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ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ 

Залишені нам з часів УССР російсько-українські словники (надалі - РУСи), справед¬ 
ливо називані російсько-російськими, далекі від того, щоб задовольнити потреби сучас¬ 
носте. Тому поява „нових” РУСів мусила б докорінно змінити становище на „словниковому 
фронті”. Однак, на ділі не все так гладко, як хотілося б і як мало би бути. 

І. „нові” словники повністю не позбулися рис меншовартосте, прищеплюваних нам 
імперією. Одна з таких рис - оформлення умовних скорочень у „нових” РУСах російською 
мовою. Як правило, шшюмовно-українські словники, що видаються в Україні для українсь¬ 
ких громадян - англо-українські, німецько-українські тощо, оформлюють умовні скорочен¬ 
ня українською мовою. „Нові” ж РУСи оформлюють умовні скорочення за „соловецькою” 
традицією по-російськи. Виникає питання, чому для РУСів робиться виняток із загального 
правила щодо иншомовних словників? Яка в цьому потреба? Нездатність „незалежних” 
словникарів подолати прищеплювану нам епохою .дружби народів” рису свідчить, що наша 
дорога від малоросів до уіфаїнців тільки-но починається. 

П. „Нові” РУСи виявилися нездатними вирватися з полону мовно-лексичних забобо¬ 
нів, характерних для совєтської лексикографії. Один з таких забобонів: невідмінюваність 
слова пані. Слідом за Б. Грінченком, котрий, як і всі смертні, не був вільний від помилок, і 
слідом за совєтською лексикографією усі „нові” РУСи твердять, що слово пані не відміню¬ 
ється. Насправді ж слово пані відмінюється: ,Дані й панове!”, ,Гуляв з панею”, „Сидів з 
панями”, „Писання чутливих пань”. 

НІ. У „нових” РУСах повторювано помилки, канонізовані у совєтських виданнях. На¬ 
приклад, російський вираз ставить в тупик „нові” РУСи перекладають як і нормативні 
РУСи УССР: заганяти в безвихідь, що аж ніяк не відповідає ні російській ідіомі, ні нашій 
мовній практиці. „Словарь русского язнка” АН СССР вираз ставить в тупик пояснює так: 
приводить в крайнєє затруднение (1), недоумение, замешательство (2). Найкращий 
переклад такого звороту: зводити (виводити, заводити, заганяти) на слизьке (1), збивати 
з пантелику, спантеличувати (2). Укладачі ж „нових” РУСів критично під оглядом легко- 
мовноста не опрацьовують перекладану лексику, а копіюють те, що зафіксовано у слов¬ 
никах попередників. Таке нетворче словникування на ділі свідчить про відставання лекси¬ 
кографії від життя. 

Людські мови постійно вдосконалюються; виникають нові звороти, покращуються 
старі. За цим процесом лексикограф має стежити і наслідок свого стеження відбивати у 
своїх працях. На жаль, хоч ми маємо деякі зрушення на ниві словникарства, ці зрушення ще 
не переважують успадкованої рутинносте. 

ІУ. Переклад деяких словосполучень не завжди лежить на поверхні. У перекладацгві 
можливі помилки. Тому, словникар не може безкритично сприймати доробок своїх колег. 
Саме цього не спостережено у сучасному перекладацгві. Помилка одного словникаря безпе¬ 
решкодно переходить з одного „нового” РУСу до іншого. Так, невірно перекладена російсь¬ 
ка пара потребительская корзина як споживчий кошик, що засвітилася в одному „но¬ 
вому” РУСІ, згодом з’являється і в инших словниках. Правильний же переклад цієї пари - 
споживацький кошик. 

Я присвятив передмову до своєї праці цим критичним заувагам про сучасне словни¬ 
карство в Україні, бо гадаю, що моя критика сприятиме покращенню словникарської спра¬ 
ви. Таке покращення буде сприяти підвищенню культурного рівня українства. А це, кінець 
кінцем, є головна мета лексикографії. 

Як я вже писав, перекладацтво не стається без огріхів - без помилок. Отже, можливі 
вони і в моїй праці. Тому, я буду вдячний, як хто вкаже мені на них. Моя е-адреса: 
кгупз$@§таі1.сот. 

Автор 
Дентон, липень 2014 р. 
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ПРО ДВА ПРАВОПИСИ, ВЖИТІ У СЛОВНИКУ 

Тому, що різницю між харківським правописом 1928 р. і сучасним - останнім ста¬ 
лінським - правописом, можна усунути підкресленням окремих літер, автор підіфесленням 
літер і домігся, що в тексті співіснують два правописи. 

Коли слово написано правописом 1928 р.: 

літера я - це літера а у чинному правописі; 
літера ґ - це літера г у чинному правописі; 
літера е - це літера с у чинному правописі; 
літера в - це літера у /часом й/ у чинному правописі; 
літера т - це літера ф у чинному правописі; 
літери ав - це літери ау у чинному правописі; 
літери іо - це літери іа у чинному правописі; 
літери ія. ію - це літери іа, іу у чинному правописі; 
літери ля - це літери ль у чинному правописі; 
літери ль - це літери л у чинному правописі; 
літера и - це літера і у чинному правописі 

Коли слово написано сучасним правописом . 

літера а - це літера я у правописі 1928 р.; 
літера г - це літера ґ у правописі 1928 р.; 
літера є- це літера е у правописі 1928 р.; 
літера л - це літери ль у правописі 1928 р.; 
літера й - це літера в у правописі 1928 р.; 
літера у- це літера ю /часом в/ у правописі 1928 р.; 
літера ф - це літера т у правописі 1928 р.; 
літери АУ - це літери ав у правописі 1928 р.; 
літери ІА, ГУ- це літери ія, ію у правописі 1928 р.; 
літери ЛЬ - це літери ля у правописі 1928 р.; 
літера и - це літера і у чинному правописі 

Примітка: Автор часом вживає форму инший з підкресленою літерою и, форму невизна¬ 
ною обома правописами. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
а., а - аналог в инших культурах з" - запозичення 
а’ - авіяція з" - заступає поняття 
сР - анатомія з" - зачовгане 
сР - арго.сленг /в тому й ОУН, УПА/ 3* - залізничний транспорт 
б., б - барбаризм /варваризм/ і. - іменник, іменники, іменників + 
6а - множинна дія; часом = багатьом ід - ідіоматичний зворот 
б* - бібліотечний термін р - іронічно, несхвально 
Є - безпідставно занедб/ув/ане слово іс - історія, історична річ (слово) 
в - біологія, іхтіологія + г* - форма від якої постало слово 
є° - буквально к., к г- коротша (простіша) форма 
6° -ботаніка Xе - канцеляризм 
&• - безособовий пасив х" - книжне, штучне, офіційне слово 
6у - будівництво, архітектура V? - псевдоукраїнське койне 
в° - бюрократичний термін X* -кулінарія 
& - біблійний вжиток л. - лайка, лайливе слово 
в., в - вуличне /вульгарне/ слово -лінгвістика 
в" - військова (повстанська) лексика л‘ - літературознавство 
вст - вставне слово м. - математика 
в‘ - відповідно м° - медицина, психологія 
г. - галицький варіянт, гд діялект варіанту < - можливий, можлива, можливо 
г° - граматичний термін ми - минулий час, минулого часу 
ге -географія, астрономія мй - майбутній час 
г° - гірництво м" - множина; д! КІЛЬКА ПОРАД (2) 
г“ - геологія, геодезія м~° - мистецтво, кіно 
д. - діалектизм, арготизм, проста мова м° - морський термін 
д! - дивись ще! мс - мисливство, рибальство 
д\д-к1 - дієприкметник минулого часу лГ - мітологія /також народна/ 
д° - дитяча мова л/ - музичний термін 
д'к -дієприкметник лР - метеорологія 
дк - доконана форма дієслова н. -наприклад 
д° - дієслово, дієсловом, дієслова + н! - наказовий спосіб 
дт - дієприслівник н1 - негативне забарвлення 
д* - дипломатія ндк - недоконана форма дієслова 
е. - етнографізм нез-й - нездатний 
ев - евфемізм н° - неособове дієслово 
е° - евфемізм X* - наслідуй-звуки форма 
<? - економіка, фінанси о. - образно 
б” -електрика 0а - освіта, освітянський термін 
б" - емоційно, перебільшено ой -однина 
б" - ентомологія о3 - однина збірного поняття 
є. - по-єзуїтськи, підступно, лицемірно ок - вжито оказійно, новотвір 
ж. - жартівливе слово (р - орнітологія 
ж' - жіночий рід, жіночого роду ос - особа (1-а, 2-а, 3-я) 
жґ - з живої мови п. - переносне значення 
жн - жаргон /злодіїв, картярів +/ п! - порівняй! 
3. а - забуте слово, архаїзм пб - побутовий ужиток, об’яви 
з6 - збірне поняття пк -прикметник 
3’" - звертання, у звертанні гі° - приблизно 
3е - зворотнє дієслово п° - поетична мова 
зг - забуте на Сході, живе в Галичині г? - прислівник, дієприслівник 
згр - загрозливо, погроза гРв - переважно 
3-Й - здатний, з8 - згодний, з" - змушений гРк -прийменник 
з" - займенник урн 

- правильний наголос 
з" - зневажливо, недоброзичливо пт - пестлива (здрібніла) форма 
3° - зоологія пф - похідна форма, похідні форми 
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гр - прислів’я, афоризм, порівняння ч° - чоловічий рід, >Р - чол. роду 
Р:Ф - рідко, рідше ш. - штучне слово 
РІ - практично невживане слово шк - шкільний (студентський) побут 
Р° - ремесла (шевство, ткацтво тщ) ю. - юридичний термін 
Р“ -радіо я‘ -як іменник 
р-й -радий г г 

* " - наголос падає на відтяту частину слова 
Р" - родовий відмінок, заміна ним 0) - вигук, наказовий спосіб 
р* - реконструйоване слово (?) - у питальних реченнях 
рм - рйтмомелодична форма ± - порівняй! 
Р? -релігія +/± - порівняй і дещо вибери! 
с., с - підсилений ефект пк = % - цей знак пояснено на с. ХП у розділі 
<? - сільське господарство ЗНАКИ [ пк = %, п, +] 
с-й - ставши * - цей знак у кінці слова вказує, що слово 
Є - частина складного слова має ряд значень, а перед словом (після 
с° - совєтизм &), що слово не є синонімом, а ілюструє 
<? - сполучник словотвір 
с” - ступінь порівняння: <Р1, сп1 а - ця буковка перед словом (після &) свід¬ 
сс - службове слово чить, що це - синонім слова в ряду 
с" -спорт > -дивись! 
<? - ближче до сучасноста —> - вказує напрям, заступає слово від 
т. - сфера техніки, ремесла І,1 - ця риска відділяє частину слова, позна- 
т\ - театральний термін чувану в тексті знаком ~ 
мй - текстильний термін, кравецтво [!] - верх мовної тупости 
т" -тільки ♦ - перше слово перекладу 
пР - (трохи), (дещо) і - ир від и*творить заміна ‘-ий’ на ‘-о’ 
т' - теперішній час (-) - риска заступає у курсивних дужках 
тщ - тощо; часом = 0 слово про 
пР - друкарський термін : - перед словом значить: взоруйся на 
У- - український рівнозначних О - стилістична переробка 
/ - узагальнений термін й - дивись (ще) ЗНАК 0 (с. XIV) 
/ - урочисто © - (хто), (кого), людина, особистість 
/ - уособлення, персоніфікацій & - за цим знаком наведено синоніми вели¬ 
ф. - фамільярно, нестандартно чин гніздового /гаслового/ слова: н.: 

Ф] - фізіологія, фізіологічний термін МАЛИЙ...; & маленький, манюній. 
Ф‘ - фізика □ - наслідок дії [> ЗНАКИ, с. ХП] 
Ф° - фотографія ~ - 1. = ♦; 2. частина слова, від тята рискою 
Ф'р - фолклор, проста мова (/,'); 3. після знаку “(” скорочує 
¥ - у реченнях і фразеології запис слова словом до риски “/” або 
фГ - із запереченням дужки “(“; н.: класти /дк по~/ 

- філософія т - дивись попереднє гніздо (гасло) 
X. -хемія і - дивись наступне гніздо (гасло) 
хГ - за харківським правописом 0 - і похідні форми (ПРИКЛАД VI) 

- церковний вжиток ® - (як міра /оцінкаІ), (як міра вияву) 

чд - цілком досить ♦♦♦ - гніздове слово у записі гаслового 
ч. -частка <-> -антонім 
чк - числівник 

Позначку © часом вживано без слова, до якого вона стосуються. Такий вжиток заохо- 
чує читача творити стилістичну переробку самотужки: 

присочиняющий що додає 0, звиклий прикрашувати, вигйдько, прикрашувач, ©; 
У такому записі треба творити самому дієприслівники прикрашаючи, вигадуючи +. 
Примітка: Часом крапку у скороченнях заміняємо на наголос: а. = а, р.= р. 

УВАГА! ДЛЯ УСПІШНОГО ПОШУКУ СИНОНІМІВ ЧИТАЧ МАЄ ПРОГЛЯНУТИ 
ДАЛЬШІ ПРИКЛАДИ ТА ПОЯСНЕННЯ. 
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ПРО ТЕРМІНОЛОГІЮ 

ГНІЗДОВІ Й ГАСЛОВІ СЛОВА 

Гніздовим словом звемо надруковане грубим шрифтом у крайній лівій позиції ро¬ 
сійське слово; гасловим словом звемо надруковане грубим шрифтом російське слово, від- 
ступлене від крайньої лівої позиції: 

ВЬІБИРАТЬСЯ: — йся в дорогу заклопотаний дорогою; 
ВВІБРАТЬСЯ видістатися 0. 

Слово ВИБИРАТЬСЯ - гніздове слово. ВВІБРАТЬСЯ - гаслове слово. 
Рядки, які стоять за гніздовим /гасловим/ словом звуться гніздовими /гасловими/ 

рядками. 

ЗАУВАГИ ДО СКОРОЧЕНЬ І ЗНАКІВ 

(1) Скорочення, друковані грубим курсивним шрифтом м", п.,р., хоч і стоять перед 
українськими відповідниками - стосуються до гніздових /гаслових/ російських слів, а дру¬ 
ковані нормальним курсивом ж., к., пк стосуються до українських слів: 

ВЬІЧИТЬШАТЬ ок читати, п. виговорювати; 
—й що читає 0, і. читець, читач... 

Скорочення “и.” перед „виговорювати” стосується до слова ВЬЇЧИТЬІВАТЬ і вка¬ 
зує, що слово “виговорювати” є переклад переносного значення гніздового слова 
ВЬЇЧИТЬІВАТЬ; а скорочення вказує, що слово “читець” - іменник. 

(2) Про позначку ок. Цю позначку широко вживано у словнику. Наприклад: 

БЕЗДОРОЖЬЕ ок бездорбга. 

Затим що словник складної лексики основну увагу спрямовує на переклад російських 
дієприкметників, він не може вичерпно перекладати иншу лексику і обмежується в пере¬ 
кладах не дієслів тільки формами, яких нема у “нормативних” словниках УССР, досі поши¬ 
рених в Україні. Иншими словами, позначка ок вказує, що у нормативних словниках УССР 
та “незалежних” словниках України є більше перекладів даного російського слова. 

Примітка І: Крім цієї функції скорочення о* уживано із значенням оказійно. 

Примітка П: Подекуди замість скорочення ок уживано позначку ще. 

(3) Про знаки /, ~. 

МАНИТЬ манити, ваби-, спокуша-, привабл/юв-; м. из моги'льї вабити 
з гробу; 
—й що /м" хто/ ~ює 0, з-й привабити, спокусник, /птах/ вабець, пк 
принадний, вабливий, манлй-, привабли-, принадли-, спокусли-, ©. 

Знак “/” у слові “привабл/ювати” розбиває слово на дві частини, з яких одну частину 
в дальших рядках заступає знак ~. 

Запис у дальших рядках “ ~ює” читається як “приваблює” 

(4) Про знак 0. 

Знак 0 (і похідні форми), вжитий після слова “~ює” /приваблює/ вказує, що слово 
“приваблює” у цьому вжитку можна замінити на інше слово, наприклад, “спокуша”, або 
“вабить”, або “манить”, або слова, відомі з масових словників. Отже, слово манящий мож¬ 
на перекласти по-українськи ще і як “що спокуша, що вабить, що манить, що принаджує”. 
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Знак 0, вжитий один раз, стосується до всіх дієслівних форм у гнізді. Отже, у сти¬ 

лістичній переробці І> (5)/ замість слова “приваблюючи”, можна вжити й форми “спокуша¬ 
ючи, вабивши, манивши +”. 

(5) Про скорочення О. Скорочення © значить стилістична переробка. Його вживано 
перед українським відповідником, який не є буквальним перекладом російської форми, а 
являє стилістичну переробку російського виразу. Наприлад: Банк, авансирующий нас, 
понбс убьіткн = Авансуючи нас, банк зазнав збитків. 

СКОРОЧЕНИЙ ЗАПИС СЛШ 

ПРИКЛАД І. Скорочений запне російських дієприкметників 

Від кожного російського дієслова можна утворити кілька дієприкметників: від слова 
СНИМАТЬ: снимающиб, снимаемьій, снимающийся, снимавший, снимавшийся. Ці 
форми скорочено пишемо так: --й, -ьій, -йся, -вший, -вшийся; Дієслова з кінцівкою -ить: 
ловить, валить замість форми -ьій, мають форму -имьій: ловимьій, валимьій. 

ЗАДАВАТЬ завдавати...: з. тон грати першу скрипку; 
--Й що завдає 0, покликаний завдати, давець, пк ок завдавущий; —й 
бал організатор балу;... 

Коли запис —й або -вший треба повторити у дальших прикладах, його записувано ще 
коротше або надскорочено -й: -й бал = задающий бал. 

Дієприкметники з кінцівкою -ьій, -имьій повторно записувано -ьій: 

ДВИГАТЬ фР активізувати,...; 
-жимьій рухомий; —ьій чем спонукуваний,... 

Запис -ьій чем = движимьій чем. 

ВОЗГОРАТЬСЯ: -йся що займається 0...; -я желаиием огортаний бажанням. 

Запис -йся або -вшийся повторно записувано як -я; 

ВОЗДЕЛЬШАТЬ: —й що обробля 0...; 
-йся/-ьій оброблюваний... 

Форми воздельївающийся і воздельїваемьій, як і всі инші дієприкметники, цілком 
рівнозначні, тому їх об’єднувано записом -йся/-ьій. 

ПРИКЛАД П. Запис недоконаних форм дієслів 

Недоконані форми дієслова записувано, як гаслові слова при гніздових доконаний 
словах. Щоб знайти недоконану форму дієслова, треба знайти доконану. Так, доконану 
форму НАЙТИ треба глядіти у гнізді НАХОДИТЬ. Коли недоконану форму невживано, 
тоді доконану форму наведено згідно з абеткою незалежно від недоконаної. 

ПРИКЛАД Ш. Повторний запис слів у словнику 

(1) Повторний запис російських або українських слів здійснюється записом першої 
літери /та крапки/ повторюваного слова: 

БОЙКИЙ промітний [б. парень п. хлопець; -ая девчбнка -на дівчина, 
кбзир-дівчина, мотбрне дівчисько], вторбп-, звин-. 

б. парень = бойкий парень; п. хлопець - промітний хлопець. 
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Коли слово вжито в похідній формі: бойкая девчонка, /промітна дівчина/, то слов¬ 
ник записує ці форми скорочено: -ая девчонка, /-на дівчина/. 

У тексті словника скорочення можуть комбінуватися: 

РАСШАРКИВАТЬСЯ шар/кати ногою; 
-йся що ~ає н. 0,0 шаркаючи н. 0. 

Запис “що ~ає н.” = “що шаркає ногою”. Скорочений запис слів у вигляді першої 
літери й крапки може стосуватися як до гніздового слова, так і до будь-якого слова у гнізді; 
прочитати скорочений запис поможе перша літера: 

БОЛЕЕ фР поза [б. ста лет п. сто років]; б. всегб більщ /дужче/ за все, 
найдужче [б. в. я любил єсть н. я любив їсти]... 

Запис б. ста лет = более ста лет; а запис б. в. я... = более всего я..., бо цей запис іде 
післе запису б. всего і скорочує і более, і всего. 

(2) У тексті Словника можливі й инші легко зрозумілі скорочення: 

ПЕРЕБЕЖЧИК /-ЧИІІА/ перебіжець /-іжниця/. 

Тут /-ЧИЦА/ = ПЕРЕБЕЖЧИЦА, а /-іжниця/ = перебіжниця. 

ГНУТЬ згинати /ви-, за-, на-, при-, під-, пере-/; 

Тут “ви-, за-, на-, при-, і т.д.” = вигинати, загинати, нагинати, і т.д. 

АГИТИРОВАТЬ...; 
—й що агітує 0, агітатор, для агітації, зайнятий -ією,... 

Тут “зайнятий -ією” = зайнятий агітацією. 

ПРИКЛАД IV. Скорочений запис слів з однаковою кінцівкою 

(1) Коли в тексті Словника перелічувано низку граматичних форм з однаковою 
кінцівкою, то однакові кінцеві частини перелічуваних форм записувано рискою: 

ОТКРЬЮАТЬ...; 
-ьій відкриваний, відтулю-, відслоню-, відчиню-, розплющу- тщ. 

Читаємо дане скорочення так: -ьій відкриваний, відгулюваний, відслонюваний, від- 
чинюваний, розплющуваний тщ. 

У цих записах треба мати на увазі “ланцювову реакцію” запису: 

ВОСПЕВАТЬ: в. кого співати славу кому; 

-йся/-ьій славлений, хвале-, оспівува-, уславлю-, вихвалю-. 

У запису -йся/-ьій другий і третій переклад “хвале-, оспівува-” відтинають кінцівку 
“-ний”, бо їм передує слово “славлений” з кінцівкою “-ний”, а вже слово “уславлюваний” і 
дальше втинають кінцівку “-ваний”, бо попереднє слово “оспівува-” має кінцівку “ -ваний”. 
Читач мусить мати “ланцюгову реакцію” на увазі і ставитись до таких записів толерантно. 

(2) Цей скорочений запис часом додатково скорочувано, коли перелічувані форми 
різняться лише приростком: 

СМЕНЯТЬ...; 
-йся/-ьш, змінюваний /за-, пере-/, усу-, пк змінний... 

Дане скорочення треба читати так: змінюваний, замінюваний, перемінюваний, усу¬ 
ваний, пк змінний... 
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ПРИКЛАД V. Вживання дужок 

(1) У похилих дужках записувано можливі альтернативні варіанти даного слова чи 
виразу: 

ИМЕТЬ: и. большой вес /большую важность/ багато важити; и. в 
виду мати на оці /на прикметі, на меті/;... 

Вираз иметь большой вес має варіант иметь большую важность, а вираз “мати на оці” 
має варіанти “мати на прикметі” і “мати на меті”. 

(2) Коли частину слова виділено круглими дужками; /за/атакований, то це показує, 
що можливі дві форми слова: “атакований” і “заатакований”. 

(3) Коли у круглі дужки взято слово: 

ЗНОБИТЬ /трусом/ трусити,..., 

то це показує, що можливі два варіанти даного перекладу: ‘'трусити” і “трусом трусити”. 

(4) У квадратних дужках у тексті Словника записувано приклад вживання наведеного 
перекладу: 

СВЕЖЕ- щойно [свежевьімьггьій щ. вимитий]. 

(5) Курсивні ремарки до слів у Словнику наведено у круглих дужках: 

РАЗДАТОЧНЬІЙ розподільчий, (список) на видачу, /на виплату/ виплатний. 

Коли в тексті одну ремарку взято в круглі дужки, а наступну - в похилі: (список)... 

/на виплату/, то це свідчить, що друга ремарка доповнює першу ремарку. У нашому при¬ 
кладі другу ремарку читаємо так: список на виплату. 

(6) Коли в російській частині слово взято у круглі або похилі дужки, а в українській 
частині перед дужками стоїть кома: 

ОКАЗЬШАТЬ:...; о. /отчаянное/ сопротивление ставити опір, 
(фр пручатися руками й ногами,), 

тоді виразові о. сопротивление відповідає вислів „ставити опір”, а виразові о. отчаянное 
сопротивление - вислів „фС пручатися руками й ногами”. Вираз, утворений розкриттям ду¬ 
жок у російській частині, перекладаємо, розкривши дужки в українській частині. 

(7) У слові у квадратних дужках [ ] наводиться літера, яка часом може заміняти попе¬ 
редню літеру. Наприклад, запридушні[и]й. Це слово має два прочитання: 1. запридушній, 
2. запридушний. Подеколи квадратні дужки вживано як похилі: 

гудити [бра- на язик /перетира- на -ках/] кого; 

(8) У тексті вжито спарені дужки /[....]/: 

УМИРАТЬ ітй на той світ, пряс- на тонку /останню/ /[нитку]/, 

У спарені дужки береться слово, яке було в матерній формі ідіоми і згодом забулося. 

ПРИКЛАД VI. Вживання знаку 0. 

Знак 0 окреслено як “і похідні форми”. Але залежно від того, за яким словом стоїть 
знак 0, його функції різні: 

Коли знак 0 стоїть після розгорнутої форми укр. дієприкметника, то під похідними 
формами треба розуміти похідні форми від українських рівнозначників рос. дієслова: 
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ВОСХИЩАТЬ чарувати, заворожу-, електризу-; 
—й що захоплює 0, з-й зачарувати, пк > ВОСХИТИТЕЛЬНЬІЙ; 

У цім разі знак 0 заступає пф, рівнозначні слову, за яким він стоїть, від усіх слів у 
гніздовому рядку /рядках/: “чарує, заворожує, електризує". Подібну ж функцію знак 0 вико¬ 
нує, коли стоїть після слова в тексті словника, а часом і після знаку /крапка з комою/: 

МАЗЮКАТЬ квацяти, д. квеця-, фР мазька-, бйзґра-; 
ПОМАЗЮКАННЬІЙ в' поквецяний 0. 

У цім разі знак 0 так само заступає пф, рівнозначні слову, за яким він стоїть, від усіх слів 
гніздового рядка /рядків/: “квацяний”, “квецяний”, “мазюканий”, “базґраний”. 

ЗНАКИ [пк = %, п, +] 

(1) Знаковий вираз пк — % вживано для пояснення можливості! утворення (в разі 
потреби) українського прикметника з дієприкметника. Наприклад: 

ПБРБКРАШИВАТЬ: —й що перефарбовує,.. ,пк = %; 
-йся/-ьій перефарбовуваний, перемальову-. 

Знак пк = % вказує, що прикметниковий відповідник до російського дієприкметника 
перекрашивающий можна утворити від дієприкметника “перефарбовуваний” (відповід¬ 
ника рос. перекрашиваемьій) шляхом заміни кінцівки “-аний” на “-альний”: 

д~к перефарббвувАНИЙ —> пк перефарббвувАЛЬНИЙ —> перефарбувАЛЬНИЙ. 

Часом у Словнику фігурує й шппий запис описаного знаку: + %. Цей инший запис 
має те саме значення, що і знак пк = %. 

(2) Знак п - наслідок дії - вживано до іменників наслідку дії, які відрізмяються від 
іменників дії, хоч подеколи написання цих іменників збігається: 

ШТРИХОВКА штрихування, (дія і п) штрихбв-. 

Дія, що відповідає дієслову штрихувати, ми віддаємо іменником штрихування, а 
наслідок дії - заштриховаий папір - словом штрихбвання. У наведеному прикладі зазна¬ 
чено, що часом дію і а можна віддати одним словом штриховання. 

(3) Знак + виконує кілька функцій: 1. функцію приєднання слова чи слів; 2. коли за 
знаком + стоїть російське слово, це значить, треба додати всі або частину українських 
перекладів цього російського слова; 3. коли за знаком + стоїть крапка, крапка з комою, або 
дужка з крапкою [/.,). ], дужка з комою [/,),], дужка з крапкою з комою [/;);], тоді знак + 
виконує функцію знака 0. 

ФОРМИ ІЗ СЛОВАМИ звиклий, здатний, готовий, радий, схильний, згодний, 
змушений, взявшися, охочий, мастак, навчений, привчений, насмілений, призначеий, 

покликаний, приречений, ставши, покинутий, наставлений. 

Вжиті в розгорнутих дієприкметникових формах слова звиклий, здатний тщ мають 
одну підкреслену літеру - здатний, звиклий тщ. Це зроблено, щоб не переобтяжувати 
словникові гнізда надміром форм, і заразом дати читачеві можливість ширшого вибору. 

Форма з підкресленням - здатний - указує на можливість заміни її иншими форма¬ 
ми. Наприклад, здатний забруднити. У цій парі прикметника здатний можуть замінити всі 
або деякі з наведених далі слів (А): 
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(А) покликаний, призначений, згодний, готовий, радий, змушений, наставлений 
/по-/, узявшися, умілий, рішений: 

покликаний забруднити, 
згодний забруднити, 
готовий забруднити, 
радий забруднити, 
змушений забруднити, 
наставлений забруднити 
взявшися забруднити. 

Прикметники та инші форми у цих парах поєднано з доконаними дієсловами. 

(Б) схильний, звиклий, ставши, мастак, навчений, наставлений, охочий, спраг¬ 
лий, скорий: 

схильний бруднити, 
звиклий брудниш, 
ставши бруднити, 
мастак бруднити 
навчений бруднити, 
наставлений брудниш, 
охочий брудниш. 

Прикметники та инші форми у цих парах поєднано з недоконаними дієсловами. 

ПОШУК СЛШ У СЛОВНИКУ 

(1) Усі дієприкметникові форми у Словнику наведено у гніздах дієслів. Отже, щоб 
знайти форму бьющийся або алчущий, треба відшукати гнізда БИТЬСЯ або АЛКАТЬ і 
там дивитися за дієприкметниковими формами. 

(2) Усі ідіоматичні звороти, що мають дієслово у формі дієйменника /открьівать 
тайну, возбуяедать дело, приносить в жертву тщ/ Словник реєструє у гніздах дієслів 
/открьівать, возбуяедать, приносить/. Виняток становлять: 

а) дієслово бить і часом стать: ідіоматичні звороти з цими дієсловоми словник 
реєструє у гніздах недієслів. Так, вираз бьіть виє себя от радости зареєстровано у гнізді 
РАДОСТЬ. 

б) дієслова, які з даним зворотом не творять дієприкметникових форм: наприклад, 
нельзя сделать замечание. Цей зворот зареєстровано у гнізді ЗАМЕЧАНИЕ. 

(3) Шукаючи звороти з дієсловом бьіть та иншими дієсловами, користувач мусить 
проглянути гнізда усіх наявних у виразі слів у такому порядку; дієслово, іменник, при¬ 
кметник, прислівник, займенник, прийменник, сполучник, частка. 

(4) Словник реєструє дієслова в недоконаній формі. Щодо доконаних форм (російсь¬ 
ких та українських), то Словник наводить їх вибірково. Ненаведені доконані форми читач 
має виводиш сам. 

КІЛЬКА ПОРАД 

(1) Даючи розгорнутий переклад російських дієприкметників, наприклад: бьющий 
що б’є 0, Словник наводить лише форму із займенником що. Але адекватні українські 
форми творять і займенники який та той, хто: який б’є, той, хто б’є. 

(2) Форми “хто б’є”, “хто має”, “хто пише” українська мова вживає для перекладу 
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російських дієприкметників у множині: 
имеющие хто має /имеющие дочерей хто має дочок = ті, що мають 
дочок/; нмевшие хто мав; 

бегущие хто біжить /бегущие добегут хто біжить - добіжить = ті, що 
біжать - добіжать/; бежавшие хто біг; 

желающие хто хоче /желающие пойти в кино хто хоче піти в кіно = 
ті, що хочуть піти в кіно/; желавшие хто хотів. 

Щоб не переобтяжувати Словника, ці форми наведено не до всіх дієслів, але читач 
мусить мати цю схему на увазі, перекладаючи російські форми, вжиті у множині. 

(3) Розгорнуті переклади російських зворотніх дієприкметників /бьющнйся що 
б’ється/ та пасивних дієприкметників /ценимьій що його цінують/ Словник наводить не 
скрізь. Такі стандартно творені форми читач має творити сам. 

(4) Переклади з позначкою © - стилістична переробка - наведено лише подекуди. 
Але слід пам’ятати, що майже кожен російський дієприкметник можна перекласти українсь¬ 
ким дієприслівниковим зворотом, застосувавши стилістичну переробку. 

ЗНАК Є» 

(1) Переклад російських доконаних дієприкметників минулого часу, ж правило, 
підлягає стандартній схемі: 

ЗАМЕТИТЬ: -вший що помітив 0, © помітивши 0; -вшиє хто помітив 0. 

Універсальність цього правила і цієї схеми дозволила наводити у тексті переклади 
російських дієприкметників минулого часу лише тоді, коли їх утворено не за цією стан¬ 
дартною схемою. Щоб пригадати користувачеві про можливість утворення форм і за стан¬ 
дартною схемою, у тексті наводиться знак 0: дивись ще ЗНАК 0. 

(2) Слід мати на увазі, що часом російський дієприкметник теперішнього часу можна 
замінити дієприкметником минулого часу (і навпаки): 

ПРОСТИРАТЬСЯ тягнутися; 
-йся що сяга 0,..., + -ершийся; 
ПРОСТЕРЕТЬСЯ: -ершийся простертий, простягнутий, 
простягнений, розпросторений,..., 0. 

Дієприкметник простирающийся у багатьох текстах можна замінити на простер¬ 
шийся. Отже, переклади форм простершийся і простирающийся можуть збігатися. 

Знак 0 вказує і на цю можливість. 

(3) Перекладаючи дієприкметники минулого часу у множині варто проглянути і 
пункт (2) в абзаці КІЛЬКА ПОРАД. 
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А 1 Адрес 

А 

А аж [а вот и я аж ось і я], фР але [терпів страш¬ 
ну, а й коротку муку]; а вот и нет! алеж ні!; а 
впрочем а втім; а как же як же ж; а между 
тем а саме тоді, г. у міжчасі; а так как, а по- 
скбльку а що [а так как я устгіл, я лбг а що я 
стомився, я ліг]; а то фР чи [а то и чгіще чи й 
частіше]; а то кто же? та вже ж не хто; а что 
касается чего, то... а що вже чого, то...; а что? 
а хіба що?; от А до Я від А до Я, від альфи до 
омеги. 

АБАЖУР сне" ковпак, ок затінь, (покришка) шап- 
чук; покрьітьій -ом заабажурений. 

АБИТУ РЕГЕНТ (школи) випускник, (до вишу) 
вступник. 

АБРИКОСЬІ & жердблі. 
Абрис кР окреслення, силует. 
АБСОЛЮТНО геть чисто, геть [их а. не видно 

їх г. не вйдно], (відданий) беззастережно; а. все 
всі-всі-всі; а. все все на світі; а. не аж ніяк не; 
а. ненужньїй як п’яте кблесо до воза; бьіть а. 
неспосббньїм понять /вцдеть/ не тямити /не 
бачи-/ хочубгій; а. ничегб! аж нічого!; 
АБСОЛЮТНЬІЙ (бевзь) стовідсотковий, ж. 
повнометражний. 

АБСОРБИРОВАТЬ абсорб/увгіта, ок поглина-, 
вбира- в себе, вебтува- /дк всота-/; 
—й що -ує 0, з-й -увага, -ент, для -ції /-уванн- 
я/, пк -ційний, ок -бвчий; -щее веществб -ент; 
-щая ереда' середовище—ент; -щие свбйства 
-ційні властгівості; 
-йся/-ьій -бваний; -я з-й до -ції. 

АБСТРАГИРОВАТЬ абстраг/увати; 
—й що -ує, з-й -увага, пк абстракційний; 
-йся що -ується, -бваний. 

АБСТРАкТНЬІЙ у. умоглядний, неконкрет-. 
АБСУРД нісенітниця, о. на вербі груші, сон ряб¬ 

ої кобили; до -да фР до краю. 
АВАНГАРД пбрша лава, о. пробивна ейла. 
авангардний о* передовий, пробивний. 
АВАНС у. завдаток; в в гіде -са як аванс /завда¬ 
ток/; авансом фР наперед. 

АВАНСЙРОВАТЬ платгіга наперед, аваш/ува-; 
—й що -ує +, зг-й -увага, -одгівець, —й банк, 
банк—одавець; 
—йся/-ьій авансбваний. 

АВАНСЦЕНА ок перЄдк!н. 
АВАНТЮРА (небезпечна) гра з вогнЄм. 

АВАНТЮРИСТИЧЕСКИЙ пригодницький; 
АВАНТЮРИСТЙЧЕСКИ ок пригодницько. 

