
х6ма 0_ unbeweglicher
Schutz

t

т; нерух6ма бокова 0_ вІеЬеп
de Seiteodeckuog (; 0_ маршу
Marschsicherung (; мІнна 0_ Мі
nenlsperre (, _schutz т; 0_ пе
ред
ковзанням
O!eitschutz m;
передова 0_ УогЬиІ І, Avan!garde (; повІтряна 0_ Lul!schut,
т; похідна 0_ Marschsicherung
t; протнбаль6нова 0_ ВаНоо

провідний

0_ Damplaustrilts!och
n; штурмовий 0_ (в дротяних
переп6нах) Sturmgasse
от6са
НаІІе!еіпе (; 0_ з зач~

f

f

пою НаНе!еіпе f тіІ Haken
от~чення n EinschlieBung (, Umzшgе!uпg (, UIIL, Einlkreisung (;
TiCH~ 0_ Umk!ammerung f
от6чlуватн, _итн umlgeben, -,"іп

gen, -"ingelo, _Iasseo
vergiftet; 0_ газом Oaskraoke(r) т; (Adj.) gasvergiftet
отруєння n Vergiftuog (; повільне
0_ sch!eicheode Vergiftuog t; 0_
ф6сгеном Phosgeovergiftuog t
ОТРУйlний, _ливяй giftig
отруйннк т Vergilter т
отруйнІсть fJ-"ОСТИ) Giftigkeit
отруlювати,
тн vergifteo
отрута

gilt n

ош

офензнва

f

n;

нарнвна 0_ НаиІ

гл. обор6нна дІя f
(; відтяжна 0_ ЕоІ

Offeosive
!astungsollensive f
офіц~р т,

гл. старшииа т

ош-

zier m
офіц~рськнй гл. старшинськнй
оф6рмлення n Oestaltuog f

охайність f <-"остн) Sauberkeit f
охол6джlування n, _ення n КііЬlung
Abkiihlung (; водян~ 0_

t.

,Wasserkiih!uog (; 0_ мот6ра. ру
шІя Motorklih!ung (; плинне 0_
Fliissigkeitskiih!ung (; повlтрян~
0_ LuftkUh!uog (;
хемlчне 0_
chemische Kiihlung (; 0_ цівкн
(Oewehr) Laulkiih!ung f
охолодний І<ііЬ! ..•
охол6дннк т Klih!er т
ох6плення (крнла) Um!liige!uog (;
ухнлятнся п~ред 0_ sich еіоег
Umk!ammerung entziehen
ох6плюватн (фронт в6рога) eilL,
umllasseo, iiberfliige!n; 0_ ззаду
іт Riickfo lassen
охор6на f Schutz т, Wache {, Ве
wachung t, Sicherung (; 0_ ар
тнл~ріі Artilleriedeckung (; без
посередня
0_
uomittelbarer
Schutz т; 0_ берегІв Kiis!enlbewachung (, _schu!z т; блнзька

0_

abwehr (; протигазова 0_ Оав
schu!z т; протнлетунська 0_
Fliegerschutz т; протитанкова
0_
Taokabwehr (;
0_ рІчки
F!uВbewachuog {; 0_ розташу
ваиия Un!erkunftssicherung (; ру
х6ма 0_ bewegliche Sicherung (;
рух6ма бокова
0_ bewegliche
Seitendeckung t; сторожова 0_
Posteosicherung і. Vorposten m;
0_ типу RiickelL. Heimatlschutz
т; фnянкова 0_ F!ankenlschutz
т, _sicheruog t; фрон~аnьна 0_
Fronta!sicheruog (; хемlчна 0_
Oaslschutz т, ..abwehr f
охор6нннк т Sicherungsvorrichtuog
(; 0_ н6са Nasenschiitzer m
охоронІяти, -ннтн sichero (takt.),
bewachen, schiitzen
ох6тннк т Freiwillige(r) m
6цlн[ка іІ m
AbscMtzuog (, Ве
urteilung і. Bewertung (; 0_
місц~вости
Oel~odebewertung (;
0_ обставин Beurtei1uog f der
Lage; 0_ Tep~HY Oe!aodebeurtei!uog (; 0_ ціпІв Zie!bewer!uog f
оцІнювання n Bewerteo n,
АЬscMtzen n
оцlнюватн eilL, ablscMtzeo
очайдушиий verwegeo
очвйдушнlсть f (-ности) Verwegenheit f

очепа

пальовиli
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очепа

Bootshake~ т
Schillrohr п, Schilf n
n Reinigung {, Riiumung {; 0_ пн\нців Orabensaube'
rung f
-

t

очкур 10

Leib_, Hosenlriemen 10
ошурка t Feilspan 10
ошанцьбваннй vers,chanzt
ощадження n Ersparnis f; 0_ сня
Krailersparnis t
.

очерет 10
очищення

п

t Pause {;
!echtspause {;
SchieBpause f

ш,вза

бойова п_ Ое
стрілянню

.І_В

шігlоРок 10, _ірка t Hiige1 10
падання n FаНеп п, Stiirzen n;
"- температурн Temperaturge!аНе n
ш'зур 10 Юаuе f

пайка

{.

пайОк т. РогІіоп

f

(Тіе

ге), Ration {;
"- вівса На!ег
гаliоп {;
"- воєнного часу
Кгіеgsрогtiоп f; военна п_ фу
ражу K"iegs!utterlportion f, -га
liоп {; добова п_ Tageslportion

f. _dolalion {;

добова

п_ хар

чів Tageslportion f, _verpflegung
t; додаткбва п_ вівса Ha!erzubuBe {; додаткбва п_ фуражу
Futterzusalz 10; збільщена п_
verslarkle Ration {; збlльщена "харчів
verstarkle Porlion {;
звичайна "- погта!е Ralion f;
иедотбркана п_ eiserne Ration' f,
РогІіоп {;
нормальиа п_ norта!е Porlion f; пбвна "- уоНе
Portion {, Ralion f; польова п_
Fe1dlportion t, _ra!ion {; рез ер
вбва "- Reservelporlion t, _га
lіоп f,
eiserne Portion f; "тютюну Tabakportion f; харчо
ва п_ Verpflegungslportion t, _
гаlе f; хлібова "- Brolpor!ion f;
фуражна "- Furageralion f
пайковий Рог!іоп ...
пака f Кisle (, ВаНеп 10
пакгавз 10 Packhaus n
пакет 10 Pakel п,
Packchen п;
індивідуальний п_
(Not) Ует
bandpackchen п; пальний п_
Brandpakel п; перев'язниli п_
Verbandpackchen n
пакт 10 Pakt 10 і "- 10 Hearpecii
Nichlangrilfspakl 10

пакування n Packung
пакувати packen
пакунок 10
<_нка)

f
Packchen

,І,

Oepack n

палата f ОетасЬ п, Pa!asl 10
палаш 10 Kiirassierldegen 10, _ра11asch 10, krummer Reitersiibe1 10
палення n Heizung {, Feuerung {;
вугільне "Koh1enleuerung {;
"- груббк Olenheizung {; п_
течним паливом Olfeuerung f
палетка f (площомlрна картатка)

Zie1gevierttafe1 f

палець 10 <_льця) Finger 10; Zehe
{; великий п_ Daumen 10; вка
зівний п_ Zeigelinger 10; під
мизииний "- Ringlinger 10
паливнйк m
Heizraum m , Feue-

rung

шlл.иво

t

n Betriebs_, КгаЩstоff ііі;
Heizmaleria1 П; течне "- Heiz01 n
паличка f Stock 10, Stбсkсhеп n,
81OSBe1 10; барабанна п_ ТгоПl
me1stock 10; деревлl\на "- Ho1zslOckchen n
палlт 10

K-Sloif

(бойовий
10

газ)

РаШ

n,

t

палуба
Verdeck п; головна "(корабель) ОЬег_, Hauplldeck n;
нижия п_ Unlerdeck n; опанце
рбвана п_ Panzerdeck n

f Plah1 10; мостбва "jociL, BriickenIP!ah! 10
". паливо n Tгieb~, КгаЩslo!! 10
'

шlля

пальне

пальник 10
(л ям пи)
Вгеппег
т;
ацетилеиовий "- Azely!ensauerslоflЬгеппег
10;
Бунзеиів
п_

Bunsenbrenner

т;

Gasbrenner 10
Plah! ...

польовий

газовий

"-
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пам'ятка

1Їa~'IiTKa

n; па п_ ку

f Andenken

zum Andenken

пам'ятник т Denkmal

пам'ять f {_ти>
панеля f Рапееl

п_

n

Gediichtnis n
n (hOlzerne Wand-

bekleidung)
Panik f
panikartig
,
f Geschiitz_, Rundb!ickl., fernrohr n; Panorama nі гар-

паніка f
панічний
панорама
матня

П_

fernrohr 1'1;
sichtsskizze f

АrtШегіе-RuпdЬ1ісk
П_ місцевости Ап

пантограф т AlIzeichner т, Рап
tograph т (Werkzeug zum Zeichпеп)
пантофлі рІ (-.дів> Pantofleln рІ
панування n
Herrschaft (; п_в
повfтрі Luftherrschaft (; п_ на
морі Seeherrschaft f
панцер т, панцир т Раnzег т,
Harnisch т; боковий п_ Seitenpanzer т;· кільчастий п_ Ке!!еп
panzer т; кулеметннй п_ Ма
schinengewehrpanzer т; нагруд
ний "- Brustpanzer т;
палуб
ний п_ DeclL, Oberlpanzer т;
поперечний
п_ Querpanzer т;
поясний "[корабля]
ОіігІеl
раnzег

т

панцерний

Panzer ... , gepanzert

панцерннк т, панцир ник т Рап
zerschifi n; лінійний п_ Hochsee-

panzerschiff n; прибережннй "Kiistenpanzerschifi n
панцерЬБІІня f Panzerkuppel f
панцеробlйиий panzerbrechend
паицерований Ье_, gelpanzert
панцеровІз т Раnzегwаgеп т

n

панцерокабель т Panzerkabel
панцеродрезина (, Раnzегdгаіsіпе

t

t

паицероrраиата
Раnzегgгапаtе
панцеромашина f Panzermaschine f
панцеросили рІ Panzerkrii!te рІ
панцероплятформа
РаnzегlЬеІtung (, _рlаttlогт f
'

t

t

панцероплйта
панцеропоїзд т

панцеросйла

паllцерувати,

t

Parizerplatte t
Panzerzug т
Panzerstiirke t

0_

zern

папlр··т

Раріег
АsЬеstрlфіег

n;
1'1;

раnzегп,

парІС

АlІsgа:пgssсhгіftSШСk n; восковіій

'

Ьерап-

-азбестовий п_

вихідийй

"-

Wachspapie\' n;

'встynнйй п_

Еіпgапgssсhгiftsшсk
n; І<опlю
вальиий п...: KohleIL, В1аоlраріег
n; листовний п_ ВгіеІраРlеІ" n;
Jlінlений "- !iniїertes Раріег n;
перебивийй
"- Durchschlagpapier n; писальний п... Schreib-

раріег n; рнсівнй,!ий "- Zeichenpapier n; світлочутлitвий "lichlempfind!iches Раріег n; ци
гарковий п_ Zigarettenpapier n
папірня t Papierfabrik (,
'
папіроска f Zigarette f
пара' f Оатр! т, Schwaden т;
'Рааг n; водяна "- Wasserdampf
'т; дишельна п_ (коней) Deichselpferqe рІ; п_з комина паротигу Dampflahne ,f; запасна "(коней)
Reservegespann n; пе
'редня . п_ .Vorder(pferde)paar n;
середня n:.... Mitlelpferdepaar n;
спрацьована "Abdampf ·т;
стиснена п_ gepreBte Lnft f
параболи

f

РагаЬеl

t

f Parade (; військова п_
Heerschan f; жалобна п_ Тгаоег
parade f; переводити п_у Revue
f abhalten; "- перед володарем
Kaiserparade f; похоронна "Lеісhепрагаdе
(; приймати п_
die Рагаде abnehmen

"арада

паралеля f Рагаl1еlе t
параліжування n Lahmlegung

параліжуватн

(вогнем)

Іеп, lahmlegen"
парапет т (форт.)

Brustwehr f

.

f

niederhal-

Briistung (,

'

парасоля f Schirm т
парафіна t РагаШп n
парашут т, гл. летошід т РаН

'schirm

т

парк m Park m; авіяційннй, ле
туиський
п_
Flugzeugparkm;
автомоБІльний п_
Кгаftwаgеп
park т; артилерійннй п_ Artil, leriepark т; армійСький "- Armeepark т; арміilський ле тун
ськнй п_ Armemugpark т; ба
терійннй 'стріливинй п_
Batteriemunitionskolonne f; "- ваго
возів Lastkraftwagenpark т; вал
ковий""- Fl1htenpark ·т;
гар-

Oeschiitzpark

матнllІ п_

т;

сыlll
артнлерlllннlІ
Ьігgsmuпіtіопsрагk
т;
ннlІ

патруль
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парll

стрlливннlІ

гlр

п_
Ое
дивlзlll

Divisions-

п_

munitionspark т; IнженерннlІ п_
Ingenieurpark т;
кІнннlІ
п_
Plerdepark т; кбрпусннlІ артн
лерlllннlІ п_ Korpsmunitionspark

т; легкиll гарматнІІІ п_ lеісЬІе
ArtiIIeriekolonne (; леГllиll Інже
нерннlІ п- lеісЬІе Pionierkolonne
(; легкиll пlхбтннlІ п- lеісЬ!е
Inlanteriekolonne (; летунськнlІ
п_ Flugzeug_, FIiegerlpark т;
летунсыІlІ п_ база FIiegerlpark
т, -'югs! т; мостовиll п- IІlн
нбтн
KavaHeriebriicken!rain т;
облбжннlІ п- Belagerungspark т;
об6зннlІ п_
TrailL, TroBlpark
т; осадниll ІнженерннlІ п- Ріо
nierbelagerungstrain т; понтбн
номостовиll п_ (Kriegs)Briickentrain т; промlЖо1нlІ п- Zwischenpark т; саперннlІ п_ Ріо
nierpark т; санlтарннй п_ Sa-

ni!a!spark
nitionspark

т;

п_ стрlлива Мц

т;

женерннlІ п-

центральннlІ

Ін

Pionierheerespark т
Lattenzaun т

паРllан т
парляментар

гл.

перембвннк

т Unterbandler т,
парннlІ Оорреl .. ,

Parlamentar

паровик

т

т,

Dampfkessel

[т

т

паровнпускниll DamplauslaВ •• ,
паровичня f Kesselraum т
паровlдlilдний оаmрlаывB '"
парбль т Losung (, Parole (, Ег-

kennungswort n

паромір т Dampfmesser т
паронепрониклнвlсть f
<_востн)

Dampldichtigkeit f

пароплав

т

Оаmрlег т,

Оаmрі

schiif n; допомlчннlІ п_ HiIfsdampfer т; океанський п_ ОЬег
seeschiff n; санітарннй п_ Lзzа

геНзсЬШ n
пароплавство

n See.., Schii!liahr!
f (Schii(f)liahrt п; річкове I L
f

ВіппепsсhШаhг!

паропровlд

leitung f

т

(-воду)

Оаmрі

паротиг т Lokomotive (; панцер
ннlІ п- Panzerlokomotive

паротигобудlвельинй

bau .,.

паротиговиll

Lokomotiv-

Lokomotiv •..

партнзан т Freischarler т, Ргаnk~

tireur

т

партизанськиll
партизанщина

Freiscbarler ...
f OueriIJL, KleilL,
Parteilkrieg т
партІями parteiweise
партІйнІсть f <-"остн) ParteiIichkeit f
партІя f Partei (, Partie (, Trupp
т;

розвlдча

п-

Аufklіігuпgsl

т, -"bteilung f
паруватн, вн-- dunsten, verdunsten
парусина
SegeItuch n
пархн pl <-"Ів) Raude f
паршивнlІ raudig
пас т ReisepaB т;
Оііг!еl
т,
Riemen т
пасажир т Reisende(r) т, Wageninsasse т
пасажир ний Personen ...
паскудник т Abortgrube (,
Lз
ігіпе f
пасмо n Oebirgskamm т; гІрське
п- Oebirgskette (, Hiihenzug т;
п- горбlв Hiigelkette f
пасок т <_ска)
Hosenriemen т;
п_ шабельного хомутнка Sabel!авсЬеnrіеmеп т
пастка f РаНе (; пlllматнся в п-у
іп die SchIinge gera!en; танкова
п- Kampfwagenfalle f
патент т (іменування на старши
ну) РаІеп! n
патрон т, гл. набlll т РаІгопе (;
кисневнй п- Sauerstoffzusatz т;
свердлово-розрнвниll пВоЬг
раІтопе (; смердючнlІ, внкурю
вальннlІ
пAuss!iinkerungspaІтопе (; трнверствовнlІ п_ (про
тнгаза) Dreischich!eneinsatz m
патрубок т РiillІііllе f
патрулювання n PatrouiIIieren n
патрулювати patrouiJJieren
патруль т PatrouiIIe (; бойовий
п_ Oefechtspatrouille
боко
виll п- Seitenpatrouille (;
ВУ
лнчннlІ
пStraВenstreifen т;
вуличниll нІчниll п_ Scharwache
(; заднІIІ п- Nachpa!rouiIJe (;
зв'нзковиll
пVerbindungs-

trupp

f

t;

патруль
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раІгопillе (;
кlнннй п_ Кауа!,lегіераІгопil1е
(; лініііннй п_
Leitungspatrouil1e (; п_ пласту
нів Sch!eichpatrouilJe (; поліuill
ннА п_ PO!lzeipatroui11e (; роз
п_ Erkundungs_, NachтісЬІепlраІгопі11е (;
рятунковий
відчнй

переведення

первовзlр т
<-взорt)
РгоІОІур
пері\балочок т
<_чка) Hohlweg
т, Sch!ucht f
перебивання n Durchsch!agen n
переби[ва)тн
durchlstoBen,
_stechen, -"ch!agen; "-сн sich

durchsch!agen
zum
dienend

"- Bergungspatroui11e t; сані
тарннй "SaпШіtsраtгоuі11е t;
старшинський
п_
Offizierspa-

перебивиий

achtungspatroui11e (, stehende

рожняком Lehrfahrt (; толоко
внй п_ НпЬ т, КоlЬеnhпЬ т
перебігання n ОЬегlапіеп n;
на
вальне "Masseniiber!auf т;
перебіlгатн, ~ГTH ііЬег!апІеп; "через вогиеву заслону das Speтr
іепег ппІег !апіеп
переброднти durchfurchen
перебування
Aufenthalt т, Уег
ыіьb т
перебудова f Umbau т
перевага
Ober!egenheit (, ОЬет

Ітопі11е

Ігопillе

t;

t;

стежний

п_

телефонннй

sprechpatroui11e f

ВеоЬ
Ра
п_ Регп

РаІгопil1еп ...
пачка
Packchen n, Bund n
пачками biindelweise
пачкар т <_ря) Schmugg!er т
пачкувати schmuggeln
паша f Putter n, Orasfutter n
пашпорт тРаВ т;
віііськс)виіі
"- МіlitатраВ т
паща
Rachen т
певність f <-ности) Sicherheit (;
п_ поuілу Trelfsicherheit (; "роБОти Betriebssicherheit
пекар т <_ря)
Biicker т; віАськовий "Militiirbiicker т;
старший п_ Oberbiicker т
пекарня f Backerei t; арміІІська
п_ Armeebiickerei (; віііськова
"- KommiВbiickerei (; дивізІй
на п- Divisionsbiickerei (; етап
иа п- Etappenbackerei t; польо
ва п_ Pe!dbackerei (; рухома ". Шісkегеіkоlоппе
пекти, с- backen; (Sonne) Ьгеппеп
пеленгатор т Реі1аррагаІ т; ста
uіонарний п_ Standpeiler т
пеленгаuіАний РеіІ...
пеленгувания
Peilung
IL- за
компасом KompaBpei1ung
пеленгувати реіІеп
патрульний

t

t

t

t

t;

n

пелерина

(, киреііка f

. umhang

т

t

Schulter-

пеизель т

<....зля) Pinse! т
Pensions •.•
пенсіонер т Pensionsempfiinger т
пеисіонувати pensionieren
пенсія f Pension t, Onadengeha!t n
пень т <пня) Stamm т
пеньок т <-нька) Baumstumpf т
пеисlйний

ш!рвень т <-вня)

Е!етепІ

n

Durchschlagen

переБІг т ОЬес, Уетl1апІ т; да
лекий "- Оапег!апІ т; п_ по

n

t

gewicht n, Oberhand (, Vorzug

т; братн "-У Oberhand f пеh
теп;
п_ в засобах Ober!egenЬеі! f der Mittel; "- в повІтрі
Lufliiber!egenheit (; вогнева "Peueriiberlegenheit (; задержатн
,,-у Oberhand
behalten; кіль
кісна
"- Oberlegenheit f ап
Zahl; моральна п_ moralische
ОЬегlеgепhеіt
t; морська "SeeІ iiberlegenheit
(, -1terrschaft
t; держатн п_у ОЬегhaпd f gewіппеп, пеhmеп;
осягнутн "-У
Oberhand f gewinnen; підпастн
п_зі
der Obermacht erliegen;
уступитн перед ,,-ою der ОЬег
macht weichen; чнсельна "ОЬегтасЬ! (, zah!ennfaBige ОЬет

t

legenheit

t

переважальнніі

iiberlegen

перевантага f Umschlag т
перевантаження
Ober!adung (,
Umschlag т
перевантажннй
Umsch!ags •... ,

f

Verlade •..•
перевантажlуватн,
_нтн
П111-,
iiberlladen, umsсhlаgеп
пер~ведення n
Durсhf!ihruпg
(;
"- перевlрн Durchfiihrung f

еіпег Коп~гоllе; п_ робот,и АиБ_,
"Оurch[іШ1гuпg f einer АгЬеіІ

перев~зеиня,~ ОЬег!аЬгеп n, ОЬег
iiihrnng f; п_ взад АЬІгаПБрогІ
т;
IL на др:Уге
місце
соrl

'schai!ung f

пер~верт т Umsturz т; п_ ч~рез
крнло (літ~к) Rolling

f

перевертання n Umkippen n, ит
'-'егіеп n, Umdrehen n; п_ к:Улі,
стрільиа 'Oberschlag т der Kugel
перевищення n Oberragen n, ОЬег
ігеі!еп
перевищувати ііЬегІге!!еп
перевІз 'т <_возу)
Ober!ahrt f,
Тгапорогl' т, сііЬге '1; п_ від
пусткбрців игlаиЬег!гапороrl т;

n

п_

вІйська

п_

вІйська автомобілями

ТгиррепІгапорогІ

wagenbe!6rderung "f;

IL

f;

вою лодкою КаhnіііЬге
ший п_ Weiterbef6rderung

т;

Kraft-

весло
даль

f;

IL

тр:Упів Leichenliberfiihrung f'
перевlзинй ОЬеrsеtzішgs о о, Тгапоро[!
'
пер~вір[яння n] т;
Копlгоllе
f,
NасhргШuпg f,
Revision f; п_
бою Kan'lp!k<>ntrolle f; "IL про
воду Leitungskontrollieren n; п_
стійок Nachsehen n der Posten;
п_
сторожі
Wасhtроstепkоп
tгоПе f
перевісь
f <_си) S1tbe!- oder
Оеgеп[kорре! n, Рогlерее n; га
лунова
IL
Tressenkoppe! n;
поясна п_ Oegen[koppe! n, -.,geh1tnge n; поясна п_ поверх
плаща ОЬегsсhп~Пkорре! n; ша
бельна Л_ S1tbe!gehiinge n
перевіряння n
Priiiung f, Nach-

оісы

f,

Копlгоl1е

f

пеllевір [яти, _нти ргШеп,

пасЬргіі

іеп, kontrollieren
переlводнтн, ~есtн'

durciL, auslfiihren, iibersetzen
Bef6rderungs о • • ,
Transport .•. , Oberselzungs ...
переворот т Umslurz, т, Revo!u-

перевозовнй

Ііоп

f

перевтома

перев'язка

f;

переда[ваJтН
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перев~дення

l' Obermiidung' f '
f Verband т, Bandage

THM~ilCOBa' п_ Notverband
перев'язний Verbands о о О

m

перев'язу!laНня n Verbinden n
перегlанятн,
-гиати
ііЬег[Ьо!еп,

.Jliige!n

перегин т Вiegung f; Bug т
перегннання n
Biegen n, Ит-

biegen n

""

о

перегін т <_гону) Spannwelte" f;
Оевli1lаІіОl1
f; залізничнй IL

Ent!ernung f zwischen zwei Stationen; IL моста Briicken[spannung f, _durchlaB т; JL.;. про
воду Spannweile f der Leitung;
сухий п_ trockene ОеоІillаІіоп f
перегінний
ОеstШаtiопs .. о
перегляд m Inspektion f, Schau f;
Nachn'lusterung f;
IL
коней
P!erdedurchsicht f; IL піхоти Іп
spizierung f der Infanterie; IL
транспортів
Trans'portiibersicht
fo упередній IL Vormusterung t
переглядати besichtigen, inspizieren; nachmustern
переговори pZ <_рів> Уег_, ип
ter[hand!ung f; вести IL ИпІег
handlungen" pZ pi\egen, unІегЬап
de!n, verhal1deln
перегони pZ
<-"ів>
Rennen n,
Weftfahrt f; кінські п_ Renrien
n; п_ з переmкодами Hindernisrennen 'n
перегорода f Sch,ranke (, Schutzwehr f, Ніпdегпіs n, Barrikade f
перегороджуваннн
n
УегЬіпде
rung f, Vегsреггuпg f; IL шля
хів StraBensperrung f
перегородІжувати,
_ити
absper
o

ren, verriegeln, abschniiren
перегиродка f Versch!ag m; пан
церна' n_
(корабель)
Рапz~г
БСЬОН

n; ·nерегруп[ов]увати ит-

gruppieren "

перегрупування
f; п_ війська

pietung f

'

n' Umgruppietung

Truppenumgrup-

nереда[в"-]ннн n
ОЬег-,
ОигсЬІ
gabe f, ОЬеГПlіttluпg f;' п_ в ~
стей Obertragung f
der Nachrichten; n_ звучальними іскра
ми das t6nende Senden; IL зв'я~
зк:У Nachrichtenverkehr т
переда[ва]ти iiberlgeben, _тШе!п;
weiterlleiten, _senden; IL далІ
weiterlgeben, _lеіІеп; IL через ра-
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переда[ва]ти
діо

fuпkеп;
п_ свіТJlовl знаки
blinken; п_ теJlефонlчно сегп

sJ'ruch m belOrdern, durchgeben
m' Oberbrjnger
т;
(Funk-)Sender m; автоматичний
п_ Maschinensender т;
гудко
вий п_ Summersend,er т
переда тн ій Obermittlungs .. , ОЬег
tragungs .•
передача f ОЬес, Weiterlgabe (,
Obermittlung (, :Sendung f; п_
передавач

(у

машчн) АпІгіеЬ т,
ОсігіеЬе
n; важlльна "- НеЬеlапІгіеЬ т;
ДВОКОJllсна
п_
Zweiradantrieb
т; задноколісна "- HinterradапtгіеЬ т;
карданова п_ Каг
dangetriebe n; колісна п_ Ra-

derwerk n; п_ конічною ше
Kegelradgetriebe n; кор
бова п_ 'Rurbelantrieb т: лан
цюгова "- КеІІепапІгіеЬ т; лин
вова п_ Leinenantrieb т; п_ на
казу Befehlsiibermittlung f; но
стернею

жана п_' РиВапІгіеЬ т;
пасова
п_ Riemenantrieb т; передноко
лІсна
п_
Vorderradantrieb т;
ПJlязунова п_ Raupenantrieb т;
"'пJiаЗУНОВОКОJlісна ,п_
Raderrau-

репапІгіеЬ т;
ручна п_
"апІгіеЬ
ступатнева п_
апІгіеЬ т;
трнбова п_
апІгіеЬ
т;'
п_
снагн,

m;

HandPedalZahnсили

КгаІС,
ЕпегgіеlііЬегtгаguпg
"- трнвоги Alarmiibermittlung

(;

f;

Krankenabgabe f; чо
"- Vierradantrieb
шнекова
"- Schneckenge-

п_ хорих

тироколІсна

m;

triebe n

передбачІати, -ити voraussehen
передбачення n
Vorauslsehen
-вісЬ!

f

передбаЧJlНЙЙ

weitscliauend,

n,

vor-

ausschauend

передвоєнний Vorkri~gs •..

і1ередгру ддя n Brtistwehr f
передг,ру дннй, БРУ.стверовиЙ

Brustwehr ••.
m Erholung f,
, i\tempause f '

переднх

Rast f,

перекидання

sсhеіdеw,шd

f;

тектурна

Kartonwand f
Protz ...
n ,Vorstadt f
передмова f Einleitung f
п~редмостlв'я n BriickenI,opf т
передмостовий Briickenkopf •.•
передовий vorangehend, Vorder •. ,
Уог •.•
передковий

передмістя

передовик т Уогдегтапп m
передок т <_дка) Protze (, Protzlfahrzeug n, _wagen т; вз'яти
на П-ІІ aufprotzen; гарматиій "Oeschiitzprotze (; п_ зарядиого
ящика Wagenprotze (;
подвій
ний п_ Doppelprotze (; скрниь
ковий "- Kastenprotze (; трак
торний "- Kraftprotze f
передпlЛJlЯ n Уогіеlд n; очистити
"- das Vorleld гаптеп '

передплата f АЬоішеmепt n
передрук

т

Oberdruck т, Um-

druck т
перезаряджаиия

n

(Walle)

Um-

laden n

перезаряджати пmlадеп (Wafle)
перейначеиия n'Лпdегung f
переїзд т DurcL, ОЬегllаЬг! f
переїжджати ііЬегіаЬгеп
переймания n Ablange!, n, Апl-

greifen n

переІіІмати,
-йняти
aulgreilen,
аиС,
ablfangen, Weg т аЬ

schneiden
переймалЬЦИК

т стрілен (вал ІІа
стрільбищі) OeschoBlang т
перейти (шлях) Strecke f аЬgеhеп,
zuriicklegen; "- в крок (3 бігу)
іп Schritt lаНеп
переJt;а~[ув ]ати ііЬегтШеlп, ііЬег

. weisen, ausrichten
пер"казуваиня

n

teniibermittlurig

вістей

t;- "-

ВеlеhlsііЬегщittlung

перекватируватн'

Nachrich-

t

на,казів

1,Imquartieren

перекид т ,(війська)

на

другнlі

беріг (Тгирреп) Verschiebung "
Hiniiberwurl Jn, {)Ierwechsel т ,
перекндання n (Тгирреп) Verschie'ПеРеділ т (В вац6ні) АЬІеіІ n
bung f, НіпііЬеrwеr1еП n; "переділка f Verschlag т, ScheideвІйська Truppenverschiebung t
wand f; поперечиа "- Quer-
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перекидати

пеJlекlидати,
(Тгпрре),
wегlеп
перекииець

т,

-йиути
verschieben
umwегlеп,.
hіпliЬегт

Renegat

перекіс т.

(-нци)

ОЬегlап!ег

т

_оси

Rаdstапd
переклад т ОЬегsеtzuпg f
lт
перекладаиия n ОЬегsеtzеп n
перекладач
т
Dolmetscher т,
Obersetzer т
перекладка f
QuегvегЬіпduпg і.
Steg т, Stempel т; реміииа п
Lederlring т. ~сЬеіЬе f
переклиюіння n Namensau!rцl т
перекликати аu!гu!еп
переконання n ОЬегzеuguпg f
перекривлення n Vегkапtuпg f
перекриття n Decke (; бетонове
п- Веtопdесkе f;
паицерне' п

schie!er

Panzerdecke f

перекрій
т
Quегsсhпіtt

(_рою)
Рго!і\
т;
поперечний

n.
п

QuerriВ т

перекрtчения n Vегdгеhuпg (. ЕпІ
stellung (, Vегuпstаltuпg f
перекрtчування n
Verdrehen n.
Sinnentstellung (. Vегuпstаltuпg f
перекрtчувати,

(Sinn).

_тити

vегuпslаltеп

dгеhеп

епlstеНеп

(Satz).

ver-

перек[ов]ування n Umsсhmіеdеп n
переладн[овlув]ати umгісhlеп
переладнання n Fогmvегапdегuпg f
переlлазити, ---'ІІзти, -лізати hіпIiЬегklеttегп. IiЬегslеіgеп
перелет т. перелІт т DurcIL.
ОЬегlflпg т; WeilschuB т; п_
(стрільюі) HochschuB т; дале
ки/l п- Oberland!lug т; п- гар
матня WeilschuB т
перелетии/l fllichtig, Zug ••.
переліжка f Zwіsсhепllаgе
Jullег n; rtMoBa п- ОпттівсЬеіЬе
(; повстина п- Fіlzlzwіsсhепlаgе
(. -,wіsсhепlullег n, _scheibe (;
скіряиа п_ Lederlscheibe (, -,wischenlage f; сталева п- Slahll-

f.

scheibe (. Jutter n

перелік т оьегвісы (. Zusammеп
stеІІuпg f
перелІка (, апель т АрреІІ т, АЬ
гцl f der Sоldаlеп, namепtliсhег

перемовиик

Апlгпі т;
арреІІ

вечірня п-

m

АЬепd-

.

перелім т (лому) ВгцсЬ т, DurchЬгпсЬ т, Krisis (, Umschwung m
перелісок m Waldparzelle

t

перелІт m, гл. перелёт т
перелітання n Oberiliegen n
перелітати Iiberf1iegen
перелітннй Zug ..• , Ober!lugs

...
n ОЬегwіпduпg (. Ве(. Nіеdегhаltеп, n

перемагання
wаItiguпg

перемlагатн.
_огти
ЦЬегwіпdеп.
ОЬегhaпd gеwіппеп,
ЬеwіШіgеп.
besiegen; п- вогнем ап Feuerkrall f IiЬег lеgеп sein

перемарш т Durchzug т; денний
п- Tagemarsch m
перем ашер Іов ]увати durchziehen
перемнкати schalten. umsсhаltеп

перемнкач т

Umschalter т, КотPolwechs-

п- бігунів
боковий п-

mulalor m;
lег

m;

SеіtепUlП

schaller т; п- до підслуху Milрозмовннй
п_
horertasle (;
Sprechlaste f

перемир'я n
Wаffепstillstапd m;
виповідатн п- Wа!lепslillstапd т
klindigen; порtшнтн п- Wаі!еп
stillstапd

т

ЬгесЬеп

переміль т (_мілі)

bank f

перемІна
т;

f

Лпdегuпg

(FluВ)

(,

Sand-

Wechsel

п- рушила

(напр. плазуно
заступнти
колісним)
т; п- хвилі Wellепwесhsеl т; п- ходу машини

вий

хід

Triebwechsel
Umstеuегuпg
перемішання

t der

n

f

КОJlОН

Коlоппеп

перемішувалка
lеl т

Vermischung

f Rlihrholz n, Lol-

переміщення n Umstеlluпg f, Уег
sеtzuпg (,
Dislоkаtiоп. (.
Ortsапdегuпg
Vегlеguпg
п
віІ!ська
ТгuррепlvегsсhіеЬuпg (,

f,

f;

_ ver legung f

перемови рІ, переговори рІ Uп
tегlhапdluпg (,
..геduпg f;
п
про мир Fгіеdепsuпtегhапdlung f
перемовлятися sich Ьеsргесhеп, nп

terhandeln, Rlicksprache
перемовник

т,
Uпtег hiindler т

t

halten

парляментар

т
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перемога

Перемога f Triumph т, Sieg т;
п- в повІтрІ Luftsieg т; здобу
вати. п_у den Sieg davontragen;
певний
у
п-у
siegesbewuВt;
часткова п- Teilsieg т

переможець т <_ЦА) Sieger т
переможний siegreich
перемучений abgekamp!t

переиапруга f Oberspannung f
перенесений Versetzte(r) т
переиесеННА n Obertragung І; пвогню FeuerUhertragung І, Zielwechsel т; п_ вогню на другу
цІль Zielverlegung І; п_ вперед
Vorverlegen n; п_ дорогою за
мlнп посадп Diensttausch т; п
проводу Leitungsverlegung І; п_
сили Kra!tiibertragung f
перенlосити, _ести Ubertragen; п
вперед vorverlegen; п_ (в служ
бі)

versetzen

переносник

triiger

т

поmести

Seuchen-

т

переиоmуваиия

"

· Verlegung f

переиlоmувати, _ести, _осити

· legen, Ubertragen

переозброlювати,

-'ти

пеп

перепис т Volksziihlung
· . ией P!erdeziihlung f

іІереписаИИА

n

І,

Obertragung

ver-

umbewaff-

f;

п_ ко

до ЛАндвери

Ober-

переплисти

durch-

weisung f іп die Landwehr
переписуваиия n SсhгіЩwесhsеl т,
_verkehr т, Abschreiben n
перепис ув ач т Abschreiber т
перешітування n Nachlorschung f
перепливlаlти,

schwimmen

переплlтання

n

взаlмне

Ineinander-

greifen n

переплутаИIlЯ n Verwicklung f; п_
колои Vегwісkluпg f der Ко
lоппеп

переплутуватя

(пр6води)

ordnung f bringen

іп

Un-

переповзання n НinUberkriechen
переповз[аlти hiniiberkriechen
перепона f Hindernis n, Sperre

Schutzwehr (;

Кletterhindernis

вертикальна
n; вогнева

n

f,

п_
п

Feuerhindernis n; дротяна п_
Drahthindernis n; дротяна п_ з

пересилаиия иаказів

струмом високоі иапруги Starkstromhindernis n; імпровІзована
п_ Schnellhindernis n; мІнна п

Minenlhindernis n, -sperrung f;
ннзька

дротяна

п_

ТеррісЬЬіп

dernis n; переносна п_ tragbares
Hindernis n, Schlepphindernis n;
переиосна дротяна п_ tragbares
n;
переRОСНО
Drahthindernis
складна
дротяна
пSchnelldrahthindernis n; повІтряна п
Lultsperre (; прнродня п_ паІііг
liches Hindernis n; протитанкова
п_ Tanksperre (;
річкова
п_
FluB_, Stro'11jsperre (; світлова
п_ Sperrlicht n; сіткова п- Netzsperre (; штучиа п- Kunsthindernis n
перепочиlвок т, -иок т Ruhe....,
Atemlpause f;
короткий
п
Schnau!pause f
переправа f Oberlgang т, _!аЬг!
f; ПОRтоииа п_ Pontoniibersetzung f; п- через водиі перепони
Obersetzen n der Oewiisser; п
через річку FluBiibergang т
переправлятися ііЬег den FluВ setzen; п_ вбрід durchwaten
перепустка f Passierschein т, Feldru! т; иlчна п_ Nachturlaub т
перерва f Unterbrechung (; п- в
діАХ Stillstand т der ОрегаІіо
пеп;
пвогню
Feuerunterbrechung (; п_ для відпочинку
Ruhepause (; п- іскрового руху
Funkstille (; п_. підслуху Horchpause (; п_ руху Betriebslstorung
f, _stockung f; п- стріляння
Feuerpause f
переривання n ипІегЬгесЬеп .", Unterbrechung f
переривlач т, _ник m UnterbreсЬег m,
Summertaster m; "струму (пищик)
StromunterbreсЬег

m

перерив частий
цпІегЬгосЬеп,
geЬгосЬеп, . abgebrochen
переріз m Querschnitt т, SchnitlflіісЬе f
UПL,
Уегlпересаджуваиня

pllanzung f

пересилання

n

наказів

веІеыl-

iibermittlung f, _iibersendung

t

пересил[ка

<_у>, <_ки> ОЬег-

(] m

senduo~ (, Obermitt1ung f
пересідл[овув]ати umsalle!o
пересідлаиня n Nachsatte!n "
переслІдник m Verfo!ger m
переслідування 1~ ]agd (, УегІоІgung (; загаяти п_ die Уегfо!
guog oachlassen; иевідступне п_
riicksichts!ose Verfo!gung (; п~
по п'ятах schar!e Ver!o!gung (;
рівнобіжне п_ iiberholende Уег

fo!gung f

переслідувати
пересочувати

перестанок

ver!olgen
durchsickern

m <-ику> Ha!te!ste\Ie
(, _punkt m
пересторМа f Warnnog f
перестрах m Schreck m
перестріл m Pl1inke!ei (, Оерl;;'о
ke! n, SchieBeo n;

п_ охоронних

стійок Posten!euer
перестрІлювання
n

n
Оер!;;'nkе!

SchieBeo n

перестрlл!ювати,

-Яти

n,

рlankе!п,

oiederlschieBeo
m Oberschreituog f
переступати iiberlschreiten, _Ігеlеп
пересув m Verschiebung f
пересування n Verschiebuog (, Уег!egung (, Dis!okation (; п_ ар
ііЬег_,
переступ

тилерії АгlilIегіе-Slе\Іuоgswесhsе!
m; п_ війська Truppen!bewegung
(, _verschiebuog t; п~ [у]здовж
фронту Seitenverschiebung (; IL..
залізницею
EisenbahtL, Тгпр
penlverschiebung (; п_ зігнув
шись Schleichen n; IL.. оlшни

Verschiebung

f

durch

Marsch;

фалшйве п_ Sсhеіпm.обvег n
переСУlвати,
_нути
verschieben,
weiterrUcken, dislozieren; "-СЯ,
,..нутися sich verschiebeo
пересувннй ver!egbar, versteI\bar
перетворювання n Um!ormung (,

Umgestaltung f

перетlинати,
-яти
sich kгешеп
(Wege), ,егЬапеп, zerschneiden
перетіН m <_тону) DurchfluB m
перетовмачити verdo!metschern
перетягування n Hioiiberzieheo n
перетяти дорогу den Weg abschnei-

den

перископ
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пересил

перевтома f 'Obermiidung (; IL..
вlйсьна Obermiiduog f der Тгпрре
переформування n Neugesta1tung f
перехибнутися
G\eichgewicht n
уегliегеп

перехитрити

iiberlisten
Durchgangsste\Ie t, ОЬег
g.ng m; IL.. в (альоп Ansprengen
n' zum Оа!орр; п_ в ристь. Ап
IгаЬеп n; гірсьний IL.. Oeblrl{sраВ m; п_ до зао асу Oberttltt
т іп die Reserve; п_ до наступу
Obergang m ,пт Aogriff; IL; иа
відпочииок
Obergaog т zur
Ruhe; IL.. рlчни F!uB_, Stromliibergang т
перехідний вбрід furtbar
переходовий Obergangs .••
перехоп[леиня n1 т Auffangeo n'
п_
радіодепеші
Auffangen n
eioes Funkspruches
перехоп[лювання n] m Aufgreifen
n, Ab!angeo n
перехОпlлюрати,. -ити аЬ_, au!!:
fangen, abgrei!en
перехрестя n Кrешung (; IL.. шан

перехід т

ців ОгаЬеnkгешппg

t;

IL.. шляхів

StraBetL, Wege! krenzuog f

перехрещування n Кгещеп n, Кгеп
zung (; п-- в поході Marschkreuzuog (; залізнодорожне IL..
Bahnkrenzung t; IL.. колон Ко
!onnenkrenzung (; IL.. маршу
Marschkrenzung t; Г~ ровів Ога

benkrenzung f

перешкаджати

hindern,

stбгеп,

ge-

genwirken

f Hindernis n, Schwierigkeit (; п_ для руху Bewegungshindernis n; на п_і стояти
іт Wege stehen;
природня
п
natiirliches Гlindernis n; фрои
тальна IL.. Fronthindernis n
перешколити urnschu!en
перешукування n Absuchen n
оерешнбда

периметр т Umіапgsmеssег т; п_
обходу
Um!angsmesser m des

Umganges

перископ т
Мasc,
Wioke!lfernгоЬг n, Periskop n; шанцевий
п- Orabenspiege! т
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період

період т ,P~riode

f. Phase' f; п_
Kamplphase f; 11- мобілі

півоберт

пнm;lвс(fо т,

пнловсисннй апарат

m Staubsauger т
БОю
заціі" Mobilmachungsphase f; літ
пильннк т, терпуг m Fei1e f
ніll
п~ S()ттегzеіtаЬsсhпіtt. т;
пИльність f (_ностн) FleiВ m
п_ підготовн VorbereitUnI!rSzelt f;
пильиувати ЬШen. bewachen, iiberп_ спокою Ruheperiode ( '
.
wachen, ЬеоЬасЬІеп
перои 1ft Bahristeig т
пинявlсть f (--вости) Nachlassigперсонал т Personal n; інструк
keit
:торськнй п_ Ausbildungspersona\
пиптнк m Saugwarze f, Zitze (;
n,; медичннй п_ arzt1iches PerHaltewarze f
sonal n; нижчнй 1'- Unterperso- писар т Schreiber т, Каnzlеі
nal n; п_ прнзовноі комІсії І
schreiber т; вартовий 1'- Ka~
'Musterungspersonal n; санітар
целяріі
dіепsthаЬепdег
Кanzlel
ннй п_ Sanitatspersonal n; сані
schreiber т; молодший 1'- Un,:rарннй допомlчннй п_ Sапіtаts
terschreiber т;
старшнй
1''hillspersonal n; п_ службн зв'я
schreibdiensttuender Feldwebel
ЗlІу Nachrichtenpersonal n; ста
пнсьмо n Schrift (. Schriltstiick n;
лий
корабельний
п_
SchillsслужМве
1'Schriltstiick n;
Stamm т; 1'- стації Stationsperшифроване 1'- Chilireschrilt f
'вопаl n
пнтаНІfЯ n Frage (. Angelegenhejt
аерспектива
f Fernaussicht (.
Problem n; жнтлове 1'- WohPerspektive (; повІтряна 1'- Luitnungslrage (; санітарне 1'perspekti ve f
nitatslrage (; спірне 1'- Streltперспективннй perspektivisch
irage f
третень т (_сня) Ring т
пищик m Summer т. SelbstunterперхJrорид
т
'(бойовий
га.3)
ЬгесЬег т

t

'

m

t,

Perchlorid n

першенство n Vorrang
першотерміновнй zum
"inіп gehOrend

m
ersten Ter-

t

петарда
Sprengbiichse (. Petarde
(. пор охо ва п_ Pulverpetardc f

пе;JlИЦЯ f
Litze f;

(Kragen)

Spiegel~.

подвійна 1'- (на коМІ·
'рі) Doppe1litzen рІ
петля f Schlinge (; дротяна п_
Drahtschlinge t; мертва 1'- (лет.)
Schleilenll1ug m. _Jшгvе (; под
~Ійна І'п_ (мор.) doppelter ~nker
stich т; ремІнна 1'- Rlemen-

schlinge f

п~чатка

,

f Siegel ". Petschaft

державна

1'- Dіепststетреl
СJlужбова п_ Dienstsiegel n
печера
Нбhlе f
печнво n Backware f

t

пилт
пнла f

Staub m

n;

т;

s.a-

півавтоматичний halbautomatisch
пів батальйон т НаlЬЬаІаillоп n
півбастіон т Halbbastion f
півбатерlя
Halbbatterie f,
півБРНГада f Halbbrigade

t

півверстlвка

(1 : 21

t

f Halb-Werst-Karte

ООО)

r

піввольта (кіннота) ЬаlЬе Volte
півдеЩlо-заХідний siidwest1ich; 1', східнніі sііdбst1iсh '
південннк т Meridian т, Mittags-

kreis 111
південь 111 (_дня)

Siiden

т

півкапонІр т ЬаlЬе Кароnniеге f
пІвкільце n (..льця) 'НаlЬгіng т
пів коло n Halbkreis т
пlвІ'ОЛОВНЙ hаlЬkгеіs.lбrmіg
нівкрок т Halbschrltt т
півкуля f Halbkugel f
півмісяць т Halbmond т
пІвніч т (-1І0Ч,і) "МіІІегпасЬІ

пилка f Sage (; вузька
Norden т
'1,- S/ichsage (; кроснева 1'- Віі
gelsage t; ланцюгова п_ КеІ~еп- І північно-схІднІй погdбst1iсh;
,
sage (. поперечна п_ Quersage , західний погdwеst1iф
т
Halblwendung
{; ,KB~дpaTOBa 1'- 9u~dratsage нів6берт
_scl1wel'kung 'Г. _drehung f;
t;' кружальна п_ Krelssage f

(;,
1'-

f.
1'-
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півОберт

праворуч

(ліворуч)

ЬаlЬе

Wen-

dung rechts (links)

півОборот т ЬаlЬе Wendung f
півпонтон m наlыопІопn т, -'>ОО!
n;
носовий IL.
Pontonvorderstiick n; середній п_ РопІоптіІ

telstiick n

півпродукт т Halbprodukt n
півсотни f Halbkompanie f
півсукно n Halbtuch n
півтанк т НаlЬІаnk т
півторакрил т Anderthalbdecker т
півфльотиліи
НаlЬПоttillе (; IL.
торпедннків
TorpedobootshalbflоІІillе f
півчота f Halbzug т
підбадьоритн aulmuntem
підби[ва]тн uпlеrwеrlеп
підбивка f
(Кleid) Futler 7~, Fut-

f

terzeug n

під бій т <_бою) Unlerjochung f
підбір т <_БОра) Absatz т
підборlдди n Doppelkinn n
підборідний Кіnn ...
підборІдник
т
KehL, SII1ЛIL,
Кіnnlсіетеп т
підвалииа f Fundamenl n, ипlес
bau т

під.вереджениЙ besch1idigt (kBrperІІСЬ); тяжко IL. Schwerbeschadigte(r) т
підветеринар т UnterroBarzt m
підвищення n ErhBhung (, Steigerung (, BelBrderung (; IL. В
службі DienstbelBrderung (; IL.
за

чергою

der Reihe;

BelВrderung

IL. на

f

Ве!Вrdеruпg
пасh
IL. на підстаршину

f zum Unlerollizier;

уряді BelВrderung (, ErhBhung f іт АтІе; п_ пенсіі
РеПSіопsеrhВhuпg
(; 'IL. поза
чергою BelBrderung f ao8er der
Reihe; п_ постаршинству BelBrderung f пасЬ dem DienslaIter;
поминути прн п_ю Ьеі der Ве

IBrderung iibergehen
підвищаІти, ..ити erhBhen, bel6rпідвІдділ т Unlerableilung
[dern
підвладиий UIIlergebene(r) т
підвладиість f
(--ности)
Unter-

t

gebenheit f
f Vorspann т, Fuhre f
unlerseeisch, Unlersee ••

підвода

пІдводний

підденни

пlдв6ззи n Fahrgestell n
підв'язка f Tragband n
пlдг либлеиии n Vertielung f
підrлибlлювати, ..ити vertielen
пlдг лиl).ати, --нути ЬеітliсЬ ЬеоЬ-

achten, spionieren
heimlicher ВеоЬасЬ
ler т
пІдготова f
Vorbereitung f; IL.
атаки Vorbereitung f des Angri!les; артилеріЙRа IL. Artillerievorbereitung (; вогиева IL. Feuervorbereilung f; вогнева IL. до

підглядач т

штурму

SlurmІ rеifmaсhеп

n,

_vorbereitungsfeuer n; п- вогне ..
метним вогнем Minenwerlervorbereilung (; да[ва]тн lL.y vorЬеrеilеп;

IL. до

атаки.

наступу
до
IL.
до зБJlЙження
Аппііhеrungsvоr
bereilung (; IL. до походу
МаrsсhvоrЬеrеіluпg (;
докладна
п_ genaue Vorbereitung (;
до
призовна IL. vormilitiirische Vor-

Angri!fsvorbereilung (; IL.
війни
Kriegsvorbereitung (;

bereilung (, Vordienslausbildung
(; інженерна п_ Ріопіег_, Іп
genieurlvorbereitung (; тактична
IL. laklische Vorbereilung (; то
пографічна IL. до стріляння 10pographische Vorbereitung des
Feuers
підготовлення

Ausbildung f

n

Vorbereitung f.·

підготованнй

vorbereitel; IL. до
штурму slurmreil
підгрудник т Brustriemen т
пІдгрупа f Unlergruppe
підrрунтя n Unlergrund т
піддаfва]тися sich ergeben, kapi-

f

luliereu, Waflen pl slrecken, sich
gelangengeben; IL. на ласку во
рога sich au! Опаdе und ип
gnade ergeben
піддання
n Waflenstreckung (,
Kapitulalion f
піддашшя n Regendecke (, Schupреп т, Schutzdach n; IL. на
стовпах Regendecke f aul Рlеі
lem; найпростіше IL. primitivste
Regendecke f
'
піддеJlНЯ n Unlersatz т, Unterбляшане IL. вlесыschale (;
unlersatz т, _unterschale f
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пІддержування

пlддержування

n Auirechterhaltung

п-. зв'язку Aulrechterhallung
der VегЬіпduпg; п-. вогня NachschieBen n
пlддержуватн unterhalten, (Feuer)
nihren
пlд'lзд т Auiiahrt " Zugang т,
Anniherung f
пІд'їжджання
n Heraniahren n,
Zulahrt f
пlдііімання n
Erhebung (, Steigung (, AullIug m, Aulstieg т,
Aulheben n; п_ аJlЯРМУ Alarmierung f; круте П-. steile Steigung
(; Jlагідне п_ sanite Steigung (;
П-. мІсцевости GeHindesteigung f
підl іllматн, _няти heben, erheben,
auilnehmen, -Iteben
підкіп т <_копу) Міпе f, Sappe f
пlДКJlадень m (_дня) Unterlage f
піДКJlадання n Unterlegen n
пІдкова t Huieisen n;
задня п_
,Нintereisen n; передня П-. Vordereisen n
ПlдКlов]ування n Huibesch!ag m
підк ов 1увати besch!agen; П-. коня
, еіп ,Plerd besch!agen
пІдкрадатися
(heran)pirschen, ansch!eichen, sich heransch!eichen
пlдкуваJlЬИИК m Hulschmied m
підкувальня f Besch!agschmiede f

';

пІдкуття n Beschla~ m
Підкоп[ув 1ання n Untergraben
пІдкоп[ув]атн, _ся minieren,

n

sap-

pierell

пlдк6пувач m Mineur m
яlдлlазити, _Ізтн herankriechen
пlдлеглнlІ
unterІ geben, ...geordnet,
....вtеШ

пІдлеглість

f <-"остн) Unterlstel!ung f, _ordnung f, ...gebenheit f,
Abhiingigkeit f, Subordination (;
вІlІськова судова П-. Militiirlferichtsbarkeit (; поновна п_ WlederuntersteIlung f; пряма П-.
unmittelbare
Unter!egenheit f;
технІчна
П-. technische Untergebenheit f
.
пІдлетність f <-ности) (лет.) Stelgiahigkeit f
пlдлlкітннк т ArmauiIage f
підлягання n Unterlgebenheit (,
JteIIung (, Subordination f

пlдші.Jlювакня

пlдляlгати

_гти (чому)
_Iiegen, uпtегstеШ

unterlstehen,
sein, вісЬ
unterordnen
пІдметок m <_тка) Schuhsohle f
пІдмога f
Uпtегsшtzung 1,
Verstarkung " Verstarkungstruppe ';
п_
артилерІї
ArtiIlerieuntersшtzung f;
взаємна П-.
gegenseitige Uпtегsшtzung (; вогнева
П-. Fеuегuпtегsшtzuпg

f;

гроше

ва П-. Uпtегsшtzuпgsgеldег р!;
моральна П-.
moraIische Unter-

sШtzung
(; П-. на похорои
Sterbegeld n; П-. на подорож
Reiseunterstiitzung f
пlдмостка f Stellage f, Баugегііsl n
пІднесення n Erhebung f, Eг~
hung f, Беібгdегung (, Anslleg
т;
П-. духа Auimunterung f;
круте П-. steiIe Sleigung (; ла
гідне п_ sanite Sleigung (; п...

мІсцевости

f

БоdепегhеЬung

пІдніжжя n гори Soh!e (, FuB m
des Бегgеs; п... споховннн Full

m der

Ббsсhuпg

піднlжннlІ

unter den

РііВеп

beiind-

IiсЬ

m <_сця) Trager т,
Zutrager т, Heranbringer m; п:;
Munitionslschiitze т, _Irager т

підносець

набоїв

піднlоснти,

_ести

егЬеЬеп,

аиі

heben,

auinehmen, nachbringen;
slarten, sleigen,
sich erheben
пІдиошувания n
Heranbringen n;
п... иабоін Palronen-Herbeischaiiung f
п_ся,

пІдняття

_естися

n

судна Бегguпg

f

пІдозрівати
verdachligen, іп Уег
dacht ЬаЬеп
пlдозрілиll verdachtig;
п_ щодо
мін minenverdachtig

пІдозріння n Verdacht т
підоllма f НеЬе! т; п_ стрілява

Munitionsauizug m
f Soh!e f; п...
Schartensohle f

підошва

амбразури

підпал m Бгапd!еguпg f
пІдпалювання
EnlzUnden
zUndung '; скІсне п-

n

zUndung f

n,

Еп!

Schrag-
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підпАлення

n Brandstiltung f,

під~!lлення

,;zundung

(;

5еlбstZiindUlІg

автоматичне

f

'.