АВАРИЯ /нещасний/ вгіпадок; ± КАТАСТРОФА. 
АВОСЬ ануж, (а/чЄй, г. чень; на а. фР як Бог по- 
шлЄ; надеяться на а. мати надію на „мбже”. 

АВТО у. авт/б, /авто/машгіна, ж" тачка, (інозем¬ 
не) іномарка, ж. самопер, г. самохід, ок самот¬ 

яг, (тюремне) воронбк, чбрний вброн; & -^ечко. 
АВТОГЕН газорЬка. 
АВТОЗАПРАВОЧНАЯ станция бензостйнція. 
АВТОМАТИЗ/ИРОВАТЬ: —й що -ує, з-й -ува- 
ти, для -ації, пк -аційний; 
—йся/—ьій автоматизований. 

АВТОНОМИЯ самоврядування. 
АВТОР (словника) укладач, упорядник, (перед¬ 
мови) передмбвець. 
АВТОРИТЕТ: непререкаемьій а. о. цар і бог. 
АВТООТВЕТЧИК автосекрЄтар. 
АГА! бсь воно що!; прикметно! 
АГАТ собачий зуб. 
АГГЛЮТИН/ИРОВАТЬ: —й що -ує, з-й -увб- 
ти, пк -атгівний, аглютинацій-. 

АГЕНТСТВО г. агенція. 
АГИТ/ЙРОВАТЬ вбстгі агітацію; 

—й що -ує 0, для -ації, зайнятий -ією, -атор, пк 
-аційний + %; 
-ьій агітбваний, підца- агітації. 

АГОНИЗ/ЙРОВАТЬ: —й що -ує 0, охбплений 
агонією, в агонії, у присмбртних муках, пк атон¬ 
альний, пргісмерт-, фР напівживий; -й больнбй 
хворий в агонії, агонійний /пргісмерт-/ хвбрий; 
-ая зконбмика економіка в агонії. 

АГРЕССЙВНОСТЬ напасливість. 
АГРЕССЙВНЬІЙ напасливий, напасний, напас¬ 
ницький, загарбни-, о* ліктясгай. 

АГРЕССОР займанець, загарбник, напасник. 
АД: а. кромешньїй на сердце у кого аж крається 
сбрце /душа/ кому/чия/в кого; жгітель гіда пєкЄ- 
льник. 

АДАПТ/ИРОВАТЬ пристосбвувати /до-/, (орга¬ 
нізм) акліматизувгі-, принатурю-; (текст) удо- 
ступню-; 
♦♦♦СЯ достосбвуватися, (- організм) аклімати- 
зу-, принатурю-; а. к осббенностям темьі фР 
вхбдита ІувіштІ в тгіму; 
—й що -ує +, зг-й -увага, пк -аційний, -уваль-; 
-йся що -ується +, -бваний, пк -гів-, -абель-, 
призвичайливий; 
-ьій що його -ують, -бваний, підцй- адаптації. 

АДВОКАТ ок сповірник. 
АДВОКАТ/СТВОВАТЬ бути за адвокгіта; а. за 
кого ставгіти в чиїй обороні; 
—й що -ує 0, р-й бути за -а, о. в ролі -а. 

АДЕКВАтНЬШ такий сгімий, тотбжні[и]й, рів- 
нознгічний, цілкбм відповід-, достбтні[и]й. 

АДЙПТ у. поббрник, у? пророк; ± ВИЗНАВЕЦЬ. 
АДМИНИСТРАТЙВНЬІЙ адміністраційний. 
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ (- судно) адміральський. 
АДОПТ/ЙРОВАТЬ ок брати за сгіна /дочку/; 

—й що -ує 0, зг-й -увгіти, ик адоптгівний + %; 
-ьій адоптований, той, когб адоптують. 

АДРЕС: пройтись по чьему -су закинути камін¬ 
ець у чий город, підсміятися з кого, взяти на яз- 



АДРЕСАТ 2 АЛЧНЬІЙ 

йк кого; по чьему адресу намек на кого котить¬ 
ся бочка, на кого натяк, про кого йдеться, у чий 
город камінець. 

АДРЕСАТ: за ненахождбнием -та бо не знайде¬ 
но адресата. 

АДРЕСНИЙ: -ая книга адресар. 
АДРЕС/ОВАТЬ заадресбвувати; 

—й що ~ує +, с-и /звиклій/ ~увати, зг-й заадре- 
сува-, -ант, пк -увальний, для -ування; 
-ьій адресований. 
♦♦♦СЯ: -йся кому звернений /~бва-/ до кого. 

АДСКИЙ (біль) несвітський. 
АДСОРБ/ИРОВАТЬ ок всмоктувати, всбту-; 

—й що ~ує 0, призначений /з-й/ -увйти, пк -дій¬ 
ний, для -ції; -щее веществб -ент; -щая среда 
середовище—ент; -щие свбйства -дійні власт¬ 
ивості; 
—йся/-ьій -бваний, ~ат; -я з-й -уватися. 

АДЬЮТАНТ у. значковий. 
АДЮЛЬТЕР ф. скбки в гречку. 
АЖУР: (все/ в -ре (все/ гаразд, (все/ як має бути. 
АЗАРТ г. газард, окґ раж [войтй в а. зайти в р., 
д/ВОЙТИ]. 

АЗАРТНИК з. одержгімий, г. газардовйк. 
АЗАРТНИЙ (гравець) ок затятий. 
АЗБУЧНИЙ: в -ом порідке за абеткою. 
АЗИАТ, -КА & азієць, -ійка. 
АЗИ першопочаткй; с азбв (почати) від Адама. 
АИСТОВ лелечин, чорногузів, бузьків. 
АЙБОЛЙТ да айболить, (для гг) айболитько [с 
айболитом з айболитьком]. 

АЙЗБЕРГ ок кригоскеля. 
АЙКАТЬ: —й що ойкає, розбйканий, і. бйкало. 
АКАТЬ (питати ”а?”/ гакати (від ”га?”/; (вимов¬ 
ляти “о",як "а"/ ікати; 
—й що (г/акає, і. (г/ікало; -щие диалбктьі діа¬ 
лекти з аканням. 

АКВАРИУМ г. акварій. 
АККЛИМАТИЗЙРОВАТЬ ок пристосовувати, 
принатурю-; (рослину) дк приживити; 
—й що акліматиз/ує 0, с-и /з-й/ -увіти, для ~бц- 
ії, зайнятий -ією, -атор, пк -аційний, -атор-; 
--ЙСЯ/-БІЙ -бваний, принатурю-, підці- -ації; -я 
з-й -увітися, схііль- до акліматизації. 

АККОМГІАНЕМЕНТ пригравка, ок пргігрив. 
АККОМПАНЙРОВАТЬ у. пригравати, акомпа- 
н/ью- /акомпану-/, (до танцю) гріти до танцю; 
—й що -ьює 0, пригравач, -ьятор, пк -ьюваль- 
ний, пригр авацький, ок пригрйвчий. 

АККРЕДИТЙВНЬШ (- грамоту) вірчий. 
АККРЕДИТОВАТЬ: —й що акредитує, покли¬ 
каний акредитувати, пк акредитивний. 

АККУМ УЛЙРОВАТЬ призбирувати, громади¬ 
ти, копичига, накошічувати; 
—й що акумул/ює 0, призбйрувач, (річ) -ятор, и* 
-яційний, для -яції; -й знбргию -ігор енергії. 

АККУРАТНЬІЙ (надто) прилйзаний; & акура¬ 
тненький, преакуратний; 
АККУРАТНО (зачесаний) волосок до волоска. 

АКСЕССУАРЬІ причандйп'и, -ля, ¥ прибамбіси. 
АКТ лист [бракоразвбдньїй а. розлучний л.]. 
АКТЕРСТВОВАТЬ фіґляр/увати; 

—й що ~ує, схильний ф., фіглір, пк фіглярський; 
—й орйтор оратор-фіґляр. 

АКТИВ: иметь в своем -е о. мати за плечима що. 
АКТИВИЗ/ЙРОВАТЬ спонукувати до дії, (сон¬ 
них) розворушу-, підіймати на нбги, дк з-ува-; 
♦♦♦СЯ ставати актйвнішим, підносити голову; 
—й що ~ує +, з-й /зм-й, поклгіка-/ з~увати, -ат¬ 
ор, пк -аційний, розворушливий, для -ації; 
-йся/-ьій -бваний, розворушу-, спонуку- до дії; 
-йся що активізується +, чимраз активніший. 

АКТИВ/НРОВАТЬ: —й що ~ує, з-й -увйти, ак¬ 
тиватор, пк активаційний, для активйції; 
-йся/-уемьій -бваний; -йся з-й активуватися. 

АКТИВНИЙ діяльний, пб непосидющий, мотбр- 
ний, шпаркий, (-участь) живий, дійовий. 

АКТУАЛЬНИЙ злободенний, ф¥ сучас-. 
АКУШЕРКА жґ пупорізка. 
АКЦЕНТ/ЙРОВАТЬ робити наголос, п. підкре¬ 
слювати; 
—й що ~ує +, пк акцентуаційний, о. з наголосом, 
для підкреслення, ©наголбшуючи; 
-йся/-мй наголбшуваний, підкреслю-, що його 
наголбшують +, к. наголбшений. 

АКЦИОНЕРНЬІЙ ок акційний. 
АКЦИЯ дія, (протестна) захід, ек цінний папір, 

(небезпечна) гра з вогнем. 
АЛГОРЙТМ матриця. 
АЛЕТЬ кривавитися, полум’ян/іти; 
-й що -іє, щораз червоніший, вже мййже червб- 
ний, пк розжеврілий; -й востбк розжевріла зорй; 
ЗААЛЕТЬ ок заполум’яніти 0. 

АЛЕЯ б3 прбсад, (на межі) перетика. 
АЛКАТЬ: а'лчущий що прагне,ик жад^щий, хтй- 
вий, жаждгівий, спраглий чого, прагнучий, жа¬ 
лібник; -щие и жа'жду- спраглі й жадфц; 
ВЗАЛКАТЬ спрагніти; 
-вший 1. зголоднілий 0,2. запраг-, спрагні- 0. 

АЛКАШ ж. алконавт. 
АЛКОГОЛЬНЬІЙ (дух) питвяний. 
АЛЛЕГОРЙЧНЬІЙ о* притчевий. 
АЛЛЕГОРИЯ прйтча, окґ пргічта. 
АЛЛЮЗИЯ відсгілка, відсилання /по-/, ок відсил. 
АЛТЬІН: не бьіло ни гроші, да вдруг а. упав у 
гаразд як муха в сметіну, г. п° з чужбго гроші 
здача, трапилось, як сліпій курці прбсо. 

АЛФАВЙТНЬІЙ поазбучний; в -ом порідке за 
абеткою. 

АЛЧНЬІЙ пажерливий, жаждй-, ненатлий, зажи- 
рущий, (- смерть /як особа/) хтивий. 
АЛЧНО (іїсти) жерцем 0. 



АЛЧНОСІЬ З АРГУМЕНТ 

АЛЧНОСТЬ нбсить, ненаситенність, зажерство 0. 
АЛЧУЩИЙ > АЛКАТЬ. 
АЛЬІЙ о. червоний що аж, (колір сходу сонця) з. 
ятряний; ± КРАСНЬШ. 

АЛЬТЕРНАТИВА: нет -вьі нема вибору; не и- 
мея -вьі рад-не-рад, ж' рада-не-рада. 

АЛЬТЕРНАТИВ ЩИК альтернатгівець. 
АЛЯПОВАТО прекумедно, ок глевтякувато; 
АЛЯПОВАТЬІЙ розхристаний, неоковгір-, пре- 
кумед-, глевтякуватий. 

АМАЛЬГАМ/ЙРОВАТЬ: —й що ~ує, с-и -ува-, 
пк -аційний, для амальгамування; 

_ -йся/-ьій ~бваний, підда- -йції; -я з-й до -ації. 
АМБА капець, гаплик, капут, амінь, ок амбець; 
годі!, досить!; ему /ей/ і. та й по ньому /ній/; 
тут тебб и а. ф. от<5 тобі й край. 

АМБАЛ жлоб, геп, лбмус. 
АМБИЦИОЗНЬІЙ (- мрії) наполеонівський. 
АМБЙЦИЯ самолюбство. 
АМЕБООБРАЗНЬІЙ амеббїдний. 
АМЕРИКАНИЗЙРОВАТЬ дк замериканизувй- 
ти, ф. переамерикйни-. 

АМЕРИКАНИЗЙРОВАТЬСЯ о. кокакблитись. 
АМОРТИЗАТОР у. відпружник. 
АМОРТИЗАЦІЙ (боргу) 1. вйплата, 2. уневбж- 
НЄННЯ-. 

АМОРТИЗ/ЙРОВАТЬ пом’якшувати удар; 
—й що ~ує +, призначений -уваги, -атор, пк ~а- 
ційний, відпружливий, для амортизації; 
-йся/-ьш амортизований, підда- амортизації, 
схильний -уватися, ± изнашивающийся. 

АМПЛУА: не мов а. ф. чужа /не моя/ парйфія. 
АМУРНИЧАТЬ фліртувати, крутити любов, пу¬ 
скатися в зальоти, фіґлі-миглі строїти; 
—й що фліртує +, звиклий ф. +. 

АМУРЬІ фіглі-мгіглі, парубоцькі наскакування. 
АН: ан нет аж ні. 
АНАЛЙЗ(А/ о"розгляд [а. аспектов р. поглядів]. 
АНАЛИЗ/ЙРОВАТЬ піддавати аналізу /-лізі/, 
метикувй- (и. на всі ббш), б міркувй- всіма сто¬ 
ронами, крутгі- на всі боки, добре розжбвува-, 
розбирй- по кісточкйх; 
—й що ~ує +, з-й проаналізувати, зайнятий -ом 
/-ізою/, аналітик, (річ) -атор, пк аналітгічний; 
-йся/-ьій аналізований, підда- аналізу /-лізі/; 
ПРО»»» зробити аналізу /анйліз/, о. обсмокта- 
думкою. 

АНАЛОГЙЧНЬІЙ подібний до, схожий на. 
АНАЛОГ/ИЯ подібність; исходя из -нн на під¬ 
ставі ~ії /подібности/; по -ии с чем ~ічно /по¬ 
дібно/ до чого. 

АНГАЖ/ЙРОВАТЬ заангажбвувати, залучй-, за- 
прбшува-, вербува-, зкґ свйта-; 

—й що ~ує +, готовий заангажувйги, вербуваль¬ 
ник, ж. сват, пк вербувальний. 

АНГЕЛ & йнголик, янголй/'тко,/. 

АНГЕЛ-ХРАНЙТЕЛЬ ок ангел-вартовгій, йнгел 
вйбавлення, рм ангел-хранитель. 

АНГЕЛ Б СКИЙ: -ой красоті херувимистий. 
АНЕКДОТ сміховинка, х? анекдбта, (з життя) 
побрехенька, (щось кумедне) кумбдія, сміхота, 
ф. цирк, кінб. 

АНЕСТЕЗЙРОВАТЬ знеббл/ювати; 
—й що ~ює +, пк анестетйчний, -юваль-, знечу- 
люваль-, анестезій-, для анестбзії /знебблення, 
знечуле-/; -щее србдство анестезатор; 
-йся/-ьій анестезований, знебблю-, знечулю-. 

АНЕСТЕЗЙЯ знеббле-. 
АННЕКС/ЙРОВАТЬ приєднувати силою; 

—й що анекс/ує, з-й -уваги, зайнятий ~ією, за¬ 
гарбник, пк = %; 
-йся/-ьій анексбваний, приедну- силою. 

АННУЛЙРОВАТЬ касувати, уневбжню-, д’ де¬ 
нонсувати; 
—й що анул/ібє, покликаний /з-й, зм-й/ скасува¬ 
ти, пк -ювйльний, денонсувать- + %, О -ібючи; 
-йся/-мй касований, уневажню-, скасбву-, ану- 
льб-, денонсб-. 

АНОМАЛИЯ відхилення (від норми/. 
АНТАГ ОНЙЗМ ворожнеча, непримиренність. 
АНТИКВАР торгівець антикваріату. 
АНТИКВ АРИ АТ музейна всячина. 
АНТИПАТИЯ & і. *антипатик /*-* симпатик/. 
АПАТИЯ ф’ знеохбта. 
АПЕЛЛЙРОВАТЬ (до влади) звертатися; 

—й що апел/к>є, /зг-й, зм-й/ -ювати, -янт [-й к 
суду а. до суду], пк ~яційний, © -юючи. 

АПЛОД/ЙРОВАТЬ ок плескати (в долоні/; а. 
кому оплескувати кого; 
—й що ~ує, охочий плескати, щбдрий на бплес- 
ки, (театр) зб^ірений оплесками. 

АПЛОДИСМЕНТЬІ: продолжйтельньїе, дблго 
не смолкйющие а. буря бплесків. 

АПОГЙЙ (розвою) п. зеніт, вершина, верх, вер- 
шбк, найвшца тбчка, вінець, кульмінація, зліт, 
злет, рбзквіт, (стихій) дев’ятий вал; а. развйт- 
ия о. рбзпбвінь. 

АПОКАЛИПСЙЧЕСКИЙ у. кінецьсвітній. 
АПОПЛЕКСЙЧЕСКИЙ: а удар у. грець. 
АППАРАТЧИК кабінетник. 
АППЕТЙТ: приятного -та! хліб та сіль!, г. сма¬ 
чного!; с -ом (з’їсти) усмбк. 

АППЕТЙТНО, -НЬІЙ смаковито, -тий. 
АПРОБЙРОВАТЬ апроб/увати, схвалювати; 

—й що ~ує, зг-й ♦, -атор, пк -аційний + %, для 
-ації; 
-йся/-ьій апроббваний, схвалю-. 

АРАНЖ/ЙРОВАТЬ: -й що ~^є, покликаний 
-уваги, «*=%,© -уючи; 
-ьій аранжбваний. 

АРБЙТР посередник, мировий судця 
АРГУМЙЕГГ дбказ, підстава, під пертя; обгрун- 



АРГУМЕНТ/ЙРОВАТЬ 4 АТТЕСТОВАТЬ 

тбвання, резон; убедительньїй а. 4? кбзир; 
АРГУМЕНТИ (останні) козирі. 

АРГУМЕНТ/ЙРОВАТЬ: —й що -ує, з-й -увати, 
пк ~аційний, для аргументації; 
-йея/-ьій аргументований. 

АРЕНА у. кін, (цирку) манеж, майданчик; (дій) 
пбле, нгіва, сфера, царина, театр, фронт, ж. гу- 
ляй-пбле; кбло взаємин [на политйческой -не 
у колі політйчних в.]; (боксу) ринг, (на велого- 
ни) трек, (на теніс) корт, (на футбол) стадіон. 

АРЕНДНЬІЙ: -ая плата (за землю) ? чинш. 
АРЕНДОВАННЬШ вйнайнятий, г. вгінаймлен-. 
АРЕНДОВАТЬ винаймЯти, д. рентувати; 

—й що орендує, звиклий орендувати, орендар, 
посесор, пк = %; ± НАНИМАТЬ; 
-йся/-ьій найманий, орендбва-. 

АРЕСТАНТ тюряжник, острбж-, с° зек(а/, г. ка- 
цетник, криміналь-, з. колбд-, кайдан-, я' ув’яз¬ 
нений; (каторжанин) Р галерник, сибіряка. 

АРЕСТАНТСКИЙ каторжанський. 
АРЕСТЙВЬШАТЬ ув’язнювати, в’язнй-, ізолю- 
ва-, окґ забирЯ-, хапЯ-, в’язЯ-, голй- лоба, брЯ- 
(гіід варту /арбшт, ключ//; (на час) затрймува-; 
—й що арешт/бвує, зайнятий ~ом, покликаний 
заарештувати, з правом арештбвува-, ©; 
-ьій арештб(ву/ваний, ок арештований; 
АРЕСТОВАТЬ заарештувати, (всіх) /ви-/. 

АРИСТОКРАТЙЧЕСКИЙ (рід) родовитий, ви- 
сокорбдний, дворянський, шляхбт-, блакитної 
крбви; (смак) великопанський, -світський. 

АРИСТОКРАТИЯ шляхта, дворянство, вищий 
світ, блакйтна кров, світська чернь, с° знать, ф. 
вельможество, пане-; (при дворі) придворні. 

АРКАН: на -не не затя'нешь вблоком /трактор-/ 
не затягнеш. 

АРКАНИТЬ; ЗА»»» заловйти, (душу) залита-, 
спійма- (як степового конЯ/ на аркан. 

АРМЕЙСКИЙ військовий. 
АРМИЯ військо. 
АРОМАТ запах; окС дух, пах. 
АРОМАТНО ир" зЯпашно. 
АРТАЧИТЬСЯ ставати дибки /гопки/, пручати¬ 
ся, ± УПИРАТЬСЯ; 
-йся що опиняється, пк затгінчивий, норовлй-, 
комгізли-, норовистий + упрямящийся; 
ЗААРТАЧИТЬСЯ запргіндитися 0; 
-вшийся упбртий, 0. 

АРТИКУЛЙРОВАТЬ: —й що артикулібє, пк ар¬ 
тикуляційний, для артикуляції. 

АРТШІЛЕРЙЙСКИЙ (полк) гарматний. 
АРХИВАРИУС у. архіву. 
АРХИМРАЗЬ архінегідь, е" архімразь. 
АРХИТЕКТОР будівнгічий, г. архітект. 
АРШИН: на свой а. на своє копйтб. 
АСПЕКТ пбгляд, тбчка збру, фУ бік, сторона. 
АССЕНИЗАТОР ж? золотар. 

АССЕНИЗЙРОВАТЬ: —й що асеніз/ує, зайнят¬ 
ий -Яцією, ~Ятор, пк -аційний, асенізЯтор-. 

АССИГНОВАТЬ: —й що асиг/нує, зг-й -нувЯти, 
кредитор, пк -нувЯльний, для -нувЯння; 
-йся/-мй асигнований. 

АССИГНОВКА (дія) асщ;/нувЯння, (кошт) -но¬ 
ва-, (документ) (грошовий/ ордер; по -ке на 
брдер. 

АССИМИЛЙРОВАТЬ (люд) басурмЯнити, яни- 
чЯри-, г. винародбвлюва-; 
—й що асимілює, схильний асимілювати, асимі¬ 
лятор, пк асиміляційний, винародбвчий; 
-йся/-нй асиміл/ьбваний, винародбвлю-, підцЯ- 
—Яції, жбртва -Яції; -я схйльний до асимілЯції. 

АССИМИЛЯЦИЯ г. вгінародбвлення. 
АССИСТЙРОВАТЬ: ~й що асист/ує, поклгіка- 
ний -увЯти, ~ент, пк -ентський; -й врач лікар- 
—бнт. 

АССОРТИМЕНТ (товарів) вибір /дб-/; /на-/. 
АССОИДАЦИИ м“ (з чим) о. перегуки. 
АССОЦИЙРОВАТЬ 4? пов’Язувати, поєдну-; 
♦♦♦СЯ (з чим) гі° перегукуватися 0; 
-йся що асоці/юється, -йбваний, пов’Язу-, поє¬ 
дну-, пк асоціятгівний, асоціяцій-, і. асоціЯнт. 

АСТРАЛЬНИЙ неземнгій, зазбря-, несьогосвіт¬ 
ній. 

АСФАЛЬТЙРОВАННМЙ: -ая дорога окґ смо- 
лянЯ ('дорога/, смолянка. 

АТАКА: лобовЯя а. таран; в“ в атаку за мной! в 
атЯкузамнбю! 

АТАК/ОВАТЬ кйдатися /ітй/ в атЯку, дк ('за/ата- 
кувЯ-; а. кого п6 вчепйтися в горло кому, 
—й що -ує, поклгіканий заатакувЯти, напЯсник, 
ик штурмовгій, наступЯльний, -бвий [-щий са- 
молет а. літЯк], о. в атЯці, для ~и, кинутий в -у; 
-йся/-ьій (за/атакований. 

АТАМАН верховода. 
АТАМАНСТВОВАТЬ верховодити; 

—й що отаманує, р-й верховбдити, отаман, вер- 
ховбда, пк отЯмЯнський, о. в ролі отамана. 

АТЕИЗМ безбожність. 
АТЕЙСТ безбожник, безвір-, невіра, богобор¬ 
ець, богоненЯвидник; ря боговідступ-, геретик, 
єрепік, блюзнір. 

АТЕЛЬЕ (митця) робітня. 
АТЛЕТЙЧЕСКИЙ: -ая фигура г. виспортована 
постать. 

АТРИБУТИ о* причандЯпи, ? прибамбЯси. 
АТРОФ/ЙРОВАТЬСЯ: -йся що -уєгься, -бва- 
ний, схильний -увЯтися, о. у стЯдії атрофії. 

АТТЕСТАТ свідбцтво, диплбм, посвідчення; а. 
зрелости г. матура; сдающий /сдавший/ на а. 
з. г. матурЯнт. 

АТТЕСТОВАТЬ: -й що атестує, поклгіканий а- 
тестувЯти, пк атестаційний, для атестЯції; 

-йся/-ьій атестований, і. атестЯнг. 
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АТУ! бери!, кусь!, гуйджа!, тю! 
АУДИЕНЦИЯ авдієнція, прийняття. 
АЙКАТЬ у. агук/ати; 

~й що -ає, і. /а,/гУкало, О знай агов та агов. 
АУКАТЬСЯ: как аукнется, так и откликнется 
яка шана така й дяка, який .Добридень”, таке 
й .Доброго здоров’я”. 

АУКЦИОН ок продаж з молотка. 
АУТЕНТИЧНИЙ автентичний, непідрбб-, пер- 
шоджерель-, справжній. 

АФЕРИСТ у. пройдисвіт. 
АФИШ/ЙРОВАТЬ: —й що ~ує, з-й -увати, пк = % 

-йся/-ьій афішований; -я ©самохвіп. 
АФФЕКТ нестяма; в состоянии -та втративши 
контроль над соббю, в нестямі. 

АХ: ах, да! ах, так!; ахи да бхи бхи й перебхи. 
АХАТЬ айяйкати, (раз-у-раз) приахкува-; 

—й що /ми хто/ бхка, розбхканий, бхкапо; 
АХНУТЬ сплеснути /вдари- в пбли/ руками, 
(не раз) забхка-. 

АХИНЕЯ бридні, Хгімині кури, півтори людськ- 
бго. 

АХОВЬІЙ: а. малий хлбпець-зух, урвйтель, ур- 
вгіголова; -ая девчбнка козир-дівка. 

АХТЙ: не а. не аж дуже, (- умови) не мед; не а. 
как не дуже дббре; не а. какой [н. хитрий] не 
аж дуже який [н. хитрий]. 

АЗРОДРОМ, АЗРОПОРТ г. летбвшце. 

Б 

БАБА ок бабгіня. 
БАБИЙ: бабьи сказки бабські забоббни. 
БАБНИЧАТЬ: — й = приударяющий. 
БАГбР гак, з. очепа. 
БАГРОВІТЬ буряковіти, багріти; 

—й чимраз червоніший /багряні-, багрові-, баг¬ 
рі-/, напівбаїряшій, фР вже майже збуряковілий; 
ПОБАГРОВЕТЬ збуржовіти; 
-вший почервонілий, розбагрові-, збуржові-, б. 

БАГРОВЬІЙ багряний, шарлат- /-овий/, г. баг- 
1>йй, багргівий; & багргістий. 

БАЗА /БАЗИС/ п. ґрунт. 
БАЗАР рйнок, торг, (пахів) тандгіта, товчбк, бар- 
ахблка, 0у супермаркет; (галас) п. шарварок. 

БАЗАРНИЙ (- роботу) партацький. 
БАЗЙРОВАТЬ; ♦♦♦СЯ мати /стілу/ прописку; 

—й що баз^є, звиклий /с-и/ базувати, зайнятий 
базуванням, пк - %; 
-йся що -ується, ~бваний, грунгбва-, пропйса-. 

БАКЕНБАРДИ у. баки. 
БАКИ д. бурці. 
БАКЛУШИ: бить б. сидіти, склавши руки. 
БАКТЕРИЗ/ОВАТЬ: -й що ~ує, -йтор, пк -аці- 
йний; 

-йся бактеризо'ва-, схйль- бактеризуватися. 
БАЛ & г? *більний, г. *балевий. 
БАЛАХОН у. халамида. 
БАЛАГУР перебендя, роздеббндя, д. лепеті. 
БАЛАГУРИТЬ теревбн/ити, роздебендюва-, к* 
белебени-; 
—й що ~ить, розбалаканий, звиклий т., р-й по- 
базіка-, балакун, балака, базіка + БАЛАГУР, пк 
говіркий, балакучий, фР жартівліівий. 

БАЛАМ/УТИТЬ з~учувати, збурю-, с. бунту-; 
—й що -утить, з-й збаламутити, колотник, ба¬ 
ламутна/ пк баламутливий, с. бунтівлй-; 
ВЗБАЛАМУЧЕННЬІЙ з~учений, заколбче-. 

БАЛАНС/ЙРОВАТЬ: —й що ~ує, з-й збалансув¬ 
ати, -ер, (річ) -гір, и* -увальний, для -увйння, 
ск балансуй- [-й рьіча'г балансуй-важіль, важі- 
ль-балянсйр]; ± уравновешивающий/ся/; 
-йся з-й -уватися, ск ~гір- [-я вага ~йр-підвага]. 

БАЛАНСИРОВОЧННЙ балансувальний. 
БАЛБЕС бевзь, м’іло. 
БАЛДА бевзь, д. ббмко. 
БАЛДАХИН нам 6т. 
БАЛДЕТЬ > ОБАЛДЕВАТЬ. 
БАЛЛОТЙРОВАТЬ ма балот/увати; 

—й що ~ує, з-йдо~ування, гґ -увільним, -абель-; 
БАЛЛОТЙРОВАТЬСЯ: б. на вьіборах кан- 
дидувати; (на кого) висува- свою к. на /с° ~ува- 
тися у/ кого; 
-йся що кандидує, зг-й кандидувати, кандидат; 
список -щихся список кандидатів. 

БАЛОВАТЬ (дітей) мазати пирогбм, потура- за¬ 
баганкам, розпуска-, (приємним) тіши-, (дара¬ 
ми) оділі-; 
—й що панькає, звирий пйнькати, © панькаю¬ 
чи; -ьій мазаний п., панька-; 
РАЗБАЛОВАТЬ окрозб6штати 0; 

БАЛОВАТЬСЯ о. ходити на головах; не -уйся! 
не дурій!; 
-йся що пустує, розбалуваний, звгіклий пустув¬ 
ати, пустун, пустій, с. збитбшник, урвйтель, пк 
пустотливий, збитбшний, ± шалящий; 
ДОБАЛ (ЗВАТЬСЯ у. догрітися; 
-вшийся 0; 
РАЗЖ & о. ходити на головах, /- дорослихі 
розволочгітися; 
-вший/ся/ 0; -я розббщений, розбалува-, гото¬ 
вий ходити на голові. 

БАЛОВЕНЬ фаворйт, (- дітей) мазаний пирог¬ 
бм; б. судьбьі пещенець /ббрін-, улкіблен-/ дб- 
лі, пестій фортуни. 

БАЛЬЗАМЙН у. живе зілля. 
БАЛЬЗАМ/ЙРОВАТЬ: —й що ~ує, для -ування, 
зайнітий -ям, -атор, пк -увальний; 
-йся/-ьій бальзамований. 

БАНАЛЬНОСТЕ загальніша, к" загальник. 
БАНАЛЬНЬІЙ заїжджений, заялбжений, зачбв- 
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ганий, загальникбвий, (- фразу) укачаний. 
БАНДЕРОЛЬ б3 перепаска; посилать -блью по¬ 
силити під опаскою. 

БАНДЙТ харцгізник, харцизяка; & бандюган. 
БАНДЙТСКИЙ: -ого вгіда ок бандиткуватий. 
БАНКРОТИТЬСЯ; О»»» збанкрутіти, звестися 
нінаїцо, о. зійпі на пси, з” вилетіти в трубу; 
-вшийся збанкрутілий. 

БАННИК (для гармати) ви щітка. 
БАННЬІЙ рк лазебний. 
БАНЩИК у. лазебник. 
БАНЯ: кровйвая б. криваве весілля /погуляння/. 
БАРАБАНИТЬ калатати, викалатува-, гарата-, 
ок цбка-, (- дощ) ліпи-, лупи-, /у вікно/ ляпа-; 
--Й що тарабанить, р-й тарабанити, стукало, ка- 
латальник, пк торохтливий, туркотлгі-, торох¬ 
тючий, /дощі пшаркйй, /звук/ цокотн5чий. 

БАРАН: как б. на нбвьіе ворбта (дивитися) як 
теля на сороку; как ста'до -ов як отйра овець. 

БАРАНИНА ягнятина, & баранинка. 
БАРАНКА (кермо) г. керівниця. 
БАРАХЛІ > МОТЛОХ. 
БАРАХОЛКА, БАРАХОЛЬЩИК > БАЗАР. 
БАРАХТАТЬСЯ (у воді) брьбхатися, хлніп/а-, 
талйпа-, (на землі) борушка-, крути- в’юном; 
-йся що -ається, р-й хлн5патися, (на землі) скру¬ 
чуваний в’юнбм, ок вовтузливий; -іциеся телб 
сплетені в’юнами /розборсані/ тіла. 

БАРАЧНЬІЙ барйковий. 
БАРАШКИ (на морі) жмури ('хвиль/, брижі. 
БАРАШКОВИЙ г. баранковий. 
Б АРЕЛЬЕФ г. плоскорізьбі 
БАРСТВОВАТЬ: —й що панує, розпанбшений, 
звиклий панувати, пк пановгітий, о. паном діло 
[—й бюрократ бюрократ п. д.]. 
ЗА»»»: -вший запанілий, забагаті-, паном діло. 

БАРХАТИБІЙ (терпужок) шліфувальний. 
БАРЬЙР: к -ру! к" до бар’фу!,у. готуйсь! 
БАРЬІНЬКА панієчка. 
БАРЬІШ зиск, інтерес, чистий прибуток; бьіть в 

-ше мйти зиск. 
БАРЬІШННК ґешефтмйхер, ґешефтф, и6спікуль. 
БАРЬЇШНИЧАТЬ спекулювати; (г/” кіньми) 
менджувй-, вименджбвува-; 
-й що гендлює, зайнятий гендляр/ством, генд¬ 
ляр, спекулянт, (кіньми) мевджун, пк -ський. 

БАС & басгіло, басгї(ли)ще. 
БАСИТЬ; ПРОБАСИТЬ басонути. 
БАСКЕТБОЛ г. кошиківка. 
БАСНОСЛОВНЬІЙ (- ціни) фантастгічний, аст¬ 
рономія-; -ная ценй ціна-хмарочбс. 

БАССЕЙН водбйма[ище], (річки) стечшце, (вод¬ 
озбір) ок злгівисько. 

БАСТОВАТЬ: —й що страйк/ує, зм-й -увага, 
-ар, учасник -у, (завод) охоплений -ом; -й пи- 
лбт пілбт-страйкар. 

БАТАЛИЯ п° погуляння. 
БАТАЛЬОН у. курінь; 
БАТАТЬОННЬІЙ курінний, © курінний. 

БАТРАК заробітчйнин; & наймитбк /-к5га/. 
БАТРАЧИТЬ (- жінку) наймичкувати. 
БАТЮШКА панотець; 
БАТЮШКИ: б. (мой)1, б.-светьі! Господи, 
твоя воля!, (в кінці речення) аж пір’я летить, аж 
луні йде [поднялась кутерьмй, б.-с.! зчинй- 
лась буча, аж пір’я летить /аж лунй йде/!]. 

БАХАТЬ гіхкати; 
БАХНУТЬ гйхнути. 

БАХВАЛИТЬСЯ нахваля/тися; 
-йся що -ється , звиклий н., хвалько, пк хваль¬ 
ковитий; ± ХВАСТАТЬ. 

БАХВАЛЬСТВО ок словохвальство /дармо-/. 
БАХРОМА китиці, д. стрілки, стріпці. 
БАШ: б. на б. так на так, мах на мах, бич на бич. 
БАШКА ф. кУмпол, довбешка, макітра. 
БАШКОВЙТЬІЙ о. з клепкою в голові. 
БАЮКАТЬ заколисувати; 

—й = убаюкивающий. 
БДЕТЬ не дрімати, (пильнувати) начуватися; 
бдя'щий що не спить, п* недремний, недріман-, 
безсбн-, невсипущий, сторожкий, п° начуванн- 
ий, пильнобкий; -й глаз пйльне бко. 