ЕпІ

"-

пlдпмlюватн,

пlдсудннй

sсhпіttеs;

"-

вІйська Ттпррепует

stiirkung f; "- розстрільиоі
dіchtuпg f der SсhШzепІіпіе

'(ег

_ити ~ntzUnden, zur
Entziindung bringeii; (Waffe) аЬ
lеuегп
підпАльннк т ZUnder т; платн
новнй "- PlatinzUnder т; тер1Ьовий п_ ReibzUnd~r т

пlдсилювальний Vегstагkuпgs ••.
пlдсилlювати, _ити vегstагkеп, IІП

Unterschrift f; засвІд
Unterschri!t f beglau-

підслІдний іп Uпtегsuсhuпg ЬеfіпdІісЬ
пІдслух т ЛЬhOгеп ", BehorchuQg f
підслухи рІ (-"Ів) Lauer
підслухувальний НотсЬ .. _
підслухування n ЛЬhогеп ", ЛЬhOrdienst т, Веhогсhuпg
підслУх[ув]ач т(АЬ)Ногес т

підперезатн urngiirten
підпис т
чити "-

bigen

підписка

f Unterzeichnung f, Sub-

skription f

пІдпІрка f Strebe f,
підповІзати,
_зти

, ..kriechen

Stiitze f
heranlgleiten,

підподІл rn Unterabschnitt rn
підполковннк 1ft OberstIeutnant т;
"- ветерннар Оепетаl-ОЬетуеІе
сіпат т; IL- лікар Oberfeldarzt
т, Oeneraloberarzt т (frUher)
підпора f
Stiitze f; "- дишлв
Deichselstiitze f; п_ лннвової за
лізниці SeiIbahnsiiule f; п_ по
кладу Deckenstiitze f; стовпова
"- моста рІаыосьh n
підпорядкований uпtегgеогdпеt
підпорядк[ов]увати
uпtегlогdпеп,
_stеНеп
підприемливlcть
(_вости)
пеhщuпgsgеіst т

t

Unter-

підприємство n
Uпtегпеhmuпg (;
виробниче IL- Produktionsunterпеhmung
f;
торговельне
"kaufmiinnischer ВеІгіеЬ т
підпрягання n ZIL, Веіlsраппеп n
підпрііжка f ZIL, Beilspann т
підпУсlкатн, _титн hегапlаssеп
підпУшlувати,
--йти
aulIockem,

lockermachen

підрозділ т UпtегаЬsсhпitt т

підручний

Hand __ . _,

ппІет

der

Напd ЬеfiпdІісh; п_ попередиьої
пари Vorderhandpferd n
пІдручник т Hand_, Lehrlbuch ",
Lеіtfаdеп т; віЙСI>КОВИЙ "- Мі
ІШігhапdЬuсh n; IL для пІдстар
шин НапdЬuсh n іііг Unterolfiziere; учбовий "- Lehrbuch n
підсаджу,вitния
НіпапlhеІІеп
пlдсИ.liеннв n
Verstarkung f; "вІдтинка Verstarkung f des ЛЬ-

n

n

tегstiitzеп

підсилювач т Verstarker т; ,"голосу радіоприймача Еmрfапgs
verstarker т

підсідельний

(кІнь)

Sattel __ .

t

t

'

підслух[ув ]ати lаusсhеп, mіthогеп,
аЬhогеп, hогсhеп
'
підстава f Оruпd т, Orundlage "
.Basis f, Sockel т, ЛпhаltsjJUпkt
т, Unterlage f;, П_ гармати Ое
sсhШzЬеttung t; "- для стріляи
ня SсhіеВgгuпdlаgеп рІ; "- ко
лиски Wіеgепtrаgег т

пІдставка

t

UпtегgеstеН n; "- длв

колІс Radunterlage f
підстаршииа т Uпtегоffizіег' т;
етатовий IL etatsmiiBiger Unter-

olfizier т; заводовий "- Berufsunterofiizier т; п_ кутомІр ник
Richtkreisunteroffizier т; напрям

иий п_ RісhtuпgsuпtеГОffizіег т;
рахунковий "- Rесhпuпgsuпtег

offizier т; резерв овий "- Reserveunteroffizier т; санітАриий
"- SапШіtщпtегоffіzіег т; стяго
вий п_ Stапdаrtепtгаgег т; ЧОТ0вий IL zuglUhгепdег Uпtегоffizіег
т

підстаршинський Uпtегоlfizіег _ •.
підстєлювання n Uпtегstгеuеп n
підстерегати aulIauem
,
піАСТілка
Streu (, Streubettung f;
на "-у Streu '"
пІдступ т Ніпtегlist f; Zugапgswеg
т, Аппііhегuпgswеg т; военни,Й

f

f; потайний JL.
vеrЬогgепег Аппііhегuпgswеg т,
vегstоhlепе ЛпПііhегuпg f; "- до
позицІї StеНuпgsaппііhегuпg
підсудний" Angeklagte(r) т
"- KriegsIist

t
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підт6птаннй

підт6птаний

\

(nюдииа)

mі!gепоm

теп

пІдтрим[анняn] т Аuігесh!егhаltuпg

- '; RiiclL, Ніп!егIЬаl! т, Un!ers!iit"
zung (; п_ артилерії Attillerie., un!erstii!zung (;
вогневий· I L
-г 'Fеuегuп!егsШ!zung '; давати п_
УогосЬиЬ т leis!en; обопІльний
п_ Zusammenhalt т; п_ при на
ступі Angrifisun!erstii!zung f _
підтягання n AIL,
S!raiL, Нег
auilziehen n
пlдтяг[а]ти
aIL, heraIL, un!er-

zіеhеп; mіtsіпgеп
підхвІстя n (Pierd) Кгирре
підхвlсник т Schweilriemen т
пІдхІд т (...х6ду) Zugang т, Апmarsch т, Anniiherung '; п_ до
побой6вища Anmarsch т
підх6дження n Vorwiirtsbewegung

(, Anniiherung

t

підх6 Д І ити, _ііlти anriicken, sich
пііЬегп, ЬегапІ riicken, _marschi'eren
пlдхоружий

т (_ого)
Un!erliihnгісЬ т;
п_ ветеринар Un!erуе!егіпііг т; п_ запасу (резерви)
Reserveun!erfahnrich т
підчеревиик т Bauchlgur! т, --,"іе
mеп

m

підчІплювання

n (елек.)
gung t; Un!erhiingen n
під чіп ний Aufhiinge ...
підцlвник т Oberschaft т

АиіЬііп-

пІдшивка f Ри!!ег n
пlд'юджувати auireizen, anstif!en
піке n Pikee т
пікельгавба
Pickelhaube
пі"ет т Pike!! n
пікінер т Lanzenrei!er т
піклувальняк т Pfleger m
піклувальниця
Pflegerin f
піклування n Pflege

t

.t

t

піклуватися,

по_

t

sorgen, pllegen,
Sorge f !ragen
пікрин т (газ) Pikrin n
пікування n (літак) Koplsturz т
nІл т (п6лу). Pri!sche f
піль6т т РіІо! т, Flugzeugfiihrer
т; нищнльннй п_ ]agdflieger т
пільга f Erleich!erung (; маршова
п_ Marscherleich!erung t
піраміда " гостриця t Pyramide ';
п_ для рушниць Rechen т
пірат т РгеіЬеи!ег т

піч

t

піратство

n юірегеі піроксилlна t SchieIJbaunL, КоНо
diuml wolie (, Ругохiliп n; вол6га п_ leuch!es Ругохiliп n; ко
лодійна 11_ Koliodium-Pyroxilin
n; розчинна I L IOs1iches Ругохі
lіп n; суха IL !rockenes Ругохі

liп n
пlрокснлlновий Ругохiliп ...
lІіротехник т Feuerwerker т
пісковець т (_вця) Sal1ds!ein т
lІісК6више n Sandgrube
піскуватий sandig
пlсланець т (_нцй) Во!е т, Abgesand!e(r) т; _ 11_ по наказ Ве
lehlsempfiinger т
lІіс6к т (_ску) Sand т; летучий
11_ Flugsand т

f

піст6ль т, 111столет т Pis!o!e· (;
автоматичний
11_ au!omatische

Pis!o!e t, Se!bst1adL, Maschinenlpis!o!e t; п_ із прикладом
Ko!benpis!o!e {; машин6вий п_
Maschinenpis!o!e t; 11_ Пара
белюм Parabel1umpis!o!e '; ра
кетний п_ Leuch!pis!o!e '; само
чинний п_ Selbst1adepis!o!e
t;
свІтний I L Leuch!pis!ole t; служ
б6вий 11_ Diens!pis!ole t
піст6льиий Pis!ol ...
lІіст6н т Pis!on n, Zііпdhiitсhеп n
lІітник т Sat!eL, SchweiВldecke t,
Woylach т
пітник6вий SchweiВ '"
пітніти schwi!zen, (Olas, Вгil1е) Ье
schlagen
піхви рІ (...хов) Scheide " Degenscheide t; бarнетнІ п_ Seitengewehr!asche t; п_ шаблі DegeIL;
Siibe!lscheide f
піх6та f IпіапІегіе t, FulJvolk n;
атаківна п_ stiirmende IпfапІегіе
'; гІрська 11_ Oebirgsinlan!erie
t; етапна п_ Е!аррепіпІапІегіе ';
морська п_ МагіпеіпІапІегіе -f
піхотйнець т (_нця) !nfanteris! т,
FulJsolda! т
піх6тнїй IпІап!егіе .,.
піх6тою zu РиВ
піч

t

(lІечі)

Оlеп

т;

вис6ка

п_

НосЬоІеп т; земляна П_ Erdofen
т; кімнатна п_ S!ubenoien т;
пекарська
льова IL

п_ Backofen т;
Feldbackofen т

по

пІшохІд
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пІшохІд m (-х6да) Biirgersteig т
пішох6дець m (_дця) Fu8ganger т
плавак m, (мор.) Bake (; свlтиий

Leuchtbake f
плавання n Schwimmen n; иад
в6дне IL Oberwasser!ahrt f
плавальний Schwimm ...
плавба t Schiifahrt t; морська I L
Seeschiifahrt (; прибережна п_
Kiistenschiffahrt (; рІчкова "Binnenschiifahrt t
плазовито kriechend
плазом ті! der !lachen Кlinge t
плаз:!"и m Gleiskette (, Raupe t;
г:!"мовий "- Oummiraupe t
плазун6вий Raupen ...
плазувати kriechen, gleiten
планка f Planke (, Latte t, Schalholz n; дониа п_ маtазинка
(пістолет) Magazinboden m; за
поБІжна п_
Sісhегuпgslаttе (,
Schutzplanke (; злучна "- Verbindungsplanke (; кор6тка п_
kurze Latte (, kurze Рlаnkе (;
напрям",! п_ Richtlatte (; під
снльна п_ Verstarkungsplanke (;
под6вжна "- Lапgslаttе (; спу
скова п_ Abzugsplanke f
пласт:!"н m P!adfinder m, Spaher m
платва t lange Bohle (, ЬаlЬ durchspaltener Ваlkеп m
плат/вка t Lamelle (, РlаІІе t;
гальмова п_ Bremsplatte t; лос
IL

няк6ва п_ ОliттегрШІсЬеп n;
металева п_ МеІаllрlа!!е
ре

"- Federplatte t
платннк m Zahlmeister m
платю\ f ОеЬаlt n, Sold m,
с6рна

t;

t

плащ т Mantel m; брезентовий
"- Регsеппіпgmапtеl m; вояць
кнй п_
Solda!enman!el m; п_
гарматня OeschoBman!el m; ку
леметннй
п_
Maschinengewehrтап!еl m; металевий п_ Ме!аЩ
тап!еl m, ~ІаU! f
плече n Schulter f
плнв:!"чість f <_чости) Schwimm-

!iihigkeit f

n

Ніір!еп п,

плин
чіпкий

плита

Springen n

f

"-

ZаhШіssіgkеіt

Рlа!Іе

f

(; бетон6ва "- Ве
натнск6ва п_ Pre8рlаІ!е t; оп6рна "- SporlL, Lagerlplatte (; панцерна "- Рап
zerplatte (; підпружинна "- Ре
derplatte (; повстяна п_ Filzрlа!!е t; сталева "- Stahlpla!!e f
плlт m (пл6ту) Zaun m, Fahre
РlоВ n, РгаЬт m; дротяний "tonplatte (;

t,

Drahtzaun m

плішка f ОіеЬеl т
плоског:!"бцl
рІ
(_цlв)
FlaciL,
РlаЩzапgе f
плоскод6нняй ті! !1асЬет Boden
пл6ща f ЕЬепе (, РlасЬе (; б6йна
п_ SсhlаgШісhе (;
п_ вл:!"чеиь
Тге!ff1асЬе (; горнзонтальна "націлювання
Richtungsebene
горизонтальна
"стрlляния
Schu6ebene (; п_ гранатометання

t;

Напdgrапаtепwuгfапlаgе (; "- иа
цlлювання Visierebene t; п_ нос
них поверхней ТгаgПасhепіпhаlt
m; нульова п_ Nullflache ';
оп6рна "- Stfitz!lache (; п_ по
разкн Tref!erfeld n; п_ проекцlі
РгоjеktiопsШісhе t; простопадна
п_ 6бстрілу vertikales SchuB!eld

n;

"-

прямовисна

РlасЬе

t,

Аиігі8 m;

Streuungslbereich m,

senkrechte

п_ р6зсlву
_Пасhе (;

січна
п_
SсhпіttШісhе (;
п_
справжнього
п6зему РliiсЬе f

des

ОеЬііЬг
піssе рІ; особиста п_ EinzelgeЬаlt n; основна п_ Orundgehalt
n; п_ х6рим KrankenlOhnung
плахта f ТисЬ n

плигання

плин

m Springer т
m, течяво n Fliissigkeit t;

плнг:!"я

wirklichen Horizontes; "Schu8ebene t; уявлю
п_
vorges!e1lte РlасЬе (;

стріляння
вана

п_ цlлн ZіеlШісhе f
площина f РНісЬе
ЕЬепе
по
хила п_ scllie!e ЕЬепе t; позема
п_ horizontale РІасЬе
площинка
Рlаttfогт
Rampe (,
Bettung (; кулеметна I L МавсЬі
nengewehrs!and m; позема п_
waagerechte Рlаttfогт f
пляма
Fleck m
ПЛЯМистнй !leckig
плян m Рlап т; артнлерlйний "Ме8рlап m; I L б6ю, бойовий п_
Oefechtsplan m; будівельний I L
Bauentwur! m; п_ вивантажу-

t,

t

t

t;

t
t,
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вання Ausladeplan т; п_ вlйсь
к6вих п6іздів MiJitiirfabrplan m;
"- вогню Feuerplan т; "- діі
Operationsplan т; ,,-з мережею
'Nelzplan т; задній п_ Hinter_,
Nebenlplan т; п_ засл6ниого
вогню
Sperrfeuerplan т; "зв'язку
Nacbricbtenplan т; п_
зіставлення статутІв
Dienstvorscbriftenplan т; п_ керування
вогнем Feuerleitungsplan т; п_
маршу
Marscbplan т; мобілі
заційний

т;

m;

п_ МоЬilтасЬungsрlап
п_ мlниоі атаки Міпепрlап
п_ п6ступу Angriffsplan т;

"- обор6ни Abwebc, Verteidigungslplan т; п_ обор6ни гра
ниць
Grenzverteidigungsplan т;
оперативний "- Operationsplan
т; п_ перевозу Transporlplan
т; п_ підсилення Verstarkungsрlап т;
п_ позиціі Stellungskarte (; полковий п_ мобілізаціі
Regimentsmobilmacbungsplan т;
п_ постачания
Versorgungsplan
т; ПРО6кт6ваний п_ projektierter Рlап т; п_ протиповlтряноі
обор6ни
Fliegerabwehrplan т;
рельєфний "- Relie!plan т; "робіт Arbeilsplan т; п_ руйнацli
Vernicbtungsplan т; п_ ситуацli,
пол6ження Situations_, Lagelplan
т;
"Рlап т

телеф6ниого

зв'язку

der Fernsprecbverbindlll1-

gel1; "- телеф6нної мережі Рlап
т des Fernsprecbnetzes; п_ транс
п6рту Transporlplan т; трнян
гуляцlйннй п_ Punklplan т; п_
ужиття Verwendungsplan т; п_
ужиття артилеріі Arlilleriekampfрlап т

плянер т, нітрун т

Segel_,

GlеЩ-

f1ugzeug n

Planimeter n
planm,iJ)ig
_ .
плян6вість f <_вости) PlanmaBlgkeit t
пляя6lво, _мlрио planmaBig
.
ПЛяншета f MeBtlschblatt "; Zelcbenbrett "; артилерій на п_ Lageplan "'; батерійна п_ Batterie-

пляніметр
плян6пнй

рlап

т

плятф6рма

т

f Platt!orm (, o!fener

Giiterwagen
Dtscb.-ukr.

т;

14

Auffabrt (, Rampe

поведІнка

бокова
тажна "-

"- Seitenrampe (; ван
Ladebiibne (; гарматня
"- Gescb!itzbeltung (; гарматия
п_ нанцероп6ізду Gescb!itzwagen
т; "- для худ6би УіеЬгатре (;
кам'яна н_ Steinbellllng (; паи
цериа
н_
Panzerlplattform f,
~еttuпg (; пересув",і п_ ScbieЬеЬііЬпе (; поворітиа "- DrebрlаlІ!огт (; под6вжна "- Lап
genrampe (; тимчас6ва п_ Hi1fs_,
Nollrampe f; чолова п_ Кор!
(;

гатре
пляц т

f

Platz т; алярм6вий п_
Alarmplatz m; п_ бівакуваиня
Вiwakplatz

т;

п_ для

військ6-

вого

навчання
Truppeniibungsplatz т; "- для паради Рага
deplatz т; п_ лікарськоі н6мочі HilIsplatz т; учб6вий "Exerzier_, ObungslpJatz т
пляцдарм т Waf!en plalz т, _punkt
т; п_ в фортеці Ausgangsstelle
(; інженерний "- Sammelplalz
т

!ііг

Іпgепіеurgегаt

по бадьорІшати типІег

werden

побережжя " Каі '"
по біда f, гл. неремМа
побідник

Sieger

т,

т

поБІжність

гл.

f

<-ности)

keil f
"
Zuwachs т
поблизу unweit,

побільшення

f Sieg

перем6жець

т

Fl!ichlig-

VегgгБВегипg
іп

т

der Nabe;

(,

дер

жатн п_ ЬегапЬаltеп

побой6висько"

plalz

KampL, Scblacbll-

т

п6бори pl <_рів) Beziige рІ; гро
шевІ "- Barbeziige pl
поб6рювания " Bekampfung (; п_
артилерії Arlilleriebekamp!ung (;
п_ летунства Fliegerbekampfuog f
п6буд т АпlгіеЬ т, Sporn m
побудник rn Wecker т, Erreger т
п6бут т АиіеоІЬаlt т; Lebeosart f
повага f Wiirde f, Erosl т
повалити що oiederlreiBeo, _werповалитися zusammenbrecbeo
[feo
повалйтися zusammenbrechen

поведінка

t

УегЬаl!ео ",

", Halluog f;
lose Haltuog t

теп

ВепеЬ-

вільна

,"-
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П6верт

п6верт т Wendung {, Scbweokuog
{; п_ круг6м Kebrtschweokeo n;

Viertelwendung f
Etage {, Stockwerk n;
п_ Oberetage f
поверхня f Fliiche {, ·Ober!liicbe {;
п_ клина КеіШіісhе {; нагрlвна
"- Heiziliiche f; носна п_ Trag[deck n, -ІlасЬе {. _IШgеl т;
носні ILi літака Tragwerk n;
рівна "- еЬеое Fliiche {;
сві
тильна п_
Leuchtl1acbe {; п_
стерна Steuerllache {;
п_ стн
кання StoBfliiche {; п_ цlлн Ziel"-

навскІс

п6верх

т

горішній

оЬегllіісЬе f
повеРХСТРОК6внй т
pitulant т
п6взатн. плазуватн

<-вого>

сЬео

f

повздержність

samkeit f

повзун

т

пови[ва1ти
повинність

Ка

gleiteo, krie-

<-ности> ЕпtЬаlt-

КгіесЬег

т

wickelo, umbiilleo

f

<_ности>
РІІ ісЬ! {,
Verpflichtung {; п_ в натурІ NaturaIleistung {; п_ віддати шану

GruBzwang

т;

віДбувати

вlй

ськ6ву п_ dienen, Dienst т аЬ
leisten; вІйськ6ва "- МilШіг_,
Webr[pflicht; вІльний від вlй

ськ6воі

п-н

miliІіігігеі;

воєн

на

"- Kriegspflicht {; з п-н
pflichtgemiiB; загальна вlйськ6ва п_ aIlgemeine Wehrpllicht {;
квартирна п_ Quartier[pllicht {,
_Ieistung f; на "- вірннй рlliСЬІ
getreu; п:" прнсяги Eidespflicht
{; п_ служби в запасі Reserve-

рfliсЬ! f; "- служби в оп6лчен
ию Landsturmpllicbt {; служб6ва п_ Dienst[pllich! {, _obliegen-

{; труд6ва п_
_dienstpflicht {;
Vorspannleis!ung f

ЬеіІ
т,

п6від т

Hilfs[dienst
тяглова 0_

<-"оду>. гл. 06води рІ
т, FahrzUgel т. Zaum т;
байрачний п_ S!angenzaum т;
"- вправо ZUgel т rechts; ко
р6ткий
"- kurzer ZUgel т;
трензельний п_ TrensenzUgel т;
укоротити "- ZUgel т verki!rzeo
повlд6млення n
Benachrichtigung
{, Міttеiluпg {. Мelduog {:

ZUgel

поводир

гаслове "повідом[л/іти.

-нти

gen, berichteo.

f

mung f

mШеilеп,

<-"одІ>

п6вlз т <-"озу>

Pferdewageo

повільність

keit f

f

melden

n Auskunftwesen n

повlд6мництво

п6вlдь

т
ЬепасЬгісЬІі

Signalspruch

Oberschwem-

Equipage {.

!еіоег

т

<-ности>

Langsam-

т Ver!raueHsmann m
f Anzeige f (уоп Pos!);
Erziihluog f
повІтка f Wagenscbuppen' т
повітробій т
Luftkamp! т; "нищильннкlв Luftjagd f
.
повітроздіймання n Luftau!oaЬme f
повІтролітання n Lultfahr! f
повітромір m Lu!tmesser т, Аегоmeter '11!.
повітронебезпека f Lu!tge!abr f
повітрообор6иа f Lu!tlabwehr f.
Jchutz т; військ6ва п_ mі!Ші
rischer Luftschutz т; громадяи
ська п_ ziviler Luftscbutz т; "повІрник
п6вістка

отчИзни.

батьківщини
НеіmаІ
пасивна "- passiт; фронт6ва "т
повітроохол6джуваний luftgeki!blt
повітроплав т, дирижабль т Lu!tschilf n; військ6виіі п_ Мі1іІііг
luftschiff n; "- цупк6і системи
Starrluftschi!! n; п_ системи це
пелІн Zeppelinlultschiff n
повітроплавба f Luitschilfabrt f
повІтроплавець т
<_вця>
Luitschiiler т
повітроплавня f Lu!tscbiifballe f
повlтроплавство
n Luft[faЬrt {.

luftschutz т;
Luftschutz
Frontlu!tschutz
уег

_schiflahrt f

попітроплавський

luftfahreriscb,

aeronautisch
повітрофль6та f Luftf10tte f
повІтря n
Luft f; Witterung {;
стиснуте "- DrucL, PreB[luft f
повність f FiJile {; "- пляну AusШhгliсhkеit f des Planes
повновласть f УоIlmасЬІ f
поводар т, поводир т FUhrer m'

n..:

п_ ланкн ТгиРрШЬгег т'
р6ю GгuррепШhгег т' l L ' чоти

Zug!iihrer m

'
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поводження

n

поводження

ВепеЬmеп

n, Ver-

halten n, Behandlung (; бруталь
не п_ гоЬе Behandlung (; грубе
"- grobe Behandlung (; жорсто
не п_ grausame Behandlung t;
ласкаве п_ hбlliсhе Behandlung f
поводи рІ (повІд) Zaumzligel т;
байрачнІ п_
Kandarenzligel т;
попущенl п_ lose Ziigel рІ; п_
недоуздка Hallterzligel т; при
в'язні п_ Hilfsziigel т
поводитися sich уегЬаlІеп
поволока f Oberzug т, Нііllе (;
запобіжна "- Schutzhiille f

f

поворітка

(поворотний

Wепdерuпkt

f

поворітиість

пункт)

т

<_ности)

keit (, Wendbarkeil f

Riihrig-

[по]воронувати (металь) Ьгliпіегеп

поворот

т
Wendung (, Umwendung (, Riickkehr (; п_ на місцІ
\Vendung f aul der Stelle

поворот ливість f <_вости) Мапбvгіегіаhіgkеіt f
поворотнІсть f <_иости) Lenkbar-

keit (,
keit f

Steuerlbarkeil (,

_fahig-

повста[ва]ти

enlstehen, erfolgen,
sich enlspinnen
повстанець m <..иця) Insurgenl т,
Aufslandische(r) т, Rebel1 m
повстання n Au!sland т
ЩІвстанчий Aufslandischen .••
повстиюііі Filz ...
повстянки рІ <..иок) Filzstiefel рІ
повсть f Filz т, Woy!ach m
повтаряльний Repetier .•.
повторність f <_ности) Frequenz f
нов'язка f Binde (; наложити ILУ
еіпеп
Verband an!egen; нару
кавна "- Armbinde {; иарукав
иа п_ невтральиости
NeutraJitalsarmbinde (; протигазова п_
Mundschlitzer т
пов'язь f Bindemaleria! 'n; SeH n;
IL притужиною Rбdе!kпоtеп m;
поперечна п_ Querverbindung f
погаииння n (Pferde) АпlгіеЬ т;
АпlгеіЬеп

погасити

n

aus_,

кумента (еіп

erkJaren
14*

егl!бschеп; п_ до

Dokumenl) ungiiltig

подіБНІСТЬ

поглииl'ти, _ути

sorbieren

пог лииуватlсть

bierfahigkeit

f

погиутlсть

t

f

verschJingen,
<_тости)

аЬ

Absor-

<_тости) Ausbuchlung (, KrUmmung {; п_ цівки
Ausbuchlung f des Rohres
погода f Wetter n, Witterung t;
загрозлива п_ Oewilterneigung t
погоджеини n Obereinstimmung t,
Einigung t
погодІ жувати,

_ити

іп

ЙЬегеіп

stimmung f bringen; п-ся ііЬег
einkomrnen, sich einigen
погоиич т TroBknecht т
погоия 't Verfolgung f
поготfвля f Bereitschafl f
погроза f Drohung {, Bedrohung t
погром т Nieder!age (, Schlappe t
погрубmеиия n Verdickung f; "ліиіі Verdickung f der Linie; "ціви
Laufverstarkung f
погубиий uпhеilЬгіпgепd
подавальник т Zubringer

пода[ва]ння

т

n Einrichtung f, Zu-

fiihrung (; "- гасел Zeichenabgabe (; п_ иабоїв стрічкою
Ourtzufiihrung (; п_ кисня Sauerstoffversorgung (; п_ знаків
Zeichengebung t; "- наббів Оиrl
zufiihrung (, Ра Ironenzufiihrung f
(іт Maschinengewehr)
подавач m Zufiihrer т, Zubringer т; "- набоїв Palronenzubringer т
подавець т <_вця) ЙЬегЬгіпgег
111, Vorzeiger т
подавити niederzwingen
подання n Oesuch n, An.., Еіпl
gabe {, Aufliihrung (; п_ иа пІд
вищення Веfбгdегuпgsvогsсh!аg т
податок m <_тку) Steuer '; п_
вІд ВОЄН"ИХ доходів Kriegsge-

winnsteuer

МiJШігslеuег

';

Kriegssleuer f

(;

вlliськовиіі
воєнннй

п_

п_

подвиг т ОгоВ_,
Heldenltal (;
воєнний п_ Waffenlal f
подвір'я n
НоІ т;
"- батерlі
ВаltегіеЬо! m

поjfвОЄНИIi

подібність

f

verdoppelt
<..иости)

Ahnlichkeit f
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поділ

поділ

m Teilung (, EilL,

Уег[

teilung (; без п-у оЬпе Unterschied zu тасЬеп, durch die Вапі<:;
відтинку Abschnittseinteilung
(; п_ вогню Peuerverteilung (;
п- довготи хвиль Wellenliingenverteilung f
поділка f Einteilung t; п- бара
бана Tromme!einteilung
(; п.. дистанцІйного запальника 5Іеll
marke (; градусна п- 5ka!a..,
Огаdlеіпtеiluпg
(; дистанцІйна
п_ I:>istanzein!eilung (; п- ком
паса KompaBstrich m; п- куто
міра Richtkreisteilung (; метрич
ка п_ Me!erein!eilung (; п_ мір
иню! Vіsіегеіп!еiluпg (; нулева
п- Nullein!eilung (;
приблизна
пOrobteilung (; п_ шКали
Teilstrich т
п-

подl/lьність

keit f

f

<-ности>

ТеilЬаг

f <_діі> Begebenheit t, Ег
eignis n; воєина п_ Kriegslereignis ", _begebenheit f
подмух т Windhauch т
подорож т Reise (; морська п_
5eereise (; повітряна п_ Luftгеі5е (; поворотня п_ Riickreise
(; службова п_ Dіепstгеіsе f
подІя

подражнення

Tranenreiz
reiz m

т;

слізноі

п_

очей

оболони

Аugеп

подраlжнювати, -зиити геіzеп
подразний reizerregend, Reiz ...
подразник т Erreger т
подробиця f Еіпzе!hеі! (, Ausliihr-

lichkei! (, Oenauigkei! f

подув т Hauch т, Wеhеп n
подушка f Kissen n;
п_ до сид
ження Sitzkissen n j IL до СПИН
ки Lеhпkіssеп n; задні IL.И сід
ла 5аttе!раusсhеп р!; п- кисне
вого приладу
Mischbeute! т;
п- ляфета Lafettenriege! щ; п
під в'юк Packkissen n; сідельиа
п- 5atle!kissen n; шкіряна п_
Lederkissen n; п_ хамута Kum-

me!kissen n
поєдинок т ЕіпzеІkаmрf щ
ПО ємність f <-ности> Rauminha!!
т; п_ квартир Be!egungsfahigkei!
(; 11-' циліндра Zylinderinhal! т

позиція

пожежа f Brand т, Репег n; п-в
rондолі Oondelbrand m
пожежник т Feuerwehrmann m
пожежия f Feuerwehrdepo! n

позаПJlяиоваий

пісht

planmaВig,

пісЬ! zum РІап gеhбгіg
позаСJlужбовий anВerdienstlich
позачерговий anВeг Reihe f
позаштатний iiberplalL, anВeгeIa![-

maBig

позбавления т

Beraubung (, Еп!
ziehung (, Verlus! т; 11- права
Ehrens!rale (; п- однострою АЬ
егkеппuпg f
der Unilorm; п_
степеня Degradierung f
поздоровкатися sich begriiBen
поздоровлення n OruB т, ЕЬгеп
bezeugung f
ПОЗДОРОВІЛИТИ, _ити griiBen, Ьеgliickwiinschen,
Ehrenbezeugung
leis!en
позем щ Horizont т, Niveau n;
низький п_ води Niedrigwasser
n; справжній п_ wirklicher Ho~
rizont m

поземелля n OeliindegestaItung f
поземика f НбhеIL., 5сЬісЬІ[Ііпіе f
поземниця f Libelle (; бокова п_
5еі!епliЬеПе (; круг ла п~ DosenliЬеПе (; кулиста п_ Kugellibelle
(; нівелірна п_ Nivellierwaage (;
подовжна п- LапgІіЬеПе (; по
перечна п- QuегliЬеПе (; скляна
п- ОІаslіЬеПе (; уставити IL.Ю
LіЬеПе f einspielen lassen
позицІйний 5!еПuпgs ...
позиція f 5!еПuпg (; п- ар'ерrарду
Nachhuts!ellung (; артилерійна
п_ Агtillегіеs!еПung (; батерiliна
п_ Ваt!егіеs!еПuпg (; бойова п_

Kampls!ellung (; вихідна п
Ausgangss!ellung (; вихідна п_
д? атаки 5prungs!ellung (; ви
Хlдно-штурмова
п5!urmausgangss!elIung (; вичікувальиа п_
LauerstelIung (; відкрита п- 01!епе 5!eIlung (; відрубна п_ geІгепп!е 5tеПuпg (;
вогнева п
FeuerstelIung (; вогнева п_ вог
немета MinenwerlersleIle (; гар
матия
п_
OeschiilzsteIlung (.
гІрська п_ OebirgsstelIung (; гo~
ловна п- Haup!s!eIlung (; голов-
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позиція

на боilова "- Hauptkampfstel1ung
(; п_ для довшої оборонн Оац
erstel1ung (; п_ для поготlвлl
Bereitschaftsstel1ung t; "- до
штурму Sturmstel1ung (; задня
опорна "- Riickhaltsstel1ung t;
займати п_ Stel1ung f beziehen;
закрита п_ verdeckte, gedeckte
StelIung t; запасна п_ WechseIstel1ung t; згорнути ворожу п_
feindIiche SteIIung
ацІгоIlеп;

t

кільцева п_ ringfOrmige SteIlung
(; клинова "- (клнн в позицію
ворога) KeiIsteIIung
П_
на
гребені КаmmstеIluпg
на
заднім
схилІ
НіпtегhапgstеІІuпg
(; П_ на переднім схилі VordегhапgstеIluпg
напівзакрита
П_ halbgedeckte SteIIung t; мі

t;
t; "-

t;

нометна п_
Міпепwегfегstеl1uпg
f' П_ облоги EinschIieBungssteI-

I~ng t· оборонна п_ VerteidigungsstеIluпg (; панівна п_ dominierende, ііЬегhOhепdе SteIlung
(; передмостова п_ Вгіісkепkорf
stel1ung t; передова п_ VorfeI.dsteIlung t; піхотна п_ 'пlапtеГlе
stel1ung (; польова П_ FeldsteIIung (; прикрив на п_ Schut~
stеИuпg (;
проміжна п_ ZWIschenstel1ung t; "- світлом ета
Lеuсhtstеl1uпg (; скрита п_ уег
steckte SteIIung t; стратегічна п_
strategische Stеl1uпg (; стрІлецька
П_
Schiitze,,--, !п!апІегіеl stеIluпg
(, стріляти з закритої п_ ans
v~rdeckter StelIung t schieBen;
тилова П_ riickwartige StelIung t;
траверзна п_
TraversenstIelul1g
f; удержатися '.'а п_ії das Feld
Ьеh,шрtеп;

укршлена

п_

festigte Stellung t; фалшива
ScheinsteIIung t; флянкова
Flanke,,--, QuerriegeIstellung

Ь(

п_
!І_

(;

флянкувальна п_ Umflugеluпg~

stelIung t;

п_

хемічного

ляння ОаsstеНuпg

п_ Stuгmstеl1uпg
пбзичка t АпlеіЬе

t

(;
(;

СТРІ

штурмова

воєнна

п_

Kriegsanleihe f

Achtung t,
merksamkeit (, Vorwand т

позір т <-зору)

позір! гл. струнко!
позіставлення n в задІ

.
Abblelben n

поюізннк'

познака
сЬеп

n

позначка

n,
t Веzеісhпuпg t,
f Merkmal

Кепnzеі

Vermerk

t,

т; п_ ВИСот Hohenbezeichnung
КоІе f
пбзов т <_зву) Anklage
позовннк 10 K\ager т
поїзд т Zug т, Eisenbahnzug т;
вантажннй "- Oiiter_, Lastlzug
т' військовнй п_ МіІШігzug т;

t

віЙськово-санітарннй "- Мі1іЩг
sanitatszug т; двійний п_ ZWllliпgszug т; дезннфекційний "Oesin!ektionszug 10; п_ для від
пустковців Urlauberzug т;
"для довозу (постачання) Nachschubzug т; допомічний санітар
иий "- Hi1fslazarettzug т; п_ з
вівсом (до зао тон) Ha!erzug
т;

п_

з

мукою,

борошном

Mehlzug. т; п_ з подвійною
тягою Kuppelzug т; збірний"
gemischter Zug т; лазне-дезин
факцlйннй п_ Bade_ und Ое"
infektionszug т; міжстацlйний"
Pendelzug т; місцевий "- Lokalzug т; надзвичайний військо
вий п_ MiIitarsonderzug т; осІб
ний "- Sonderzug т; панцерний

П_ Panzerzug m;
санітарний,
здоровницький
"- Sanitats-:,
Kranke,,--, LazагеЩzug т; саНІ

тарний
"- для легкохорих
Leichtkrankenzug т; стріливний,
амуніційний п_ Munitionszug т;
супровідний "- Beli\leitzug m;
товаровий
п_
Oilterzug т;
харчовий п_ VerpfIegungszt1g т
поймёнованиli gепаnпt (Adj.); Ое
nannte(r) т
показ т Vorfiihrung t, Schau t
показник m Weiser т, (An)Zeiger
m- П_ зірниюі Visieranzeiger m;
п"': напряму Richtungsanzeiger т;
"- напряму вітру Windrichtungsanzeiger т; "- оливи 0lstапd:

т;
П_
ПРЯМОВИСНОІ
швидкости Steigungsmesser т; "-

anzeiger

спох6виии Boschungszeiger т; п.".
тиску газу в бальо'Jні Pral1a~el
ger т; "- швидкости ОеsсhwlП
digkeitsmesser т; п_ шляхІв
Wegweiser т
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показовнй

показовнй Vогliihruпgs •.• '
покалічlнни n Vегstilmmеluпg
покlт т Напg т, Gеlапdепеіguпg
t; прнродній "- паtiirliсhе Nei-

t

guпg

t

t,

.1;

поклад т 8сЬісЬІе
Lage
Deck
n (8сЬі!!)
покрнв т Веdесkuпg.
снІговий

"-

8сhпееdесkе

t;

f

покрнвало n Decke (, Haardecke f
покрнвець т <-вця) Oberzug т,
НіШе (, НацЬе f; брезентовий
"- РегsеппіgUЬегzug т; п_ дли
кулемету
Маsсhіпепgеwеhгdесkе
рушія, мот6ра Motorhaube
f; "- иа зам6к VerschluBkappe
(; П_ иа шишак (пікельгавбу)

t; "-

Helmlbezug
пропелера

покриття

n

т; _iiberzug
Propellerdecke

Беdесkuпg

т;

t

п_

f, Verdeck

n; "- з жерд6к Stangenbelag т;

з плетІнки КогЬЬеklеіduпg f;
з землІ Bodenbekleidung f; п_
крила Fliigelbekleidung f; мета
леве п_ (літак) МеІаllЬац! f; "місцевости
GеlапdеЬеdесkuпg f;
пол6тняне "- Stoffbekleidung f
п6кришка f Deckel т, Кlappe f;
бойова п_ Seitenldach n, _deckel
т; п_ вІд п6роху Staubschutzdeckel т; ебонітова "- ЕЬопіІ
deckel т; п_ заряду гІльзи
Kartuschdeckel т; п_ колиски
Wіеаепklарре
(; к6ркова "Korkdeckel т; п_ на циліндер

""-

Zylinderkappe f; пружиина п_
Federdeckel т
пола t SchoB т
полагода f Erledigung {, Ausbesserung f
полагодження n Ausbesserung {,
Erledigung f; п_ шляху Wegebesserung t
полагодІжувати.
_ити
erledigen,
ausbessern, reparieren
полагодний АusЬеssегuпgs
рагаІпг ...
поладн6ваний
stеШ

... , Re-

ausgerichtet, aufge-

п6ле

n Feld. ", Оеlапде n; п_ б6ю
Kampfplatz т, Ge!echtsfeld n.

KampfgeНinde

n;

Gesichts!eld n; "-

видностн
в6єнних дІй

"-

пОЛК

горизонтальне
п_ 6бстрlлу 8еіtепгісht!еld n; "діі Wirkunasbereich т; "- зору
Sehfeld n, Sichtweite
лІйкувате
п_,
лійк6вище Trichter!eld n;
мІнне п_. мін6внще Minen!eld n;
мертве п_ ІоІег Raum т; "- на
рІзу Реlд n іт Geschiilzrohr; "наступу Апgгiffslгаum т,
jeld
n; невидне п_ unsichtbares Feld
n; обр6блене п_ ЬеstеШеs Feld
n; п_ 6бстрlлу ScliuB!eld n. Бе
stгеісhuпgsгаum m; п_ осідання
(літака) Lande!eld n;
очиститн
п_ б6ю das Feld гаumеп; "стеження
ВеоЬасhtuпgsгаum т;
"- цІли Zielfeld n
полиск т Schimmer т
полиця
Regal n, Wandbrett n·
заридна п_ Ladeschale f; "- на
сідло Sаltеl.tапdег m; "- орчака
Salteltrager т
поліг6н т
SchieB_, ОЬuпgslрlаtz
т, Роlуgоп n; артилерІйний "Arti1IerieschieBplatz т;
rapHiзон6вий п_ GагпіsопUЬuпgsрlаtz
полlм т <_лому) zerbrochener [m
Gеgепstапd m
полІно n Scheit т
поліпшення n Verbesserung і; IL.
харчу МепаgеаulЬеssегuпg
полір6ваний РоІіег ..•
політично-економlчннй
politisch,

Operations!eld n;

f;

1

t

wirtschaitlich
політично-освІтній
politisch uпd
Вilduпgs '.'
політура f Роlitпг 1
полlціи f Polizei f;
військ6ва IL.
Mililiirpolizei (; державна IL.
Staatspolizei (; міська"- 8tadtpoHzei і; охор6нна "- SchutzpoHzei (; сільська"- Landes-

poHzei f
Regiment n;,

полк т

гарматнІй п...

Аrtillегіегеgіmепt n; "- гlрсько!

артнлерії Gebirgs-Artillerie-Regiтеп! n; гусарськнй "- Husarenregiment n; rренадйрський п_

Grenadier-Regiment n; драгунсь
кнй "Dragoner-Regiment n;
єгерськнй п_ ]ager-Regiment n;
залізничнй п_ Eisenbahnregiment
n;

п_

зв'язку

VегЬіпduпgs-..
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полк

Nachrichleolregirneol n; кінннА п
KavaIlerk....
ReiterІ regirnent n\
кІнно-стрілецький п- (без ко:
ней)
Kavallerie-Schiitzeoregirnent
n; кірасирський п_ KUrassierregirneol n; козацький п_ Kosakeoregirneol n; легко кінний п_
lеісы.s Reilerregirneol n; летунсь
кий п_ Oeschwader n; п_ ма
тросів Malroseoregirnenl n; пі
хотний п_ Infanlerieregirnenl n;
резервовий
п_ Reserveregirnent
n; саперний п_ Pionierregirnenl
n; стрілецький п_ Schiitze,,--.
терито
Iolaolerielregirneol n;
ріильний пTerrilorialregirnenl
n; украінізований п- ukraioisiertes Regirneot n; украfнськнй
п-

ukrainisches

Regiment

n;

уланський п_ Ulaoenregirnenl n;
учбовий п_ польовоі артилерії

Versuchs-Feldarlillerieregimeol n

полкБЮро n (скорот) Regimeolsполковий Regirneools •.. lslab т
полковник т Obersl т, RegimeolsЩЬгег т; п_ ветеринар Оепегаl
velerinar т; п_ лікар Obersl-

arzl

т

полководець т <_дця~

Truppe,,--,

MeerliUhrer m

полови й lаыl
половинити ЬаlЬіегеп

половИlчниЙ. _нний ЬаlЬіег! .
полOrий abschilssig, saoll genelgt
положення n, ситуація ( Lage (.

Sland m. Zustand т; бойове п_
Oefechlslage (; воєнне п_ Kriegslage (; вимушене п_ Notlage (;
вихідне п_ Лusgапgslslеlluпg (,
..basis (; п_ гарматн до вистрілу
Ladeslellung (; п_ до стрІлу
SchuBslellung (; п- З колlиа
knieode Slellung (; загальне п_
allgemeine Kriegslage (; загаль
но-військове п_
Oesarnlheereslage (. заднє п_ rUckwiirtige
Lage (; п_ заш!льника Z ііп derslellung (; п_ коліс Ra.dsland m;
п_ місцевости Lage f ешеs Orles;
п_ навлежачки liegende Slellung
(. иевияснене п_ ungekliirle
SieIlung (; п- навсидячки silzende SleIlung (; "-- иавстоячки
slehende Stellung f; оборонне п-

полум'єгасннк

Verteidigungszustand т; підста
вове п_ Orundslellung (; пові
тряне п_ Lult1age (; подовжне
п_ Liiogslage (; поперечне п_
Querlage (; середнє "-- Durchschoiltslage (; сторчове "-- seokrechle Lage (
положистий abschUssig, sanlt geneigt
положи стІ сть ( <_тости) ЛЬsсhUs·
sigkeit (, Oefiille n; п_ брустве
ра.

передгру ддя
ВгuslwеhгЬб
п_ траекторіі АЬ
f der Flugbahn, ВаЬп

schung f;

schfissi~keit

rasanz f

,n Schleifkule f; "-Oleilkule (

полоз

літака

полоззя n Schliltenkulen р!
полозок т kleine Kule (
полон т (Kriegs-)Oelangenschaft

(;

gelangen пеЬrnео; за
бирати в п_ gefaogen оеЬmеп;
пІддатися в "-- sich gelangeo geЬео; попасти в п_ іп Oelangen·
взити В п_

schal! geralen

полонений gеlапgеп

полонений т <_ного>

(Kriegs) Ое
laogeoe(r) т; контрольний п_
Oelaogene(r) m iUr Егkuпdungs
zwecke

полоненик т Oelangene(r) т
полонення n Оеlапgепоаhrnе f
полонина ( Bergltrill (, _weide
Лlrn

(,

(

ПОJlОНЙТИ, ЗCl- gefangennehmen
полотнище
n
(Sіgпаl·)Тuсh
n;
гаслове
"-- Winkec, Signallluch n; п_ намету Zeltblatt n;
розпізнавальне п_
Erkennungsluch n; п_ щатра Zeltbahn (
полотно n Leinwand (, Lеіпеп n
полотнинка (,
полотнина блюза
Огill ichrock т

полохливІсть

( <..востн> Angstlichkeil
(,
Furchtsarnkeit
(,
Scheu (
полуда ( O\asur (, Verzinnung (

полуденннк т,

dian m

меридlян т Мегі-

полу ДЙТИ verzinnen
полу дне n <_дня> Mittagszeit
полум'єгасник т Feuerdiirnpfer m;
ду ловий п_ MUndungsleuerdiirnplег т
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ПОЛУм'я

ПОJlУМ'Я n РІатте f
получення
VегЬіпduпg (;
без
посер~дне п_ direkte Verbindung
(, Schaltung (; телефонне п_

n

Fernsprechverbindung f
PoIar ...

полярний
полюс т,
помах т

бігун т РоІ m
(Fliige-)Sсhwепkuпg

(,

т, ЕІап т
помешкання n
Wohnung (, Raum
т; службове п_ Dienstwohnung
(; урядове п_ NaturaIwohnung f
помиї рІ <-миїв) Spiilwasser n
помилка f FehIer т, Irrtum т;
п_ націлювання RichtfehIer т

Schwung

помилковнй iehIerhait, iaIsch,
ШтliсЬ

помнсл т Еіп!аll т, Idee
помір т Vermessung f
lІоміркованість f <-ности)

keit f

помірність f (-ностн)
(, OIeichmiiВigkeit f,

senheit f

ігг-

f
MiiBig-

MaВigkeit

Angemes-

поміст т, <_мосту) Briickenl deck
n, _ЬаЬп (, KniippeIdamm т;
rpатчастий "- (в ШЙНЦЯХ) Lattenrost т; дерев'яний "- ВоЬ
ІепЬаЬп f
поміч f
(-мочі) Нiliе (,
Unterstiitzung (; безпосередня п_ direk!e Un!ers!iitzung (; грошова
п_ geIdliche Un!erstiitzung (; п_
для хорнх Verwunde!enfiirsorge
(; нести "- Нilfе f Ieis!en; по
середня
п_
indirek!e Un!er-

stii!zung f

помі[чатн, _титн merken, bemerken
помічник т ОеЬilfе т, НеНег т;
п_
вартовОго
ОеЬШе
т
des
Wachhabenden; вартовий лікар
ський п_ diensthabender Un!er·
arz! т; "- командира полку в
господарчих справах Ver!re!er т
des Regimentsliihrers іп Wir!schaftsangeIegenheiten; п_ коман
дира батерli Batterieoflizier т;
п_ командира частинн Olfizier
т Ьеіт Stabe;
лішірський
п_
Un!erarzt т, Heilgehil!e т; "-

. начальннка сторожі ОеЬilfе т
des Wachkommandanten; п_ на
чальника штабу Vertre!er т des

п6піJl

S!absche!s;

п_ нацlлювача КУJlе

M~TY ОеЬШе т des Maschinengewehrschiitzen; по_ водиря чоти
Vertreter т des Zugfiihrers; п_
скарбника
Unterzahlmeister т;
санітарний,
здоровницькнй "Sanitiitsgehil!e т; старшнй сані
тарний "- Oberlazarettgehilfe т

помічниця f НеНегіп f; лікарська
п_
червоного
хреста
Hilfsschwester f vom Roten Кгеш
помІщення
n Un!erbringung (,
Unterkunft f; п_ (для) вартової
частини Berei!schaftsraum т; "для зброї Riistkammer
помпа f, смок f Ритре f; всНСна
п_ НиЬритре f;
олив'яна п_
Оlритре (;
толокова "- Коl
Ьепритре
помста f Vergeltung
поневlльннй
gezwungen, ипігеі-

t

t

t

willig
поневолення

n Unterjochung (,
Knechtung f
n Erneuerung (, Wiederholung (; "- вогню Wiederer6i!nung (. des Feuers

поновлення

понтон т РопІоп т;
береговнй
п_ Landponton т; одноцілиli п_
einteiliger РопІоп т; складний
mehrteiliger РопІоп т; суціль
ний п_ Einzelponton т
понтонамн
pontonweise
понтон~р т РопІопіег т
понтон~рство
Pontonierwesen
понтонннй РопІоп ..•

n

n

поняття n Begrifi т
попас т Fiitterung f
попасатн (unterwegs) !ііІІегп
поперед[жати, _итн zuvorkommen,

vorangehen
попередження n Zuvorkommen ,,;
попереднШ vorherg:ehend, vorig
поперечка
QuегЩпіе (, _balken
т, J101z n;
сереД0 ва п_ МіІ

t

teL, Quer[balken

т; суставна п_

Scharnierbolzen т
поперечний querliegend, Quer ...
поперечник 'Іп Durchmesser 1n; П_
дз~ркала Spiegeldurchmesser 111
поперечниковий Durchmesser ...
попит т Nach!rage t
попіл т (_пелу) Asche

t

поплавець

поплавець
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m

<_вци)

Schwimmer
m. Schwimmkiirper m; FloBsack

m;

допомічниl! п_

(водолітака)

Hilfsschwimmer m; хвостовиl! "Schwanzschwimmer m
"оповзом kriechend
поповнlення ". -'<Івання n Nachschub m. Ersatz m; п_ вогнепри
шісlв Munitionslersatz m. _пасЬ
schub m; "- кінного складу
Pferdeersatz m; "- рядовиків
Mannschaftsersatz m; п_ стар
шинського корпусу Offiziersersatz
m; п_ стрlлива Munitionserganzung f; п_ технічного матерІя
лу Gerateersatz m
по"овнlнтн, _ятн erganzen. nach...
аuflfіШеп (Verluste)
"опона t pferd"-. StаЩdесkе 1;
волосяна п_ Haardecke 1; пов
стяна п_ Filzdecke 1
поправа t Verbesserung 1. Repara!ur f
поправка t Korrektur t. Verbesserung 1; "- до атмосферного
впливу Tagesstufe 1 (Osterreich)
"оправлення n Verbesserung t
поправня t Instandsetzungs-Werkstatt 1
попруга f Sattelgurt m. Ourt m
_(des Pierdes); "- літуна Ап
schnalIgurt m; підтяг[ну]ти ,,-у
nachgurten; попуститн п_у Our!e
pZ nachlassen. losgurlen
попсування
ПОПУсlюі.тн.

n

1

машини Раппе
_тити
nachlassen.

lockern

t

попущення n Lockerung
1 гесыe Zeit f; п_ ванта
ження Verladezeil
визначена
"- anberaumter Termin т; П_

пора

1;

внрушання

Aufbruchsslunde 1; "доби Tageszeit 1 (24 S!underi);
п_ року ]ahreszeit 1
порада 1 Verhaltungsbeiehl m
порадник m Ralgeber m. Weisung
1. Inslruktion 1; Vorschrif! 1; "валковоі справн TroBlinslruklion
1. _vorschrilt- 1; "- для внсад
них робіт Sprengvorschrilt -1; "для

влаштування

стрlльниць

Schie6s!andordnung (; "- для
-злагодн мет Zielbauvorschrilt 1;
-,,_ по облозІ фортець Belage-

порох

rungsanleilung 1; "-

по скла
данню зголошень
Berichtanweї
sung
речового постачан
ня
Bekleїdungsordnung
1; "харчовоі
справи
Verpflegungs-

1; "-

vorschrift 1

поразка f Niederlage 1. Schlappe (;
"- ворога feindliche Niederlage
1; нанести п_у Niederlage f Ье
геїlеп;

lage f

частинна

Teilnieder-

п_

порайонниl! пасЬ den Rayonen
пораиеииl! verwunde!
поранення n Verwundung
Уег-

1.

lelzung 1

порання n (КОЛО чого) War!ung f
порятунок m Aushi1fe
поривати. пІрвати геіВеп. hinrei6eu
пориватися sich Ьі"-. sich іОгІlгеіВеп
поринання n Tauchen n
ПОРинlати.
_утн
tauchen. unlег

t

gehen

vergleichbar
n Vergleїch m. Уег
gleichung 1; п_ місцевостеl! Ое
landevergleichung 1

порівняльннl!

порівняння

порівнlИти.

_ювати

vergleїchen.

gegeniiberstelIen
поріг m <_рога) SchwelIe f (Тііг)
поріЧlІна 1 Flu6tal n
порода f Rasse 1, Oattung 1. Нег
kunft 1. Stamm m
породнстиl! rassig
порожнеча f
Hohlraum m. Уа
kuum n
порожни[ваl t Iiiihlung 1; п_ гар
матня
OeschoBhiihlung 1; п_
гІльзи Pulverraum m

порожнявиl! ьоы1
порожник m (п6їзд) Leermateria! n
порозумІння n Einїgung
'Einver-

1.

s!iindnis n. Obereinkommen n

порок m Un!ugend 1
порон m РаЬге
РгаЬm
виl! п~ Ruderfiihre 1;

1.

п_
виl!

Zug_.

уег

n;

SеЩfаhге
МоІогіаЬге

весло
лннвовий
моторо
паровиl!

m;

1;

1;

п_
п_ ОаmрflііЬге 1
порох m SchieBpulver ". Staub т;
бездимний "- rauchloses Pulver
n; "- в паличках Stiibchenpulуег n; вибуховий п_ Sprengpulrвинтівчаний, рушничний

порох
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"- Oewehrpulver n;
"- Oeschiitzpulver n;

гарматній
грубозер

НЯстий П_ Кieselpulver n; дям
ниА П_ Rauchpulver n; дрібний
ЧОРІШЙ П_ lеіпеs Schwarzpulver

n;

зернистий

кільцюватий
КРУIІ,аловнА

"""-

Когпрulvег

n;

Rіпgрulvег n;
SсhеіЬепрulvег

кубистий 11- Wiirielpulver n;
ЛИстовий п_ Вlаttсhепрulvег n;
листовий
безД(IМИИЙ"- гаисЬ

n;

loses

ВІаttсhепрulvег

n;

мака

Rohrenpulver n;
нітроваиий "- Nilralpulver n;
нормальний 11- Normalpulver n;
піроксилlновий
П_
SchieBwolleIL, РутохіІіпlриlуег n; платі в
роиний

П_

частнй П_ РlаІІеприlуег n; під
пальиий п_ Ziindpulver n; приз
матичиий 11- prismalisches Риl
уег n; стрІчковий П_
Slreilenриlуег n; стрlльничий "- SchieBриlуег n; трубчастий"- Rohrenриlуег n;
чорний п_ Schwarzриlуег n; циліидричиий п_ Zy-

Iinderpulver n
f Pulverlabrik f
m Slaubmanlel m
f Pulverbiichse f
порохlвня f Pulverllurm т, _Iager
11., JТ1agazin n
пороховий Риlуег ..•
порохария

порохівник
порохlвниця

порошкуватий риlуегаЬпІісЬ
порошок
т
<_шюl)
Риlуег

n

(gegen Іпsеklеп); димний п_ lеі
Rauchpulver n; вугільний п_
Kohlenstaub т
порсю!ч m Vergaserdiise '; внрів
нильний "- (авто)
Ausgleichdiise t
пе.