БДЙТЕЛЬНО ок стброжко; 
Б ДИЗЕЛЬ НЬІЙ невсипущий, сторожкий, чут- 
кйй, пильноб-, (- око) хазяйсь-, всевйдящий; 
бить -им начуватися. 

БЕ!: ви бе ни ме ні гу-гу!, ні пари з уст, ні слбва. 
БЕГАНИЕ біганка; для -ния (одяг) вітальний. 
БЙГАТЬ: б. взглядом зиркати (на всі боки); 

—й що біта розбіганий /за-/, звиклий /охбчий/ 
бігати, р-й побіга-, /по/бігун, побігач, пк непо¬ 
сидющий, Ф? біговий, /туди-сюди/ побігущий, 
/- око/ шмиглгівий, перебігли-, блуднйй, т. ру¬ 
хомий, © бігавши [смотрбл -щими глазами 
дивйвся, б. очима]; -й взгляд шмиглгіві бчі, пе- 
ребігливий пбгляд, о. злодійські бчі; -й за жен- 
ским пблом бабій, джигун, с° ловелас; легко 
-й легшій на нбги, легконбгий; 
ЗАБЕГАТЬ: -али мурйшки по спине морбз 
поза шкірою пішов; 
-вшийся забіганий, 0; 
СБЙГАТЬ змотатися, скбчити, підскбчи-, мах¬ 
ну- [-ай! скоч!, підскбч!, махнй!]; 
-авший 0; 
НАБЕГАІЬСЯ нагасатися (в ділі) попобігати; 
РАЗБЕГАТЬСЯ розгасатися; 
-вшийся розбіганий, 0. 

БЕГЛЕЦ & пк утікацький. 
БЙГЛО пргіторком; 
БЕГЛЬШ (на язик) г. плившій, (- читання) 
плинний. 

БЕГОВОЙ: -ія дорбжка ок біжня. 
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БЕГОМ (труськом) підтюпцем, (навтіки) дрйла; 
б. (марш)! в"бігом руш! 

БЕГОТНЯ шастанйна, шастання. 
БЕГУН; БЕГУНЬІ ок бігунство. 
БЕГУНЬЯ фР бігун. 
БЕДА нещастя, лихо [б. в том л. в тім], фР вада 

[не велика б. не велика в.]; что за б.! ну, то й 
що (ж)\; не б. фР нічого [будто зто не б. ніби 
воно й н.]; как на -ду як на те (лихо); б. -ду рб- 
дит нещастя ходить парами; б., коль пироги 
начнбт печи сапбжник коли не коваль, то й 
рук не погань; б. научит калачй єсть хто хоче 
в горох, знййде стежку; врбде и бедьі нет фР 
вонб ніби й нічбго. 

БЕДЛАМ гармидер. 
БЕднгійший о. бідний з бідних. 
БЕДНЙТЬ: -еющий що убожіє, дедалі бідніш¬ 

ий, напівзуббжілий, напівзбідні-. 
БЕДНОСТЬ злгідні; по -ти 1. як бідний, 2. через 

бідність, бувши бідний. 
БЕДНЬІЙ: б. чем бідний на що [б. на фантазію]. 
БЕДНЯК жґ бідацюра. 
БЕДОВЬШ промітний, похбплйвий. 
БЕДОКУР збитбшник. 
БЕДОКУРИТЬ колобродити, шурубурити; 

—й що колобродить, звиклий ♦, колобрбда, бе¬ 
шкетник, бешкетуй, пк збитбшний, бешкбтли- 
вий, о" колобрбдистий; бедокурящие дбти зби- 
тбшні діти; 
НАЖ налихотвбрити, навари- шіва /каші/; 
-вший що нашкбдив +, 0. 

БЕДРЙСТЬІЙ стегнастий, ск -стегний [широко- 
стбгний]. 

БЕДСТВЕ НН БІЙ скрутний; -ое положение 
скрута, безголів’я, скрутне становище, лиха го- 
дйна. 

БЕДСТВИЕ о. страшнб бідй, лиха напасть, (тяж¬ 
кі) скрута, страшний суд, удар дблі /фортуни/ 
+ бедственное положение. 

БЕДСТВОВАТЬ зазнавати скрута, тягай біду, 
трубй- в кулак, бгітися, як рйба об лід, брьбха- у 
злиднях, фР злидувати. 
—й що бідує, покинутий на бід^, обтяжений /за- 
скбче-/ бідбю, бідолаха, бідачйсько, пк безтала¬ 
нний, о. у скруті, ± мьітарствующий; -й кор- 
йбль судно в авйрії; -й род безталанний рід; -й 
шеф бідолаха-шеф. 

БЕЖАТЬ п. мчати, леті-, (до кого) розганятися; 
б. без оглядки бігти, немов за ким хто женеть¬ 
ся; б. во весь дух бігти вітром /іфіею, стрілб- 
ю/; бегй без оглйдки! пбли вріж та втікай!; 
бегущий що біжйть, розбіганий, звгіклий бігти, 
з-й/р-й/ пробіг-, бігун, втікач, пк (- воду) біжУч- 
ий, теку-,©прудконбгий, вітронб-, (- хвилі) не- 
спйн-, нестрйм-, прудкобіж-, т. рухбмий [-Й 
такелажр. такелйж]; -й во весь дух © бігши ві¬ 

тром /стрілою, кулею/; -щая волна крилата хвгі- 
ля; -щая по волнйм розбігана хвилями, здйтна 
біг- плесом вод; -щая строкй неспгінний рядок; 
ПОБЕЖАТЬ о. дати драла, чкурнути 0; 
УБЕЖАТЬ б° вгівтікати, вйвтікти 0; 
ПРОБЕЖАТЬ/СЯД -вший/ся/ 0. 

БЕЗ: б. десяти пять (час) за десять п’ята; б. наи- 
меньшего /б. дбли/ чего (сумніву +) без краплі; 
и без тогб і так [я и б. т. мокр я і так мокрий]. 

БЕЗАЛАБЕРНО в. хтбзна-як; 
БЕЗАЛАБЕРНЬШ недоладний, розхрйста-, аб¬ 
сурд-. _# 

БЕЗАППЕЛЯЦИбННО (казати) категорйчно, 
п° вождгісто 0; 
БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННЬІЙ беззаперечний /не-/, 
категорйч-. 

БЕЗБЕДНО о. як у Бога за дверйма /за пазух¬ 
ою/, як у Христа в запічку. 

БЕЗБОЛЕЗНЕННО без болю, (минати) норма¬ 
льно; 
БЕЗБОЛЕЗНЕННЬІЙ (хід) нормальний. 

БЕЗБОЯЗНЕННО безстрйшно, без страху, окґ 
без боюсь; 
БЕЗБОЯЗНЕННЬШ безстрашний. 

БЕЗБОЯЗНЕННОСТЬ нестрах. 
БЕЗБРАЧИЕ безшлюб’я + ЦЕЛИБАТ. 
БЕЗБРЕЖНОСТЬ безберегість, п° безбережжя. 
БЕЗВКУСНЬІЙ о. як трава. 
БЕЗВЛАСТЬЕ ок безвлйда. 
БЕЗВОЗВРАТНО без вороттй, на вічне відданий; 
БЕЗВОЗВРАТНЬШ: -ая потйря г. невіджалу- 
вана втрйта. 

БЕЗВРЕМЕННЬІЙ: -ая кончйна передчасна 
/до-/ смерть. 

БЕЗВбЛЬНЬІЙ зИ слгінявий. 
БЕЗВЬЇЕЗДНО без виїзду. 
БЕЗВЬІХОДНЬГЙ (трагізм) безпросвітній; -ое 
положение безвйхідця. 

БЕЗГРАНЙЧНОСТЬ п° бйзмеж. 
БЕЗДАРНЬШ безкеббтний, (твір) партацький. 
БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ о. зависати в повітрі, пал¬ 
ець у пйлець не вдарй-, сиді- й не рйпатися, си- 
ді-, склйвпш рУки, (- завод) стой-; 
—й що не діє, пк бездійльний, неактив-, (закон) 
нечйн-, (- техніку) незайнятий, о. не в роботі, 
не в ходу, не в русі, фР покйнутий, гулйщий. 

БЕЗДЕЛУІІІКА абгіщиця, нікчемниця, цяцйнка, 
цйцька, г. багателька, (висяча) дармовйс. 

БЕЗДЕЛЬЕ р. нічев’я [в -льи в нічев’ї]; от -лья 
не бьівает веселья безділля як похмілля. 

БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ сидіти, склйвши рУки, багл- 
аї бйги, ані за холодну вбду не братися, тинй- 
без діла, не робити діла, сидні /посиденьки/ 
справлй-, ф. підпира- куткй; 
—й що ІлС хто/ байдикує, розледащений, звйкп- 
ий байдикувати, нероба, лйдар, ледащо, гульт- 
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яй, лежень, гультіпака, нг валяка, пк ледачий, 
розледащілий, гультіпацький, о" знічевлений; 
-щие пйрни гуляй-хлопці. 

БЕЗДЕНЕЖНЬШ безірошівний, <? бездолйр-. 
БЕЗДЕТНЬІЙ безнащадний. 
БЕЗДНА п° бездбння, (у космосі) чбрна діра. 
БЕЗДОМНОСТЕ безхаття. 
БЕЗДОННИЙ безбдняний; -ая ббчка прірва 

[как в -ую ббчку як у прірву]. 
БЕЗДОРОЖЬЕ ок бездорбга. 
БЕЗДУМЬЕ нічбго-не-дУмання. 
БЕЗДУХОВНИЙ п° безнебий. 
БЕЗДУШНИЙ (неживий Ін. описі) яловий. 
БЕЗЖЙЗНЕННО (лежати) колодою. 
БЕЗЖЙЗНЕННЬІЙ неживий, бездушний, без- 
жйв-, мертвбт-, безлюд-, без живої душі, (край) 
пустотній, (опис) яловий. 

БЕЗЖИЗНЕННОСТЬ ок безжйв’я. 
БЕЗЗАБСУГНО з. безнапасно; 
БЕЗЗАБОТНЬІЙ з безнапасний; (побут) усте¬ 
ле- квітами /рожа-/, (душею) ок нескаламуче-. 

БЕЗЗАКОННЕ беззакбнство, без праве-, ббзсуд. 
БЕЗЗАКОННИЧАТЬ сваволити; 

—й що ламає закон, звгіклий с., свавблець, відо¬ 
мий своїм беззакбнням /своєю сваволею/. 

БЕЗЗАСТЕНЧИВИЙ с. без[не]церембнний. 
БЕЗЗАЩЙТНИЙ з. невідборбнний; бить -ьім 
не мати оборони. 

БЕЗЗВУЧНИЙ безшелесний. 
БЕЗКОНЕЧНОСТЕ: дЄлать до -ста /без конц- 
а/ робгіти-не-переробйги. 

БЕЗЛЮДНЬІЙ о. без живбї душі, без живйх го¬ 
лосів, (край) пустотній. 

БЕЗМІРНОСТЕ безмір’я. 
БЕЗМЕРНЕІЙ незмірбнний; 
БЕЗМЕРНЕЙШИЙ пребезмірний. 

БЕЗМОЗГЛЬІЙ безголбвий; 
БЕЗМОЗГЛЕЙШИЙ пребезтямний. 

БЕЗМОЛВИЕ беззвуччя, безголбсся, німбтнява. 
БЕЗМОЛВСТВОВАТЬ німбтетвувати; 

—й що німує, спбвнений тгіші,© мовчун, немб- 
ва, пк німгій, мовчазнйй, безсловбс-, німбт-, без- 
гомін-, с* німгій-як-сфінкс; -щая пустиня німб 
/мовчазна +/ пустеля. 

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ (душі) нескаламученість. 
БЕЗМЯТЕЖНБІЙ (вік) устелений квітами /ро¬ 
жамиІ; б. сон сон Ангела /праведника/. 

БЕЗНАДЕЖНО/1) нема ради/1/; 
БЕЗНАДЕЖНЬІЙ фР пропащий [-ое дЄло про¬ 
паще діло]. 

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ фР зневіра, безнадійщина. 
БЕЗНАЛЙЧНЬІЙ: б. раечет безірошовйй роз¬ 
рахунок. 

БЕЗНРАВСТВЕННЬІЙ ок зцинізбваний. 
БЕЗОБИДНЬІЙ нешкідливий, недошкульнйй; -ое 
существб хто й мухи не зачепить, Ббже теля. 

БЕЗОБЛАЧНЬІЙ п° безхмарий, (вік) > БЕЗМЯ- 
ТЕЖНИЙ. 

БЕЗОБРАЗНЕ/'!/ свйнство/1/, ок паскудство, не- 
подбба; что за б.! що за свинство! 

БЕЗОБРАЗИНА чуперадло. 
БЕЗОБРАЗИТЬ (образ) кривгіти, викривляти; 

—й що кривить, з-й /готовий/ спотворити, спот- 
вбрювач, пк спотвбрювальний, викривлющий, 
ок спотвбрчий, бешкЄтливий, © спотвбрюючи. 

БЕЗОБРАЗНИК дебопшр. 
БЕЗОБРАЗНИЧАТЬ колобродити, ходй- на го¬ 
ловах, чини- свинства; 
—й що колобрбдить, звиклий к., колобрбда, бе¬ 
шкетник, шибе-, збитбш-, дебошир, пк збитб- 
шний, бешкЄтливий. 

БЕЗОБРАЗНЬІЙ чуперйдляний. 
БЕЗОІІАСИТЬ безпЄчити, робити безпечним; 

—й = обеспечивающий безонасность. 
БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЬШ о* з-нЄба-взягий. 
БЕЗОТВЕТНО, -НЬІЙ п° безодголбено, -ний. 
БЕЗОТНОСЙТЕЛЬНО: б. к чему без уваги на 
що. 

БЕЗОТРАДНОСТЬ безпросвітність, безрад-. 
БЕЗОТРАДНЬІЙ невідрадний, безпросвітній, 
фР понурий. 

БЕЗОШИБОЧНЬІЙ іс непомгілешній. 
БЕЗРАДОСТНОСТЬ нерйдість. 
БЕЗРАДОСТНЬІЙ невтішний. 
БЕЗРАЗДЕЛЕНО суцільно. 
БЕЗРАЗЛЙЧЕН: ко всему б. кто ніщо /й ніхтб/ 
не в голові кому; 
БЕЗРАЗЛЙЧНО о. ні гірко ні солодко, ні хб- 
лодно ні душно, все одно [б., как... все одно, 
як...]; мне б. про мЄнє, мені однаково. 

БЕЗРАЗМЕРНЬШ безрозмірний. 
БЕЗРАССУДНО по-дурнбму, с. відчайдушно, о. 
на одчай душі; 
БЕЗРАССУДНЬІЙ нерозумний, безголбвий, 
необдуманий, безбгляд-, безтям-, (- відвагу) від- 
чайдУш-. 

БЕЗРАССУДСТВО нербзум, недбумство, безго- 
лбв’я, с. відчайдушність. 

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЬШ даремний, мар-, йловий. 
БЕЗРбПОТНО без ремства, без нарікань, без 
слова, о. як миша в пастці /під віником/. 

БЕЗРЬІБЬЕ: на -ьи и рак рьіба у степу і хрущ 
м’ясо. 

БЕЗУМЕЦ г. вар’ят 
БЕЗУМНЕ п° бЄзум. 
БЕЗУМНЬІЙ нестймний /без-/, нестямливий, (- 
ціну) фантастгічний. 

БЕЗУМСТВОВАТЬ: —й 1. що божевбліє, охоп¬ 
люваний /охопле-/ божевіллям, близькгій до бо¬ 
жевілля, мбйже збожевблілий, пк божевільний, 
нестймливий, © впадаючи в божевілля, 2. = 
беснующийся. 
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БЕЗУСЛОВНЬІЙ (незаперечний) безперечний. 
БЕЗУСПЕШ/НО безрезультатно, безуспіш-, без 
Успіху, о. д/е там [просил: б.! просив: де т.!]; 
~НЬІЙ безрезультатний, безвйграш-, йловий, 
без успіху 0; бьіть -ьім не мати успіху. 

БЕЗУСТАННО к. знай [б. пошт з., співають]. 
БЕЗУТЙШНЬІЙ (- печаль) пекельний. 
БЕЗУЧАСТНО апатично, без сліду співчутті, 
холодно, (дивитися) відсутнім поглядом; 
БЕЗУЧАСТНЬІЙ апатйчний, холод-, (погляд) 
безпричас-, безпристрас-, незаангажбва-. 

БЕЗФАМЙЛЬНЬІЙ без прізвища. 
БЕЗЬІЗВЕСТНЬІЙ маловідомий. 
БЕЗЬІМЯННОСТЬ безімення. 
БЕЗЬШЯННЬІЙ і. незвисько; б. палец у. під¬ 
мізинний палець, рк підмізйнець. 

БЕЗЬІНИЦИАТЙВНЬІЙ неберучкий. 
БЕЗЬІСКУСНЬІЙ (- прикраси) сякгій-такйй. 
БЕЗЬІСХбДНОСТЬ к. безвихідь, фР зневіра. 
БЕЗЬІСХОДНЬІЙ фР безпросвітній. 
БЕЛЙТЬ: —й що біл/іє, чимраз ~іший, (вже) мй- 
йже ~ий, забілі-, пк -йстий, о. ніби щось ~е; 
ПОБЕЛЕТЬ прибіліти, збілі- на гайну; -ел 
кто зникла вся кров з лиця кому; 
-вший збілілий /по-, при-/, ПОПОЛОТНІ-, 0. 

БЕЛИБЕРДА Химині кури, на-вербі-груші, що- 
й-купи-не-держиться. 

БЕЛИЗНА п° біль, білість. 
БЕЛИЧИЙ вйвірячий. 
БЕЛКА: как б. в колесе як дзиґа, як в’юн в опо- 
лбнці /на пательні/. 

БЕЛОРУС? литвин. 
БЕЛОРУЧКА нероба. 
БЕЛ/ЬІЙ; —ЕЙШИЙ найбіліший, білісінький. 
БЕЛЬМЙ: б. в глазу колючка в бці. 
БЕЛЬЕ спіднє /шмаття/. 
БЕРЕДЙТЬ (рану) розворушувати; б. больнбе 
место наступа- на мозолю: б. душу пеклі /па- 
лй-, гриз-, виїда-/ дУшу, (- сумніви) роз’їда-; 
—й що ятрить, з-й роз’ятрити, ятрУщий; 
БЕРЕДИГЬСЯ; РАЗИ» роз’йгргітися. 

БЕРЕЖЛЙВОСТЬ з. ощйда. 
БЕРЕЖНЬЇЙ (- ставлення) дбайливий. 
БЕРЕМЕНЕТЬ жґ черевбтіти, захбди- на дити¬ 
ну /в тяж/, о. горбаті- спереду; 
-щая що заходить на тяж. 

БЕРЕМЕННАЯ непорожня. 
БЕРЕМЕННОСТЬ тяж; склбнная к -ста швид¬ 
ка на тяж. 

БЕРЕЧЬ (одяг) жблувати; 
БЕРЕЧЬСЯ глядітися, остеріга-; -ггісь! начу¬ 
вайся!; 
-гущий що береже, звиклий /с-и/ берегти, пок- 
лйканий зберегти, хоронйгель, пк (щит) захис- 
нгій, (нетранжира) ощадливий; 
-йся сторожкий, бережкйй, (ким) бережений. 

© береженний [-гося Бог бережет -енного Бог 
бережб]; -я чего на сторожі пфед чим. 

БЙРКУТ гд хижун. 
БЕРЛЙНСКАЯ ЛАЗУРЬ берлінська синька. 
БЕРУЩИЙ/СЯ/ > БРАТЬ/СД). 
БЕС дідько; б. /дух/ противорбчия дух незгбди, 
геній /дар/ заперечення; хитбр, как б. збіса хй- 
трий; 
БЕСЬІ бісівня, чортівня. 

БЕСЕДОВАТЬ: -й що розмовля, розбалаканий, 
зайнятий розмовою, бесід/ник, розмбв-, гд~ую- 
чий; -щая пара пара ~ників; ± разговариваю- 
щий. 

БЕСЙДОЧНЬІЙ альтбнковий /ок альтаношний/ 
[б. узел = а. вузол /кбмплекс/]. 

БЕСЙТЬ розлючувати, доводи- до сказу, сатангі-, 
казй-; —й що довбдить до сказу, з-й розлютйги; 
ВЗБЕСИТЬ довбстгі до сказу 0. 
БЕСЙТЬСЯ розліб/чуватися, рвбти й мета-, 
ліз- на стінку, доходи- до сказу 0; 
-йся що Імн хто/ казиться, обсілий сказом, роз- 
сатанілий, оскаже-, -тбваний, доведе- до скбзу; 
ВЗН» дійтй до сказу; взбешенньїй и сам не 
свой © осатанілий та як... та як [в. и сам не 
свой: шлеп! о. та як ухбпить, та як брязне!] 
ПЕРЕБЕСЙТЬСЯ: -вшийся передурілий; 
ВЗБЕШЕННЬЇЙ доведений до скбзу. 

БЕСКОМПРОМЙССНЬІЙ непоступливий, без- 
половгінчастий. 

БЕСКОНЕЧНО без краю /кінця/, без кінця-кра- 
ю, (довго) до без кінцй, (мало) о. комариково. 
БЕСКОНЕЧНЬШ: -ая жизнь вічне тривання. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ безконеччя, вічне триван¬ 
ня; до -ста до без^кінця, ок до ббзміру. 

БЕСКОРЬІСТНЬІЙ у. незажерливий, непожад- 
ли-; ± БЕСПОЛЕЗНЬІЙ. 

БЕСНОВАТЬСЯ лізти на стінку, рва- й метб-, (- 
псів і непсів) ґвалтуватися; 
-йся що шаліє, шален/ий, скаже-, розлюче-, до¬ 
веде- до сказу, розсатанілий, розшалі-, ~ець, пк 
біснуватий, несамовгі-, /океані розбурханий. 

БЕСПАЛЬІЙ © безпалько. 
БЕСПАМЯТНЬІЙ і. забудько. 
БЕСПАМЯТСТВО безпам’яття, и. млость [до 

-ва до млбсти], (стан відчужености) транс 
[прокйнутися з трансу]. 

БЕСПАРДОННЬІЙ к" епатажний. 
БЕСПАРТЙЙНЬІЙ г. нестоваргішений. 
БЕСПЕРЕБОЙНЬІЙ безперервний, безупйн-. 
БЕСПЕРСПЕКТгіВНЬІЙ г. безвйглядний, (- 
майбутнє) пустоцвіт-, безмайбУтній. 

БЕСПЕРЬШ неоперений, невбитий у пір'я, гб- 
лий. 

БЕСПЕЧНОСТЬ легковажність. 
БЕСПЕЧНЬІЙ легковажний. 
БЕСПЛАМЕННЬІЙ к. без полум’я. 
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БЕСПЛАТНО, -НЬІЙ о. за спасибі, за так. 
БЕСПЛОДИЕ о. пустоколбсся. 
БЕСПЛОДНЬІЙ яловий, пустоцвітний. 
ЬЕСПЛОТНЬІЙ (образ) неживий, мерт-. 
БЕСПОВОРОТНОСТЬ п° безповороть. 
БЕСПОДОБНЬШ о. такий, що ну; -ая женщи- 
на королева, богиня. 

БЕСПОКОИТЬ докучати [-ит зуб -а зуб], колб- 
шка-, розполбхува-, розляку-, розколбшку-, пе¬ 
кти в п’іти, не дава- спа-, (- думки) муля-, смо- 
кга- серце, не дава- спокою, фР болі- [беспо- 
покбящие нас делб справи, що нас болять]; б. 
кого докуча- /лежа- на серці, не дава- спокою/ 
кому, муля- кого-, б. душу муля- серце; б. соз- 
на'ние (- думки) ліз- в голову; ма'ло б. не обхб- 
ди- [их м. -оит здорбвье детей їх не -ить здо¬ 
ров’я дітбй]; пусть Вас іто не -ит в. яке Ваше 
собаче діло?; ма'ло -ит кого ф. і за вухом не 
свербгіть кому; что Вас -ит? (запит лікаря) г. 
що Вам хибує? 
—й що докуча, звиклий турбувати, з-й занепок- 
6Ї-, сповнений тривоги /неспокою/, пк неспокі¬ 
йний, тривбж-, докучливий, настирли-, дошку- 
льнгій, р. шкулький, /чобіт/ мулький, /стан/ 
(кіло не/ критгічний, с. глибоко /дуже/ тривож-. 

БЕСПОКОИТЬСЯ побиватися за ким, клопота- 
[не -йтесь! = не -чіться]; не стбит б. менше з 
тим; б. кому о чем © буде боліти голова кого 
про що [Вам не придется б. о чем Вас не буде 
г. б. про що]; б. о ком о. сушитися ким; не б. о 
чем не перейматися чим; не -йтесь! не журіть¬ 
ся!; ни о чем не -йтесь нічбго собі не думайте; 
-оится кто голова болйть кого; 
-йся занепокбєний /зажере-, стурббва-, розхви- 
льб-/ чим, п* турботливий, клопітлй-, клопіт- 
кгій; -я о чем заклопотаний чим; 
ПОЖ (подбати) поклопотатися, о. виявити 
турботу; 
-вшийся 0. 

БЕСПОЛЕЗНО безкорисно, мйрна праця, шкбда 
й праці /заходу/, фР дб там [просйл: б.! просгів, 
де там!]; б. думать /кричать/ думай не думай 
/кричй не ішичгі/; 
БЕСПОЛЕЗНЬІЙ безкорисний, марний 0. 

БЕСПОЛЕЗНОСТЬ: абсолютная б. кого © як з 
цапа молока з кого. 

БЕСПОЛЬІЙ фР без статі. 
БЕСПОМОЩНЬІЙ не здатен опиратися ©, ок 
недорікуватий, як без рук, і кури загребуть кого. 

БЕСПОРЯДОК рейвах, гармгідер, хйос, кавард- 
ак, ок розтелесбваність, в. бардак; позтйческий 
б. поетйчний /творчий, мистецький/ ббзлад /д. 
кавардак/, творчий хабс; в беспорядке безбач, 
будь-як, жужмом, хтозна-як, лбском [бросать в 
-дке кгідати л.]; 
БЕСПОРЯДКИ розрух, розбрат, заворуха. 

БЕСПОРЯДОЧНО фр хтбзна-як 0; 
БЕСПОРЯДОЧНЬІЙ хаотичний, розтелесбв- 
а-, (- думки) розхрйста-, незачеса-, безсистем-. 

БЕСПОЧВЕННИЧЕСТВО безгрунтянство. 
БЕСПОЧВЕННОСТЬ (брак грунту) безірунтя. 
БЕСПОЩАДНЬШ безжалісний, безмилосерд-, 
нещадимий, ок нещадшівий. 

БЕСПРАВИЕ безпрйвість. 
БЕСПРЕДЕЛ зк? вседозволеність, гра-без-пра- 
вил, не визнаний жодних меж, свавбля, рк пра- 
вй-без-меж, мбре-по-коліна, уґ безприділ. 

БЕСПРЕДЕЛЬНЬІЙ Є неогортбнний. 
БЕСПРЕКОСЛОВНО без слбва, г. безпереч. 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННО г. нестісненно. 
БЕСПРЕРЬІВНО знай [б. планет знай, плаче], 
о. тільки й робить /знає/, що... 

БЕСПРИЗОРНИЧЕСКИЙ вуркаганський. 
БЕСПРИЗбРНЬІЙ о" безприхйль-, безпричаль-. 
БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ фР автоматичність, 
відсторбнен-, незашбрен-. 

БЕСПРИСТРАСТНЬІЙ (погляд) незашбрений. 
БЕСПРОБУДНОСТЬ п° непробудь. 
БЕСПРОБУДНЬШ (пияк) непросипенний. 
БЕСПРОВОЛОЧНО негайно, без зволікань. 
БЕСПРОСВЕТНОСТЬ безпросвіття. 
БЕСПУТНИЧАТЬ: -й що гультяює, звиклий 
гультяювати, гультяй, гульвіса, пк безпутній. 

БЕСПУТНЬІЙ безщ/тній, шалапутни[і]й, і. ша¬ 
лапут. 

БЕССВЯЗНЬШ розхристаний, незв’йза-, о. без 
зв’язку, що не держиться купи. 

БЕССЕРДЕЧНЬШ: бьіть -ьім не мати серця. 
БЕССЙЛЬНЬШ ок нездолящий, нездбльний. 
БЕССИСТЕМНО хтбзна-як. 
БЕССЛАВИТЬ: —й що неславить, звиклий нес¬ 
лавити, з-й спашпбжи-, ганьбитель, пк пашпбж- 
ний, ганьблйвий, паплібжли-, ± позорящий. 

БЕССЛЕДНО о. як камінь у вбду. 
БЕССЛОВЕСНЬІЙ/ безглагбльний; -ая тварь 
німина. 

БЕССМЕРТИЕ о. вічне тривання. 
БЕССМЕРТНЬІЙ вічноживгій, )Р неубібнний, 
ф. невмирака. 

БЕССМЬІСЛЕННО ж? безтямки; 
БЕССМЬІСЛЕНПБІЙ г. безмисний 

БЕССМЬІСЛИЦА о. на вербі груші, півтора 
людськбго. 

БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ 6 дармограйство. 
БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНЬШ пустопорожній, жґ 
тарабарний. 

БЕССОЗНАНИЕ: до -ия до млбсти /безпам’яті/, 
аж бчі рбгом /на лоб/ лізуть, (гопкати) до упаду. 

БЕССОЗНАТЕЛЬНЬІЙ: в -ом состоянии без 
пам’яті. 

БЕССПОРНО о. без перекбрів, гд насліпо. 
БЕССПОРНЬІЙ (доказ) фР/с. камінний. 



БЕССРЕБРЕНИК 11 БЛАГОВОЛИТЬ 

БЕССРЕБРЕНИК неіреба, небраха, нехапуга, 
не дряпіка /грошолюб, сріблолюб/ець//. 

БЕССРбЧНО & набізрік; 
БЕССРОЧНЬШ фР вічний. 

БЕССТРАСНО ок незворушно; 
БЕССТР АСТНЬІЙ незворушний, невразлгі- 
вий, недітклй-, о. ні гарячий ні холодний. 

БЕССТРАШИЕ нестрах. 
БЕС СТР АШНЬІЙ ок безбоязний. 
БЕССГУДНИЧАТЬ забувати сором, не зні- /не 
мі-/ сорому. 

БЕСТАКТНОСТЬ нбтакт. 
БЕСТЕЛЕСНЬІЙ ок безтілісий. 
БЕСТОЛКОВЩИНА безголов’я. 
БЕСХЙТРОСТНЬІЙ о. простий серцем. 
БЕСЦВЕТНЬІЙ о. без краплі кольору. 
БЕСЦЕЛЬНО (іти) безбач, кудй січі світять, 

(тратити) о. по-дурнбму, на вітер; 
БЕСЦЕЛЬНЬІЙ без мети, (спір) беззмістовний. 

БЕСЧЕСТИТЬ неслів^ти; 
—й що ~ить, звиклий ганьбити, ганьбйтель [-й 
свой род г. свого роду], пк ганебний для кого, ± 
позорящий. 

БЕСЧИНСТВОВАТЬ галабурд/ити, колобрбди-; 
—й що ~ить, звиклий бешкетувати, галабурдн- 
ик, бешкет-, свавблець, дебошир, скандаліст, 
буян, жлоб, хам, грубіян, галабурда, колобрб-, 
кому море по коліна, пк бешкетний, свавіль-, 
скандаль-; ± СВОЕВОЛЬНИЧАТЬ. 

БЕСЧЙСЛЕШІБІЙ фР без числі; бесчісленн- 
ьіх родів фР аж он скількох родів. 

БЕСЧУВСТВЕННЬІЙ незворушливий к" безем- 
оційний, (погляд) безвираз-, © бездуш-, холод-, 
черствгій, п° нечутенний, о. сухар сухарем. 

БЕСШУМНО (іти) ок (по-/навшпинячки. 
БЕТОНЙРОВАТЬ: —й що бетонує, зайнятий бе¬ 
тонуванням, бетоняр, (розчин) для бетонуван¬ 
ня, пк бетонувільний; 
-йся/-ьій бетонований. 

БЕТОННЬІЙ: -ая дорога бетбнка. 
БЕЧЕВКА пбворбзка, іс бочівка. 
БЕШЕНЬІЙ: -ое существб скаженюга. 
БЕШЕНСТВО ок скаженина. 
БИБЛИОМАН книгоман Іж‘ -ка/ 
БИВЕНЬ бияк. 
БИЕНИЕ (серця) з” гупанйна. 
БИМ-БОМ бам, балам, бам-балам, бім-бім. 
БИОГРАФИЯ о. стрічка житті. 
БИРЮК © тума. 
БЙСЕР з. міск5ра, г. міскірка. 
БЙТВА п° погуляння. 
БИТКОМ напхом, натоптом, фР нітрусом; зал 
набйт б. в залі аж стіни тріщіть; б. набито по¬ 
вно, аж тріщіть /-іло/, як оселедців у бочці, го¬ 
лці ніде впісти, курці стуші- ніде; б. набйтьій 
повний ущірть /по сіму зів’язку/. 

БИТЬ (у ніс запахом) вдаряти; (батогом) батож¬ 
ити, періщи-; б. баклуши > БАКЛУШИ; б. кл ні¬ 
чім бі- дзюркбм /цівкою/, прйска-, джерелі- 
(ся), (- життя) пульсуві-, фонгіни-; б. по кар¬ 
міну кусатися; б. с носкі копати; б. струей би- 
дзюркбм /цівкою/; б. челбм кому шапкуві- пе¬ 
ред ким; б. чірез край ок перепбвнюва- що; 
бьміщий що б’є, звйклий /с-и/ біти, р-й побй-, 
клепільник, клепійло, клепіч, (річ) биіьс, било, 
п* биткий, битливий, ск -бійний [далекобій¬ 
ний]; -й в глазі що впаді в око, пк строкатий, 
крикливий; -й в набіт дзвонір на спблбх; -й в 
нос (запах) шпаркій, різкій; -й ключбм роз- 
фонтінений, вгорубріз- /цівкою/, пк фонтін-, 
/- життяІ розбуялий; -й по карміну кусн5чий; 
-й поклбньї невтомний у поклонах; -й по мор- 
дісам щедрий на ляпаси; -й с носкі майстер 
кбпати; *й струей струменистий, виливаний ці¬ 
вкою; -й тревігу алярміст; -й челбм чоломбі- 
тько, -й через край (- життя) розбуялий. 

БИТЬСЯ г. товкти [т. головбю об стіну]; (на дрі¬ 
зки) розбиватися, (в корчах) ббрса-; усиленно 
б. (- серце) тіпа-; б. не на жизнь, а на смерть 
бігись до загину; б. об заклід іті в заклід; 
бьющийся 1. що б’ються, поклйканий бітися, 
боєць, пк бойовій, о. в боні, ± воюющий, 2. ра- 
збивающийся + б’ючкій, биткій, 3. (у корчах) 
розборсаний, 4. бедствующий, 5. ударяющий- 
ся, 6. пульсирующий; -йся не на жизнь, а па 
смерть відчайдух, п* відчайдушний, готовий на 
смерть; -я об заклід зг-й /зм-й, готовий/ заклі- 
стися; 
ЗАБИТЬСЯ (- серце) гд затовкгіся; 0; 
ПО»»»: п. в заклад жС побитися на парі 0. 

БИТК)Г (кінь) бинщбг. 
БИЧ: б. сатирьі жалі /батіг/ сатіри. 
БИЧЕВАТЬ батожити; б. пороки карті- за хйби; 

—й що батбжить, пк дошкульній, шпаркій, гос¬ 
трий, жальлівий; -й пороки що карті /'за хи¬ 
би/, з-й /поюпіка-, с-и/ картіти з. х.; -щая са¬ 
тира гбсгра /б’ючкі/ сатіра. 

БИШЬ фР там [как б. ее? як там її?]; то б. чи там 
пак, тббисть, фР чи (то) пак [о чем я? То б. о 
ней про що я? Чи п. про неї]; чго б. що-бо. 

БЛАГО; БЛАГА: всех благ! г. оставайтеся в га¬ 
разді!; ни за какйе б. фР хоч убій. 

БЛАГОВЙДНЬІЙ фР невіяний [под -ьім пред- 
логом під -им пріводом /зікид-, претекст-/]. 

БЛАГОВОЛЕНИЕ ліска, прихильність, ок зич- 
лівість. 