порт т Наіеп т, Рол т; воєн
иий п_ Kriegshalen m; головиий
воєнний п_ Hauptkriegshalen т;
летунськнй п_ Flughalen m; ма
тірній "- МиtlегЬаlеп m; мор
ськИй п_ Seehalen т
портовий На!еп ...
пору бати niedermelzeln
поруватий poros
порух т Bewegung f
поручаний Oelander .••
поручати iibertragen

порядок

поручеиня n Aullrag т; дати "еіпеп Au!lrag елеіІеп;
особливе
п_ Sonderauftrag m
поручинк т ОЬегlеиlпап! m; "-

ветеринар Oberveterinar т; "запасу
Reserve-Oberleutnant т;
лІкар Oberarzt т; "- скарб
ник Oberzahlmeister т
поруччя n Oeliinder n, Lehne f;
п_ на кораблІ
ReIing n; "мосту Briickengeliinder n
порушения n
BerUhrung f, Slorung (, ВтисЬ т; п_ договору
VertragBbruch т; "- мира Ргіе
densbrucll т; "- міжнародиьо
го права Volkerrechtverlelzung (;
11иевтральности
NeutralitiitsЬтисЬ т; 11- перемир'я Bruch т
des Wa!fenstillstandes; "- повяи
ности PfIichtverlelzung f
ПОРУШІІИК m мира Friedensstorer т
порцеляновий Porzellan •••
порядковий Ordnungs •.•
порядок т
(_дку) ОгdПllпg f,
Folge f, Reihenlolge (; адміні
стративний "- Vегwаltuпgswеg
m; бойовий п_ Oelechlslordnung
f, _огgапіsatiоп " Kamplaulslellung (; військовий "- Мililаг
ordnung '; внутрішній "- Іппеп
ordnung f; вогневий "- Реиег
ordnung (; в'ючний п_ Packordnung ; денний п_ Tagesordnung
(; держатн п_ Ordnung f Ьаl
lеп;
ДИСЦИПЛінарний п_ DiBZi-

"-

рІіпагогdпuпg ';
"- для руху
Verkehrsordnung (; домовий "Hausordnung f; загальний "allgemeine Ordnung '; зовніш
ній п_ AuBenordnung '; зосе
реджений п_, лад SammeIformalіоп '; касаренний п_ Kasemenогdпuпg '; комбіноваиий п-,
лад kombinierte Ordnung (; мар
шовий "- MarschgIiederung (;
наступний "- Апmагsсhlогdпппg
" .Jormation (, Апgгiflsfогmаtiоп
(; "- підлег лости Uпtегогdпuпgs
verhaltnis n; п_ підлеглости за
маршу Marschverh1iltnis n; "перевозу
Тгапsрогtогdпuпg
(;
пІший п_ Магsсhlогdпuпg (, _101ge (; по-порядку naсЬ der Reihe'
похlдинй "- MarschlgIiederung

f:
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порядок

_ordnung (; привести до п_у
іп Sland зеlzеп; ран(овuй п_
Rangordnung (; I L роБОти Arbeilslolge (; П_ скарг Вeschwer
deordnung (; п_ с.nужби Oiensllordnung (. _Iolge (; I L стрі,nяння
SchieBordnung (; IL трансп6рту
Transporlllolge (. _ordnung (;
у,nожити
в
ILY
zurechtlegen;
шаховий п_. .пад schachbrettlormige Aulslellung f
посада f Slelle '. Poslen m. Funklіоп '; адміністративна IL Verwallungsposlen m; ві.nьна I L ип
beselz!e Slelle (; иижча п_ піе
drigerer Pos!en m; муштр6ва IL
Linienpos!en m; старшинська IL
Ollizierspos!en "'; усувати з ILИ
des Amles en!se!zen
п6свідка f Беsсhеіпіguпg (. Беs!аti
gung (; військ6ва п_ МilШіг
schein m; п_ зго.n6шення добро
в6.nьця Meldeschein m; п_ війсь
к6вого

шофера

МШ!агfiihгег

schein m; п_ одержания Етр
fangsbescheinigung f
посвідчення n Беstаtiguпg '. Бе
scheinigung '; п_ по,nонених Ое
fangenenaussage f
посвячування 1~ прапора Einweihung f der Feldzeichen
посередник m Vermittler m; мо
.n6дшиЙ п_ Unter-Schiedsrichter
m; I L на маневрах Manoverschiedsrichter '"
посередництво
Vermittlung (;
мирове IL Friedensvermittlung f
поси.nач m Aufgeber m. Absender m
п6си,nка f ОЬегтіttl ung (. Obersendung f
посідач '" Беsіtzег m
пос.nанець m (_нцв) Боtе m. Ordonnanz (. Melder m; IL в сто
рож6вій с.nужбі Wachtordonnanz
'; кінннй п_ Melderei!er m; пі
ший п_ Gelechlsordonnanz (; IL
собака Meldehund m
пос.nід6вннЙ lolgerichtig
пос.nуга
п6с.nух

пос6ба

f Беdіепuпg f
m ОеЬогзат m
f Нilfе f. Unterslii!zung f

посоlБИти. _б,nяти Ьеllеп.

slii!zen

пОс6.n '" (_с.nа) Abgeordnete(r) m;

Gesandle(r) m

постачання

поспішний ЕіІ о о о. еШg
пост

m Poslen m;

n.

Бlосklhаus

семаф6рний I L
~!еНе f; сусідній

Nebens!and m
постава f Stellung
п_

t.

Haltung f;

I L без (винтівкн SteHung f оЬпе
Oewehr; I L з (винтівкою Slellung
f ті! Gewehr; п_ капара RammЬііЬпе
основна I L Orundstel-

lung

t

t;

постан6ва

f

Беstimтuпg

schlul3 "'. Verordnung (;

t.

во
газькі

ILИ про суході.nьиу війну Наа
ger Landkriegsordnung (; п_ про
військ6ві подружжя
Heira!sverordnung (; IL про комплекту
вання війська Heereserganzungsbestimmungen рІ; IL про від
пустки Urlaubsordnung (; п_ про

однострій.
мундир
Anzugsordтимчас6ве п_ voriiberБеstimmuпg f
постача,nьник m Lieleran! m. Lielегег "'; I L армії АгmееliеlегапІ m
постачання n Versorgung '. Аиз

nung ';
gehende

stattung (. Lieferung (. Verpflegung (; артилерійне п_ Artillerienachschub "';
бойове
IL
Kamplmaterialnachschub m; п_ в
иатурі Sachleistung f; валк6во
речове
п_
TroBmaterialversorgung (; военне I L Ktiegsbeschalfung (; вояцьке IL Mannschaltsversorgung (; грош6ве IL Oeldlgebiihrnisse рІ. _versorgung (;
добове п_ Tagesversorgung ';
інженерне п_ Ingenieurmaterialversorgung (; квартирне IL
Quartierverpflegung '; I L к6ней
Plerde![es!ellung (; ма(азин6ве I L
Маgazшvегрflеguпg (; матеріял6ве IL віІІська Heeresauss!attung
(; милове п_ Seifenversorgung f;
п_ наб6їв Munilionsversorgung f;

I L одностр6їв БеklеіduпgsgеЬііhг
піз f; осиовне IL Orunddotierung
(; I L питної води Trinkwasser-

versorgung (; примус6ве п_ в
натурі Landeslieferungen рІ; про
віянтське п_ Lebensmittelversorgung (; речове п_ Оега!,,-. Ма

!егі,ЩпасhsсhuЬ

m; п_ стрілива.
вогнеприпасів
МипіІіопзуегзот
gung f; I L технічного мате-
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постачання

ріялу
Oerateversorgung (; фу.
ражне
IL. Futterversorgung
(;
харчове IL. Verproviantierung (,
VerplIegung (; чайове IL. Teeversorgung (; щоденне IL. tag!iche

Versorgung f
-итн verplIegen, versorgen, ausstatten, ausriisten
постІй m
(,-стою)
Standort m,
Quartier n
постачlати,

постІйний ~!eichb!eibend
постіль
(_телі) Ве!! n;

f

борі

Lagerstatte f

посторонок

m

(_нка)

11_

в та

Strick m,

дишельннй
IL. Нintertau n; п_ дишельноі
",Іри Stangengeschirrtau n; IL. пе·
редньої ",Іри Striinge рІ des Уог

Strang m, Strahne (;

derpaares; ремінний п_ Riemenstrang m; "'""" середньоі пари
Mitteltaue рІ; шкіряний п_ Zugriemen

m

посторонковиil Strang •.•
постопнка
Наlt
Marschhalt
Rast (; велика IL. groBe Rast

f

m,

m,

(,
!anger Au!enthalt m; коротка IL.
kurzer Marschha!t m
постоянний Unterkunfts ...
постріJl m SchuB m; бойовий (г6стрнй) IL. scharfer SchuB m;
влучний IL. Treffer m; гарматній
п_ KanonenschuB m; IL. гукнУв
е. !іе! еіп SchuB; п_ для орі·
єнтації RichtungsschuB m; IL. із
відхнлом вправо RechtsschuB m;
п_ із міномету MinenschuB m;
звислий IL. SteilschuB m; корот
кий п_ KurzschuB m; на п_ аи!
SchuВweite;

обміиятися IL. ми
орієитаціilииil
Огіепtіегuпgs_,
Rісhtuпgs 1schuB m; поодинчнй п_ Einze!schuB m; пробннй IL. РгоЬе
schuВ m; простий п_ ein!acher
Schu8; прямий п_ VJsierschuВ m,
direkter SchuB m; світний IL.
LeuchtschuB m; сліпий п_ BlindschuВ т; IL. шрапнелею Schrap-

Kuge!n wechse!n;
п_

nellschuВ т; п_, що легко зачі

пив ціль Strei!schuB m
поступ т Fortschritt т
поступний lortschreitend, progressiv
поступовість
(;..востн) Stufen-

fo!ge f

t

похибка

поступування

чіпних

дій

посуватися

Verfahren n; п_ за·
Offensivver!ahren n

(в

бою)

вперед

уог-

riicken, vordrangen .

посування вперед Vorgehen n
посуд т Oeschirr n,
Оега!

посуднна

n

f ОеІііВ n
[(Kiiche)
geheim, vers!eckt, уегЬогgen, versto!l!en
потайник m Міпе Г, unterirdischer
Oang m
потайність
(;..ностн)
Oeheim,
tuerei f
потайкн

потас т. потаm т КаІі
IL.

Pot!asche f

n;

ідки8

потвердження подержання Етр·
fапg'sЬеstiitіguпg
потилиця f Oenick n

f

потік m (_току) Bach т
потолоч т F!urschaden т
поточиий !aufend
потреба f Bedar! т, Bediir!nis n;
IL. в харчах Verpflegungsbedarf
m; IL. війська Heeresbediirfnis n;
військова IL. (п_ ДJlЯ війСька)
Heeresbedarl .m;
воєнна
IL.

Kriegsbedar! т; прнродня п_
natiirliches Bediir!nis n; IL. сані
тарного матеріялу Sanitiitsbedarf
m; IL. стрілива, амунІції Munitionsbedarf m

потрібність

f

(_ностн) Notwendig~

kei! " Bedar! m
потроєння n Verdreifachung f
потуга f Oro8macht (; військова
IL. Heeresmacht (; морська п"':
Seemacht (; повітряна п_ Luftmacht (; суходільна п_ Land~
macht f
потужність

f

(машини)

(;..ности)

Leistung (; корисиа п_ Nutz.
!eistung f
потяг n~ Neigung f (zu
etwas),
Reiz т, Zug т
ПОУчlати, ,"""ти instruieren, п!1Іегweisen, be!ehren
поучний Lehr '"
поучення n Be!ehrung f
похвала f Lob n, Вe!obung
похват т Еilе

f

.

f Feh!er m. Irrtum m,
Versiindigung (; IL. Стеження
Beobachtungsfeh!er т

похибка
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Похил

похил т Abhang т; п_ рову Ога
'ЬепЬбsсhuпg f
похилість f (-лости> Abhang т,
schie!e ЕЬепе
п_ місцевости

1;

Oelandeneigung f

похід

т

(_ходу>
Feldzug т,
Marsch т, Kriegsmarsch т; п_
близь"о ворога Kriegsmarsch m;
виступати в IL іп. Feld ziehen;
зимовий
п_
Winter!eldzug m;

звитязьний п_ 5iegeszug m; хре
стоносннй п_ Kreuzzug т
похІдний fеldmагsфmаВіg

похорон т

Begrabnis n

пофарбування n Farbung f, ~поІгісЬ т; п_ предмета АпоІГlСЬ

т еіпе. Oegenstandes
початновий an!anglich, anfangs
почато" т Anfang т; п_ війни
Kriegslausbruch т, .JJeginn т;
IL етапу Etappenanfangsor! т;

п_ "олони
lоппе;
п_

т der К?
мобілізації
моы1machungsbeginn т; IL Ю\сТУl!У

Anfang

Angril!sbeginn т; п_ роБІт 1п
Angriffnahme f
почесннй Ehren...
.
почесть f (-сти> Ehre (; BoeHНl
lLi

почин

Кriegsehren рІ

т Beginn т, Anfang т,
Initiative (. IL ворожнеч Ausbruch т сіег Feindseligkeiten
почннання n Inangriffnahme f
почlннати, _ати beginnen, anlangen, einleiten
почіп"а f
Aufhangung (; "арда
нІвсь"а п_ Kardanaufhangung 1;

IL фотоапарата (для повlтрО
'здіймання) Aufhangungsges!ell n

Kniebeuge f, geduckte 5tellung f; сідати на п_
ах kniebeugen

почіпни рІ (_нів>

почот т

Оеlеі!

n, 5uїte

folge n

t,

Ое-

.

почуття n Oefiihl n; п_ ВІДпо.,;,і
дальности
Verantwor!ungsgefu.hl
n; п_ солідарности Innungsge1st

поцинуватн verzinnen
поціл

т,

гл.

новий I L

влУчення

n;

lт

випад

Zufallstreffer m;

IL

цілим гарматнем Уо\1tгеіІег т
поцілити das Ziel ІгеІ!еп, ІгеПе~
пошана t ЕhгепЬеzеuguпg t; ВІЙ
сь"ова п_ Mi\itarehrenbezeugung f

правильиість

пошарпаннй (одяг) mitgenommen
пошесний epidemїsch
пошесть f
(-сти>
Epidemie (,
Seuche f; "Інсьна п_ P!erdeоепсЬе
сибlрсьна п_ Beulenseuche 1; п_ худобн Viehseuche 1

1;

пошнв"а
душну

f Oberzug

т; IL на по

Кissenuberzug

пошта 1 Post (,
війсьнова п_

т

Postgebaude n;
Feld_, МШtагl

post (. війсьново-голубяна IL
MiIi!a~brie!taubenpost t; голуби
на п_ Taubenpost t; летуча п_
Flug_, Luft!post f; польова п_
Feldpost t
поштовх т StoB т, AnstoB т;
ноловий IL RadanstoB т; фал>
шивнй п_ falscher 5ІоВ т
пояс m Leibbinde t" оиг!е! т,
Опг! т; горlщній п_ Obergurt
т;

зовнішній

п_

фортів

Уог

werksgiirte! т; панцерннй п_
Panzergurtel т; подовжний п_
(бальону) Langsgurt m; рятуи
"ОВНЙ п_ Rettungsgurte! т; IL
фортів Fortgurtel т; шніряний
п_ LederlgUr!e! т, -І"іетеп т
пояснення n Erklarung f, ЕгНіпІе
rung t, Legende t
пояс"" т (_с"а>
гнй
т;

Оиг!е! т;

дов

п_ перевісі
Schleppriemen
напрямний
IL (гарматня)

OeschoB!Uhrung 't; напрямний п_
Fuhrungslband n, ~Їпg т
t (-"ости> Wehrha!tigkeit (, G1aubwurdigkeit (; п_
ос6бн Personengleichheit (, IdenШаІ t der Person; п_ матеріялу

праВДИВість

Ма!егіа!есЬ!Ьеі!
праl!доподlбність

f

f (_ности> Wahrп_
поцілу
scheinlichkeit (;
Treffwahrscheinlichkeit f
правець m (-"цю> (gerade) Richtung f
правнло n Rege! (,
Ргіnzір n,
Orundsatz т; Richtlbaum т, -"е
Ье!

т;

п_

tungsmaBrege!n
SchieBregel t

поведінн" УегЬаl
рІ; п_ стріляння

Instruktion f, Уог
schriit f; Regu!ator т
f (_ностн> Rege!maВlgkeit (, Richtigkeit f

правнльннн т

прАвильність
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праВlІlння

праВlІlння n Verwaltung (; окупа
цІйне
IL
Okkupationsverwal-

tung f

право n Recht n, Befugnis (; віil
ськово-карне IL Militiirstralrechl
n; военне п_ Kriegs_, Stand[геСЬІ n; военно-карне IL Кriegs
strafrecht n; п_ давати вІдпуст
ку Urlaubsbelugnis (; дисциплі
нарне
п_ DiszipIinar(slraf)recht
n; п_ карати Slra!befugnisse рІ;
п_ командування Kommandogewalt f; міжнародне п_ VolkerгесЬІ n; IL на зброєння Walfenгесы ,,; п_ на державне забез
печення Versorgungsanspriiche рІ;
IL неВТРЗJlЬНОСТИ
NeulralitiitsгесЬІ
n;
окупаційне
п_
Ве

salzungsrechl "; п_ перемаршу
Ourchzugsrechl n
правопис т Rechlschreibung f
правофлянковий ат

гесЬІеп

Рlii

gel (Iiegend)
іп gerader Richtung
gehen, schreilen
прl\льня f Waschanslalt f
прання n Waschen n

правцювати

прапор т РаЬпе f, Ваппег n; п_
для позначення військ (на ма
неврах) Rahmenflagge f; жовто
блаf(ИТНИЙ I L gelb-blaue, РаЬпе (;
національний п_ Landeslarben рІ;
п_ невтральности
Neutralitiitsflagge (; прийняти п_а РаЬре f
enlgegennehmen; полковий п_ Regimentslahne (; украІнський I L
ukrainische РаЬпе (; червоний I L
тоlе РаЬпе
прапорець т <_рця> Wimpel т
прапоровий т
<_вого>
РаЬпеп

t

trager

т

праПОР\lИЙ т Bannerlrager т
працездатнІсть f
<-ности>

Leif
(Maschine),
slungsf1ihigkeil
(Mensch), Arbeilsfahigkeil f
працездатиий
arbeits_, leislungsfiihig
праця f АгЬеіl f; I L видаяа ген.
штl\бом
Oeneralslabswerk
n;
нищильна IL Zerstorungsarbeil (;
підготовча I L УогагЬеіІ (; фор
тифІкацІйна
п_
BefestigungsarЬеіl

t

прнвчl\ння

t

праща
Schleuder f
предмет
т
Gegensland т; IL
лаштунку
Ausriislungsstiick n;
маllі п-и умундируваяня Кlеіп
bekleidungsstiicke рІ; місцевий IL
OeНinde[gegenstand т, _objekl n,
_punkt т; оріеитац!йний I L
Orientierungsgegenstand т; СIlУЖ
бови/!
п_
Оіепstgеgепslапd, т;
п_
умундирування
Uniforl1L,

Bekleidungslstiick n
т Vorsilzende(r)

предсідник

т

представник т Уегlгеlег т, Repra5епlапі т; повноважний I L окру

ги

rechlmaBiger Bezirksverlreler

f

n

представництво
Verlrelung
пред'явнИ!{ т Vorzeiger т

т

президент т Priisidenl т; п_ німецької республикн Reichspriisi-

denl

т

президія

f

<_діі>

sidium n

Vorsland

т, Ргіі-

претеисlя f Einspruch т
прибережннй Kiislen ..•
прибиральиик т Au!raumer т; IL
касарні Kasernenwiirter т
прибирання n Ausschmiickung f
приБJlиження n Anniiherung f
прибуlвl\]ти
еіпlгеlfеп,
еіпlацlеп
(Schi!f). anlangen, аnkоттеп
прибу дова f АпЬац т
прибуток т <_тку> Eingang т,
ЕіппаЬте (, Zunahme (,
Nutzen
т, УогІеil т; записати R п_ іп
Eingang ЬцсЬеп, slel1en
прибуття n Ankun!t (,
Еіпlге!fеп

n; Einriicken n

приварок т <_рку>

gekochle n

Zulat {, Oazu-

приведення n Herbeiliihrung' (; IL
в стан оборонности Oberliihruug
f іп Verleidigungszusland; I L до
готовостн Inbelriebselzung
привичка
Апgеwбhпuпg f
привід m <_воду) ЛulаВ т, 13e-

t

t

weggrund

привіз
рогl

т

т

<-возу>

т

привітання

kommnung

Einfuhr

t,

Іш

n BegriiBung {, Bewi11-

t

прнвmі[щувати,

_стйти

etwas zu eigen тасЬеп
привчання n Schulung t,

aneignen,
ЕіпііЬеп

n
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привчати

привчІати, -йти еіпііЬen, gewohnen
прйв'изь
(--з1) Strick т, Leine
пригнб.блеНIІЯ
Bedrilckung f, Ое-

f

ргеsslOП

f

приг6да f
прнг6жlсть

keit f

1

n

Ereignis n, VorfaH т
f (->кости) Brauchbar-

прнготовл{(тися

sich

Ьегеіtеп

ПР:::"~~Ь7nватн, _тйти
придатність

f

(-ности)

aJL, lе5ІIVеrwепd-

. b.arkei~ " Brallchbarkeit (, Taug!lchkfJt f; "- до війнй Kriegsbrauchbarkeit f
арйдlл nI Zutеiluпg f; служббвий
п_ Dienstzuteilung t
приділення n Zuweisung t
придушення n Niederhalten n
придушІйти, _увати drilcken, ег_,
unterldriicken; піеdег_, niederha!прйдушка t (мор.) Taukranz т [Іеп
приз т (трофей на м6рі) Prise ';
Ргатіе
';
"- за стріляння
SchieBpramie t
призвичаений' до гір
geblrgserfahren
призвичаеність t <_иости) Angewohnheit " Angewohnung " Ое
ііЬІЬеі! f; "- до х6ду Marschgewohnung t
призвичаюваиия n ЕіпііЬеп n, Ап
gewohnung :t; п_ до ходй Еіп
ііЬеп n der Marsche
призивати еіпЬегufеп, аufЬіеtеп
призЯрство n Verachtung f
прйзма f Prisma n; повертальиа
п_ drehbares Prisma n
призматliчний prismatisch
призначеиия n Bestimmung (, Zu-

weisung (, Ernennung " Zweck

т;

бойове п_ Oefechlszuteilung (;
мобілlзаційие п_ Mobilmachungs-

zuteilung f; "- на службу ОіеПБІ
zuweisung '; оБСЛУЖllЄ п_ Ве
dienungsdienst т; польове п_
FeldzuteiJung '; п_ ціли Zie!bestimmung t
прйзов т Einberufung " Aushebung
" Aufgebot n; п_ до військбвоі
служби Ersatzaushebung '; п_
Jlяндвери
Landwehraufgebot n;
п_ на вlйиу KriegsaufruI т; п
и6виків RеkгutепеіпЬегufuпg '; по-

прНl,ладинl!'

гол6вний п_ МаssепаulgеЬоt n;
п_ рекрутІв Truppenaushebung
призовниll Einberufungs ••.
приізд т Ankunft f, Zufahrt f
приймальник т Empfanger т (Ретson), Obernehmer т; п_ харчІв
Lebcnsmittelempfanger т
приймальня f х6рих КгапkепstuЬе f

f

приilмання
паЬте

г6рне

!ang
empfang
п-

n

f,

Empfangen ",

ОЬегпаЬте

f;

Аи!

амбуля-

п_ ambulatorischer Еmр
т; багатократне п_ МеЬг
т;

аи!

лицарі

бути уставленим иа
stеhеп;
п_ в

Empfang

(ударом
меча)
Ritterschlag т; п- наказу веІеыетр-
fang т; "- п6р.оху PulverаЬпаЬте f; п_ присяги Епtgеgеп
naЬте f des Eides
прийlмати, -кятн empfangen,
ііЬег_, entgegen І пеЬтеп

av....,

т
Empfiinger т, Етр
fangsapparat m; п_ наб6ів (ку
лемет) Patronenzufiihrer т
приказ[ув lати verordnen, gebieten,
приймач

апьеіеыпn

m <_кола) Haltp!lock т,
Hering т (Zelt); наметний п
ZeItjp!lock т, Jering т
приклад т Beispie! n; бути за п
als Веі5ріе! dienen; навчальний
п_ Lehrbeispiel n; особистий п_
personliches Beispie! n; подавати
п_ тіІ Beispiel vorangehen
приклад т (Oewehr-)Ko!ben т,
(M.O.-)Schulterkolben т; п- пе
риск6па Spiegelkolben т; руш
нйчний п- Oewehrkolben т
прнкладання n
Beilegen ", Веі
fііgеп ", Anschlag т (Oewehr);
вільноручне п- Anschlag т freї
hani:!ig; "- зп6за закрнття Ао
schlag т hіпtег Deckung; п_ з
руки Anschlag m freihiindig; п_
з упорою Anschlag т aufgelegt;
п_
наВКОJlішки
Anschlag т
kniend; п_ навлежачки Aoschiag
т liegend
прнкладати
(Oewehr) anschlagen,
Oewehr апlеgеп, ansetzen
прикладний praktisch, Muster .•. ,
Vorfiihrungs •.•
прикіл
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пршщета

прикметність f Eigenschaft (; п_ вождя Fiihrereigen·
sсhаftеп рІ; ІІ- фуиту Воdеп
ЬеsсhаПепhеіt f
прикордонниА Огеnz ...
прикордонник т Orenzbewohner т
прикрадатися anschleichen
прикривання .n, Bedecken ", Уегприкмета

(,

schleiern n

пРикриlва]ти verschleiern, decken,
verdecken; ІІ- перед вогием gegen
Feuer decken; ІІ- перед зором

gegen Sicht decken
n Bedeckung (, Уег
schleierung (; ІІ- гармати Ое
schiitzbedeckung (; стале ІІ- 5Іап
dige Bedeckung (; флянкове п_
Seitendeckung (; частиине ІІ
арт Partikularbedeckung (;
щи
тове п_ Schildlbedeckung (, _verdeckung f
прикрІплення '" Belestigung t
прикруlчувати, _титн anschrauben,
andrehen
прикуска f ZubeiВen ", ІmЬіВ т
прикушування n
(язика в коня)
Корреп n
прилад т Vorrichtung (, Oerat n,
Apparat т; виміровиА ІІ- МеВI
прикриття

gerat

~n,

_instrument n;

гасловйй

ІІSignalapparat т; п_ для
зв'язку
Nachrichtengerat n; п_
освітлювати мірник Nachrichten-

п_ спогріва
Sаuегstоff-SсhwеіВЬгеп

Visierbeleuchtung (;

тн киснем

оег т; п_ вимІряти кути місце

вости OeНindewinkelmesser т; ІІ

до гаслу вання Signalgerat n; п_
до
дихання Atemgerat
n; п_
збирати гільзи Hiilsensammler т;
ІІ- мірити струм StrommeBgerat
n; п_ мірити швидкість Ое
schwindigkeitsmesser т; п_ наби
вати кулеметні стрічки ОигІ!ііl

lег
,,,; п_ до підслУхування
Horchgera! n; п_ до пбміру віт
ру WiodmeBgerat n; п_ про
вlряти провід Lei!nngspriifer т;
прилади до стріляння SchieBbe-

Ьеll т; ILИ шукатн мінн Міпеп

suchgera! n;

електромірчиА

ІІ

Еlеk!гіzШі!smеВіпstгumепt n; кнс
невнА ІІ- до відднхання Sauers!оlf-Аtmuп~sgегаt n; контроль-

прилучати
ннй п_ ОЬегwасhuпgsgегаt

n;

ку

томірчиА ІІ- WinkelmeBvorrichtung (; летунсько-иацільииА ІІ
Fliegervisier n; навігаційний ІІ
Or!uogsgerat n; навчальииА ІІ
Lehrmittel n; націльниА п_ Richtgera! n; нічниА пеленгаторннА
п_ Nachtpeilscheibe (; норецький
ІІTauchapparat т; освітлю
вальний п_ Leuchtvorrichtuog (;
пеленгацiRний п_ Peilgera! n;
регу ляційний ІІ- Regulationsvorrich!ung (; рятунковий ІІ- Re!!ungsvorrich!ung (; слухово-га
словий ІІ- Schallseoder т; спрбб
ний п_ Versuchsvorrichtung (;
точильннА ІІ- Wetz_, SсhlеЩvог
rich!ung f
приладдя n Оега! n, Zeug ", Іп
s!rumeo! ", Zubeh5r nІт; аляр
мове ІІ- Alarmgerat n; військб
ве п_ Heergerat n;
воєнне п_
Kriegsgerat n; гарматне ІІ- Ое
Jchiitzzubeh5r тІn; гімнастичне
п_ Turngera! n; ІІ- до підслуху
Lauschgera! n; п_ до гвинтівки
Oewehrzubeh5r тln; захисие ІІ
Schu!zgera! n; знезаражувальне
п_ En!giftungsgera! n; касарение
п_ Kasernengerat n;
канцелЯр
ське ІІ- Schreibgera! n; мапогра
фічне ІІ- Plangera! n;
мінно
підкіпне ІІ-

Mineurgerat n; ва
метне п_ Zeltgera! n; мостове
п_ Briickengera! n;
иаочне ІІ
Оег;;! n liiг Anschaulichkei! (des
Un!errichtes); пеленгаційне ІІ
Peilgerii!e рІ; перев'язне ІІ- Verbandszeug n; підслухове ІІ
Horchgera! n; постільне ІІ- Беtl
zeug n; протигазове ІІ- Оаз
schutzgeriit ,,; різницьке ILSchHichtergerat n; таборове ILLagergerat n; учБОве п_ Lehrlgerat, .Jtlaterial n; фотографічие
п_ Bildgeriit n
приливок т <_вка)

ZufluB т
Anflug т
n Eiolliegen n

приліт т <_льоту)

прнлітання
прнлука f AnschluВ т
прнлучjати, _ити angliedern,

ап-

kuppelll,
anschlieBen, anliigen;
п_ся sich ansch1ieBen, anstoBen
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прилягання

прнлягання

rung

t

n gegenseitige

ВегііЬ-

Lockung t
примикання n An1ehnung t
примир т Waffenlruhe t,
примана

t

-"Іill-

stапd т
ПрИМИрlІИК т Bundesgenosse т
ПРИ~І/РНИК т Ехетрlаг n
примітка
Веmегkuпg
Аптег

kung

t
t,

t

t,

приміщеиия n Raum т, UпtегЬгіп
guпg
Lokal n; IL для арешто
ваних

для

АЬsопdегuпgsгаum т;

п_

припасуваиня

(протигазів)
Verpassungsraum m; нежитлове
П_ unbewohnter
Raum т; пе
рев'нзн!! п_ Verbandraum т; при
кормове п_ (на кораблі) Heck-

wоhпгаum т; службове IL Ое
schafts_, Amtslraum т; сторожо
ве IL Wachtlhaus n, _Iokal n,
...gebaude n
примус т Zwang т, Notigung t
примусовий Zwangs .•.

примуlшувати, _сити zwіпgеп, поtigen; IL мовчати zum Schweigen
Ьгіпgеп

принадІжувати, -ити

hегапlосkеп,

anlocken
t <-ости) Zubehor
mfn, Zugehorigkeit t; lLі воза
W'agenzubehor т/n; державна.п
Staatsangehorigkeit t; п_ до виря

приналежність

ду

Аusгііstuпgsgеgеl!stапdе

націоиальна п_

rigkeit t;
h!irigkei!

t

p.~;

Nа!lОпаlz~gеhо

партійна

IL Parte!ange-

пристосування

seligkeiten; п_ иаступу
n des Angriifes

припииlяти,
_ити
ЬгесЬеп, einstellen,
зісЬ

БОвий п_ Dіепstvогsсhгift
припис[ув )ати vorschreiben,
припін т На\tрПосk т
приплив т ZufluB т; Ріи!

s!rom

т;

частии Апdгапg
ІеіІ;
п_ крови
п_ моря Рlи!

verord-

.

t,

[пеп

Zu-

до
Тгuрреп
В1utandrang m;

m zum

t

прип6н m (Тіеге) S!rick т
прнпоручення n Empfehlung
припрягати уогзраппеп, dazuspannen
припусlкати, -тити аппеЬтеп, уегmuten, vоrаussеtzеп, zulassen
припущення n Аппаhmе
Уегти
tuпg (, Voraussetzung t; тактич
не IL !ak!ische АппаЬте
приріст m <_росту) Zuwachs m
прярода
Natur f
пряродження n Oeschlech!s!eil т
присадкуватий nn!erse!z!
присідання n Nіеdегhосkеп n
присілок т <_лка) Vorwerk n
присінок m Уоггапт т
прискавка
пульверизатор
т
Zerstauber т, Spri!zer т, VergaБег т; іперитна п_ Los!spritzer т

t

t,

t

t

t,

присІкати,

spritzen

-нути

при сп/шення

п_ и

служ

t

п_ добровольців

приспа

бойиі

t;

МоЬilmасhuпgsvогsсhгіft

ВеgсЬепhеіt
припас т Уогга! т;

KampL, Oefechtslvorrate рІ, Мп
піІіоп t; вогиевий IL Pe~eгyoггa!
т; вогиепальні п_ и SchleBbedarf
т; істивний п_ Mundvorrat m
припас[ ов )ування n Anpassen n,
AIL, Verlpassung t
припас[ов)увати
anpassen, verpassen (Maske)
припииеиня n АЬЬгисЬ т, Einstellung t, UпtегЬгесhuпg t; п_ вог
ию Feuereinstel1ung t; IL .во
рожнечі Einstel1ung t der Fешd-

ппІег,l-

aufhalten; IL
aufl!isen, аufhбгеп
припис т lnstruktion t, Vorschrift
(; відповідно дО ILУ naсЬ der
Vorschrift t; всупереч п_у уог
schriftswidrig; мобілізацІйний IL
ся

приналежиості рІ <_стей) иІеп
silien рІ (Osterreich)
припадок т Раl1 т, Ung1iick n,

t

АЬЬгесЬеп

аЬ_,

t

Sitzstufe t;

(до сидження

s!ufe

t

t

n

Ье-

spritzen,
шанцева

в шанцях)

Веsсhlеuпіguпg

п_

Si!z-

t

пристань
Наіеп т; зовнішня IL
АuВепhа!еп т; пароплавна п_
Dаmрfsсhiifss!аtiоп (;
переван

тажна п_

Umschlaghafen

т; р/д

на п_ НеітаІЬаІеп т

пристlібнутн, _ебнути, --ібати lеісы

annahen,

аПБсЬпаllеп

пристос[6в)увати

den;

anpassen, anwen-

п_ся зісЬ апраssеп

пристосування n Allpassen n, Ап
.wendung t; п_ до місцевости Ап

passen n dem Oelande

пристрій

(; викличиий п- (пищик) Anrufvorrichtung (;
гальмовий пBremsvorrichtung (; п- до мащеиия Schmiervorrichtung t; запальииli п- Ziindapparat т; запобіжиий п- Schutzvorrichtung t;
затискний п- Klemmvorrichtung

t;

здіilмальний

П_

аЬпеЬтЬаге

Vorrichtung t; зіриJlй п- Visiervorrichtung t; літунський націльний п_ fliegervisier n; маrазJlнний
п_ Mehrladevorrichtung (;
иацільниil п- Zielvorrichlung t,
Visiereinrichlung t; націльний пскидати б6мби Bombenzielgeral
n; охолодниil п- Kiihlvorrichlung (; осідниil п_ Landungsvorгісhluпg

t:

перевантажний

п_

Umschlagevorrichlung t; підіймальниil п_ Hebevorriclllung t;
приймальний п_
Emp!angsvorrichlung t; прицільний п_ БІеНvorrichlung t; пусковий п- Апdrehvorrichlung t;
світильиий
пристрій
т
Leuchtapparat т;
спускний п_
стрільниil

t·

причіплюваиия
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прJlстрійт (_ою) Уог_, Еіпlгісhtuпg

АЬzugsvоггісhtuпg
п_ SchieBvorrich-

t~ng t; терковий п- Reitvorrich!ung (; торпедний п_ Lanzier_,
Torpedolrohr n; урівноважувальиий п- Ausgleichvorrichtung (;
штурмовиil п_ S!urmgera! n
пристріленнй eingeschossen
"
пристрілювання n (гармат'!) ЕшschieBen n· бокове п- ЕшsсhJe-

Веп n пасЬ der Seite; п- за віддалеиням EinschieBen n пасЬ der
Unge; п- за напрямом RichtungsschieBen n; п_ наближеиням до ціли EinschieBen n ті!
Annaherung zum Ziele; п- невпиниим вогнем ununterbrochenes
EinschieBen n; п_ ск6ками SlaiieleinschieBen n
пристрlлювати[ся] ein.., anlschieBen;
п_ до ціли sich аи! еїп Ziel еіпschieBen; п- приблизно sich grob
einschieBen; п_ т6чно sich genau
einschieBen
приступ т Zutritt m; п- до м6сту
Briickenzugange pl
приступк6вий іп Absatzen mjpl,
stufenweise

приступиість

f

<_иост'!)

lichkeit (, Erreichbarkelt f

Zugang-

прJlступок т (-"ка) Тгі!! т, Stule
(, Banke!! n; ліктьовий п_ Агт-

anllage

стрілецький

(;

п-

Schiitzenauftritt т, Orabenstu!e f
прJlсуд т Urteil ", Rechtsanspruch

т; вирікати п_ еіп игІеil fiil1еп;
смертний п- Todesurteil n; птретейського суду Schiedsspruch

т

присудІжувати, -!іти

(Stra!e)

erlegen, verurteilen

присутність

t

притискати

(на долину)

ап!-

<-ности)

Oegenwart
t, Beisein ", Anwesenheil f
присяга f Eid т; відбирати п_у
den Eid аЬпеЬтеп; зложити п-у
den Eid аыlgеп;; порушити п-у
dеп Eid ЬгесЬеп; служб6ва пDiensteid т
присягати schworen; (Eid) leisten;
п_ на прапор zur РаЬпе schworen
притикаиия n Anlehnung t; п
крил fliigelanlehnung f
притиск т Nachdruck т
притискания n Nachdriicken n

driicken
притilчка

Ьегипlег-

Slecker т, S!opsel т

t

притужииа
Reitel т, Rodel т;
П_ мостіиня Rodelbalken т
притулlеиия ", ..ііиия n Anschmie-

gen

т

притулок т
притягання
притяг[а]ти

Zullucht f
n Heranziehen n

heranlziehen, _schlepреп, anlocken
Quers!raBe f
прихильник т Parteiganger т, Апhiinger т, Оогпег т
прихильність f (-ности) Zuneigung f
причал т Anlegen n (ans U!er)
причетний lеilЬаlІ, beteilig!
причина f Ursache f, Orund т" незак6нна п_ f(esetzwїdriger Grund
mОг;uпПdОВтажиа п- schwerwiegender
приулок т (-лка)

прнчинець
lег

m

ПРsИеЧlіпnка

m

нещастя

f Anhiinger

причіплювання n

pelung

t

т,

Unheilsti!Аnhапg

Anhiingen ", Kup-
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при чіпляти

прич[lплятн, _епяти

kuppeln

anhingen,

ап

причіпний Апh1iпgе ...
прицілюватн yisieren,

zielen, Оеwehr n anlegen
beschleunigl
притвид чення n Beschleunigung f
прізвиlсько n, _ще n Zuname т,
притвидчений

Ратiliеппате т
прірва f КІиll f
пр6ба f РгоЬе (,

Versuch т, Ргіі
lung (, Oberpriilung (; "- мате
ріялу Malerialpriilung (; "- ию
хом (газ) Riechprobe (; "- про
тигаау Oasmaskenpriifung f
пробивання n
Durch[schlagen n,
J,гесhеп

n

проби/ва Іти duгсh[sсhlаgеп,
Веп, ~гесЬеп; п_ся sich

schlagen

пробивач

eisen n

_slodurch-

m Durchschlag_, Loch[-

пробнвннй Durchschlags .••
пробивнІсть
f <_ности) ОигсЬ

schlagslihigkeil f

прббіг т

лІтака (по землі при
осід.\нню) Auslaul т, Ausrollen n
прббій m <_ббЮ) Durchschlag т,

Loch n

проб6ець т <_бійця)

Stahldom т
f Bresche " (OeschoB)
Durchschlag т, SchuBloch n
пробування n
Aufenlhalt т; п_
проббіна

пбаа
службою
АиІепlЬаlt
т
аиВегЬаlЬ des Dіепs!еs
провадження n, ведення n РііЬ-

пр6гии

запасний

"- Reserveleitung ';
Ізольбваний "- Isolierdra\11 т;
каблевнй "- KabelIeilung (; кlм
натннй
п_ Zimmerleitungsdrahl
т;

контрбльний п_
КопІгоll
т; легкий телеф6нний п_
lеісЬІе Fernsprechleitung (; иад
земний "- HocIL, LuIL, ОЬег[
leilung (; особливий "- Sonderleitung (; панцер6ваний "- Рап

drahl

zerdraht т; передатний "- ОЬег
tragungsleitung (; підвбдний "Wasserkabel n; повітряний п_
ОЬег_, Hoch[leilung '; подвІйний
п_ DoppeIIeitung '; польоВий "Feldleitung '; провести "- Leitung f IiiЬгеп; рівнОбіжний п_
РагаlIеl-Lеituпg (;
семижильний
"- siebenadrige Leitung (; сталий
"- sHindige Leitung '; телефбн
ний "- Fernsprec!L, ТеlеІоп[lеі
lung (; телеграфяий "- Telegrafen[leitung (, _drahl т; тимчасб
вий "-- Notleitung (; п_ уаем
лення Erddrahl т; упускний п_
Einfiihrungsdrahl т
провlдиик т РііЬгег т, Leiler т;
військбвий п_ в гбрах Heeresbergfiihrer т
прбвір т Priifung " Oberpriilung
" КопІгоllе (; п_ телефбиноі
лlиії Leilungsprobe f
провІтрювання n Liiftung " ОигсЬ
l!iftung " УепtilаІіоп f

n; п_ абонента (тел.) ТеП

провітрювати Ііі!!еп
провіянт т Mundyorrat т, Рго
Уіапі т, Lebensmittel рІ
проводар т <_ря) Begleiler т,
РііЬгег т; "- зарядних ящнків
Vormeister т
проводир т <_ря) Feldherr т,
РііЬгег т; п_ ескадренних тор
педбвців Zегstбгег-FііhгегsсhШ n;
"- партії (партизанського від
ділу) РаrlеіliiЬгег т
провоаоспромбжність
<-ности)
Тгапsрогtmбgliсhkеіt f
провол6ка f Verzug т, Versium-

nehmerleilung (; будувати "Leitung f Ьаиеп, legen; гблий "blallke . Leitung (, blanker ОгаЬІ
т· головний "- SammeIIeitung ';
д';ожильний п_ DoppeIIeitung ';

прогалина f Luke (, liсЬ!е SteHe (;
вогнева "- Feuerliicke (; попбв
ню вати "-у Liicke f аиlliillеп
прбгин т Spannwei!e f

rung (, Lei!ung f
проведення
n Durch[fiihrung (,
_lііЬгеп' n; п_ лінІ! Linienfiihrung
(; "- прБВоду Leilungsbau т
пров[ести, _бднти durchliihren
прбвесна f Vorfriihling т
провина f Verschuldung (, Vergehen
n, реыгіІІ т; важлива "- wichtiges Vergehen ", groBe Verschuldung f
прбвlд т <_воду) Leitung (, Ка
Ьеl

nis n

nPогоннч

промокАти
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прогоннч

т

Bo!zen т, dicker
eiserner Nage! т· дишельний п"':
Deichse!І nage!
т,
....bo!zen т;
закріпний п_ Befestigungsbo!zen
т; притиский п_ Druckbo!zen т;
пружиновнй п_ Federbo!zen т;
стяжииll п_ Kupp!ungsbo!zen т;
суставиий "- Scharnier_,Oe!enklbo!zen т; шииовий "- Schienenbo!zen т
програма f Programm ", Lehrp!an
n; п_ навчання Lehrprogramm
n; святочна п_ Festprogramm n·
п_ стріЛRИНЯ SchieBprogramm
продовження n Ver!angerung (. п_
колони VerНingerung f der Ко!оп
пе; п_ мАршу Weitermarsch т;
п_ ОСН канАлу цівки Verlangerung f der Seelenachse; п_ стрі
ляння Weiterschie8en n
проду[вА)ти durchb!asen
продукт т Produkt ", Erzeugnis
n; проміжний "- Zwischenprodukt n; п_ розкладу Zer!egungs_,
Zersetzungslprodukt n

n

продуктивність f (-ности> Рго
duktivіШ f, Ertragsfiihigkeit f
продукція f, виріб т Erzeugung (,
Herstellung f; военна п_ Kriegsl-

erzeugung f, _ЬеІгіеЬ т; серіllна
п_ Reihenbau т
про дух т LufC, Zugl!och n
проект т Vor!age (,
Entwurf т
Projekt n; "- закону Oesetzvor~
lage (; "- наступу Angriffsentwurf т; п_ службових приписів
Dienstvorschriitenentwurf т
nPE~f;~:i::H~ n Projektieren .о,
проектуватн ргоjеktiегеп, entwerfen
проекція f Projektion f; маПОГ'рафічна п_ kartographische Pro]ek!іоп (; позема "- OrundriB т
horizonta!e Projektion f· стіжко~
ва п_ Kege!projektion
прожектор т, світломет т Scheinwerfer т
прожекторниll Scheinwerfer ...
прозір
т
(_зору> Sehspalte
(,
Diopter ", Fernrohraufsatz т
прозірник т Когп n, Richtlbogen
т', --korn n
прозірниА k!ar, durchsichtig

t'

f Pauspapier n; полот
няна п_ Paus!einwand f
проїжджання n УогЬеіІаЬгеп n

прозорівна

проїздний

wegsam, zur Durchfahrt

dienend

прокладання

n Dazwischen!egen n;

п_ юібля· Kabellegung f
проклямація f Prok!amation f
прокурор т Anwalt т; військо

ВИЙ П_ Heeresanwa1t m; ГОЛОВ
ний військовий п_ Oberheeres-

anwalt

т

прокуратура
f Anwaltschaft f;
військова "- Militiiranwaltschaft f
про лаз т Offnung f (zum Кгіе

сЬеп), Loch n
пролім т (-лому> Bresche
durchЬгосЬепе Stelle (, Durchbruch т
проліт т (-льоту> DurchfIug т
промах т Versehen ", Feh!schrilt
т, VerstoB т
промахнутися fehllschlagen, ~сЬіе
Веп, verstoBen (gegen das Oesetz)
промаlщувати,
_ститн
durchl-

f,

schmieren, _(:Неп
ПРf~~~~~lатн. _ну тн

промнвання и

waschen n

durclL, егl-

Waschen ", Durch-

промнсл т Industrie (; автомобlль
ннй
п_
АutоmоЬЩпdustгіе
f;
важкий
п_
Sсhwегшdustгіе
f·

f;

вуг J1j!внй п_ Kohlenindustrie
воєнннlІ п_ Kriegsindustrie f;
нафтовиll п_ Petroleumindustrie f
пром.ислОвість f. іидустрія Industr,e (;
промІжок т (-жку> Zwischenlгаиm т, Je!d ". ~еJaпdе n·
іскровий п_ Funkenstrecke і
Lбsсhfunkепstгесkе (; иеатакова~
ний п_ ~ngriffsliicke (; заповни
ти п_ Lncke f ausfiillen
промінеломяість f (-ности> Strah!enbrechung f
промінювання n (Ве- )Strahlung f
промінь т. луч Strahl т;
ман
дрівняй
"vagabundierender
Strah! т; "- світла Lichtstrahl
m; п_ тепла Warmestrall! т
про мір т Durchmesser т
промова f Ansprache f. Rede f
прз::,окІ атн. -нути durchnaBt wer-

437

прониюільність

f (-НОСТИ) ОпгсЬ
, dringungskrall f
проннкання n Durchdringen n

проннкальиість

проинкlатн,

_иtтн

dringen, eiosickern

durcL,

еіпl-

проннкливість f (_востн) Tielblick
пропаганда f Propagaoda f
(т
пропалнй без вІсти УегтіВlе(г) т

пропелер

т

РгореlIег

т,

(пll-

schraube (; п_ повітроплава
Luftschilfschraube (; штовхальний
"- DruckpropelIer т
пропозиція f Vorschlag т; миро
ві ,,-П Friedensanlrag т
пропонуватн іо Vorschlag bringen
пропорцІйність
niВmiiBigkeil

t
t

"<_ностн) УегЬаII

пропуск т опгсывB т
т Durchbruch т;
запов
нитн п_ Bresche f аusШlIеп; п_
пороховнх газІв ОпгсЬЬгпсЬ т

прорив

der Pulvergase

пРоРlнвати, -натн
durchbrechen;
,,-ся
sich durchbrecheo, sich

durchschlageo

проривник

т

бльокади

Sperr-

ЬгесЬег т

прорІз т Schlitz т, Кітmе (; "для стрlляния SchieB-Sсhlitz т;
колlичастий п_ krummer Schlitz
т; мІрниковий "- Visierkimme (,
Griose! n (oslerr.); скІсний "-

schriiger Sch\itz т
f Schoeise (, ОпгсЬЬап т,
Lichluog f (Wa!d); прорубати
п_ (В лІсі) durchlorsleo
ороскок т Vorbeispruog т, Sprung
т (пасЬ vorwarls)
просмию\ння n Sichdurchwinden n
просмикlувати, -нtти durchschliiplео, sich durchwiodeo, (Fadeo)
durchziehen
просочуватися eilL, durchІ sickern,
durchquellen
простирало 1~ Bett1akeo n, Веlt
просfюі

IпсЬ

n

простір т (_тору) Raum т, Spie!гапт т; безповітряний п_ Unlerdruck т, Vakuum n; п_ бою
Gelechlslraum т, -.ЬегеісЬ т: го
РИЗ0нтаJ!ЬНИЙ обстрілюваний "horizoola!es SchuВle!d n; "- дн
вІзії' Divisioosbereich т; загро-'

протнгаз

жений п_

geforderter Raum ~;
зискати на ,,-і Boden т gewlDоеп; мертвий "- lоlег Raum т,
Tolraum т; неуразливий "!о!ег
Raum т; облетІти "Raum т abfliegen; обстрілю
ваний п_ BeschuBraum т, Ье
slrichener, leuerbedeck!er Raum т;
п_

сотнІ
(ПОЛКУ)
Котрапіе
(Regimen!s-)ВегеісЬ т; "- сте
женнн ВеоЬасhluпgsrаum т; ураз
ний "- BeschuВraum т, beslrichener Raum т
простІсть f <_тости) ЕіпlасЬЬеі! (,

Geradhei! (, Schlichlheil (;

поводження ЕіпlасЬЬеіl
пеЬтеп

f

"-

іт Ве

просторінь f Geraumigkeil (, Raum
т, Strecke f
простота f
ЕіоlасЬЬеіl (, GeradЬеі! f, Schlichtheit f
простріл т DurchschuB т
прострlілювати, _елити durchschieпростромити durchstecken
[Вео
прострочення n відпустки Ur!aubsііЬегsсhгеit!шg f
прострочlувати, _ити
versiiumen,
(Termin) ver!alleo !аввеп, ііЬег
простt да f Erkii1tung f
[schreiten
проступок т Oberlretun~ (; дисци
плінарннй
п_
Disz!plina(iiberІгеlпоє: f
ПРостягlа]ти ausbreiteo, ausdehoen,

(Haod) ausslreckeo
ausgeslreckl, ausgedehot
просування n Vordringen n; 'ОигсЬ
schieben n
просяклий durchln1iBt, _Іг1іnkl, іт
priigniert
протеза f
Ersalzglied 71, ki.instliches Glied n
протекторат т Schulzgebiel n
простягиутий

протиаеропляиний ГЛ. протилетtн

ський Fliegerabwehr ...
протнатака
Gegenangrilf т; не
гайна п_
unmitte!barer Gegenangriff т
противага f Gegengewicht n
противенство n Gegensatz т
противник т Gegner т
протигаз[иик] т Gas_, Gasschutzlmaske f; "- з малим опором

t

протигаз

пружииа
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("ри диханні) Leichtatmer т; п
з погрубшеним краєм Rahmenmaske f; здіймати п- Maske f

absetzen; кіиський п_ Pferdegasmaske f; наложити п- Maske
f ansetzen; собачий п_ Hundegasmaske f; учбовий п- Obungsmaske f
протигазництво n Oasschutzwesen n
протнгазовий Oasmasken ... , Oasschutz ...
протидимннй Rauchschutz ...
протидІя f (_діі) Oegenwirkung f
протидІяння n OegenmaBnahme f
протилежність f (-ности) OegentеП n, Widerwiirtigkeit f
протилетунський fliegerabwehr ...
протинаступ т Oegenangriff т
протиотрута f Oegengift n
протипанцерний
panzerbrechend,
Panzerabwehr ...
протиповІтряний Luftabwehr ...
протирання n ОигсЬгеіЬеп n
протирати putzen, abwischen, durchreiben
протирачка f Wischer т, Putz_,
Wischlstock т
протирозвІдка f Abwehr f, Вріоnageabwehr f, Oegenspionage f
протисІкати, _нути dur<hquetschen
протиставити entgegenlstellen,_setzen
протитанковий Kampfwagenabwehr
... , Tankabwehr ...
протиудар т OegenlstoB т, ....schlag
протиштурмовий Sturmabwehr .. [m
протичйн т Reaktion f, OegelL,
RUcklwirkung f
протичинйти reagieren, gegenwirken
протичка f Locheisen n
протlюіння n (ч6вен) Leckwerden n
протіюіти durchrinnen
протlчний leck
протокол т Protokoll n
протоколювати protokollieren
проточина f Leck n
протяг т Zeitverlau! т; Luftzug m,
Ausdehnung (; "- дня (тижня,
P~6KY)
Zeitdauer f von еіпет
Tage (einer Woche, eines Jahres);
п- лlніі Linienziehung (; п_ фрон
ту fTontverHingerung (, Ausdehnung f· п- часу Zeitlau! т
протяг[аjти durchziehen, аusdеhпеп
професІональний Вerufs ...

профІль

m

ansich! (.

(--ля) Ргоli1
п_ крнла

n,

Seї!e';!

flUgelprofl\

n; повн~й п_ volle Seitena!lsich!

(; подовжний п- Langsch!lltt т;
поперечний п_
Quеrsсhш!! m;
п_ стрІлецького шанця Schutzengrabenprofil n; п- тулуба (лі
така) Rumpiquerschnitt т; умов
ннй п- gedach!es Ргоіі1 n;
п_
шанця ОгаЬепргоfil n; п- шляху
ВІгаВепргоfil n
профlльннй Ргоfi1 ...
прохання n Bitte (, ОезисЬ n; "про відпустку Urlaubsgesuch n;
п_ про відставу Abschiedsgesuch n
прохарчування n· Verpflegung (; п
війська
Truppenverpflegung (;
денне п_ Tagesverpflegung (; п
за маршу Marschverpflegung (;
п_ в Г'рошах Oeldverpflegung f
прохарч[ов]увати
verpf1egen, Ье
kostigen, verproviantieren
Spazier_, ОЬег_,
DurclL, Lau!lgang m
прохlдНlій gangbar
прохідність t (-ности) Oangbarkeit (, Wegsamkeit f

прохід т (...ходу)

проходжеиня n
ОЬег_, Ouгcbl~
gang т, Durchzug т; п- вІйська
ОигсЬтагзсЬ т, Truppendurchzug
т; п_ парадннм маршем Paradevorbeimarsch т
проходнти passieren, vorbeigehen,

durchlgehen, ..ziehen, voriibergehen; durchmachen; п_ повз ко
го vorbeigehen; п_ уздовж фрон
ту front (. abschreiten
процес т ProzeB т, УегіаЬгеп n
проціджувати durchseihen
прошарок т kleine ВсЬісЬ! (; твердий п_ harte ВсЬісЬ! f
ПРоштовхlнути, _увати durchstoВen
пруг т Kante f
прудт (elektr.)Stromungf, Stromm
пружина f
feder (;
боilиа п_
Schlag!eder (; головна п_ Hauptfeder (; п_ замка VerschluBfedei
f; зворотна п_ Wiederspannieder
(; п- компресора RUcklau!!eder (;
дротяна п- Drahtleder (;
зам
кова п- VerschluВieder f· запо

біжнв п_ Sicherungsfeder
нити

"-У

entspannen;

1;

звІль

зворотна
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пружііна

п-

Zugieder '; кружаnувата п_
scheibeniorrnige Feder '; мір ни
кава п_ Auisatz_, Yisierlfeder ';
п_ накочувача
YorlauL, Уог
hollieder (; натяжна п- Брапп
feder '; невзиnьберна п_ Neusilberieder '; платівчаста п_
ВlаШеdег '; плеската п_ !lасЬе
Feder '; п_ подавача ZufUhrerleder '; спіраnьна п- SchraubeIL,
Spira!lfeder '; спускна п- АЬ
zugsfeder '; стаnева п- БlаЬ!
feder '; таріnкувата п- Теllег
leder '; п_ ударника Schlagbo!zenfeder '; хnипаКОВІІ п_ УепПРУЖИІІНТН iedern
[IШеdег f
пружин ний Feder ...
пружинування n Federung f
пружистий elastisch, biegsarn
пружистість f <_тости) Spannkrafl
" Dehnbarkeil f
пружний
еlавІівсЬ,
spannkraflig,
biegsarn
пружність f <-ности) Dehnkrafl (,
E!astizit!il " Biegsarnkeil f
прут m Rule " Оегlе (, Slab m;
напрямний П_ Leilslange f
пряжка f SchnaHe (, Spange (; П_

пояса КорреlвсЬ!оВ n
ПРRМОВИС m Senkrechle f
ПРЯМОВИСИRЙ senkrechl, verlika!
примокутний rechlwinklig
прямокутник m
Rechleck n; "розсіву Slreuungsrechleck n
прямування n Slreben n, Folgen n,
ЕіІеп n
прямувати еilеп, вlгоrnеп, всЬгеіІеп;
п_ на постріл dern SchuB епl

gegengehen

псевдонім

m Deckname m

психоnогfчиий рвусЬо!о!(івсЬ
психопогія f Psycho!ogle f

псування

derben n

n Beschadigung "

Уег-

Псувати, зL

verderben, beschadigen
m Yogel m; переJlітний п_
Zugvogel m

птах

пуnьвериз4тор

m,

прискавка

f

Zerslauber m
(, розприскування n
Zerslaubung (, Pulverisierung f

пуnьверизація

пункт

ПУ nьверизувати,

розприскувати

zerstauben, pulverisieren

пункт m PUnkl
стежовий "-

lungspunkl m;
astronornischer

артиnерfйиий
Агli1lегіеЬеоЬасЬ
астрономічний"
Punkt m; боко

m;

вий стежовий п_ Seitenbeobachlungspunkt m; вербунковий п_
Werbestelle (; п- видавання хар
чІв
YerpllegungsausgabesteIIe (;
висунений п_ згоnошень
vorgeschobener Meldekopl m; вису
неннй стежовий п- NahbeobachlungssteHe (; вихідний п- Ausgangspunkt m; військово-nікар
ськнй п_ Truppenkrankenstube (;
п- вмикання
AnschluBstelIe ';
ВУЗJ10ВИЙ п_ Knolenpunkt m; га
зово-стежовий "Oasbeobachtungspunkt m;
головний
"Hauptpunkt m; гоnовний пере
в'язний п_ Hauptverbandplatz m;
головний стежовий "НапрІ
beobachtungssleHe (; допомfчний
п_ Hi1Isbeobachlungsstel1e ';
п
для KOHTPOJ1i довозу постачан
ня Nachschubiiberwachungsstel1e (;
евакуацfііниіі
п_
Nachschubstation '; евакуаційний п_ хорих
Krankenabschubstation '; етапниіі
"- ЕІаррепвІеl1е '; п- з широ
ким круговидом Obersicklspunkt
m; задиііі оп6риий п- Riickhaltspunkt m; залюднениіі "besiedeltes OeHinde n; п- замер
заиия Oefrierpunkt m; п_ зачепу
Anhalts_.. AnklarnrnerungsІ punkt
m; збірний п_ Sammellpunkl m.
_sleHe '; збіриий п_ відомостеіі
Nachrichlensammelstel1e '; збір
иий п_ відсталих Уersprengtensarnrnelstelle (; збіриий п- зброі
Wallensammelstel1e (; збірниіі п
возів Wagenanmeldeslel1e '; збір
ний п- донесень Meldestation ';
збірний п- к6неіі PierdesamrnelslеПе '; збірниіі п- на тривогу
АlагmваmmеlрlаІ.

m;

збірний п_

х6рнх
Krankenlsarnmelstel1e (.
_sammelplalz m; збірниіі п- хорих
коней
Plerdekrankensammelstelle
'; збірноиавчальннй п_ рекру
тІв Rekrutendepol n; здаваnьнвй
п_ Obergabestelle (; земний сте-
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пункт

ЖОВИЙ IL
Erdbeobachtungspunkt
т; IL зголошень Meldekopl т;
змІйковий стежовий п_ Drachenwarte (; п_ зорового гаслуван
ня Winkerstelle (; зуболікуваль
ний п_ Zahnheilstation (; IL ке
рування вогнем Leitsland т; кіи
цевий IL Endpunkl m; команд
ний IL Oelechls_, Беfеhls[stапd
m; командний п_ для бою Ое
lechlsbelehlsslelle (; контрольний
п_ Konlrollposlen m;
кульміна
ційний п_ HohelL, Scheilel[punkl
m; летучий перев'язний IL Nolverbandplalz т; лІкарський п_

Verbandplalz m, Krankenslube (;
мертвий IL lоlег Риnkl m; п_
метеорологlчиоі служби Wetterdienslslelle (; наливний п_ Tankslelle (; иапрямний п_ Richlungspunkl т; населений п_ Orl m,
Ortschafl (; п_ наступу Angrilfsриnkl

т;

неукрlпленнй п_ оllе

ner Plalz m; оперативний IL
Operationspunkl m, Oelechtssland
m; опІрний IL Stutz_, W.derт;
stands_,
Riickhaltslpunkt
орlентацlйний п_ Orientierungspunkl т; панІвний п_ (В тере
ні) dominierender Punkt m; пе
рев'язний п_ Verbandplatz m;
пеленгацlйний
п_
PeilsteHe (;
передатний
п_
Vermittlungs.-,
Umschlag[slelle (; передатний п_
стрlлива
Munitionsumschlagstelle
(; передовий стежовий п_ уог
geschobener БеоЬасhtuпgsрuпkt т;
пересильний
п_
WeiterleitungssleHe (; IL піДСJlухування АЬ
hбгstеНе.1; п_ призначення

Бе

stimmungspunkl m;

помічнйй п_
нацlJlювання НШ5zіеl n; пере
довозбlрннй п_ донесень
vor-

geschobene Melde5ammelsteHe (;
перев'язний IL Verbandslelle (;
IL перепрягання коней. UmspannsleHe (; ПОJlКОВИЙ команд
ний IL Regiment51befehlsstand т,
_be!ehlssteHe (; полковий пере
в'язний IL Truppenverbandplatz
т;

поштово-контрольиий,
по
штово-цензурний
п_
Poslprii-

lungssleHe (; IL
lungsort m; п_

призову

Oestel-

приймання

сІна

пушка

Heuemplangsslation (; промІжний
п_ Zwischen51elle (;. роздаваль
ний п_ Ausgabeslelle (;
розпо
дільчий IL
Verteilungs[stelle (,
_punkl m; розподІльчий IL стрі
лива Munitionsausgabe51elle (; ре
rУЛИТОРНИЙIL Regulierungs5tation
t; слабий IL schwacher РиnkІ
m; стежовий IL БеоЬасhtuпgs
m; стежовий IL БеоЬасhlungs[
punkl т, ..вlеНе (, _ware (; сте
жово-артилерlйний IL АгІillегіе
beobachtung5punkt m; IL топлен
ня Schmelzpunkl m;
тригономе
тричннй
IL
trigonometrischer
PW1kl m; укріплений IL !esler
Plalz m; уразний п_ schwacher
Punkl m; харчовий IL Verpflegungs[slelle t, _station f; цен
тральний

п_ стеження

ВеоЬасЬ

tungszentrale f
пустеля f Odland n
пустиня

f

unЬеЬаиІег

Platz

т,

Ode (, Wiiste f
пустошити уегЬеегеп, veroden
пута
р!
для
повалення
кони

Pferdewurlzeug n;
Plerde рІ koppeln,

путати, з-

lе5-

5еlп

путівёць

т (-вця) LancL, Уuб_,
KarrelL, Kommunal[weg т
путо n Yessel f
путня f Еітег т
пухлина f Oeschwul5t f
пушка f
Капопе f; автоматичиа
IL, Maschinenkanone
аоІота
tisches Oeschiitz n; автоматичиа
зенІтна п_
Maschinen-Yliegerabwehr-Kanone t; гірська IL Ое
birg5kanone (; залізнича проти
летунська п_ Ei5enbahn-Yliegerabwehrkanone (; зенІтна, проти
леТУllська
п_
Yliegerabwehrkanone (; казематова п_ Kasemattkanone (; польова п_ Yeldkanone t; протибальонова IL
БаllопаЬwеhгkапопе (; протнле
тунська п_ Ylugabwehrkanone
ПРОТllтаниова
п_
Tankabwehr"
kзпопе (; траншейна IL ОгаЬеп
kanone (; швидкострІльна п_

t,

t;

Schuellleuerkanone f
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пушкар

пушкар т <_ря) Капопіег т; п
з обслуги Bedienuugskanouier т;
старший п_ Oberkanonier m
пушковий Капопеп, , ,
пуща f Heide Г, Odland n

радІощогла

п'ядь
п'ята

t
t

Sраппе

ferse

f

Г; п- колінчастого

важеля в приймачІ

Gurlscllieberkurbel

пятизмаг[ания]

тІn

Aosatz

т

der

fiinlkampl m

р
рабувати, грабити гаиЬео
равеліи т (форт,) Ravelin
mond т

рада

t

Rat

n,

т, Веіга! т;

НаlЬ

адмlиl

Verwaltuogsrat т;
вища
воєнна п- Oberkriegsrat
т;
воєнна
р_
Kriegsrat т;
вояцька р_ Soldatenrat т; Рада
НароднІх Комісарів Rat т del'
Volkskommissare;
міністерська
р_ Ministerrat т;
р_ обороии
держави
Landesverteidigungsrat
стративна п-

т;

революційна

військова
т

р-.

Militar-Revolutioosrat

радіо ,,' Radio ", Rund!uok т; р_
абонент Radiolbezieher т, _аЬоп
пеоt т;
Іеиг

р_

аматор

Radioama-

т

радіо,оніометричннй

trisch

radiogooiome-

радіогасло n Fuoksigual
така Peilsignal n

радіодепеша

";

р_ лі

f Funkspruch т, Fuok-

telegramm "

t

радіодисциплІна
fuokzucht f
радіозв'язок т FunL, Radioiv~r
biodung Г; двобічний р_ funk-

doppelverkehr

т

радіолистування

kehr

,

Fuоksсhпltvег

"

т

радіомовлення "

Rund!unk

Funkgesprach '"

т

радіопеленгатор т

Fuokpeiler т

t

радіопеленгування " Fuпkреiluпg
радіопередаваиня " fuпkііЬегmittluпg

t .

радіоlиередавач т і _приймач т
Sепdеr ипd ЕП1рliiпgеl' т

радіопереймання

"
von funkspriichen

Аuflапgеп

n

раДіопрнймач т fuпkеmрliiоgег ''';
р_ для
близького прнймання
Оrtsеmрliiпgег m

радіорозмова f funkgesprach n
радіослідкуваиия n· РunkЬеоЬасЬ

lung

t

радіослужба

радіослухач

f fuokdienst m;

ле

fluglunkdieost m
т Ruod!unL, Radiol-

туиська р_
Ьогег 1т

радіосправа

f funkwesen "
f

радіостація
funklstelle, ~ІаІіоп
(; автомобільна р_ Kraltwagenlunkstation (; велика р_ funkgгоВ-Stаtіоп (; р_ великоі моці

GroВiunkeostelle

Г;

контрольна

р_
Oberwachuogslunkslelle
Г;
лямпова р_ Lampen!unkstalion Г;
мала р_ Кleinllunkstelle (, _!unk-

slalion (;

пеленгаційна р_

Rich-

lungsslation
(;
піхотна
р_
SchiitzепlШJkslаtiоп Г; передатна
р_ ОЬеГП1іttIuоgsfuоkstеllе f; 00-

р_
funksendeslelle f;
р_
funkemplaogssleHe f; рухома р_ bewegliche
funkslelle Г; шанцева р_ Schiitzengrabenslation t
радіотанк т funkkamplwagen m
радіотелеграма t funkspruch т;
незашифрована р_ о!!епег fuokspruch m; перехоплюватн р-"
fuпksргіісhе тІрl au!laogeo
радіотелеграф '" funklelegraphie f
радіотелеграфіст т funker т; р_
кіннОти Kavallerielunker т; стар
ший р_ Oberlunker т;
летун
ський р_ fliegerlunker т; по
вІтряний р_ Lult!unker т
радіотелеграфія f drahtlose Теlе
graphie f
радіотелеграфування funken n
радіотелефон
т
Sprech!unk т,
drahtlose ТеlерЬопіе f
радіотехнік
т
funkmeisler m;
старший р_ Oberlunkmeister т
радіощогла f funkmasl т
силальиа

орнймальна

радія тор т, холодник т Kiihler
ті крнловий р_ РШgеlkііhlег ті
лобовий р_ (лет.) Bugkiihluog (;
р_ мотбру Motorkiihler т; оліl
етий р_ Olkiihler т; платівча
етнй р_ LameIJeokiihler т; пло
СКИЙ р_ Plachkiihler т
раді юс т Radius т,
Halbmesser
т; р_ B~KTOP (астр.) Radiusvektor
ті
р_ діі Wirkungsbereich
т,
Reichweite (; р_ діі літака Plugbereich ті р_ дІі паровбго еу д
на Dampfstrecke (; р_ торп~дноі.
діі Torpedolaufstrecke f
радівльний radial
радянськнй Sowjet .•. , Rate ...
развєдупр

(радянська

військової розвідки)

richtensteIJe f
райбн т Rayon т,
zirk т; бойовий

установа

Mi1itarnach-

ВегеісЬ т, Ве
р_ КаmрІгауоп
ті р_ бльою\дн Sperrgebiet п;
р_ ббю КатрІlгапm т, ..gebiet
п; р_ бойових дій Operations_,
Oefechtslraum ті р_ великнх
боlв ОгоВkаmрlzопе (; війеькб
вий р_ МiliІаггауоп т;
р_ ви
вантаження Ausladegebiet Пі ви
хідний р_ Bereitstellungsraum т;
вихlдно-штурмовий р_ S!urmaus·
gangsraum т; р_ діі BefehlsbeгеісЬ

ранцевнй
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радівтор

ті

р_ діі

нищильникlв

]agdraum т; етапннй р_ ЕІар
penraum т; загрбжений р_ gefiihrde!er Rayon ті р_ заслбнно
го вогню Sperrfeuerraum т; р_
зБІрки
Vегsаmmluпgsгаum
т;
квартирннй р_ Uп!егkuпftsЬегеісh

т;

р_ MaH~BpiB МапбvегЬегеісh
р_ нічлігу Nach!igungsraum
облетlтн р_ еіпеп Raum аЬ
!liegen;
р_
ббстрілу
Bes!rei-

т;

т;

chungsraum т;
Operationslgebiet

операцlйннй

р_

вання оббзів

Kolonnengebiet П;
р_ ст~ження
Beobachtungsraum
ті сусІдній р_ Nachbarrayon т;
тиловий р_ riickwartiger Rауоп
т, ОеЬіеІ п; укріпленнй р_ Ье

festigter Umkreis т, Rауоп т;
р_ чоти Zugbereich т
райсфедер т гл. рнсник т
райтузн рІ (_зів) Reithosen рІ
райхсв~ра

f

f

(до

1933) Reichswehr f

ракета
Rakete (; гаслова рSіgпаL, Leuchtlrakete (; днмові
р_ Rauchrakete (;
світлова р_

Leuchtrakete f

рама f Rahmen т;
автомобільна
р_ Autorahmen т;
р_ замка
(арт.) VerschluBrahmen т; ляфет
иа р_ Laletlenrahmen т; р_ пе
редка ProtzgestelJ n
раМІІа f kleiner Rаhmеп т; мірни
кбва р_ Aufsatz_, Vіsіегlгаhmеп
т, Visierklappe (; р_ мапн Каг

tenltasche (, _futteral n

рампа f Rampe (, Auflahrt (; БІч
на р_ Seitenrampe (;
провізо
рична р_ Befehlrampe f; тнмча
сб ва р_ Notrampe (; чолова р
Кор!гатре f
рам'я n
<ра мени)
Arm т; р_

аажеля НеЬеlагт т; р_ підкбви

Hufeisenarm т; р_ сили НеЬеl
агт т der КгаlІ
рана f
Wunde (, Verwundung (,
Blessur (; р_ вильоту кулі AusschuBwunde (; р_ від баrн~ту
Bajonettwunde (; р_ від удару
Hiebwunde (; р_ вІд укБJlУ БІісЬ
wunde (; р_ вІд урІзу БсЬпіІІ
wuпdе (; гнійна р_ eitrige Wuпdе
(; смертна р_ Todeswunde (;
стрlльна
р_
SchuBwunde (;
стрlльна р_ в жнвlт ВапсЬвсЬпВ

п, _гауоп т;
операційний р_ армії Агmееоре
<ationsgebiet п; р_ рбзвідкн Au!.
klarungslraum т, _ЬегеісЬ т; р_
розгортання
Aufmarschraum т;

paHra f Rang m
ранrбв.т т Mastwerk n
ранений verwundet; легко

р_

ранець т
(-"ця)
Tornister т,
Rапzеп т;
р_ з перев'язним
матеріялом
Verbandtornister т;
санІтарний р_ Saoitatstornister т
ранішній Morgeo .•. , РгііЬ ...
ранцевий Toroister ..•

стратегІчного

розгортання

Au!marschgebiet п; р_ розкватн
рування Kantonierungsbereich т;
р_ розташування Uпtегkuпftsгаum
т;
р_ розташування артил~ріі
Artillerieraum

т;

р_

розташу-

vеrwuпdеt;

verwundet

тяжко

р_

lт
р_ lеісЬі

schwer-
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рапІра

t

рапІра
(шабля до фехтування)
Ploгe!!~,
Haurapler n, РесЬ!

degen

т

рапорт

Rappor! т; бойовий р_
Oefech!sberlch! т; вечірній р_
Abendmeldung f; р_ про хворість
Krankmeldung (;
ранній
р_

f

РгliЬ І гаррог! т, ~еlduпg

рапортуватн, доноситн
гісЬІеп, гаррогІіегеп

melden,

Ье

раптовість f <_востн) Рlб!zliсhkеit f
раса f
Rasse (; загранична р_

fremde Rasse f ,
n Spaher т; р_ списа
Lanzenschaft т
ратівля f Rettungswesen n
ратунок Re!!ung f
рахунок т Rechnung f, Коп!о n;
поточннй р_ laufende Rechnung f
рачкн kriechend
рачкувати krlechen
рашпіль т Hulraspel f
рвачкий heftig, impulsiv, biiig
реаrувати reagleren
реакція f Reaktion f
реальність f <..ности) Realita! f
ребелlя f, ворохОбиа f Aufruhr т
ребро t (крила) PlIigellrlppe (,
_wurzel f; напрямне р_ РIiЬ
rungsleiste f
ребруватий gerlppt
ратище

реввІІІськрада

(Революційна Вій·
ськова Рада) Militiir·Revolutionsга! т
ревlр т Revier n, Waldstlick n;

лісовий р_

n;

Waldlrevier n, -"tilck

поліцІйний

р_.

дільниця

Polizeirevier n

ревія і. показ т війська Revue f
реВОJllіщія f Revolution f; иаціо
нальна р_ Nationalrevolution f;
соцlяльна р_ Sozialrevolution f
револьвер т Revolver т

ревун т, сирена f Slrene f, SignalЬогп n; паровий р_ Оаmрі
зігепе

f

t.

револьта f RevoIte
Aulruhr
реrал т (полиця на книжки)

gal n
pereHepaTOP т Regenerator
pereHT т Rеgеп! т
periMeHT т, гл. полк т
реrJIямент т,

т

гл. статут т

m
Re-

резервуар

реrулямін т ГJl. правильник 11>

реrулитор Regler т, Regula!or 11>;
швидкісний р_ Оеsсhwіпdіgkеіts
regler т
реrуляція
Regulierung
р_ ви
соти Нбhепlеіtwегk n
реrуляцfйний Regulierungs •.•
реrулюваиия n Regelung f; р_ ви
соти
розриву
Regeln n der
Sргепghбhеп;
р_ довозу Nachschubregulierung f; р_ запалю
вання Zlindregulierung f; р_ при
пливу повітря Sauerstolfdosierung
(; р_ руху Verkehrsregel ung f
реrуляриий reguНir, regelmaBig
реrулятор т Regler 11>
редаи (мор.) Redan 11>
редуІт т Kernwerk n, Redui!e f
редут m Redoute (, Peldschanze f
реестр т Verzeichnis n, Regis!er n;
виключати з р_у
ausrangieren;
р_ зброі
Waflenlgrundbuch n,
_verzeichnis n; іменний р_ Namens І verzeichnis 1t, Jegister n;
р_ коней Plerderegister n;
мо
білізацІйний
р_
S!ammrol\e і;
риштуиковий
р_
Rlistungslver-

f

f;

zeichnis n, Jegister n
re/$"istrieren

реєструвати

режим т Reglme n, Regierungsіогт f;
р_ ошадиости
SparmаВпаЬте f
резерва f Reserve (, Reserve!ruppe
f; артнлерfйна р_ АгІillегіе
reserve f; батальйонова р_ Ва

!aillonsreserve f; батерійиа р_
Ва!!егіеl reserve (, ~!аПеl f; бойо
ва р_ Kampfreserve (; р_ бойо
вОго відтинку Abschnittsreserve (;
вогнева р_ Peuerreserve (;
го
ловна р_ Haup!reserve f; диспо
зиційна р_ Dispositionsreserve t;
залишати

в

р_і

reservieren;

f; иа
(; р_
охороии Vorpostenreserve f; р_
поготівля
Berei!schaftsreserve f;
р_ проти стику
(армій) Nah!reserve f; удариа р_ StoBreserve f
резервіст т Reservist т, Reserveрезервовий Reserve.. .
[тапп т
резервуар 11> ВеЬаlІег т; газовий
р_ Oaskessel т; р_ иа повІтря
LuftbehaIter 11>
місцева р_ бгtliсhе Reserve
бійна р_ Munitionsreserve

рей т (мор.) Rahe (, Raa f
рейд. Streilzug т, RUсkепЬеwеgung
(, Raid т; кІнний р_ Kavalieriestreifzug т
рейдоиий Streifzug. .. ,
реl!ка f Sсhіепе (, ЕіsепЬаhпsсhіепе
(; напрямна р_ Lеіtsсhіепе f
рейковий GIeis •••
реквізиція f Rеquіsitiоп (, Betrei-

bung (, Beschlagnahme f

реквізнцll!ний Requisitions ...
реквіруватн requirieren, betreiben
рекоrноскувати гл. розпізнавати

геkоgпоszіегеп, егkuпdеп
рекомендацІйний
Empiehlungs ...
рекорд т Rekord т, Meisterschaft
(; мировий р_ Friedensrekord т;
світовий р_ Weltrekord т
[т
реконвалесцент т гл. виздоровець

рекрут т гл. новобранець т, новик т

рефлектор
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l1ей

Rekrut т
Rekruten •..

рекрутськнй

рекрутувати аushеЬеп, геkгutiегеп

рельєф

Relief n; географічний р_
geographisches Reliei n; топогра
фІчний р_ topographisches Relief n
рельєфність f <-ностн) plastische
DarsteJlung t; р_ мапн plastische
DarsteJlung t еіпег Kar!e; р_ пля
ну plastische DагstеJluпg t eines
Planes
ремесло n Handwerk n; воєнне р_
Waflenhandwerk n
ремінець т <_нця> k!einer Riemen
т; р_ з пряжкою SchnaJlstrippe t
ремінь т <_меня> Riemen т, Leder
n; В'ЮЧНИЙ р_ Packriemen т;
р_ прикріплювати остроги Spornleder n; дишеньннй р_ Deichselriemen m; лобовий р_ Stirnriemen т; нашийннй р_ Halskoppel t; натяжний р_ Sрапn
riemen m; підборідннl! р_мutzеп
riemen m;
підборідний
р_
гнуздечки ZUgеlsШсk n; підгруд
ниl! р_ Brus!riemen т; підошов
ний р_ Sohlenleder n; підхвост
ний р_ Schwanzriemen m; попе
речний р_ Quеггіетеп т; поти
личинй р_ Genickriemen m; пояс
иий р_ Leib_, Hosenlriemen т;
притяжний р_ Anziehungsriemen
т;
револьверний р_ Revolver-

гіетеп т; рушничний р_

riemen m;

Gewehr-

сідельний р_ до пла

ща Мапtеlрасkгіеmеп m; спИИИий
р_ Strippe t; стрем/ииий р_ SteigЬііgеlгіеmеп т;
шинельний р
Мап!еlгіеmеп m; черезсідельний

m

р_ Sаtlеlгіеmеп

ремісник т Напdwеrkег т; сотеи
ні р-" Коmрапіеhапdwеrkег т
ремонт т Іпstапdsе!zеп ", Remon!e
(, Rеmопtiегuпg (; дрібийй р_
klеіпе Іпs!апdsеtzuпg {; кІнський
р_ .Plerde І remo,!e
_егgаnzuпg f
ремонтиий Rеmоп!еп ...

t,

ремонтувати геmоп!іеrеп
рента
Rеп!е
вІйськова

f
t;
р_
МіІі!аrrеп!е (; вдовина р_ Wi!wепrеп!е
додаткова р_ Zusatzrеп!е (; пОвна р_ (інвалІд) УоJl
геп!е
реорганізація f UmЬilduпg (, Umgеstаltuпg (, Rеогgапіsаtіоп t; р_
піхоти Umогgапіsаtiоп
der Іп
репресія f Rергеssаliеп ·рl [іапtегіе
ресора f Fеdегuпg (;
р_ задніх
коліс Hinterradfederung (; носна
р- Tragieder f
респіратор m A!emlbeute! т -.ge-

t;

t

t

ra! ", Respirator m; короб~астий

р_ Віісhsепаtтег т
республіка f Republik (; радян
ська р_ Sowjetrepublik (; укра!и
ська р_ ukгаіпіsсhе Republik
реферат т Reierat n; військовий
р_ MiIi!arreierat n; інженериий
р- Іпgепіеurгеіеrаt n;
летун

t

ськнй

р_

Fliegerrelera! n;

мо

білізацІйний р_ МоЬilmасhuпgs
геіега! "; персональиий р_ Personalreiera! "; розвідковнй р_
Nасhrісhtепгеіеrа! n; р_ узбро
ення Bewalinungsrefera! "
референт т Bearbeiter т, Rеlегеп!
т;
газовий р_ Oasreferent m;
р- довозу Nachschubbearbei!er т·

мобілізацlЙНl.1! р_ Mobilmachungs:
bearbe~!er т;

обозний р_ Тгаш

bearbe.!er m; розвідковий р_
Nachrich!enbearbeiter m; сапер

ннй р_ (в штабі) РіопіегЬеаrЬеі

ter m

рефлектор т (частина свіТJlомета)

Spiegelschirm m
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речин~ць

речинець т (--"ЦlI> Frisl (;
р_
тривання
Договору
Verlrags-

dauer f

речовина f Stoif т,. Маlегіе (; без
печна ВИбухова р_ Sicherheilssprengslolf т; бойова р_ Катрі
slo!! т; бойова ОТРУlІна р_ Oaskampfsloff т; бризантова р_
Brisanzstoff т; бризантова ви
бухова р_ Brisanzsprengslof! т;
вбирна р_ Absorptionsstofl т;
вибухова р_ Sprengslo!! т; го
рюча р_ Brennslo!! т; детона
цillно-вибухова р_
Delonalїons
sprengslof! т; димотворча р_
raucherzeugender Sloff т; дро

brisanler
Stoff т; задушлнва р_ erstickender Slofl т; займиста р_ Ziindslo!! т; запальна р_ Ziindlsloff
т, _тіІІеl n; ізоляційна р_ Isolierstoff т; мастильна р_ Schmiersloll т; метальна р_ ТгеіЬтіНеl
бильна

n;

вибух6ва

р_

метальна вибух6ва р_ ТгеіЬ

sprengmittel n; наривна р_ Ьаиl
schiidi/(ender Stofi "', Atzstoff т;
отруйиа р_ Oiftstoff т; пальна
.р_ Brennsloff т;
подразна р_
~eizsloff

т;

слізна

erzeugender Stoff т;
chemischer Stofi т;
·niesenerregender Stofl
решітка

f

ОШег

n;

р_ Ігапеп
хемічна. р_
чхальна р_

т
обгородити

umgittern

р_ою

решта f ~est т
ри{а
~ost т
ржавий roslig
рижий гбtliсh, іеиеггоl
ризико n ~isiko n
рикошет т, сповзник т АЬргаllег
т, PrallschuB т, QuerschНiger т,
АЬргаllfеиег n
рикошету вання n, сп6взування n
АЬргаllеп n des Oeschosses

t

рикошетувати,

сповзати аЬргаllеп

рймар т, лимар т ~ieтeг т

румарня

stalt

риса

t

(,

лимарня

f Slrich

т

f Sattlerwerk-

(Charakter) Zug т
рисівник т Zeichner т
риска t Strich т, Linie (; (Karte)
Schraffe '; контр6льна р_ Коп
Irollstrich т; р_ шкали ТеіІ-

рівник

т; схиловказна р_. Bergт
рисник т ~eiВfeder f
ристь
<_сти> ТгаЬ т; бігти

strich
strich
р_ю

t

збільшеиа

р_ вlаг

ТгаЬ т; Іхати р_ю
т gehen; нерівна р_

ІгаЬen;

den ТгаЬ
ungleich-

ker

maВiger

ТгаЬ m;
німецька р_
ТгаЬ m; полекшена р_
lеісЬІег ТгаЬ m; прикор6чена р_
kurzer ТгаЬ m; прир6дня р_ па
ІіігliсЬег ТгаЬ т; середня р_
МіІtelІгаЬ m
русування n Zeichnen n; р_ мао

deutscher

Karlenzeichnen n

русунок

m

(--"ка> Рlап т,

гіВ т, Zeichnung
ритва f WasserlriВ

ритмічність

n,

f

~hythmik

ритувати, вн-

t

Orundf
m, ....grube f

<--"ости> SсhбпmaВ

f

gravieren

рихва
MasC, Schrumpflring т
рнф т (мор.) ~ii! n
рицарство fl, ~ittertum n,
~Шег

schaft f

риштовання n Oeriisl n
риштунок m Ausriistung (, Агта
Іиг t;
автомоБІльний р_ КгаІІ
wagenarmatur t; літак6вий р_

Flugzeugausriislung t
Ausriistungs .•.

риштунк6вий

рів m (р6ву> ОгаЬеп m; водяний
р_ nasser-Oraben т; р_ до збли
ження Annaherungsgraben m; ка
блевий, жильник6вий р_ КаЬеl

graben

т;
пер~дній р_
(фор
тець) AuBengraben от; перстене
вий р_ UmlаssuпgsgгаЬеп т; по
перечний р_ Trennungsgraben т;
сполучний
р_
Verkehrs.., Zugangslgraben" т; р_ уЗб6чини

(форт.) Kehlgraben т
рівень т (_вня> Wasserlsland т,
_spiegel т, Niveau 1'; вис6кий
р_ води Hochwasser n
рівець m (_ця> ~іnnе (; кух6нний
р_ Kochgraben т
рівнання n Oleichung (; ЕЬпеп n,
~ichtung f (Тгирре); р_ прав6руч (лів6руч, на середину) ~icb
tung
пасЬ rechts (Iinks, gegen
die МШе)
рІвневий Niveau ...
рівник т, екватор т Aquator т

t

piq
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рівннна

рівннна f ЕЬепе f. Flachland n
рІвність f <-"остн) OlеісЬЬеі! f
рівновага f Oleichgewicht n; р_
снл Kraf!egleichgewicht n; стійка
р_ sicheres OIeichgewich! n
рівноважник
SchwinghebeI
рівновартісннй ebenbUrtig,

рІзниця

рівнолежннк m РагаIlеlе f
рівномІрність f <_ностн) ОІеісЬmiiBigkei! f; р_ руху MarscIL..
BewegungslgleichmiiВigkei! f;
р
_снл Kriiftegleichgewicht n
рівнораменннй gleichschenkIig
рівчак m RiIle f. Rinne f; відплн
в6внІі р_ Abzugsgraben т; гуф
палевнй р_ підк6ви Hufeisenho~
lung f; р_ для пр6воду Lel-

різь f DгаIl m. Einschnitt m; р
влІво Linksdrall m; гвинтова р
Oewinde n; р_ постійної КРУ
тости gleichbleibender DгаIl m;
права р_ Rechtsdrall m; права
гвинтова р_ Rechlsgewinde n;
рівномірна
р_
gleichformiger
DгаIl m; ростуча р_ zunehmender Dгаll m
рій m (р6ІО) Oruppe f;
батерій
ний mтабовий р_ Batteriegruppe
f; бойовий р_ Kampfgruppe f;
р_ важких
кулеметів SchwerMaschinengewehrgruppe f; кін
и6тиий р_ Reitergruppe f.· Вегі!!
m; командний р_ Kompanietrupp
m; кулеметиий р_ Maschinengewehrgruppe f; легкий кулемет
ниіі р_ Ieichle Maschinengewehrgruppe f; мостовий р_ Briick~n
kampfgruppe f; поле вий paДI€!
телеграфиий р_ FunkerfeldabtelIung f; радіотелеграфний р
Funkerabteilung
розвідчиіі р
Aufkliirungsgruppe f; р_ ручн6ГО
кулемета
Handmaschinengewehrgruppe f; стежовий р_ ВеоЬ
achtungsgruppe f;
стрілецький
р_ Infanlerlegruppe f; штабовий
р_ кінноі с6тні Eskadronstrupp m
рік m (р6ку) Jahr n; БІОджет6виіі р_ Elatsjahr n
рільник m Landwirt m
рінистиіі kiesig
рінь m Schotter m
ріст m (р6сту) Steigung f. Wuchs

m

рівнолежннй рагаIlеІ.

m

gIelchlaufend

!ungsgraben m

рівчач6к m Rinne f. kleiner ОгаЬеп
m; водовідвlдний р_ Ableitungs-

graben m

ріг

m (р6гу) Winkel m; Ногп n.
Ecke f; р_ на п6рох Pulverhorn n
рід m (р6ду) Oeschlecht ". Оа!
!ung f. Аг! f; р_ біваку Lagerіогш f; р_ МІО Oeiechtsart f; р
війська
Truppengattung f; р
вогню Feuerart f; р_ груиту Во
denart f; р_ гарматня OeschoBагІ (; р_ збр6і WaifeIL. Тгпр
penlgattung f. Waiienart f; р
корабля Schiffsgat!ung f; р_ по
мічн6і збр6і Art f der Hi1fswafie; р_ освіт лення Beleuch!ungsar! f; р_ п6стрілу SchuBar!
f' спеціяльиий р_ збр6і Sonderv.:alie f. besondere Waffenart f;
спорІднений р_ збр6і Schwes!erwalie f; р_ тепла Wiirmeart f;
р_ х6ду Oangart f
рідина f Fliissigkei! f
рІдКість f
(_кости) Seltenhei! f.
DиппЬеі! f
ріж6к m (_жка)

Ecke (. НоmсЬеп
". Blashorn n; гасло вий р_ Signallhorn ". -.\Іпре f
різак m Schnittmesser n
різанина f Oemetzel n
різиик m Schliichter m
рlзняця f Schlachtlhaus ". -.\Iank f.
Schliichterei f

f Unterschied m. оо Verschiedenhei! f; р_ вис6т Hohenunterschied

т

різногол6сяця

f

MiВkI~ng

різнор6дність

f

<-"ости) МаППІg

einigkeit f. Disharmonle f

m. Un,

fa1tigkeit f
f Massaker f. Me!zelei f

різня

f;

m

рітмаіістер m
Rittmeister m; ргусарів
Husarenrittmeister т;
штабовиіі р_ Stabsrittmeister т
річ f (речІ) Sache f. Ding ". Ап

gelegenheit f. Oegenstand m; вll1ськ6ва р_ Heeresgegenstand m;
до речІ zur Sache. bezUgIiCh; за
паснІ р..і Ersatz_. ReserveІ Іеilе
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річ

рІ; теплі р_і warme 8achen рІ;
цІнні
р_і
Werlgegenslande рІ,
8achen рІ; шКірянІ р-і Leder-

zeug n

n (yerlassenes) РlиВЬеІI n
f РlиВ т; велика р_ 81гот
т; колінкувата р_ РlиВ т тіl
Уіеlеп Wind~ngen; непрохІдна р_
undurchschreltbarer РlиВ т; пе
реходитн
через
р_у
РlиВ
т
iiberschreilen; су дноплавна р

рІчище
рІчка

schiflbarer РlиВ т
річкоплавство n Binnenschiilahrt f

річник т (сума ур6женців одн6го р6ку) Altersklasse (, jahrgang
m; р_ в службі dienender jahrgang т; наборбвий р_ Assenl_,
Aushebungsljahrgang т; р_ од
нМо набору Aushebungsjahrgang
т; р_, що служить dienender
Jahrgang т
річниця f jahresfest n
рІшення n Enlscheidung (, ЕпІ

schluB т; р_
scheidung (;

БОю

Schlachlent-

р_
до
штурму
,8turmenlschluВ т; р_ начальНИ
ка EnlschluB т des Filhrers; пов
зяти р_ еіпеп EntschluB fassen
рішучість f (_чос~и) Entschlossen-

heit' f

робітник т АгЬеіІег т;
вільно
найманий р_ ZiYilarbeiler т
робітня f Arbeitsstatle (;
фото
графlчиа р_ pholographisches Аlе-

1ier n

робота f АгЬеіІ (, Tiitigkeit (; вер
бункова
р_
Werbetatigkeit (;
визначена р_ leslgesetz!e АгЬеіl
(; господарча р_ wirtschaftliche

розвіД

роботоздатний leislungslahi!\"
роботоспроможннй
arbellsliihig

(Maschine)

роботоспроможнІсть f
(машина)
(..ности) лгЬеitslііhіgkеіt f
рогачка f Schlagbaum т, spanischer
рогожа f МаІІе f
[Reiter m
родина f Ратiliе f
родич т Verwandte(r) т;
оста
влений р_ убитого

родовище n
розбивання

schlagen n

НіпІегЬ1іеЬе

Floz n
[пе(г) m
n Zerbrechen n, Zer-

розбивач т Schlagbolzen m
розбирання n Zerlegen n
роз биток m Wrack n
розбиття n Zerschagen n, Zertriimmerung (; р_ корабля Schiflbruch
розбігатися auseinanderlaufen
[т
розБІр m (_БОру) Auseinandernehтеп n, Zerlegung (, Zerlegen n;
цілковитий р_ yollstandiges Zer-

legen n
розбризкування

n Verspriihen n;
Zerspritzen n, Zersliiuben n
zerstauben, уег
spriihen, yersprilzen
розбудова f Ausban т;
р_ по
зиціі 81ellungsausban m

розбрйзк[ув lатя

розвага f Eгwiigung f
розвантажlення n, _ування

Ablladung f

розвантажlнтн, _уватн

n EnL,

enL,

аы

. laden, enL, abllaslen
РОf~~~I:ати, ..нути entwickeln, епl-

(,

розвнлка f Zwiesel т, Oabelung (;
велика р_ groBe Oabelung (; р_
для
колlщатн
Rad Igabelung (,
..zwiesel т; мала р_ kleine ОаЬе
lung (; опорна р_ Oabelstiilze (,

агЬеі!еп
рІ;
перемагальна р
iibeгwiilligende АгЬеіl (; підго

шнрока р_ weile ОаЬеl f
розвилок т Oabelung (; р_ шляхІв

АгЬеіІ

(; земляна р_ Erdlarbeit
_bewegun(( (; р_ здіймання
АиlпаЬтеагЬеl1 (; механічна р
mechanische АгЬеі! (; обложнІ
фортифікаційні р_и Belagerungsтовча р_ Vorbereitungsarbeil (;
підкопна р_ Minierarbeit (; по
точна р_ laulende АгЬеі! (; р

радіостаціі Funkbe!rieb т; сап
на р_ 8appenarbeit (; фортифі
кацІйна р_ Schanz_, Fortifikationslarbeit І; шанцева р_ 8chanz-

arbeil f

справжня р_ richlige ОаЬеl (;

StraBengabelung f

розвиток' т (_тку) Enlwicklung (;
сучасний р_ пешеitlісЬе Entwick-

lung f

розвІд

т

(_воду)

'Verteilung (;
abfertigung (,

Scheidung (,

р_ сторож WachWасhаufщg т

розвідач

розгортання
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розвІдач т

Spiiher т, Auikliirer т,
Erkunder т, Kundschaller m; р_
артнлерії ArliI1erieauikliirer m; р_
хемічної службн Oasaufkliirer т
розвідка f Erkundung f, Auikliirung
(; авіицlАна, летунська р_ F1iegeraufkliirung f; areHTYPHa р_
Agenlurlerkundung (, .JJachrichlen~iensl m;
артилерійна р_ Аг
tll1eГ1elerkundung (, _auikliirung (;
бальонова р_ BaJ1onbeobachtung
(; близька р_ Nahauikliirung (;
бойова р_ Oeiechtsau!kliirung (;
р_ бой6внща
Kampfplalzerkundung (; р_ внмlрчого відділу
MeBlruppbeobachtung (; р_ во

рога Erkundung f ііЬег den Feind;
B~po~a р_ feindlicl1e Erkundung (,
іешdl1сhег
Erkundungsdiensl m;
г лнбока р_ Fernauik\iirung (; да
лека р_ Fernlerkundung (, --'1ufkliirung (; денна р_ Tageserkundung (; р_ з боєм gewaltsame

Erkundung (; звукометрична р_
MeBtruppbeobachtung (, SchallтеВуегіаЬгеп n; зорова р_ Sichterkundung f; інженерна р_ ІесЬ
nische Erkundung f; іскрова р_
(радіотелеграфічна) Funkaufk\iirung (; кінна р_ Kaval1erieauikliirung (; летунська р_ Fliegerlaufkliirung (, _erkundung (; р_
місцевости
Oeliindeerkundung (;
наземна р_ Erdlauiklarung (, _ег
kundung (; р_ населення Ег
kundnng f durch die Einwohne.·
нічна р_ Nachterkundung (; ніч:
на кінна р_ Nachtritt m;
опе
ративна р_ орегаІіуе Aufkl1i.rung
(; . повітряна р_ Lufterkundung (,
Fl1egerbeobachtung (; піхотна р_
In!anlerieerkundung (; піша р_
FuBerkundung (; р_ за поміччю
місцевого населення Einwohnernachrichlendiensl m; провадитн
р_у erkunden, auikl1i.ren, spionieгеп;
стратегічна р_ J;ernauikliirung (; тайна р_ Kundscba!terdienst m; р_у безпосередньому
стню\нні з ворогом Erkundung f
durch Fiihlungnahme тіІ dem
Feinde; фотографічна р_ Lichlbilderkundung f; хемічна р_ Oas-

erkennungsdienst m; р_ цlJIИ Zie11erkundung f, --'1ufkl1i.rung f
розвідніfК m
Auffiihrende(r) m,
Postenfiihrer m
розвІдування n Erkundung (, Rekognoszierung (, Nachfrage (;
блнзьке р_ NahaulkНirung (; да
леке р_ Fernaufk1arung (;
р
місцевостн Oel1i.ndeerkundung f
розвlд[ув]атн erkunden, aufkliiren,
er!orschen
розвlдчнй Erkundungs ..• , NachгісЬІеп ... , Au!kl1i.rungs .•.
розвід[ув]ач т
Kundschai!er т,
Spiiher m
розволокнlюватн, _итн zегsрШ!егп,

zerfasern

n L6sen 'п, Lбsuпg
(; Ausgang m
m бою Oeiech!slenlwicklung
(, _уег1аиі m
розв'ючlнтн, _уватя аЬ_, auseinanderipacken
розгалУження n АЬ_, Verlzweigung
(, Oabe1ung (; р_ дорІг SlraBenlverzweigung (, -"еl, n; р_
залізничнх доріг Kreuzbahn (;
р_ шанців Orabenlgabelung (,
_verzweigung f
розгалужуватнся sich gabe1n
розганятн versprengen
розгін т (-гону> Anlauim, Schwung
т; з розгону тіl Anlauf
розгннання n Oerade..., Auseinanderlbiegen n
розгляд m Ersehen 'п, Ermessen 'п,
Priifung (; Oberschau (; мар
шовнй р_
Marschaulkliirung (;
наземний
р_
Erderkundung (;
р_ обставин Lagenerkundung (;
р_ патрулями PalrouiI1engang т
розв'яз[ув]ання

розвій

Розгnяlдатн, _нутн ьеоьасып,' Ье
ігасЬІеп, begulachlen, durchsehen
розгнуздатн abziiumen, den Zaum
аЬпеЬтеп
розгорненнй

(плащ)

(Мапlе1)
розгорІнути,

ausgezogen

_татн

аи!lтасЬеп

_sch1agen, abwicke1n, ab1egen
'
ge6f!net, епliа1!е!, ausgebreltel, aulgerollt
розгортання n
Au!rollen n Елt
fall.ung f; стратегІчне р"': Slra!eglscher Au!marsch m

розгор'!утий

розгром
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розгром т

Zusammenbruch т, Zertriimmerung (; p~ вОрога Zertriimmerung f des Feindes

розгромити

(ураганним

вогнем)

zusarnmentrommeln
Ausgabe __ _
роздавання n Verteilen n
роздавальний

стріляння

роздапець т <_вця) УегІеі!ег т
роздача f Verteilung f
розділ т Abschnitt т; Trennung

Verteilung f
розділеиня n
Oliederung f

розклаlдати,

(,

Ei1L,

Verlleilung,

Zerstiickelung f

аЬоеЬтеп

(,

den, sich ausziehen
f Rosette f

розета

роз'едн[ув]ати

n,

Ігеппеп,

absondern

-'Овання

n

Епl-

waffnung (, Abriislung f
ро.брОI їти, _ювати entwafinen, аЬriislen
розігрі[ва]ти auL, erlwarmen
розірватися platzen
розімкнlений, _утий aulgel6st, geроз'їдання n Zerlressung f
[оНпеl
роз'їзд т Раlгоиillе (, Slreilwache
(, Aulklarungsabteilung (; бойо
вий р_ Oeiechtspatroui11e (;
р_
далекої розвідки Streifpatroui11e
(; забезпеч[уваль ]ний р_ SicherungspatrouiIle (; задній р_ NachtраlгоuШе (; кінннй р_ Кауаllе
гіераlгоиillе (; летучий р_ l1іе
gende РаІгоиillе (; розвідчий р_
Au'klarungspatrouille (; старшин
ський р_ Offizierspalrouille f
розкватирування n Einquartieruog f
розквась f <_і) die Zeit der schlechІео Wege
розкіш т Reichtum т, ОЬегтаВ n,
Luxus т
розклад т Zersetzung (, Auflosung
(, Zerlall 'In; р_ вибухової ре
човини Dellagration (; р_ їзди
за миру Friedeos!ahrplan 'In; квар
тирний р_ Unterkuoitsiibersicht (,
Quarlierliste (;
р_
навч анни
Lehrprogramm n; р_ похІдного
15

f Verteiluog (, Auslegung (, Auseioaoderlegung f
zer!asero
розк[ов]увати eotfesselo', Hu!eisen
розкладка

розколина f ВгисЬ 'In, Spalt 'In,
ІОВ т; подовжна р_ LaogenriВ т

роздутість f <-тости) Ausbauchung f
роздяг[а]тися, -нутися sich enlklei-

Ukr.-dlsch.

SchieBliste f
-сти
zerlegeo, zer-

setzen

розклочlувати, -нти

розділlитн, _яти еів-, уегlІеіІеп
роздоріжжя n SlraBenkreuzung f
роздроблення n
Zersplilterung

роззброlення

розмова
руху Marschiibersichl (; р_ про
дуктів Zerselzuog f der Produkte;
р_ робіт Arbeitsplao 'In; р_ руху
Fahrplan 'In, Kursbuch n; р_
стійОк
Posteneinteiluog (;
р_

розкрадання
розкри[ва]ти

n Auspliinderung f
au!decken,

аи!тасЬеп,

au!schlagen

розкульбачнти

absattelo
ро,лива f (рІчки) FluBiiberschwemрозлініений Ііпііегl
[mung f
розліт 'In <_льоту) Streuung (; р_
куль Kugelstreuung f;
р_ ска
лок Splitterstreuung f
розлітатнея auseinanderfliegen
ро,мах т Апlаи! т, Schwung т;
з розмахом тіІ Апlаи', ausholend;
коловий р_ Radlschwung т, -"п
lаи! т; р_ крил Fliigelspannweite f
розмахування n Ausholen n, Schwinрозмеж[ов ]увати abgrenzen [geo n
розмежувальний abgrenzend
розмежування n Abgrenzung (; р_
дільниць Abschoiltsabteilung f
розмнвання n АussрШеп n, Wegschwemmen n
розмиюіти аus\уеісhеПj
р_ся ausweichen
розминка f Weichenstelle f, Ausweichslelle (; залі,нодорожна р_
Eisenbahnausweichstelle f
розмір т ОгоВе f, Abmessung (,
Ausbreitung (; р_ кроку SchrittgroBe (; на великі розміри іп
groBen Verhiiltnissen рІ
розмішатн уегІеі!еп
розміщення n Unterbringung f
розміlстити, _щувати nnterbringen,
уегІеі!еп,
аиівІеllео;
р_ся sich
einnisten, sich nieder1assen; р_
на позиції Stellung f еіппеЬтео
розмова f Oespriich n;
особиста
р_ miindliche Riicksprache (, Gе
sprach n; радіотелеграфна р_

розмова

розпаlдатнся, _стнся ,егіаllеп
розпеченнй bliihend
розпилюватн (гзз) zегslаuЬеп
розписка f Zettel т, Quiltung f
розпитування n Aus_, Nachliragen n
розпізнавання n Erkennung (, Аи!kIarung (, Erkundung (; бойове
р_ Ge!echlslau!kIarung (, _erkundung (; далеке р_ Fernerkundung
(; зорове р_ Augenerkundung
літ~нське р_ FliegeraufkIarung (;
фотографІчне р_ Lichlbilderkun-

t;

dung

t

розпізна[ва]тн
аufk!агеп

розulзнання

erkennen, erkunden,
Erkennung (, Ег;

n

kennen n

t,

розпірка f Spreize
Spreizholz n;
без розпірок (літак)
verspan-

nungslos;
verspannl

розрив
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Funkgesprach n; телефонна р_
Ferngesprach n; ~CHa р_ miindliches Gesprach n, Riicksprache f
розмовннця f Sprechslelle f

з

розпіркамн

(літак)

розподіл т
EilL, Vеrltеiluпg (,
Кlаssifikаtiоп (, Gliеdегuпg (; внрівняльннй
р_
Ausgleichverleilung (; р_ вІйська Тrщ?репеіпlеіlung (; р_ вогню Feuerleinleilung
(, _verteilung (; р_ квартир

Quarlierver!eilung (; р_ мап Karlenverleilung (;
р_ на ГP~H
Grttppeneinleilung (; р_ нарядів
Diensleinleilung (; р_ peKp~Tiв
Rekrulenverleilung (;
р_
СНЛ
Kr1titeverleilung t; р_ стрілива
Munitionsver!eilung (; р_ харчІв
Lebensmittelverleilung (; р_ часу
Zeileinleilung (; р_ цілів Zie11z~w_ ••ung (, _verteilung (;
р_
цілів між рушничннмн стрільця-

ми Verteilung f der Ziele un!er die
Gewehrschiitzen
розподlльиик т Verteiler т, Schallрозподільчий Verleilungs . _ [brett n
розпорошеннй zerslreul, уегриlуегІ
розпорошуватн
zerslreuen; zerslauben, verpulvern

розпорошувач т

Zerslauber т

(цупк6го тіла)

розпорскувач т (течі) Zerslauber
т; димовий р_ Nebe!zerslauber m

розпорядження n ЕrlзВ т, Verliigung (,
Апоrdпuпg (;. рвійськовОго міністерства krtegs-

minislerielle Verliigung (; р_ днвІзі! Divisiousveriiigung (; р_ до
наступу Апgrіііsdіsроsitiоп (; за
розпорядженням
vеrогdп~IП~SgemaB; заповІтне р_ lelzlwi1llge
Veriiigung (; міністерське р_
Міпіslеrізlvегliiguпg (;
мобілізаційне р_ Mobilmachungsverordnung (; р_ на виuадок мобілізації Mobilmachungsbestimmung t;
робитн р_ Veriiigung f Ігеі!еп,
Weisungen pl geben; ставнтн до
р_ zur Veriiigung sleHen; стоятн
до р_ zur Verliigung slehen; словесне р_ miindliche Anordnung (;
службове р_ Diensllanweisung (,
_anordnung f

розпоРядlжатн, _ити
ordnen, ЬеіеЬ!еп

veriiigen,

ап-

розпочинання n вогню Fеuегегбіf-'
пuпg f
розприскувания n, пульвернзація
ZегstauЬuпg f
.
розприскувати,пульвернзуватнzег-

t

slauben

розпрягання
розпряг[а]ти

АЬ_, Аuslsраппеп n
аЬ_,..

n

auslschirren

розпр~жність

des Gases

ab_"auslspannen,

f

газу Sраппkгаfl

t

розпусlкатн, _титн ЬеuгіаuЬеп, епllassen, аuПаsеп
'
розпушність f <..ности) Auflocke-

rung f

розп'яття n (крил) Spannweite f
розрахунок т Бегесhпипg (, Беmessung (; бойовий р_ Катрlsland т; попередній р_ Vorапsсhlаg т;
р_ руху Marschberechnung (; р_ сили KrafteЬетеssипg (; р_ сторожі Wachmannschaft (; упередній р_ Vor-

ansch!ag m;

штатннй

maВige Бегесhпuпg f

розрив

р_

еlаl-'

т (дІя) Sргепguпg

(, Zerspringen n, Explosion (; р_
(предмет) Zerspringer т, SprengschuB m; р_ в каналі цlвн Rohrzerspringer т; р_ гарматня Оеschof3exp!osion (; р_ гlльзн НiilsепгеШеr т; запlзненнй р_ гар-
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розрив

моітня

Spii!zerspringer m' не
вчасний р_ Fehlzerspring~r m;
ненормальиий р_ Fehlzerspringer
m; низький р_ Tie!zerspringer
m;

нормальннй

plosion f,

р_ погтаlе

Ех

Sprengung (; перед
чоісний
р_ FrUhzerspringer m;
поперечний р_ гІльзи QuerreiВen
n; р_ череЗI удоір Au!schlag т
розривний Spreng ...
розріз m Schnit! m; поперечиий
р_ Querschnitt m
розрІзування 1t Zerschneiden n, Au!schlitzen n, Zersiigen n

n, _лювання n Бе
Ausbeutung f; р
БеагЬеіtuпg
f durcl1
р_ лоп;,тою БеагЬеі

розроблlення

arbeitung (,
вибухом

Sprengung;
tung f ті! dem Spaten
розрух m Unruhe f
розряд m Кlавве (, Kategorie
Entladung f, Entspannung f

і;

розРядlжоітн, _ити епІвраппеп, еп!

laden

n ЕпІвраппеп "',
EnHaden n
розрядник m Entlades!ock m, ЕпІ
ladevorrichtung f
розсипоіти в розстрільну schwiir-

розрядж[ув ]оіння

теп

lаввеп;

р_ся

в

розстрlльну

aussch.warmen
розсів m
Streuung f; бічний р
Seitenstreuung f; р_ в глибину
Liingenausbreitung f; вертикаль
ний
р_
Іібhепstгеuuпg
(; р
вг либ
Tielenstreuung (;
р
[у]здовж Liingenstreuung (;
р
вширш Бгеі!епstгеuuпg f; р_ вго
ру Нбhепstгеuung (; р_ на БОКН
Streuen n пасЬ der Sei!e; повний
р_ ganze Streuung і; природн ііі
р_ пострілів natilrliches Stre,!en

n der Schiisse; середній р_ тlН
lеге Streuung f; штучний р
kiinstliche Streuung f
розсіваrшя n Streuen n; бокове рQuerstreuung f
розсіlвати, -яти вІгеиеп, zerstreuen
розсідл[ув ]ати аЬваНеlп
розсІювач m Zerstiiuber m
розскакувати zerspringen
розслід '" Untersuchung f

розташ[ов]увоіти

розсліджування

Untersuchen n,

n Nach!orBchung f,
ЕгтШеlп

n

'

розслІджувати ргiilеп,

untersuchen,

розсlовувати, _сувати

'
auseinander-

naсЬfогвсЬеп

schieben

розстелити (полотнище)

розстlібати,

р_ся

knop!en;
knoplen

ausbreiten
auL. IoslauL, losl-

_ебнути

вісЬ

Schiitzenllinie t,
_ket!e t;
густа
р_
dichte
Schiitzenkette (; рідка р_ diinne
Schiitzenkette f
розсування n Auseinanderschieben n
розсуд m Ermessen n, ОиІасЬІеп n
розсу дець m. розсу дннк m Schieds-

f

розстрільна

гісЬІет

m; головний р_ НаирІ

schiedsrichter m
Lager n aulschlagen

розтаборитися
розташований

для

взаемодіяння

ineinandergreifend; р_ приступка
ми stallelformig
розташування n Unterkunft (. Еіп
quartierung t. Dislokation (; р":'
артилеріі Artil1erieaulstel1ung f;
бойове р_ Oefechtsau!stellung f;
р_ в селнщі Ortschaltslager n;
р_ вiilська Truppenverteilung f;

вичікувальне
р_
Бегеіtsсhаlls
stеlluпg f; р_ в квартирах Ortsunterkunlt (; вороже р_ Feind~
geliinde n; р_ І'ондоль Oondel.
anordnung (; р_ до наступу Ап
gгШsаufstеlluпg f; р_ до штУр

f;

му Sturmaulstel1ung
карантин
не р_
Quarantiineneinquartierung

f;

касаренне р- Kasernierung t;
кордоние р_ kordonartige AU!stellung f; ланцюгове р_ Truppenkette f; р_ на відпочинок Еіп
quartierung f zur Ruhe; приступ
кове р_ Staflelung f, Тie!englie
derung f; р_ по квартіІрам Кап

tonierung f; р_ східцевато на
зад Riickwiirtsstaffelung f; табо С
рове р_

Lagereinquartierun~

тісне квартирне

Ііег п; р_ частин

f der Abteilungen

f;

enges чuаг
Unterbringung

р_

розташ[ов]увати unterbringen; р_
військо dislozieren;
р_ по нва

тирам іп

Quartieren unterbringen
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розторощити

zertriimmern,

розторощити

zer-

stiickeln

t УегЬгацсЬ т, Verschwendung (; р_ грошей Oeldverschwendung (; р_ стрілива Мц
nitionsverschwendung f
розтратний verschwenderisch
розтрачувати verschwenden

розтрата

розтяжність

keit

t

f

(-ности)

DеЬпЬаг-

Lockerung t
Auseinandergehen ",
Abzweigung (, Trennung (; р_
шанців Orabenschere (; р_ шля
хів StraBengabel ung f
розхід т Ausgabe (, УегЬгацсЬ т

розхитання n
рОЗХодження n

розформувати аullбsеп

розчин

т

рідкий р_

Lбsuпg

diinne

(,

Lauge

Lбsuпg

f

(;

розчинний lбsliсh
Розчиlстити, _щати ацІгацтеп, геі
піgеп, saubern
розчишення n Reinigung (,
Ац!

raumung f

Розчl епити, _іпаТІІ abkuppeln, аЬ
hаkеп, losketten
розчіпний zum Abknppeln dіепепd
Розчlесати, _ісувати (durch-)kamтеп, scl1eiteIn
розшир m Ausdehnung Г, Ausbttch-

tung (, Verbreitung f

розширність

barkeit f

f

(_ности)

Ausdehn-

розшиРllOвати, _яти, _ити erweitern, ausdehnen; р_ фронт, дію

breiten, ausbreiten

n

розшифрування

DесhШrіегеп

світ лин

der

n;

n,

Entziffern

р_

повітряних

Verwertung f der Luftbil-

розшиФрІ ов ]увати

entsch1iisseln,
entzillern, dechiffrieren
розшрубник т Schraubenzieher т
розшруб Іов ]увати
losschrauben,
lбsеп

розшук т Erkundung (, Suchen
иічний р_ Nachtunternehmung
р_

(;
Patrouillenerkun-

розвідачів

dung f

розстіМния"

der Kragen

комірів

роз'ясlиити, _ити
ройовий m (_ого)

Oruppe

n;

Ofloeo n

aufklaren
Fiihrer т

еіпег

рукопашний

f Store (, Rouleau n

ролета

ролетовий

Rouleau ...
f (-ности) Bewachsung (, Pflanzenreich n
росту чий progressiV, fortschreite'.id
ротмістр m, рітмайстер т RIItрослиниість

meister m

ротор

роями

n Rotor т.
gruppenwelse .

t

ртуть
(_ті) Queckstlber n; гремуча р_ KnaJlquecksilber n
руб т КапІе f
руба hochkant(ig)
рубаика
FiiJlen n. Hacken n; р
ліса Holzschlag т; р_ иа шаблі
(рапіри тощо) НіеЬіесЬІеп n

t

рубіж т (_бежа)

Огеnzе (. Sicherungsgrenze f. Abschnitt т; вог
Feuergrenze (; природ
ній р_ паІіігliсЬе Orenze (; стра
тегічний р_ strategische Orenze (;
укріплений р_ befestigte Огеnzе t
руда t Erz n
руйнаційиий Zегstбrtшgs ...• Уегnichtungs. . .
.
невий р_

руйнаційність

t

(_иости)

VеГПlсh

zегstбгеп,

vеГПlсh-

tungskraft (; р_ БОмБи УегпісЬ
tungskrait t еіпег ВотЬе; р_ вог
ню Vernichtungskrait f des Feuers
руйнування ". З_ Zегstбгuпg t.
Vernichtung t. Verwiistung f .
руйнувати,

3-

ten, demolieren

руlна

f Ruine (.