БЛАГОВОЛЙТЬ душевно /сердеч-/ стівитися, 
У’ споспішіти [Господи -волі! Гбсподи спос- 
пішій! //с/пострічій! кого/]; 
—й що душевно стівиться, пк доброзічливий, 
прихгільний; 
СОБЛАГОВОЛЙТЬ /звблити/ з ліски своєї 



БЛАГОГЛУПОСТЬ 12 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

/Вашої/ [-гіте отворить відчиніть з я. В.], г. бу¬ 
ти ласкавим [-гіте взять? Чи будете ласкаві 
взяти?]; не с. не завдати собі труду [не -гіл зай- 
тгі не -ав с. т. зайти]. 

БЛАГОГ ЛУПОСТЬ свята дурість. 
БЛАГОГОВЕЙНЬІЙ ^ богобійний. 
БЛАГОГОВЕНИЕ святоббжність, богобійний 
трепет; с -ием побожно, із страхом Божим. 

БЛАГОГОВЕТЬ (перед ким) побожно мліти; 
—й що побожно мліє, готовий п. м., сповнений 
богобійного трепету, пк богобійний, святоб¬ 
ливий, о. з богобійним трепетом. 

БЛАГОДАРЙТЬ відплачуватися /віддячув-/ ко¬ 
му; б. за угощЄние дякувати за хліб-сіль; -р«і 
судьбу фР маєш щастя [-рй с., что жив м. щ., 
що живгій]; -рю покбрно /покбрнейше -рні/ г. 
вельми дякую; 
БЛАГОДАРЯ: б. тому, что... отсутствует что 
бо... /оскільки..., через те, що..., тому, що..., за- 
тгім що.../ нема чого; 
—й що дякує, звгіклий /с-и/ дякувати, р-й /зм-й/ 
подякува-, о. з подякою на устах, пк вдячний, 
вдячливий; 
-йлось дякувано; 
ОТБЛАГОДАРЙТЬ (чим) відслужитися, відп¬ 
лата-, з. відгодгі-, г. відвзаємнити, віддячитись. 

БЛАГОДАРНОСТЬ: чувство -ти вдячність; в 
знак -ти на знак подяки /вдячносте/. 

БЛАГОДАРНЬІЙ вдячливий; 
БЛАГОДАРЕН: будь б. мне знай мок5 добрість. 

БЛАГОДАРСТВОВАТЬ > БЛАГОДАРЙТЬ. 
БЛАГ ОДАТНЬІЙ живодайний, добродай-, жив- 
отабр-, (край) богомда-, текучий молокбм і мед-. 

БЛАГОДАТЬ рай, лахва, дощ на спраглу зЄмлю, 
(з неба) Ббжа ласка, (на врожай) поліття; б.! ла¬ 
хва!, красотб!, люботгі!, рай та й гбді!, Ббжий ♦! 

БЛАГОДЙНСТВИЕ гарйзд, гараздй, щастя-згб- 
да, прсвітла година. 

БЛАГОДЕНСТВОВАТЬ гараздувати, раювгі-, 
богувгі-, не зна- гбря, жй- як у Бога за дверйма 
/як у Христа в збпічку/, жй- на широку нбгу /як 
вареник у сметані/; 
—й що раює, с-и раювати, пк розкішний, багат¬ 
ий, щаслгівий, квітучий, обітбваний, (край) Бб- 
гом не забутий, О як сир у маслі. 

БЛАГОДЕТЕЛЬ доброчинець, добрбдій, мгіло- 
стйвець, ласкавець. 

БЛАГОДЙТЕЛЬСТВОВАТЬ обдарбвувати лас¬ 
кою, о. нести золоті яйця кому; 
—й що робить ласку, і. БЛАГОДЕТЕЛЬ, пк доб¬ 
рочинний, добродій-, мгілостйвий; -й крез крез- 
доброчйнець; 
ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ощаслйвита, 
осйпа- ласками /мйлостя-/, к. обдарува-; 0; 
-вший 0. 

БЛАГОДЕЯНИЕ добрбдійство. 

БЛАГОДУ ШЕСТВОВАТЬ не знати клбпотів; 
—й що не знає к., безтурббтний, безклбпіт-, о. у 
доброму гаморі /настрої/. 

БЛАГ ОДУШНЬІЙ з. добротлгівий. 
БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЬІИ фР прйязний. 
БЛАГОЖЕ ЛАТЕЛЬСТВОВ АТЬ: -й що згіч- 
ить добра, доброзйчливець, прихильник, пк 
доброзйчлйвий, прихйльний. 

БЛАГОЙ (намір) доброчесний, ■/ високий; дор- 
бга в ад вьімощена -йми намбрбниями, шлях 
до пекла торують високі /добрі/ нбміри. 

БЛАГОЛЕПНЬІЙ сподббний, крас-, благоліпий. 
БЛАГОМЬІСЛЯЩИЙ добропорядний, добро- 
дум, світла голова. 

БЛАГОПОЛУЧНЕ добрббут, гаразд/й). 
БЛАГОПОЛУЧНО безперешкбдно, безнапас-, 
безбід-, без пригод /утрат, труднощів, ускладн¬ 
ень/; 
БЛАГОПОЛУЧНИЙ безнйпасний 0, фР без- 
ббліс-, безутрат-, (схов) безпбч-, надій-, © без- 
проблбм-, (лад) незагрбже-, устале-, унормбва-, 
(- сім ’ю) зразковий; б. исхбд щаслгівий кінець. 

БЛАГОІІРИОБРЕТЕННЬІЙ добрбм набутий, 
фР настараний. 

БЛАГОПРИСТОЙНЬІЙ доброзвичайний, V 
безгріш-. 

БЛАГОПРИЯТ/НО: как нельзй -тнее якнайк¬ 
раще, в самий раз; 
~НЬІЙ (кінець) добрий, (момент) принагідний, 
з. пригожий; б. случай нагода, окгізія; бблее б. 
кращий [в б.-ьіх услбвиях у кращих умовах]. 

БЛАГОГІРИЯТСТВОВАТЬ з. догоджати, спо- 
спіша-, г. допгісува- [сча'стье мне не -ует щас¬ 
тя мені не допгісує], жґ спори- кому; -гітствуй! 
споспішай!, с^спригій!; 
—й що сприяє, готовий сприяти, пк помічнгій, 
сприятливий, (-умови) тепличний; 
ПОБЛАГОГІРИЯТСТВОВАТЬ з. погодити 0. 

БЛАГОРАЗУМИЕ к. мудрість. 
БЛАГОРАЗУМНО к. мудро; 
БЛАГОРАЗУМННЙ досить мудрий, раціо¬ 
нальний, слу/ш-, резо'н-, доціль-, вгірозумілий. 

БЛАГОРОДНО по-лгіцарськи, по-козацьки; 
БЛАГОРОДНЬШ фР гоноровий, (жест) лгіца- 
рський, (метал) коштовний; нз -ньіх високого 
коліна. 

БЛАГОСКЛОННЬІЙ зичлгівий, прйязний. 
БЛАГОСЛОВЛЯТЬ давати благословення; б. 
судьбу дякувати своїй зорі; 
—й що /мн хто/ благословля, звиклий благосло¬ 
вляти, р-й благословгі-, (- позу) священнодій- 
ний, ск благословгі- [благословгі-поза], О з бла¬ 
гословенням, благословляючи; 
-ьій благословлЄнний. 

БЛАГОСТНОСТЬ к. блйгість. 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ гараздй. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ г. добродійство 0. 
БЛАГОТВОРЙТЕЛЬНЬІЙ (комітет) г. допо- 
моговий; ва -ьіх началах добродійно. 

БЛАГОТВОРЙТЕЛЬСТВОВАТЬ: -й = благо- 
детельствующий. 

БЛАГОТВОРНИЙ добротвбрчий, цілющий, не- 
шкідлгівий, (вплив) живодайний, спасен-, пози¬ 
тив-, к. дббрий. 

БЛАГОУСТРАИВ АТЬ поліпшувати, (хату) о- 
поряджати, облагоджувати; 
—й що впорядковує, покликаний опорядити, 
для опорядження, зайнятий -ям; 
-йся/-ьій що впорядковується, опоряджуваний, 
поліпшу-, чимраз впорядкбваніший; 
БЛАГОУСТРОИТЬ облагодити 0; 
БЛАГОУСТРОЕННЬІЙ облагоджений, (го¬ 
род) фР хазяйський. 
БЛАГОУХАТЬ: —й що пахтить, пк запашний, 
духмЯ-, запахущий, пахз^чий, пахкйй. 

БЛАГОЧЕСТИВИЙ (тоді Р) святобожий, (па¬ 
стир) г. всечесний; б. муж гі° добра душа. 

БЛАЖЕНН/ЬІЙ; -ЕЙШИЙ о" триблажінний. 
БЛАЖЕНСТВО: бьггь ва верху -ва от чего бу¬ 
ти на сьомому небі через що. 

БЛАЖЕНСТВОВАТЬ богувати, гараздувЯ-, ку¬ 
пітеся як сир у маслі, жгіти як у раю /як у Бога 
за дверима, як у Бога за пазухою, як у Христй в 
зйпічку/, не зна- горя, (в раю) цйрствува-; 
—й що раює, о. мазаний пирогом, /безмірно/ 
щасливий, О на сьомому небі, як сир у міслі. 

БЛАТНОЙ фР не бий лежічого [-ая работенка 
робота не б. л.]. 

БЛАТНЯК гі° бомжуватий 
БЛАТОВАТЬ ж“ блаУувати; 

—й що ~ує, с-и б., блатнЯк, блатнйй, блатовгітий. 
Б ЛЕВ АТЬ: блюміщий що блюй, розбльбваний, 
зн^дже- блювотою, блювака, о. з блювотою [-й 
больнбй хворий з б.]. 

БЛЕВОТА ригічка, ригаки (у. м" - рос. од). 
БЛЕДНЕТЬ г. пісніти; 

—й що блідне, чимріз блідіший, напівзблідлий, 
вже майже блідий. 
ПО»»» взЯтася крейдою, г. попісніти; 
-вший зблідлий /по-/, ПОПОЛОТНІ-, 0. 

БЛЕДНО; БЛЕДНЕЕ пк блід(ї/ший, гР блідше. 
БЛЕДНЬІЙок скупйй [-ая кіпия -па подоба]. 

БЛЙДНОСТЬ блідииі. 
БЛЕЗЙР: для -ра про /людські/ око. 
БЛЕКЛЬІЙ = поблекший 0. 
БЛЕКНУТЬ шйрх/ну/ти, шбрскну-, блякну-, ли- 
нЯ-, марні-; 
—й що шірхне, пк напівзблЯклий, (на виду) чим¬ 
раз марніший; 
ПОБЛЕКНУТЬ пошбрскнута, приблякну- /з-/, 
пошерхну-, вйбляк-, вйблідну- 0; 
-екший пошбрсклий, /з/блЯк- /при-, ПО-, ВЙ-/, 

пошерх-, вйблід-, полинЯ- /вй-/, © змарні-; 
ПОБЛЕКЛЬІЙ = поблекший 0. 

БЛЕСК фР розблиск; для внешнего -ку абгі, ба¬ 
бо, рЯбо. 

БЛЕСНУТЬ (здалека) заблйснути, (знанням +/ 
козирну-, /- блискавку) шваркну-. 

БЛЕСТЕТЬ вилгіскуватись; не всі то золото, 
что блестйт не все те золото, що світиться; 
-нула мисль засвітгіла /в голові/ думка; 
-Йще блискає, жґ так.., так... [б. играл так 
грав, так грав] 0; 
—й що блищйть, /б/лисід/чий, блискотю-, п. ма¬ 
йстерний, феноменйль-, непереверше-, доскон- 
йлий, (успіх) гучнйй, (проект) золотйй, /- кар ’є- 
ру) семимильний, устіле- квітами, ± фантасти- 
ческий; хоть в не б., а якйй-не-якйй [х. в не б., 
а ход я.-не-я. хід]; далекі не -й сякйй-такгій; 
преблестящий розблискучий. 

БЛЕСТКИ (на воді) осуга. 
БЛЕСТЯЩЕ, -ШИЙ > БЛЕСТЕТЬ. 
БЛЕФОВАТЬ брати на бога; 

—й що бере на б., з-й взЯти на б. + вводящий в 
заблуждение. 

БЛЕЩУЩИЙ > БЛИСТАТЬ. 
БЛИЗИТЬСЯ добігати чого [б. к концу д. кін- 
цЯ], дохбди- [б. к концу д. /до/ кінцЯ]; 
-йся наблйжуваний, щораз блгіжчий, вже /зовс¬ 
ім/ близькйй ± наступающий; -йся к концу 
близькйй до кінцЯ, © перед кінцім чого. 

БЛИЗКИЙ: довільно б. близенький, близісень-; 
с -ой пе^спектйвьі к. зблгізька; 
БЛИЖАЙШИЙ піблизький, близісінь-; & пб- 
ближній; б. по времени о* от-от-бтній; в -шее 
время незабіром. 
БЛЙЗКО за рогом; и б. ні бьіло і не ночувіло. 

БЛЙЗОСТЬ: в непосредственной -ти от чего 
зіраз же коло чого, ф. під /піред/ нбсом; но -ти 
поблизу, недалеко. 

БЛИН: пірвьій б. кімом перший бублик глевкгій, 
перші кота - за плоте, усі потребує прйкгаки. 

БЛИСТАТЬ (красою) пишатися; б. чем засліпл¬ 
ювати; б. талантами стяга- зорі з ніба; не бле- 
щет чем не мбже похвапйтася чим; 
бліщущий що блищйть, пк блискучий, (чим) з 
блискучим чим [-Й знаннями з -ми знаннями]; 
-й зілотом золотосЯйний; -й умім © засліплю¬ 
ючи розумом; далекі не -й не иайкріщий. 

БЛОКАДА у. облбга. 
БЛОКЙРОВАТЬ: —й що блок/ує, с-и -уваги, з-й 
заблокува-, пк -увйльний, для -ування; 
-йся/-ьій блокований; 
ЗАБЛОКЙРОВАТЬ (дорогу) затарасувати. 

БЛОКНОТ нотатник, записнйк, к” нбутбук. 
БЛОНДЙН білЯвець; БЛОНДИНКА білявка. 
БЛУДИТЬ1 о. жйги у блуді, скака- у грічку; 

--Й1 що жгіве у блуді, розпаскуджений, звгіклий 
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блудити, схильний до блуду, гріховбда, блудн¬ 
ик, розпис-, блудич, пк розписний, блудлйвий, 
розпутній, блудний, блідни-; 

Б ЛУЖІТЬ2 ходити блудом; 
—й2 що б лука, заблуканий, блукач, к" блукал- 
ець, нг швендя, блудяга, ок блуда, пк блудний, 
мандрівнгій, р. блудящий, о. у блуканнях; 
ЗАБЛУДЙТЬСЯ збитися з дороги, втратити о- 
рієнтйр; з. в трех соснах заблука- на власному 
подвір’ї; 
-вшийся і заблудший що заблукав, заблуда, 
заблуканець, пк заблуканий, заблуд-, заблуд¬ 
ний, заблука-, п. дезорієнтований; 
ПРИБЛУДИТЬСЯ приблукати, заволікггіся; 
-вшийся приблудл[н]ий, приблуда, 0. 

БЛУЖДАТЬ ходити манівцями, ф. мотатися; б. 
в потемках сліпати, блука-, як сліпий у лісі; 
-ающий = блудящий2 + обходисвіт, ок гуляй- 
нога, пк бездомний, кочовий, обходисвітній, 
блукливий, /погляд/ перебігли-, шмиглй-, роз- 
кйдли-, /- життя! на колесах, рк тут-і-тамний, 
/- радіохвилю/ т. „непропгіса-”, /- клітину/ рух- 
лгівий, бездомний; -й взгляд перебігливий пог¬ 
ляд, О зиркаючи очима; -й во мраке блукач у 
мрйці; -й нерв /пбчка/ рк бездомний нерв /нйр- 
ка/; -й огонь блудний /мандрів-/ вогонь, ск блу- 
кай-вогонь; -щая звезда мандрівні зоря; -щие 
ж. тут-і-тйми; метод -щих волн т. метод на¬ 
шарування хвиль. 

БЛУЗ/К/А зг бяю/к/за. 
БЛЮДЕЧКО, БЛЮДЦЕ тарільчик; на -ке (по¬ 
дати) на тарілочці. 

БЛЮДО таріль (чС). 
БЛЮСТЙ пантрувати, (інтереси) дбати про /на/; 
б. себгі зберігати самоповагу; 
блюдущий = соблюдающий + і. охоронець, 
наглядач /до-/. 

БЛЮСТЙГЕЛЬ: б. поря'дка вартовий /охорон¬ 
ець, доглядач, к. глядйч/ порядку. 

БЛЯХА (орден) з" бляшка. 
БОБЬІЛЬ непритйка. 
БОГ & боженя, прйбіг /прйбоги/; изба'ви Б.! бо- 
рбнь /не дай/, Ббже, зг пожблься, Боже!; Б. мй- 
лостив ж? Бог не фраєр; Б. (ти) мой! Мати Бо¬ 
жа!, (\) ого [Б. тьі мой, ско'лько! ого, скільки!]; 
Б. тьі мой, когда! ббзна-колй; слава Ббгу! дя¬ 
кувати Богу!; дарбванньїй -ом богомданий, © 
Богдйн; Боже мой! Мати Божа!, світе мій!, Бо- 
же-світе!, нене/чкоД мати моя!, світку мій!, ой, 
лгішенько моє!, ой, леле!, Господи, твоя воля!; 
не дай. Бог, Ббже, упаси пожалься, Боже, [ой, 
пожалься, Ббже, з такбю роббтою]. 

БОГАТЙТЬ розживатися, збагачува-, (- лексик¬ 
он) ряснішати; б. чем багатіти з чого; 
—й що багатіє, щораз багатший, © багатіючи; 
РАЗБОГАТЕТЬ: сказочно -6л юпо посипався 

золотий дощ на кого; 
-вший забагатілий, скоробагатько, 0. 

БОГАТСТВО о* бенькет [б. крбсок б. барв]; 
скбзочное б. золоті гори; неожйданное б. 
золотий дощ; 
БОГАТСТВА (надр) щедроти. 

БОГАТЬІЙ (- зело) буйний, (врожай) велгікий; 
& багатющий, багатбнний, багатенький; чем 
-тьі, тем и ради що хата має, тим і приймає. 

БОГАТЬІРСКИЙ © о. буйносйлий. 
БОГАТЬІРЬ ф-р лбмус. 
БОГ АЧ д. срібляник; & багатій-забагатій. 
БОГОБСІРЧЕСКИЙ ок богопротйвний. 
БОГОЙЗБРАННЬІЙ ббраний Ббгом. 
БОГОМОЛЕЦ з. молгібога. 
БОГОРОДИЦА ок Владичиця, Пріснодіва. 
БОГОСЛУЖЕНИЕ служба Божа, Богослужба. 
БОГОТВОРЙТЬ оббжн/ювати, ма- за Бога, но¬ 
си- на руках, здувб- порохй з кого; 
—й що ~нює, готовий ♦, © маючи за Ббга кого. 

БОГОУГОДНЬІЙ фР богопотрібний, о* божемй- 
лий.У’ спасенний, (труд) богоспасен-. 

БОГОХУЛЬСТВОВА'ГЬ зневажати Ббга; 
—й = кощунствующий. 

БОДАТЬСЯ: -йся (ногами) що б’ється, (рогами) 
що кблеться, пк битливий. 

БОДРЕТЬ ок бадьоріти, бадьоріш/а-; & дк по~а-. 
БОДРЙТЬ бадьорий; 

—й що /мн хто/ бадьорйть, звиклий ♦, р-й під», 
підбадьбрювач, пк бадьорлйвий, підбадьбр- /з-/, 
бадьорущий, бадьорий, -гістий, для бадьбрости; 
БОДРЙТЬСЯ бадьоритися, не пбдати духом; 
-йся що бадьорйться, р-й /готовий, зм-й/ ♦, нез-й 
впасти на дусі, бадьорун, © підбадьбривши се- 
66. 
ПРИ»»»: -вшийся /трохи/ підбадьбрений, 0. 

БОДРСТВОВАНИЕ недремність, недріман-. 
БбДРСТВОВАТЬ о. бути на ногйх, не дрімати, 
не стуляти очбй; 
—й що не спить, з“-й не спати, пк недремний, 
недріман-, безсбн-, невсипущий [-й страж н. 
сторож /у" страж/]. 

Б()ДРМЙ (марш) бравурний, молодецький. 
БОЕВОЙ змаглгівий; & бойовйтий; б. отряд боі- 
вка; -ая готбвность /боеготбвность/ г. бойова 
поготівля. 

БОЕК (в усіх значеннях) бияк. 
БОЕПРИПАСЬІ рк стріливо. 
БОЕЦ (навкулачки) навкулачник. 
БОЖЕСТВЕННОСТЕ ббжеськість. 
БОЖИЙ: перст Б. рука Госпбдня; пбред Ббжь- 
им судбм © пк передсудній [час п. Б. с. -удня 
година]; -ней мйлостью з ласки Божої. 

БОЙ (вулишний) побоєвище; ббєм (взяти) збрбй- 
ною сгілою. 

БОЙКИЙ промітний [б. парень п. хлопець; -ая 
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девчбнка -на дівчина, козир-дівка, моторне ді¬ 
вчисько], вторбп-, ЗВЙН-. 

БОЙКОТЙРОВАТЬ: -й що бойкотує, поклика¬ 
ний /зг-й/ бойкотувати,/)* бойкотар, и* = %; 
-ЙСЯ/-БІЙ бойкотований. 

БОЙНЯ: кровйвая б. м’ясорубка. 
БОКАЛ г. пугар; & келишок. 
БОКАЛОВЙДНЬІЙ келихуватий, на взір /у фо¬ 
рмі/ келиха. 

БОКАСТИЙ бокатий. 
БОЛВАН © г. туман. 
БОЛЕЕ фр поза [б. ста лет п. сто років]; б. всегб 
більш /дужче/ за все, найдужче [б. в. я любйл 
єсть н. я любив їсти], г. найбільш з усього; б. 
йли менее менше-більше; б. тогб мйло того [я 
лег, б. т., - уснул я ліг, мйло того, - заснув], фР 
ба [словй шутки, б. т. едкого юмора слова жа¬ 
рту, ба їдкого гумору], ба /навіть/, навіть біль¬ 
ше, чи й більше, чого більше, скаж^ більше, ще 
щось [мбда и б. т. мода і ще щ.], (на початку 
мови) ба більше, г. щобільше; б., чем нужно 
через край [тих новйн є ч. к.]; всб б. дедалі [в. 
б. громкий д. голосніший]; тем б. тим паче, і 
тогб більше, понадто, а надто, (в кінці мови) і 
поготів, Ф? ані [не хотбл т. б. не думал не хот¬ 
ів, ані не думав]; тем б., что надто, що; не б., 
чем 10 щонайбільше 10; нн б. ни менее как 
всьбго-на-всього; н не б. тогб і не більш; (но) 
не б. тогб /алб/ не більш. 

БОЛЕТЬ; РАЗБОЛЕТЬСЯ г. розболіти [-іла го¬ 
лова]; 

БОЛЕЗНЕННО (відбитися) шкідлйво; 
БОЛЕЗНЕННЬШ (вигляд) нездорбвий 0. 

БОЛЕЗНЬ нездоров’я, болість. 
БОЛЕСТИ бблещі, хвброщі. 
БОЛЕТЬ1 /хворать/ хорувати, (чим /н. живо¬ 
том/) бідкувати з чим; 
—й чем що слабує на що, скутий хворобою, пк 
нездужалий, розхворі-, нездужйщий, слабий 
/хворий/ на; -й за кого що боліє /уболіває/ за, 
уболівальник, (у спорті) болінь-; 
ВЬІБОЛЕТЬ1 1. переболіти, 2. вйтвори- з бо¬ 
лем, 3. вйчерпа- біль; 
НАБОЛІТЬ1 переболіти, настраждатися, на¬ 
мули- /од болю/; 
-вший наболілий 0; 
ОТБОЛЕТЬ1 вихворіти; 
:вший відболі-, 0; 
ПЕРЕБОЛІТЬ1 о. перетліти [душб -бла душа 
-іла]; п. душбй п. серцем /душею/; 
-'вший виболілий, перехворі-, (душею) перебо- 
лі-, перетлі-, 0; 
ПРИБОЛІТЬ1: -вший прихворілий, 0; 
ИЗБОЛІТЬСЯ перетліти /душею/, перемлі-, 
переболі-; 
-вшийся збблений, переболілий, перетлі- /ду¬ 

шею/, о. з наболілим /пошматбван-/ серцем, з 
раною в серці, 0; ± исстрадавшийся; 
РАЗБОЛЕТЬСЯ розслабуватися; 
-вшийся ніяк нездатний видужати, (-рану) 
розболілий, Й. 

БОЛІТЬ2 нити; -йг у кого что болйть кого що, 
на кольки бере кого що; бчень мне голові -ит! 
ото мені велйкий клопіт!; у копі что -йт, тот о 
том и говорйт кого що болйть, той про те і го- 
монйть; 
-я'щий що нйє, скутий бблем, болнічий, боліс¬ 
ний; 
ОТБОЛІТЬ2 (- біль) відболі-; 
-бвший2 відболілий, 0; 
ПРИБОЛЕТЬ2 /- душу) приболіти; 
-вший2 приболілий, 0. 
НАБОЛЕВШИЙ /- питання) пекучий. 

БОЛЕУТОЛЙЮЩИЙ к. протибольовий, о. для 
знебрлення. 

БОЛОТНИЙ: -ная ржавчина осуга; покрьїт- 
ьій -яой -чиной осугуватий. 

БОЛТ прогонич. 
БОЛТОВНЯ н1 галу-балу, тра-ля-ля, бу-ба-бу. 
БОЛТАТЬ1 (ногами) баламкати, (розчиняти в 
посуді) розколбчува-; 
—й що /яС хто/ колотить, покликаний /р-й/ ско- 
лотйги, зайнятий колбченням, пк /не лише нога¬ 
ми/ баламкучий; 

БОЛТАТЬ2 ляскати, ляпоті-, пасталака-; 
—й2 що /мн хто/ ляпа, розбазіканий, звйкяий те- 
ревбнити, бовкало, базіка, цокотун, пащекУн, 
бубній, пустомолот, торохтій, и* язикатий, па- 
щекува-, балакучий, словоблУдний, лопотлй- 
вий, ± балагурящий, пусто словя-; 
ВЬІІІІ вгіплескати /3-я ос вйплеще/, розляпа- 
/вй-/, розкрй- всі подробиці, о. вйвез- на лопйті. 

БОЛТАТЬСЯ (на нитці) теліпйтися, балбмкати; 
-йся що колотиться, розколочуваний, розмаху- 
ва-, розтеліпа-, розбапймка-, от. незакріпле-, п" 
нетвердйй, хилиткйй, хи/с/ткйй, баламкучий, 
© швендя. 

БОЛТЛЙВЬІЙ язикатий, слабйй на язйк. 
БОЛТУН гд нестулйгуба. 
БОЛТУНЙШКА лепетй. 
БОЛЬ: постоянная головная б. сталий біль го- 
ловй; б. сердца /в -це/ щем; до -ли /в сбрдце/ 
(знаний) до щему /в серці/; с -лью в сердце з 
бблем серця. 

БОЛЬНЙЧКА шпитйлик. 
БОЛЬНЙЧНЬШ шпитальний, шпиталевий, 

(лист) г. хвороббвий. 
ВОЛЬНО: б. смотреть прйкро дивитися. 
БОЛЬНОЙ хбрий, (- уяву) зболений; б. вопрбс 
болюча струна [затрбнуть б. в. торкнути -чу 
-ну]; с б. головУ на здорбвую із слаббї головй 
на здорову /людську/. 
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БОЛЬШАК гостйнець. 
БОЛЬШЕ фР дужче, к. більш; б. всегб найбіль¬ 
ше [а б. в. то, что... а н. те, що...], (любити) на¬ 
йдужче; б. ста пбза сто; б., чем доста'точно за- 
дбсить; б., чем нужно через край [тих новйн є 
ч. к.]; и б. ничегб (в кінці думки) та й гбді; дур- 
а'к /мешбк, вода +/ и б. ничегб дурень дурнем 
/мішок мішком, вода водою +/; ви б. ни мень- 
ше гі° ні додати ні відняти. 

БОЛЬШЕВИЗЙРОВАННЬІЙ збольшевйчений. 
БОЛЬШЕВИЗЙРОВАТЬ большевгічити /дк з4/. 
БОЛЬШЕВЙСТСКИЙ: -ая идеолбгия к. боль- 
шевйччина, більшовйччина. 

БОЛЬШИЙ: -шей чйстью більше [шли б. ч. лб- 
сом ішлгі б. лісом], більше того, що [б. ч. дуб б. 
т., що дуб]. 

БОЛЬШИНСТВО ок більшинб; в -вб случаев 
здебільше, переважно. 

БОЛЬШОЙ (- розбіжності) глиббкий; на б. 
(пілеп) 1. пк що називається, такий, що ну, 2. 
гР знаменито; не б. руки не аж такий; такбй б. 
аж такий [такую -ую суму аж таку суму]; с -йм 
трудбм на превелику силу, в пбті чола; но -бму 
счбту 1. великою мірою, 2. в останньому раху¬ 
нку; без -йх усйлий завиграшки; -бе дело! € 
велике діло!, подумаєш!; 
БОЛЬШЕ: б. чем аж [еб б. ч. сверххристиан- 
ское милосбрдие її аж надхристиянське мило¬ 
сердя]; 
БОЛЬШУЩИЙ превеликий, прездоровий. 

БОЛЯЧКА & боляк. 
БОМ!, БУМ! балам!, бам! 
БОМБАРДИРОВАТЬ, БОМБИТЬ: ~й що /мн 
хто/ бомбує, зайнятий бомбуванням, бомбарду¬ 
вальник, бомбовгік, пк бомбардувальний, бом¬ 
бувать-, с? бомби- [бомбй-своїх, щоб чужі...], ©; 
-йся/-ьій бомбардбваний, бомбо-. 

БОМЖ & пк *бомжуватий. 
БОР & ббрище. 
БОРЕЦ & самоббредь. 
БОРЗОПЙШУЩИЙ борзописний. 
БОРЙСПОЛЬ Барйшпіль, с° Бориспіль. 
БОРМОТАТЬ буркоті-; б. пбд нос харамарка-, 
мугика-, тика- й мика-; то н дело /не перестав¬ 
ся/ б. вибурмбчува-; 
—й що бубонгіть, розбуркбчений, звиклий ♦, 
буркотун, мимря, мимрій, пк буркотливий, же- 
бонли-, буркотібчий; -й пбд нос харамаркало, 
мугика-, звиклий мугикати, з харамарканням, 
© харамаркаючи. 

БОРОДА (клинцем) еспаньйблка; & борідка, бо- 
родяка, бородище. 

БОРОДАЧ б* бородій. 
БОРОЗДА & борозенька. 
БОРОЗДЙТЬ (плесо вод) різати, края-, (землю) 
орб-, лишб- слідй на чому. 

—й 1. що скорбдить, с-и скородити, скородйль- 
ник, пк скородильний, розбрюваль-, 2. що лиш- 
а сліди, дряпбк, пк дряпучий, © лишаючи сліди; 
-й гладь вод що ріже плесо вод; 
ИЗШ попоїздити, (брижами) покарбува-; 
-вший $; 
ИЗБОРО/ЗДЙТЬСЯ зборознявіти; 
-вшийся зборознявілий; 
-ЖДЕННЬШ (брижами) покарбований. 

БОРОЗДКА рівбць, жолоббк. 
БОРЙЗДЧАТЬІЙ жолббчасгий. 
БОРОНЙТЬ: —й = бороздящий1 + волочиль¬ 
ник, боронува-, пк волочйльний, боронувйль- + 
%, для боронування; 
-йся/-ьій боронований, скорбдже-, волоче-. 

БОРОТЬ; ПОБОРОТЬ о. покласти на лопатки. 
БОРОТЬСЯ о. ламати списи; б. всеми средств- 
ами о. зубами грйзтися; б. в схвбтке вовтузи-, 
борюка-; б. с кем змагати кого; б. с чем поббр- 
юва- що, дава- бій /оголбшува- війну/ чому; б. с 
коррупцией в чем чисти- Авгійові стайні чого; 
-йся що бореться, нескорений, захбпле- бороть¬ 
бою з, с-и поборювати, поббрювач, борЄць, бо- 
ротьбгіст, ж' /-ка/, боркиня, ск -борець, -ббрчий 
[-я со змеем змієббрець, змієббрчий], о. у бор¬ 
ні [-я Кавказ Кавказ у б.]; -я нарбд нескоре¬ 
ний нарід; -я прбтив чего покликаний бороти¬ 
ся /зайнятий боротьббю, для боротьбі!/ з чим; 
-йся с кем с* борй- [-йся с ветром боргівітер]; 
-щиеся стихни протиббрчі /сунропівні/ стихії. 

БОРЦОВСКИЙ борбцький. 
БОРЬБА\Р змаг; б. с чем поббрювання чого. 
БОСИКОМ наббсо. 
БОСЯК халамидник. 
БОЧЕНОК бочівка. 
БОЧИНА підбіччя; под -ну по підбіччю. 
БОЧКООБРАЗНЬІЙ бочкуватий, барилкува-. 
БС)ЯЗНО з. бійзько. 
БОЯЗНЬ ок бстрах, потерпання, ляклйвість, бо¬ 
язкість, перелік нбред чим, ± СТРАХ; из -зни 
побоюючись, зі страху. 

БОЯТЬСЯ полбхатися, олошгі-, умирати зі стра¬ 
ху, ма- страх /тремті-, трусгітися, ф. трусгіти 
штаньми/ пбред чим, с. жахатися; & боя- своєї 
тіні; б. до чбртиков боя- й дУху; -йтся кто 
страх берЄ кого; мбкрьій дождя не -йтся гблий 
дощу не боїться; не -йтся волк собйки, а не 
лнібит звяки вовк собаки не боїться, та не лк5- 
бить, що гавка, не страшно собаки, а звяги йо¬ 
го; ббйтесь данайцев, дарьі приносящих бій¬ 
теся данійців з прйносами; 
-йся що боїться, боягуз, страхополбх, пк боягу¬ 
зливий, полохлгі-, ляклй-, страшлй-, боязкгій, 
легкодухий, із страхом у серці; -я чего настрах¬ 
аний /наляка-/ чим, маючи страх перед чим; 
ПОБОЯТЬСЯ забоягись. 
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БРАВЙРОВАТЬ козиряти, хизуватися, вдавати 
герба; 
—й що вдай гербя, р-й похизуватися, показний 
герой. 

БРАВУРНИЙ (марш) молодецький. 
БРАВЬІЙ фР скорохвацький. 
БРАЖНИК братан, пиворіз. 
БРАЖНИЧАТЬ: нача'гь б. розпиячитися; 

—й що п’є-гуляє, розпиячений, звйюіий пиячи¬ 
ти, братан, пияк(а), пиворіз, п’янгіця і т. д. > 
пьянствующий. 

БРАЗДЬІ: б. правлення кермо (влади,), фр віжкй 
[отдать б. п. відайте в.]. 

БРАК1 (після добору) вибірки, (дефект) гандж 
[товар с -ом товар з -ем]; словесний б. сло¬ 
весна пбтерть. 

БРАК2: бьіть в браке бути в парі. 
БРАКОВАТЬ ганджувати, вибракбву-; 

—й що бракує, зайнятий бракуванням, бракер, 
бракувальник, пк бракувальний; 
-йся/-ьій бракбваний, ганджб-, вибракбву-. 

БРАКОРАЗВОДНЬІЙ (процес) цд розлучний. 
БРАНИТЬ; БРАНЙТЬСЯ гризтися, заїда-; 

—й що лає, звиклий сварйти, сварун, з лайкою 
на устіх; 
--йся що дасться, сварки, чорний рот, пк лайли¬ 
вий, сварлй-, звадлй-, заїдай-, чорнорбтий, за- 
водіяцький, злоязи-, схильний до звад. 

БРАННЬЕЙ с. матюкливий. 
БРАНЧИВЬІЙ = брашпцийся. 
БРАНЬ І.р. лаянка, 2. (пря), п° погуляння. 
БРАСЛЙТ наруччя, ок нйруч. 
БРАТ & братшце, братуха; 
БРАТЬЯ: б. по уму (класу, шкбле +) брата 
/побратйми/ розумом (класом, по шкблі +). 

БРАТИЯ ргібка [пйшущая б. письменницька р.]. 
БРАТАТЬСЯ: -йся що братається, р-й /зг-й, с-и/ 
брататися, побратгім. 