Ттііmmег рІ

руінник т Zегstбгег т

.

t Hand (; р_ вершиика Relterlaust t; ліва р_ вершника Ziigell!aust (. _hand (; простягиута
р_ ausgestreckte Hand t

рука

рукав т Агmеl т; вітрогінний р_
Luftschlauch т; газовипускиий
р_ Entleerungsstutzen m; залізни
чий р_ Zweigbahn (; мінний р_

Minenast т; під
Minennebengang т;
побічний р_ Nebenarm т; слу
ховий р_ Lauergalerie f
рукавиця t Handschnh m; охорон
на р_ Schutzhandschuh т
рукн і ноги рІ Oliedmassen рІ
руків'я n (Sabel-) ОеІііВ n;
р_
шаблі SаЬеlgгШ m
рукопаш т handgemein
рукопашний handgemein
Zweigstollen
кіпни"й

р_

т.

рулетка
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рулетка f-МеВЬаПd n BandmaB n

р~мбівка f Windrose

f

PYI~~Pтт, говірник т Sprechlrichрура (, ціва f Rohr n; вихлип6ва
р- Auspufirohr n; внутрішин р_
гармати

Seelenrohr n· всисна р
Saugrohr n; парова' р_ Dатрї
rohr "; подвійна р_ Dорреl
rohr "
руропр6від т Rollrleitung f
русл6 " (ріки) Slrombett n
рух т <руху) Marsch т, Bewegung (, Verkehr т, Betrieb т·
автомобільний р_ Auto_, Кга!!:
wagenlverkehr "'; бойовий р_
Oeiechlsmarsch m; р_ в обидві
ст6роин Wechselverkehr т· від
ступнИй р_ Riickzugsbeweg~ng (;
возовий р_ Wagenverkehr т; р_
впеl'.ед Vorbewegung (; вуличний
р- ~lraBenverke.hr m; гвалт6вний
р- OewalC, E,llmar8ch т; ден
ний р_ Tage8mar8ch m· дво сто

р?ННіЙ р_ Wech8elverkehr m; за
Лlзнодор6жний р_ Eisenbahnverkehr m; р_ зближування Аl1п"Ье
rungsmarsch m; р_ за к6мпасом
Be~e~ng
пасЬ dem КотраВ;
заЛ1ЗНИЧИИ
р_
Bahnbelrieb m·
іскр6вий р_ Funkverkehr т· ко:
ловий р_ Kreisbewegung (;' кру
жальний р_ Rolation8bewegung (;
назадній р_ Riickenbewegung (.
наступний р_ Vprmarsch т;
иескладний
р_
ешіасhе Bewegung t; нічний р_ Nachlmarsch
т;
оБОРОТ6Вий р_
Drehbewegung (; обхідний р_ Umgehungsbewegung (; ох6ПЛlOвальний р_
Umias8ungslbewegung (, JПапоуег
"; півзвор6тниil р_ halЬe Schwenkung t; р_ ПО в6дних шляхах

J

SchШаhrtsvегkеhг т; похідний р_

Marsch

т,

Reisemarsch m;

при

спішений р_ besch leunigle Bewegung (; простолінfilний р_ geradIinige Bewegung (; пускати в р_
(рушій) ankurbeln, anwer!en, ап
drehen; іп Oang 8elzen; р_ рука
ми Handbewegung (;
самоход6вий р_ Autoverkehr т; р_ тіла
Korperbewegung (; р_ транспор-

РУШНИЧНlIЙ

Transportbewegung f; р_
угору A.u!wartsbewegung f;
р_
уперед Vormarsch т; урочистий
р_ Oerademarsch m; фалшивий
р- Scheinbewegung (: флянковий
р_ Flankierung f, Flankenlbewegung f, Jl1arsch т; форсованнй
р_ OewalC, ЕЩmагsсh т; фрон
П\ЛЬІІИЙ
р_ Frontallmarsch m,
_bewegul1g (; хит [аль] ний р_
Pendelung f
рух І ати, -"ути bewegen, anriihren;
р_ся sich bewegen
рухливий riihrig, !аЬгЬаг
рухливість f <_вости)
Beweglichkeit (, Riihrigkeit f
рух6мість f <-мости)
Beweglichkeil (, Bewegungs!iihigkeit (; так
тична р_ Kampfbeweg1ichkeit f
ручка f
liandgrilf m, Огііі т,
Stiel т, Federhalter m; важільна
р_ Hebelgrili m; р_ до газу OasЬеЬеl т; р_ замка SchloBkurbel
(; затримна р_ (міномета) Кпе
Ьеl т;
р_ регулятора Schalthebel т
тів

рушій т <_ія) МоІог m, Кга!!та
schine (; автомобільний р_ АиІо
тоІог т; бензиновий р_ Веnzіп
тоІог т; вилучити р_ Molor m
ausschalten, auskuppeln; висотин
ний р_ Нбhепmоtог т; вітряний
р_ Windmotor т; двотактовий
р_ Zweitaktmolor m; двоцилін
дровий р_ Zweizylindermotor m·

р_ з внутрішнім горІнням Уег:
brennungskra!tmaschine (; р_ з
ножан6ю передачею·. Tretmotor
m; зірчастнй р_ Slernmolor т·
летунський р_ Flugmolor т; р":'
монобльок Blockmotor т; НОсо
вий р_ (літак)
Stirnmolor "'.
одноциліндровий р_ Einzylinder:
~olor т; ротаційний р_ RotallOnsmotor т; стаціоиарний р_
Standmolor т; середопа.qьннЙ р_
Verbrennungsmolor т· танковий
р_ Kamp!wagenmolor 'т; чотиро
тактовий р_ Vierlaktmolor ",.
чотироциліндр6вий р_ Vierzylin:
dermolor т
рушникар m Biichsenmacher '"
рушничний Oewehr •.• , flinleJl •.•.
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рушниця

t

рушниця

Biichse (;
gewehr

n

son (,

m

t

<_Ого) Маппsсhаf!sрег
Оетеіпе( г) m

m, Solda! m,

t

t

schopfen

t

!einwand

Оеrnеіпе(г)

m
m

Мапп
рядовики Р! Маппsсhаf! (; р_ са
нітарноі
служби
5апШіsrnапп
schaften р!; вивчені р_ geUbte
Маппsсhаftеп рІ
рядок m Zeile
ряжка
HolzgefiiB n zurn Wasser-

рябий bunt, buntscheckig
ряд m Reihe (, Glied n;
Г,llухий
р_ Ьа!Ье, blinde Rotte (; напрям
ний р_ (в руху) Rich!ungsrotte
(; неповннй р_ Ьа!Ье, ыidеe
Rot!e (; передній р_ Vorderreihe
(; повннй р_ volJe Rotte
рядами ro!tenweise
рядно n Lеіпwапd (, grobe Packрядовий

санат6рія

рядовик

(без (винтІв) УliпІе (,
пневматична р_ Luft-

рятівництво n Rettungswesen n
1'ятування n кораб,llЯ 5chilfsber-

gung

t

рятувати, ви- retten, bergen
рятунк6вий Rettungs .• , Bergungs
рятунок m Rettung (, Bergung

t

.•

с
саботаж

m Sabo!age

t

m Ballas! m (Schiff); водя
ний с (баль6ну) Wasserballast m
саджавка
P!iitze f
садно n wundgeriebene StelJe (,
савур

t

Wolf m (Patho!ogie)
f RuB m
сакви Р! <_квів)
Pack!asche (,
Quersack m ПЬег dеп Satte!; <на овес Hafersack m ат Satte!;
<- на фураж Futtersack m ат
Sa!te!
са,llдат m г,ll. вояк m So!da! m
са,lllтра t Sa!pe!er m
са,llО n Schmer mІn, Уе!! n; гар
матне <- Geschiitz!ett n; мастив
не <- 5сЬтіегіе!! n; рушничне <Gewehr_, Waffenlfett n
са,llЮТ m 5аlи! m, EhrenlgruB m,
_schuB m
са,llютувати salutieren
са,llьва (, гл. випа,ll m 5a!ve t
сальмяк m Salmiak m
самовідданість t <-ности) Se!bstver leugnung t
.
самовlльннй elgenmachtig
самовибуханни n 5elbstsprengung t
самоврядування
n 5elbstverwal!ung t
самога,llьмlвний selbs!hemmend
самога,llьмування n Selbs!hemmung t
сажа

самодія,llЬНИЙ sеlЬsШіtіg
самодіЯ,llьяість
<_ности)

tiitigkeit

t

t

5elbs!-

самодовІр'я n Selbstvertrauen n
саможертва f
Нingabe (,
5elbstаufорfегuпg
самозаймання n SеlЬstепtzііпdцпg t
самозаШ\,ІІення n Sе!Ьstепtzііпduпg
самоіндукція
SеlЬstіпduktiоп

t

самокат

t

m,

гл.

к6nесо

n

t

t

самоюітник m, ГЛ. наколесник т
самомаскування n Selbsttarnung

t

f SеlЬstlvегtеіdіguпg "
_schutz m, _wehr '; громадян
ська <- Einwohnerwehr t
самоохорона f
Selbstlerhaltung f,
_schutz m
самопевність t
<-ностн)
Selbstvertrauen n
самор63К,ІІад m Selbstzersetzung t
саморух m, автомат m Ац!ота! m
самосвідомість t <_мости) 5e!bs!bewuBtsein n
самоскалічений Selbstverstiirnrn!er m
самоска,lllчення
n 5elbstverstiirn-

самообор6на

m(е)lllпg

t

самостІйність (,
<_ности)
8е!Ь
stiiпdіgkеіt
самотиість
<_иости) Einsarnkeit f
самохІд m, автомоБІль m КгаіІ

t

t

wagen m

самочиниий selbsttiitig, autornatisch
самочииність
<-ности)
5e!bs!-

tiitigkeit

саиаторія
гіцт n;

t

f

t

Неilапstаlt (, 5anatoвійськова <- МilШіг-
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санаторія

kurhaus n; "- виздоровців ае
nesungsanstalt f

сани рІ <_ией) 5сыitепn т; ван
тажні "- Lastschlitten т; паса

жириі "- Personenschlitten m
'" SапШitssоldаt "', 5апі
!ater т; вартовий "- diensthabender SапШіtssоldаt т; "- з
саиітарною торбою Verbandzeugtrager '"
саиітарство n, здоровництво n Saпшitswеsеп n
санки рІ Rodel f, 5сыitепn m
санкуватися rodeln

санітар

f Sапktiоп f
сап m Rotz m (Plel"dekrankheit);
шкіряний "- Hautwurm m
сапа f Sappe (, Міпе (, Minenstollеп "';
звичайна "еіпlасЬе
Sappe (; летуча "- IШсhtіgе 5арре
(; перекидна "- Erdwalze (; пІд
слухова "- Horhsappe (; побlжна
"- іШсhtigе Sappe (; подвійна
с- doppelte Sap"e (; покрита с
bedeckte Sappe (; проводити с..у
санкція

sappen

сапер m Sappeur т, Ріопіег т;
старшнй с.. Oberpionier ~ "'і ~
кіни ої частиин КауаllеГlеРlОПlег
т; пlхотний с.. Inlanteriepionier

сапериий
сапний

[т

Pionier" " "
Sappen" " "

сачок m <_чка) 5acknetz n, Беutеl
свастика f Hakenkreuz n
[т
свердел m <_дла) Боhгег т; гірничий с- Seinbohrer т; земля
ний с.. Erdbohrer т; каменяр
ськнй с.. Steinbohrer т; механіч

ний с_ Боhгmаsсhіпе

f;

мінний

Minenbohrer m
свердлити, про_ bohren
с..

свердло n, гл" свердел m
свердловина f Боhгlосh n
свердлярка f БоhгЬапk f
свист

m

РliIf

свищик

m

'" Рlеіlе (, РIіІI m
Zenge т;
ний с- Augenzeuge m
свідомий цІли zielbewuiJt
свідок m <_дка)

свІдомість

n;

f

наоч

<_мости) БеwuВtsеіп

с.. відповідальности УегапІс..

wortungsgeliihl n; національиа
NationalbewuBtsein n

СВІчка

свідоцтво

n Zeugnis· n;
Reilezeugnis n;

с_ зрl

лости
кваліфі
каційне с.. Беlаhіguпgsnaсhwеіs
т; лічниче с_ Lazarettanweisung

(;

с.. поводження

Fiihrungszeug-

пі. n; с- стану недуги Беfuпd
,еІlеl т;
с.. ,уздібнення QuaJi-

fikationsattesl n

світанок

світ ЛИllа
рЬіе (;

m
f

<..ику)

.
Tagesanbl"Uch '"

АиіпаЬте (, Pholograавіяційна, летунська С_
Fliegeraulnahme (; вертикальна
с.. Senkrechtaulnahme (; летун

ська с.. Luftbild n, FliegeraulпаЬте (; маршрутна с.. Reihenмоментальна с.. Мотепl
аиlnaЬте (; нова с.. Neuau!nahme
(" панорамиа с- Rundblld n;

bild n;

П~Вітряна с.. Fliegerbild n

світ лити аиlпеЬтеп

світлиця f Slube (, Неіт n; "військової
частини
Kamerad-

schaltsheim n
n Licht n; відмітне С_
Positionslichl n; денне с.. TagesIiсЬ! n" с.. до осідання Lande-

світло

liсЬ! n~ жарівкове с.. оIiiыіь!t
n" с-;'а заді корабліі Hecklicht
n ~ носове с- Бugliсht n; орі
єнтаційне с.. Richtungslicht n;
соняшне с..
с..

Sonnenlicht n;
Dauerlicht n

стале

світлогасловіій Lichtsignal"""
світлогаслівництво n Бliпkwеsеп n
світлом ет т, прожектор m 5сЬеіп-

werler

т; с.. з дуговою лямпою
Боgепliсhtsсhеіпwегlег т; летищё

вий с.. Scheinwerler m liir Flugpliitze; луковий с.. iВogenschein
werler т; морський с.. Marinescheinwerler т; с- на тумбі
Sockelscheinwerler т; польовий
с.. Feldscheinwerler т; протиле
тунськяй "- Fliegerabwehr-Scheinwerfer 11'; р03ШУl<увальний с5ucbscbeinwerler т; ручний с..
Handscbeinwerler т; санітарний
с.. Sanitiitsscbeinwerier m
світлометрія f LichtmeBwesen n
світлосила f Licblstiirke f
світлочутливий lichtempiindlich
свічка f Kerze (; димова с.. Nebelkerze (; димотворча .:- Raucb-
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свічка

kerze '; запальюі "- Ziindkerze
'; отруйиа "- Oift(rauch)kerze f
своб6да f Ungebnndenheit " Ргеі-

Ьеі! f
своєчасність f <_ности) Rechtzeitigсв6лок т Oeckenbalken т
[keit f
свято n Реіег " Festlichkeit '; "б6ю Schlachtleier '; "- осн!6вин,
_ування Oriindungs!eier ';
пол

кове "- Regiments!est n; "- ре
волюції Revolutions!es! n
cerMeHT' т Abschnitt т, Segmen! n;
зубчастий "- Zahnsegment n
сеrмеитний Segment ...
секретар т Sekretar т;
відпові
дальний "- verantwortlicher Sekretar т
секретний geheim, vertraulich
сектор т Ausschni!! т, Sektor т;
r ладкий "- gla!!er Ausschnitt m;
зубчатий "- Zahnbogen т;
с....
карти Kartenausschnitt т; с.... об
стрілу BeschuB·Sektor m; с.... сте
ження Beobachtungsabschnitt т
секунда f Sekunde f
секундомір т SteciL, S!opp!uhr "
Sekundenmesser m, j С- звукоме
тричннх п6мірів Aufschlagmeldeселезfнка f Milz f
[иЬг f
селище n Ortschaf! f
сел6 n Оог! n; сусіднє "-- NachЬагдогі

n

семаф6р т Вlockhaus

Semaphor n

n (Eisenbahn),

семижильний (КаЬеl) siebenadrig
сепаратизм т Separatismus m
сер дюки рІ <_ків) ukrainische Оагде f
середина f МШе f, Mittelpunkt m;
с_ вилки ОаЬеlтіНе '; "- щиту

Schildmittelteil т
Mittel ..•

серединний

середбвище n МШеl n, Medium n
сережка f Ohrring т; с.... брчика

Ortschei tose f

сержант т Feldwebel т, Sergeant т
серум т Serum n
сестра-жалібниця f Krankenp!legeсеч т (сечі) Нагп т
[гіп f
СІІвк6 т (сивий кінь) Schimmel m

сидільниця

f P!legeschwester f

сидіння n Si!zen n, Sitz т; ляфетове с.... Lafettensitz т; с.... спо
кійно Sti1lsitzen n

сили

сила f Kraft (, S!arke " МасЬ! (;
бойова с.... Oefechts!stiirke (, --'<raft
'; бойові повітряні с....и Flieger-

kamplkralte рІ;
с.... виль6ту
Miindungsenergie '; с.... відббю
RiickstoBwucht (; відштовхбва
с.... abstoBende Kraft '; с.... вітру
Windstiirke '; "- вогню Feuerkralt '; с.... води Wasserkraft (;
"- воєнного часу Kriegsstiirke (;
всисна "- Saugkraft (; с.... галь
мування Вгеmзlеіstuпg (; гінна с....
Triebkralt '; головна с.... Haupt!тасЬ! (, --'<raft ';
головна с....
аванrарду Haupttrupp т der Уог
hut; с.... дії Wirkungskraft '; за
гальна під'ємна с.... Oesamttragkralt '; збрбйна с.... WеhгmасhЦ,
Ьеwаlfпеtе МасЬ! ';
с.... збр6і
Wallengewalt ';
закбнна
с....
Rechtskralt (; збвнішня с.... аиВеге
КгаІ! (; с.... звуку Lautstarke ';
с.... збру Sehkraft '; зокільна с....
auBere Kraft '; с.... ланки Tr!tppstarke '; с.... метання Wurfkra!t ';
морська с.... Marine " Seestreitkrafte рІ; над, пбнад, через с....у
iiber die КгаІ! hinaus; с.... накоту
Vorholkraft (; с.... натягу Spannkraft '; нищ!ильна, _івна с....
Vегпісhtuпgskгаft '; с.... бпору Ве
hаггuпgsvегmбgеп

Рапzегstaгkе

n;

панцерна с....

'; підіймальна с....
HebL, Trag!kraft (, Auftrieb т;
повітряна ,с.... Lultstreitkrafte flpl;
повітряна
бойова
с....
FJiegerkampfkrafte рІ;
порушна
с....
Triebkraft '; пробнвна с.... ОигсЬ
schlagskralt '; руйнацfйна с....
Zerstorungskralt (; роб6ча с_
Arbeitskraft '; с.... струму Stromstarke '; супротивна с.... Oegenkraft '; тимчасбва збрбйна с....
Obergangsheer n; с.... тиску Oruckkralt '; с.... тбку Stromstarke (;
тягова с.... (паров6зу) Zugkralt ';
с.... тяготи Schwerkraft '; убfйна
с.... totende Starke ';
с.... удару
StoB!wirkung (, _kralt " Schlag--'<ralt f
силн рІ Kralte рІ; головні с.... Oros
n, Haupttruppe '; збрбйні с....
Streitkraftte рІ; летунські бойо
ві "- FJiegerstreitkriilte рІ; мор-
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сили

ськ6-повітряні
сSee!uftstreitkriifte рІ; переважальиі с- iiber!egene Kriifte рІ; повітрообор6и
иі с- Luftschutzkrii!te рІ;
роз
дрібнені с- vereinzelte Krafte рІ;
суходільні с- Landmacht f; су
ходільні збройні с- Landstreitkralte рІ; суходільно-повітряні
с- Land!uftstreitkrafte рІ; узбр6єні с- bewaifnete МасЬ! f
сил6вня f Kraftanlage f
силомір т Kraltmesser т, Dynamo-

maschine f

силувати, пр"--

zwingen, notigen

снлует т Schattenbild ", SiIhouette f
сильний як на війну kriegsstark
симетричний symmetrisch
симу ляuія f недуги Krankheitsvor-

tiiuschung f

сиреиа f, ревуи т Sirene f; пнев
матична с- PreB!uftsirene f; па
рова с- Dampfsirene f; ручна с

Handsirene f

сирець
т
<_рцн)
Rohstoff т;
з сирцн Roh ...
сирици f weiВgares Leder n
сировиця f
Serum n
система f System ", Verfahren n;
басті6ниа с- bastioniertes System
n; с- доповнювання армії Erganzullgssystem n; с- звучних

Tonfunksystem n; маrази
Magazinsystem n; ме
трична с- Metereintei1ung f, те
i~isches System n;
міліційна с
MiIizsystem n; с- мір МaBsystem
n' с- навчання UnterrichtsverІа'Ьгеп n; обор6ина с- Verteidigungssystem n; плазу!,6ва ~
Raupensystem n; с- п6ДІЛОК Еш
tei1ungsver!ahren n; с- р6вів Orabensystem n; с- сталого війська
System n des stehenden Heeres;
с- укріплень Befestigungssystem
n' с- трнбових передач Zahnіскор

н6ва

с-

r~dgetriebe n;

трійкова с- (ор

Dreigliederung f; с
шанців Orabensystem n; с- ши
фруваннн
VerschliisselungsverіаЬгеп n
ситуаційннй Situations ...
ситуація f, пол6ження n Lage
сито n Sieb n
сиф6н т Siphon т, Se!bstschanker т
rаніззції)

сішка

сівач т паніки МіеВтасЬег т
сідельце n <_ль ця) k!einer Sa!!e! m
сідець т <_дцн) Sitz т, Sitzp!atz
т; внсувний с- verstepba~er Sitz

m;

с- націлювача

Rlchtsltz m;

наляфетинй с- иацlлювача Ка
noniersitz
m;
скомандира
Fiihrersitz m; ляфетннй с- Lafettensitz m; підчіпний с- Anh1inge-

т;
с- піль6та FlugzeugliiЬгег_, Pi10tenlsitz m; с- сте
жача Beobachtersitz m; шкіряний
с- Sitzleder n
сідлання n Sattelu n
сідл6 n Sattel m; армійське с_
Armeesattel т; вольтижерське с
Voltigeursatte! m;
в'ючне
с_

sitz

BocL, PacL, Trag!satte! m

сідловий Satte! ...
сідловина f Oebirgssattel m
сідляр т <_ра) Sattler т
сіль т <с6ли) Salz n; бертолетова
с- BerthoHetsalz n; запобіжна с
(протигззу) Schutzsalz n; кух6ниа
с- Kiichensalz n; лугова с- Lau-

gensalz n

сільце n <_льця)
сінник т StrolL,

Schlinge f
Heulsack m

сіно т Неи n; гнlчене с- РгеВЬеи
n; прес6ване с- Heuzwieback т

сінннка f Matratzeniiberzug т
сіпlати, _иути reiВen, ziehen
сірка f Schwefel m; порошк6ва с_
gepulverter Schwefe! т; хлорова
с- ChlOl'schwe!e! rп

сірчан

m

ам6нія

schwefe!saures

Аmтопіит

сірчаний schwefelig
сірl{ов6день т <_дня)

Schwefelwasserstoff т
Netz n; с- баль6на, аеро
BaHonnetz n; дротяна с
Drahtgeflecht n;
захисна
с_
Schutznetz n; маскувальна с
Tar!L, Fliegerlnetz n; с- на сіно
Heunetz "
сітчастий netzfOrmig
січка f
Hiicksel т; різати с-у
Hiicksel т schneiden; січкарня
Hackselmaschine f
січна f <_н6ї) Schnittlinie f; с
ПJf6ща Schnittiliiche t
сІшка f Oabelstiitze f

сітка f
стата
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скалка

скалка f Splitter т; с.... гарматня
OeschoB-Sргепgsttiсk n
скалковий Splitter ...
с({аля
пбділка f Ska1a (; с.... ди
станції Entfernungstei1ung (;
с
з поділками Strichska1a (; с_ по
ділок Eintei1ungsska1a f
скарбівня f Zah1meisteramt n
скарбник т Zah1meister т; полко
вий с.... Regimentszah1meister т
скарбниця f
Kassenverwaltung (;
воєнна с.... Kriegskasse (;
кор
пусна с- Korpszah1ungsstel1e (;
по/{ьова с.... Operationskasse f
скарга
КIage
Беsсhwегdе (;
збірна с....
gemeinschait1iche Бе
schwerde t; писемна с- Бе
sсhwегdеsсhгШ
скаржитися sich bek1gagen, sich Ье

t,

t

t,

t

schwerell
скасувания

rung

t

n Aulhebung

t,

скеля f Fe1s т, Fe1sen т
скелястий le1sig, Fe1sen ...
скер[ов]уватн
dirigieren,

Abiinde-

1еіІеп,

Richtung t geben
скидання n Abwerlen ", Herunter_,
Zusammenlwerfen ", Abwurf т;

с.... бомб БоmЬепаЬwuгf т; с.... до
иесень Me1deabwurf т; с.... летю
'/ок (з літака) F1ugb1iitterstreuung f
скік т (скоку) Sprung т
скінчення n служби АЬ1аи! т des
Dienstes; с.... терміну АЬ1аиі· т

der Zeit

t

скіпиця f (анат.) Kniescheibe
склад т Lager ", Magazin n, NieОеро! ", Беstапd т,
derlage
Etat m; адміністративно-госпо
дарчий с.... Verwaltungs- und Wirtschaftsbestand т; артилерlйиий
с.... Artilleriedepot n; бойовий с....

t,

Oefechtslstiirke (, _g1iederung t,
Kriegsgliederung f; в повнім с....і.
vol1ziihlig; в. с.... днвlзіі іт Verbande der Оіуізіоп; ваговий с....
БеtгіеЬsmаtегіа1 n, rollendes Ма
!erial ,,; валковий с_ Traindepot
n; ветеРИllарlйний с.... Veterinareta! т; с.... вибух6вих речовин
Sprengstolflager n; вищий ко
мандний с_ hбhегег Kommandobestal1d т; включіІти в с_ еіп

~liеllегп; c~ вогнеприпасів, стрі-

склад

лива Munitionslmagazin n, .Jager
n' военннй с.... Kriegslgliederung

_~Іапд т, _Ьез!апд т;

t,

воє~ний
n;
сKrIegs-

с.... п6роху Kriegspu1vermagaz~n

военно-санітарний
sапШіtsdероt n; с.... гарматнів Ое

schoB 11ager ", ..J11agazin n; го
ловний с.... Haupt1ager n; диві
зійний с- Divisions1ager " .... ди
мовий с... Rauchsatz т; довести
до воєнного с.... аи! <іеп Kriegs!иВ setzen;
етат6вий с_ Etatsstiirke t, Sol1bestand т; залог6вий с.... Oarnisonslmagazin n, -"е
stand т; запальний с.... Бгапd
satz

т;

ззпальниковий с-

Ziin-

derlager ,,; збірний с.... мате
Materialsammellager n; с....
Waf!endepot n; змІнний с....
veranderlicher Беstапd т, Wechse1bestand т; кІнський с... Plerdelbestand т, _дероІ n; командний
с.... Kommandobestand т;
комі
ріялу
збр6ї

сарський с.... КоmщіssагЬеstапd т;
людський с.... Personalbestand т;
с.... мап
Karten1ager n; с.... ма

теріялів Material1ager n; мировий
с.... Friedenslgliederung (, -"estand
m; с- мін Minendepot n; молод
Ш"й с... niederer Kommandebestand
т;
с.... набоїв Patronen1ager n;
на чальницьннй с.... Fiihrerbestand
т; особ6вий с.... Personalbestand
т, Personenbestand т; особ6вий
с_ збройииці Zeugpersonal n; по
літичний с.... politischer Беstand т;

польовий с.... Fe1d1ager n; польо
вий с.... матеріялу Materialniederlage (; польовий харчовий с....
Feldverpl1egungslager n; порохо
вий· "- Pu1verl.ger n; постІйний
с.... standiger Bestand т; присут
ній с.... Prasenz f, Prasenzstarke f;
проміжний с.... Zwischenlager n;
проміжний інженерний с_ Ріопіег
zwischendepot n; с.... протигазо
вого майна
Oasschutzlager n;
речовий
с....
Oeratelmagazin n,
_1ager ", Zeugamt n; ридовий
с- Bestand m ап Оеmеіпеп, Мапп

sch.ften рІ; санітарний с.... Sanitatslager n; санітарний с.... ди
вlзіі Divisions-Sanitiitsspeicher т'
світний с.... Leuchtlmasse f, _sat;.
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склад

m;

середній командний І:-

mitt·

lerer Kommandebesland m; с_ сто·
рбжі Besland m der Wache; І:
стрілив а,
амунІції
Munitions[·
lager ", -.niederlage (; терковий
I:-Reibsalzm; термітовий І:- Ther.
Jllitlager п; тертьбво·завогию·
вальний І:- Reibungsziindsalz m;
харчовий І:- ProyianL, Уегр!!е·
gungs[depol п; фортечний І:
Festungslager п; І:- шанцевих
струментів
Schanzzeugdepot п;
штатний І:- Elatbesland m
складальний КІарр ...
складаний zusammenlegbar
складання n Montierung (, Zusam·
menselzung (, Ablassung (, Zu·
sammenslellung (; с.. дбповідн
Berichterslattung f
скла[дати, -сти zusammen.., nieder[.
legen, zusammen[stellen, _selzen

складатися

sich zusammensetzen,

stehen

komplizierl,
Besland. . .

складиий

Ье-

zusammen·
[gesetzt

складовий
склепіння n ОеwбlЬе п, WбlЬuпg f
склеювання n ZusаmшепLklеЬеп п,
склик т Zusammenrul т [_Іеітеп n
склиюіння n Einladung (, ЕіпЬеги·

lung f

скликати

eiIL-,

zusammenlb-erufen,

einladen

СКЛО '1~ 01ав n;

лямпове с- Lal!1penglas п; призматичне І:- pГ1S·
matisches Olas n
склянка f (Оеlаl3) Olas n
ск[6в]увати lesseln, binden, zUSam·
menscllmieden
скок т Sprung т;
І:- з місця
Sprung т aus dem Sta!1d; І:- З
рбзбігом Sprung т шl! Апlаиl;
пересуватнся С_ ами sprungwelse
yorgehen
скоками скоком sprung_, satzlweise
скомаидувати komnlandieren, веlеы
m crtonen lassen

скопіювати kopieren
скоп[ув]ати aul[wiihlen, ....graben
скорочення n
Verkiirzung (; с..
часу службн Herabselzung f der

Dienstzeil

[....аЬ

скоро[тити, _чувати kiirzen, уег_,
ско[тити, _чувати Ьіпипlег_, Ьег·
ипІег[гоllеп

скупченнsi

скребачка
скребло n

f Schab_, Kralz[eisen n

Slriegel

т,

Kardalsche (;

чистити с..м slriegeln
скри[ва]ти yerbergen, decken,

уег·

slecken

скривлен"я n
Кгііттип!( (, Уег·
скриня f ТгиЬе f
Lbiegung
скринька f Kaslen m; ветеринарна

t

Veterinarkoller т;
einlegbare Кisle (;..
І:-

вкладна І:

газонепро·

никлива І:- (для голубів) Oas.
schulzkaslen m; грошева с_ Oeld·
kassette {, Kassenkaslen m; І:- для
гарматнів Ladekasten m; І:- для
шрапнелів Schrapnellyerschlae-. m;
І:- з ветериhарними ліками уеlе·

rinararzneikasten m;

Wasserkaslen т;
Sandkaslen m; с_

С- 3 вод6ю
І:- з піском

з

приладдям

ZuЬеhбгkаslеп т;
комутаторна
І:- Vermittlungskaslchen ,,; І:- на

ДОI'ументи Aklenkaslen "'; І:- на
набоі Palronenk.,len т;
нес .. а·
ленна с- unverbrennbarer Kasten
т;
поштова с.. Brie!kaslen "';
розподІльча І:- Verleilerkaslen т;
санітарна І:- VerbancL, Saпшitsl·
kasten т; струментова І:- Werk.
zeugkasten m;
сторністри,
ранця Tornislerkasten т; І:- хли·
пака Vепtilkашmег f
скрнньковий Kaslen ...
скритий yerdeckl, yerschlossen, yer·

borgen, geheim

скритність
Ьеіl

(,

скритон
скріпа f

f

<_ностн)

ОеЬеітlиегеі

Verschlossen·

f

'" <_тка) Versleck "
Belestigungsstiick ", Oegen·
zеісlшuпg (;
кільцева І:- Beril1gung f
скрІплення " Ve\"ankerung (, Уег·
stiirkung t
скріп[ляти, -.Ити verankern, be!esti·
gen; klammern

скріпний

Verankerungs ... , Be!esti·
gungs . ..

скрутень т <_тня) Slrohwisch "',
(Раріег· )Rolle f
скручування " Zusammendrehen "
скупчений zusammen[gezogen, ....ge·
Ми!1
скупчення

" Zusammenziehung (,
Konzenlration (, Aufhaulung (; І:
війська Heeresyersammlungsaml п;
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скупчення

Vereinigung f des Feuers, Feuerkonzentration (; с..... га
зу
Oasanhaufung (;
с_
мас
(війська) Massierung (; с..... сна
гн (елек.) Energieaulspeicherung f
скУпчlення, _ування Anhiiulung (,
Zusammenlhiiulung {, ..ziehung f
Сl<упчlити, _уватн
konzentrieren,
zusammenziehen, vereinigen, zUSammenfassen, anhaufen; С_СЯ, _ува
с..... вогню

ТИСЯ sich
слабість

t

zusammenziehen, scharen

<_бвсти) Schwache {,
Schwachheil f
ersch!affen, abllauen (Feuer)
слабосвітиий lichtschwach
слабосилнй kraftlos, ·.schwachlich

слабнути

сnава!

hurra!

слиж rn Oewehr_, Spurlbalken rn
слизькИй schliipfrig, g!att [(РопІоп)
слимак rn Schnecke f
слина
Speiche! rn
слід т Spur {; світний с..... Leuc!lt-

t

spur f

слідкування

" Beobachtung Т, Уег

fo!gung (еіпег Spur) f
сліДl<увати
beobachten,
verfo!gen
слІдство "

еіпе

Spur

Untersuchung f;

під С- ВОМ іп

бути

Untersuchung sein;

назначити с..... Uпtегsuсhuпg
lеіtеп gegen;
поредне с.....

f

еіп
Уог

un!ersuchul1g f
слІдчий rn <-ого) Untersuchungsсловесний mtindlich
[!ііЬгег rn
СЛОВНІ,к m \Vбг!егЬuсh "; військбвий с..... Міlitагwбг!егЬuсh "
словництво n, номенклятура t Тег
minologie (, Nomenk!atur f
сл6во·n

Wort n; ум6вне с- Кепп-,

SchlUsse!lwort "

СJlУжб. f Diens! m; с_ аванпбсту
Vогроstепdіепst rn;
адміністра
тивна с.....
Verwa1tungsdienst m;
активна с-

aktiver Dienst m;

с_

артилерії
Artilleriedienst
m;
бойова с..... Fe!ddienst rn; бойово
саиітарна с..... Oefech!ssanitatsdienst
т;
бойова с..... піхбти ІпІапІегіе

fe!ddienst
поміщенні
конюшній

т;

с_

в

касареннім

Stubendienst m;

с- В

StaHdienst т; с_ в
шанцях Orabendienst т; вербун
кбва с..... Werbedienst m; ветери
нарна с..... Veterinardienst т; вете-

служба

рннарно-санітарна с..... Veterinrr::,
Sanitiitsldienst т; визнач[ув]ити
иа с.....у іп Dienst т" steHen, zum
Diensfe

Ьеstіmmеп;

випробна

с

ProbedienstIeistung 1; військбва
с..... MiIitardienst т;
військбво
санітарна
с.....
Truppensanitatsdienst т; військ6во~хемічна с
miIit!lrchemischer Dienst т; вну
трішня с- Innendienst т, innerer
Dienst m; воєнна с..... Waffendienst
т; газова с- Gasdienst m; газо
розвідча с..... Oaserkundungsdienst
m; с..... гігієни Oesundheitsdienst
т; rapHi30HoBa С_ Ortsdienst т;
с.....
джурів
Aufwartedienst т;
дІйсна військова с..... wirklicher

Militardienst т; допомІчна с.....
HilIsdienst т; <- дбвозу Nachschubdienst rn; денна с..... Tagesdienst т; дор6ЖIlа с..... Streckendiens! m; етапна с..... ЕІарреп
dienst m; забезпеч[уваль]на с.....
Sicherungsdiens! т; занедбуватн
с.....у
Diens! m vernachtassigen;
с..... запобігання
Warnungsdienst
m;

с.....

збирання

трофеїв

і

збрбї Sammelwesen "; с_ зв'язку
Verbindungs_, Nachrichtenldienst
т; с_ зв'язку летунства Fliegernac!lrichtendienst m; с..... за кару
Straldienst т; с..... зголбшень Ме!

1~; с_ здо
рБВJlЯ Sanitatsdienst т; залогб
ва с_ Garnisondienst т; інже
нерна с..... Ingenieurdienst rn; ін
спекційна с..... Inspektionsdienst m;
касарення с..... Kasernendienst т;
касова с..... Kassendienst т; ко
зацька с- Kosakendienst m; ле
тунська с_ Fliegerdienst т; с.....
летучої пбшти Relaisdienst т;

deldienst m, _wesen

метеорологІчна
с_
Wetterdienst
морська
сSeedienst т;

m;

муштрбва с..... Frontdienst т; с.....
на біваку Biwakdienst т; с_ над
збру Aussichts_, Oberwachungsldienst m; нести, с-у Dienst m
versehen; нічна с..... Nachtdienst т;
оборбнна с..... Abwehrdienst т; с.....
ординарця
Ordonnanzdienst m;
охор6нна с- Sicherungsd!enst m;
с..... перегорбжі Sperrdienst т; с.....
під
прапорами
Dienst m Ьеі
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служба

der РаЬпе; с_ пlдслуху[вання]
HorclL, Lauschldienst т; с.... пlд

слуху в
шанцях
ОгаЬепаЬЬог
dіепst т; с.... п6бору Aushebungsdienst т; повеРХСТРОI(6ва с.... Ка
ріtulапtепdіепst
т;
повlтряно
розвlдча с.... Lultspaherdienst т;
п6за с....ою anВeг Dienst; польо
ва, бойова с.... Fеlddіепst т; с....
п6мірів Vегшеssuпgswеsеп n; по
мічна
с....
Hi1fsdienst т; с....
порядку Ordnnngsdienst т;
с....
постачання Versorgungs_, Nachschub1dienst т; с.... протигаз 0воі охор6ни Gasschutzdienst т;
протилетунська
с....
Fliegerabwehruienst т; с.... рем6иту Remontedienst т; розвідча с.... Ег
kuпduпgs_, Nachrichten1dienst т;
протирозвідк6ва
с_
Abwehrdienst т; с.... руху Betriebsdienst
т; санітарна с.... Sanititsdienst т;
С_ сполУчеиь Verkehrsdienst т;
с.... справедливости
]ustizdienst
т; стайнева с.... Stal1dienst т; с....
стеження
Aussichts_, ВеоЬасЬ

tungs1dienst

т;

сторож6ва

с....

Wachtdienst т; сторож6ва с....
гарніз6ну Standortwachtdienst т;
сторож6ва с.... за кару Stra!wache (; табор6ва с.... Lagerdienst т; телеграфна с_ Теlе
gгарhепdіепst т;
телеф6нна с....
Telephondienst т; тижнева с....
Wochendienst т; фронт6ва ме
теорологічна с_ Frontwetterdienst
т; харчова с.... Verpf1egungsdienst
т; повітряна с.... чатування Lultspahdienst т

служб6вець т

<-вця> Angestel1Heeres_,
Wehrmachts1angeste11te(r) т; "-іитендаитури
IntendanturbeamІе(г) т; військ6вий с....

Іе(г) т
служник т

Diener т, BediensteІе(г) т
слухач т (курсу) Frequentant т
слухівник т Ногег т; телеф6н
ннй с....
Ногег т, FernsprechНогег т
слухняннй gehorsam

слухняність

f <-ности> Gehorsam
т, Subordination f
слюсар т <_ря> Schlosser т

смуга

слюсар ня f Schlosserei (.
слюсар ськИй Schlosser ..•
сльота f Unwetter n
смак т
Geschmack т; без с....у
оЬпе
Geschmack, geschmacklos
смарування n Schmierung f
смеРк1ати, _нути dunkel werden,

dammern

смертельний

смертність

keit f

f

todlich, Todes ...
<_ности> Sterblich-

смертянкй todlich, totbringend
смик1ати, ....нути zup!en
смІливий mutig, kiihn
сміливість f <_вости> КііЬпЬеіІ Г,
Мп! т
смlтниця f Міі1I_, Schutt]kasten т
смітнище n Miststiitte Г, KehrrichtрlаІ. т, Schut!abladestel1e f
сміття n Unrat т, Schult т
смок т, п6мпа f Рптре Г; всисний
"-- Saugpumpe Г; відосередк6вий
с_ Schleuderpumpe (; "-- до оли
ви Оlрптре Г; зубчастий "-Zahnradpumpe Г; парострумин
ний "-- Dampfstrahlpumpe (; то
локовИй "-- КоlЬепритре f
смокувати ритреп

смола f Harz n
смолИстий harzi~
смолоскип т
Fackel Г,
!ackel (; магнезійний с_

LetichtMagnesiumfackel f
смуга f Zone {, Streifen т; боАова
"-- Kampfzone Г; с_ влучень
Trefferstreifen т; с.... вогню Feuerzопе
Г;
"-- головн6го 6пору
Haupwiderstandszone Г; димова
"-- Nebelzone Г; с.... дійсного
вогню Zone
f des wirksamen
Feuers; еваку6вана с.... geraumte
Zone Г; засл6нна с.... Verschleieгппgs_, Sperr1zone (; с.... засл6н
ного вогню Sperr!euerstrei!en т;
забор6нена с.... verbotene Zone Г;
С_ підль6ту (летище) Startbahn
Г; "-- наступу Angri!fszone Г;
обор6нна с.... Ver!eidigungszone Г;
с.... 6пору Widerstandszone Г; осе
редк6ва с.... Zentralzone Г;
с....
охор6ни Sicherungszone (; "-- по
хІдного руху Marschzone Г; при
гранична "-- Grenzzonengebiet n;
с....
резерв
Reservezone f; с....
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смуга

р6звідки
Auik!iirungsslreifen т;
смертяна с- vergifleler, verseuch-

ler Raum т; сachlungszone t;
сriickwiirtige

стеження ВеоЬ
тнлова бойова

Kampfzone

t

(;

укріплена с- Ьefesligte Zone
снага f Kraft
Energie
елек
трична с- eleklrische Energie (;
с- роб6тн
Arbeilsvermogen n,
Vorral т; с- руху Bewegungsenergie (; хемічна с- chemische

t,

Energie

t;

t

снайпер m Scharfschiitze т
снасть f (_стн) Wagengeslel1 то,
Оегірре n
сниця
Deichse!arm т
сніг т Schnee т
сніданок m FгiihsШсk n
сніп m (сн6па) Oarbe
Biinde! n;

t

t,

с- ку ль при р6зсіві Slreuungsgarbe t; с- розль6ту скал6к
Sprenggarbe (; с- траєкт6ріі Ое
schoB_, SchuВlgarbe і, Flugbahngarbe t
собака f Hund т; військ6вий с
Kriegs_, Meldelhund т; с- по
сланець Me!dehund т; пустити
с- (для зв'язку) еіпеп Hund ап
setzen; санітарний с- SапШіls
hund m; сторож6вий с- Poslenhund m
собаковід
т
Me!dehundfiihrer,
Hundefiihrer т; с-, що приймав

донесення

Ме!dеhundgеgепШhгег

т

с6вісність

f

(-ности)

tigkeil t
с6да f Soda n
с6кель m Socke!

Oewissenhaf-

т
сокира f АхІ t; бойова с- Slrei!ахІ (; с- з зубк6м КІаиепЬеil n;
легка с- !еісыe АхІ

k!eine

(;

f
n Axlstie! m

АхІ

сокирііще

мала с

t Slroh,,; с- на під стіл
Lagcr_, Liegelslroh n; яра с
Slroh n vom Sommerge!reide
с6пка t k!einer Vu!kan (er!oschen)
сорокатий Ьипl, bunlscheckig
[т
сороковерстівка f Vierzig-WerstKarle t
с6р ом т Schande t
сол6ма

с6тня

сор6чка

f Hemd

Oberhemd n;
hemd n

n;

верхня

спідня с-

сортування n Sortierung
сотенний
Котрапіе .•.

,

f

с

UnlerSchwa-

dron ...

с6тник т Наирlтапп т, Котрапіе
Шhгег т;
с- ветеринар StaЬs
vcterin;;r m; с- лікар Stabsarzt
т;
со.; лікар фль6ти Marine-

stabsarzl т; с- приділеннй до
щт3бу Напрlmапп т Ьеіт Stabe
с6тня
Котрапіе
Eskadron (;
с- автопанцерників Panzerkraftwagen-Eskadron (; адміністра
тивна с- Verwaltungskompanie
будівельна с- Baukompanie t;
вартова с- Bereilschaitskompanie
t; с- виздоровців Oenesendenkompanie t; внсокогірська с
Hochgebirgskompanie (; госпо
даР9а с- Wirtschaitskompanie t;
десантна саперна с- Pionier!andungskompanie t; дорогобуді
вельна с- StraBenbaukompanie t;
сдопрнз6вників
]ugendkomрапіе
(; електротехнічна с
сильного струму Starkslromkomрапіе t; задня с- Nachhutkomрапіе
залізнича с- Eisenbahn-

t

t,

t;

t;

kompanie (; залізнича с- руху
Eisenbahnbelriebskompanie (; за
лізничо-бу дівельна с- Eisenbahnзалізничо-ро
baukompanie (;
бітнича с- Eisenbahnarbeilerkomрапіе (; запасна с- Ersatz_, Reservelkompanie (; запасна кінна
с- Ersalzeskadron (; с- зв'язку
NachrichlelL, VerbindungsІ kompaпіе
(; інженерно-д6слідна с
Pionier-Versuchskompanie (; кін
на с- Eskadron (, Schwadron t;
кінна с- дивізії Divisions-Eskadron t; кінна с- зв'язку Verbindungs_, Nachrichlenleskadron t;
кулеметна сMaschinengewehrkompanie t; мінометна с- Міпеп
werferkompanie (; мотоцнклетна
с- Kraftrad_, Motorradlkompanie
t; с- призначена до жнив Ernlekompanie t; наколесна кулемет
на с- Radfahrer-Maschinengewehr_
kompanie t; наколесна с- Radfahrerkompanie (; намуштр6ва с-
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сотня

Stabs_,

Wirtschaftslkompanie

(;

обозна
сТгоВ-Еskаdгоп
f;
окрема с- detachierte Котрапіе
окрема кІнна с- detachierte
Eskadron f; с- ополченців Landsturmkompanie f; паркова с
Park-Kompanie f; с- полковоі
артилерії
Oeschiitzkompanie
проміжна с- Zwіsсhепkоmрапіе
f; протитанкова с- Kampfwagenabwehrkompanie f; с- проти
танкових
пушок
Tankabwehr-

f;

.1;

Kanonenkompanie f; радіотеле
графна с- Funk-Kompanie f; ре
зервова сReservekompanie f;
рОбітнича

с-

на

побойовИшl

Sammelkompanie f; розвlдча с
Erkundungskompanie f; розвlдча
кІниа' сErkundungs-Eskadron

f;
f;

санітарна с- SапШіtskоmрапіе
саперна с- Pionierkompanie f;

саперна кІнна с- Pionier-Eskadron f; саперна с- ополченців
Landsturm-Pionierkompanie (; спІ
шена кІнна с- abgesessene Eska'
dron (; сторожова с- Wachkomрапіе f; стрілецька с- Schiitzenkompanie (; учбова с- Lehr_,
Ausbildungslkompanie (; учбова
кінна
сAu.bildungs-Eskadron
f; штабова с- Stabskompanie f;
чолова с- (в пох6ді) SpitzelL,
Tetelkompanie (; с_, що задае
головний удар Scllwerpunktkomрапіе

f

сотнямн kompanieweise
сочевиця f Linse f (Speise)
союз m Bund m, Uпіоп Г; Verband
m, КоаlШоп (, Biindnis n; с
бувших вояків
Kriegerverband

m; зачіпний с- Trutzbund m,
Offensivbiindnis n; Союз Радян

ськнх Соціялістнчних Республік
ипіоп f der Sowjet-Sozialistischen
Republiken; Союз Нар6дів Уol
kerbund m; обор6иний с- Schutzbiindnis n; с- старшии ОШzіегs

bund m

союзний
союзник

Bundes ..•
m Verbiindete(r) m, Вип
desgenosse m
союзницький verbiindet, Bundes ••
спад m Slurz m, Absturz m, РаН
m; ОеіаlIе n, Abhang m; лагід-

спис

ний с- 8апІlег

Abhang m;
steHer Abhang m

кий с-

стрім

f

спадистість
Вбsсhuпg

(_тости) ОеІаНе n,
Г, Abschiissigkeit
f,
m; с- місцевости Oe!ande-

Hang
neigung f
faHend

спадом

сподоміІЇ

m, кренометр m Neigungsmesser m
f Nach!a8-Sachen рІ
Auflodern n, Aufbrau8en
n, Jahzorn m; с- вогню АиІ
lodern n des Feuers; гасловий
с_ Leuchtb!itz m
спалахІнути,
_ув ати
auflodern;
aufbrausen (Zorn)
спалІювання 11, _ення n Verbrennung t
спадщина
спалах m

спал!ювати, -и":'и

brennen
спальня

mer n

verbrennen,

f Schlaflraum m,

аЬ·

-"іт

спектральний Spektra! ...
спектрофотометр m Spektrophoto-

meter n

спеl{трофотометричяий

spektropho-

tomelrisch

f Spezifikation f
Spezia!ist m, Sachverstiindige(r) m
спеціялlcти рІ (як цІлість) Speziaспецифікація
спеціяліст m

listепtum

n

спеціялізація f Spezialisierung f
спеціялізувати spezialisieren
спеціяльний besonders, spezieH

спеціяльність

f

(-ности)

Speziali-

lа І Г; воєнна с- Kriegsfach
спиж m Bronze f
спижовиА Ьгоnzеп ...