БРАТСКИЙ: -кая могила ф. ‘братва’. 
БРАТЬ фР ставити [б. на учет с. на облік], (заби¬ 
рати) поривати [охота берет охота порива]; б. 
без ббя бра- голими руками; б. бьїка за рога' 
бра- свокі дблю в руки; б. в аренду (ви/найма- 
у кого; б. в долг позичати /боргува-/ в кого, (на 
прокат) виФ в кого; б, в ежбвьіе рукавиць: 
бра- в шори; б. верх над кем долй- /перемата-/ 
кого; б. в женьї кого бра- шлюб з ким; б. в о- 
борбт бра- в стоси; б. в плен полонй-; б. в ра- 
ббту перемива- кісточкгі; б. в своє вбдение 
что підпорядкбвува- собі, бра- на себе керува¬ 
ння чим’, б. в солдати бра- до війська; б. за вб- 
рот бра- за шкірку; б. за гбрло приступа- з но¬ 
жем до горла; б. за жабрьі бра- за барки; б. за 
живбе бра- за дУшу; б. к свбдению, б. в расчет 
бра- на замітку; б. лестью підходи- лбстощами; 
б. на заметку занотбвува-, зашісува-, роби- но¬ 

татки, бра- на зймітку, ок віднотбвува-; б. на и- 
спУг /пушку/ бра- на ббга; б. на карандбш 
брй- на замітку /папір/; б. на караул (зброю) 
виставля- на почесть; б. на прока'т випозича- у 
кого; б. на себгі б. на свої плбчі /гблову/; б. на 
свою отвбтственность бра- на свою гблову /рУ- 
ки/; б. на себя' смелость насмілюватися, зважу- 
ва-; б. на учет реєструвати, (вексель) дисконту-; 
б. начбло зачинатися; б. по вьісшему счііту б. 
вйще; б. под защгіту ставй- в оборбні; б. под 
козьірек відцдава- честь; б. примбр с кого г. 
взоруватися на кого; б. себе за правило класти 
собі правило; б. слово г. забира- гблос; б. урбк- 
и б. лбкції, ма- репетйтора; не б. в расчет не- 
хтува- що, лиша- на ббці; б. под сомнение сум¬ 
ніватися в чім; бери, скблько душе угодно бе- 
ргі, скільки душа бажає; зло берет кого д. чорт 
бере к.; наша берет наша зверху; сон не бербт 
кого не спиться кому; 
берущий що бере, з-й взяти, звиклий /р-й, мас- 
тйк/ бра-, відббрець, браха; —й в долг що ЬлИ 
хто/ позич/а у кого 0, с-и ♦, р-й ~и-, -апьник, © 
~аючи; -й верх переможець; -й взятки хабарн¬ 
ик, хапун, липкйй на рУку, -й за глотку прине- 
вблювач, © приступивши з ножем до горла; -й 
гбльїми руками мастак бра- голіруч; -й за сф- 
дце серцезворушний; -й мнбгое на себя самоу- 
повновйжений, з велйкими амбіція- /план а-/; -й 
на мушку © націлившись на; -й на себй роль 
готбвий взя- на себе рож; -й бткуп відкупник; 
-й под отчет відббрець під звіт; -й под сомнен¬ 
ие что схгільний сумніватися /невпбвне-/ у 
чім; -й своє начало в з початком у; -й с мбста 
з-й взяти з місця; -й уроки що бере лбкції; 
ВЗЯТЬ (звідки) гд вибрати, (в полон) зайня-, (од 
кого/що) перебра-; взял - и сдблал ні сіло ні 
пало /раптом/ зробив [взяв - і втік]; в. Ббга за 
бброду спійма- Ббга за нбги; в. верх над кем (у 
спорі) переважи- кого; в. в ежбвьіе рукави'цьі 
взя- в лабети /шори/; в. в женьї кого пошлю'би-; 
в. в кавьічки запапкува-; в. в обучбние взя- на 
науку; в. в охапку забра- на оберемок; в. в 
плен заполонй-; в. в толк помістгі- в голові, на¬ 
біг- /вхопй-/ тропй; в. в штьїкй взя- на багнет- 
и; в. вьісбкую нбту (у співі) потягну- горою; в. 
гбрлом висвари-, викрила-, взя- на гбрло; в. за 
жббрьі узя- за барки; в. и рйптом, ні з того ні з 
сьбго [в. н исчбзнуть р. зникну-]; в. на буксир 
взя- на гуж; в. на караул відсалютува-; в. на 
себя (місію) перебра-; в. на себя обязбтельст- 
во зобов’язатися; в. на учет зареєструвати; в. 
под опбку кого /попечйтельство над кем/ зао¬ 
пікуватися ким; в, ружье на изготбвку наготб- 
вити кріс; в. своіі слова' назбд г. відклйка- свої 
слова; в. себя' в рУки опанува- себе, взя- себе в 
рУки, опануватися; в. след мс вхопити тропи; в. 
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слово г. забра- голос; ни дать ви в. бко-в-бко; 
ви дать нв в. что що чим [нв д. вв в. - гора 
гора горою], чисте тобі що; ве в. в толк не склі- 
с- ради; чья возьмет? чий чорт буде старший?; 
взял? (= получил?] дістав?; взял страх у страх 
укгінуло /узяв с./ кого; 
-впгай 0, (форт) здобувець; капли в рот не -й 
© ріски в рот не взявши; -й на караул відсалю¬ 
тувавши; -й под караул взявши під варту; -й 
вод козьірек віддавши честь; -й под опіку опі¬ 
кун, © заопікувавшись ким; -й свой слова наз- 
ід © взявши свої слова назід; 
ВЗЯТИЙ: вмісте в. докупи складений, © раз¬ 
ом узявши; в. в кавьічки залапкбваний. 

БРАТЬСЯ зг ймитися, (за кого) напосіда- на; б. 
за все бра- до всього; б. за раббту /оружие/ б. 
до пріці /збрбї/; б. за что /розпочинати що; 
-йся що береться, браний, забгір-, здобув-; -я за 
готбвий /зг-й/ взятися до, пк беручкий /хваткій, 
хапкий, беркий, беручий/ до чого; 
ЗА»»» (у глушину) зашитися, запер-, законі-; 
ВЗЯТЬСЯ (робити) заходитися, (до чого) при- 
хопй-, гд прибра-; в. бить кем фР пошитись у 
кого [я -лея бьггь судьей я -гівся у судді]; в. за 
науку присісти до науки; в. за ум схаменутися, 
прийти до головй по розум; в. ва учет зареєст¬ 
руватися, прописі-; в. на чью гблову несподів¬ 
ано вчепй- до /напасти на/ кого; откУда в. з чб- 
го пітй; откуда ни возьмйсь ні звідти ні звід¬ 
си; откУда -лея де і взівся; 
-вшийся що взявся, (зробити) згбдний, фР взя¬ 
тий [неизвестно откуда -я ббзна-де й узятий, 
ок ббзназвідкишній], 0; -йся на учет взятий на 
облік, пропйсаний, зареєстрбва-. 

БРЕВНО © пентюх, тупак. 
БРЕВНЬНШКО полінйчка. 
БРЕД (абсурд) бридні, Хгімині кУри,р. химерія. 
БРЕДИТЬ: —й що маячить, маячнйк, пк маячли¬ 
вий, маячнйй, о. у маячні. 

БРЕДОВОЙ ок паранбяпьний. 
БРЕДЙТИНА маячня. 
БРЕЗГАТЬ: б. кем відчувати відрізу до /не пе¬ 
реноси-/ кого; 
—й що гидУє, і. гидУн, бридУн, пк гидливий, 
бридлй-. 

БРЕЗЖИТЬ: брізжущий 1. що зоріє, 2. пк миго- 
тлйвий, мигтючий, мерехтлйвий; 
ЗАБРЕЗЖИТЬ (веселкою) загріти, заблгіма-, 
(на світ) зайнятися; ± СВІТАТИ. 

БРЕННОСТЬ: б. существовіния скінченність 
житті. 

БРЕННЬІЙ /скоро,) минущий; -ьіе останки прах. 
БРЕНЧАТЬ вибрйнькувати /по-/, дрймба-; 

—й що бргінька, (звук) бринькучий, брязку-, 
брязкотк5-, бренькотю-. 

БРЕСТИ воліктйся, волочй-; б. по воді /по гря- 

з й/ брьбхати/ся/; ± ТАЩИТЬСЯ; 
-дущий що бреде, зм-й ♦, бредун, бредіць. 

БРЕТЕЛЬКИ у. шлейки. 
БРЕХАТЬ; ПЕРЕ»»»СЯ Р прожйти брехнею. 
БРЕШЬ дірі, шпіра, пролбм, вгілом, р. щербйна. 
БРЕЮЩИЙ поприземний; б. політ попризем- 
ний політ. 

БРИТЬ: без мьіла бреет дріт пряді і пільців не 
слйнить; 
—й що /мн хто/ гблить, голір, © виголюючи + 
БРЕЮЩИЙ; -й ббродьі голгіборода. 

БРЙТЬСЯ: -йся що гблиться, вигблюваний, звй- 
клий голйтися, голільник. 

БРОДИТЬ /- руки) сбватися, (- вино) ферменту¬ 
вати; б. в потемках сліпуві-; б. мьіслями где 
бу- думкою де; б. по світу волочитися світіми; 
—й 1. що блукі, звгіклий /зм-й/ блукіти, швен¬ 
дя, блукіч + блуждающий, 2. що ферментує, з- 
й /призніче-, с-и/ ф., пк бродильний, ферменту- 
віль-; 
ПЕРЕ»»» /- вино) вибродити, вишумі-; 
-вший вишумілий, 0. 

БРОДЯГА приплінтач + бродяжничающий. 
БРОДЯЖИЙ волоцюжний, ок циганський. 
БРОДЯЖИТЬ і БРОДЯЖНИЧАТЬ: пойтй б. 
вдіритися в міндри; 
бродяжничающий що волочиться, звиклий во¬ 
лочитися, волоцюга, швіндя, циганюка, галай- 
ді, сновига, тягіка, забіга, пк волоцюжницький. 

БРОЖЕНИЕ ферментіція, (вина) вигравання; б. 
умов збурення /переполох, буря/ в головіх, 
зрзлпення в серціх /у душах/. 

БРОНЕАВТОМОБЙЛЬ панцерне івто. 
БРОНЕЖИЛЙТ пінцер-жакет. 
БРОНЕТАНКОВИЙ к. пінцерний. 
БРОНЗА дзвонові мідь. 
БРОНЗОВЕТЬ; ОБРОГООВЕТЬ забронзовіти; 

-вший, забронзовілий, 0. 
БРОШІРОВАТЬ1 (місця) резервувати, (кварти¬ 
ру) накладі- бронь на; 
—й1 що резервує, рідій наклісти бронь, накла- 
діч броні, пк = %, © наьсладіючи бронь; 
-ЙСЯ/-МЙ1 резервбваний, броньова-; 
ЗАБРОНИРОВАТЬ наклісти бронь, (квитки) 
зарезервуві-, (місце) д. застерегти. 

БРОНИРОВАТЬ2 одягіти в пінцер, покривіти 
пінцером; 
—й2 що панцерує 0, з-й покрити п., зійнітий 
покриттім п., покривіч п.; 
-йся/-ьій2 панцербваний, покрй- п. 

БРОНЯ (резервування) жґ бронь. 
БРОСАТЬ © ноейги [жвзвь -іла их всніду за 
вік їх -йло всн5ди]; б. в жар обсипі- жіром, 
проймі- мороз-, дк як вогнем обхопи-; б. взгля- 
дьі позиркува-, стрілі- /стрйг-/ очйма; б. в лиц- 
6 упреки коло'- бчі докбрами, з. цвіка- в бчі; б. 
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в пот ударя- в піт, обсипа- потом; б. гргізью 
обкидЯ- болотом; б. жребий кгіда- жеребок, з. 
кгіда- льбси; б. небрежно (слова) кгіда- через 
верхню губу; б. тень кгіда- пляму; б. перчатку 
виклика- на герць; б. слова на ветер говоргі- на 
вітер, гі° розкидатися словами; -а'ет в дрожь 
кого дрижакгі б’ють кого; 
—й що кгіда, звиклий /с-и/ кгідати, з-й кгіну-, кгі- 
дальник, кидун, кидій, кидець, пк кгідальний, 
металь-; -й грязью з-й обкгідати болотом, ли- 
хослбв, обмовник; -й деньги на ветер марнот¬ 
рат, розкид ай-гроші; -й жребий кидець жфебу; 
-й камешки в чей огород звгікпий кгідати камі¬ 
нці у чий город; -й на произвбл судьбьі готов¬ 
ий кгіну- напризволяще; -й слова на ветер ще¬ 
дрий на пусті слова, скоробреха; -й тень р-й 
кгіну- пляму; -й якорь що кида якір; 
-ьій киданий, верга-, мече-; 
БРОСИТЬ (вділ) гЯпнути, вдари- об землю 0; 
б. бегльїй взгляд перебіг- оком; б. взгляд на 
кого скину- оком на, р. збчи- кого; тм мне 
брось! липні!, забудь!, облгіш! 
-вший 0; -й якорь заякорений; 
ПОБРОСАТЬ (у поспіху) фР полишати [мьі -Я- 
ли ведра ми -Яли відра]. 

БРОСАТЬСЯ (бігти) схоплюватися, поривЯ-, фР 
шугати, шарахка-; б. в глаза, вдаря- в очі; б. из 
крайносте в крайность молгітися то до Бога 
то до сатангі, метатися між (двомгіі полюсами; 
б. из стороньі в сторону пф тик-мгік; кровь -Я- 
ется в лицб кров шугає в облгіччя; 
-йся що кидається, р-й кгінутися + -ий; -я в 
глаза (колір) ядучий, криклгівий; -я в сторону 
© кинувшись убік; -я деньгами = -й деньги на 
ветер; -я из кра'йности в крайность готбвий 
молгітися то до Бога то до сатангі; -я из сторо¬ 
ньі в сторону © тик сюдгі, мик тудгі; -я слова¬ 
ми /обещания-/ щЯдрий на слова /обіцянки/; -я 
со всех ног що кгідається прожогом; 
БРОСИТЬСЯ (бігти) ще махнути, (на кого) 
напгіну-, (убік, на пошуки) шатнутися; стремгі- 
тельно б. метну-, шугнути, кгінутися шулікою; 
б. в атаку заатакувати; б. бежать да- ногЯм 
зна-; б. врассьіпную розскочитися, вдЯри- /по¬ 
рснути, махну-/ врозтіч; б. наутек чкурну-; 
-вшийся 0. 

БРОСКИЙ ефектний, блискучий, разкі-, (напис) 
криклгівий, (вислів) крилатий. 

БРОСКОМ нйвкидь. 
БРОСОВОЙ демпінговий [-вая цена -ва ціна]; 

-вЯя вещь /товЯр, стихгі +/ полбва. 
БРОСОК мет, в" марш, г. перемарш. 
БРОШЕННЬЕЙ: б. на произвбл судьбьі (край) 
забутий Богом. 

БРОЩЬ фР ('дорога^ шпгілька. 
БРУСТВЕР передгруддя. 

БРЬІЗГАЛКА пбрскавка, пшгікавка. 
БРЬІЗГАТЬ/СД/ пбрск/ати/сяД дк вгібризка-; б. 
слюнбй пгірхати, & *розпгірхатися; 
—й/-йся що ~ає/ться/, р-й ~гт(ся), ~ун, бризк-, 
ляпало, хлюпій, пк ~^чий, хлюпітлгівий, талапу- 
щий, т. бргізкальний, ск -бргізний [-й светом 
/лучЯми/ сонцебргізний]; 

БРЬІЗЖУЩИЙ: б. весбльем пбвен веселощів; 
б. пеной /слюнбй/ запінений /заслгі-/; б. свбтом 
/лучами/ сонцебргізний; б. смбхом пбвен сміх- 
у, (- мову) перевгітий сміхом. 

БРЬПСАТЬ/СЯ/ кбпати, вибргікувати; 
—а(ся) що хвицає, пк бриклгівий, брикучий, і. 
брикун, брикЯйло; 
РАЗБРЬПСАТЬСЯ: -вшийся розбргіканий. 

БРЮЗГА ґдгіра. 
БРЮЗГЛЬШ о дутий, набрЯклий, р. задутий, за¬ 
брезклий. 

БРЮЗЖАТЬ гдгірити; 
—й що буркбче, звгікпий буркотати, буркотун, 
бурмгіло, ґдгіра, пк буркотлгівий, буркотючий. 

БРЮНЕТ /-КА/ чорнЯвець /-вка/. 
БРЮХАТЕТЬ знґ черевЯтіти. 
БРЮХАТЬІЙ розгодований, розкбха-. 
БРЮХО: тблстое б. широке черево. 
БРЮШНОЙ р” живота [-ьіе мьішцьі м’Язи жи¬ 
вота]. 

БРЯК! шварк! 
БРЯКАНЬЕ ок вгібрязки. 
БРЯКАТЬ; БРЙКНУТЬ (об землю) ок черкнути, 
шваркну-, беркгіцьну-; 
-вший 0; 
БРЯКНУТЬСЯ беркгіцьнутися, дзвЯкну- 0; 
-вшийся гепнутий, шваркну-. хрЯсну-, 0. 

БРЯЦАНЬЕ вгібрязки. 
БРЙЦАТЬ: б. оружием вимахувати шаблею; 

—й що брязк7а, звиклий ~ати, ~(<я)ун, ~ало, пк 
~учий, ~отю-, -ітлгівий, к. ~ітний, с? брЯзкай- 
[брЯзкай-шаблею]; -й оружием © ~аючи збрбєю 

БУБЕНЩИК бубнЯр. 
БУБНИТЬ: -ящий = бормочущий. 
БУГРЙТЬСЯ: -я'щийся рельєф горбкувЯтий 

/горбкбва-, горбЯс-/ рельбф. 
БУТЙР гбрбик; за б. (куди) за перелЯзи, за горб; 
за -ом (де) за перелЯзом, за горбом. 

БУГОРЧАТЬІЙ (- коріння +) іудзювЯтий. 
БУДЕНЬ; БУДНИ буденність, щоденність. 
БУДИЛА будгімир, будгіло. 
БУДЙТЬ: -й що будить 0, будгімир. 
БІДНИЙ о” щоденний. 
БУДНИЧНОСТЬ щоденщина, щоденність. 
БУДОРАЖИТЬ баламутити, збурюва-, розбен- 
тежува-, розворушува-, к. буря-, г. ворохбби-, 
(душу) пектгі, гргіз-, виїдЯ-, палгі-; б. чувства 
звгіхрювати серце /серцЯ/; 
—й що ~ить, баламут/а,), з-й з-ити, пк ~ний [-й 
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слух ~на чутка], -ливий, (звук) ґвалтівлй-, (дух) 
прометеївський, /біроку/ ажіотйжний, /людей/ 
бунтівний, г. ворохіб- + %, ± возбуждающий; 
-йся/-имьій розбурхуваний, гвалтб-, збуджу-, 
баламучений; 
ВЗБУДОРАЖИТЬ зворохббити 0. 

БУДТО: б. бьі г. гейби /гей би/, фР ніби аж; б. 
бьі кому сбрдце маслом смйзали аж заграло в 
душі кому, б. да'же ніби аж. 

БУДУЩЕЕ завтра, завтрашній день, п° прийде- 
нпия, майбуть; в недалеком -ем невдовзі, неза¬ 
баром; не имЄющий -его беззавтрашній. 

БУДУЩИЙ, БУДЬ > БЬІТЬ; & *безмайбутній, і. 
*безмайбутник. 

БУЙНОСТЬ & найбуйнішність. 
БУЙНЬІЙ /буйно помешанньїй/ г. драпіжний. 
БУЙСТВО галабурда. 
БУЙСТВОВАТЬ галабурдити, шурубури-, о. пе¬ 
реверти- світ /все на світі/, здійма- бучу; 
—й що здійма б., шаленець, несамовйтець, де- 
бошгір, пк шалений, несамовитий. 

БУКВАЛЬНЬІЙ дослівний. 
БУКЕТ пучок, (великий) сніп. 
БУКСА: с буксами (віз, колесо) букшбваний. 
БУКСЙРОВАТЬ ок брати на буксгір /з. на гуж/, 
тягтй на буксйрі, тягтй за собою; 
—й що буксгірує, тягач, ск -буксйр [-Й катер ка- 
тер-буксйр], пк= %; 
-йся/-ьій тягнений, буксирований. 

БУКСОВАТЬ: —й що буксує, схйльний /с-и/ бу¬ 
ксувати, пк буксувальний, буксовий. 

БУЛАВКА (з прикрасами) брошка, (із щитком) 
з. фібула. 

БУЛАвОЧНЬІЙ: с -ую головку як макове зЄрня. 
БУЛАТ о. дамаська сталь. 
БУЛТНХАТЬСЯ (у воді) талйпа/тися, брьбха-; 

-йся що -ється, р-й /звішшй/ -лися, пк талапу- 
щий; 
БУЛТЬІХНУТЬСЯ брьбхнутися; 
НАБУЛТЬІХАТЬСЯ попобрьбхатися; 
-вшийся 0. 

БУЛЬІЖНИК б3 дикар. 
БУЛЬКАТЬ & вибулькувати; 

—й що бупькотйгь, пк булькітлйвий, булькотю- 
чий, і. булькотій. 

БУЛЬОН: мяснбй б. росіл. 
БУМ ст колода. 
БУМАГА: промокательная б. бібула, промока- 
чка. 

бумагодержАтель ок клешня /на папери/. 
БУМАГОМАРАтЕЛЬ перодряп. 
БУМАЖШ»ІЙ & папір’яний; б. тигр гі° солбм’- 
яний бичок; -ая фйбрика папірня. 

БУМЕРАНГ: -ом гі° рикошбгом. 
БУНТОВАТЬ ворохбб/ити; 

--й/ся/ що /мн хто/ ~ить, зм-й бунтувати, збунт¬ 

ований, збаламуче-, з~ле-, розколбче-, (край) 
охбпле- бунтом, і. бунтйр, бунтівник, ~ник, ба¬ 
ламута, підбурювач, пк бунгівлйвий /-ний, -нй- 
чий/, бунтарський, (дух) прометеїв-, вулканний; 
БУНТОВАТЬСЯ фР колотйгися; 
ВЗБУНТОВАТЬСЯ зчинити /зня-/ бунт; 
-вшийся розбунтбваний /з-/, о. збуре-, 0. 

БУРАВИТЬ просвердлювати, (оком) прошива-; 
—й що свбрдл/ить, зайнятий ~енням, ~яр, ~ува- 
льник, п* ~овйй, -увальний; -й взгляд © очі як 
ножі /~а/; 
-йся/-ленньій ~ений, про~юваний /ви-/, ~б-, 
прошй-. 

БУРАВЧИК свердельчик. 
БУРАН буревій. 
БУР/ЕТЬ: —й що ~іє, щораз ~іший, майже збу- 
рілий /напів-/, вже мййже ~ий, фР забурілий. 

БУРКАТЬ поміркувати, (у відповідь) /Ьід-/ся//. 
БУРЛЙВЬІЙ (океан) клекотливий, ьслекотючий, 
буряний, бурЄм- /- море) бурунистий. 

БУРЛИТЬ кипіти (кгіпнем, як у казані/, /аж/ пі¬ 
нитися /- життя) буяти, колотитися, ходйти 
хбдором; бурлйт о. гуде, як у вулику; 
—й що вирує, розбурханий, розхвильбв-, розну- 
ртбв-, запінений, вкритий піною, пк кипучий, 
бурхлгівий, вулканічний, вировйтий, + БУРЛИ- 
ВЬІЙ, бушующий, кипя-; 
ЗАБУРЛИТЬ: з. ключбм /- життя) забуяти. 

БУРМЬІЙ буревійний, п° вулкан-, /- життя) не¬ 
всипущий. 

БУРЧАТЬ: —й б[м]урмотій + бормочущий. 
БУРКНУТЬ о. кинути крізь зуби, (у відповідь) 
відб[м]уркну-; б. в ответ відб[м]уркну-. 

БУРЯ хурдблиця; б. в стакбне водьі буча за он- 

учу. 
БУРЬЯН д. хбпта; & бур’янйще, бур’янЄЩ). 
БУСИНА прбнизка. 
БУСЬІ пацьорки, пацірки, пацьбри. 
БУТЕРБРОД хліб з маслом, а. сандвіч, гамбур¬ 
гер, г. канапка, тартана, тартинка. 

БУТНЛКА & пляшЄнція. 

БУФЕР у. відпружник. 
БУХ! ок пуць! 
БАХАТЬ вигупувати, пф бебЄх, бух, геп, гуп (у 
бубон /у такт/) прибухку-; 
—й що /мИ хто/ бухка, розбухканий, розбухкбч- 
е-, пк бухкітлйвий, бухкотючий. 

БУХГАЛТЕР: всем -ам б. ж найбухгалгеріший 
бухгалтер; & бухгалтерій:, бухгалгерчук. 

БУХГЬІ-БАРАХГЬІ: с б.-б. з дбброго дйва. 
БУШЕВАТЬ клекотіти, кипі- як у казані, розкле- 
кбчуватися, г. бурувата, (у громаді) колотитися; 
—й що вирує 0, розбурханий, розхвильбва-, 
рознуртбва'‘ розколбче-, збуруне-, пк бурхливий, 
клекотли-, нуртівлгі-, буйновітро-, буремний, 
/- музику) вулканіч-; 
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ОТБУШЕВАТЬ перебуяти /від-/; 
-вший перебулий /від-/, перебурханий, 0; 
ВЗБУШЕВАТЬСЯ (- море) ф'р загріти; 0; 
РАЗ»»»СЯ розшаліти, збаламутні-, розшалені- 
тися (-море) розвирува-, рознуртуві-, (- ©) ро- 
зйвалтува-, розбуя/ни/-, (- гураган) розгурагани-; 
-вшийся розбурханий, розвирбва-, рознуртбва-, 
розгука-, розшалілий, © збаламутні-, розбуя-, 0. 

БУЯН р. безголбвник. 
БУЯНИТЬ шурубурити, войдувати + БУЙСТВ- 
ОВАТЬ; 
—й = буйствующий, дебоширящий; 
РАЗБУЯШЇТЬСЯ розшаліти; 
-вшийся розшалілий, розбуя-, 0. 

БЬІ: когда б. ни /зашел/ хай коли /зайде/; куда 
б. ни (вліз) хай куди /влізе/; откуда б. ни /ех- 
ал/ хай звідки (іде); где б. ни /жил/ хай де /жи¬ 
ве/; чей б. ни /бил/, хай чий (буде); как б. ни 
/старайся/ хай як /старається/; кто б. ни мол- 
ол/ хай хто /меле/; что б. ни /піл/ хай що /спі- 
ва/; (ми час цих зворотів наша мова часом пе¬ 
редає теперішнім); за что б. ни брался хай до 
чого береться, хоч до чбго був брався. 

БЬІВАТЬ (в кого) вчащати до; б. в переделке 
бува- в бувальцях; как ни в чем не бьівйло ні¬ 
би ніде нічого, мов нічбго й не булб; 
—й що бува, бувалець, частий гість; -й в ббще- 
стве бувалий /знаний/ у товаристві /на людях/; 
-вший бувалий, 0; -й в переделке бувалий у 
бувйльцях; 
ПОБЬІВАТЬ ок побути [сумел п. зумів побути]; 
-вший що /мн хто/ побував, бувілець, пк побу- 
валий, поперебува-. 

БЬГЛЬ п° бувалля, к. буваль; б. и небьілйца прі- 
вда й вигадка. 

БЬЇСТРО (дуже) льотом, о. наче на крйлах. 
БЬІСТРНЙ (у праці) ок спішній; 
БЬІСТРЕЙШИЙ /яь/найбистріший. 

БЬІСТРО- фР враз- [бьістрослагающийся враз- 
додаваний; бьістронасьіщающийся (сердечн¬ 
ик) вразнасйчуваний]. 

БЬІСТРОДВЙЖУЩИЙСЯ швидкобіжний. 
БЬІСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ к. блискавичний, 
швидкої дії. 

БЬІСТРОЛЕТНЬІЙ прудкокрилий. 
БЬІСТРОРАСТУЩИЙ швидкорослий. 
БЬІСТРОРЕЖУЩИЙ і. швидкоріз [б. станбк 
верстат-швидкоріз]. 

БЬІСТРОСМЕНЯЮЩИЙСЯ калейдоскопічний. 
БЬІСТРОХОДНЬІЙ прудкобіжний, швйдкіс-, 

(віз) розкбтистий, швидшій. 
БЬІТИЕ & всебуття. 

БЬІТНОСТЬ побут [в моиі б. за мого побуту]. 
ВЬІТОВАТЬ мати поширення /місце/; 

~и має поширення, пошйрений, пк живий; -й 
■До має пошйрення, пошйрений, пк живйй; -й 

обьічай живйй звйчай; -щее вьіражение по¬ 
шйрений /живйй/ вйслів /вйраз/. 

БЬГГОВЙЗМ побутярство. 
БНТОВЙСТ побутяр. 
БЬІТОВОЙ (- умови +) повсякденний, кн дрібно- 
життєвий; -ьіе вопро'сьі проблеми /клопоти/ 
дня /щодення/. 

БМТОПИСАНИЕ ок літописання. 
БЬГГЬ: б. без умі от кого умирати /пропаді-/ за 
ким; б. в бедственном положений бідува-; б. в 
долгу у кого заборгува- кому; б. в нерешитель- 
ности тбртися-м’ятися; б. вне себй нетями-; б. 
новйнкой бути в новину; б. впереди вестй пе¬ 
ред; б. в употреблении вживатися, бу- в ужйт- 
ку; б. вьїнужденньїм муси[і]-; б. вьіше чего 
піднестися над чим; б. действйтельньїм ю. ма¬ 
ти сйлу; б. единомьішленником в одну дудку 
гра-, однйм духом дйха-; б. инбго мнения ма- 
йншу дзімку; б. на крані гйбели стоя- над прір¬ 
вою; ходй- коло смерти, зазира- смерті в бчі; б. 
на уме бу- на думці; бу- до вподбби /мгіслі/; б. 
открьітьім (- двері) стоя- отвором; б. по вкусу 
кому смакува-; б. учителем /секретарем, стбл- 
ярбм +/ учителюва-, секретарюва-, столярува- 
+/; что бьі /там/ нй било хай що буде; как бьі 
там нй било як не є; била не била пан або 
пропав!, стріхй на ляхгі!, де наше не пропадал- 
о!; как н не бьіло чего де те що Й поділося; мне 
н6 с кем бьіло я не мав з ким; бьіло бьі, на что 
посмотрбть булб б на що гляну-!; будет н на 
на'шей улице пра'здник і в наше вікбнце загля¬ 
не сонце; и будет ли? чи й буде?; будет по-мб- 
ему /по-нашему +/ вййде на моє /наше/; будет 
тебб /Вам/ обед /пример +/ матимеш /-мете/ 
обід /приклад +/; будет тебе хлопбт матимеш 
клбпіт; будет тебе! матимеш!; не я буду хай 
менб вб’ють; будь здорбв! А. здорбв /будь/!, Б. 
кудгі твоє діло! я тобі дам! [машйна - б. з.! ма¬ 
шина - я тобі дім!]; будь тьі неладен! а запа¬ 
дись, ти!; не будь плох не розгубйвшись; не б. 
упрям, а б. прям не будь упертий, а будь від- 
вер-; будь то А или Б хай то буде А чи Б, ф? це 
/то/ А чи Б [б. то лето йли зимі літо це чи зи¬ 
ма]; будь то... будь то хоч... хоч [будь то брат 
будь то сьін хоч брат хоч син]; будьте любез- 
ньі (сказать, принять +/ (скажіть, візьміть 
+) з ласки своєї!; что значит бьіть кем що то 
бу- ким; будучи ок бувши; 
будущий майбутній, прийдеш-, грядущий, з. 
будучий, (віки) наступний, потом-, завтрашній; 
бивший колйшній, 0; б. до недавнего време- 
ни донедав-; ра'нее б. колйш-, що був колйсь; б. 
в употреблбнии вживаний; б. до настойщего 
времени дотеперішній; б. не у дел звільнений 
від справ; б. тогда тодішній; 
БЬІЛ: б. сформйрован зформовано (без був/; 
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ПОБЬІТЬ: п. во власти страстей покипіти; из- 
рядно п. набутися, попобити. 
ПРОБИТЬ ок бути; 
пробьівший = 0. 

БЬІЧИЙ бугаячий. 
БЬІЧОК: бьіть бичку на верЄвочке до часу 
дзббнок воду нбсить. 

БЬЮЩИЙ/СЯ) > БИТЬ (СЯ). 
БЮРОКРАТИЗЙРОВАТЬСЯ бюрокрйтитися; 

-йся бюрокрачений, збюрокрачува-. 
БЮРОКРАТИЯ (©) о. чиновницька рать, з" чи¬ 
нодрали. 

БЮСТ погруддя. 
БЮСТГАЛЬТЕР оксганик, нагрудники (лґ). 

В 

В /ВО/ ф під [в раббчее время під робочу пору]; 
в детстве змалку, за малих літ; в дблжности на 
посаді; в Кйев до Києва; в открьїтую (без цер¬ 
емоній) вочевгідь/ки); в революцию за револкі- 
ції; в силу силою; в 1917 году 1917-ого рбку; 
во хмелні напідпгітку, під чаркою; в чйстност- 
и зокрема, Ф? сфед тбго числа, в тому числі. 

ВАГОН: в. и маленькая тел&кка купа на купі. 
ВАЖНЕИШПЙ преважлгівий. 
ВАЖНИЧАТЬ дерти кйрпу /носа, голову/, чван¬ 
итися, & індйчи-, (як пан) панбпш-, о. землі не 
чути під собою (з пихи); 
—й що дере нбса, напиндібчений, гордуй, чва- 
нькб, принда, г. задрйніс, пк чваньковитий, чва- 
нькува-, пиндкічливий, гордошішний. 

ВАЖНО бундючно, спгішна, гонорбво, важить 
[мне не в. мені не в.]; не в. фр не страшно [зто 
не в. це не с.]; в. для кого что залежить кому на 
чому [зто бьіло для них в. їм на цьбму залежа¬ 
ло]; то бьіло в. для кого на тому залежало ко¬ 
му; так ли з'то в.? чи це такб важливе /важне/? 
ВАЖНЬІЙ важний, вартіс-; -ое лицб /персона/ 
достбйник. 

ВАШІ ОСТЬ вага [большбй -ти великої -ггі], фР 
штука, діло [не велика в. не велика ш. /д./]; 
для -сти для повйги. 

ВАЗОН г. вазбнок; & г. вазбнчики /= орнамент/. 
ВАЗОННЬІЙ (- квітку) г. вазонкбвий. 
ВАКАНСИЯ: заполнение -сни обсада вакансії. 
ВАКАНТНЬІЙ (пост) гулящий, вільний. 
ВАКЦИНА жґ щіплячка. 
ВАЛАНДАТЬСЯ 1. забаритися, 2. лита-, 3. вепгга- 

-йся 1. медлящий, 2. що лигається, звиклий л., 
г. полйгач, 3. що швендяє, схйльний вештатися, 
швендя, сновйга, блудага, тягака; 
ПРО»»»: изрядно п. попошвбндяти; 
-вшийся 0. 

ВАЛЕНКИ повстяники. 

ВАЛИТЬ (- дим) садити, (вину) зверта-, спиха-; 
в. всб в одну кучу тули- все докупи; валй кул¬ 
ем - потом разберЄм гати в тісто і кисле і прі¬ 
сне; валй! смаші!, манджай!; 
валящий1 що валить, звиклий /с-и/ валити, з-й 
звалгі-, валій, пк звалювальний; 
валящий2 що суне /сйдить/, (огонь) жбухлйвий; 
ПОВАЛИТЬ (дощем пашню) прибити, (хмаро- 
ю /- юрбу!) посушу-, ф. валону-. 

ВАЛЙТЬСЯ: в. из рук не клеїтись, випадати з 
рук; из рук всб -тся у кого робить, як мокре го¬ 
рить хто; 
-йся що валиться, вйлений, звалюва-; -я с ног 
от устйлости мертвий від утоми. 

ВАЛОВОЙ (прибуток родини) сукупний; -вйя 
прйбьіль гуртовйй прибуток. 

ВАЛОВОРОТНЬІЙ: -ое устрбйство валоворбг. 
ВАЛОМ хмарою, лавою, плавом; в. валить, су¬ 
нути хмарою, плавом пливти. 

ВАЛЬСИК вальчик. 
ВАЛЬС/ЙРОВАТЬ: -й що ~ує, мастак ~увати, 
розвальсбваний, © вальсуючи; -щая пара пара 
у вальсі; -й зал зала[я] у круговерті вальсу. 