спилІювати, ..яти

n

absagen,

аыіІепn

спииення n АиіЬаltеп n,
Ьаltеп n; с- кровот6Ку

Zuriic.kBlutstIl-

спина

f Riicken m

!ung f

спиика f Lehne
спинІити, -яти

(, Riicken!ehne f
alL, zuriicklha!ten,

zum Stehen Ьгіпgеп
спертися
спирт m Spiritus m
спис m (зброя) Lanze
спиратися,

Pike f

sich sшtzеп,
[sich !еЬпеп
f, SpieB m,
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спиС

спис т,
t; сти сс- із

спис"к Verzeichnis n, Liste
втрат Verlustliste t; взя
на поготів Lanze іаІlеп;
сталевим держак"м Slahl-

rohrlanze

t

спис"к т Verzeichnis n, Lisle t;
с- абонентів
Teilnehmerlisle t;
аЛЬфабетний с- alphabelische Lisle
t; с- втрат Verlustlisle t; с
для льону (платн!) Lбhпuпgslislе
(; за спнск"м пасЬ dem Уег
zeichnis; іменний с- Namenslverzeichnis n, -1iste (; інвентар
ний с- Beslandliste (;
с- лаш
тунку Ausrtislungsnachweisung t;
мобілізаційний с- Mobilisationsverzeichnis n; с- на підвищення
Веfбгdегuпgslіslе t;
номінацій
ний с- Веfбгdегuпgslislе (;
с
особ"вого складу Slammlisle t;
lisle t; с- призовиих (осіб) Еіп
поімеииий с- рою Кameradschalts

berufungslisle (; с- приявного
Prasenzlisle f; служб,,
вий с- Personalbogen т, Dienslllisle (, _verzeichnis n
складу

спи ток т Ехрегітепl

n

спиця f Radspeiche f
співвідн"шеяня n Wechselbeziehung
(, КоггеlаІіоп f; с- paHt RangverhaItnis n; с- сил S!iirkever-

Mltnnis n

співділання n Zusammenwirken
співдіяти mitwirken

'ть

t Zusammenarbeit (; с
зброй Zusammenarbei!
der Hauplwaffen; с- зброй
Zusammenarbeil f der Waffen; с

співпраця
головних

t

піхоти

агЬеіl

3

t

Fliegern

спів чинник

koeffizienl

летунством

der

т безпеки

т

Zusammen-

ІпІапlегіе

тіl

den

Sicherheits-

спідні

рІ
<_иів)
Beinkleider рІ,
Unlerhose t
спізнення n Zuspalkommen n
спілка f Bund т, КоаlШоп f, Уег
band т

спілкування n КогрогаІіоп f
спільник т ТеіІпеЬтег т, Oese11schafter т, Milschuldige(r) т
спільноосередковий
kопzепtгіsсh,
vоп аllеп Seiten umlassend

сполучення

спіраля

f Schraubenlinie (; Spirale

t, Trudeln n; виконати звор"т
ну с-ю riickentrudeIn;
летіти в
с-і іп die Spirare fliegen; перейти
в с-ю ins Trudeln gehen
спіральний spiral_, $сhпесkепl!бгmіg
спіТКНУТlіСЯ slоlрегп
спітніти (скло) апlаu!еп
спішений abgesessen
спішність

f

lichkeit f;
keit f der

<-ности) ЕіІе f, Dringс- роБОтн Dringlich-

спішування

АгЬеі!

n Absilzen n (der

Ка-

уаllегіе)

спішувати (кінн6ту) аЬsitzеп lаssеп
спішуватися,
спішитися
absitzen
сплавний l!оВЬаг
[(Reilerei)
спл~сти, сплітати zusammennnflechlеп, !lесып;; erdichlen
сплющений ilасЬ gedrtickl
сплющlити, _уватн рlаll drticken,
аЬрlаІІеп

сповзання

gleiten n

n Abgleiten n, Herun!er-

сповз[аlти

herunterrutschen,

Ьег

unlerglei!en

сповісник т

Melder т
сповіщання n Meldung f,
т, Mitteilung f

вегісы

сповістити,
сповіщати
berichten,
тШеilеп, melden, benachrichligen
сповіщення n Meldung
ВегісЬ! т;
с- про бій Schlach!berichl т
спогрівати schweiВen, !бtеп

t,

спогрітий gе!бlеl
спогріття n ZusammenschweiВen

.,,,

споживач т NulznieBer т
спокій т <_к"ю) Ruhe f, КаН
ьшtigkеі! t; заколотити с- Frieden т slбгеп; нічний с- Nachlruhe t; публічний с- бllепtliсl1е
Огdпuпg f
сп"лох т Alarm т, Larm т, Unruhe t; бити на с- Alarm m

schlagen, Liirm schlagen
t Verbindung t, Bindung f
Fusion t; димова с
Rauchverbindung t; хемічна с
chemische Verbindung f
сполучення n Verbindung f, Уег
einigung t; військ6ве с- тili
larische Verbindung (; с- з ти
лом Rtickenverbindung t; с- к6-

сполука
(сЬет.),

ліею

01eisanschluВ

т;

морське
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сполучення

t,

І:- Seelverbindung
_verkehr m;
місцеве
І:- Lokalverbindung ~;
І:-

gung

пищиком

t

Summerverstiindl-

f Trieb m; з власної "--"
aus eigenem ТгіеЬ
спорбжнення n Ent1eerung t
спорт m Sport m; автомобілевий

спонука

І:- АиІОБРОГ! m;

І:- безмоторб

вого літання
SеgеШugsрогt m;
І:- ббксу Boxsport m; їздецький

І:- Reitsport m; легкоатлет[и'!]
ний І:- leic11tathletiscl1er Sport m;
ле тун ський с_ Flugsport m
споруда t Anlage t;
бетбнна І:
Betonanlage t; І:- для зв'язку
Nachrichtenanlage f; І:- освітлю
вати

летище
с_

anlage t;

Nachtbefeuerungs-

занурювати,

до

занурювання Tauchanlage t; І:
до освітлення, освітлювати Lichtanlage f; І:- 3 галуззя Strauchwerk n; залізнича с- BahIL,
Eisenbahnlanlage f; касаренна І:
Kasernenanlage t; иова І:- Ne~
anlage t; оборбнна І:- Verteldlgungsanlage t; портова І:- НаІеп

anlage t;
anlage f;
anlage f,
вапьна

І:-

стаційна І:- Bahnh,?fsфалшива І:- Sсhешl

_ЬаиІеп

рІ;

флянку

Flankierungsanlage t;
Beiestigungs-

фортифікаційна І:-

anlage

t

споруджати errichten
спбсіб ,n
<_собу)

УегіаЬгеп n,
Weg m, Mittel n, Weise t, Ме
thode f; І:- ббю КатрІуегІаЬгеп
n· І:- бойових дій КатрНогт {;
с':' боротьби Kampfweise f; І:
вести війну Kriegfiihrungsweise (;
І:- впливу Beeinllussungsmethode
t; І:- заряджати Ladeweise f;
І:зашифруваlти,
_ння
Verschliisselungsverfahren n; "- >!аску
ваlння, -ти Tarnungslverfahren n,

...агІ

t·

мінний І:- Мшепvегfаhгеп

n· ~ наступу Angriffslveriahren
-..-art f; с- націлювання, _ТИ
Richtverfahren n; І:- нбшення,
носити Tragart t; І:- означува

n;

ти

висоту НбhепmеВvегfаhгеп

n;

І:- освітлlення, -яти
Letlchtveriahren n; І:- пелеигуваj НИЯ,
ти Peilverfahren n;
с_ пбміру

спрага
МеВуегІаЬгеп

с_

n;

поступу

чаlиня, _ати УегіаЬгеп n;
І:
праці
Arbeitsweise t; І:- при
стрілюваjиня, _ти EinschieBverіаЬіеп n; рибальский І:- Fischerаг! f; І:- стріпяjиня, _ти SchieBverfahren n; С-.- хемічного на
паду Аг!

t

des

GаsапgгШеs;

шифруваlннlt, _ти

І:

Chiifrierveriah-

ren n
спостерjегти,

_ігати
merken, Ье
verstiimmeln
[merken
Stolperdraht m
спохбвина t Вбsсhuпg t, Hang m;
властива І:- eigentliche, паІіігliсЬе
Вбsсlшпg t; крута І:- steile ВО
спохбвииний abschiissig
[schtlng f
спочивання n Rasten n
спочивкбвий Erholungs ...
справа t Angelegenheit f;
воєнна
І:- Kriegsangelegenheitt t;
інже

спотворити
спотика'! m

нерна смедичного

с
постачання Меdilш
особиста с- persбпliсhе Angelegenheit
потбчна

Ingenieurwesen n;

mentenwesen n і

t;

І:- lau!ende Angelegenheit t; служ
ббва І:Dienstangelegenheit f;
урядбва І:- Amtsangelegenheit
справи рІ (справ) Angelegenheiten
pl; BoeHHO~MOPCЬKi с- Marine~
wesen 1~; віЙСЬІ<6во-санітарні с
MiIitarsanitatswesen n; мінні L
с- постачання
Minenwesen '1z,;
стрілйва Munitionswesen n;
с

t

поп6внювання

війська

Ersatz-

wesen n j рем6нтні с- Remontewesen n; харчові І:- Verp!legungswesen n
справдІити, _жувати ргііІеп
справилля n Werkzeugsatz m;

ВИ
мір'!е І:Markscheidegerat n;
гаслове І:- BIinkgerat n; коваль
ське І:- Beschlagzeug "
справжність f <...ности) ЕсЬІЬеіІ (,

Authentizitat

t

t

справність
(_ности) Tiichtigkeit
тримати в с-и instandI1alten
справоздавець m <-вця) ВегісЬІ

t;

erstatter m
справбздання

n ВегісЬІ m, ВегісЬІ
erstattung t, Be!undbericht m
t Durst m; заспокоtти с_у
Durst m lбsсhеп

спраtа
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спрацьованість
спрацьованість

<_ости)

schine;

(механІзму),

Abnutzung f einer Ма
"- матеріалу materieJle

АЬпutzuпg
спритність f

f

<-ности) Kunstlstiick
OeschickIichkeit (,
Oewandtheil f
СПРИЯННЯ n Milwirkung " Unlerstiilzung f
сприятя fбгdеrп,
milwirken, Ьеі
Iragen
спроба f Versuch т;
с- відтя
ження (пол6ження) Entlaslungsversuch т; с- газу Oasversuch
т; с- газово! атаки Oasversuch
т;
с- десанту Landungsversuch
m; с- запаху Oeruchsprobe ';
с- обхопити Umlassungsversuch
т;
"- осІсти Landungsversuch
m; с- стрІляти SchieBversuch m;
"- штурмувати Slurmversuch. т
спроможний розгортатися enlwlcklungslahig

n, _grilf

т,

спроможність

f

<-ности) МбgІісh

keil (, Fiihigkeit (; вбириа с
Absorplionsliihigkeit ': виробна
с- Leistung (;
перепускна с_

DurсhlаВтбgІісhkеіl f
спростити vereinlachen
спуск т Abzug т, Abhang т, АЬ

schluВ m; с- корабля на воду
БlареНаи! т; мінний с- БlоНеп
т, AbstiegstoHen т;
с- удар
ника Abdrticken n
спускання
n Loslassen n, Versenken n; "- спіралею Sturzspirale '; плавне с- курка іеісЬ

ler Ztingelabzug т
_Тl'ти
аЬ_, losllassen,
herunterlassen; спускатися пла
вом (літак) gleitfliegen
спускний Abzugs ...
спустошення
9 erwtislung f
срІбло n Silber n; живе "- Quecksilber n: гремуче живе "- КпаН
quecksilber n
стабілізатор т (літак) Stabilisierungslflosse " ~liiсЬе (; верти
кальний с- Kielilosse (;
гори
зонтальний сНбhепflоssе
(;
хвостовий "- Schwanzllosse f
стабілізація f Stabilisierung '; с
фронту Stabilisierung f der Fronl
спусІкати,

l'

став

m

ТеісЬ т

стан

ставити над що

vorziehen
ставлення n AulsteIIung " Errichtung (; с- в козла ~usammen
sleHung f ,и Pyramlden (Ое
webre); с- стійко вих Poslen pl
aulsleIIen
стаж m Vorbereitungsarbeit t (аиl
hбhеrе Kriegsschule), Dienstalter n
стажувати sich аи! hбhеrе Kriegsschule vorbereilen
стайня f БlаН т, PferdestaH т;
с- худоби на зарІз Бсьіасыіеь-

depot n

стайняр

m

StаЩkпесht т,

сталеливарня

t Slahlwerk n

_warter

[т

сталити harten, slahlern
сталь т <сталі) БlаЬ! т;
арку
шева сSlahlblech n;
с- з
сирця Rohstahl m; лита с- StahlguB m; ніклева с- Nickelstahl т;
панцерна с- Panzerslahl т; хро
моніклева с- Chromnickelslahl т
стан m Sland т, Lage " BeschaffenЬеіІ (, Zusland т; барометрич
ний с- Barometersland т; бойо
вий,,- Oefechlslslarke " _stand m;
бойовий
с- спішеної
кіннОти
FuBkamplstand т; військовий "Мililагl sland т, _Ьеги! т, -"и
sland т; военний с- Kriegszusland т; "- вода Wasserstand т;
дІйсний "- SoHstand m; с- за
нурения Tauchzustand т; с- за
пасних Beurlaublensland m;
с
здоровля Oesundheitszustand т;
"- зброї Walienzusland т; "комунікації Verkehrslage '; ма
теріальний с- таІегіеНег Sland
т;
мирний с-. Friedenszusland
т; мораЛЬНО-ПОЛIТИЧИИЙ с- тО

raIischer und politischer Zustand

т; с- облоги Belagerungszusland
т; оголосити с- облоги den Бе
lagerungszusland verhiingen; осо

бливий с- besonderer Zustand т;
перевести на с- мирного часу
аиl den Friedens!uB bringen; с

повітря Luftzusland т; с- пого
ди Wetterlage (, Witterungsstand
повітряний с- Luftzusland т;
с- постачания Nachschublage (;
с_ приявних Eliektivlslarke "
_Ьestand m; приявний с- (склад)

m;

s-Беslапd

m;

"-

рівноваги

стан
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Gleichp;ewichtslage f; родинннй
І:- Verwandtschaft
f; с..... снл
Kraftezustand т; соціЯЛьний І:
Sozialstellung f; І:- спокбю Ruhelstand т, _Iage f; харчовий І:
Verpflegungsstand т; чисельний
с_ Sliirke f; штатний с..... Etatsstarke f
станиця f Postierung {; гранична
с..... Kordonposten т;
збірна с.....
легкоранених
Leichtkrankensammelstelle •
станбвище n Lage t, Stellung t;
І:- артилеріі Artilleriestellung t;
бойоое
с.....
Ge!echtsstellung t;
відкрите
с..... offene Stellung f;
внчікувальне с..... BereiL, Lauerlstellung t; звичайне І:- gеwбhп
liсЬе Lage t, Stellung f; змінне
І:- Wechselstellung f; кулеметне
І:Maschinengewehrstellung t;
І:- піхбтн In!anteriestellung t: І:
світлометів
Scheinwer!erstellung
t; стежове І:- Beobachtungsstellung t; Флянкувальне І:- Рlап
kenstellung f
станбк т <_нка) Oestell n, Rahтеп т, Unterlafette f; верхній
с..... ляФета Oberlafette t; І:- для
навчання стрілятн SchieBmaschine

f;

легкий кулеметннй с..... ОаЬеl

sliitze f, leichtes Maschinengewehrgestell n; ляФетннй І:- La!eltenkбгрег т; націльний с..... Ziel_,
Auilegelgestell n; нижній ляФет
ннй І:- Unterlafette t; перевір
чнй с..... Kontrollgestell n; ракет
ннй І:- Leuchtraketengestell n; І:
стріливно! збрб! SchieBlgerlist n,
-&"estell n; стрілецький с..... SchieBgestell n; с..... триніжок ОгеіІиВI
lаіеtlе t, _gestell n
старанність t <_ности> Sorgfalt t,
Sorgfaltigkeit t
старт т Start т
стартер т AnlaBvorrichtung t
стартник т Starter т (Ьеіт Flug);
Anlasser т
старщий т <_ого> JШеге(г) m;
І:-У вагбні Wagenalteste(r) т;
І:- в службі Vorgesetzte(r) т;
с..... стайні Stallaltere(r) т
старшина т ОШzіег т, FUhrer т;
артилерійний с..... 'АгІіІ1егіе-ОШ-

старшина

zier

т; артилерійний зв'язковий

с..... ArtiIIerieverbindungsoffizier т;
активний с..... Beru!soifizier т, ak-

Ііуег
ОШzіег
т;
амуніцfйний,
стріливний с..... Munitionsoffizier
т; с..... батерli ВаttегіеоШzіег т;
с..... батерійио! резерви Protzenoffizier т; вартовий с..... ОШzіег
т уот Dienst; вартовий с..... в
шаицях Laufoffizier т;
ветери
нарний с..... VеtегіпіігоШzіег т; с.....
викладач
UпtеггісhtsоШzіег т:
вислужений
с.....
verabschiedeter
OЦizier т; газовий с..... Oaso!!izier т; с- з генерального шта ..
бу OiplO!IL, Oeneralstabsloflizier
т; господарчий с..... Wir!schaftsоШzіег т;
ззлізнодорбжний с.....
Eisenbahnolfizier т; зв'язковий
с.....
Verbindung-soffizier т; с_
зв'язку Nachrichtenoffizier m; с.....
інженерІ!
ОепіеоШzіег
т;
ін
спекційний
с.....
Inspektionsoffizier т; касовий с..... Zahlmeis!er
т, Kassenoffizier т; керівний са
перний с..... (при переправі) lеі
tender Pionieroffizier т; с..... лі
тун Fliegeroffizier т; летунський
с_ зв'язку Fliegerverbindungsoffizier т; молбдший с..... Subalternoffizier т; С_ морського гене
рального
штабу
AdmiralstabsоШzіег т; муштрбвий с..... Truppe1L, Frontlof!izier т; навіта
цlйний с..... Naviga!ionsoffizier m;
оббзний с..... TroBo!fizier т; с.....
ординарець Ordonnanzoffizier m;
палубний с..... Oeckoffizier т; пер
ший с..... ers!er ОШzіег т; піхбт
ний L
Іпfапtегіе-ОШzіег т; піо
иlрний с..... Pionieroffizier т;
с.....
постачаиня Nachschubof!izier m;
с..... пункту донесень Meldesammeloffizier т; резервбвий L ResегvеоШzіег т; рекрутський с.....
навчитель
Rekrutenoffizier т;
розвідкбвий
с.....
Auskunfts_,
Nachrichtenloffizier т; рондбвий
с..... Rondeoffizier т;
санітарннй
с..... SапіliitsоШzіег т; стежовйй
с..... Beobachtungsoffizier т; сторо
жовий L
wachhabender Offizier
т;
судовий с..... Oerichtsoffizier
т; трансцорт6вий с..... Transport-

оiliІіег m;
с-.
умунднрування
Веklеіduпgsо!fizіег m; с-. фльо
тн Seeoilizier m; С-. фотограф

ВildоШzіег m; харчовий С-. Verpflegungsoffizier m; С-. хемічної
службн ОаssсhutzоШzіег m; шта
бовий С-. StаЬsоШzіег m; шта
бовий с_ фльоти Admira!staЬs
оШzіег m;
С-. червоної армії
ОШzіег m der гоtеп Armee; с_,

що відає зброєю

Wаffепоf!izіег

С-., що керує повітро-оБО
роною Luitschutzoffizier m
старшииський ОШzіегs ...

m;

старшинство
Dіепstаltег

n;

n

Altersfolge
f,
Alters-

С-. в службі

vorrang m
статистичний statistisch
стаття f Arlikel m;
С-. договору

Vertragsartike! m

статут m Dіепstогdпuпg f, Reglemепt n; бойовий С-. Fеlddіепst
ordnung t; бойовиil С-. артиле
рії Агtillегіеfеlddіепstогdпuпg f;
боііовий С-. кіииотн Kavallerielelddienstordnung f; С-. бойової

підготовн
AusЬildungsvorschri!t
t; військовий С-. HeeresdruckvorsсhгШ

f;

С-. військового

чинства
пuпg

вління

f;

стація
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старшина

су до

MilitiirstralgerichtsordС-.

військового

залізниць

упра

МilШіrеіsеп

bahnordnung t; відповідно дО
С-.У
vorschriftsmiiBig;
воєнно
санітарний с_ Kriegssanitiitsordnung f; С-. внутрішньої служби
Innendienstordnung t; с_ гарні
зонової служби Oamisondienstvorschrift t; дисциплінарний С-.
Disziplinarstralordnung t; ю\рннй
С-. Strafdienstordnung t; С-. кін
ноти
Kavalleriedienstordnung f;
муштровий С-. Exerzierdienstordnung t; С-. ордена OrdensЬuch
n; піший С-. Infanteriedienstordnung t; піхОтний С-. IпlапІеГlе
dienstordnung f; польовий С-.
allgemeine Oefechtsvorschrift t,
Felddienstordnung t; С-. про вій
ськові подорожі Rеіsеогdпuпg t;
С-. про касові операції KassenС-. про прохарчуван

ordnung f;

ня війська

schrift t;

Kriegsverpflegungsvor-

С-. про обозні склади

Тгаіпdероtогdпuпg t; С-. сапер
ннх військ Pioniervorschrilt t;

С-. сторожової служби Wachtvorschrift f; стрілецький С-. Іп
fanteriedienstordnung t; тимчасо

виіі с_ vorliiufige Dienstordnung

f

статутний Reglements ...
статутова reglementmaВig
стація f Station f; вивантажиа С-.
AusladeЬahnhol m; випробуваль
на С-. Priifstelle (; С-. відсилан
ня Vегsапd5tаtiоп f; С-. водолі
такІв Seeflugstalion f;
вугільна
С-. Коhlепstаtiоп t;
вузлова с_
EisenЬahnknotenpunkt m; головна
С-. Корl5Іаliоп f; С-. голубиної
поштн Taubenstation f;
С-. для
хорих на коросту Riiudestation
(; С-. евакуаці! хорнх VerwundelenabschubstallOn t; С-. 3 хар
човим

пунктом Vегk5slіguпgsstа

lіоп f; залізнича С-. ЕіsепЬаhп
slаtiоп f;
збірна С-. Sammellslаliоп (,
_sleHe f; збірна С-.
довозу NachschuЬsammelslelle f;
збірна С-. легкоранених LeichtverwundelensammelslelIe (; збір
на с_ рядовикІв фльОти MarinesammelsleHe {; кінцева С-. Корl

bahnllOf m; кінцева поштова с_
Abho!ungspoststation f; комута
торна
С-. Umschalt_.
УегтШ
lungslstalion (; метеорологічна
с_ Wetterlstation (,
_warle f;

метеорологічна С-. армії Агтее

wetlerwarte f; метеорологічна с_
летунства meteorologische Stаliоп
f liir Luftschiffahr!; мінна С-.
Minenslation f; морська с_ Ма
rinestation f; навантажна С-. Еіп
ladebahnhol m; надав аль lHa С-.
Sende.., Oebelslation f; с_ огирів,
жеребців Hengslstation f; пелен
гаційна С-. (радіо) PeiIlslation (,

r

f: перевантажна С-. ит
sсhlаgstеПе
f, Umladestation f:
передатна С-. Obergabestation f;
передав[аль Іна С-. Vегmittll1Пе"S
stalion (; підслухова с_ HorchstеПе f: побічна с_ Zweigstalion
f; повітроплавна С-. Luftschiffstalion Г: ПОШТОва С-. Poslslalion
f: с_ призначення Bestimmungsstation f; прнймальна С-. Етр-

_slеПе
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iangssta!ion (; проміжна І:-- Zwischenstation (; проміжна етапна
І:-- Etappenzwischensta!ion (; ра
діо-стація Funkstelle (; І:-- роз
пбділу стрілив а Munitionsverteilungs-Bahnho! т; розподільча с_
Verteilungsbahnho! т; санітарна
І:-- Sanitiitsstelle (; світло гасло ва
І:-- Blinkstelle (; сортувальна І:-
Verschiebebahnho! т; стежова І:-
Beobachtungsstelle (; телефбнна
І:-- Sprechstelle (, Telephonstation
(; телеграфна с_ Telegraphensta!ion (; товарбва с_ ОіітІеl
bahnhoi т; торпедодбслідна І:-
Torpedoversuchsanstalt (; Фрон
това

метеорологічна

с-

Front-

wetterwarte (; uентральна с_
Zentrallslelle (, _sta!ion (; цен
тральна І:--

zenlrale (;

вимірювання

центральна

МеВ

метеоро

Hauptwetterwarte f
стеблб n Наlт т, Slengel т; мір
никбве с_ Visierau!satzstange (;
І:-- У дариика Flihrungsbolzen m
стегнб n НііНе (, Lende f
стежач т Beobachter т,
Spaher
логІчна

І:--

аеростатний, бальон6вий с
ВаlІопЬеоЬасЬІег т;
артилеРІй

m;

ний с_ Artilleriebeobachter m;
бальонбвий І:-- ваlІопьеоьасыгr
т:
вартовий с_ dienslhabender
веоьасыгг
т;
головний
І:-
наирІьеоьасыгr т; І:-- з дерева
Baumbeobachter т; помІчний І:-
Hilisbeobachter т; повІтряний
І:-- Luftspiiher т
стеження n Beobachlung f; аеро
статне, бальонбве І:-- ВаllопЬе
obachtung f; артилерlйне І:-- Аг
tilleriebeobachtung f; безпосе
реднє І:-- direkle Beobachlung f;
бічне І:-- seitliche Beobachlung (;
бальонбве І:-- BalIonbeobachtung
f; І:-- з ббку seitliche ВеоЬасЬ
tung f; І:-- З дерева ВаитЬеоЬ_
асЬІиПІ!: f; І:-- З двох сторІн doppelseitige Beobachlung f; І:-- З
землі Erdbeobachlung f; І:-- З од
нбі сторони einseitige ВеоЬасЬ

tung (; І:-- З перискбпом Spiegelbeobachtung f; І:-- З повІтря
Fliegec, LuЩЬеоЬасhtuпg f; І:-
за газами Oasbeobachtung Г: І:--

стикання

за допомбгою зачерку МеВЬеоЬ
achtung f; І:-- за пбстрілами

SchuBbeobachtung f:. І:-- за про
мІжками Beobachtung f des Zwischengeliindes; І:-- за пбле.м ббю
Beobachtung f des Kamplieldes;
нічне І:-- Nachtbeobachlung f; І:-
очима Augenbeobachtung f; по
вітряне
І:-- Luftbeobachtung f;
світ ловимірче І:-- LichlmeBver!ahгеп n; скісне с_ seitliche ВеоЬ
асhl!шg

f

f Steg т, Piad т, Тгат
peL, FuBlweg т; гІрська І:-
Saumpiad т; лісова І:-- Waldpiad т
стежовий Beobachtungs ...
стельмах т Stellmacher т
стенографіи f Kurzschrift f
стереОСI(бп т Slereoskop n
стереоскопічний Slereo .•.
стерео-труба f DoppeL, Scherenlстежка

!егпгоЬг n
стереофотометрія

f Raummessung f

стерегти ЬШеп, bewachen
стерник m Steuermann m; с_ ви
соти (на бальбні) Нбhепstеuгег

т; І:-- напрямку

Seitensteurer

т

стерніння n Steuerung f
етерніт т (бойовий газ) Slerni! n
стернб n S!euer n, Steuerruder n;
І:-- висоти Нбhепlstе!lег n, _ruder
n; І:-- глибини Tie!enlruder n,
-Бtеuег n, Horizontalruder n; с
напрямку Seitenruder n; напрям
не І:-- Seitensteuer n; ніжне І:-
РиВЬеЬеl т; І:-- пбвертів Seitenl-

r!lder n, _steuer n

стерновий Steuer ... , zum Sleuerruder R;еhбrепd
стернуватн steuern (ВООІ), Ruder
ШЬгеп
стнк т Berlihrung (,
Lasche f,
Nahl f; І:-- двох армій Naht f
zwischen zwei Агmееп; с- мап
Kar!enanschluB т
стикання n Beriihrung Г, AnschluB
т (іт Ое!еСЬІ), Flihlung (; без
посереднє І:-- иптШеlЬаге ВегііЬ
rung (; бойове І:-- Oe!ech!sberuhrung Г; додержати І:-- з вбро
гом sich ьегапшып;; І:-- з вбро
гом рііыпІ!: f ат Feinde; тісне
І:-- dichte Fiihlung

f
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стикатися

стиюітися,

зіткнутнся

gegenseitig
beriihren, zusammenlkommen, _Іге!стирта t Het\schober т
[Іео
стиск т Kompressioo t
стисюільність t (_ности)
Zusammendriickbarkeit t
стнсlюіти, --куватн, --нути verdichіеп,
zusammeolbaHen, _driickeo,
_pressen
стиск[ув]ання n Zusammeo\pressen
n, _driicken n
стнсюіч т Oriicker т (Vorrichtung);
с- нбса Naseoschiitzer т
стислість t (--лостн) Genauigkeit t
стисливість f (--ности) Zusammeodriickbarkeit f
стисність t (--ности) Gedrangtheit t,
Verdichtuog t, Kompressioo' t
стихlати, _нути
verstummen, аЬіІаиеп (Feuer)
стнхійний ЕlеmеоІаг .••
стіг т (стбгу) Schober т
стішковйй Kegel ...
стішбк т kleiner Schober т, Kegel
m; с- розлбту скалбк Streuuogskegel т; с- рбзсіву Streukegel т; світловйй с- Lichtkegel
т; с- скалбк Splitterkegel т
стійка f Posteo т, Wachposten т;
с- бігунів Uiuferposteo т; вну
трішня с- lnnenposten т; гасло
ва с- Warnslelle (; гаслова про
тилетуиська с- Fliegeralarmposlen
т;
головна с- Hauptposteo т;
головна с- зв'язку Nachrichlenkopf т; с- з шйтом Schildwache
(; звукометрйчна с- SchaHmeBsleHe t; зміняти с-у Posleo рІ
ablOseo; контрбльна с- КооІгоll
posteo т; летунска с- Flugwache
(; с..... летучої пбшти Relais_,
Ordoonanzlposleo т; надвІрна с
AuВenposleo т; с- надбер~IКНОЇ
охорбни Strandwache (; напрям
на с- Richlposten т; нічна с
Nachtposten т;
охорбнна
с
Sicheruogsposlen т; парна с

Ooppelposteo т; підслух6ва с
HorciL, АЬhбг_, Lauer_, Sappenlposleo т; підстаршйнска с
Unleroffizierposlen т; с- по
вітряного
чатування
Luftspiihposteo т; поодйнча с- Еіnzеl
posten т; постІйна с- Оаиег-

стlнуватий

posten т; проміжна с- Уег
bindungs_, Zwischenlposteo т; с
протнгазовоі охорбнн Gaswache
(; с- протитанкової обор6ни
Tankwache (; самостІйна під

старшинська c-sеIЬstііпdіgегUоtег

offizierposten т; с- світловбго
гаслування Leuchctkugelposten т;
світ ловимірча с- LichtmeBsleIle (;
стежова с- Beobachtungs_, Ausgucklposteo т; сторожбва с
Wachposten т; стояти на стійці
Posten slehen; тнмчас6ва с- voriibergehender Posten т; шанцева
с-

Grabenwachtposteo

т

стійкИй stabil, stabilisiert
стійкість f (_кости) Stabilitiit

(,
Standfiihigkeit (; подбвжна с_
Langs-Stabililiil (; с- напряму
ль6ту Richtungsstabilitiil t
стійк6вйй Poslen ...
стійкбвйй т (_вого) Posten т
(Мапп);

внутрішній

с..

Іппео

posten т; надвірний с- АиВеп
poslen т; парні стІйковІ Оорреl
poslen т
стійло n (для коня) Pferdestaod m,
Slallverschlag т, Вох t
стік m (ст6ку) АЬПuВ m, ZusammепІlиВ m
стІю\ння n АЬПіеВео n, ZusammenfliеВеп

n

стіл т (стола) Тisch m; с.. вар
стат Werktisch m; мірничий с..

MeBtisch m;
tisch m;
tisch m

писемний с- Schreibповорlтний с- ОгеЬ

стілець m (--льцli) Stuh! m;
амбразури Scharlenbrusl f
стІльчик т Stiihlchen n (оЬпе Lehne),

n
t Wand (; с- гІльзи HiiIsenwand (; окружна с- (форт) Umfassungsmauer (; охор6нна с
Sсlшlzwапd (;
с- рбву ОгаЬеп
wand (; палісадова с- Palisadenwand (; передня с- Vorderwand
(; с- ціви гармати Rohrwand f
стІнка t Wand (; передня с- Уог
derwand (; шведська с- schwedische Wand f
стін[о]газета t Wandzeitung
стінуватнй scheiteL, lоіlгеСЬІ
ТаЬигеtl

стіна

стlсненнй

стlсненнй

drungen
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gedrangt, gepreBt, ge-

стІснення n Веепguпg (, Веsсhгап
kung Г, Zusаmmепdгііпgеп n
СТlсlн~ти, _нити beengen, Ь"--, еіпl

schranken, zusammendrangen
La!ettenwand (' бокова
<- Seitenba!ken т; с.:.. ляфета
Lalettenwand f
стовбур т Baumstamm т
стоверстівка f Hundert-Werst-Karte f
стовп т
Р!еilег т,
P!osten т;
верствовий
<- Werstp!eiler т;
граничний
<- Grenzlstein т,
_р!аЬ! т, Landmarke (; <- диму
Rauch!ahne t; кілометровий <стовба Г

КilоmеІегріеilег т;

коитрольний

<- КопІгоНрІеilег т; телеграф
ний <- Te!egraphenstange f
стовпець т
<-"ЦlI>
PIosten т;
Spalte f

стоВПОвий pfah! , , , ,
столяр т Тisch!er т

стомленість

rung f

Siiu!en, , ,

<-ности>

verdfinnt
Schme!zen n;

стонченнй

стоп т

f

Mfidigkeit f
MetaH-Lеgіе

стопа f FuB т; воєнна <- KriegsІиВ т; мирна <- FriedensfuB m;
<- прнкладу Ko!benschuh m
стоп Ін т Stoppine f
т Wiichter т, Wiirter т;
залізнодорожиий <- Bahnwarter
нічний <- Nachtwachter т
сторожа t Wache
Wacht (; біва
кова <- Biwakwache (; виставля
ти <-у Wache
aufziehen; вну
трішня <- Innenwache t;
вну
трішия <- на квартирах КапІо
піегuпgswасhе t; (арнізонова с_
Ortswache (; гірська с_ Bergwacht (; головю\ <- Hauptwache
'; головна (арнізонова <- Standсторож
т;

t,
t

ortwache '; гранична <- Grenzwacht t; залогова <- Garnisonwache '; задня <- Nachhut ';
збірна <- Samme!wache ';
змі
няти
<-у
Wache f аыбеп;;
зовнішия <- AuBenwache '; ка
саренна <- Kasernenwache '; <коло стягу
Standartenwache ';
летунська <- F!ugwache '; мосто
ва <- Brfickenwache '; <- на
брамі Torwache t; надвlрня с_

страва

AuBenwache '; окрема <- besondere Wache '; передня <- Уог
Ьи! '; поліцlйна <- Polizeiwache
'; польова <- Fe!dwache '; по
чесна <- Ehrenwache '; <- при
обозі Trainwache (; <- прн шта
бі Stabswache '; річкова с_ F!uBwache (; розводити <-у Wache

f

аиlfііЬгеп;

ставити

на

с_у

Wachtdienst т апІгеІеп; стаційна
<- Bahnho!swache '; таборова
<- Lagerwache '; шанцева с_
Lau!graben т
сторожити
wachen, Ь"--, fiberlwachen, Wache f ЬаНеп
сторожки au! der Lauer f
сторожкий wachsam
сторона f Seite " Partei f (Ма
поі/ег); Gegend '; відвІтряна <Leeseite " Lee n (Marine); всисна
<- (пропелера) Saugseite '; до
вітряна <Luv n; права <облавка Steuerbord т; <- рівнян
ня RісhtuпgslfШgе! т, ~еіІе ';
рідні сторони Неіта! " der Ьеі
mаtliсЬе Boden; <- свІту Himme!srichtung f
сторч Senkrechte " Perpendike! пІт
сторчовий senkrecht, vertika!, scheiІе!гесЬІ, perpendiku!iir
стос т Stape! т
стояк т Runge " Но!m т; "- для
протилетунського стріляння Аиl
satzstfick n; ОСНОвний "- НаиРІ
Ьоlm т; рухомий "- beweglicher
St1inder т; "- шатра Zeltba"m т
стоЯн т РІеilег т;
MOCTOВl\il "Briickenp!eiler т; рамовий "-Rahmenpfeiler т; сторчовйй "-

Schwelljoch n
t Standquartier n; Rast f;
гарматня "Geschfitzstand т;
<- для 'керування Leitsland т;
"- для стежеННF BeobachlungslsleHe " _sland т; кітвова с_
Liegep!alz т;
мінометна
"Minenwerfersland т; "- світло
гаслування Blinksland т
стояння n Stehen п, Rasl t; "- спо
кійно Stillslehen n
стояти бездільно umherslehen; <стоянка

напроти gеgепііЬегstеhеп

страва f Speise f,
горяча с.,.; heiВes

Essen n, Kost f;
Essen n
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стравне

стравне n (-ого) Kostgeld n
стравннй Kost ... , Nаhгuпgs .•.
стражниця f WachlokaI n
страта
Verlust m; загальна с_

t

Oesamtverlust m
стратег m Stratege m
стратегічний strategisch
стратегія f Heerfiihrung (, Strategie f
страх m Furcht (, Angst (; смертельний с-- Todesfurcht f
страшний
fi!rchterlich, furchtbar,
schreckIich
стремено n BiigeI m, Steig[ biigeI
т, _reif m
стрибання n Springen ", Ніір!еп t,
стрибок m <_бка> Sprung m;
с-
вг либ Weitsprung m; простнй с-
еіпіасЬег Sprung m; с-- через ко
лоду Sprung m ііЬег das Hinderпіs;
с-- через коня Sprung m
ііЬег das P!erd
стрибун m Springer m
стригти

schneiden, scheren

SсЬегеп ", Sсhпеіdеп n
(-жня> Mark n (іт
с-замка
VerschluBStange (; сталевий с-- StаhІsріпdеІ
(; с-- ударника SсhlаgsріпdеІ f

стриженнн
стрижень
Ваите);

n
m

стрим\ув lати

riick

ЬаНеп

fesC,

піеdег_,

zu-

стрій m <строю) КIeidung f
стріл m SсЬиВ m
стріла f Р!еіІ m
стрілець m Schiitze m; альпейський
с-- Аlрепjаgег m; видатний с-
vогtге!Шсllег Schiitze m; гірський
с_ Oebirgsschiitze m; с-- З де
рева Baumschiitze m; кращнй с-
Schar!schiitzc m; летунський с_

Fliegerschiitze "'; муштровий с-
Fron!schiitze m;
розпорошені
стрІльці
zerstreute Schiitzen рІ;
старший с-- Oberschiitze m, Ое
ігеіІе(г) m (Ьеі In!anterie)
стрілецький Schiitzen ..• , jiiger ...
стрілив о ", амунІція f Мuпitiоп (;
артилерlйне с-- АгtiIlегіеmuпitiоп

с-- В стрічках gegiir!ete Мипі
tіоп (; видавати с-- Мипitiоп f
ausgeben; газове с- Gasmunition
(; гостре с-- schar!e МunШоп (;
гострозакінчене с-- Spitzmunition
(; димове с-- NebeI_, Rauch[muпіtіоп (; кишеневе с-- Taschen-

(;

стріляння

типіІіоп

(;

КІеіпkаliЬе,-,

малокаліброве

с
Юеіпgеwеhг[muпі

(; с- марки «синій хрест»
Blaukreuzmunition (; летунське
с- FІіеgегmuпіtіоп (; мінометне
с-- Minenwer!ermunition (;
пан
tіоп

церне с- Panzermunition (;
пі
хотне с-- Patronenmunition (; різ
нородне с-- Buntmunition (; роз
ділене с_
(окремо заряд)
ge(гепп!е Munition f; рушничне с-

Oewehrmunition {; світильне с_
Leuchtmunition (; спеціяльне с-
Spezialmunition (; щадити с-- ті!
der МипіІіоп hausha\ten
стр іливний Munitions .•.
стріл[ити,

-яти

аЬ!еиегп,

еіпеп

с-з
коліна
с-- з упори аи!
с-- за ким пасЬ
коротко с- zu kurz

SchuB abgeben;
kniend schieBen;
gelegt schieBen;
за

feuern;

schieBen;
schieBen;
іеиегп;

schieBen;
schieBen

стрілиця
стрілка f

с- навлежачки Iiegend
с-навздогін
пасЬ
понад голови ііЬег
с-стоячки
stehend

с-

f

ВIockschwanz m
Zeiger 111; компасова с-
KompaBnadeI (; MarHeTHa с-- Ма
gneC, Nord[nadeI (; с-- напрям
ку течіl StrompfeiI m
стрілянина f
SchieBerei (; гар
матня с-- Kanonade f
стріляння n
SchieBen "; бездо
цІльне с-- HerumschieBen n; без
ладне
с_
wiIdes SchieBen n;
безупинне
с-ипипІег\-)) ochenes
SchieBeu n; бойове с-- Schare,
Oe!echts[schieBen n; с-- в точку
PunktschieBen n; влучне с-- wohIgezie\tes SchieBen n; с-- вночі
NасhtsсhіеВеп n; газове с-- Oas-

sсhіеБеп n;

с- газовими мінами
11.;
г6стре с

GasminenschieBen

Schar!schieBen n; групове с-- з
rвинтівок OruppengewehrschieBen
n;

с-

дИмовими

гарматнями

VегпеЬеluпgssсhіеВеп n;
с-- для
зараження
VerseuchungsschieBen

n;

с--

для

schieBen n;
schieBen n;

омани

T1iuschungs-

с_ до мети БсЬеіЬеп
с_ ДО невидних ці

лів SchieBen n I(egen unsichttare
Ziele; с- ДРОбинкамн Schrot-
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стріляння

schieBen n; с.... з закриття SchieВеп n аи. Deckung ; с.... з за
крятої позяціі
SchieBen n аи.
verdeckter Stellung; с.... з роз
сівом вглиб Streuen n nach der
Тіеіе; с.... з розсівом по фроиті
Streuen n nach der Seite; с.... з
розсівом вглиб Тіеlепlеиег n; с....
з боковим розсівом Miihen n;

задар~мне с.... Нi1'iterdreinschieBen

n;

ЗВИСJJе с....

SteilschieBen n;

ма

JJока.1lібрОве с.... Кleinkaliberschie

Веп n;

с- на віДПJJату VergeItungsschieBen n; с.... иа поразку
\VirkungsschieBen n; с.... иавле
жачки SchieBen n Iiegend; иавчаль
не с.... SchuIschieBen n; иавчаJJЬ
ие бойов~ с.... SchuIgelechtsschieВеп

n;

с....

наземннм

вогнем

StrichschieBen n; нацlльие с....
ZieIschieBen n; с_ иепрямим иа
цілю ванням mitteIbares, indirektes
SchieBen n; иерозсів[аль]не с....
PunktschieBen n; иічне с.... NachtschieBen n; с.... площами РІап
schielJen n; с- по закритнх цілях
SchielJen n аиl verdeckte ZieIe;
с.... по площі FIiichenschieBen n;
с.... по рухомій цІлі SchielJen n
аиl bewegIiches ZieI;
показове

навчальне с.... БеІеhгuпgssсhіеВеп
с.... понад голови
(своІх
військ) ііЬегhбhепdеs SchielJen n;
с.... поодинчим
вогнем
EinzeIschielJen n; початкове с.... Ап
langsschielJen n; практичне с....
praktisches SchielJen n; розсі
вrаль]н~
с....
StreulschielJen n,
_Іеиег n; с.... роями Gгuррепsсhіе
Веп n;
руйнаційне с.... Zегstб
гuпgssсhіеlJеп
n; с.... світними
гарматнями
БеІеuсhtuпgssсhіеlJеп
n, Leuchtsatzieuer n; спробне с_
VersuchsschieBen n; точне с_ Рг;;
zisionsschieBen n; тривале с
DauerschieBen n;
учбове
с....
ObungsschielJen n; хемlчие с....
GаssсhіеlJеп n; с.... чергами Lagепіеuег n; с.... через амбразуру

n;

Scharten!euer n
стрlJJьбище n SchielJpIatz
ватне

т; при
с_ РгіvаtsсhіеlJ-Stапd т

стрільиий

SchulJ •.•

стрільииця f SchielJl-Staitе (, ..stand
т; с.... для бойового стріляиня
GelechtsschielJ-Stапd т
стрі.1lЬИО ", куля f OeschoB ", Ки
geI f; випадкове с.... БІіпdgііпgег
m; гостре с.... SpitzkugeI f;
гостре с.... з стаJJевим осердям
SpitzkugeI f ті! Kern; гвинтів

чаие с....

OewehrkugeI f;

доро

госвітивне с.... SpurgescholJ n; с....
з неповною оболоною НаІЬmап

teIgescholJ n; с.... з
ManteIgeschoB n; с.... з

оболоною
олив'яним
осердям БІеіkегпgеsсhоВ n; оли
в'яне с.... БІеіkugеІ f' панцеро

бійне с.... Panzer_, KernlgescholJ
протилетунське с....
TankgeschoB n; розривне с.... HohIspitzgeschoB n; світне с.... LeuchtkugeI
f; суцІльне с.... VollgeschoB n;
тупе с.... stumple KugeI f; с...., що
випало з гІльзи Ioses OeschoB n
стрімчастнй spitz zuIaulend (Бегg)
n;

стрlча f Беgеgпuпg f
стрlчечка f Бііпdсhеп

стрІчка

f

Бапd

n

", Бііпdсhеп ~; гу
Oummiband n; ІЗОЛЯ
цІйна с.... IsoIierband n; кулемет
на с.... Maschinengewehrgurt т;
мірча с.... MelJband n; набійна с_
Patronengurt m; наповняти на
бійні с....н gurten; орденська с....
Ordensband n; плазунова с....
Raupenband n, OIeiskette f; пора
хова с.... PuIverstreilen т; теле
графна с.... TeIegrammstreilen т
стрічковий Бапd ...
стробоскоп т Stroboskop n
строк т Frist (, Zeit t
строкатий (кінь) scheckig
строковець т <_івця) Zeitangeмова

с....

stеШе(г) т
страмило (для
т, _schuh т

спису)

LаnzепlhаIt

стругання n НоЬеІп ", SchnitzeIn n
стр ужка f HobeIs.pan т, НоЬеІп n
структура f Баu т, Oefiige n; с....
осередку АиіЬаи m еіпе. МШеІ

punktes

струм т Strom
Ios; великий

m; без с_у stromс.... Starkstrom т;
внсоко! напругн Носhsрап
nungsstrom т; змІнний с.... WechseIstrom т; малий с.... Schwachс....

strom т; с- мал6і напруги Niederspannungsstrom т; миогофа
з6вий с- Mehrphasenstrom
m;
однофаз6вий с- Einphasenstrom
m; первісний с- Primarstrom т;
пр6стий с- konstanter Strom т;
сталий с- Oleichstrom т;
трн
фаз6вий с- Drehstrom т
струмент т <_та) Instrument n,
ОегаІ

судн6
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струм

n; ветеринарний с- Уе!е

rinargerat n; вимfрчий с- Markscheldegera! n; в6жений с- ІаЬг
bares Оега! n; в6жений шанце
вий с- fahrbares Schanzzeug n;
здШмальний с- Aufnahmeins!ruтеп! n; зірний с- Visiergera! n;
ковальський с- Schmiedewerkzeug n; малий шаицевий с
ЮеіпgгаЬепgега!

n;

мірчий

с

MeBins!rumen! n; музичний с
Musikinstrumen! n; и6шений с
tragbares Ins!rumen! ", Оега! n;
н6шеиий шанцевий с- !ragbares
Schanzzeug n; свердловий с_
Bohrzeug n; шанцевий с- Schanzlgera! ", -zeug ", Erdwerkgerat n;
шевський с- Schus!ergerat n
струментовий ОегаІе ...
струмина f Stromung t, S!rom т,
Wassers!rahl т; відпропелериа
с- Schraubenstrahl т

струм6к т <_МІО\) ВасЬ т
стрункість
<_кости)
StrammЬеіІ f
струнко! (Гал.) позір! Stil\gestan-

t

den! Stillgesessen!
Erschiitterung t
стук m копит Hufschliige pl
струс т

стукач т Юорfег т
ступа тень т <_тня) Pedal ", ТгіІІ
Ьгеlt ", Klinke (; с- ножаи6і пе
редачі Tretleine f
ступІати, _ити schrei!en
tтупеневий Stufen ...
ступень т <_пня) Schrilt т
ступfiіка
Trittbrett ", Wagentritt
"'; с- вис6кого ляфета Bedieпuпgsаultгitt m
ступінь т <_пеня) Stufe
Orad т
ступіиь т <-ПНЯ) Orad т, Klasse
t, Rang т; виший с- ЬоЬегег
Orad т; найвищий с- hochste
Stufe t; 6рденський с- (кляса)
Ordensklasse t;
рядовий
с-

t

t,

Mannschaftsgrad m; середній с
Mittelgrad т; службовий с
Dienstgrad m; старший с- аIlегег
Orad m; старшинський с- ош
ziersrang m; с- стіісности Ver·
dichtungsl verhiiIlnis ", --stufe t;
с- широти Breitengrad m
ступневість t <_вости) Stu!enlfolge
(, _gang т
>-

стусан m Ргаll т
стяг m, штаllдар m Reiterfahne (,
Standarte (; с- комаиданта Кот

mandantenflagge f
n ZusammelL, Herunterlziehen n
стяг[а]ти zusammenlziehen, --schniiгеп, kOl1zentrieren
стяговий Standarten .•.
суверенний unumschrankt
_
сувереяність t <_ностн) Souvera·
стягання

піШ

f

сув61рий, _ро

grausam

сув6рість
НагІе

f

суглинок

t
m

streng,

ЬагІ,

<_рости)
<_нку)

scharf,

Strenge

t,

lehrniger Boden

т

m Oelenk n;
Sprunggelenk n

суг л6б

стрибний

"-

суд m ОегісЬІ n; бути пІд с-ом
іп
Untersuchung sein; вищий
воєиний с- Oberkriegsgericht n;
військ6вий с- Militiirgerich! n;
воєнний с- StaDlL, Kriegslgericht
n; гор6дський с- Burggericht n;
дивізійний с- Divisionsgericht n;
иайвищий воєнннй с- Reichsrnilitargericht n; окружиий с- Ве
zirksgericht n; полковий с- Regimentsgericht n; польовий с
Feldgericht n; с- чести ЕЬгеп

gericht n
Richter

СУДДЯ'"

т
СУдівн"щтво
військ6ве

т; віііськ6вий с

Auditor

n

с-

Oerichtswesen n;
Militargerichtswe-

sen n
судн6 n Schi!f n; адміральське с
Adrniralsschiff n; вlтрильие с
Segelschiff n; голівне с- Schlepplschiff ", _danlp!er m; конв6йне
с- Begleitschiff n; мореплавне с
Seefahrzeug n; мотор6ве с- Мо
torschiff n; розвідче с- Nach-
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судно

rich!elL,

Erkundungslschiff n;
торговельне с- I-Jandelsschill n;
учбове с- Schulschiff n;
учБО
во-артилерійне с- Ar!iIIerieschulSClliff n; шпитальне с- АтЬи
lanzschi!f n

судноходний sсhШЬаг

судочинство n Oerich!sverfahren n;
військово-карне с- МilШігs!га!

ver!ahren n

суєта f Nichtigkei! f
сузір'я n Oes!lrn ", S!ernbiId n
сукно n Б!о!! т, ТисЬ n; с- для
відзнак Abzeichen!uch n; голов
не с- на одяг Orund!uch n
суконний ТисЬ •.•
сукупність f <--ности) ОаnzЬеіІ (,

t

Oesam!hei!

СУJlЬфат т БиНа! n
суміжниll
anlgrenzend,

_Iiegend

t

t;

t
t

сумнів т Zweifel т
суперечннй widersprechend; с- по
рядкові служби dienstwidrig

суперечність

spruch

т

t

суперник т,
пег

m

<-ностн)

Wider-

антагоніст т

Oeg-

суперннцтво

", антагонізм т Oegnerschaf! t, Antagonismus т
суперпаліт т (газ) Diphosgen n,
Perstolf т
суперфосфат т Superphospha! n
супоня

_gurt

t

(--ні) КиттеІlгіетеп т,

т

супровід т (_воду)

Eskorte

t

супровіднНІ{ т

Begleitung

Beglei!er т
geleiten,

супроводнтн begleiten,
lеі! n geben

супротивні сть

nismus m

сурдут т

t

Rock
Waf!enrock т;

сурма

t

Ногп

Signalhorn "

<--ности)

т;

t,

Ое

Antago-

військовий с

с- улана UIanka f
n (Blasins!rumenl),

сурмач т Hornis! т,
bНiser т; вартовий

t

Kardangelenk n
Oelenk .•.
t Zusammens!oB т, Ое
menge ", Scharmiitzel П; с- бій
ців ZusammenpralJ т der БрііЬег;
бойова с- (Катр!-) Zusammen-

суставний
сутичка

ргаlJ т

_s!oBend,

суміжність
<_ности)
AngrenШПІ: f
суміш т chemische Mischung
газова с- Oasgemisch n
сумлінність
<--ностн) Oewissen-

haftigkei!

CX~Ma

т;
полковий с
т;
штабовий
с
SlаЬslгошре!ег т
сурмити blasen, Іготре!еп
сурогат т Ersa!z т; с- фуражу
Ersalzfultermit!el т
сусід т Nachbar т, Nebenmann т;
с- направо гесЬ!ег Nachbar т
сусідство n Nachbarschaft
сустав т Oelenk П;
кулястий с
Kugelgelenk n; задній с- Ьіп
leres Oelenk ,~; карданний с

schaftshornis!
S!abshornisl

ТгО/преІеп
с- ВетеіІ-

t <_ті) Dasein n; Haup!sache
(, Wesen n
сухар т Zwieback т
суходіл т Land n
суходільний Land ... , zu Lande
суходlльно-морський
Land- und
Бее ...
суцільний
еіпЬеіІІісЬ,
kompak!,
ltickenlos
суть

t

суцільні сть
(--ности) ЕіпЬеіШсЬ
keit t; с- наступу АпgгШsеіп

hei!

t

сучасний gegenwiirtig, neuzeitlich
сучасність
(--ности) 1etztzei!

t

Oegenwart

t

(,

сучка t Schwimmer т, Воіе t; ря
тівю\ с-, (мор.) Ret!ungsboje t;
світна с- Leuch!boje

сушарня
<сушіння

t

t

Trockenkammer t

n Trocknen n;

с- білизни

Wiischelrocknen n
сушняк т RaffhoIz n

t

сфера
ВегеісЬ т, БрЬііге (; с
вогню Feuerbereich т; с- дале
кого вогню Weitfeuerbereich т;

с- дійсного
вогню
ВегеісЬ m
des wirkIichen Feuers; с- піхот
иого вогню
Oewehrfeuerbereich
т; с- руйнування (міна) Бргеп
gungsbereich т
сферо!д т Sphiiroid n
схема f Sсhеша ", Skizze t; виКо
нувати с-у БсЬеmа n au!werfen;
с- дій Arbeitsschema n; загаль
на
С_
Obersichtsskizze t; с-
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схема

m;

заслонного

вогню
Sperrleuerс...
зв'язку
УегЬіп
т, -"kizze t; опера
тивна с- Operationsschema n; С
робіт Arbeitsschema n; розвідча
с... Erkundungsschema n; с... те
лефонннх сполучень
Schema n
der Fernsprechverbindungen; с...
тнлових установ Schema n der
Elappeneinrichlungen; с... траєк
торії F!ugbahnbi!d n;
с... цілі в

сховlанка
lегІіипі!

tl т Unlersland т, Unt, Unlersch!upl т, Zufluchtsort т; с... від важких гар
мат bombensicherer Unterstand т;
газова с... Gasunlersland т; с...
для стрілива Munitionsunlersland

схематичннй

schemalisch
схнл т Neigung t, Abhang т, АЬ
schilssigkeil (; с... бруствера, пе

t,

Бruslwеhгпеіguпg

т;
відворотннй с...
т; внутрішній с... ро
ву іппеге GгаЬепЬбsсhuпg
зад
нШ с...
ruckwarliger Hang т,

1n; с-..- для стійни Postenstand т;

житлова с... Wohnungsunlersland
т; с... на час трнвМн А!агm
unlerkunll t; тнмчасовнй с...
IШсhtigег Unlersland т, Nolunterstand т
сховнще n Au!bewahrungsort т
сходн рІ (_дів) Тгерре (; с... до
галерії Slollentreppe
сходитн herunlergehen; с... з дорогн аи! die Seite Ігеlеп
сходні рІ (_ні в) Einsleigbrticke
схожість
(->кости) Ahnlichkeit
схришування n Kreuzung f

t;

Нinlerhang т; крутий с... stei1er
т;
опуклий с... gеwб!ыe

Hang

Ббsсhuпg

t;

передній

с_

гор

бовинн Vorderhang т; положи
сти й с... abschtisslger Hang т;
угнутий с... ЬоЬ!е Вбsсhuпg:
с...
шляху SlraBenabschtissigkell
схилення n (гармати) Senkung

t

t;

t

схнлlити, _яти

senken, neigen,

t

Ьіе

t

gen
схід т (сходу)

Oslen

т,

с- СОИЦЯ

ostwarts;

східчастий tгеррепllбгmіg, _аЬпliсЬ

Zie!skizze f

редгру ддя
Кгопепlаll

на с-

Sonnenaulgang т; Пlвденннй с...
Stidosl т; півнlчннй с_ Nordosl т
східець . т (східця) АиНгШ т,
Stule t, Тгі!! т; с... для вяходу
З шанця Auslallslule t
східник т РаШгерре (, Раllгеер n
східці рІ (східців) 'k!eine Тгерре
(, ТгШЬгеНег рІ

skizze t;
dUl1gslp!an

Gegenhang

табор

Огіепl

т
сідальне Landekreuz n
табеля f (-лі) ТаЬеllе (, Lisle (;
т_ касаренного майна Kasernengeriil-Verzeichnis n; т_ рнштун
ку Ausrtistungsnachweisung t; т_
стійок Wacllposlenlabelle f
табельний ТаЬеllеп ...
таблиця t
Таlе! t;
гаслова т_
Signallale! t; логарнтмова т_
Logarithmentale! t;
стінна
т_
Wandlale!
Schaubild n; т_
стріляння SchuВtale! (; т_ траєк
торіі f!ugwandtale! t; т_ умов
ннх знаків ТаЬеllе
der уегаЬ
redelen Zeichen; т_ цілі в Zie!lаlе! t; т_ штатів Stiirkenachweis

«Т.

t,

t

табличка

f

Тііlе\сЬеп n

[т

табличннй Та!е! ...
табор т, табір т Lager ", Тгир
pen!ager n; бараковий т_ Ва
racken!ager n; військовий т_
Truppen!ager n; т_ воєннополо
нених
Kriegsge!angenen!ager n;
т_ для відпочинку

Ruhe!ager n;

збірний т_ Vегsашш!uпgs!аgег n;
звивати т_ еіп Lager аЬЬгесЬеп;

ізоляційний т_ Sonder!ager n; т_
інтернованих
ІпtегпіегtеR-,
Іп·
lernierungsl!ager n; літній т_
Sommer!ager n; наметний т_
Zeltlager n; облоговий т_ Бе
!agerungstrain т; т_ полонених
Ge!angenen!ager n; розбитн т_
Lager n aulsch!agen; розташову-
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табор

ватися т_ом

lagern; рухомий т_
bewegliches Lager n; ста[ва]ти
т_ом Lager n aufschlagen; сталий
т_ Standlager n; укріплеиий т_
Lagerfestung (; учБОвий т_ Тгцр
peniibungslager n
таборовий Lager ..•
таборувати lagern
табун т pferdeherde (; т_ коией
Pferdepark т
тавро n Marke (, Zeichen п; завідсько\ т_ Gestiitsbrand т
таємний geheim
таємш,к т VerstecL, Lauerlposten т
таємниця f Geheimnis n; держати
в т_і Geheimnis n breiten; служ
бова т_ Dienstgeheimnis n; три
мащ в_і geheimhalten
зовсім таємно streng geheim
та!ти, за _ уегЬеітliсЬеп
такелііж т Takelwerk п; [з] внений
т_ Hangetaue рІ
такт т Takt т
тактик m Taktiker т
тактнка f Taktik t, Gefechtslehre (;
т_ газової боротьби Gastaktik (;
т_ діяиня масами Massentaktik t;
т_ димових заслои Nebeltaktik t;
т_ летунства Fliegertaktik (; т_
получених родів військ Taktik t
der verbundenen Wafien; при
кладна т_ angewandte Taktik (;
ударна т_ StoBtaktik t; т_ удар
них колон Kolonnentaktik t
тактичннй taktisch, Gefechts ...
талои т Erneuerungsschein т, Та
тама

t

Оатт т, ОеісЬ т

[Іоп т

тамбур т ТатЬоиг т

танк т Kampfwagen т, Tank т;
важкий т_ schwerer Kampfwagen
т; водний т_

т;

Wasserkampfwagen

гарматній т_ Geschiitzkampfт, таппliсЬег Kampfwagen
т;
двоособовий т_ Zweimanntank т; T~ для прориву Еіп
bruchkampfwagen т;
колісно
плазуновий т_ Radraupenkampfwagen т; т_ командира РііЬгег
kampfwagen т; кулеметний т_
weiblicher Kampfwagen т; легкий
leichter Kampfwagen т; т_ни

wagen

щнльник
т;

(танків)

Tankzerstorer

одноособовий т_ Еіптапп
kampfwagen т; плавальннй т_

тека

Kampfwagen т;
проривний т_ Durchbruchskampfwagen т; середній т_ mitt1erer
Kampfwagen т; супровідний т_
Begleitkampfwagen т; швидко
хІдний т_ schnel1er Kampfwagen т
танковий Kampfwagen .... , Tank ....
танковище ", танкодром т Tankschwimmender

тара f Тага f
[hаfеп т
тарабан т, барабан m Trommel
тарабанити trommeln
[ТатЬош т

t,

таран т Sturmbock т, Widder
корабельний т_ Rammsporn

t

m;

m

тараска
Faschine (, Strauchbund
n; водна Т_ Wasser_, Senki~
faschine t; звичайна т_ Bekleidungsfaschine (; сапна т_ Sap-

penbiindel n
Faschinen ...
n Faschinenbekleidung t
mit Faschinen belegen,
befestigen

тарасовий

тарасування
тарасувати

t

тарілка
ТеНег т; відпружник6ва
т_
PufferteHer т; сідцева т_
SitzteHer т;
хлипакова
т_

VепtШеНег т
таріль т <_реля) ТеНег т
тартак т Sagemiihle t; водяний т_
Wassersagemiihle t; паровий т_

Dampfsagemiihle f

f

тасьма

band n

Вапd

n;

мІрна

._

МеВ

тахометр т Geschwindigkeitsmesser
т, Tachometer т
тачка
Кагге f, Han<L, Schieblkапе f
тачанка f Maschinengewehrwagen т
ташка
Tasche (. Марре (; т_ иа
струменти Werkzeug!asche (; на
бійна т_ Pa!ronen!ornister т; по
льова т_ Feld!asche f
тварина f Lebewesen n; в'ючиа т_,
в'ючак Lasttier n
тваринний tierisch, Тіег ...
тверджеиня n Behaup!ung f
твердість f <_дости) Festigkeit
Наг!е (, S!andhaitigkeit t;
У
волі S!andhaitigkei! f

t

t

t,

твір т <твору)

Gebilde ", Werk "

твориво n Erzeugnis n
театр т воеиних дІй
schanpla!z т
тека t Марре

t

Operations-

текст
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текст т Тех! т; иезашнфрованнй
т_ Кlarschrift (;
т_ присяги

EidesformeI f

тектура f Кагlоп т, Рарре (; аз
бестова т_ Asbestkarton т
тектурний КагІоп ...
текучість f <_чости) Fliissigkeit і,
fliissii(er Zustand т
телеграма f TeIegramm '"
телеграф т TeIegraph т, Регп
schreiber т; бездротовий т_
FunkteIegraph т, drahtloser ТеІе
graph т; букводрукувальиий т_
TypendruckteIegraph т; ДРОТОВИЙ
т_ OrahtteIegraph т; земиий т_
ErdteIegraph т; т_ Морзого
MorseteIegraph т; оптичний т_
LichtteIegraphie (; переносний т_
tragbarer TeIegraph т; тичковий
т_ StangenleIegraph т
телеграфlст т TeIegraphist т
телеграфія f TeIegraphie f
телеграфннй leIegraphisch, TeIegraрЬеп ..•
телеграфуватн
drahten, teIegraрЬіегеп
телескоп т РегпгоЬг "', TeIeskop '"
телескоп[іч)ний teIeskopartIg
телефон т Fernsprecher т, Те!ерЬоп "'; бездротний т_ drahl!oses Те!ерЬоп "'; індукторний т_
Induktionsle!ephon "'; нагрудиий
т_ Brustfernsprecher т; настіль
ний т_ Tischfernsprecher т; по
льовий т_ Fe!dfernsprecher т;
стінний т_ Wandfernsprecher т;
форпосннй
т_
Vorpostenfern_

sprecher т
телефонІст т

Te!ephonist т
телефонннй Те!ерЬоп ...
телефонограма f Fernspruch

т·

прнйняти т_у Fernspruch т аиІ:

пеЬтеп
телефоном т leIephonisch; гово
рити т_ lе!ерЬопіегеп
телефонувати Іе!ерЬопіегеп
темп т Т_тро "', Oangart f; т_
стріляння SchuВtempo n; т_ хо
ду Marschtempo n
температура f ТетрегаІиг f;
т_
замерзаиия Oefrierpunkt т;
т_
згорання Verbrennungslemperalur
f; т_ кипlиня Siedetemperatur f;
т_ повітря Lufltemperatur f

техніка

темрява f Finsternis f
тендер т Tender т
теодолІт т MeBscheibe, Тheodolit т
теперішність f <-ности) 1etztzeit (,

Oegenwart f

тепло n Warme f
тепломІр т ТЬегтотеlег n
тераса f Terrasse f
терези рІ <_зІв) Waage (; десят
кові т_ OezimaIwaage f
терен т Oe!ander n, Теггаіп n;
відкритий т_ offenes OeHinde "';
т_ операціі Operationsgebiet "';
проміжний т_ ZwischengeIande n
тернторія f ОеЬіеl n, ТеггіІогіит n

lerritoria!

територlяльний

терка

f Reibeisen '"

терковий Reib ••. , RеіЬеіsеп ..•
термін т
Тегтіп
т,
Frist (;
довгий т_ Iange Frist (; т_ зо
бов'язаиня Verpf1ichtungszeit (;
короткий т_ kurze Frist (; пер
шого т_у zum ersten Тегтіп (gehбгепd);
т_ призову ЕіпЬеги
fungstermin т; т_ служби Oienslzeil (; упустити т_ Тегтіп т

iiberschreiten

терміиовий Тегтіп ...
термlиовість f <-вости)

keil f

Oringlich-

терміт т Тheгтi! '"
термометр т Тheгтoтeleг
мописиий
Ьег т

терплячість

keit f

т_

f

n;

са

Temperaturschrei-

<_чости)

.

OuIdsam-

терпуг т Hufraspe! (, РеіІе f;
квадратовий т_ vierkantige Реі1е
(; круг ЛИЙ т_ Rundfeile f
тертя n Reibung f
тес т gehobeltes ВгеІ! '"
тесак т SlutzsabeI т
тесля m Zimmermann т
теслярський Zimmermanns ...
тетрил
ТеІгапіІготеlЬуІапiliп
(ТеІгуІ)
технік т Techniker т
техніка f Technik (; т_ бігу Lauftechnik (; т_ бойового застосу
ваиия зброі Technik f Шг die

m

n

Kamplverwendung der Wal!e'

т_

зв'язку Nachriclltentechnik (;' .Т_
занурюваиня

керівництва

Tauchlechnik (, т_
Fiihrungstechnik (;
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техніка

летунська т_ Fliegertechnik f; т_
наказодавства Belehlstechnik f;
т_
пострілу
SchieBltechnik f,
_veriahren n; т_ рисування
Zeichnungstechnik (; т_ стріляння

SchieBtechnik f
теча f Leck n
течнво ", плин т Fl!issigkeit (;
охолодне т_ Kiihlll!issigkeit (; т_
для компресора Brernsiliissigkeit
течіння n FlieBen n
[1
течія f Strorn т, Strornung (; по
вітряна т_ Luftzug т
течкий iliissig
тибель т БІill т, ОііЬеl т; стале

внй т_ Stahllstilt т, _diibel т
тил т Riickeu т,
Hinterlaud n;
далекий т_ Heirnatgebiet ", Ніп
terland n; з тилу von riickwarts;
найближчий т_ Нintergelande n
тиловий riickwartig
тимчасовий Not .. , vorlanlig, vor__ iiЬergehend, provisorisch,
zeit-

wei1ig

тин т Zaun т, Hiirde (; дротяний
т_ Orahtzaun т; переносний т_

tragbarer Zaun

т

тип т Туриз т, Тур т; т_ літака
Flugzeug!yp т; нового- типу
пеиег Аг!

f

тнповий !ypisch
тирса f Sagespane р l
тиск т Oedrange n, Andrang т,
Пгnсk т; високий т_ Hochdгnck
т; т_ газу Oasdrnck т; т_ ко
ліс Raddruck т; найбільший т_
газів Hochs!gasdruck т; низький

т_ Un!erdruck т; т_
druck т; паровий

бсн Achsenт_ Оатрl
dгnck т; т_ поверхні Bodendruck т; т_ пові~ря Lultdruck

т·

т_ угбру АиНГlеЬ т

тис~ення n DrUcken nі

Т_ атмо"

_сфери Lu!tdruck т; т_ газу Oasdruck т
тнснутн driicken
тиснути driicken; т_ся sich driicken,
sich drangen, sich pressen

титул

т

ТіІеl т;
т

Oiens!ti!e!

титулярний

служБОвий т_

charakterisier!
тиф -т Typhus т; черевний т_
Bauchtyphus т
тиховій т (_вію) !еісЬІег Wind т

товмачити

тихоплавний lеісЬ! schwimmend
тнчина f Stab т, S!ange (, k!einer
Р!аЬ! т;
гаслова т_ Signa!-

s!ange f
f Oes!ange ", kleine
Stange f
тичити rnarkieren
тичка f MeBs!ange (, Landmarke (,
Abstecks!ange (, Pike!!stab т
тнчковий Stangen ...
тичкувати, ви- abs!ecken, trassieren
тИша f S!ille (, Ruhe f
тікання n Fliehen n, Wegi1iehen n
тіло n Когрег т, Leib т; т_ гармати Oeschiitzkorper т; інерцій
тичинка

не

т_ іпепег Когрег т;

т_ ку

лемета Maschinengewehrkorper т;
т_ міномета Minenwerierkorper
т; плавальне т_ Schwimmkoгper
т; течне т_ Fliissigkeit (, ilив
siger Кагрег т
тінь f (тІні) Schatten т
тіснина f Enge (, EngpaB т, Оеіі
lее n; Hohlweg т, EngstraBe f
тіснити driicken, driingen, beengen
тканина f Oewebe n; т_ бальоно
вої поволоки Ballonstofi т;газонепрониклива
т_
gasdlchtes
Oewebe n; прониклива т_ durchIassiger БІо!! т; т_ протигаза

Maskensto!! т;
dengewebe "

шовкбва т_ Беі

тканинннй Oewebe ..•
тло n Hintergrund т (Вild)
товар т УіеЬ n, Rindvieh n; Ware
(; шевський т_ Schusterware (;
назарізний т_ Sch!achtvieh n
товариство n Уегеіп т, Oese1lschaft (; т_ бувших вояків Кгіе

gerverein

т;

Т_ поВітрян6і

но ..

мунікації Luftverkehrsgesellscha!t
(; споживче Т_ Konsumverein "1-;
стрілецьке т_ Schiitzenverein т
товариськість f (_кости) Kamerad-

schaf! f

товарнш т Kamerad т, Oenosse
т; т_ ббю Kampflge!ahrte т,
_genosse т; т_ збрбї Wa!!enbruder т; т_ ПО пблку Regimentskamerad т; т_ по службі Oienstgenosse т; фронтовий т_ МіІ
kiimp!er т, Kriegsgefallrt~ т
товмач- т 'Oo!metscher т
товмачити iiberse!zen
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товш\

товпа
товща
реп

f GеШmmе! n
f Dicke (, Masse (,

Кlum-

т

товщина f Dicke f
токарка f Drehbank f
толок т (Pumpen-) КоlЬеп т; га
зовий т_ Gaskolben т; т_ зам
ка (арт.) Versch!uBkolben т; ру
хомий т_ beweglicher КоlЬеп т
ТОЛОК0 вий КоlЬеп ..•
толочити niedertreten (Saat)
толуол т Toluol n
толь т (толю) Dachpappe
тоиа f Топпе f
тоиаж т Tonnengehalt т
топити schmelzen
тсіплеиня n Schmelzen n
топір т (-пора) ВеН, АхІ f
топляво n Brennholz n, Brennmateтіаl n; иафтове T~ ОllЬгеппstоіі
т, _feuerun~ f
топограф т Topograph т
топографічиий topograpl1isch
топографія
GeНindelehre (, Торо-

f

graphie f

топорище n Stiel т ат БеН
топп\ти niedertreten, уо11tтеІеп
тор т StraBelL, Streckenlrand т;
залізничнА Т_ Geleise n;
за
пасний т_ Ausweichgeleise тЬ
торба f Tasche f, Марре (; ко
вальська т_
Beschlagzeugtasche
(; Т_ на клуики Gepacktasche f;
т_ на крупи
Griitzsackchen n;
т_ на овес РтеВ_, Haierlbeutel
т;
т_ иа сіль
Salzsiickchen n;
т_ на сухарі Brotlsack т, -beuІеl т; речова т_ Geriitetasche f;
санітарна т_ VегЬашL, SапШitsl
tasche f; фуражна т_ FuHerbeutel т
торбина f Tasche f, Beutel т; т_
на скид[ування] донесень АЬ

wurltasche f

торкІатися, --"утися

gehen

ториістра

f Tornister

ЬеІтеііеп,

ап

т; здіймати

Tornister m ablegen; надя
Tornister m umhangen;
Tornister т packen
торпеда f
Torpedo n; викидати
т_у
Torpedo n ausstoBen; ви
т_у

гати т_у

пакувати т_у

пускати

т_у lапсіетеп

І

точка

торпедник т
дровий т_

Torpedoboot n; есю!
groBes Torpedoboot n,

ТогреdоЬооtszегstбrег

т;

учБО-

Torpedoschulschill n
Torpedo .••
торпедоносець т (_сця) Torpedo!Iugzeug n
торф т Tor! т
торчак т StraBenpf1aster r,
тотожність f (_ностн) Identitiit (,
vo11ige Obereinstimmung f
точило
n Schleilvorrichtung f;
кам'яне т_ Schleilstein т; шмір
ге леве т_ Schmirgelschlei!vorrich.
tung t
точильннй Schlei! ... , Wetz .•.
точити schlei!en, wetzen; roHen
точка f Punkt т; вихідна т_ Ausgangspunkt m; т_ влучання Тге!!
punkt т; т_ влучання гарматня
GeschoBanschlag т; вогнева т_
Feuerpunkt т; геометрична т_
geometrischer Punkt т; допоміч
на т_ Hilfspunkt т; доп омічна
т_
націлюваннн
Hilfsrichtpunkt
m; т_ зачепу Eingriiispunkt т;
т_ зустрічі Tre!lpunkt т; т_ ки
пІння Siedepunkt т; контрольна
т_ KontroHpunkt т;
кульміиа
ційиа т_ Hohepunkt m; мертва
т_ toter Punkt т;
найвища т_
ScheiteL, Hohelpunkt т; иай
глибша т_ Tiefpunkt m; т_ иа
цілювания Ziel_, RichC. Visierlpunkt т; иульова т_ Nullpunkt
т;
т_ опори Anhaltspunkt т,
Widerstandspunkt т; т_ опори
гарматиьої ціви
Lagerpunkt т
eines Geschiitzrohres; орієитацій
на
т_
Orientierungspunkt т;
осиовна с_ Grundpunkt т; т_
падання
Aulschlagpunkt т; т_
пересічі Schnittpunkt т; почат
кова т_ Anfangspunkt т; при
родня т_ паШгliсhег .Punkt т;
т_ розриву Sprengpunkt т; се
вий т_

торпедовий

редни

т_

влучання

тіШетет

Treffpunkt m; т_ стояння Standpunkt т, Standort m; тригоно
метрична
т_
trigonometrischer
Punkt т, Netzpunkt т; т_, що
означає дерево Baumpunkt m
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т6чність

т6чність

f

<-ности) Oenauigkeil (,
Prazision (; т_ влучення Тгеl!
genauigkeit І; графічна т_ ри
сунка geographische Oenauigkeit
еіпег
Zeichnung; т_ мірила
Prazision
des MaBslabes; на
ближена т_ anniihernde Oenauigkeit 1; т_ стріляння SсhіеБ

t

t

genauigkeit f
f Oras n;

трава

Oras n

в'яла т_

welkes

f Schulter_, Seitenlwehr
{, Traverse {; головна т_ фор
Mitteltraverse t; задня т_
Riickenwehr (; казематова т_
Hohltraverse {; проміжна т_
Zwischenlraverse {; середня т_
Mittelschulterwehr t
традиція f Oberlieferung f
траект6рія f Flug_, OeschoBlbahn
f, Wurflinie f; звисла т_ sleile
Flugbahn f; наземна т_ РlасЬ
flugbahn t; пол6жиста т_ РlасЬ
ЬаЬп f; світна т_ Leuchtspur {;
серt!дня
т_
Mittelilugbahn f;
стрімка т_ Slei1bahn f
трактор fn Zug_, Schlepplmaschine
f, Traklor т, Kraftschlepper т;
т_ ваговіз Last!traklor т, ..zugmaschine f; гарматній т_ Ое
schiitzzugwagen т; плазун6вий
т_ Raupenschlepper т
тракторний Traktor ...
тралер т Minenlsucher т, _suchboot n; мінний Т_ Minensucher 1n
трамплін m (д6шка до зіскоку)
Sprungbrett n
транзит т Transil т, оитсыьгr f
транслятор т Uberlrager т
трансляція t Oberlragung t
трансмісія f Oberseztungsgelriebe n
трансп6рт т Transporl т; автомОБІльний т_ Аиlо_, Kraltwagenltransport т; військ6вий т_ МіІі
lаг_, Truppenllransport m; в6дний
воєнний
т_ Wasserlransporl т;
т_ Kriegstransporl т;
в'ючний
т_ Tragtierkolonne (; т_ для зо
середження Aufmarschlransport т;
,вакуаційний т_
Abschublransрогl m; т_ з відпуск6вцями Urlauberlransport т; залізничий т_
Bah!L,
Eisenbahnltransport т;
збірний т_ Sammellransporl т;
траверза
та

Ukr.-dtsch.

16

трнвалість
колісний

т_

рог! т;

поєдинчий

рог!
ний

санітарно-автомоБІль
SапшitskгаftWllgепlгапs

Wagenlransporl m;
масовнй т_ Massenlransporl m;
масовий стратегІчний т_ Massenaulmarschtransporte рІ' мобілі
зацlйиі т.....и МоЬilmасішпgslгапs
porte рІ; морський т_ SeetranSport m; назадній т_ R!ickbelorderung f; повітряиий т_ Lulttгапs

т_ Еіnzеl

transporl т; польовий т_ Feldtransport m;
т_
постачання
Nachschublransporl m; річковий
т_ Wassertransport m;
санітар
ний т_ Sanitiits_, Krankenllransm;
т_

рогl т; суходlльннй т_ r.andtransporl т; тваринний Т_ Tragтракторний
т_
tierkolonne (;
Kraftzuglransport т; харчовий
т_ Verpllegungslkolonne f, _Iransрогl т; т_ х6рих Krankentransрогl т; т_ худ6би Viehzug m
транспортир т
Transporleur т,
Oradmesser т, MeBkreiВ m
транспорт6вий Transport ...
трансформатор m Transformalor m
трансформувати transformieren

t

ТгапсЬее f. ОгаЬеп т,
Laufgraben т; т_ підк6пу Мітрапез m Trapez n
[nengaDg n
траса
Trasse f, Linienliihrung
трасування n Trassierung (, LinienІііЬтип!! f; т_ лlніі Linienfiihrung
траншея

t

t

f, Absleckung f der Linie

трасуватн Irassieren, abslecken
трензель m <_ля) Trense f; т_ до
навчання Schulterlrense f
трензельний Trensen ...
трен6ваність f <_ности) оеііыеіl f
тренування n ОЬип!! f. Тгаіпіп!! n;
тренування
наступів
Angriffs-

voriibung f
тренувати ііЬеп, eindril\en, Ігаіпіегеп
триб т Zahnrad n; заСJ<ОЧИИЙ т_
Sperrad n; тяговий т_ Triebrad n
трибовий gezahnl, zackig
тривалість
<-лости) Оаиег
т_
діі Wirkungsdauer (; т_ діі газів Wirkungsdauer f der Oase; т_
ль6ту Flugdauer
т_ мобілі
заl\іі Mobilmachungsdauer (; Т_
прох6ду Spaziergangsdauer (; т_

t

t;

t;
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тривалість

руху Marschdauer (; т_ транспор
ту Transportdauer f
триверстівка f Drei-Wersl-Karte f
тривкість f <--кости) Haltbarkeit (.

Dauerhaitigkeil (. Festigkeil f
(Stand); т_ вибухових речовин
Festigkeit f der Sprengslo!fe

тривога

f

Аlаnn

m; бити на т_ у

Аlагт т schlagen;
бойова т_
Oe!echtsalarm m; вогнева т_
Feueralarm т; газова т_ Оав
аlагт т; летунська т_ Fliegeralarm т; иlчна т_ Nachtalarm
т; облудна т_ blinder иіnn т;
т_ перед повіддю Wasseralarm
т;
пожежна Т_ Feueralarm т;

тиха т_ вliIlег Аlагт т
тривожити, ПО_
alarmieren,

be~

unruhigen. aufregen

тривок т <_вку)

Оаиег

(;

т_ го

ріння Вгеnn[ dauer (. _Нinge f
тригонометрія f Trigonometrie f
трикрил т,
трикрилий літак т
Dreidecker т
трикутник т Dreieck n; поворіт
ний т_ diehbares Dreieck n; т_
похибок Fehlerdreieck n; т_ сил
Kraftedreieck n (Mechanik); то
пографІчний виміровий т_ МеВ

dreieck n

тринІжок т, _жка f ОгеilиВ т;
унlверсальний'т_ Einheitsgestell n
тринІтротолуол т ТгіпіІГОІоlиоl n
трифосген т Triphosgen n
трійюіми zu dreien
тріск т 1<паll т. КгасЬ т, Koakтріскати, по_ platzen. bersteo [ken n
тріскотня n Oekrach n, Oeprassel n.
КгасЬеп n
тріянгуляцlя f Landesvermessuog (,

Triangulation f

трок т Sattel[riemen т. _gurt m
тротил т ТгоІуl n;
пороmкува
тий т_ Pulvertrotyl n
трофей т ТгорЬііе (, Siegeszeichen

n, Beutestuck n

f

(, Rohr n, Rohre
т_ Windkaoal
AuspulL, AusвІоВ[гоЬг n; всисна т_ Saugrohr
n, EinlaBkanal 1,,; дренажна т_
Drainierungsrohr n; газова т_
ОавгоЬг n; зорова т_ Sehrohr n,
Spahglas n; зорова т_ на шта-

труба

(;

т;

ТготреІе

аеродинамІчна

випускна т_

тужавість

тиві ОевІеlliегпгоЬг n; передня
т_ Vorderrohr n; пристав на т_

Au!steckrohr n; провітрювальна
т_
Windlang т; сталева т_
Stahl[rohre (. ~оЬг n; трубити

в т_у ТготреІе f ыаеп;;
цен
тральна т_ Zentralrohr n
трубач т Blaser т
трубити (ТготреІе) ывеп,' Ігот
реІеп
трубка f Р!еі!е (, Rohr n. RohrсЬеп n;
т_ багатократної дії
Mehrziinder т; викидна т_ AusвІоВгоЬг n; витяжна т_ (арт.) АЬ
reiВziinder
т;
вlддихова
т_
Atemschlauch т; т_ вогнемета
Strahlrohr n; денна т_ Bodenziinder т; залізна т_ Еівеп[-гоЬг

n,

der

~оЬге (;
т;

запальна т_ Вгап

зарядна т_

Ladebuchse (;

мідна т_ КирlеггоЬг
телефонна т_ Ногег

n; мі кр 0т;
моно
кулярна оптична т_ Monokular!егпгоЬг n; т_ овороті РіУоІ
gabelrohr n; окулярна т_ Еіп
bliclL, Augen[rohr n; паровІд
вІдна т_ ОатрlгоЬг n; підпаль
на т_ Brandrohre (; телефонна
т_ Sprachrohr n;
т_ ударника
Schlagbolzenrohr n; уставляти
т_у Ziinder т еіовlеllеп;
цен
тральна т_ МШеlгоЬг n
трубчастий rohren!ormig
трудність f <--ности) Schwierigkeil
(; трудності траиспортові Transportschwierigkeiteo рІ
труІти vergiften
труна f Sarg т
труп т Leiche f
трус т Durchsuchung f
трусити, по_ (Наив) durchsuchen
трусіння n Schiitteln n. Riittel0 n
трусливий

leig

трусливість f <_вости) Feigheil f
трусня n Schiitleln n. Riitteln n
трям т Balken т; подовжний т_
Langs[balken т. _trager т; попе
речний т_ Quer[balken т, _trager
трямовий Balken...
[т
трюм т Schiffs_. Lade[raum m

туболець т <--льця)

Laodeseinwoh-

тугий вІгаі!, stramm
[оег т
тужавий zahlliissig, zah
тужавІсть f <_вости) Zahlgkeit

t
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тужурка

t

t

тужурка
Litewka
тулятися вісЬ dгilсkеп, вісЬ всЬтіе
gen, вісЬ ргеssеп
тулуб т Rump! т:
т_ літака
Fl\tgzeugrumpf т:
т_
човна
Bootskorper т
туман т Nebel т, Staubwolke t;
т_

густо і

пилюги

dicke Sta\tb-

Г: иизькяй т_ Bodennebel
туманний пеЬеlig, diesig
[т
тумба
РlовІеп т, Socke! т; поворітиа т_ гармати DrehgestelI n

wolke

n:

t;

шельие т_ Stangenzug m; елек
тричне т_ Motorzug т; кlине т_
Pierdezng т; людське т_ Мапп
scha!tszug m;
мехаиlчне
т_

t

тун~ль т Типпе! т

тур т &hanz_, Sappenlkorb т
турБІна f ТuгЬіпе
водяиа т_
Wasserturbine Г: газова т_ Оав
!urbine (; парова т_ Оатр!
турБІнний ТurЬіпеп . . .
[ІигЬіпе f
турбуватн, по_ beunruhigen, аиl

Кraitzug

regen, storen

Fortsetzung (;
т

пеhmеп:

т_

тваринне т_ апіта

т;

тракторне

т_

тяг лом рег АсЬве
тяговий FUhrungs .. О, Zugs ...
тяготlния n иазад Hecklastigkei! (;
з т-'lм иапер~д vorlastig; т_ иа
хвіст (літак) Schwanz!astigkeit t;
з хвостовим т_ям schwanz!astig

тягота

f Schwere t

schwerkrank
m <-ого) Schwerverwundete( г) m
тямкий, тямущий verniln!tig
тьмарити, по_ vernebe!n, verdecken
тьмяний diesig
тяжкохорий

тяжкораиеиий

датн тягу ReiВaus

злучняй

bindungsstange Г: спускний
(кулемет) Abzugsstange t

m;

\icher Zug
Kraftzug т

t:

туркіт т воза Wаgепgегаssе! n
тюрма f Oe!angnis n; завдавати
в т_у іпв Оеf1iпgпіs werlen
тютюн т Tabak т
тяг т Zug т, Ziehen n: дальший т_

ув'язнення

тягар m Last (, Oewicht n: т_ в
льотІ Fluggewicht 'п: головиИй т_
Schwergewicht
т_ заряду Ladegewicht n; т_ повІтря Lu!tgewicht
n; частииний т_ ТеШаs! f
тягар~ць m <_рця) Oewich! n
тяглІсть f <-лости) Stetigkeit
т_ діі Aktionseinheit f
тягло n Zug т, Zugleistung t; ди

Уег
т_

у
убезпечІати, -ити вісЬегп
gesichert: бути у--им
geschiltzt веіп, gesichert веіп: ап
Вег ОеlаЬг веіп
убезп~чения n Sicherung f
уби[ва]тиt6tеп, schlachten, erschlagen
уБИтий т <-ого> Оеіаl1епе(г) m
убитий ІоІ, getotet: у_ газом Оав
убійиий tбtIiсЬ
[tod т
уБІр т <убору) (одяг) Schmuck т,
Unilorm Г: головний у_ Корl
bedeckung
парадиий у_ Ра
убезп~чений

t:

radeanzug т: полотияиий у_
Drillichanzug т: робітничий у_
Arbeitsanzug т: служБОвий у_
Dienstlkleid n, _ІгасЬ! (, ..anzug т
убраиня n Anzng т, Юеіd n
убуток т (людей) Уегlив! т, АЬ
gang т: д~нний у_ Tagesverlust

16"

m;

поповнити у_

Abgang

т ег

giinzen

увага

t Achtung t, Aulmerksamkeit

(, Rilcksicht t; взяти на у_у Ье
rilcksichtigen; дати иа у_у аи!
etwas aulmerksam шасhеп; звер
пІти у_у Aulmerksamkeit t аи!
etwas lenken; мати на увазІ іт
Auge behalten
уважати aulpassen, achtgeben, Ье
obachten
уважливий bedachtsam, au!merksam
у[ві]брати,
вбирати
absorbieren,
versch\ingen
увільнlити, -яти Ье!геіеп
увімкнення n
Schaltung

schaltung f

t,

Еіп

eilL, ЬегеіпlіііЬгеп
ув'язнення n НаН (, Oewahrsam тln

ув~сти, уводити
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ув'язування

n

n,

n

ув'язування
Anbinden
Fesse!n
ув'язувати binden, anbinden, lesse!n
увязь
(-зі) Fesse!
УГJlиБJlений yertiefj
УГJlиБJlення n Vertielung (, ЕіпЬаи т
угнутий hoh!, konkay

f

f

:угнутість f (-тости) KonkaYiliit t
угода f Abkommen n, Vertrag т,
Verstandigung (; Женевська у_
Оепlег Abkommen n; у_ про при
мнр Waflenstillstandsyer!rag m
уголь т , гл. вугіль m
угрупування n O!iederung (, Огир
pierung (; у_ аРТИJlерії АгІillегіе
gruppicrung (; бойове у_ Ое
lechtsgliederung (; у_ ВГJlиб Тіе
fengliederung t; у_ вширш Вгеі
tengliederung (; у_ до юlступу
Angri!!sstellung (; у_ до походу

Marschlgliederung (, .J.ufstellung f
einschraubbar
_чувати einschrauben;
у_ся,
_чуватися
eingeschraubt

у(винтний

у(винlтити,

werden

", СИМУJlювання n Уог
tauschen "
у дар '/1'
Sch!ag т, АпргаН т,
StoB т, Stich т; боковий у_
Seitensch!ag т; у_ в порожияву
LuftstoB т; відбивати у_ НіеЬ
m рагіегеп; у_ гарматня Ое
schoBleinschIag,
.J.ulschIag m;
завдавати у дарів Schliige р! уег
setzen; у_ веСJlа RuderschIag m;
вогневий у_ FeuerstoB m;
у_
гарматня
OeschoBaufsch!ag m;
ГОJlОВНИЙ у_ HauptstoB m; зво
ротний у_ (фехт)
Nachhieb m;
зустрічиий у_ Begegnungsanprall
m; у_ копита HufschIag m; у_
мечем Schwertstreich m;
у_ иа
ба(нети BajonetC, Sturmlangriff
m; обопіJlЬИИЙ у_ gegenseitiger
SchIag m; підготовити у_ на
ба(иети den Bajonettangriff Уог
ЬегеіІеп;
повторний у_ wiederholter SchIag m; простий у_ еіп
lacher StoB т, SchIag m; рішу
чий у_ entscheidender SchIag т;
у_ з розмахом StoB т ті! Ausудавання

іаll;

m;

у_ руб3J1ЬНОЮ зброєю НіеЬ
смертеJlЬНИЙ у_ з МИJlосердя

OnadenstoB m; у_ сонця Sonnenstich m; сполучний у_ Усг-

указ

bindungsschIag m; упередний у_
VorbeugungsschIag m; у_ УСJlід
NachstoB m; У_' шаБJlею Siibe!hieb m
у дарнти еіпеп Sch!ag yersetzen
ударний StoB ... , Sch!ag •..
ударник т
Sch!agboIzen т; у_
трубкн Ziindbo!zen т
удосвіта уог Tagesanbruch
удосконалlювання ", _ення n Spezialisierung (, Veryol\kommnung f
уживатн yerwenden, gebrauchen; у_
масово massenartig yerwenden
ужисько " Futterstrick т
ужиток т Oebrauch т;
віддати
до СJlужбового у_у іп Dienst т
stellen
ужнточність t (-ности) Verwendbarkeit (; воєнна у_ Kriegsyerwendbarkeit f
ужиття n Verwendung '; у_ від
повідно
до ступня
dienstgradmaВige Verwendung (; у_ зброї
\Valfengebrauch т; необхідне у_
зброї notwendiger Waflengebrauch
т;
тактичне у_ taktische Уег
wendung f
узагальнення
"
Verallgemeinerung f
узагальиlити, _ювати yerallgemeinern
узбережжя n Kiiste (, Strand т
узбіч (_бочі) f Abhang т; кру
та у_ steiler Abhang т
узбочина f Kehle f (еіпег Festung)
узброєний bewallnet, geriistet; у_
до війни kriegsgeriistet
узброєння " Bewallnung (; торпе
дове у_ Torpedobewaffnung f
УЗБРоlіти, _юватн bewallnen, Ье
sti.icken, ausrilsten
узвіз

т

(_возу)

lahrt (;

Іеп т
узеМJlений

Aulfahrt (, ZuAbsteigstoI-

мінннй у_

geerdet
", --ювання " Erdung
(, Erden "
узеМJllитн, --ювати erden einerden
уздfбнення n Beliihigung "
УЗJlісок т, узлісся" Saum т (des
WaIdes), Lisiere f '
УЗОJl т (узтІ) Knoten m

узеМJllення

YK~ опа~~~~~ІаВ\;- ПОМИJlуван-
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указник

указник т
ука~lув]ати

zelgen

Nachschlagebuch n
hinweisen, bezeichnen,

укінчення n Beendigung (; у_ вІй
ськової служби Аыи!f т des Мі
Iitiirdienstes; у_ служби ОіепвІI
аЬІаи! т, _всЬІиВ т
уклад т Vortrag т; Anordnung (,
System n; у_ тіла Korperbau m·

у- ровів Grabensystem n
'
n Packen n, Zusammenlegen n
укол т Stich т;
у_ кІнжалом

укладаНJlЯ

ооІсыІовB т, _вІісЬ т; у_ спи
сом Lanzenlhieb т, _вІісЬ т;
простнй у_

einfacher Stich m
ver!kiir-

укоРоlтити, _чуватн аЬ_,
'еп

укочений glaHgerollt
укочування n Glattrollen n
укоlчувати,
_тити
glаЩгоllеп,

_walzen

Украіна f Ukraine f
украінський ukrainisch

українізований ukrainisiert
укривало n Decke

укРИlваlти

f

decken, eindecken, verstecken; у_ перед оком ворога
вісЬ der Sicht entziehen
укриття t голови Kopfdeckung (;
у_ проти стеження Deckung t
gegen Sicht
укріплений befestigt
укріплення n Befestigung t, РевІе
t, Befestigungsanlage (; берегове
у_ Юіstепlwеhг f,
_befestigung
f; групове у_ Gruppenbefestigung
t; у_ домів до оборони H1iuserbefestigung (; земляне у_ Erdwerk п, Verschanzung f; у_
місцевости Geliindeverst1irkung f;
у_ населеного пункта Ortsbefestigung f; у_ оборонного пояса
Giirtelwerk п; опанцероване у_
Panzerbefestigung f; передмосто
ве у_ Briickenkopf т; передове
у_ AuBenwerk n; побіжне у_
fШсhЩ:е Befestigung f;
у_ по
зицій Stellungsbefestigung f; по
льове у_ Feldbefestigung f, feldm1iBige Befestigung f; піхотне у
Infanteriewerk п; постійне у_
Dauerbefestigung f; поспішне у
Notbefestigung f; прикривне у-

умовність

Deckwerk n; провізоричне у_
provisorische Befestigung f; у_
смуг
Zonenbefestigung f; спо
рудж[ув)ати у_ Befestigungen рІ
anlegen; стале у_ st1indige, perтапепІе
Befestigung f; тилові
у_н
riickw1irtige Befestigung t;
тимчасове у_ Behelfsbefestigung
f, fШсhtigе Befestigung t; фал
шиве у_ Scheinanlage f
укріпlляти, _ити befestigen, ВеІе
stigungen рІ anlegen; у_ся, _йтися
sich befestigen
улан
т Ulan т;
старший у_
Oberreiter т
у ланський Шапеп ...
улаштування Einrichtung (; вну
тріШнє у_ Inneneinrichlung f
улаштІовlувати einrichlen
улоговина f Geliindemulde f, ТаІ
kessel т
умбра f Umbra n (braul!er Farbstoff); природня у_ Umbra n
умивальня f Waschlstube f, _уогrichlung f
умнвання n Waschen n
умирання n АЬІеЬеп n
уміння n Коппеп n
умІІститн, _щати unterbringen, рlа
сіегеп;
у_ся, _щатнся Platz m
finden
.
умова t Verabredung f, Abmachung
f; мирова у_ Friedensbedingung
f; попередня у_ Vorbedingung t;
у_ про виміну полонених Аив
wechslungsverlrag т
умовини рІ <-вин) УегЬііІІпівве рІ,

Umsland т; атмосферні у_ \'(Iilterungsverh1iltnisse рІ; договіриі
у_ Vertragsbedingungen рІ;
ме
теорологічнІ у_ meleorolische Бе
dingungen рІ, Witterungsverh1iltnisse рІ; місцеві у_ Ortsverhiiltnisse рІ; у_ освітлення ВеІеисЬ
lungsverhiiltnisse рІ; у_ підійман
ня

SlеіguпgsvегhіШпіssе рІ;
у_
пІдльоту
Starlverhiiltnis п; у_
стеження SichC, Beobachtungsl-

рІ;

verh1iltnisse

сприятливі

у_

giinstiger МотепІ т
умовитися verabreden
умовний bedingt, verabredet, Кепп
умовність

t

<-ности) АппаЬте

Bedingtheit f

..

t,

486

уможливлення

уможливлення n Ermoglichung f
умунднрування n
EiL, Belklei-

dung (, Uni!ormierung '; першо
термінове у_ erstmalige Bekleidung f
умунднр [ов ]уватн einkleiden
унаг ляднення n Sichtbarmachung f
уневнднlитн,

_юватн

uпsісhtЬаг-

machen, tarnen
уннкlатн, -"утн

meiden, vепnеіdеп,
weichen, aus dem Wege gehen
універсальний universaI, allgemein
унітарний Einheits ..•

f Uпifizіегuпg f
уніформ т, однострІй т ипі!огт
(; службовий у_ Dіепstuпifогm f
упад т на ніс (літак) Kop!stand т
упередlитн, -'Катн уогЬегеіІеп аи!
уніфікація

etwas; zuvorkommen, verhiiten
упереднІй

уогЬегеіІеІ,

einleitend

упертий hагtпасkіg, ЬеЬаггliсЬ
упертість f <_тости) Trotzhaftig-

keit (, Hartnackil(keit f
anhaltend, trotzig

уперто

упирати, уперти апlеЬпеп, stiitzen
ап etwas
упиратися, упертися
sich widersеtzеп
упірний Druck •.•
уплинь stromab
уповноважений bevollmachtigt
уповноважений т <_ого) BevoIl-

miichtigte(r) т; військовий у_
MilitarbevoIlm1ichtigle(r) т
уповноважити ermachtigen, Ьеуоllmiichtigen
уподовж liings, entIang
упокорити bezwingen
упора f Riickhalt т, Stiitze '; у_
для rвинтlвки Gewehrauflage (;
кільцева у_ Ringriickhalt т
упор скув анни
n Einspritzung (,
Injektion f
упорскувати einspritzen
упорядник т Ordner т
упорядкування

формацШ

bande

n

перемІшаних

Entmischung

t

der

Уег

управа f Verwaitung (, Diгеktіоп
(; військова у_ MilitiirverwaItung (; волосна у_ AmtsverwaItung (; гідротехнІчна у_ Wasserbauverwaltung (; командант
ська у_ Kommandantur (; окруж-

уражатн

на

військова

maпdо

n;

у_

у_

Bezirkskom-

польових

транс

портів Fеldtгапsрогtlеіtuпg f
управління n Leitung (, VerwaItung (, АтІ n, Kommandobehorde
(, Direktion (; адміністративне
у_ Vегwаltuпgsаmt n; будівель
не у_ армії Oberbaustab т; вій
ськове у_ Militiirverwaltung _ (;
військово-будівельне у_
Мili
tiirbauamt n; війСЬКОВО-ВНПРОбу
вальне у_ Militarversuchsamt n;
військово-господарче у_ Heeres-

verwaltung (, Heeresverwaltungsamt n; військове у_ водних

транспортів Militiirschiffahrtsamt
"; військово-харчове у_ HeeresvегрПеguпgsаmt n; у_ воєнного
промислу Kriegsamt n; у_ воєн

ної
фльотн
Marineleitung (;
военно-пресове у_ KriegspresseатІ n; головне у_ Hauptleitung
(; rарнізонове у_ Gaгпіsопvег
waltung (; у_ для особистого
складу
війська
HeerespersonaIатІ

n;

у_ дли проживлеиня на

селення

Кгіеgsегпаhгuпgsаmt

n;

умундирування Heeresbekleidungsamt n; у_ етапами
Etappenwcsen n; залізниче у_
Eisenbahnverwaltung (; у_ кни
у_ для

гозБІрні
Віісhегеіvеrwаituпg
(;
комендантське у_ KommandanІиг (; лоцманське у_ Lоtsепаmt
n; персональне у_ Регsопаlаmt
n; у_ постачання стрілйва Ми
пitiопsаmt n;
ремонтне у_ ReПlОпІеатІ n; санітарне у_ Sапі
tatsamt n; у_ складІв Magazinverwaltung (; у_ узброення WallепатІ n; харчове у_ Уегр!!е
gungsamt n; у_ шпиталя Laza-

rettverwaltung t
verwalten
Pierdegeschirr n· возо
ва у_ Wagengeschirr n· 'кІнська
у-;- P!erdegeschirr n; ~eГKa у_
Ielchtes P!erdegeschirr n; у_ по
сторонковнх пар Vordergeschirr n
ураганний Тготтеl •..
управляти

упряж т

уражання

n

Еіпsсhlаgеп

n·

масове

у- Маssепеіпsсhliil(е рІ'
ураlжатн, ..зИтн (Feind) schlagen

gefiihrden

'

уражений
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ураженнй gеtгоifеп
ураза
Verletzung f
уразлнвість f (-востн)

t

Verwundbarkeit f
verwundbar
урвистнй steil, іаЬ
урвище n steiler Abhang т, АЬsturz т
урІз т Schniltwunde t
ур6чнще n Orenzscheide f
урух6млення n (БсЬиlе) Ero!!nung
f, (ВеІгіеЬ) ІпЬеІгіеЬпаЬте f; у_
шк6лн Ero!fnung f еіпег БсЬиlе
уряд т Regierung (, Ат! n, Ве
horde f; у_ для військ6вих прн
мlщень Heeresunterkunitsamt
n;
керівніій
у_ SpitzenbehOrde f;
місцеві у_н
LokalbehOrden р!;
окупацІйний у_ OkkupationsbehOrde t; пошт6во-телеграфннй
у_ Post- und Telegraphenamt n;
речовий у_ Bekleidungsamt n;
харчовий у_ Proviantamt n
урядження n
Einrichtung f; гас
лівне у_ Signallanlage f,
_еіп
richtung t; обор6нне у_ Verteidigungsanlage f
урядннцтво n Departemen! n, Ressor! т; військ6ве у_ МіШаг
ressor! т; морське у_ Магіпеl
departement n, _ат! n; у_ по
вітрян6ї фль6тн Deparl.:;men! n
іііг Flugwesen; санітарне у_ Ба
ni!a!sdepartement n; суходІльне
у_ Departement n іііг Landtruppen
уразннй

уряд6вець т (_вця) ВеатІе(г) т;
адміністративннй
у_
Verwaltungsbeamte(r) т; військ6вий у
\Vehrmachts_,
Мі1іНігIЬеатІе(г)
т· санітарннй у_ Sanitiitsbeam-

Іе(г) т; у_ службн справедли

востн justizbeamte(r) т
уряд6внй dienstlich, атtliсЬ

ускладн[итн, _ятн

verwickeln, komplizieren
yc[oB1YBaTH, усунутн еп!lегпеп, Ье
seitigen
успіх т Er!olg т, Fortschritt т;
бойовий
у_
Oeiech!serfolg т;
викорнстатн у_ Er!olg т ausnutzen; збр6йннй у_ Wa!ienerfolg
т; не осягнувши у_у unverrich!eterdinge; початк6внй у_ Ап
iangseriolg т; у_ р.об6тн Аг-

уступленив

beits[erfo!g
стріляння

gebnis
erfolg

n;
т

успішність

Erfolg

t

f

-Ieistung f;
SchieBlerfolg т,

т,

частинннй

(..ностн)

у_

у
_ег

Теі1-

Oelingen n,

т

устава
Aufstellung f; бортова
радієва у_
Bordfunkeinrichtung
t; гарматня у_ Oeschiitzaufs!ellung f; зенІтна у_ vertikale Аиі
stellung (; нульова у_ поземнн
ці Nullauistellung
der LibelJe;
постІйна у_ регтапепІе Aufstellung (; протиnетунська у_ Fliegerabwehrauistellung (; тумбова

t

Sockelgestell n
au!gestellt, au!gebaut;
иепорушно у_ starr eingebaut
уставлення n AuL, Ein[stellung (;
зенІтне у_ vertikale Au!stellullg (;
у_ ляфети La!ettierung f; у_ мір
ника Visier_, Au!satz[stellung f;
наступие у_ Angri!!sau!stellung f;
у_ поземииці l.ibellenstellung f;
протилетунське у_ Fliegerabwchrauistellung (; у_ рушія МоІог
у_

уставлений

einbau

m

t

f,

f,

устан6ва
Anstalt
Einrichtung
Ат! n; адміністративна у_Уег
waJtungsbehOrde (; адміністра·
тивно-господарча у_ VerwaJtungsund Wirtschaltsamt; військ6ва у_
Мі1іІаг_, Heeres[anstalt f; водо
постачальна у_ Schopistelle (;
господарча у_ wirtscha!tliche Ап
stal! (; громадяиська у_ ZivilbehOrde f; тилова у_ riickwartige Einrichtung f; цивІльна, гро
мадянська у_ Zivilbehorde f
устан6влення n Herstellung
Аиі
саЬте f; у_ стику Fііhluпgпаhmе
f; у._ зв'язку Аи!naЬте
der

t,
t

Ve;oindung
n Ausriistung f, Ausstattung f; у_ бой6вища Нег
гісЬІеп n des Kamp!leldes; гасло
ве у_ Signaleinrichtung t;
ку·
х6нне у_ Kochanlage t; у_ пе
зиціі Stellungseinrich!ung t; са
нітарне у_ Sanitatsausstattung f;
у_ стацН Bahnhofsanlage t; та
бор6ве у_ Lagervorrichtungen рІ
устаткувати еіпгісЬ!еи, ausstatteI).
уступnення n Riicktrit! т
устаткуваиня
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усувати
усувати,

усунутн
beseitigen,
у_. дороги ацl die

setzen;
5eite
schieben
n Беsеіtіguпg (, Absetzung
(; у_ і. служби Dienstenlhebung f
утворення n .аслОни Verschleierung f
утворІити, _ювати schallen, bilden
ут~ча f рlцсы (, RеШаus т; у_.
війська РаЬпепlIцсЬ! (;
'МУШУ
вати до у_чі jagen; рятуватися

усунення

у_ею епtflіеЬеп
утиск т Zwang т, Беdгіісkеп

утікаиия

утікати,

n

РlисЬ!

утекти

f

fIiehen,

n

davon-

laufen, ausriicken, dеsеrtіеrеп; у_
• неволі aus der Oefangenschaft
ausbrechen

утікач

т

AusreiВer

т,

РаЬпеп

!liichtige(r) т, Deserteur т
утома f Abspannung f
утримання n Unterhalt т; у_ в го
товості Indiensthaltung (;
у_ в
справності Inslandhaltung (;
у_
в таємииці Oeheimhaltung (; пен
сійне у_ Onadengebiihrnisse рІ
утрим[ув Ітн er_, unterlhalten
утрудливий erschwerend, hindernd
утру днІити, _яти erschweren, аЬЬаltеп

утулок т (_лка)

Zapfen т, Nabe (,
Hiilse (; головковий у_ Корі
zaplen т; доиний у_ Boden,арlеп

т;

,лучний

dungsnabe t;

у_

у_

кол~са

УегЬіп

RacL,

фарбування

Nabenlbuchse (; мідний у_ Messinghiilse (; с"ижовий у_ BronzeпаЬе (, -"аріеп т; чавунний у_

аЬ

Бгопzеzарfеп т

f Verliigung (, БеsсhluВ т,
Oenehmigung f
ухвалювати genehmigen
ухил т АЬ_, Entlweichung " (Когп)
Abkommen n
ухилІитися, _ятися aus_, entlweiсЬеп, sich еіпег 5асЬе enlziehen
ухналь т <_ля) Huleisennagel т
ухвала

учасиик т ТеilпеЬтег т; у_ віііии
KriegsteiJnehmer т
участь f AnteiJ т, ТеilпаЬте f
учбовий Lehr ... , Unterrichts ... ,
Біlduпgs

учень

т

.. _

(учи я)

5сЬiilег

т;

у_

воєнноі школн

Kriegsschiiler т;
Flugschiiler m
учинок т <_нку) Та! " Handlung t
учитель т Lehrer т;
військовий
пільотний у_

у_ МililіігlеЬгег т

n Henkel т;
5teigbiigelauge n

ушко

у_

стремена

ушкодження

n Беsсhiidіguпg " 51б
rung t, Науагіе t; у_ стерна
51euerschaden т; тілесне у_ Кбг
perverletzung t; у_ шкіри Наиl
schadigung t
ушкодити verletzen
ушільнювання Abdichtuug
уявлення n Vorstellung t

ф
фабрика

(,

f Fabrik f
Erzeugnis n, Fabrikat n
f Fabrikation (, Нег-

вирОбня

фабрикат т

фабрикація

sleHun/{ f

фарбикувати

labrizieren, verfertigen,

erzeugen
фабричний labrikmaВig,

Fabrik .•.

фаєрверкер т Feuerwerker т
фа.а f Phase (, Entwicklungsstufe (;
ф_ БОю Kamplphase f
фазовий Phasen ...
фактичиий tatsachlich
фактор Faklor т
фаланга f geschlossene 5chlachtгеіЬе (, РЬаlапх

t

фалд

т

Раltе

Oelandefalte

t

(;

ф_ по.емелля

фалдина (до протнрання) окуля
рів протига.а Wischlalte f
фалшивий falsch, gefalscht, 5сЬеіп .•.
фарба t
РагЬе (;
фунтова ф_
БоdепfагЬе f; жовто.еленЯва ф_
gelb-griinliche РагЬе t; рудовато
.еленЯва
ф_
braun-griinliche
РагЬе f
фарбівня (, фарбувальня f Рііг
Ьегеі f
фарбник т, барвник т Farbstoff т
фарбування n
РагЬеп n;
наслі
довне ф_ nachahmender Anstrich т

фарбувати
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фарбувати, за _ іагЬеп, "ІгеісЬеп
фарватер т Fahrlwasser n, _гіппе
{, Stromstrich т
фартух т Schiirze f
фаховець т <_Івця> РасЬтапп т,
фаховий Beru!s...
[Spezialist т
федеративний Bundes ...
фельдмаршал т FeldmarschaH т
фельдшер т Un!erarz! т; ветеринариий ф_
Ve!erinargehilie т,
Untcrveterinar т
фенбл т Phenot n
ферментацІя f Oarung f
фехтувальиий РесЬІ ...
фехтування n РесЬІеп n;
IНllивідуальие ф_ ЕіnzеlіесЬІеп n; ф_
на rвинтівкй
Oewehriechten n;
ф_ на рапіри StoBiechten n; прн
кладне ф_ VorНihrungsiechten n;
ф_ січнбю і колбльною збрбєю

HiebstoBiechten n; ф_ списами
Lanzeniechten n
f Figur f, Oestal! {, Bild n;
головна ф_ Kopiiigur {; гру дна
ф_ kniende Figur {; поясна ф_
Oiirteliigur {; ф_у зріст stehende
Figur f
фігуристнй iigurenahnlich
фізичний korperlich, physisch
фізилер т Fiisilier т
фігура

фіксуватн !іхіегеп
фільм т Bilds!reiien т
фільтр т Рiltег т; повітряний ф_
Lu!L, Staubliilter т; повстянИй
ф_ Filziilter т
фляrа
Flagge {; звбднти ф-у
Flagge
ЬеіВеп;
спускати ф-у

f

f

Flagge f

"!геісЬеп
флянелевнlі ilапеНеп, FlапеlI ...
флянк т Fliigel т, Flanke {; впа
сти на ф_ іп die Flanke іаНеп;
збвнішній ф_ auBere Flanke {;
лівий ф_ linker Fliigel т, Flanke {;
правий ф_ гесЬІег Fliigel т, Flanke
{. оборбниий ф_ Deiensivilanke {;

';пиратися ф_ом "ісЬ апlеЬпеп

фляиковий Flanken ...
флянкувальний Flankierungs ...
флянкування n Flankierung {; ф_
вогнем Bestreichung {; ф_ шан
ців Orabenilankierung f
фляикувати ilankieren, ilankierend

bestreichen

формаціЯ

фльота f Рlоtlе {; балтійська ф
ЬаlІівсЬе Рlоtlе {;
військбво
повІтряна ф_ МilШігlu!tilоttе {;

воєнна ф_ Kriegslilo!!e {, ..ПІ~гіпе
{; німецька воєнна ф_ Relchsтагіпе {; океаиська ф_ НосЬ

"ееilо!!е {; повітряна ф_, по
вітрофльота Lu!tIlo!!e {; торго
вельна ф_ HandeIsmarine f
фльотилья f Рlо!!iilе {, ф_ сторо

жової охорони VorpostenllottiHe
{; ф_ торпедняків Torpedeboolsilottiile f
фльотський Flotten ...
фбкус т Brennpunkl т

фонд т для полІпшення кінного
с",ладу
Pferdeverbesserungsionds
т; музицький ф_ Musik!onds т;
одяговий ф_ КIeiderkasse (; пен
сійниli ф_ Pensions!onds т
форма
Рогт f, Uniiorm {; в ф_ і
доповіді berichtsmaBig; в ф_ і
наказу іп BeiehIsform; довгаста
ф_ I1ingliche Рогт {; замкнена
опукла ф_ geschlosene gewolbte
Рогт {; ф_ заохочування Лu!
munterungs!orm {; зимова ф_
одягу Schnilt т der Winleruniform;

t

кругла ф_ runde Рогт {; куляста
ф_ KugeJiorm {; ф_ наступу Ап
gгШs!огm f;
ф_ одягу, одно
стрбю Uniiormschnitt т, Anzngsагl {;
ожевальна ф_
ogivale
Рогт f;
ф_ поверхні Ое11іпdе
gestaltung {; похідна ф_ Marschanzug т, Feldnniiorm {; ребру
вата ф_ geripple Рогт t; служ
ббва ф_ Dienstanzug т, Uпіfогm
{; тактична ф_ taktische Рогт {;

ф_ уніформи Anzugsart f
формація f РогтаІіоп {; автомо
більна ф_ Kraitwageniormation {,
Fahrverband т; бойова ф_ Ое
!есhts!огmаtiоп {;
ф_
зв'язку
Nachrichtenverband т; кулеметна
ф_ 1V\aschinengewehrverband т;
летунська ф_ Fliegerverband т;

мирова ф_

Friedensiormation {;

наколесна ф_ Rad!ahrerverband
т; ф_ попбвнення Ersalzformalіоп {; ф_ постачання Nachschubverband т;
приналежна
ф_
Stammlruppenteil т;
рамцева,
кадрова ф_ Rahmeneinheit {; ре-
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формація

зервова ф_ Reserveeinhei! (; са
нітарна ф_ Sani!ii!slorma!ion (;
саперна ф_ Ріопіегlогта!іоп

f

формування

s!ellung (,
формуватн,

n Formierung (,

Бilduпg f
з_ lогтіегеп,

Апl

bilden,

auls!eHen
формуляр

т

!is!e f

Рогтп!аг

n, Diens!-

форнір т Sperrho!z 11, Fоuгпіег
форнірний Ропгпіег . • .
[Ьге!! n
форпосний Vorposten ...
форпост т, аванпост т Vorpos!en

m/pl
форсований
форсування

cierung f

erzwungen, lогсіег!
n Erzwingung (, Рог

Форсуватн erzwingen, lогсіегеп
форт т Fort n; артилерійннй ф_
Аг!ilIегіеlог!

n;

береговнй

ф_

Kiis!enlor! n; двоваловнй ф_
Doppe!walllor! n; ф_ застава
Sperrlbelestigung (, ...Іог! n; ф_

оборонного пояса Оііг!еНог! n;
одноваловнй ф_ Einwalllor! n;
окремяй ф_ АпВепlог! n;
пан
церний ф_ Раnzегlог! n; пере
довий ф_ vorgeschobenes Рог! n;
піх6тний ф_ Inlan!eriewerk n; по
JlЬОВИЙ ф_ Fe!dwerk n; промІж
ний ф_ Zwischenlor! n; проти
танковий ф_ Tankabwehrlor! n
фортеця
Beles!igungsan!age (,
Fes!ung (; здавати ф_ю Fes!ung f
iibergeben; ф_ з поясом фортів
FortgUr!elles!ung (; надморська
ф_ Юіs!епlеs!ung
(; облягатн
ф_ю Fes!un/{ f b!ockieren, еіп
"сЬ!іеВеп;
пояска
ф_
OUr!e!les!ung (; суходіJlьна ф_ Land-

t

les!ung f

фортечний

Fes!ungs ...
lor!i!ika!orisch,

фортифікацlйиий
Беlеstiguпgs . . .

f For!ilika!ion (, Бе
lestigung_, Kriegsbaulkuns! (, Бе
les!igungswesen n; ПОЛЬОВа ф_
Feldbelestigung (, Schanzkuns! (;
стала ф_ s!andige Беlеstiguпg t
фосгеи т (бойовий газ) Phosgen n
фосфор т Phosphor т; жовтий ф_
ge!ber Phosphor т
фортифіюіція

фура

фосфористий Phosphor ...
фотоапарат т Luftbildgeriit

n; ф_
до здіймаиня стереотрубою Scherenlernrohrkammer (; ф_ до мар
шрутиого здіймаиня Reihenkamтег (;
летуиський ф_ F!iegerkammer (; стереоскопІчний ф_

Raumbildkammer f
f Pho!ogramme!rie f
фотОГрафіЯ (, світлина f Lich!bild
. n, Pho!ographie (, Lich!bildwesen
фотографlчиий Lich!bild. . .
!n
фотографувания n Pho!ographieren
фотограметрія

n;

ф_

graphie f

з

бальону

БаНопрhо!о

фотоздіймання n Lich!bildauinahme f
фотокамера f
(РЬо!о-)Катега (,

Lich!bildkammer f
pho!ome!risch
f Photome!rie (, LichtmeBkuns! f
фоторозвідка f Pho!oerkundung (,
Бildаulk!іігuпg (;
повlтряиа ф_
Lul!bilderkundung t
фронт т Ргоп! (; ф_ батерії Ба!
!егіеlгоп! (; бойовий ф_ Катрl
ігоп! (; ф_ дієво! армії HeeresІгоп! (;
згорнути ф_ Ргоп!
апlгоНеп; ламаиий ф_ gebrochene
Ргоп! (;
ф_ наступу
АпgгШs
Ігоп! (; оборонний ф_ Verteidigungs_, Abwehrllron! (; продов

фотометричний

фотометрія

r

жити
ф_
Ргоп! f
verНingern;
суходІльний ф_ (надбережного

укрІплення)

Landlron! f

фронтальний Ігоп!а!
фронтовий РгопІ
фронтовик т
so!da! т

" .
Frontlkiimpler

т,

f Р!а!Іег_, TreL, LancL,
Erdlmine (; донна ф_ Боdепl1а!
!егтіпе (; каменометна ф_ S!ein!тіпе (, _Iugasse (; кам'яна ф_
Steinmine (; підводна ф_ Бееf1а!
!егтіпе (; плавна ф_ Treibl!atіегтіпе
(; протитанкова ф_
Tankmine (; шрапнельна ф_

фугаса

SchrapneHmine f
Fundamen! n, Orund!age (, Orundmauer f

фундамент т
фура

f

РпЬге

t
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фураж

фураж т

Plerdeiutter n; Fourage (;
засадннй ф_ Orundfutter n; зер
новий ф_ HarL, Kornllutter n;
ф- сир6і трави OrUnlutter n
фуражиий Fulter о о о
фуражування n Fouragieren "

хв6рість

фуражир т

ragier

Futtermeister

т, Рои

т

фурман т, гл. візник т
фулляр т РиlІега! n; ф_

газа MaskenbUchse f
фуражна f Fe!dmiitze

проти

f

х
хазяйство n Wirlschaft (; військ6ве JL Heereswirtschaft 1; воєнне
JL Kriegswirlschaft (; с6тенне JL

Kompaniewirlschalt 1
5chlafrock т, Кittel т
f Stiefe!schatt т
Kummel n, Kuml п; JL
підручного HOНll Handkummet п;
JL підсідельного
ноня 5atte!kummel n
хамутнк т (Visier) Schieber т;
баrнет6вий JL :E!ajonettasche (;
мірннн6внй JL Visier_, Aufsatzlschieber т; шабельний JL Sabellasche f
хаос т Chaos n
хаотичний chaotisch
халат т
халява
хамут т

хапати, хапнути
расkеп

еrgrеіfеп,

fassen,

харантер т Charakler т, Вeschal
іепЬеіl (, Wesen n; JL rpYHTY
Боdепlаrt (, _beschallenheil (; JL
місцевости Orls_, Landeslbeschal-

іепЬеіl

"

OeIandegeslaltung

';

сталий JL lesler Charakter т
харантеризувати charaklerisieren
харантеристина f Charakteristik f
харч т Ргоуіапl т, Verpllegung "
Lebensmitte! рІ; JL в иатурі Nalura!verpllegung '; вiliсьн6вий JL
(з кітла) Menage '; во"щьний JL
So!dalenkost (; JL на добу Та
gesverpflegung '; польовий х_

Fe!dkosl

харчІ

рІ

t

<_чів>

_уоггаІ т,

МипдlЬедаг!