ВАЛЬЦ/ЕВАГЬ: -й що ~н5є, зайнятий -юванн- 
ям, -ювбльник, пк -ювальний, для -ювання. 

ВАЛЬЯЖНЬШ масивний, дебелий, неповоротк¬ 
ий; виставний, імпозант-, сановитий, показний 
із себе; (річ) д. вбзьмеш в рУки - маєш вещ. 

ВАЛЮТА: падаюгцая /обесценивающаяся/ в. 
знецінювана валюта. 

ВАЛЯЛМІЬІЙ: -ое произвбдство шаповальство. 
ВАЛЯНЬШ повстяний; -ая ббувь -не взуття. 
ВАЛЙТЬ: в. дурака виглуплюватися, д. виглуп- 
ува-; валя'й(те) домбй махій(те) додому; 
—й 1. що качає, р-й викачати, © качаючи, 2. що 
валя /б’є повсть/, зайнятий валянням, шаповал; 
-й дурака майстер строї- дУрня, виглуплюваний; 
-мй 1. валений, кача-, хгіта-, 2. валя-; 
ПО»*»: п. дурака трбхи пожирувати, повиглу- 
плюватися. 
ПРО»»»: п. дурака повиглуплюватися; 
проваля'вший 0; -вший дурака 0. 

ВАЛЙТЬСЯ валятися, (не лише в багні) зн барлб- 
жи-; в. в чьих ногах стелйтися під нбги кому; 
-йся що валяється, звйклий », валяка, пк /річ/ 
(за)валящий; -я в ногах простертий кбло ніг. 

ВАПНА купіль('ниця). 
ВАННАЯ я' туалет, г. лазнгічка. 
ВАРГАНИТЬ, СВАРГАНИТЬ ок зліпити, сту- 
лй-, стелепа-, д. скаверзи-, (дурницю) сплеска-. 

ВАРИАНТ о" відміна. 
ВАРИТЬ: —й що варить, з-й зварити, звиклий 
вари-, зайнятий варенням, варУн, варильник, пк 
варильний, ок варйстий [варйста піч]; 
ВАРИТЬСЯ (в голові /- думки/) роїтися; 
-йся/-ьій варений, зварюва-, піддав- варенню; -я 
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в со'бственном соку варений у своїм соку. 
ВАРЬЙРОВАТЬ перебирати варіанти; 

~й що варіює, поклгіканий варіювати, пк = %, 
для варіювання; 
-йся/ньїй щораз в иншій варіації, варійбваний. 

ВАССАЛ підлеглий февділ, (- країну) сателіт. 
ВАТАГА: в. парней гурт хлбпців. 
ВАФЕЛЬНИЙ вафляний. 
ВАХЛАК & мугиряка. 
ВАШ: ♦е благорбдие /сиятельство +) жм ваше-. 
ВБИВАТЬ: —й що забива, покликаний забити, 
зайнятий забиванням, забивбч, О забиваючи, пк 
т. забивапьний + %; -й в гблову натуркувач, 
туркало, товкмач, © забиваючи в гблову; -й 
осйновьій кол © забиваючи осиковий кілбк; 
ВБИТЬ: в. клин между кем розсварити кого; 
-вший 0; -й себб в гблову що забрав собі в гб¬ 
лову; 
ВБИВАТЬСЯ (у голову) втовкмачуватися 0; 
-йся/-ьій вбиваний /за-/, (в голову) втовкмачу-. 

ВБИРАТЬ всбтувати, (воду) абсорбу-, (промені) 
впи- в себе, (голову в плечі) втягати /дк ще уб- 
га-/; и в сотню не -ешь і в сотню не вбереш; 
—й 1. абсорбирующий + всасьіваю-, 2. що втя¬ 
та, звиклий втягати, покликаний втягну-, пк 
вбирущий [оковбирущий]; -й гблову в плечи з 
головою у плечах; 
ВОБРАТЬ всотбти 0; 
-вший 0. 

ВБРОД з. бридьма. 
ВВАЛИВАТЬСЯ; ВВАЛЙ-: -вшийся (- груди) 
позападалий, зала-, западистий, (- очі) ямкувб-. 

ВВЕРГАТЬ: в. в отчаяние довбдити до розпачу; 
--й в о. з-й довести до р., © довівши до р.; 
ВВЕРГНУТЬ (куди) зіпхнути, жбухну-, ф. вта- 
рабани-; в. в конфлйкт затяглі в конфлікт; в. 
в тоску укину- в жаль; 
ВВЕРГНУТИЙ (у бучу) затягнений /-утий/. 

ВВЕРТЬШАТЬ; ВВЕРНІТЬ (слово) приточи-, 
притки^-, вліші-, пвікну-, докйну-, гд /за-/. 

ВВЕРХ (кидати) сторч; (від потрібного рівня) 
т. навзліт від; в. ногбми перекидом, догорй 
дрйґом, /стати/ дуба/ла/; в. лицбм горілиць. 

ВВИДУ з огляду на що, ок зйдля [купйл в. деше¬ 
визни купив з. дешевшій]; в. тогб, что через те, 
що; в. отсутствия забрйком, через те, що нема. 

ВВОД увбдини, обнятгя [в. во владбние о. посі¬ 
лості^. 

ВВОДИТЬ (куди) заводити; в. в действие закбн 
= в. в силу закон; в. в заблуждение збива- з 
пантелику, забива- баки, плута-, задурюва-, о. 
впроваджува- у блуд, пускй- ману на кого, зам- 
йлюва- /пер- тумана в/ бчі кому, відводи- бчі 
кому, замовля- /заговбрюва-/ зуби кому; навбд- 
и- полуду на /напуска- ману в/ бчі кому, збива- 
на манівці /з дороги/, затумйнюва- кого, тума¬ 

ни- гблову кому, задурманюва- кого; в. в грех 
доводи- до гріха; в. в искушение /соблазн/ 
спокуша-; в. в недоуме- пантелгічи-; в. в обра- 
ще- запуска- в ббіг; в. в обьічай зазвичаюва-; 
в. в расхбдьі кого коштува- кого/кому/; в. в сй- 
лу закбн надава- чйнности закбну; в. в строй 
(силовню) пуска-; 
-й що заводить, р-й /з-й, поклйка-/ завбстй, 
звйклий /наставлений, с-и/ заводи-, (за/водій, 
поводйр, запровбджувач, пк увіднйй, увбдчий, 
вступний, (початковий) заспівнгій + %; -й в за- 
блуждение завернгіголова, дезинформбтор, око- 
замюповач, (факт) омйнливий, облудний, фал- 
шгівий, /око/замйлювальний, окозамйпьчий, ск 
збивай-з-пантелйку; -й в искушбние спокусн¬ 
ик; -й в курс дела інформатор, ок ознайбмець, 
пк ознайбмчий /за-/, освідбм-; -й в иедоумбние 
з-й спантелйчити; -й в расхбдьі кого дорогйй 
/вартий грубих грбшей/ кому; -й в употреблбн- 
ие /практику +/ промбтор; 
♦♦♦СЯ: в. в действие запроваджуватися; 
-йся/-ьій запроваджуваний /в-/, заводжу-; 
ВВЕСТЙ: в. в заблуждение к. задурити /замо- 
рбчи-/ кого, наклйс- шбри /на очі/ /зашбри- бчі/ 
кому, ок обезради-; в. в иедоумбние спантелй- 
чи-, г. „застріли-”; в. в расхбд кого вдари- по 
чиїй кишбні; в. в традгіцию узвичаїти. 

ВВОЗ імпорт. 
ВВОЗЙТЬзавбзити/до-/, (з-за горба) імпортува-; 

—й що завбзить, зг-й завбзтгі, зайнятий дбво- 
зом; -й из-за гранйцьі імпортер; 
-йся/-ймьій завбжуваний /до-/, імпортб-, пк 
ввозньш. 

ВВОЗНЬШ довізшій /при-/, імпорт-; -ая пбшли- 
на мйто на ввіз /імпорт/. 

ВГЛЯДЬШАТЬСЯ не спускати з бка, не одрива- 
очбй; 
-йся що вдивляється, задавлений, о. з уп’йтим 
пбглядом, © втопивши бчі. 

ВГОНЙТЬ: в. в гроб заганяти в могйлу; в. в пот 
кого нагріва- чуба кому; 
—й 1. загоняющий + з-й вгатити, навчений за- 
ганй-, 2. доводящий до; -й в дремоту з-й нагн- 
а- сон на; -й в краску © змушуючи червоні-; -й 
в слезьі з-й довести до сліз; 
ВОГНАТЬ (у що) вгатити, вгбпа-, І°разІ утрощй-. 

ВГРИЗАТЬСЯ: -йся що вгризається, (у землю) 
заглиблюваний, (у мозок) врізу-, пк угрйзистий. 

ВДАВАТЬСЯ (у море) уклинюватися, (у філосо¬ 
фію) захбплюва- чим, пуска- філософувати; 
-йся що вдається, (у море) уклгінюваний, к. ук- 
лгіне-, (у філософію) захбпле- чим; -я в крбйя- 
ости екстреміст, готовий на крайність; -я в ли- 
рику п° розлірений; -я в море уклгіне- у море; 
-я в подрббности захбпле- подробицями, спі¬ 
льний заходити в подробиці, (слухач) цікавий 
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до подробиць. 
ВДАВЛЕНИЕ фР відбиток, слід. 
ВДАВЛИВАТЬСЯ: -йся утйскуваний, удбвлкк 
ВДАЛБЛИВАТЬ (в голови) втовкмачувати; 

~й що вдовбує, (у мозок) = вбивающий, пк = %; 
-ьій удбвбуваний, (у мозок) втовкмачу-; 
ВДОЛБЙТЬ (у голову) р. утелкіщити. 

ВДАЛЙ аж ген [а. г„ де шлях маячйть], ген далеко. 
ВДВИГАТЬ: —й = задвигающий; 

-йся/чьій всуваний /за-/, пк всувний /за-/. 
ВДВОЕМ фР на пару, в пйрі. 
ВДВОЙНЕ д. дубельтбво. 
ВДЕВАТЬ (нитку) ушмбрг/увати; 

—й що ~ує, з-й ~нути, пк = %, © ушмбргуючи; 
-йся/-ьій затяганий, засйлюв-, ушмбргув-; 
ВДЕТЬ ушморгнути 0. 

ВДЕЛЬІВАТЬ вмонтбв/увати, вкарббву-; 
--й що -ує, пк = %, © вмонтовуючи; 
-йся/-ьій -уваний, вкарббву-, вроблю-, впра'вл- 
ю-, вмурбву-. 

ВДОВА & вдовгіця + УДОВА. 
ВДОХНОВЕНИЕ ок наснага. 
ВДОХНОВЕННО /-НЬЇЙ/ п° крилато /-тий/, 
стокрйло /-лий/; -енньїй лжец скоробреха. 

ВДОХНОВЙТЕЛЬНЬІЙ надихущий, запалю-, 
наснйжливий, ■/ поривущий. 

ВДОХНОВЛЯТЬ окриляти, окрйлюва-, насна¬ 
жу-, запалю- серце; 
—й що ~яє, з-й надихнути, пк ВДОХНОВИТЕ- 
ЛЬНЬІЙ, п° творчокргілий, снаговйтий, к. сна- 
жлйвий; -й прпмер надихущий приклад; 
ВДОХНОВЛЙТЬСЯ окрйл/юватися, окриля- 0; 
-йся/~ьій надйханий, запалюва-, окрйлю-, насна¬ 
жу-; -ьій що його надихйють +; 
ВДОХНОВЛЙННЬІЙ надйханий, окргіле-, г. 
одухбвле-, ± ВООДУШЕВЛЙННЬІЙ. 

ВДРЕБЕЗГИ о. на стократ. 
В ДРУГ о* знагла, колгі-ось, о. ні сіло ні впало, 
ось не булб - ось є; а в. фР ануж [а в. он 
скажет а він скаже], жґ аж ну; как в. аж 
раптом /нараз/, колй це раптом, к. аж (оцб). 

ВДРЬІЗГ (напитися) до ригачки. 
ВДУМЬІВАТЬСЯ (у зміст) заглйблюватися, г. 
застановля- над чим, ± ВНИКАТЬ; 
-йся (у що) заглйблений /думкою/ у, © прози¬ 
раючи думкою що. 

ВДЬІХАТЬ (запах) смоктати; в. что дйха- чим; 
—й що дйха чим, зм-й д. чим, пк вдихаль- + %; 
-йся/-ьій вдйханий, смбкта-; 
ВДОХНУТЬ: в. жизнь покликати до життй. 

ВЕДАТЬ (чим) керувати, рйди-, верховоди- над; 
в. не вйдаю сном-духом не знаю; 
—й 1. що керує, завідувач, управйтель, поклйк- 
аний ♦, 2. знающий; не -й несвідомий чого, без 
жбдної гйдки; не -й жалости безжалісний; 
ПОВЕДАННЬІЙ: п. по секрету, тайно п. на- 

шіптаний. 
ВЕДЕНИЕ: в -ии кого підпорядкований кому; 
бьіть в -ии чьем підпорядковуватися кому. 

-ВЕДЕНИЕ -знавство; лесоведение лісознавство. 
ВЕДЕНИЕ: в. хозяйства господарювання; нору- 
чгіть в. дел доручити вестй справи. 
ВЕДЕРКО цебер/оч/ка. 
ВЕДОМОСТЬ лист, спйсок, реєстр. 
ВЕДОМСТВО уряд [налбговое в. податковий 
у.], ф. парафія. 

ведущий/ся) > вести/сь;. 
ВЕДЬ ж [в. тьі бблен ти ж хворий], же [в. он ка- 
лека вій же каліка], же ж [не сокрбвище в. не 
скарб же ж], таж... же [в. слепбй-то т. сліпйй же], 
фР бо, тож бо ж, бож, воно ж, та... ж; г. чейже, 
прецінь, д. ачбй [ми не спіли, а. знали, що...]; в. 
... же же ж [в. же он він же ж], та... же ж [в. го- 
ри'т же! та горйть же ж!]; да в. таж [да в. зто 
ложь таж це брехня]; в. в самом деле справді- 
бо; в., например он же [он же в Італії]; в., пра¬ 
вда?, в. так? /так в.?/ еге (ж)1, так же ж?; в. у 
негб він же має; а в. таки что /юно, чем/ а що 
/хто, чим/ же ж [а в. т. он а він же ж]; но в. ал- 
еж, але ж; в.... -то же ж [в. он-то він же ж], р. 
же бо [в. Вольінь-то Волйнь же бо, В. же ж]. 

ВЕДЬМА відюха, відунка. 
ВЕЕР (оздоба) пальметка; -ом віялом, півкбл-; ра- 
звертьіваться -ом (-мрії) побивати одна бдну. 

ВЕЖЛИВОСТЬ: -ти р’ © чемностевий [визйт 
-ти ч. візйт]; из -ти для годиться, з чбмности. 

ВЕЖЛИВЬІЙ коректний. 
ВЕЗДЕ о. кудй не кинь оком. 
ВЕЗДЕСУЩИЙ ок всеприсутній. 
ВЕЗЕНИЕ фортуна. 
ВЕЗТЙ н° фортунити, © мі- щастя [нам везло 
ми мали щ.], вестгіся [не -бт не ведеться]; -6т 
им /дзвінка,/ світить, має щастя /зловйв Ббга за 
бороду, витяг щаслйву карту/ хто; кто -6т, на 
того и наваливают везучий кінь усе в роббті; 
—й що везе, поклйканий везтй, візнйк, возій, ве- 
зун, пк возовйй; хорошо -й везучий; 
-йся/везбмьій везений; 
ПОВЕЗТИ фР мати щастя [ему -зло він мів 
щ.]; -зет о. вйпаде щаслйва карта; -злб масть 
пішла; не -злб чорний кіт дорбгу перебіг. 

ВЕК & вік-вічний; во веки векбв на віки вічні; 
из века в век вік-у-вік; в. прожить - не поле 
перейти на віку, як на довгій ниві (1 кукіль, і 
шпешіця/; в кби-то веки фР коли то ще. 

ВЕКОВЕЧНЬШ п° безвічний, СТОВІЧ-. 
ВЕКСЕЛЬ: казначейский в. вексель /'державної]/ 
скарбниці; краткосрбчньш в. короткий в.; 
просрбченньїй в. задавнений в.; по -лю (відби¬ 
рати) на в., (стягати) на підставі -ля; держбт- 
ель/получат-/ -ля власник /відббрець/ -ля. 

ВЕЛЕНИЕ: по -ию волшебной палочки від пб- 
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маху магічного прутика. 
ВЕЛЕТЬ: —й = приказьівающий; -й кому що 

їм" хто/ вешіть /повеліва/ кому. 
ВЕЛИКОВОЗРАСТНЬІЙ великолітній. 
ВЕЛИКОДУШНИЙ добросердий, немстивий, 
ласка-, недріб’язкб-, іречний, о. щедрий душе- 
ю, із щедрим /дбб-, добром нагрітим/ серцем, 
добром нагрітий; в. господині ласкавий /греч¬ 
ний/ пане! 

ВЕЛИКОКНЙЖЕСКИЙ великокняжий. 
ВЕЛИКОЛЕПИЕ к. краса; со всем -ем (святку¬ 
вати) гучно-бучно; во всем -ии в усій красі. 

ВЕЛИКОЛЕІШО знаменито, блискоче, на сла¬ 
ву, зкґ я тобі /Вам/ скажу, (підкувався) хіба ж 
тік, 0) огб як! 0; 
ВЕЛИКОЛЙПНЬІЙ знаменитий, блискучий, 
прехороший, виставний, препгіш-, (спів) небес-, 
(обід) цірський, (куток) райсь-, о. на сліву, аж 
он /страх/ якгій гарний, фР золотий [-ая семер- 
ка -ті сімка]; (шанс) фР хіба ж такий; 
ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШИЙ гарний-прегар-, о. 
що називається, яких мало [-ая закуска закусь, 
що н., закусь, я. м.], окґ такгій..., такий [в. обед 
такий обід такйй обід]. 

ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ великопанський. 
ВЕЛЙКОСТЬ величезність. 
ВЕЛИЧАИШИЙ хіба ж такйй [-шее добро х. ж 

-кЄ добро], аж он якгій [-шее удовбльствие аж 
он яка насолода]; к -ему стиду на превеликий 
сором. 

ВЕЛИЧАТЬ: —й що /м“ хто/ велич/і, звиклий 
-ти, -альник, пк -альний, воз-уваль-, ск ~ій- 
[величай-по-батькові], © величавши, -аючи. 

ВЕЛЙЧЕСТВЕННО (походжати) гонорово. 
ВЕЛИЧИНА: по /своій/ -пне завбільшки, /сво- 

їм^ розміром; однбй -ньі однбго розміру, одна¬ 
кові завбільшки; по всей -не взавбільшки; 
ВЕЛИЧИНОЙ завбільшки. 

ВЕЛОСИПЙД г. кблесо. 
ВЕЛОСИПЕДЙСТ г. наколесник. 
ВЕЛЬМОЖА (еспанський герцог) Гранд. 
ВЕНА; ВЕНЬІ (розширені) жиляки. 
ВЕНЕРА (планета) е. Світові Зоря. 
ВЕНЕЦИАНСКИИ венецький, п° венеційський. 
ВЕНТИЛ/ЙРОВАТЬ провітрювати, продуві-; 
-й що продуві, для —йції, зайнятий -яцією, (річ) 
~ятор, вітрогін, © провітрювач, пк -яційний + %. 
-ЙСЯ/-МЙ вентильбваний, проду-, провітрю-. 

ВЕНТИЛЙТОР рк вітрогін. 
ВЕНТИЛЯЦИЯ прбдух. 
ВЕНЧАНИЕ гґ вінчіння. 
ВЕНЧАТЬ давіти шлюб, покладі- вінбць, (лавр- 
ами) увінчува-, заквітчу-, нагорбдж-, вивфш-; 
-й що вінчі, поклйканий звінчати, пк вінчальн¬ 
ий, © вінчіючи; -й ліврами увінчувач ліврам- 
и; -й на цірство ск вінчій-на-царство; 

-ьііі вінчаний, увінчува-, заквітчу-, нагорбджу-, 
вивбршу-; 
ОБВЕНЧАТЬ ок діти шлюб 0; 
ПОВЕНЧАТЬ діти шлюб, покліс- вінець 0; 
ВЕНЧАТЬСЯ бріти шлюб, ставі- під вінець, 
ітгі до вінця /до ішпббу/; 
-йся 1. -ьій, 2. що берб ш., і. молодгій; -щаяся 
пйра пара молодгіх, молодята; 
ОБВЕНЧАТЬСЯ взяти шлюб, сті- до шлюбу 0; 
-вшийся попшбблений, звінча-, $; 
ПО»»» пітгі до вінця, взя- шшоб, сті- під вінець. 

ВЕНЧИК обідець. 
ВЕНЧИКОВЙДНЬІЙ, -обрАзнмй віночку- 
вітий, вінчикуватий. 

ВЕПРЬ вепер. 
ВЕРБОВАТЬ верб^увіти, (за контрактом) наби- 
рі-, контракіуві-, ф. світа-; 
—й що ~ує, зійнятий -бванням, з-зй /згбд-/ за», 
с-и ♦, -увільник, Г сват, пк вербувальний + %; 
-йся/-ьій -бваний, нійм-, набгір-, контрактбв-. 

ВЕРЕВКА ок шнурбк, (на рога) налгігач, воловід; 
не удержіть на -вке не вдержати на налгігачі 
/шнурку/. 

ВЕРЕВОЧНЬІЙ ок шнуровгістий. 
ВЕРЕНЙЦА шнур/бк/, фР нгізка, чергі [беско- 
нбчная в. лет нескінченна ч. рбків], (птахів) 
смик, (думок) череді, черідка, шнурбчок; 
ВЕРЕНИЦЕЙ черідкою, шнуркбм, шнурбм, 
ц^ґом, ногі за ногбю, слід-у-слід. 

ВЕРЗЙЛА лбмус, лббас, уббїще. 
ВЕРИТЬ вірити, (слову) мі- за чгісту монбту; как 
можно в. кому, что... от і вір кому, що...; 
—й що вірить, готбвий по», ймовіра, віруй, ± 
доверяющий; 
ПОВЕРИТЬ: -те ли в‘"‘ ок хоч вірте, хоч ні; 
Вм не -ите фР Ви будете сміятись; так я и по- 
вернл гі° знайшбв дурнгіх!; повбрь! уявгі собі. 

В БРИТЬСЯ: (гірбсто) не -ится /-лось/ (ш) дгіво 
бері /бріяо/. 

ВЕРНЕХОНЬКО певнісінько. 
ВЕРНО вст прівда. 
ВЕРНОПОДДАНИЧЕСКИЙ (- усердя) службгі- 
стський. 

ВЕРШПГЬ > ВЕРТАТЬ. 
ВЕРНЬІЙ (- заувагу) слушний; в. оригинілу згі¬ 
дний з оригінілом. 

ВЕРОВАТЬ: —й що вірує, пк богомільний, бого- 
вір-, релігій-, вір- с° віруючий, і. вірянин, вір¬ 
ник; -щие хто вірує, і. миряни, віряни. 

ВЕРОЛОМНЬІЙ г. перекупній. 
ВЕРОЯТНО мібуть чи не [читітель, в., спрбс- 
ит читіч м. чи не спиті]; вполне в. цілкбм мо- 
жлгіво; 
ВЕРОЯТНЕЕ: в. всегб скоріше за все, найві¬ 
рогідніше; 
ВЕРОЯТНЬІЙ здогадний, ± ДОСТОВЕРНЬІЙ. 
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ВЕРОЯТНОСТЬ: по всей -ти мабуть таки, десь 
певно /мабуть/, з усього видно, г'правдоподібно. 

ВЕРСТАТЬ: ~й що верста, зайнятий вфсткою, 
верстальник, пк верстальний, ©. 

ВЕРСТКА: читающий -ку читець верстки. 
ВЕРТАТЬ д.; ВЕРНІТЬ: в. гибкость /еластйч- 
Н-/ розкоржавити. 

ВЕРТЙТЬ (кого) крут/гіти дзиґою; 
—Й ЩО ~ИТЬ, 3-Й /зм-й/ ♦, крутій, вертій, вертун, 
пк ~йльний, вертйль-; -й хвостом крутихвіст; 
ВЕРНЕТЬСЯ (- д/ш) роїтися, снува-, куйовди-, 
кружлЯти, в. вокруг да бколо (у розмові) кру¬ 
титися околяса /колом і навколо/; в. как бблка 
в колесб крутй- дзгіґою /як муха в окропі/, вер- 
ті-, як мокра мйша; в. колесом іти ббертом /в 
переверти/, перевертатися на голові; вертйтся 
в голова снується /роїть-, куйовдить-/ в голові; 
-йся що крутиться, р-й крутитися, крутько, 
дзгіґа, пк вертлявий, верткйй, в’юнкий; -я коле¬ 
сом © пішовши обертом, у перевертах; -я пЯр- 
ед глазами © як той в’юн перед очима; 
ЗАВЕРНЕТЬСЯ фР закружляти, (в голові) хб- 
дором піти; -талось! пішло в рух!. 

ВЕРТИКАЛЬНО навсторч, жґ правцам. 
ВЕРТКИЙ с. многоверткий. 
ВЕРТЛЯВИЙ & і. вертлявчик. 
ВЕРТОПРАХ мартопляс, ж" шмендрик. 
ВЕРТУШКА (дитяча) млинок, вітрячок. 
ВЕРФЬ корабельня. 
ВЕРХ покриття, дах, лицьовий бік; (колони) на¬ 
верни; (щастя) вінець, вершина; в. блаженс¬ 
тва вершйна блаженства; на -ху блаженства 
на сьбмому небі; на самом -ху аж угорі. 

ВЕРХОВЬЕ (річки) фР вершйна. 
ВЕРХОМ г. верхом. 
ВЕРХУШКА: пра'вящая в. панівна верства, еліта. 
ВЕРЧЕНИЕ (перед люстром) крутанина. 
ВЕРШИТЬ вершити; в. делами верховодити; 

—й що варшйгь, з-й ♦, вершйтель, (стіг) вер¬ 
шій, вершигора; -й делами звйклий верховоди¬ 
ти, верховбда; -й судьбами вершйтель долі. 

ВЕС р. тяготй; на в. /по -су, весом/ вагою; весом 
завважки; по в Ясу (здавати) на вагу; на весу в 
повітрі, © вйсячи, вйсівши; 
ВЕСОМ завважки. 

ВЕСЕЛЙТЬ; ПО»»»: -вший звеселілий /по-/, 0. 
ВЕСЕЛИТЬ веселити, розвеселя-, розваж/а-; 

—й що ~а, з-й роз», звйклий ♦, веселун, сміхо¬ 
тун, пк сміхотлйвий, /газ/ веселющий, веселий; 
-йся розвеселений, охочий /р-й/ веселйтися, фР 
безмірно веселий, аж-аж-аж-який в., в. гуляка. 

ВЕСЕЛОСТЬ ок розвеселеність. 
ВЕСЕЛЬІЙ розвеселений, с. аж-аж-аж-який вес¬ 
елий, веселий що аж. 

ВЙСИТЬ: будете. заважить; 
—й що важить, фР вагбю в [-й пуд в. в пуд], пк 

вагомий, важучий. 
ВЕСКИЙ вагомий; самьій в. аргумент /дбвод/ 
о. козйрна карта. 

ВЕСНА: шло к -не бралося на весну. 
ВЕСНУШКИ: вьіступающие в. вгібризки лас¬ 
товиння. 

ВЕСНЯНКА е. гаївка; & пк *гаївчаний. 
ВЕСТЙ (діло) провадити [п. відпочинкбву осел- 
ю], бу- власником, (протокол) писа-, (до чого) 
спричинятися, спричиняти що, (наслідки за со¬ 
бою) тягтгі; в. борьбу /исследования, наблюд- 
е- +/ боротися /досліджувати, спостеріга- +/; в. 
борьбу с чем поббрюва- що, дава- бій /оголош- 
ува- війну/ чому; в. двойную игру торгува- на 
два базари; в. дело орудува- чим; в. дело к че- 
му гну- куди /до чого/; в. замкнутую жизнь жй- 
відлк5дно; в. за соббй что виклика- що; в. к 
чему о* йтгіся на що [-дбт к счастью ідеться на 
щастя], (мову) гнути /хилй-/ куди; в. начало 
походи-, бра- початок; в. огбнь стрілЯ-; в. прЯ- 
здньїе разговбрьі бавитися балачками; в. пе- 
реговбрьі вестй перемовини; в. разговбр бала- 
ка-, вестй мову; в. себя г. заховуватися; ('дос¬ 
тойно, строго/ в. себя шанува-; в. себя прилй- 
чно не дозволяти зайвого; в. скитальческую 
жизнь б лука- світами; в. собрание /занятия/ 
керува- зборами /занЯттЯми/; в. счет рахувЯ-; в. 
учет облікбвува-, роби- /вес-/ облік; в. холост- 
бй образ жйзни одинакувЯ-; аморально в. се¬ 
бя пуститися берега; н Усом /ухом/ не -дбт (не 
вжива заходів) ні куб ні меле; 
ведущий що веде, покликаний вести, провідн- 
йк, водій, вожЯй, поводйр /про-/, пк головний, 
провіднйй, чіль-, напрямнйй, чоловгій, ключо- 
[-щая фигура -вЯ пбстать], г. прапорний, /- ко¬ 
лесо/ тяговйй, руховгій, /певну працю/ зайнятий 
чим, відповідальний за, фР перший [-ущее зве- 
нб -ша лбнка], о. на /в/ чолі, т. директйвний [-Й 
луч д. прбмінь], гд ведучий; -й больовую игру 
гравець у велйкій грі; -й борьбу борець; -й в а- 
таку (рій) проривнйй, © © в чолі атаки; -й вой- 
нУ зЯйнЯтий війною, у стані війнй; -й в тупик 
що веде у безвгіхідь; -й двойную игрУ дворуш¬ 
ник; -й замкнутую жизнь відтбдько; -й за со¬ 
ббй что /в атаку/ з-й виклика- що, /-й в атаку/; 
-й знакбмство з дббре знайомий з; -й к спри¬ 
ятливий для чого, з-й призвестй до; -й к гибе- 
ли згубливий; -й к осложнбниям з-й ускладни-; 
-й к поббде перембжний, ок проривнйй; -й пе¬ 
реговори перембвець, учЯсник перемовин; -й 
перепйску кореспондент; -й программу про¬ 
відник чого; -й протокол протоколіст; -й речь 
о чем заклопотаний чим; -й самолет пілот; стрб- 
го -й себя статбчної поведінки, звиклий шану¬ 
ватися; -й скитальческую жизнь звйклий 
блукати світЯми, обходйсвіт, вічно в мандрах, 
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вічний мандрівнйк, розблука- світами; -й хозя- 
йство головнйй господар; -щее колесо рухове 
колесо; 
ведбмьій ведений; 
ПОВЕСТЙ: Усом ие п. бровою не моргну-; 0; 
ВЕСТЙСЬ поводитися, дк повестися; как ве- 
дется як ведеться, жґ як отб [сообща, к. в. у 
хлеборббов гуртом, як отб у хліборобів]; 
-йся/-ьій що ведеться, ведений, проваджува-; 
-ьій (трибок) оберта-. 
ПО»И: с кем поведеться, от тогб в набере- 
чим гбрщик накипів, тим і пахне /смердить/. 

ВЕСТИБУЛЯРНИЙ м“ присінковий. 
ВЕСТИБЮЛЬ передсінок, пргісінок. 
ВЕСТОВЩЙК ок вістонбша. 
ВЕСЬ: всегб лишь лише тільки, ок аж [ему дано 
в. л. полтора метра йому дано метрів аж півт¬ 
ори]; всего не переслушать (пересмотреть/ 
слухати не переслуха- ("дивитися не передивй-/ 
всему для всього [искать в. причину шукати 
д. в. причгіну]; всему своє время дорога лбжка 
до обіду; всегб-на-всего з. гурт-на-гУрт; всем 
и кбждому > КАЖДЬЕЙ. (д! ВСЯ/ 

ВЕСЬМА ок дбсить [в. внуши'тельно д. перекон¬ 
ливо], чиміпо. фР аж-аж [не в. не аж-аж]. 

ВЕТВЙСТМЙ розсохбтий. 
ВЕТВЙТЬСЯ: -йся що галузиться, розгалужен¬ 
ий, п* гіллястий, галузис-, крисла-, широкові-, 
розлбжис-; -я пшени'ца рясноколбса пшенгіця. 

ВЕТЕР ок віялиця; в. в голове метелики в голо¬ 
ві; в. свистит в карма'не вітргі віють у кишені. 

ВЕТЕРИНАР жґ скотячий лікар. 
ВЕТЕРЙК п° легковій, г. легіт вітру. 
ВЕТКА & галуз/оч/ка. 
ВЕТО заборона /недбзвіл, скасування/ ухвали; 
налягать в. ветувбта, касувб- ухвблу; прбво в. 
право ветувбта ухвблу. 

ВЕТОШНЬІЙ гі° лахмітяний. 
ВЕТРЕННЬІЙ (день) розвітрений; © ок вітрог¬ 
он-, вітер у голові в кого-, -ая голова вітрогон. 

ВЕТРОВОЙ вітрйстий. 
ВЕТРЯНЬІЙ фР розвітрений. 
ВЕТХИЙ благий, благенький, (одяг) вітром під- 
біітий. 

ВЕТШАТЬ застарівати, порохні-, порбстб- мб- 
хом, братися цвіллю, припадати тілом; 
—й що порохніє, щораз благіший, мбйже спо¬ 
рохнілий, © ставши порохніти. 
ОБВЕТПІАТЬ струхлявіти 0; 
•вший постарілий, (дім) спорохняві-, (одяг) 
знбшений, (бізнес) занепа- /піду-/, пк старий (як 
світ/, о. порбслий мохом, узятий цвіллю. 

ВЕХОВАТЬ > ОБВЕШИВАТЬ2. 
ВЕЧЕ: уча'стник -ча вічовйк. 
ВЕЧЕР (ще не повний) прйвечір/ок/ каждьій в. 
вечір-у-вечір; хвалй день к -ру вечір день хва¬ 

лить; дело бьіло к -ру було надвечір. 
ВЕЧЕРЙТЬ & дк звечоріти /по-/. 
ПОВЕЧЕРЕТЬ: -вший повечорілий /з-/. 

ВЕЧЕРЙНКА гд вечірбк. 
ВЕЧЕРН/ЙЦЬШ, ПІЧНИЙ вечорнйчиий. 
ВЕЧНО поки й світ сонця; & гР вік-у-вік; 
ВЕЧНИЙ: на -ьіе времена назавжди, на без- 
вік, на безрік, поки й світу сонця. 

ВЕЧНОСТЬ віковічність, о. вічний ббзчас, фР 
безвік [на вечньїе временб на б.]; кажущий- 
ся -тью дбвгий, як вік. 

ВЕЧбР д. вечербм. 
ВЕШАТЕЛЬ вішальник. 
ВЕШАТЬ: в. всех собак на вішати ярлики /вал- 
й- гріхи, вилива- помиї/ на; в. голову хнюпити¬ 
ся, похнібплюва-, хнюпити /понурюва-/ гблову; 
в. лапшу нб уши гі° без мйла /шйлом/ голи-, 
замовля- /заговбрюва-/ зуби; в. на шбю хомут 
кому пха- чию гблову в ярмб, запряга- кого в я- 
рмб; в. соббк на кого котити ббчку на кого; 
—й 1. що важить, зайнятий зважуванням, вагбр, 
пк ваговий, звужувальний, 2. що віша, звиклий 
вішати, п* вітальний; -й гблову понурливий; 
-й на шею (себе) хомут готовий запрягтгі/ся/ в 
ярмб; -й нос похнюпа, гР похнкіпливий; -й всех 
соббк на кого навішувач ярликів на; 
ПОВЕСИТЬ (ніс) похшбпити; п. голову /нос/ 
понурити гблову, похнюпитися; п. на шею хо¬ 
мут сунути гблову в ярмб; 
ВЕШАТЬСЯ: -йся 1. взвешивающийся; 2. 
що вішається, (де) вішаний, вивішув-, © зг-й по¬ 
віситись, вішальник; -я на шею готбвий пов¬ 
іситися /сісти/ на шйю; 
ПОВІСИТЬСЯ (не йно на шию) почешітесь; 
-вший/ся/ 0; -й гблову /нос/ похшбплений, 
понуре-; -я повітаний, почбпле-. 
ПОВЕШЕННИЙ я' шибеник; с -ьім ябсом як 
у в бур опущений. 

ВЕЩАТЬ інформ/увбта, сповіщати; 
—й 1. що ~ує, інформатор, покликаний сповіст- 
йги, пк інформаційний, (на радіо) радіомбв-, 2. 
що віщує, звйюіий віщувбти, віщун, віщівнйк, 
У* прорбк [-й будущее п. майбутнього], пк про- 
рбчий [-Й голос прорбчий голос]. 

ВЕЩЕВОЙ: в. мешбк г. наплбчник. 
ВЕЩИ з. надіб’я. 
ВЕЩЙЦА цяцька, цяцбнка. 
ВЕЯТЬ р. вітрйги; в. холодом потягати зимою; 

-ет здорбвьем от кого дйха здоров’ям хто; 
—й що віє, призначений віяти зайнятий віянн¬ 
ям, віяльник, (- вітер) дмухач, пк віяльний, © с-и 
віяти, ск -ВІЙНИЙ [-й теплом тепловійний], -вій 
[-й сушью суховій]; 
ПО»»» дмухнути, (теплом) тхну-, (холод-) по¬ 
тягну-; п. веснбй завесніти [-ло в. завесніло]. 

ВЗАД: в.-вперед (ходити) вперед і назад. 



ВЗАЙМНО 28 взводйть 

ВЗАЙМНО навзаєм; 
ВЗАЙМНЬШ (- стосунки) міжособбвий; -ая 
привязаниость взаємоприхгільність. 

ВЗАИМОВЬІРУЧКА г. самопоміч. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ок співдія. 
ВЗАИМОДЙЙСТВОВАТЬ співд/іяти; 

~й що -іє, скоординований, з-й на співдію, пк 
співзалежний /взаємо-/, рв взаємної дії [-щие 
СИЛЬІ сили в. д.]. 

ВЗАИМОЗАВЙСИМОСТЬ співзалежність. 
ВЗ АНМОЗАВЙСИМЬГЙ спів/залежний, взаємо- 
ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЙ взаємо/запереч- 
ний, -суперечливий, взаємно-несумісний, пол¬ 
ярно-протилеж-, гі° -протилеж-, к. поляр-. 

ВЗАИМООБРАЗНО навзаєм. 
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННЬВЙ к співзалежний. 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ м” взаємини. 
ВЗАИМОПОМОЩЬ г. самопоміч. 
ВЗАНМОПОНИМХНИЕ обопільна злагода. 
ВЗАИМОПРОЇШКАЮЩИЙ взаємопросяжн- 
ий, ок тіло-в-тіло-йдучий, тіло-в-тільний. 

ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ взаємопрбсяг, 
увзаємнення, тіло-в-тіло-йдучість, тіло-в-тільн-. 

ВЗАИМОСВЯЗАННЬІЙ співзалежний, узалеж- 
не-. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ узалежнення, співзалбжність. 
ВЗАЙМЬЇ в борг; давать в. давати в борг; брать 
в. позича-, (у багатьох) позичатися. 

ВЗАІІРАВДУ направду. 
ВЗАСОС збсмоктом. 
ВЗАХЛЕСТ захлистом, захлгістуючи. 
ВЗБАДРИВАТБ/-Й >БОДРИТЬ/-й. 
ВЗБАЛМОШЕННМЙ (світ) ок розгойданий. 
ВЗБАЛМОШНЬІЙ © з норовами. 
ВЗБАЛТЬШАТЬ сколбч/увати /роз-/; 

—й що -ує, зайнйшй сколбчуванням, с-и ♦ /роз-/, 
«* = %; 
-йся/-ьій сколочуваний /роз-/, збгі-, переббвту-. 

ВЗБЕЛЕНЙТЬСЯ дк осатаніти /роз-/, розпасію- 
ватися; -и'лся кто гедзь укусив кого, шлея під 
хвіст попала кому, 
-вшийся осатанілий /роз-/, 0. 

ВЗБИРАТЬСЯ (вгору) п’ястися, ітй вгбру, (на 
гору) дряпатися, терббка-, видобувб-; в. по лбс- 
тнице карьерьі дертися щаблями кар’фи; 
-йся що йде вгбру, с-и йти вгбру, дряпець, вер- 
ходряп, альпініст, горолаз, у русі /на шляху/ 
вгбру; 
ВЗОБРАТЬСЯ видряпатися 0, (на вершок) вй- 
пха-, (високо) зіп’яс-; в. на своегб конькб сіст- 
и на свбго кбника. 

ВЗБРАСЬІВАТЬСЯ (- хвилі) скипати, зринати. 
ВЗБРЕДАТЬ; ВЗБРЕСТЙСЬ: в. па ум вдфити 

/зайтй, стрельну-, залеті-/ в гблову; -лб в голо¬ 
ву вдарило /зайшлб, стрельну-, залеті-/ в гблову. 

ВЗБРОС, ВСКИДКА вйкид; 

ВЗБРОСЬІ (хвиль) скипбння. 
ВЗБУДОРАЖЕШШЙ роз’ятрілий. 
ВЗБУДОРАЖИВАТЬ розворуш/увати, г. зворо- 
хбблю-; 
—й що -ує, покликаний розворушити, ик розво- 
рушливий, баламутли-, фР ажіотажний, ± будо- 
ражащий; 
ВЗБУДОРАЖИТЬСЯ роз’ятріти, (чим) збала- 
мугні-, збаламутитися, фР розбентбжи-; 
-вший/ся/ 0; -вшийся збаламутнілий 0. 

ВЗБУЧКА наминачка, халазія, кучма. 
ВЗВАЛИВАТЬ валити, (гріхи) звертати; 

—й що звалює, звиклий /с-и/ звалювати, з-й зва- 
лй- /зверщ/-/, валій, ©; 
-йся/-ьій віпений, звалюва-, (на течі) завда-; 
ВЗВАЛЙТЬ: в. непосильную ношу п. навали¬ 
ти як на везучого вола. 

ВЗВЕДЕНИЕ; в. куркб відбезпечення збрбї. 
В ЗВЕ ДЕННЬШ (курок) відбезпечений. 
ВЗВЕШИВАННЕ дк виваження. 
ВЗВЕШИВАТЬ: -й що зважує, призначений 
звбжити, вагар, вивйжувач /з-/ (подумки) пк роз¬ 
важливий + %, ± вешающий; 
-йся/-ьій вйжений, зважуваний /ви-/. 

ВЗВИВАТЬСЯ повиватися /ви-/, шуг/ати /лйн- 
ути, пориватися/ вгбру; 
-йся що -а вгбру, небосяжний, небойдучий, на¬ 
цілений вгбру; 
ВЗВЙТЬСЯ (- ракету) шугнути /вгору/, г. ви¬ 
винутися, с° зви-, (- птаха) вйшугнути; 0. 

ВЗВИЗГИВАТЬ: —й що верещйть, вискун, вере¬ 
ск-, верещака, пк вересклйвий, висклй-, вискот- 
лгі-, о. з вереском, ок розверещений. 

ВЗВЙНЧИВАТЬ (нерви) накруч/увати; 
—й що -ує, з-й накрутити, підштрикач, підбехт- 
ув-, пк = %, фР ажіотажний, ± возбуждающий; 
-й себя © розпалюючи себе; -й ценьї роздува- 
тельцін; 
-йся/-ьій накручуваний, збуджу-, напружу-, © 
запблистий; 
ВЗВИНТЙТЬСЯ роз’ятріти 0. 

ВЗВОД 1. чотб, 2. (у зброї) с° звід; предохранйт- 
ельньїй в. /від)безпечник; командир -да чото¬ 
вий; с куркбм на -де з відбезпеченим гачком 
/курком/. 

ВЗВОДЙТЬ (пеню) натягати, (курок) відвбди-; в. 
клевету /напрбслину/ на обмовля-; в. курок 
відбезпечува- зброю /курбк/; в. обвинение оск¬ 
аржувати; 
—й що зводить; готбвий звести, пк = %, © с-и 
звбди-; -й клевету наклепник, обмбв-; -й кур¬ 
бк готбвий звести курбк; -й обвинение вину- 
вач, оскаржу-, © оскаржуючи, оскарживши; 
-йся звбджуваний, ск -звідний [самовзводящ- 
ийся самозвідний, самозводжува-]; 
ВЗВЕСТЙ (курок) відвестй; в. курбк фР від- 
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безпічита зброю. 
ВЗВОДНЬІЙ чотовий. 
ВЗВОЛНОВАННОСТЬ о" бентежність, бенгежжя. 
ВЗГЛЯД г. позирк, (косий) косяк; на пірвмй в. 
на перше око; не на чім встановіть в. нема за 
що зачепйгися бкові; с первого -да (здалось) 
на перший погляд; видно с первого -да на лобі 
написано; зто завйсит от -да це річ погляду; не- 
вйдящим /змейньїм +/ -ом (дивитися) ок пусто- 
око /зміїноб- +/; у кого какие -дм хто чим дйха. 

ВЗГРОМО/ЖДАТЬСЯ; -ЗДИТЬСЯ гі° утерес- 
уватися 

ВЗДЕВАТЬ (руки) зводити /здійма-/ до неба /вгб- 

ру/; 
—й руки що зводить вгбру руки, о. із звйденим- 
и /уп’ята-, здійняти-, націлени-/ вгбру /до неба, 
в небо/ руками. 
ВЗДЕТЬІЙ (- руки) зведений вгбру, /до неба/ 
здійнятий, уп’я-, націлений, піднесе-. 

ВЗДЕРГ’ИВАТЬ (плечима) зводити, стиска-, пе- 
ресмйкува-; 
—й плечйми що стиска плечйма; © стискаючи 
п.; -щиеся плечи пересмикувані плечі. 

ВЗДОР бредня, гйресь /єресь/. 
ВЗДОРИТЬ заїдатися; 

—й = ссорящийся; > ССОРИТЬСЯ. 
ВЗДОРНЬІЙ (- вдачу) звадлгівий, заідли-, заводі- 
яцький, скандальний; -ая девчбнка дівчина /ді¬ 
вчисько/ з нбровами. 

ВЗДОХ п° зітх; до посліднего -ха до загину, до 
скбну. 

ВЗДРАГИВАНИЕ здриг. 
ВЗДРАГИВАТЬ тріпотати/ся/, скидатися; 

—й що тріпоче /здригається/, стріпуваний, стру¬ 
шу-, пк тріпотливий, тремтлй-, о. у трясці, дриг- 
дрйг; -щие движения тріпотливі рухи; -щие 
нбздри рухливі ніздрі; ± трясущийся. 

ВЗДУВАТЬ ок роздувати; 
--й що роздува, схильний ♦, готовий розду-, роз¬ 
дувай, ик = %; — й ценьї, роздувач цін; 
-ьій здійманий /піді-/, здаваний /роз-/, роздму- 
ху-, запалю-. 
В ЗДУВАТЬСЯ бубняв/іти, (- море) кипіти; 0; 
-йся 1. що ~іє, звгіклий роздуватися, ті1 /океан/ 
кипучий, розбурханий, здутий, 2. = -ий; 
ВЗДУТЬСЯ: -вшийся здутий, набряклий, на¬ 
бух-, набубняві-, збубняві-, 0. 

ВЗДУМАТЬСЯ дк н° забаг(ну/тгіся [-лось забаг- 
(ну/лбсь]. 

ВЗДУТИЕ розперта, виперті. 
ВЗДЬІБЛИВАТЬСЯ ставати цапа /дуба/; 

-йся що стає ціпа, пк сторчуватий, (- море) = 
вздувающийся; 
ВЗДЬІБИТЬСЯ; -вшийся здиблений. 

ВЗДЬІМАТЬСЯ/-йся > ВЗДУВАІЬСЯ/-йся; дк 
здійнятися, р. здіймитася. 

ВЗДЬІХАТЕЛЬ зітхййло, потерпайло, (закохан¬ 
ий) закоханець, к* зітхальник, зітхач. 

ВЗДЬЕХАТЬ: —й що зітха, звгіклий /с-и/ зітхати, 
зітхайло, позіхайло, кн зітхальник, зітхач, пк 
зітхальний, рк зітхущий. о. із зітханням; -й по 
ком закбханий у кого, закоханець. 

ВЗИМАТЬ стягіти, прави-; в. проценти бра- 
лихвУ; 
—й що стяга, поклгіканий стягнути, збирач, пра¬ 
віжних, и* = %; 
-йся/-ьій стяганий, збііра-. 

ВЗИРАТЬ спозирата, спогляд/ати 
--Й що спозира, зайнятий -анням, звірин /с-и/ 
♦, (спо/глядйч, спозирач, спостерігач, п* гляда- 
цький, ск -збрий [хблодно -й холоднозбрий]; не 
-й на без уваги на, © незважаючи на; не -й нн 
на что відчайдух, море по коліна кому. 

ВЗЛАМЬІВАТЬ (сейф) розсаджувати (двері) ви-, 
виважу-, (печать) зривати, (оборону) /про-/; 
—й 1. ломающий, пк = %, 2. вьіламьіва-, пк = 
%, 3. разбивающий, 4. прорьівающий-; 
-йся/-ьій 1. зламуваний, розсуджу-, 2. виламу-, 
висаджу-, виважу-, 3. розбй- /про-/, 4. прорй- /з-/; 
ВЗЛОМАТЬ (сейф) розсадити /(двері) вй-/ 0. 

ВЗЛЕЛЕИВАТЬ: —й що вимріює, вимріювач, пк 
вймрійчий + %; 
-ьій викохуваний, виплеку-; -мй в мечтах вим¬ 
рію-; 
ВЗЛЕЛЕЯТЬ: в. в мечтах вймріяти, вгіснити; 
-вший Й; 
ВЗЛЕЛЕЯННЬШ: в. в мечтах вймріяний. 

ВЗЛЕТ злет; -тьі н падіння тарапйта. 
ВЗЛЕТАТЬ шугати /лгіну-/ вгбру, підліта-; 

—й що зліта, р-й злбтіти, с-и зліта-, пк небосяж¬ 
ний, т. злітній; -й ввьісь здійма- вгбру, небой- 
дучий, вгоруйду-, в небосяжному леті; -й на вб- 
здух висаджуваний у повітря; самолйг, -й с ка¬ 
тапульти літак з катапультовим стартом; 
ВЗЛЕТЕТЬ знестися вгбру, зня- в небо б; 
-вший злетілий, полгіну-, знбсений вгбру, 0. 

ВЗЛЕТНЬІЙ (- смугу) стартовій, о. на зліт. 
ВЗЛОМ злом /в-/; в. печати /-тей/ зрив печаті 

/-бк/; кража со -ом хатній влом /грабунок/. 
ВЗЛЙМАННМЙ зламаний /вгі-/, злбмле- /вгі-/, (- 
двері) вгісадже-, (сейф) розбйтий. 

ВЗЛОМЩИКвлбмник, (сейфу) злом-, розбивач. 
ВЗМАХИВАТЬ вимах/увата, (крилом) сплеску-; 

—й що ~ує, с-и -увага, ~увач, пк замашній, за¬ 
машистий; -й флажками ~увач прапорцями. 

ВЗМЕТЬІВАТЬСЯ шугйги /лйнута/ вгбру; 
-йся /ввись/ = взлетающпй ('ввись/; -я огбнь 
© вогненні язикгі, язикй /спалахи/ вогшб; -я ра- 
кіта небойдуча ракбта, р. в небосяжному літі; 
ВЗМЕТНУТЬСЯ (- вогонь) шугнути вгбру. 

ВЗМЬІВАТЬ лйнута вгбру; ± ВЗМЙТЬШАТЬСЯ; 
—й що лгіне вгбру, © злинаючи вгбру; -й ввись 
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небосяжний, небойдучий; 
ВЗМЬГГЬ (вгі/шугнути; ± ВЗМЕТНУТЬСЯ; 

ВЗНОС вплаха, вкладка; вступгітельньїй в. г. 
вписові; очереднбй в. г. рата. 

ВЗОР: перед мойм -ом встает я ніби бачу. 
ВЗРОСЛЕТЬ старшати, мужні-, дороста- ('свого 
розуму), доходи- літ, нарбщува- м’язи, зводити¬ 
ся на ноги, вбивй- в пір’я, виходити з дітей, ви- 
рбста- з коротких штанців, дорослі-, доросліша-; 
--й що підроста; щораз дорбсліпшй, вже мййже 
дорослий, доходжа-; 
ПОВЗРОСЛЙТЬ прийтгі в літа, фР споважні-, 
дозрі- /ви-/, о* здорослі-, постйрша-, підрости, 
о. вбйтися в літі, (-маля) побільшати; 
-вший вже підрослий, змужні-, споважні-, здо¬ 
рослі-, дозрі- /вй-/ [преждевременно -й дочас¬ 
но визрілий /до-/], (- маля) вже більшенький, 0. 

ВЗРЬІВ (емоцій) збурх; -вьі смеха і сальви сміху. 
ВЗРЬШАТЬ пускати в повітря, (землю кулями) 
орати; 
—й 1. що підрива, с-и підривати, готовий підір- 
ва-, підривник, бомбіст, пк підрившій, підрива¬ 
нь-, для вибуху, 2. копающий; -щее устрбйст- 
во підривний механізм; 
ВЗРЬШАТЬСЯ злітати в повітря; 
-йся/-ьій підриваний, висаджу- у повітря; -я що 
зліта вп„ © у мить вйбух/у, пк ~ущий, ~хбвий, 
~ли-; -щееся веществб -івка, ~бва речовина; 
ВЗОРВАТЬСЯ: -вшийся вгібухлий, 0. 

ВЗРЬЮООПАСННЙ (перед/вибухбвий, насич¬ 
ений пброхом, під загрбзою /на межі/ вибуху, 
загрбжений вйбухнути, к" вйбухлйвий, п. небе¬ 
зпечний, критйч-, вулканіч-, (- суміш) гримучий. 

ВЗЬЕРОШИВАТЬСЯ кошлйтіти; 
—й 1. що куйбвдигь, звйклий кудлати, кудла, © 
с-и ♦, 2. ощетинивающийся; 
-йся/-ьій 1. куйовджений, скуйбвджува-, кбш- 
ла-, кудла-, 2. наїжйчува-; 
ВЗЬЕРбіІІ/ИТЬ ("СЯ/: -вший(ся/, 0; -йся 1. 
розкошлйтілий + ~ЕННЬІЙ, 2. наїжачений; 
~ЕННЬІЙ розкудланий, г. стрепихатий, пере- 
куйбвджений 

ВЗЬІВАТЬ: —й що вола, с-и волати, крикун + 
вопиющий; -й о пбмощи з крйком „рятуйте!”, 
з крйком про /о/ пбміч, © благаючи про пбміч. 

ВЗЬІСКАТЕЛЬНЬІЙ: бьпь -ьім к себб тримати 
себе в шорах. 

ВЗЬІСКИВАТЬ стяг/йти, прави-; не взьіщй! не 
здивуй!; 
—й що -б, з-й ~нути, ~йч, збир-, правіжник, пк 
вимогливий, сувбрий, с. немилосердний; -й не- 
доймки ~ач /збирач/ недоплати /залеглости/; 
-йся/-ьій стйганий, збгіра-, правле-; 
ВЗЬІСКАТЬ (судом) випозивати. 

ВЗЬІСКУЮЩИЙз. що шукає, і. шукач. 
ВЗЯТИЕ ок підбій !мн підббї/; ± ПОРАБОЩЕН- 

ИЕ, ОККУПАЦИЯ. 
ВЗЯТКА: не без взятки © думаєш - даром? 
ВЗЯТОЧНИК о. липкйй на руку, е’ колядник 
ВИБРЙРОВАТЬ фР бриніти; 

—й що вібрує, схйльний /зм-й, с-и/ вібрувати, 
вібратор, пк вібраційний, вібрувйль-, вібратор-, 
вібротбн-, вібродзвбн-, (вібро/тремкйй, о. у ста¬ 
ні вібрації, ск вібро- [-Й кристалл віброкри- 
стал]; ± КОЛЕБАТЬСЯ. 

ВИД форма [в. обучбния ф. навчанні], (різнов¬ 
ид) категорія, тип, (пейзаж) панорйма; в. на 
жительство пбсвідка /ордер/ на проживйння 
/бсідок/, с° пропйска; иа в. 1. збвні, 2. на взір, 
на масть, о* наглядні [знав її н.]; внешний в. цд 
вйгляд; на внбшний в., с внбшнего -да на вйг- 
ляд, з лиці, на пбзір, назверх; в -де чего на взір 
чого, в ббразі, у фбрмі; в нетрезвом -де напід- 
пйтку, під чаркою /мухою/; при -де кого поба¬ 
чивши кого, г. на вид кого; под -ом під маркою; 
с ученьїм -ом з міною вченого; ни под каким 
-ом ок в ніікий спосіб, ні під іким бглядом, під 
жодним бглядом /прйвод-/; с -ом знатокб з мі¬ 
ною знавці; на -ду на очах, на видноті; с в йду 
на взір, на масть, ок наглядці [знав її н.]; иметь 
в -ду мати на думці; что Вм (под зтим/ имбете 
в -ду що Ви хбчете (цим/ сказа-; у всех на -ду 
ок привселібдно, на видноті; по внбпшему -ду 
трудно судйть о ком на лббі не напйсано в ко¬ 
го, хто він; 
ВИДМ (на майбутнє) ок надії, наміри [иметь 
в. на кого мати н. щодо кого]; в. на что прог- 
нбзи /перспективи/ чого; в. на что такие © за- 
крбюватись на таке що [в. на урожйй хорбшие 
закроюється на дббрий урожйй]; иметь в. на 
кого вйжити на кого; в. Ялти образки Ялти. 

ВІ|ДАННЬІЙ: -ое ли діло де Ви бйчили /ти -ив/? 
ВИДАНО: где зто в.? хто такі бйчив?, де ти /Ви/ 
таке б. /-шш/?; не в. не бйчили, ніхтб не бачив. 

ВИДАТЬ: в. вйдьі бйчити смаленого вбвка; в. 
птйцу по полету вйдно пйна по халіві; 
-вший 0; -й вйдьі бйтий /підку-/ на всі копйта, 
не з одної печі хліба з’їв; 
ПОВИДАТЬ попобйчити, (бйчи- й/ перебйчи-; 
п. на своем веку побйчи- світу. 

ВИДЕНИЕ: как в. (щезти) безшелесно (як дух); 
ВИДЙНИЯ д. привйдячки, г. візії. 

ВЙДЕТЬ: свйту білого не в. світу не бйчити, не 
знй- /мй-/ прбсвітку, ніколи й угору гліну- ком- 
у; в. насквбзь знй- як облупленого, прошивати 
зором нйскрізь; в. наяву бйчи- вочевйдь; в. не 
могу! ані на очі!; в. сновидіння сновгідіти; не 
в. світа за чем не бйчити світу за чим, нічйм 
не цікйвитися, крім чого; не в., как свойх ушій 
небйчи-, як своєї потйлиці; видит бко, да зуб 
неймет близько лікоть, та не вкусиш, бйчать бчі, 
та зась; зто нужно бьіло в. булб б вам /тобі/ бй- 
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чити; 
вйдящий що бачить, з-й бачити, видк5щий, зря¬ 
чий, © бачивши, (що в чім) готовий бачити; -й 
в мрачном свете схйльний бачи- в темних тон- 
йх; -й насквбзь ІкогоІ © прошиваючи зором на¬ 
скрізь, /що знйє, як облупленого/; -й невооруж- 
енньїм глазом з-й бйчи- голим бком; не -й да¬ 
льше своегб нбса з-й бйчи- лише під носом; 
вйдимий д'к бачений, р. вида-, пк видимий, вид¬ 
ний, очевгід-, уяв-, набч-; 
УВИДЕТЬ побачити /на-/; у. свет (- книгу) ви¬ 
йти друком /у світ/; поживем - -им поживім! - 
побачимо, /іцо було - бачили/, що буде - поба¬ 
чимо, гРн поживемо - побачимо; 
-вший $. 

ВЙДЕТЬСЯ ок мати зустрічі, зустрічатися, (в у- 
яві) стояти перед очима; 
вйдящийся (з ким) що має зустрічі /побачення/, 
мавши змогу бачитися, (у сні) привиджуваний; 
ПРИЖ: -вшийся привйджений, примйре-, 0. 

ВИДИМО-НЕВИДИМО видано-невгіда-, до ги¬ 
белі, як мурашви /насіння в гарбузові, ікрй в 
жаби, бліх у шолудивого пса/. 

ВЙДИМОСТЬ (успіху) ілюзія; по всей -ти з усь¬ 
ого вгідно /видати/, очевйдячки, о* вочевйдь, фР 
бач [вьішло, по всей -сти, так вййшло, бач, 
так]; со всей -тью наочно, об’єкггів-; для -сти 
про око. 

ВИДИМЬІЙ / видкгій, г. позірний, (- причину) 
наочний, ± ВИДЕТЬ: видимьій. 

ВИДНЕТЬСЯ бовван/іти, (крізь що) прогляда-, 
(як до барви) ясні-, сірі-, бурі- +; 
-йся що ~іє, (в тумані) забовванілий, замаячі-, 
прозирущий, о. немов у тумані, ніби щось мая¬ 
чіє; едва' -я ледь забовванілий, о. немов у тума¬ 
ні; -я в дьімке тумана оповйтий туманом. 

ВИДНО знати [срйзу в. зараз з.], вст вида-, о. з у- 
сьбго вида-, фР бач, бачи- [по нбм в. по нім б.]; 
будет в. побачимо; кяк в. як виглядає; ие в. и 
следа нема й знаку; в. чьих рук дЄло пальці 
знати чиї; 
ВЙДНЬІЙ примітний. 

-ВЙДНЬІЙ -схожий, -подібний, на-взір- [сердце- 
вйдньїй серц/юватий, ~еподібний, на-взір—я, 
~есхбжий]. 
ВИДОИЗМЕНЯТЬСЯ: -йся що змінюється, що¬ 
раз (то) гінший, щораз в йншій подобі /варіації/, 
щорйз йншої форми, пк гнучкгій. 

ВЙДЬІВАТЬ /бачити ж) перебачити. 
ВИЗЖАТЬ (- порося) кувікати; 

—й = взвизгивающий. 
ВИЗЙРОВАТЬ: ~й що візує, для візування, зай¬ 
нятий -ям, щоб візувати, покликаний завізува-, 

візувальний; 
-йсяЛьїй візований. 

ВИЗЙТ с° відвідини, хС візйта. 

ВИЗИТЕР відвідувач, гість. 
ВИЗЙТНЬІЙ: -ая кйрточка візитівка. 
ВЙЛКА: штепсельная в. к. штепсель, г. втйчка. 
ВИЛООБРАЗНЬШ вилкуватий. 
ВЙЛОЧКОВЬШ: -ая железа загрудйнна залоза. 
ВИЛЯТЬ о* увихатися; 

—й що крутить, звиклий крутити, р-й закрутй-, 
крутій; -й хвостом крутйхвіст; ± МЯТЬСЯ. 

ВИНА іріх, провинність, фР шкода [чья в.? чий 
ш.?]; не мой в. не мій гріх; без -ньі безвинно; 
по -не кого хто завинйв [зто не по моЄй -нЄ це 
не я завинйв] 

ВИНЕГРЕТ: в. тем АМАЛЬГАМА тем. 
ВИНИТЬ винувата; 

—й = обвиняющий; 
ОБВИНЙТЬ скласти вину на кого; 
ПРОВИНИТЬСЯ прошпетитися, прогріши-, 
(перед ким) завингіти кому; 
-вшийся провйнець, провгінник, и" провинний, 
п° прбіріш-, фР найпровйнніший, 0. 

ВЙННЬГЙ: в. потреб /магазин/ винарня. 
ВИНОВАТ: кто в.? хто завинив?; 
ВИНОВАТЬІЙ о. що мйє на совісті; бьггь -ьім 
в чем мати на совісті що; бить -ьім перед кем 
завинити кому. 

ВИНОВНИК: бить -ом чего спричинйтися до. 
ВИНОГРАДНИК: в. Божий ягідник Божий. 
ВИНОТОРГОВЛЯ о* винарство. 
ВЙНТИК фР шпйнтик [модфний до -ка]. 
ВИНТОВКА г. кріс: в“ на плечб! на плече ♦!; на 
ремень! на ремінь ♦!; к поте! до стопи ♦! 

ВИНТООБРАЗНО гвинтом; 
ВИНТООБРАЗНЬІЙ гвинтуватий, на взір /у 
формі/ гвинта, як гвинт, (- сходи) кругойдучий. 

ВИОЛОНЧЕЛЬ басбля. 
ВЙСЕЛИЦА вішальниця. 
ВИСЕНИЕ (літака) зависання. 
ВИСЕТЬ: -й що вйсйть, (на чім) повішений [-й 
на стенб п. на стінку], /роз-/, гР висячий /н. зам- 
бк/, завйслий, вільновйс-, підчіпнйй, с" -вйсний 
[вертикально -й прямовисний]; -й в вбздухе 
завйслий у повітрі; -й на волоскЄ от цд на вол¬ 
оску від; -й на нйточке завйслий на волоску; 
-й на телефоне прилйп- до телефбну; -й на 
шее © нашгійник. 

ВИСЛОЗАДЬЕЙ вислогузий. 
ВИСНУТЬ зависати; 

—й що вйсне, пк звгіслий /об-/, /на шиї/ /за-/. 
ВЙСОКЙСНЬПЙ: в. год переступний рік. 
ВИТАТЬ фР ширяти; в. в облаках /змпиреях/ 
літа- /жй-/ у хмарах, занбситися в хмару /-ри/; 
—й в облаках /змпирЄях/ відземлений, з дум¬ 
ками у хмарах, гі° високодумний. 

ВИТИЕВАТО закрутисто, кучеряво, замУдро 0; 
ВИТИЕВАТЬШ закручений, кучерявий, хит¬ 
ромудрий, мудрий на язик, (стиль) барвистий, 
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г. цвітгіс-. 
ВИТЙЙСТВОВАТЬ ¥ співати /розливатися/ со¬ 
ловейком; 
—й оратор витія, красномовець, пишномовний 
оратор /трибун/, гі° гаслорбб. 

ВИТОК звій, рк /об/крут. 
ВИТЬ звивати, (гніздо) мостй-; в. гнезда мости¬ 
тися; хоть веревки вей из кого хоч у вухо бгай; 
вьиіщий що в’є, с-и звивати, з-й зви-, плетій; 
-й гнездо що в’є гніздо, мостій. 

ВИТЬСЯ: в. змейй крутгітися вужем; от рбдост- 
н кудри вьнітся, а от гбря секутся горе тільки 
рака крісигь; & дк зав’юнйти; 
вьніщийся що в’ється, готовий вгіти-, пк витк¬ 
ий, кучерявий, закучерявлений, /- туби диму) 
вихруватий, (шлях) звйвис-, гадючкуві-, криву¬ 
ляє-, в’юнгіс-, покручений, (плющ) круче-, -я 
вьюнбм в’юнкйй; -щиеся кудри кучері; -щи- 
еся облакі кучеря'ві хмари. 

ВИХРЕВОЙ вихрянгій. 
ВИХРИТЬ розвйхрювати; 
ЗАВИХРИТЬ захурделити 0; 
ВИХРИТЬСЯ вихрювати, кпубочі-, клуботати- 
ся, клубочи-, (- дим) кучеряви-, /- сніг) хурде¬ 
лити; (- ідеї) відкрива- нові обрії чому; 
-йся розвихрений, пк вихрюватий, хурделис-, 
розвйхрис-, завірюшливий, кругли-, турбулент¬ 
ний, (борей) п° розгривле-, (волос) чубатий, 
(дим) кучерявий. 
ВЗВЙХРИТЬ/СЯ/ ок розвихритися,/; 
-вший/ся/ 0; -йся звйхрений /роз-/. 

ВИХРЬ (подій) клуббчнява; снежиьій в. хурдели¬ 
ця, хуртовина; -ри враждебньїе ворбжі вітри. 

ВКАЛЬІВАГЬ 1. колоти, 2. ішічи-, тягну- воза, 
пір- плуга, не покладі- рук; 
—й 1. що кбле, з-й в4, © с-и вкблювати, пк= %, 
2. ишачащий; 
-ьш 1. кблотий, уколюваний. 

ВКАПЬІВАТЬ: -й 1. що закопує, копіч, зайнят¬ 
ий закапуванням, пк копальний + %, ± копаю- 
щий, 2. що закапує, купальник, пк хапальний; 
-йся/-ьій 1. кбпаний, закбпув- /у-/, 2. кап-, закйпув-. 
ВКОПАННЬІЙ: как в. як вмурований. 

ВКАТЬШАТЬ закбч/увати; 
—й що ~ує, зайнятий кбтом, котій, пк - %, © с-и 
♦; -й пощечину © вліпивши ляпаса; 
-йся/-ьій закачуваний; -ьш що його закбчують; 
ВКАТЙТЬСЯ вкотити [-гілся во двор -гів на 
подвір’я]. 

ВКЛАДЬШАТЬ класти, закладі-; в. инбй смьісл 
во что надава- іншого змісту чому; в. душу 
прикладі- сбрце; 
—й що кладе, с-и вкладати, кладій, кладільник, 
(гроші) вкліднгік, вкладам, є" депозитор, інвест¬ 
ор, пк вклідницький + %; -й дУшу во что готб- 
тбвий прикласти серце до чого; 

-йся/-ьш кладений, уклада- /за-/, додаток, вкла¬ 
день, вкладка, долучення, пк вкладний; 
ВЛОЖЙТЬ (друзів) ф. всипати, вклепа-; в. не¬ 
мало труда докласти праці; в. состояние во 
что перевести достатки на що; 
-вший 0. 

ВКЛЙНИВАТЬСЯ /- води і п.) затбчуватися; 
-йся = вдающийся + заточуваний. 
ВКЛИНИТЬСЯ: -вшийся уклинений, 0. 

ВКЛЮЧАТЬ (у що) додавати /долуча-/ до чого, 
(до списку) заноси-, (у мережу) г. залуча- /в-/, 
(в число членів) увбди-, (в собі) місти- в собі; 
ВКЛЮЧАВ: в. что разом з чим [в. тіру р. з 
тірою, плюс тара]; 
—й що Імн хто/ включі, с-и з., призначений /з-й/ 
включити, вмикач, © включаючи; -й ток вми¬ 
кач стрУму; 
ВКЛЮЧИТЬ (куди) ф. уклгінити; в. сцеплйн- 
ие урухбми- /задія-/ зчеплення; 
ВКЛЮЧАТЬСЯ впрягатися 0; в. во что при- 
луча- /приєднува-, підпрягі-/ до чого; 
-йся/-ьій додаваний, долучу- /в-/, уводжу-, (до 
списку) зашісу- /у-/; прилучу- /прибдну-, підп¬ 
ряганий/ до; -я во что зг-й прилучитися до чо¬ 
го; -я в борьбу (- сили) свіжий; 
ВКЛЮЧЙТЬСЯ: в. в борьбу стіга на прю; 0; 
-вший/ся/ 0; 
ВКЛЮЧЙННЬІЙ ф. уюпінений 0. 

ВКЛЮЧЕНИЕ (у чім) г* дбмішка, додаток; с 
-ием додавши, долучйв-, включив-. 

ВКОЛАЧИВАТЬ: -й/ся/ > ВБИВАТЬ. 
ВКОЛСІЧЕННЬІЙ загепаний б. 

ВКРАДЧИВЬІЙ (голос) у. підлазистий, (стукіт) 
несміливий. 

ВКРАДЬІВАТЬСЯ (- помилки) траплятися; 
-йся що закрадається, закраданий, з-й закрасти¬ 
ся; -я в довірие підшивайло; -щееся сомнение 
зародки сумніву; 
ВКРАСТЬСЯ: -вшийся 0, /- помилку) © до¬ 
пущений, непоміче-, невиправле-. 

ВКРАПЛЕНИЕ розкріплений, вкріпне- /роз-/, 
краплі, краплини, краплйння, фР домішка. 

ВКРАПЛЯТЬ (у що) перетикати що; 
ВКРАПЛИВАТЬ/СЯ/: в. во что розкрапл/ю- 
вати/ся/ у чім; 
—й що /лР хто/ ~ює, схйльний розкріплювати, 
з-й розкрали- /украпнУ-/, розкрапнювач, для 
розкраплення, пк = %; 
-йся/-ьій розкріплюваний, украпнюва- /роз-/; 
ВКРАПИТЬ розкріпити у чім, украпнУ- у що; 
ВКРАПЛЕНИМИ розкріпл[н]ений, вкріпне-. 

ВКРАТЦЕ о. бодій одніім словом. 
ВКРИВЬ накриво; в. и внось врізнббіч, косо й 

ІфЙВО. 