т,

Lebensmitte!vorral

т;

постачати JL ргоуіапlіегеп

харчівия
харчове

харчовий

f Speisezimmer n, Mes5e f
n Беkбstigungsgеld n

УіапІ о о о

Verpflegungs

о о о,

Рго-

харчування

n Verpflegung " Бе
kбstiguпg '; JL власним к6штом
Se!bslverpflegung '; военне JL
Kriegsverpilegung (; залізничне
JL Баhпhоfsvегр!lеguпg '; нвар
тирне JL Quartierverpilegung ';
польове JL Fe!dkosl '; JL при

ватно Sе!ЬstЬеkбstiguпg f; шпи
тальне JL Lazarettverpilegung f
харчувати Ьеkбstigеп, bespeisen; х
ся sich Ьеkбslіgеп
хвапна f Огеіlег т
хват т Огill т. Handgrill т;
рушничннй JL Oewehrgrill т
хватати packen, ergreilen
хвнлемlр т Wel1enmesser т
хвнлерlз т Wel1enbrecher т
хвилина f Міпиlе (, МотепІ т;
нритична х- ОеlаЬгептотепl т
хвилювання n (м6ря) Seegang т;
сильне JL ЬоЬег Seegang т
хвиля
Wel1e '; балістичні хвилі
ballistische WeI1en рІ; вогнева JL
Feuerwel1e '; газова х- Oaswelle
(; елентромаrнетна х- eleklromagnetische WeI1e '; звукова х
SchaI1weI1e f; морсьна JL 5ее
weI1e (; JL передавача 5endewel1e (; JL приймача EmplangsweI1e (; штурмова JL Sturm-

t

welle f

хвилястий WeI1en о о о, we!lig, we!!епfбгmіg
хвіст
т
<хвоста)
Schweif т,
Schwanz т; JL нол6ии Queue f;
JL літана 5chwanz т des F!ugzeuges; х- міни Minenschwanz т;
JL ранети Rakelenslock т
хв6рість t <_роци) Krankheil (;
через JL
krankheitshalber; JL
кр6ви Вlulkrankheit f
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хвороба

t

t

хвороба
Krankheit
хворост т Schurzholz n, Reisig n
хворостяиий Reisig ...
хвостовий Schwanz ..•
X~MiK т Chemiker т
хемічний chemisch
х~мія
Chemie
хиба
Fehler т, Mangel т;безу
мовна х.. Hauptmangel т; х..
при стріляииі FehlschuB т; х_
с~рця Herz!ehler т

t
t

t

хиБІити, _лятн

iehlen, nicht tгеПеп
raubgierig, rauberisch,
Raub ...
хилити neigen, hinbeugen
хильц~м vers!ohlen
хитання n Wackeln 71, Schaukeln n,
Schwanken n
хятlати, _нути schtit!eln, гііІ!еlп,
wanken, taume1n; х-ся sich Ье
wegen, schwanken
хиткий schwankend
хитрість t <_рости) Lis! t, Schlauheit t; воєнна х.. Kriegslist t
хитрощі рІ
<_щів)
Hin!erlist f,
Lis! (; воєнні J<- Kriegslist t
хитрощами durch Lis! t
хитун т Pendel т, n
хід т <ходу) Oang т, Laui т,
Verlaui т, Umlau! т; х.., розвій
бою Oelechtsverlau! т; Х_ діі,
операціі Aktionsverlattf т;задній
х_ Riickwartsgang т;зворотній
х.. Riick!au! т; колісний J<- Radergang т; колісио-плазуновий
х_ Radraupenantrieb т; мертвий
х.. Іо!ег Oang т; х.. иаказу Бе
leh!sweg т; х...., операцій, дій
Ver!aui т der ОрегаНоп; пер~д
иій х.. Vordergang т; підземний
хижий

х.. Типпе! т; плазуново-коліс
ний х.. Raupen_ und Radgang т;

СПОЛУЧНИй

х..

Verbindungs_,

т, Annaherungsweg
т; х.. толока Kolbenlaulbahn f;
тугий х.. замка schwerer Oang
т des Verschlusses; яловий х..
Leerlau! т
хідник т Біігgегstеіg т; х.. для
зв'язку
Verbindungsgraben т;
злучний х.. Verbindungsgang т;
прикритий х_ Deckgang т

Laullgraben

хінін[а

f] т Chinin n
Wundarzt т

хірург т

хороиеиия

хірургія f Chirurgie f
хлипак т, хлипок т Кlарре f,
Ventil n; автоматичний х.. selbstt1i!iges Ventil n; вентиляційний
х- Liiftungsventil n;
видихаль
ний
х..
(протигаза)
Lippen_,
АиsзІеmlуепІіl n; випускний х..
AuslaBventil n; всисний х.. SaugуепІіl n; запоБІжний х.. Sicherhei!sventil n; кулистий х.. Kugelуепtil n; нагнітнliй х.. Druck 1-

klappe t, _уепІіІ n;
х.. Oespriichsk!appe t

розмовний

хліб т Бгоt n; військовий х..
КоштіВЬго! n; черствий х.. аН
gebackenes Бгоt n
хлібник т Бгоtsасk т
хлібовипікання n Ausbacken n
хлібопекарня f Біісkегеі (; рухома
х.. Біісkегеіkоlоппе
хлор т Chlor n
хлорний Chlor ...
хлороводень т <_дню) ChlorwasserstoH т
хлорпікрин т Chlorpikrin n
хлястик т Knopl1asche
хмара
Wolke f; газова х_ OaslпеЬеl т, _wolke f; димова х..
Rauchschwaden т; отруйна х_
газу Oasiiberschwemmung f;
у
творюється газова х.. es bildet
sich еіпе Oaswolke; х.. розриву

t

t

t

Sprengwolke

t

t

хмарина
Wбlkсhеп n
хмарність f <-ности) Беwбlkuпg f
хмиз т Reisig n
хобот
т
Riissel т, (Lalette)
Schwanz т; одно брусовий х_
ляфета Laieltenb!ock т; ляфе
товий х_ Lafet!enschwanz т
хода f Oang т, БсЬгі!! m; помірна
х_ mіШіgег Oang m; пришвид
шен а х.. beschleunigter Oang m
ходіння '11. Gehen n
холодник m Kiihler m
хомут m, гл. хамут
хор т Chor m

хорОба

f Krankheit (, Pes! t;

по

шесна х_ epidemische Krankheit
хоробрий !аріег, mutig, Ьгау

f

f

f,

хоробрість
<_рости) Tapferkeit
Бгаvоuг f
хоронення n Беwаhгuпg f, Hiitung

f
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хоруг6вка

t

хоруг6вка
kleine Fahne {; гаслів
на JL Signalf1agge
хоружий Fiihnrich т; Bannerlriiger
т; старший J<- Oberfiihnrich т;

t

JL запасу Rеsегvеfііhпгісh т
хотіння n Wil1e т, Wunsch т
хребет т (_БТl\) Riicken т, Bergriicken т; гірський J<- Berg-

riicken m

хрест rп Kreuz 11,;
ж6втий "(бойовий газ) Gelbkreuz ", Уре
гіl n; зелекий J<- (бойовий газ)

Griinkreuz n; JL 6рдена Ordenskreuz n; синій J<- (бойовий газ)
Blaukreuz n; Черв6ний J<- Roles
Кгеш n

циркуляція

хрестон6сець т

Kreuzlahrer т
хрін m (хр6ну) Meerrettich т
хр6ніка t Chronik t
хронометр m Zeilmesser m
хром m Chrom n
хр6мовий Chrom ...
худ6ба t Vieh ";
назарізна JL
Schlachlvieh n; різатн "-у schlach·
хуртовина

t

t

SсhпееgеstБЬег"

[Іеп

Taschenluch n
хутір m (_тора) Vorwerk n
хуткість t (_кости) Schnelligkeil
хутко geschwind, гзsсh
хустка

до н6са

ц

t

цалівка
zol1dickes Вгеlt n
цаль т Zoll т
цапфа
Zaplen т; ц_ пів6ту Рі
volzaplen т; ц- цівки Rohr-

t

zapfen т; І\- шиту Schildzaplen т
цапфовий Zapfen ...
щ\рина
wissenschaltliches ОеЬіеl ",
Zweig т

t

m, гл. иладовище n
Nagel т
цебер т КііЬеl т, Zuber т
цегельня t Ziegelei t, Ziegelwerk n
цегла t Ziegel т, Ziegelslein т
цвйнтар

цвях т

t

цейхавз т, гл. зброївня
цел6н т (речовина) Ze110n"
целюльоlд m Zel1uloid n
целюль6за t Zellulose (, Zellslolf т
цемент т Zemenl m
цементувати zementieren
цензура t Zensur (, Zensurslelle t;
головна ц- OberzensurslelJe
центр m Zenlrum n;
ц- вагй
Schwerpunkl m; ц- 6пору Widerslandszenlrum n;
цр6зсіву

t

Slreuungszenlrum n

t

t

централізаціЯ
Zenlralisierung
централя
Zenlrale t; бальон6ва
ц-

t

Ballonzentrale (; головна ц_
Hauplzenlrale t; звукометрйчна
ц_ SchallmeBzenlrale t;
ц_ оп
тичного зв'язку oplische Zenlrale
t; світлова ц- Lichlzenlrale t
центральний Zenlral ...

центрофуrа

t

кружлівка

(Гал.)

Zenlriluge t
m (назва повітроплавv)
церата t Wachsluch n
[Zeppelin'"
церем6ніи t Feierlichkeit (, Zere·
цепелін

t
t

топіе
церква
Кirche (;
польова ц
церк6вний Кirchen . . . [Feldkirche
цибу ли
Zwiebel
цивільний biirgerIich, zivil
цигарка
Zigarette
цигария
Zigarettenfabrik

t

t

t

t
t

t

циліндер m ZyIinder
І\Brandr5hre (;

m;

t

вогневйй
ц_

газовий

Gaszylinder m; денний ц- Bodenzylinder m; ц_ гальми Brems·
zylinder т; ц_ замка VerschluB.
zylinder m; підпальиий ц- Brand·
zylinder m; оп6риий ц_ Stiitzzylinder m
циліндрнк т kleiner Zylinder т
циліндрйчний Zylinder ..•
цина t Zinn n
цинк m Zink n
цинковнй Zink ...
цин6бра t Zinnober m (Quecksi1bererz); зелена ц- griiner Zinnober m
циркель m (_кли) Zirkel т, ReiBzieher m; польовйй ц_ Feldzirkel
m;

пропорціональиий

ц-

Теі

lungszirkel m
(, круг06біг m Umlau! m

циркулйція
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цистерна

цистерна f TankbehiiIter т, (EisenЬаЬп- )Kesse1wagen т, Zisleme f;
бензинова 11- Вenzinzislerne f
цит ад еля f Feslungskern т, ZitaциферБJll'іт т ZШегЬ1аtt n [delle f
цифра f ZШег
ціва
(Waffe) Rohr n; виливю! 11AusguBrohr "; всисю! ц_ SaugгоЬг n; масивиа ц_ (нескріплена)
Massivrohr n; 11- скріплена кіль
цями
Ringrohr n; тискова 11Druckrohr n (еіпег Риmре); 11-,
що
відкочуе
назад
Riick!aulгоЬг n
Цівка f Lauf m (еіпег Wafle) , Rohr
,,; вкладна учбова 11- EinsalzгоЬг ,,; вставна 11- Eiosteck!aul
m; 11- (винтіВI<И Oewehr1auf m;
ц_ гармати Oeschiitzrohr n; уч
бова ц_ einge1egter Lauf т
цівковий Rohr ... , Laul ...
цідило n Filter т, Юіігап!аgе f;
димове ц_ (фІльтр) Rauchfilter т;
вугільне
ц_
КоЬ1епfilІег
т;
земляне 11- Erdfilter m; повстяне

t

t

ц_

Filzfilter

т

ціl<авість f <_вости) !oleresse n,
цілевий Ziel . • .
[Neugierde f
цілевказання n Zie!lbezeichouog

f,

_iibermittJuog f
цілина f bewachsener Boden т
цілковитий
vollsliiodig, lІ"аnzliсЬ,
Цілостан m Оаnzе n
Lvбlllg, ganz

час

ціль т <цІлі) Zie! ", Zweig т; ар
тилерійна 11Arlilleriezi.e1 n;
бомбометна 11- ВоmЬеnZlе! n;
відкрита 11- offenes, freisleheodes
Zie1 n; 11- встрілювання ЕlD
schieBzie1 n; групова ц_ .Оги.рреп
zie1 n' допомІчна 11- Hllfszlel n;

жива' 11- !ebendiges Zie! n; за
крита 11- verdecktes Zie1 n; 11на метІ Scheibenzie1 n; наземиа
ц_ Erdzie1 n; ц_ наступу Ап
griffszie! n; невидна 11- цпоісЬІ
bares Zie1 n; нерухлива 11- leslsleheodes Zie! n; перенести во
гонь на другу ц_

перернвчаста 11-

wegverlegen;

Unlerbro~henes

Zie1 n' повІтряна ц_ LuftZIЄI n;
пооди~ча 11- Einzelzie! n; по
рушна ц_ bewegliches Zie1 n;
проміжна

ц-

Zwischenziel

11,;

проміжна 11- наступу Angriff~
zwischenzie1 n; поясна 11- Slre!lеnzіеl n; прямовисна 11- уеrll
ka1es Ziel n; рухома 11- bewegIiсЬео Zie1 n; фалшива 11- Scheinzie1 ", scheinbares Ziel n; хви

лева 11- Augenblicksziel n; ши
рока ц_ Вгеіlеnzіе! n
ціляти zie!en
ціна f
Preis т; 11- перемоги
Siegespreis т
ціянак т калію Zyaokalium n
цукор т Zucker m
цукроварня f Zuckerfabrik

ч
чавуи m OuBleisen 11, ~lаЬ1 т
чавунний OuBslah! ...
чагарник т Uolerho!z ", Oeslriipp

", Oebiisch n

чад т Koh1enoxyd n
чаднИй dunstig
чай m Тее т
чапрак m Reildecke t, Schabracke f
чар дак т, поклад m Deck n
чардачний Deck ...
час т Zeit f; вигра[ва]ти "- Zeit
gewinoeo; "- вимаршу Аиl
bruchzeit f; відповідно до мир
ного "-у IriedensmiiBig; годин
никовий "- иЬпеіl t; Дрвгий "-

t

!aoge Zeil f; довоєнний ч- Уог
kriegszeil t; "- занурення ТапсЬ
zeit f; зискати иа ,,-і Zeit f gewinoeo; "- льоту F1ugzeil t; мир
ний ч_ Friedenszeil f; "- навчан
ия Obungszeit (; "- иаступу Ап
gгШszеit

f;

иебезпечний ч- Ое

fahrzeit t; "'-- ношення (6дягу)
Tragezeit (; нулевий "- Nullzeil

f; "- освІт лення однОго гар
матня Beleuchlungszeit f еіпео Ое
sсlюssеs; "- перёізду ОЬегіаЬг

zeit f; "- підЛЬ6ту Steigzeil f'
"- початку атаки Zeil f des Ao~
grif[es; проміжний "- наказу
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час

(між виданням і виконанням) Бе
feh!sverzug т; "- рекрутськоі
служби Rekrutenzeit t; робочий
"- Arbeitszeit t; скорочений "служби verkiirzte Dienstzeit t; "спадання Fallzei! t; "- трнвання
Zeitdauer t; чнмало ч-у !апgе

Zeit (; !ange
часомір т Zeitmesser
часопис т Zeitung t;
"- lieereszeitung f
частина

f

Verband
більна

Ігирре

ТсіІ т,

т,

"-

т

військовий

Беstапdtеil т,

Abteilung t;

автомо
Кrаftlаhгllоrmаtiоп 1.

t; .....

ар'ерrарду Nachт; армійська ч- Агтее
рІ;
бойова "- Катрl
t; бойова ч- батерll Ое
schiitzstaile! t; ч- в резерві Re-

hu!teB

Ігирреп
Ігирре

servetruppe (; вартова ч- Бегеі!
БсЬаН (,
Бегеitsсhаltsltгuрре t,
_abteBung t; протиднмова вар
това ч_ Nebe!bereitschaft t; вете
ринарна "- Velerinarlverband т,
_abteBung t; вивідна "- Erkundungsableilung t; виділена вій
ськова ч_ abgesonderter Тгuрреп
lеВ т; вимінна "- Auswechs!ungsstiick n; внхідна ч- Ausgangsableilung t; військова "ТгиррепІеВ т, Truppenabteilung t;
внутрішня вартова ч- іппеге Бе

reitschaft t; гарматня ч- Artillerietrupp m; головкова "- гар
матня OeschoBkopl m; головна
чНаирІІгирр т;
головна "-

аванrарду УогІгаЬт; господарча;
ч- Wirtschaltsabteilung t; гузова
ч- (арт.) Hinter_ n, Боdепlstiiсk n;
дисuиплінарна "- StгаlаЬtеі1uпg t;
допомічна "Hilfsabteilung
дулова ч- Miindungs_, Vorderjstiick n; етапна "- Etappenabtellung (; задня ч- ар'єрrарду
Nachtrab т, Nachlrupp т; за
лізнича "- Eisenbahnableilung t;
замкова
"- Versch!nВstiick n,
SchloBteile рІ; "- замикального
механізму Versch!uBteBe рІ; за

t;

пасна

"- ReserveabteiIung (, Ег
satzformation (; захнсна ч- Уег
sch!eierungsableilung t; ч- зв'язку
Nасhгісhtепlfогтаtiоп (, -'1bleilung
t; зІмкнена ч- geschlossene АЬ-

частина

leBung (; злучна "- Verbindungsstiick n; змобілізована "- то
bilisierte AbteBung (; зовнішня

ч- anВeгeг ТеВ т; інженерно
технічна "- lngenieur_, lесЬпіБсЬе
Тгирре
кадрова ч- Kaderabteilung (; коренева ч- Wurzelstiick n; коренева "- маточннн
StoBende n; к6рпусна ч- Когрв
truppe
легко замІнна ч_ (ма
шини)
lеісЬ!аЬпеЬтЬагег ТеВ т
еіпег Maschine; ліва кінцева "anВeгe Abtei!ung f !іnkв; лінійна
ч- Linienabteilung (; лобова ч
Stirnpartie (; лобова ч- ляфета
Lafeltenbrust (; матеріяльна ч
таlегіеВег ТеіІ т; моториз6вана
ч- тоІогіБіегІе Abtcilung t; муш
тр6ва "- Linienableilung (; на
прямю\ "- Richtungslableilung (,
_ІгиррепlеВ т;
нарізна "- gezogener Теі\ т; непохитна ч
lesles, slarres Stiick n; новозфор
мована "- Neuaufslellung (; но
сова ч- Nasenparlie (; Vorderteil
т (Schiff);
обозна "- Тгаі,,-,
ТгоВIІогтаlіоп (;
ч- обслуги
Arbeitslruppen рІ; окрема ч- delachierte Abteilung (; окрема
військова ч_ abgesonderler Тrnр
репІеіІ т;
охоронна "- Sicherungsabteilung (; ч- окремого
призначення Abteilung f zur Ье
sonderen Verwendung; паицерна
чPanzerteil т; паркова ч_
Parktruppen рІ; передня ч- уог
dere ЕіпЬеі! (; передня ч- дишля
vorderer ТеВ т der ОеіСЬБеІ; ч_
повітрофльотн aeronautische АЬ
leilung (; поліційна "- PolizeiІгирре (; поліпійна вартова ч_
Polizeibereitschalt (; полкова вар
това ч- RegimentswachabteBung (;
понт6нна "- Pontonabteilung (;
ч- призначена до иаступу Ап
griffsverband т; прожекторна,
світлометна ч- ScheinwerferabteiIung (; протнлетунська "- Рliе
gerabwehrabteilung
пружинна
ч- FеdегsШсk n; радіотелеграфна
ч- Funktrnpp т, Funkerabteilung
(; резервова ч- Reserveableilung
робітнича ч- АгЬеіІБІгирре (;
санітарна ч- Sanitatslabteilung (,

t;
t;

t;

t;
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частина

'L... осібно
го
прнзначення
Sonderpionierverband m; світлометна 'L... Scheinwer!erab!eilung f; складова 'L...
Bes!and!eil m; спеціяльна OL
Sonderl!ormation f, _ab!eilung f;
спідна 'L... прикладу Un!erscha!!
m; стежова 'L... Beobach!ungsстор6жова
'L...
ab!eiIung- f;
Wachtlab!eilung f, _!гирре f;
стрілецька 'L... SchiitzeIL, ІпІап
terielabteilung f;
сусідня
'L...
NachbarabteiIung f; територіЯJlЬ
на 'L... Territorialab!eilung f; тер
тьова 'L... Reibungs!eil m;
тех
нічна 'L... !echnische Abteilung f;
'L... тіла КагрегІеіІ m; ударна ч_
StuгПL, StoBI!rupp m;
учб6ва
військ6ва ч_ Ausbildungs!ruppenІеіІ m;
флянкова ч.. Flankenabteilung (; фортечна мінна ч..
Festungsminenabteilung f; фрон
това (бойова) ч.. Frontverband m;
чолова
ч.. SpitzenabteiIung
f;
_verband m;

саперна

штамп6вана

ч..
РгеВІеіІ
m;
штурмова 'L... Sturmab!eilung f;
ч.., що зміняє AblOsung f; ч_,
ЩО мобілізує mobiIisierende АЬ
teilung f; 'L..., ЩО уставляє сіт
кові переП6ни Netzsperrverband
частинно teilweise

частка

f

ТеilсЬеп

rm

n, Stiickchen '(

частк6вий ТеіІ '"
частокіл m <_к6лу) Piahlwerk n,
Palisade (; обвести ч.. ом раІі

sadieren
частота

f

ОісЬІе

вис6ка 'L...
(;
вогнева
ч..
НИЗЬКа 'L... Nieder-

(;

Hoch!requenz
Feuerdichte (;
irequenz f
частотомір m Агаоте!ег n
чата f Lauerposten m; на чатах
аи! der Lauer f
чатівник m Spaher m; повітряний
'L... Luitspaher m
чатувати

на

к6го

аиflаиегп

чвал m ОаІорр m; бігти чвалом
Каггіеге f геі!еп; перейти в ч..
іп Оаіорр m !аНеп
чвалувати·

galoppieren

чвірюіми zu vieren
червінка f го!е Ruhr f
червоноармієць m Solda! m der
го!еп Агтее; почесний ч.. ЕЬгеп-

чнн

ro!gardis! m; рядовий 'L... ае
mеіпе(г) m der го!еп Агтее;
старанний 'L... mus!ergi.iltiger Ro!solda! m
червоноармійський Ro!armee •..
червоиоrвардієць m Rotgardist m
черга t Reihen!olge (, Tagesdiens!
m' батерiliна 'L... RoHsalve (;
кулеметна ч.. Maschinengewehrleuers!oB m; маршова'L... Marsch!olge (; ч.. п61здів Zug!olge t;
ч.. праці Arbei!s!olge t
черг овець m <_івця) Wachhaben,de(r) m; 'L... при вх6ді (до ка
зарми) Flurdiens!habende(r) m
черг6ю (стріляти) lagenweise
чергувати Wachdienst m halten;
ч_ся der Reihe пасЬ !olgen, аЬ
wechseln
черевик m Schuh m, Schniirschuh
m; гальмовий ч.. НеmПL, Rad_,
Bremslschuh m; ч..' для стягу
Standartenschuh m; каблевий ч_
Kabelschuh m; щкіряний 'L... Lederschuh m
черевний ВаисЬ ..•
черствий (хліб) altbacken
черінь t O!enherd m
чернетка t Konzept n
черпак m Wasserschau!el t, Schap!geschirr n
черпатн schap!en
честь t ЕЬге (; військ6ва ч.. Soldatenehre t

f Уіег!еІ n
чнн m ТаІ f, Wirkung (; відо
кремлений ч.. vereinzelte ТаІ t;
ч.. вогню Feuerwirkung
драж
ливий 'L... Reizwirkung (; 'L... за
нурювання Tauchmanover n; "ІСКРИ Funkenwirkung t; корис
ННЙ 'L... niitzIiche ТаІ (, Handlung {; очайдущний 'L... Wagestiick n; повт6рний OL wiederholende Handlung t; подвійняй
ч.. doppelte Handlung t; ч.. п6лум'я Flammenwirkung t; про
бив ний 'L... Durchschlagshandlung
t; ч.. розпеченого тіла Wirkung
еіпе. g\!ihenden Karpers; руй
наційний
ч..
Vernichtungshandlung {; ч.. скалкамн Splitterwirkung {; тривалий 'L... Dauerwirkung {; ударний 'L... StoBlwirчетвертина

t;

t

497

чин

чота

----------------------------------------------------=----kung '. _иПІегпеЬrnеп; фугасНІ!рсьннй панцерний ч- Раnzегннй чний ччинбарня

Spreogwirkuog '; хемічchernische Wirkuog f

f

ОегЬегеі

t

чинити. в_ vоЩЬгіоgеп. ....zieheo.
_инннк m Faktor m
[_enden
чинність f <_ности) Handluog (.
Tatigkeit {; бризантова ч- Вгіsanzwirkung (; ч- гарматня ОеschoBwirkung '; ч- иацілюваиня
ZіеШіtigkеіt '; ч- підслухування
Abhortiitigkeit '; спільна ч_ головних зброй Zusarnrneoarbeit f
der Hauptwaifen
Чнсло n Zahl (. Anzahl (; ч...
бійців S!reiterzahl '; визначене
'L bestirnmte Zahl (; ч- витягненого жереба Losournrner (; чоборотів Drehzahl (; ч- оборотів
мотора
Motordrehzahl (;
основне ч- Orundzahl (; отруйне ч- Vergi!tungszahl (; порядкове Ч_ lau!ende Nurnrner (;
порядкове чЬцсЬпtlmrnег (;

zahl ';
zahl f

ч-

журналу

Вгіе!-

"- рядів Rotten[по]стрілів Schu6-

чистильник m Sauberer т. Putzer
чистота f Sauberkeit f
[т
читальня f Leselstube ' • ...lIalle f
читаиня n Lesen n; ч- мап Каг-

teolesen n

чищення n Reinigung '. Sauberuog
(, ч- зброї Waifenreiniguog (;

..{. коня P!erdereioiguog f. АЬwartung (; ранішнє ч- коней
Friihstall m
чіп m <чопа) Zap!en m; поворітний ч- Drehzap!en m
чіпати, 33..-, зачепити beriihren,

чі~~r;:~еf <_костн) (течиво)

Zahigkeit (, Viskositat f
член m Olied n
чобіт m Stie!el m; ч- до шнур 0вання Schniirstie!el m; захисний
ч_ Oberschuh m; піхотиий чIn!anteriestie!el m; польовий чFeldstie!el m; юхтовий ч- juchtenstie!el m
човен m Воо! n, КаЬп m; весловий "- Ruderboot n; вітрильний "- Segelboot n; канонерський "- КапопепЬоо! n; кано-

kaooneoboot n; моторовий чMotor_. КгаЩЬоо! n; панцерний
ч- Panzerboot n' підводннй чUntersee_. таисыоо!t 1!:і річковий канонерський ч- rlu6kaooпепЬоо! n. Monitor т; рятунковнй ч- Rettungsboot n; складаний ч- Faltboot n; учбовий підводний ч- Schulun!erseeboot n;
швидкоплавний ч- Schnellboot n
човник m Nachen m
човнолітак m Flugboot n; далековнвідний

!lugboot n

ч-

Fernau!kНirungs.

чоло n Stirn (. Fassade (; на чолі
ап der Spitze f
чоловий Spitzen '"
чорноблнсковий sarntschwarz
чорнозем 1" Schwarzboden m
чорнороб m TagelOhner m. gemeiпег АгЬеі!ег m
чота
Zug т; автомобільна ч_
бриtадн Brigadekrait!ahrzeug т;
ч- автопанцерннків Panzerkra!t-

t

wagenzug т; автотранспортова
ч- Kraitiahrzeug т; аеростатна.
бальонова ч- Ballonzug т; артилерійна ч- Artilleriezug m

(РогrnаІіоп); бальоиова ч- ВаlЇOnzug
т;
батальйоиова
ч_
зв'язку

т;

Bataillonsnachrichtenztlg

вартова

кулеметна

ч- Ве-

reitscha!tsrnaschinengewehrzug т;
вивідна ч- Erkundungszug m;
гарматня ч- Oeschiitzzug m;
днмова ч- Nebelzug т; "- зв'язку Verbindungs... Nachrichtenlzug m; ч- зв'язку бриtади Вгіgadeverbindungszug т; ч- зв'я-

~~~ ~~c~~~[M~~':ile~acgf~~~~~i

кіннотна 'L Reiterzug m;
кулеметна ч- Maschioengewehrzug m; метеорологічна ч_ Wetterzug т; мінометна ч- Міпепwerferzug т; мостова ч- Вгшkenzug m; мотоциклетна чKraftradzug т; муштрова чZug m der Linientruppe; немуштрова
чVerwaltungszug m;
охоронна ч- Sicherungs_, Веdeckungslzug m; ч- панцерних
мотоциклів Panzerkra!tradzug m;

m;
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чота

"- паицероп6іздів Zug т der
Panzerziige; "- пlдсJljхувачlв
Horchzug т; поит6нна "- Briikken.., Pontoulzug т; радІотеле
графна "- Funkerzug т;
"санlтарвих автомоБІлІв Krankenkraltwagenzug т; саперська ч
Pionierzug т; свІтлометна "Scheiuwer!erzug т; стрІлецька
"- Schiitzenzug т; супровІдна
кулеметиа "- Maschinengewehrbegleitzug т
чотами zugweise
чотар m (_111\) Leutnant т
чотирокlиний vierspaunig
чотироколlсний vierradrig
чотирокутннк m Viereck n
чотнроособ6вий viersitzig
чотиростінний vierseitig
чотовий Zugs ...

шаиька

чуб6к т Widerrist т,
чуватя wach sein
чужоземннй ausНindisch
чуйний

Каmm

т

[(Pierd)

wachsam

чуйність f (..ности) Wachsamkeit f
чума f Pest f
чумбур т Koppe!zeug n, Halfterсіеmеп т, Handziige! т
чупр ина f Haarschop! т
чура f Bursche т, Offiziersbursche т
чутливий emp!indlich; "- иа вдар
gеgеп еіпеп Sch!ag empfindlich
чутливість f
(..ности) Empfind-

"-

lichkeit 'і
вибух6ввх речо
Emp!lndlichkeit f der Sprengsto!!e

вии

чуття

n

ОеІііЬ!

Pilichtgefiih! n

n; "-

повияности

чхальиий niesend
чхати niesen

ш
шабатурка f Karton т
шабельиий Sabe! ..•
шабля
Sabe! т, Degen т· вий
мати IILЮ (3 піх6в) S&be!
,іеЬеп; витяrнути IILЮ Sabe! т
ziehen; гострити ІІІ..Ю Sabe! т
sch!eilen; кІин6тна ІІІ.. Reitersabe! т; прндержуватн IILЮ
рук6ю den Degen апіаssеп;руба
тн lІІ..ею sabeln
шайба f Scheibe (; вІдпружник6ва
ІІІ.. Pu!ferscheibe (; коренева ш_
SloBlscheibe (, _Ь!есЬ n; ПL. ма
точини Rohrscheibe (; оборот6ва
ІІІ.. Drehscheibe (; промІжна ІІІ..
ZwіsсhепsсhеіЬе
(; упірна ш_

t

m

SloBscheibe f

шалІвка
шалюпа
шанець

f Рlапkе t
f Schaluppe f

т
(..нця)
Graben т,
(, Schiitzengraben т;
безпередгру дннй
ІІІ.. SchiitzengrаЬеп
оЬпе Brustwehr,
еіпgе
sсhпіttепеr
SсhiitzепgrаЬеп
т;
гяіздовий ІІІ.. NеstgrаЬеп т; ІІІ..
для зближення Аnпаhеrungsgrа
Ьеп т; ІІІ.. для номерів Graben
т !ш Веdіепung; ІІІ.. для резер
вн Decl<;ungsgraben т; ш_ стрlл-

Schanze

яти з коліна НосЬ!осЬ n, Schiitт
liir Кniende; ІІІ..
стрІляти
навлежачкн Schiitzengraben т liir Liegende; ІІІ..
стріляти
навст6ячкн
Schlitzengraben т !ш Stehende; житло
вий ІІІ.. Wohngraben т; ІІІ.. з
земляних мішків Sackgraben т;
запасиий ІІІ..
Reservegraben т;
запасний, ку леметиий ІІІ.. Reservе-Маschіпепgеwеhrstеl1ung (; ІІІ..
із сиlгу Schneegraben т; копати
ІІІ.. sсhаnzеп, Schlitzengraben m
ausheben; кулеметиий ІІІ.. Ма
schinengewehrgraben т; мlииий
ІІІ.. Minenlogement n; ІІІ.. на рІй
Schiitzengraben т liiс еіпе КатрІ
gruppe; наносний стрІлецький
ІІІ.. au!getragener Schiitzenwal1 m;
окремий
ІІІ..
Einze!graben т;

zengraben

очиститн

Graben

ІІІ..

уот

стрілецький

від

в6рога

Feinde
Ш_

еіпеп

saubern;
Schiitzen..,

Kampllgraben т; траверзиий ІІІ..
Riege!stel1ung (; фалшивий ІІІ..
Scheinlschanze (, ..graben т
шанцевий Graben ..•
шаиька f Plerd"- т, F utter І sack m
(Reiter)

499

шапка

шапка

f Miitze (;

LammfelL,

баранкова ш

Schafpelzlmiitze

(;

бездашкова ПІ-.sсhігmlоsе Miitze
гусарська nІ- Husarenm!itze (;
служБО'!..а
шDienstmiitze (;
уя;\нська nІ- Tschapka f
шар m Schicht (; rnязуровнй ш
Glasurschicht (; г nиннстнй u1Lehmschicht (; u1- дернйн Rasenplacke (; запобіжннй u1- про
тигаз[ннк]а
Schwadenschicht f;

(;

захищуваnьний ш-

Schutzschicbt

(; пісчаний ш- Sandschicht f
хлорового
вапна
СЬІог
schicht f

' ш
kalk-

шаравари р! (_рів) Stiefelhose f
шаржа f Charge f
шаржувати chargieren
шаруватий aus Schichten bestehend
шасі n, підвоззн n Fahrgestell n,
Wagenunterbau т, Chassis т; U1-,
підвбззя літака Landungsgestell n
шатро n ]urte (, groBes Zelt n;
санітарне u1- Verbindezelt n
шафа f Schrank m; мобілізаційиа
u1- Mobilmachungsschrank т
шафка f kleiner Schrank m; ш- на
хnіб Brotkasten m
шахта f Schacht т
шашка f Siibel т, Sргепgkбгрег т
(200 g); висадна nІ- Sргепgkбгрег
(200 ~); димова u1- RauclL,
NеЬеllkбгрег т, Rauchgranate (;
кінна ш- Kavalleriesabel m; пі
роксяnінова u1- PyroxiJinsprengkбгрег т; сапо!риа u1- Pioniersргепgkбгрег т

швадрон т, кінна сотня
(; u1- ripCbKoro обозу

traineskadron f

Eskadron
Oebirgs-

f (_костн) Oeschwindigkeit (, Schnelligkeit (; ш- в клм.
за годину Oeschwindigkeit f іп
km іп einer Stunde; u1- вибуху
Explosionsgeschwindigkeit (; u1вітру
Windlgeschwindigkeit. (,
..starke (; власна u1- E,gengeschwindigkeit (; u1- вогню
Feuergeschwindigkeit (; u1- гар
матня OeschoBgeschwindigkeit (;
годинна u1- Stundengeschwindigkeit (; 10-. горіння Verbrennungsgeschwind,gke,t (; дулова u1Mfindungsgeschwindigkeit (; змін-

швидкість

шенкель

на u1- veranderliche Oeschwindigkeit і: підлітна ш-, ш- підльоту
Steiggeschwindigkeit і: кінцева
u1- Endgeschwindigkeit (;
ш
льоту Fluggeschwindigkeit (; u1маршу Marschgeschwind'.gkeit t;
надземна ш- Oeschwindigkeit
ііЬег dem Erdboden;
найбільша
u1- Нбсhstgеsсhwіпdіgkеіt (; най
менша u1- Mindestgeschwindigkeit
(; найменша 10- літака Schwebegeschwindigkeit (; оборотова u1Umdrehungsgeschwindigkeit (; nІ
падання
Fallgeschwindigkeit (;
10- горіння Verbrennungsgeschwindigkeit (; пересічна ш- mittlere

t

Geschwindigkeit (; ш- підійман
ня Steiggeschwindigkeit (;
ш
підльоту (піт ак) Steiggeschwindigkeit (; ш- походу Marschl-

n, _geschwindigkeit (;
ш- verdoppelte Ое
schwindigkeit (; початкова ш_
Anlangsgeschwindigkeit і: прий
мати шап Oeschwindigkeit f
zunehmen; ш- протіюlннн DurchfluBgeschwindigkeit (; ш- ptxy
MarsclL, Bewegungslgeschwindigkeit (; u1- стріляннн Feuergeschwindigkeit (; ш- течі! Stromgeschwindigkeit (;
шходу
Oangtempo n
швндколітннй (пітак) уоп groBer
Fluggeschwindigkeit f
швидкомІр
т
Oeschwindigkeitsmesser 171,
швидкостріnьинй Sche1lfeuer •..
швидкострільність f (-ности) Feuerlgeschwindigkeit (, ..schnelligkeit f
шво n (шва) Naht (;
поперечне
ш- Quernaht f
шволежер m Chevauleger т
шворінь т SpalllL, HalL, Wagenlnagel m; nІ- дйшлн Deichselbolzen т; передковнй 10- Protznagel m, Stangenbolzen т
шворка f Bind!aden т, Schnur (;
tempo

подвоєна

вентильна nІ- VепtШеіпе f
шеврон т Tressenwinkel m
шедит m Cheddit (chlorsaures
шелест
Oerausch n

m

шенкель

Schenkel

т

Salz)
[n
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шерег

шерег т Reihe (, Olied n; задній
1lL Ьіпlеге Reihe (, Aufslellung (;
передній
1lL
Vorderlreihe (,
-I(lied n; перший 1lL ersle Reihe
(;
стрілецький
1lL
Schiitzenшершавий rauh
[геіЬе f
шестерня f Zahnrad n; конІчна 1lL
Kegelrad n; погонова 1lL Тгіеь
ling т; промІжна 1lL Zwischen-

zahnrad n

шеф т, начальник т СЬеі т; ПL.

батальйбну
Balaillons-Chef т;
1lL батерli ВаtlегіесЬеІ т;
1lL
зв'нзку Nachrichlenkommandeur т

шибка

f Fenslerglas n;

никова ш_, що не

протигаз

пітиlв

Кlаг

scheibe f
шийка f Hals т, Hiilschen n; 1lL
ба(нету
Bajonetthals т;
ш_
остроги Spornha!s т; 1lL при
кладу Kolbenhals т
шина f Schiene (, Reifen т; гумова
ПL Gummireifen т; гусматйчна
1lL gusmalischer Reifen т;
ко
лісна 1lL Radreif(en) т; пневма
тична 1lL Luilreiien т

шинеля
f Мапlе! т; ПL. ДЛН
стійок Wachlmanle! т; згорнена
1lL zusammengerollter Мапlе! т;
сторожова ш_ Wachmanle! т
ширнна f Вгеіlе (; 1lL амбразури
Scharlenweile і;
1lL
бойової
смуги Oefechlsbreile (;
1lL до
лоні
Handbreile (; 1lL коли
вання Schwingungsweite (;
ПL.
колії
Oe!eisebreile (, Oe!eis,,-,
Schienenlweile (; 1lL крил Fliige!lіеіе (;
ш_ ладу Вгеіlе f еіпег
Formalion; 1lL палюха DaumenЬгеНе (; 1lL реiiliк Oe!eisweite (;
1lL розташування Breilenausdehnung (; 1lL тору Spurweite (;
1lL фронту чоти
Zugbreile (;
1lL цІлі Zie!breile f
широта f (geogr.) Вгеіlе f
шифр[а]
тlГ
Oeheimschrift. (,
Schliisse1texl т, СЬШге f
шифрування " СЬііігіегеп n
шифрувати schliisse!n, сhШгіегеп

шишак т І-!е!ш т;

Кірасирськнй

1lL Юігаssіегhеlm m
шквал т Во (, WindsloB т
шкідник т Schiidling т
шкІпер т Schilfer m

ШЛНХ

шкіра f Leder n, Haul (; вигарбована 1lL . gegerbles Leder n
шкіряиий Leder ... , ledern
шкода f Schaden т, Nachteil т
школа f Schule (; артилерійна ПL.
Arlillerieschu!e (;
артилерійна
1lL
стріляння
ArlillerieschieB-

schu!e (; бальонова ПL. Ваllоп
schule (; війсы.оваa 1lL Heeresschule (; 1lL ВІЙСЬКОВИХ кова
лів Hufbesch!agschu!e (; війсьново
газова
1lL
Heeresgasschule (;
військово-фахова
ПL.
Heeresfachschule (; воєнна 1lL Kriegsschule (; газова ПL. Oasschu!e (;
гарматня ПL. Arli11erieschuIe (;
надетська,

корпусянсьна

1lL

Kadetlenschu!e (; надетська ПL.
кінноти Kavalleriekadettenschule (;
норпусна 1lL старшин
Korpsoffizierschule (; летунсьна ПL.
Fliegerschu!e (; 1lL летунських
стежачів
ВеоЬасhluпgssсhu!е (;
летунська 1lL старшин OffizierFliegerschu!e (; міиометна 1lL
Minenwerierschule (; морська 1lL
Магіпеsсhulе (; 1lL морської ар
тилеріі Schilfs-Artil!erieschule (;
підстаршинська 1lL Unterof!izierschu!e (; полкова ПL. Regimentsschu!e (; полкова 1lL підстар
шин Каріlulапlепsсhulе (; сапер
на 1lL Pionierschule (;
стар
шинська 1lL ОПіzіегsсhu!е (; ш_
стріЛЯння SchieBschu!e (;
топо
графічна ш_ Mappeurschu!e (;
1lL червоних старшии Schu!e f
Шг гоlе ОПіzіеге
шлийка f (до тягнення) Zieggurl т
шлунок т <_нку> Magen т
шлям т Sch!amm m
шлях LапdslгаВе (; битиіі 1п- gepflaslerle SlraBe (; бруковаиий
1lL SleinslraBe (;
вильниil 1п
Serpentineweg т; 1п- відступу
RilckzugsslraBe (; військовий 1п
HeeresslraBe (; водиий 1п- WasserlslraBe (, _weg т; (руитовий
1lL Fe!cL, Landlweg т; 1lL дО
возу ZufuhrslraBe (; 1lL довозу
харчів Verpflegungsverbindung (;
етапииіі 1п- LandelappenslraBe (;
1п- З ка",\вами SlraBe f тіl Ога
Ьеп; замаскований ПL maskier-
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шлях

ter Weg т; звичайний ІІІ- gewohnliche StraBe f; лісовий ІІІ
Wa!dstraBe f; ІІІ- маршу MarschstraBe f; иакочеиий ІІІ- іаЬг
Ьагег, gewa!zter Weg т; иатер
тий ІІІ- Winterweg т;
ш_ иа
ступу VormarschlstraBe f, _weg
т;
перегородити ІІІ- den Weg
ver!egen; підвізний ІІІ- АппііЬе
rungs_, Anmarschlweg т, Ап
marschstraBe f; під'іздний ІІІ
Zulahrtsweg т, Zuluhrbahn f; по
вІтряний ІІІ- LufL, Fluglweg m;
природній
ІІІNaturweg т;
промощуватя ІІІ- den We~ ЬаЬ
пеп; ІІІ- сполучень Kommunikation t; стовповий ІІІ- PosL,
HeereslstraBe f; тарасовий ІІІ
Faschinenweg т; тиловий ІІІ
Etappenweg т; тимчасовий ІІІ
provisorischer Weg т; торувати
ІІІ-

ЬаЬпеп;

траиспортний

ш_

Verkehrs_, Transportlweg т; шо
совий ш_ LandstraBe f, befestigter Weg т; штучний ІІІ- KunststraBe t; ІІІ-, що будується die
іт Ваи be!indliche StraBe
шляховИй StraBen ••.
шляхово-мостовий
StraBen... und
Briicken •..
шляхопровід (над або під заліз·
ницею) Wegiiberfiihrung

t

t

t

шлюза
Sch!euse
шлtbсар т Schlosser т
Ш>Іергель т Schmirgel т
шнек т Schnecke f
шнековяй Schnecken ...
шнур т Schnur t; азбестовий ІІІ
Asbestschnur t; Бікфордів ІІІ
Schnellziindschnur t; вогнепро
відний ІІІ- Zeitziindschnur f; ІІІ
до чищеиня rвинтівки
Wischstrick т; запальний ІІІ- Ziindschnur f; запальиий rутаперчо
вий ІІІ- Guttaperchaziindschnur f;
КО>Іутаторний ІІІ- (тел.) УегтЩ
lungsschnur f;
на>Іетиий
ш_
ZеЩlеіпе
_seil n; иара>Іен
ний ІІІ- Achselschnur t; піро
ксиліновнй ІІІ- SchieBwolleziindschnur t; револьверний ш_ Revolverschnur f;
спускний
ш_
Abzugslleine
....schnur
тра
сувальний ІІІ- Trassierschnur

t,

t,

t;

t

ШОЛО>І т Не!т т;

сталевий ІІІ
т; тропІчний
ІІІ- ТгорепЬе!m т;
ШТУР>ІОВИЙ
ІІІ- Sturmhaube f
ШО>ІПОЛ т Епt!аdє-, Putzlstock т
шопа f Schuppen т, Scheune f
ШОСа f
KunsL, LandlstraBe f,

StahL, Sturmlhelm

Chaussee f

шосовий Chaussee •..
шофер_ т, автоводІй т КгаИІаЬгег
т, Kraftwagenfiihrer т; старший
ІІІ- Oberkraftfahrer т
шпанговт Spant т
шпара f Spalte (, Leck n
шпеннк т FiihrungL, Sperrlstift т;
ІІІ- пряжкн Schnallendorn т
шпнг[ун] т Kundschafter т, Spiiher

m, Spion m

т Terpentin n
шпигу.нувати
ausspiihen, auskundschaften, sріопіегеп
шпигунство n Nachrichtendienst т,
шпигинар

Spionage f

шпилька f
Нааг_,
Stecklnade! f;
замикальиа ІІІ- Sperrnade! f
шпииь т Pivot т
шпиталь т Krankenhaus n, Lazarett
n, Spita! n; бараковий ІІІ- Ва
racken!azarett n; ветерииарний
ІІІ- Veteriniir!azarett n; військо
вИй ІІІ- Lazaret! n, Militiirlazaret!
n; воєниий ІІІ- Kriegslazaret! n;
ІІІ- легкохорих Мarodenhaus n;
евакуаційннй
ІІІEvakuations!azarett n; етапиий ІІІ- Etappen!azarett n; ізоляцІйний ш_ Sonder!ager n; кІнський ІІІ- Pferde!azarett n; курортний ІІІ- Kur!azarett n; лагерииil ІІІ- Lager!azarett n; місцевиil ІІІ- Ortskrankenhaus n; польовий ІІІ
Fe!d!azaret! n;
пошесний
ІІІ
Seuchen!azarett n; рухомий ІІІ
Fe!d!azaret! n; тимчасовиil вій
ськовий ІІІ- Not1azaret! n
шпитальний Lazaret! ... , Spita! ...
шпихлlр т Speicher т
шпиця f Speiche f
шпіон т, гл. шпигуи т
шпуля f Spu!e f, Auispu!er т; Ш_
для В>Іикання в лІнію Ansch!uBгоllе t;
ІІІ- дроту Drahtspu!e t;
індукційна ІІІ- Induktionssptl!e t;
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шпуля

кабm!ва ІІІ- КаЬеlгоllе (;
пер
винна ІІІ- Primarspule f
шпулька f kleine Spule ,
шпурlлятн, _нути werlen, schleu-

dem
шрам т SchmiВ

Ros!spur f

шрапнель

т

зантний ІІІІІІ-

для

т;

іржевий ІІІ

Schrapnell n; бри
Brisanzschrapnel1 n;

поборювання

бальОнів

Bal1on-Brisanzschrapnel1 n
шрифт т Schrilt ,;
ІІІ- напнсів
Schril! f der Inschri!!en
шріт т (шроту) Schro! тІn
шруба " rвинт т Schraube f; ІІІ
бойноі
пружинн
Schlaglederschraube f;
закрутитн
ІІІ-У
Schraube f аnzіеЬеп; корабельна
ІІІ- Schilfsschraube f
шрубак т Holzschraube f; бойний
ІІІ- Pa!ronentrager m
штаб т S!ab т, Kommandostel1e f;
ІІІ- армії Armeeoberkommando n;
адміральський ІІІAdmiralstab
т;
ІІІ- батальйону
Ba!aillonskommando n; ІІІ- брнrади Вгі
gadekommando n; великнй гене
ральннй ІІІ- groBer Oenerals!ab
т;

військовий генеральний

ІІІ

т; геиераль
иий,
головний
ІІІОепегаІ_,
Hauptlstab т;
головний
ІІІ
HaupL, Oenerallstab т; голов
ний
ІІІармії
Armeeoberkommando n; господарчнй ІІІ- Wirtschaltsstab т; Ш- головноко
мандувача oberste Heeresleitung f;
демобілізаційний Ш- Аu!lбsuпgs
stab т; Ш- дивізІону Abteilungs_
s!ab т; Ш- довозу Nachschubstab т; Ш- інженерннх військ
РіопіегstаЬ т;
ш- керівництва
маневрами S!ab т der Мапбvег
Ieitung; DL- командування РIiЬгег
stal> т; ш_ корпуса ОепегаІ

Truppengeneralstab

kommando n, Korpshauptquartier

n;

морський

генеральннй

ш-

мурхотllІІІІІ

AdmiralsstaЬ т;
посередниць
кий ш- Schiedsrichters!aЬ m
штаб овець т (-вця) Stahsoliizier

Stahs _ _ _

штабовнй

lт

штабс-капітан т Stаhshаuрtmапn т
штанrа f Stange f, Runge f
штандар т. стяг т Standarte f
штани рІ (-ІІlв) Hose f; довгі ІІІlange Hose (; короткі ш- Кnie
hose f; спідні DL- Веіпklеіd n
штанці рІ
(-пів)
(kurze) Веіп
kleider рІ
штат т Etatstiirke (, Sol1bestand т,
ЕІа! т; DL- мирного часу Ргіе
densstiirke (; понад 'ІІІ- апВег
штатив т Stativ n
ІЕІаІ m
штатннй etatmaBig, Etats •..
штельвага f Bracke (;
задня шHinterbracke f; посторонкова ш

Vorderbracke f
Stempe! т
StHett n, k!einer Dolch m
штовхання n S!oBen n
штовхlатн. -ІІУТН
stoBen, еіпеп
S!оБ т geben
штемпель т

штнлет т

штольня

f

Ол!егіе f; мІнна ІІІ
т; підслухова DLт

Minenstollen
Horchstollen

штопор т гл. коркотяг т

штопоритн trudeln, abtrudeln
шторм т Seesturm т
штука
f Kunst (; ноенна ІІІ
Kriegskunst (; фортнфікацlйна
ш- Belestigungskunst f
штурвал т Steuerrad n
штурм[а Г! т Sturm т, Sturmangrill т; взяти ш-ом іт Sturm
пеЬтеп; відбити ІІІ- Sturm т аЬштурмовий Sturm . . .
Іschlagen
штурмувати stlirmen, erstlirmen
штуцер т Stutzer т
шуюlння n Sucl1en n, Erkundung
шум т Oerausch n
шумІти rauschen
шутер т Schotter m
шурхотІння
Oerausch

n

n
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щаБЄ.llЬ

яв[к]а

щ
щаБЄ.llЬ
щастя

m

<_б.llЯ)

Sprosse f

n OIiick n;
Kriegsgeschick n
щезати verschwinden

во енне

рова

щепити іmрІеп

щеплення
щербина

ІЦ-

Sehschlitz m;

ІЦ- ва

скрІзь durch!au!ende Spalte 1;
нижня ІЦ- ипlеге Scharle 1;
оглядова ІЦ- Visierschlitze m рІ;
свіТ.ІІогаслова ІЦ- Blinkschar!e 1;
стежова ІЦ- Beobachlungslschar!e

ІЦ-

n Impfung f
1 Щ8 m, Schramme 1,

f, -"chlitz m
f <_иости) Dich!e 1,

Scharte 1

щІльність

щиколоток m (арт.) Pfannen!rog m
щиросерднІсть
<_ности)
VerігаиІЬеі! f
.
щит m Schi1d m, Schutzbret! n;
верхнІй ІЦ- Oberschild m; вlд
кидниА ІЦ- Юаррsсhild m' за

Dichti~keit

1

1;

ІЦ-

заряджання

Ladedich!e 1
щІтка 1 Biirs!e 1; волосяиа ІЦ
Haarbiirs!e f; ІЦ- волоскнка
Haarbiirste 1; ІЦ- до гармати
Kanonenwischer m; ІЦ- до чобіт
Wichsblirs!e f;
дротяна
ІЦ
Drah!biirste 1; щ_ з держаком
Stangenwischer m; кінська ІЦ
Stal1biirste f, Karda!sche І; ІЦ

побlжниА ІЦ- Sicherungsschiid m;
кулеметниА
ІЦMaschinengewehrlschild m, _раnzег m; .110бовиА ІЦ- Stirnschutzschild m;
нерухомий
ІЦunbeweglicher
Schild m; нижчиА ІЦ- Unterschi1d m; панцерний ІЦ- Panzerschild m; поворlтний ІЦ- Drehschi1d m; середній щ_ МіІІе!
schild m; протиснlжниА ІЦ
Schneeschirm m; рухомиА ІЦ
bewegliches Schild n; снlговиА
ІЦ- Schneeschi1d m
щитик m Schutzb!ech n
щитовиА Schi1d •..
щІлина f Spalte (, RiВ m, Ritze f;
щ_ амбразури Schartenschlitz m,

під бабкою (над копитом) Нааг

zotte 1
щіткк m Bors!enpinse! m
щогла f Mast m; tратчаста щ
ОШегтаs!
m; причальна ІЦ
(повітроплава) Landemas! m; ІЦ
телескопу Te!eskopmas! m
щогловиА Mas! ..•
щоденник
m Tagebucb n; ІЦ
боАових дlА Kriegs!agebuch n;
щ_ лІтака F!ugzeugbucb n
щока f Backe (, Wange (, щоки
біАниці SchieBschartenbacken рЦ'
щоковиА Backen •..
щолок m Laugensa!z ."

SсhіеВsсhагtеп-Оffпung f;
бойна
щ_ Schie8scharte f; бокова щ
Seitenlscharte (, _schlitz m; зо-

ю
юнкер m Junker, m
юнкерство n Junkertum
юрист m Jurist m

І юиак

n

І

m Offiziersanwarter m, Каdettenschiiler m
m, Jucb!en!eder n

юхтJа fI m Jucbt
юхтовий іисЬІеп

я
явище n Erscheinung (, Auf!ri!! m;
атмосферне я- atmospharische
Erscheinung f; метеорологІчне IL

meteoro!ogische Erscheinung f; IL
розкладу Zerselzungserscheinung

f; стихійне

nung 1

>1-.

):!emen!arerscbei-

явір m <явора) АЬот m
яв[к]а f Бп!ге!fеп n, Erscheinen

Oestellung f

n,
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являтися

явlлятися,

_итися

Erscheinung treten

erscheinen,

іп

явяlсть f <_ностн) (судової роз
прави) O!!entlichkeit f
ядро n Кегп m, Kernpunkt m; за
пальне "- Brandkugel (; фор
течне "- Festungskern m
язик m Zunge (;
"- ПОЛум'я

Stichflamme f

яйцюват"й еіібгmіg, eiartig
якІр m <_коря) Anker m; стати
на я- ankern
якІсть f <_кости) QuаlШit t; ба
лІстична "- bal1istische Qualitiit

t; "- rpYHTY Bodenlbeschaffenheit
(, ...art t; моральна "- moralischer Wert m; мореплавнІ ,,-І
See-Eigenschaften рІ; розумова "intellektuel1er Wert m; фізична "-

kбrpегliсhе QuаlШіt f
ялина f Таппе f
яма f Orube (, Loch n; велика "OroBgrube (; вовча я..... Wolisgrube (; "- пlдслуховоі стійкн
Horchpostenloch n; мала "- kleiпе Orube (, Юеіпlосh n; помийна

ЯЩИ'IRИЙ

"-

я_

SрШwаssегgгuЬе

t;

стрІлецька
протитанкова

Schiitzenloch n;
"- TankiaIle f
ямка f kleine Orube (; ланцюжко
ва
"- (на підборідку коня)
ЮппkеttепgгuЬе
яр m {яру) tie!e

f

Schlucht f іп der
Steppe
ярнй (Oetreide) Sommer _ ..
ярина f Oemiise n;
сушена "-

Dбггgеmііsе n
ярмо n Joch n
ясир m Oe!angenschait f
ясла р І <ясел) Кгірре f
ясність f <--ности) Неl1е (. ЮагЬеі! (, Deutlichkeit f
яснозелений hеl1gгііп
ясножовтий heIIgeIb
яхт m (рід вітряльника) Jacht f
ячмінь m <_меню) Oerste f
ящик т, скринька f Kasten m;
зарядний "- Lafettenkasten m;
"- передюі Protzkasten т; стрі
ливний "- Munitionskasten m
ящичиий Kasten . . .
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