В КРУГОВУЮ (приблизно) кругло. 
ВКРУЧИВАТЬСЯ закрУчу/ватися; 
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-йся що ~єгься, увірчуваний, уіфучу- /за-/, уг- 
вгінчу-, пк закрутистий. 

ВКУС уподоба [по своєму -су по своїй -бі]; & 
пбсмак; на в. н цвет това'рища нет смаки не 
збігаються, сто баб - сто рад; по -су на смак, 
(бути) до смаку, (схожий) смаком; по -су кому 
під чий смак; бьіть по -су смакувб- кому; под в. 
зрителей (гра-) на публіку; 
ВКУСЬІ уподобання. 

ВКУСНО (дуже) зрбду такбго не їв Яла, їли/; 
ВКУСНЬІИ: бчень в. О язик проковтнеш; 
бьіть -ьім смакувати [бчень -ьій дуже -ує]. 
ВКУСНЕЙШИЙ смачнющий, смачнісінький; 

ВКУШАТЬ заживбти, фР смак/увати; 
—й що ~ує, звиклий /с-и/ смакувбти, рбдйй зас- 
макува-; -й сон в обіймах сну; -й плодіі чего 
що втішається плодами, втішений плодами, © 
смакуючи плодй; 
-йся/-ьій смакований, зажгіва-; 
ВКУСЙТЬ засмакувати, зазна- пбсмаку, заку- 
штувб-, пригуби-; в. прелестей жгізни зажй- 
принад життя; 
-вший 0. 

БЛАГАТЬ (у що) долучати /долучува-/ до чого; 
—й/ся/ = вкладьівающий/ся/; 
ВЛОЖЙТЬ > ВКЛАДЬІВАТЬ. 

ВЛАДЕНИЕ (маєток) посілість, фр власність 
[получйть во в. дістати у в.]. 

ВЛАДЙТЬ чим посідати /ма- в руках/ що; в. пе- 
рбм ма- літературний хист; в. соббй трима- се- 
бб /нерви/ в рукбх; не в. соббй не тями- себе; 
не в состоянни в. соббй не могтй да- ради нер¬ 
вам; не в. язьікбм не могти слбва стули-; со- 
вместно в. співволоді-; 
—й 1. що посіда, посідач, власник, владар, воло¬ 
дар, © бувши власником, (владою, хистом) наді¬ 
лений, 2. що орудує чим, з-й орУдувати, фР оз- 
брбє-; -й соббй самоопанбва-; не -й соббй не¬ 
самовитий, сам не свій; -й имуществом власник 
майна; -й искусством чего мбйстер чого; -й ор- 
у'жием з-й орУдувати збрбєю; -й пером з-й пис- 
а-; -й язиками знавець мов, поліглбт. 

ВЛАДЬІКА (церкви) архипастир. 
ВЛАДЬІЧЕСГВО: под своє в. під свою руку Іф. 
лапу/. 

ВЛАДЬІЧЕСТВОВАТЬ цар/ювати, владичи-, 
кнйжи-; 
—й що ~ює, покликаний ♦, владика, владар, во¬ 
лодар, господар, пк владовйтий, владущий, вла- 
дйчий, панівнйй, владар-, володар-, ок влбдчий, 
с. цар царів, ± господствующий; -й клан пані¬ 
внйй /владущий/ клан. 

ВЛЛДЬІЧНЬІЙ, ВЛАДЬІЧНИН владичий. 
ВЛАЗИТЬ зк" (в отвір) лізти, влазити; 

--й що влазить, пк влазистий, влізливий. 
ВЛАМЬШАТЬСЯ: -йся що вдирається, влбмн- 

ик, © ставши вдиратися. 
ВЛАСТВОВАТЬ панувати, владарюва-, владйч- 
и-, (в домі) старш/ин/ува-; 
—й що владаркзє + владьічествующий. 

ВЛАСТЕЛЙН цар і бог; в. мира світодержець; 
в. дум о. маяк, С законодавець мод. 

ВЛАСТЕН: я не в. над кем я не пан над ким; я 
не в. судить не в моїй вблі судгіти. 

ВЛАСТИВІЙ /- риси) владгічий. 
В ЛАСТ Ь фР прбво, сйла, вбля, (місцева) началь¬ 
ство; в. имущий можновладець, владомбж-, м" 
сильні світу цьбгб; бьггь в чьей-то -ти бути в 
чиїйсь вблі; бьіть при -ти владарюва-, панува-, 
ма- влйду; зто не в моей -ти це від мене не за¬ 
лежить, це не в моїй вблі; под -тью під п’ятбю; 
ВЛАСТИ влйда, начальство, адміністрбція. 

ВЛАЧЙТЬ: в. жалкое существование скніти, 
нуди- світом, ітй життбм, як тінь; в. окбвьі тяг- 
(ну)- ярмо; в. полуголбдное существование 
перебиватися з хліба на квас; 
—й що тягне, зм-й /звіжпий/ тяг/ну/тй; -й жал¬ 
кое существование прирбчений животі-, нік¬ 
чема, злидбр, п. тля, гнйда, хробак; -й окбвьі 
закутий в кайдани, раб, невільник, о. в ярмі; ед- 
вб -й нбги © ледве несучгі нбги. 

ВЛАЧИТЬСЯ таргбнитися, плугбни-, шкандиба¬ 
ти, дгіба-, дибуля-, (як хвіст) теліпатися; 
-йся що дйба, і. шкандиба, пк тарганистий, о. 
диб-дйб, дибуль-дибуль [-я за кем диб-диб /ди- 
буль-дибуль/ за ким). 

ВЛЕЗАТЬ лізти, влазити, пролазити /за-/; 
—й що лізе, з-й залізти, пролаза, пк влазливий 
/за-/; -й в душу рбдйй /з-й/ залізти в душу; 
ВЛЕЗІЬ упхатися, з. втасуватися 0; 
влезший пролізлий /у-, за-/, 0. 

ВЛЕПЛЯТЬ: —й що вліплює, покликаний влі- 
пгіти; 
В ЛЕПИТЬ (в землю з розгону) утрощгіти; 
-вший (д; -й пощечину © лясь по пйці. 

ВЛЕТАТЬ залітбти /в-/; 
—й що влітб, рбдйй залетіти, с-и залітб-, літун, 
пк летучий; 
ВЛЕТЕТЬ ф. (мати клопіт) ускбчиги /вгіще 
халяв/; в. в копеечку дорого обійтйся; 
-вший в копеечку пргідбаний /зрббле-/ за гру¬ 
бі гроші. 

ВЛЕЧЕНИЕ хіть, фР уподббання, (до праці) кор- 
тячка, з. пбхоп. 

ВЛЕЧЬ нбдити, корті-, тягну-, принбджува-, (чар¬ 
ами) спокушб-, звбблюва-, порива- [в. за соббй 
п. за собою]; непреодоліімо в. корті-, як злбдія 
вкрбс-, тяг/ну/тй, як муху до мбду; в. за соббй /- 
наслідки) потяга- за собою; в. магнйтом к че- 
му тяг/ну/тй магнЄ[і]том на що /до чого/; 
-кущий що тбгне, з-й потягтгі, звиклий /с-и/ нб- 
ди-, пк вабливий, замбнли-, манлй-, вабкгій; -й 
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за соббй з-й спричинити, спричйнник чого; 
-бея = влачащибся; медленно -щиеся дни дні 
як роки; 
-кбмьій ваблений, приваблюва- 0; 
ПОВЛЕЧЬ: п. что спричинити що, стй- при¬ 
чиною чого; 
-екший що спричинив, спричйнник 0, 0. 

ВЛИВАВШЕ заливання, к. влив. 
ВЛИВАТЬ лйти, заливати, /в-/; 

—б що ллє, радий залити, звиклий /с-и/ влива-, 
заливач, заливальник, пк заливальний, заливн¬ 
ий, заливущий + %; -б ббдрость бадьорений; 
-бся/-ьіб уливаний /за-/; -я (у річку) доплйва-, 
/- сили) свіжий; 
-вший/ся/ 0; -вшийся (долав) присталий. 

ВЛИЯНИЕ: под -ием чего (скласти думку) х" 
крізь призму чого. 

ВЛИЯТЬ впливати, ма- вплив; ничтб не -яет ні¬ 
що не бере; 
—б що вплива, звиклий ♦, з-й вплгіну-, наділе¬ 
ний /відомий своїм/ вплгівом, пк впливбвий, ск 
впливай- [впливйй-на-клімат], © мавши вплив, 
впливйючи. 

ВЛОЖЕНИЕ (коштів) інвестиція, (до листа) 
додаток, долучення, вкладка, г. прилбга. 

ВЛЮБЛЯТЬ закохувати, залюблюва-; 
—б з-й закохати, ж' г. залюбниця; 
ВЛЮБИТЬ: в. в себя закохати. 

ВЛЮБЛЯТЬСЯ: -бея що закбхується, закбхув- 
аний, ехгіль- закохуватися, закоханець, пк залю- 
бливий; 
ВЛЮБИТЬСЯ: -блея пб уши залюбйвея по 
вуха, убрався по еймгій чуб; 
-вшийся залібблений, закбха-, Й. 

ВЛКІБЧИВОСТЬ залюбливість, закбхуваність. 
ВЛЮБЧИВЬШ залюбливий, закохуваний. 
ВМЕНЯЕММЙ > ВМЕНЯТЬ. 
ВМЕНЯТЬ: в. в вину інкримінувати, г. /у/при- 

вгінюва-; в. в обязанность кому что делать зо- 
бов’язува- кого що робй-, поклада- /на-/ обов’я¬ 
зок на кого; 
—б в вниз/ що інкримінує /привгінює/, готбвий 
привиниги, винувйтель, /об/винувач, оскаржу-; 
-б в обязанность кому что поклйканий зобов’я¬ 
зати кого що роби-, покпадач обов’язку на кого 
що робй-; 
-йся в вину інкримінований, г. привгіню-; -я в 
обязанность ставлений за обов’язок; 
-ьій © осудний, (в обоє ’язок кому) поклада- на 
кого; бить -мм дббре себе тямити. 

ВМЕСТЕ рйзбм, гуртбм, спільно, (не окремо) 
при купі, вкупі; & докупки; в. с тем заразом, в 
парі з тим; а в. с тем а поруч того; все в. о. од- 
нйм пакбтом; все в. взятое все гуртбм; все в. 
взятьіе всі гуртбм. 

ВМЕСТЙЛИЩЕ контейнер, містшце, (глупот) 

п° вейпшце. 
ВМЕСТО: в. негб /нее, их, любьіх вещей +/ на¬ 
томість; в. тогб, чтббьі делать замість /щоб/ 
робити [в. т. ч. гулйть замість гуляти]. 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО встрявання. 
ВМЕШИВАТЬ ок втручати; 
ВМЕШИВАТЬСЯ лізти, встрява-, пха- /свого/ 
носа, пхатися, втруча-, міша- [два б’ються, тре¬ 
тій не мішайся]; в. не в свой дела пхатися до 
чужйх діл /справ, не у свій горбд/; 
-йся що встряє, любитель /звиклий/ устрявати, 
рк устрявйка, пк улазистий, улізливий; -я не в 
своє дело звйклий пхатися до чужйх справ; 
ВМЕШАТЬСЯ ф. влізти 0. 

ВМЕЩАТЬ містйги /по-/; -ает рм може вмістй-; 
—б що містить, з-й умістгіти, © місткістю [-6 5 
лйтров м. 5 літрів], кубатурою [-6 два полка' 
к. на два полкй]; 
-ьій уміщуваний; 
ВМЕСТИТЬ: -ймьій легко вміщуваний. 

ВМЕЩАТЬСЯ захбдити, ліз-, уміщатися, вклад- 
а- [не -аетея не захбдить +], з. потбвплюва-; 
-йся що заходить, уміщуваний, укладу-, з-й влі¬ 
зти; -я в кармане під рбзмір кишені, кишеньк- 
бвого рбзміру. 

ВМИГ вдух, фУ аж [новина! Всі аж притихли], у 
блим ока. 

ВМИНАТЬСЯ вдавлюватися, умина-, вгрузати; 
-бея вдавлюваний. 

ВМУРОВЬШАТЬ: --б що вмуровує, з-й вмурув¬ 
ати, с-и вмурбву-, мурівнйк, мурівчик, п" муру- 
вальний + %; 
-йся/-мй вмуровуваний; 
ВМУРОВАННЬІЙ (у стіну) д. вмащений. 

ВМЯТИНА /м’ятий/ рівець, м’ятина, вибої-, 
бганка. 

вмятость м’ятина, вдавленість. 
ВНАКРОЙ внапуск. 
ВНАХЛЕСТ нахлистом, внапусток, навперехр¬ 
ест, хлист-навхлист, хльост-навхльост, хрест- 
навхрест. 

ВНАЧАЛЕ початкбм, початкйми, при податках. 
ВНЕ: в. всякого сравнения г. не до порівняння; 
в. пбля зрения за кбдром; бьіть в. себя нетям¬ 
итися. 

ВНЕБРАЧНЬІЙ & безкоровайний, нажирбва-. 
ВНЕВЕДОМСТВЕННЬІЙ к. невідомчий. 
ВНЕДРЯТЬ закорін/ювати, запроваджу- /в-/; 

—б що ~ює, готбвий /поклйканий/ запровадити, 
закорінювач, запроваджу-, для запровадження, 
зайнятий -ям, пк запровадливий /-адчий/ + %; 
-йся/-мй запроваджуваний /в-/, закоріню-; 
ВНЕДРЙТЬ: в. в жизнь о. поставити на потік; 
ВНЕДРЙТЬСЯ (у серце) п° вколисатися; 
-вшиб/ся/ 0; -вшийся закорінений. 

ВНЕЗАПНО ок знагла. 
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ВНЕЗЕМНОЙ п° позамежний, позазем-. 
ВНЕСРОЧНЬІЙ к. ненатлий, нетерміновий. 
В НЕУРОЧНИЙ неробочий, неслужбовий. 
ВНЕШНЕТОРГОВЬІЙ (оборот) міждержавний 
ВНЕШНОСТЬ: -тью на вйгляд, з лиця. 
ВНИЗ наділ, на діл, г. надолину; в. головбй до¬ 
гори ногами /дрйґом/. 

ВНИЗУ г. надблі, надолині. 
ВНИКАТЬ (у що) заглгіблюватися, втаємнгічув- 
а-, вдУмува-, ф. внн5хува-, добира- до суті чого, 
розбира- у чім, вивчати /прозира- ('дУмкоюА 
осяга- (розумом,)/ що, старатися збагнути /ося¬ 
гти/ що, розбира- на всі боки що, (у деталі) 
вдаватися, о. пірнати з головою; в. во все ж" 
доходи- до всьбго; в. во все мелочи влази- /лі¬ 
зти/ в усі дірки; 
—й що Імн хто/ осяга 0, заглиблюваний, готовий 
розібратися у чім, схильний заглйблюва- у що, 
дбйда, пк цікавий; -й во все мелочи /детйли/ 
цікавий до всіх дрібниць /деталів/, що лізе в усі 
діркгі; 
ВНИКНУТЬ пірнути (і збагнув, ф. вліз- у що 
0; в. во что досліди- що. 

ВНИМАНИЕ (\) всім-всім-всім!, ви г. пбзір!; (ви¬ 
яв уваги) уважливість; спасйбо за в. г. ок дякую 
за пам’ять; не принимая во в. что без огляду 
на /не зважаючи на, не беручй до уваги/ що, не 
рахуючись із чим-, без -ия, ноль -ия і Усом не 
веде; с пристальньїм -ием пильно-пильно. 

ВНИМАТЕЛЬНО: в. следйть за чем пильнува¬ 
ти що /кого/. 

ВНИМАТЬ слухати, бу- уважним /зосербдже-, 
зацікавле-/; 
—й що слух а, заслуханий, зосередже-, зацікйвл- 
е-, спбвне- уваги, (уваж-) слухбч, п* уважливий, 
ціка-, увйжний, неглухгій до [-й мольбам н. до 
благань; -й гблосу сбрдца н. до гблосу сбрця], о. 
самі увага; -й с интересом пбвен зацікавлення; 
ВНЯТЬ чему ок не знехтувати що; не в. чему 
зігнорува- /знехту-/ що; в. мольбам зглянутися 
на сльози. 

ВНОСЙТЬ (лепту) вкладати, (на розсуд), подав- 
а-, (у текст) записува-, (у банк) кпйс-; в. в чье 
сознание освідбмлюва- кого, ф. турка- в гблов- 
у /к" закладі- у свідомість/ кому; в. деньги (за 
что) платй-, оплачува- що; в. замеша'тельство 
баламути-; в. изменбния корегува-, реформув¬ 
ав в. изю'минку во что підперчува- що; в. ко- 
рректйвьі корегува-, /в ідеологію/ о. міня- акц¬ 
енти де; в. напряжение виклика- напруженість; 
в. оживление куда розворушува- /пожвавлюв- 
а-/ що; в. предложение (по/дава- пропозицію, 
пропбнува-; в. разнообразие во что розмаїти¬ 
ло; в. расстрбйство виклика- розлад; в. р. в 
рядьі лама- лави; в. смуту /раздбрьі/ колоти-; 
в. уточнение утбчнюва-; в. хаос хаотизува-, рк 

махнозува-; в. ясность стави- крйпку над ‘і’, ок 
упрозбрюва-; 
—й що вносить, з-й /поклііка-/ внести, /в/носій, 
заносій, ик = %, © с-и вносити; -й что фр. з чим 
у рукйх /на плечах, на тйці +/ [-й свечу із свічк¬ 
ою в руках]; -й дополнения /мною нового, ус- 
овершенствования, ясность/ во что поклика¬ 
ний доповни- /збагати- новйми ідЄями, удоско¬ 
наль-, роз’ясни-/ що; -й замеша'тельство з-й 
збапамути-, баламут; -й изменбния коректор; 
-й на рассмотрЄние что автор /подавець/ чого; 
-й оживление з-й пожвйви-; -й предложб- по¬ 
давець пропозиції, пропонент; -й свбжую стру¬ 
ні во что з-й відсвіжй- що; -й смуту /раздбрьі/ 
колотник; 
-йся/-ьій внбшуваний /за-/; -я на рассмотрбн- 
ие подаваний на рбзгляд; 
ВНЕСТИ: в. в протокол запротоколювати. 

ВНУТРЕННИЙ нутряний, нутрішній, (- кигиен- 
ю) спід-, (шов) вгіворот-; (світ) психічний, ду- 
шбв-, нікбму нерозказа-. 

ВНУТРИ- серед- [середвідомчий], ендо- [ендо¬ 
гамія], інтра- [інтраартеріяпьний]. 

ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ к. середгалузЄвий. 
ВНУТРИПАРТЙЙНЬШ середпартійний. 
ВНУТРИУТРОБНЬШ цд утрббний. 
ВНУШАТЬ (кому) гд вмовляти кого; (думку) ур- 
бюва-, вбива- в гблову, наклика-, інспірува-, фР 
перекбнува- в чім, (настрій) заража- чим; (ча¬ 
ри) начарбвува- кого; (страх) наганя-, сія-, зав- 
дава- чого, в. мУжество кому додава- духу, ос- 
мілюва- кого; в. надежду вселя- надію; в. ува- 
жбние кому фР імпонува- кому; 
—й що навіва, з-й навіяти, навіїовач, інспіратор, 
пк навіювальний, навійливий + %, ± ВНУШИ- 
ТЕЛЬНЬІЙ; -й доверие пЄвний, надій-, вартий 
довіри; -й надежду обнадійливий, багатонадій¬ 
ний; -й страх страшгі(д)ло, страхіття, жупел; -й 
отвращбнне гидезний, гидкгім-гидкгій; -й ува- 
жбние з-й вйклика- повагу; не -й доверия не 
гідний довіри, (план) побудбва- на піску; 
ВНУШЙТЬ ф. нашептати, наворожгі-, впої- [в- 
пбєний традицією минулого]; в. себб урбї- собі, 
забра- собі в гблову, г. вмови- себб 0; 
ВНУШАТЬСЯ урбюватися, накликатися 0; 
В НУ ШИТЬСЯ защепйтися, урої- 0; 
-йся/-ьій урбюваний, навію-, прищеплю-, нак- 
лгіку-, інспірб-; 
ВНУШЕННЬІЙ нашіптаний, пршцепле- б. 

ВНУШЕНИЕ інспірація, накліікання, урбє-, пе- 
рекбн(Ув/а-, (чарами) начарб^ву/ва-, п° нйклик, 
(догана) нотація. 

ВНУШЙТЕЛЬНЬШ масивний, солід-, ґрунтбв-, 
імпозант-, досить сгіль- /велгікий/, чималенький, 
неабйя-, вагомий, ф. огб який!, фР глибо- [-ое 
впечатление -бке враження], (куш) добрячий. 
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ВО: в. весь рот на весь р.; в. какбй! отакенний! 
ВОВЛЕКАТЬ втягати, залучі-, заангажбвува-; 

-й що втягі, з-й залучити, залУчувач, © с-и 
залучіте; -й в беду призвідця біда; 
-йся/-мй затяганий /у-/, задача-, заангажбвува-. 

ВОВЛЕЧЕННЬІЙ втягнутий /за-/, заангажбва- 
ний, запуче-, ф причет- до. 

ВЙВРЕМЯ: как раз в. сіме в раз. 
ВОДА (стояча) нетеч, (під льодом на шляху) за- 
жбра, (з якої випарюють сіль) солянка; в. на 
чью мельницу вітер на чий вітряк; 
ВОДЬІ (стоячі) мертвовбдця, (чисті) чистовб- 
д-, (мілкі) мілковбд-; чистьіе в. чистовбд-. 

ВОДВОРЙТЬ (куди) відпровадж/увати /с-/, запр¬ 
оторю-, (в тюрму) садити; в. порядок дава- лад; 
—й що ~ує, р-й помістйти, (куди) запротбрю- 
вач, (де) запроваджу-, пк = %; -й порядок пок¬ 
ликаний дати лад; 
-йся/'Ьій поміщуваний, запроторю-, (у тюрму) 
відпроваджу-, (лад) встанбвлю-; 
ВОДВОРИТЬ: в. на место поставите на міс¬ 
це; в. на м. жйтельства спровада- на осідок. 

ВОДЙТЕЛЬСКИЙ шоферський [-не права -сь- 
кі праві]. 

ВОДИТЬ: в. дружбу /компінию/ приятелювіта, 
г. знітися, як лисі коні; в. хоровбд хороводи-; 
—й що вбдить, звиклий /с-и/ водити, водій, во- 
жій, поводйр /про-/, провіднйк, з. вождій, пк т. 
водйльний; -й дружбу /знакбмство, компін¬ 
ию/ с кем добрий приятель /знайомий/ чий; -й 
зі нос ошукінець; 
-ймьій ведений; 
-вший 0. 

ВОДИТЬСЯ приставіти Ін~ лигатися/ з ким, (за 
ким /- поговір/) стели-, іти [за ней вбдятся гре- 
хй за нбю стіляться гріхй, за нею йде поговір 
про гріхи]; в. за кем властйво кому; постоянно 
в. не перевбдагась; как вбдится як ведіться; 
за ним -тся прнвьічка він міє звичку; вбдят¬ 
ся деньжіта бряжчгіть у кишені; 
-йся що пристає з ким, здружений, (- звірів) по¬ 
добуваний, що водиться. 

В(>ДКА сивуха, я' гіркі, пінна, г. трунок, д. го- 
рівка, (варена з медом) варенуха, (запечена) за- 
пікінка, ев ледащиця, живі-, зелений змій, аді- 
мові /ббжі/ сльози, скажене молоко, скляний 
бог, ж. божа сльозі, (міцна) запрвдух; (домор¬ 
обна) самогін, самогбн/ка/, самогоняра, /з буря¬ 
ків/ бурячінка; у3 алькогбль. 

ВОДНЬІЙ: -ЬІМ путем ВОДОЮ. 

ВОДОБОЯЗНЬ скаженйна. 
ВОДОВОЗ возгівода. 
ВОДОВОРОТ крутіж, нуртбвисько, (подій) ф. 
вир, ок вирбвиння. 

ВОДОКАЧКА г. водотяг. 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЬШ водостійкій. 

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ водовідгбнний. 
ВОДОПАД & пк *водоспідний. 
ВОДОПРОНИЦАЕМЬШ водокрізький, водоне- 
стій-, к" водопроникливий. 

ВОДОПРОНИЦАЮЩИЙ водопроникливий. 
ВОДОСБРОС рк водожбух. 
В ОДР УЖАТЬ застромляти: в. знімя стави- /за- 
стромля- пріпор; 
—й з. що ставить п., © с-и піднбсити п.; 
-йся/-ьій піднбшуваїшй, стівле-, підійма- 0; 
ВОДРУЗЙТЬ застроміте 0. 

ВОДЬІРЬ поводйр, старчовбд, повожітай. 
ВОЕВАТЬ вести війну, (з ким) бу- в стіні війни, 

а. стоя- на воєнній стопі; в. с ветряньіми мель- 
ннцами проти вітру піскбм сіпати; 
—й що воібє, звйклий воювіти, втягнутий у вій¬ 
ну, обтяжений війною, борбць проти чого, вбя- 
к(з), вбїн, пк войовничий, бойовій, ф нескоре¬ 
ний, протиббрчий, б у стіні війні; -й нарбд не- 
скбрений нірід, нірід у борні, нірід-вбїн; -щая 
стороні учісник війні, стороні у війні, супро¬ 
тивна с.; -щие стріньї країни у стіні війні. 

ВОЕІШОШІЕННЬІЙ бранець. 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ к. військовйк. 
ВОЕННЬІЙ: -ое положение стан облоги; -ая 
фірма к. уніформа, г. однострій; в -ой фбрме 
уніформбваний. 

ВОЖАК: р‘ вожака © пк ватйгів. 
ВОЖАТЬІЙ старчовбд. 
ВОЖДЕЛЕНИЕ хіть, к8 хотячка; с -ием (дивит¬ 
ися) зальбгно, о. як кіт на сіло. 

ВОЖДЕЛЕШЮ = с вожделением. 
ВОЖДЕЛЕННЬІЙ вімріяний. 

ВОЗБРАНЯТЬ: —й = запрещающий; 
-йся заборбнений, недозвбле-. 

ВОЗБУЖДАТЬ будити, розбуркува-, (проти) 
накручува-, бури-, (в серцях) сія-, (претенсії) 
заявля-; в. гнев в ком гніва- кого; в. діло заво¬ 
ди- спріву; в. жалость к кому викликі- жаль 
до кого; в. желание /охбту/ в ком заохбчува- 
/під-, роз-/ кого; в. иск = предьявлять и.; в. 
негодовіние в ком обурюва- кого; 
-іюще (говорити) трибунно 0; 
—й що збуджує, з-й 34, збудник, для збуджен¬ 
ня, пк збудливий, збуджувальний, збуд-, збурю¬ 
вальний /під-/ + %, баламут-, серцезворУш-, (- 
музику) вулканіч-, п° поривущий, рв збудження, 
с* збуджуй- [збуджуй-праця]; -й аппетит збуд¬ 
ник апетиту /охота до Ідла/; -й дело позивіч, 
порУшув- спріви; -й жела'ние з-й розпалі- ба- 
жання; -й ннтербс з-й заціківи-; -й иск пози¬ 
віч, позбвник, позивіль-; -й отвращение з-й 
вйклика- огиду; -й подозрение з-й вйклика- пі- 
дбзру, ("дуже/ підозрілий кому, з. ідозрбнний; -й 
сомнение сумнівний; -й страсти /горічку, 
гін-, волненне/ ажіотіжний; -й судебное діло 
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(приватно) позивіч, (органами) ініціятор судо¬ 
вої справи; 
-йся/-мй збуджуваний, розпалю-, зворушу- 
/по-/; -я © запальний, запалистий, ск -збудний 
[самовозбуждающийся самозбудний]; -мй 
(проти кого) наструнчува-, підбурю-, під’ю¬ 
джу-, накручу-, розбурку- 0; 
ВОЗБУДИТЬ: в. в ком что г. розхвилювати в 
кому що; 
-ймьій легко збуджуваний, пк збудливий 0; 
ВОЗБУЖДЕН: в. до крййности кто пблум’я 
пала в чиїй душі; 
ВОЗБУЖД&ННМЙ роз’ятрілий 0; 
ВОЗБУДЙТЬСЯ роз'ятріти 0. 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ок розхвильбвання; в состоя- 
нии нервного -ия (сидіти) як на голках. 

ВОЗВЕЛЙЧИВАТЬ прославляти, славослбви-, 
підноси- на щит /п’єдестал/, кади- (тиміям /фі¬ 
міам// кому, 
—й що звелйчує, з-й звелйчувати, звелгічник, 
величань-, для звелйчення, пк величальний, воз- 
велгічливий+ %; 
ВОЗВЕЛЙЧИВАТЬСЯ ок величатися; 
-йся/-ьій /во/звелйчуваний, прославлю-, піднб- 
шу- на щит /п’єдестал/. 

ВОЗВЕЩАТЬ оголбш/увати /про-/, голоси-, У 
вістй-, вістува-; 
—й що ~ує, сповістйтель, /про/вісник, пк прові¬ 
снику вістівшій; -й начало заспівнйй; 
ВОЗВЕСТЙТЬ ознаймйти 0. 

ВОЗВОДИТЬ: в. в герби героїзувати; в. в закбн 
узакбнюва-; в. в принцип узасаднювати, виз¬ 
нала- за пргінцип, оберті- у прйнцип; в. в ранг 
вивйщува- до рангу; в. в степень підноси- до 
стйпеня, г. степенува-; в. напраслину на звб- 
ди- наклеп на; в. обвинбние на них винува- їх; 
—й що зводить, зайнятий зведенням, с-и зводи¬ 
ти, будівнйк чого, рк зводій, пк = строящий; -й 
в кумйрьі кумиротвбрець; -й обвинбние /пе¬ 
ню/ = обвиняющий; 
-йся/-ймьій звбджуваний, споруджу-, будб-, 
(до вищого степеня) м. піднбшу-; 
ВОЗВЕСТЙ (житло) ф. зіп’ясти, відбехка-. 

ВОЗВРАТ (боргу) відданий. 
ВОЗВРАТНЬІЙ ок назадній, (тиф) ніворотний; 
на -ом путгі по дорбзі назад. 

ВОЗВРАЩАТЬ /по/вертати, (собі своє) відзгіск- 
ува-; в. к жйзни воскреша-; 
—й що верта, зг-й повернути, пк поворбгаі[и]й, 
к" повертальний, © з поворотом, повертаючи; 
-й к жйзни воскресйтель; -й свободу визволй-; 
В ОЗВРАЩАТЬСЯ завертітися 0; в. на круги 
своя вертітися на круги своя; 
-йся/-ьій повертаний, пбворбтець, пк поворот¬ 
ній; -я що повертіється, зм-й повернутися, на 
дорбзі назйд /додбму/, (тиф) ма ніворотливий, 

рк бумеранговий, ск -бумерінг [-щаяся пружгі- 
на пружгіна-бумерінг]; -я к жйзни воскреші- 
ний, воскрешува-, відрбджува-, ок воскресін-; -я 
к проблбме готбвий воскресгіти проблему; -я с 
берега м° відпускник з берега; -щееся созна'н- 
ие відроджувана свідомість; 
ВОЗВРАТИТЬСЯ: в. восвояси /несблоно хле- 
бівши/ вернутися, з’ївши бблизня; 
-вшийся повернений, 0. 

ВОЗВРАЩЕНЕЦ пбворбтець, к" повернен-, по- 
вертін-. 

ВОЗВЬІШАТЬ вивйщувати, (дух) ушляхетню-; 
в. кого в чьих глазах вивищу- кого перед ким; 
ВОЗВЬІШАТЬСЯ височіти, тяг/ну/тгіся до н 6- 
ба, п° пігорби-, (над ким) вивйщува-; 
—й що піднбсить, з-й піднбстй, звгіклий /с-и/ пі¬ 
дноси-, пк /намірі шляхетні/и/й, високий, велгі- 
чний, ок в-небо-клйч-, високолет-, високодУм- 
± вдохновляющий; 
-йся/-ьій вивгіщуваний, піднбшу-; -я що височ¬ 
іє, розтягнутий до неба, гордий своєю висотою, 
пк небосяжний, підхмір-, ок піднбсистий; 
ВОЗВЬІСИТЬСЯ зійтй на Олімп, сті- /підня¬ 
тися/ на п’єдестіл; в. в чьем мнбнии вгірости в 
чиїх очіх; 
-вший/ся/ 0; -я к" вйвшцений,. 

ВОЗВЬІШЕНИЕ (що) вгімостка, (чиє) вйвищення. 
ВОЗВЬІШЕННО о. на висбкій нбті. 
ВОЗВЬІШЕННЬІЙ (- мрії) високолетний, над- 
ХМІр-, ВИСОКОСЯЖ-, 4? несуєт-, У вознісе-, (- мі¬ 
сце) д. висбч-, (- думку) високого польбту, г. п° 
піднеслий. 

ВОЗВЬІШЕННОСТЬ горббвина, (думок) висбк- 
ість, велйчн-, У вознесен-. 

ВОЗГЛАВЛЯТЬ: в. шествие вістй перед; 
—й що очблює, покликаний очолити, голові, 
ватажбк, провіднгік, керів-, /поставлений/ на 
чолі, пк головній, провідний, чільний; 
-йся/-мй очолюваний /на чолі з/ ким. 

ВОЗГЛАШАТЬ вигукувати; 
—й = восклицающий. 

ВОЗГОРАТЬСЯ: -йся що займіється, з-й зайня¬ 
ти-, пк займистий, спалахУщий; -я желінием о- 
гбртаний /пбйма-/ бажінням. 

ВОЗДАВАТЬ (за добро) платгіти, нагорбджува- 
кого, (за гріхи) карі-; в. пбчести кому складі- 
шіну кому, вшанбвува- кого; 
—й що воздає + дающий; -й благодарность 
вдячний, © складаючи подяку; -й дблжное /пб¬ 
чести/ що вшанбвує, пк шанувільний, © відда¬ 
ючі належне; -й пбчести = оказьівающий п.; 
-йся/-мьій воздіваний /від-/, пліче-. 

ВОЗДАЯНИЕ ок воздіча. 
ВОЗДВИГ/АТЬ: -п(ея) > ВОЗВОДИТЬ; 

~НУТЬ: -ший на костйх © звівши на кісткіх. 
ВОЗДЕВАТЬ: в. руки простягіти вгбру руки; 
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—й руки = вздевающий руки. 
ВОЗДЕЙСТВИЕ фР тиск [под -ем під -ом]. 
ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ справляти дію, (уперто) 
тгісну-; 
—й що діє, з-й справити дію 0, пк дійовий, -й 
грубой силой звиклий діяти грубою сйлою; -й 
сйлой примера з-й бу- за приклад; ± влияю- 
щий, действу-;. 

ВОЗДЕЛЬЮАТЬ: —й що обробля 0, з-й оброби¬ 
ти, зайнятий обробкою, оброблювач, обробник, 
пк обрбблювальний + %; 
-йся/-ьій оброблюваний, (- рослини) вирощу-. 

ВОЗДЕРЖАНИЕ, ВОЗДЕРЖАННОСТЬ повз- 
держливість, повстргімли-, к. пбвстрим. 

ВОЗДЕРЖАННЬІЙ повздержливий, повелім-. 
ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ: в. при голосовйнии не 
голосувати, утримуватися від голосування; 
-йся що утримується, зм-й ухрйматися, пк здер- 
жливий, г. повздержли-; -я от вьіска'зьіваний 
© воліючи не висловлюватися, скупий на слов- 
а; -я от едьі що постить, пі[б]сник; 
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ зуміти стриматися; в. при 
голосовании утргіма- від голосування; 
-вшийся 0. 

ВОЗДУХ: в. - можно опьянеть! повітря - хоч 
пий!. 

ВОЗДУШНОЗАКАЛИВАЮЩИЙСЯ гартова¬ 
ний повітрям. 

ВОЗДУПШЬІЙ (ефірний) легкий-легісінький; (- 
електролінію) наземний, (- вино) легкобрйз-, 
(стеження) © з повітря [-ое наблюдение сте¬ 
ження з п.]; -ая похбдка легкй^-легісінька^ хо- 
дй; -ьіе замки к. захмйрні замки. 

ВОЗЗРЕНИЕ опінія. 
ВОЗИТЬ: -й що возить, с-и возити, призначен¬ 
ий /зм-й/ завози-, візник, возій, пк т. возйльний; 
хорошб -й везучий; 
-йся'/-гімьій вбжений. 

ВОЗИТЬСЯ2 колотгітися, товк-, крути-, пбрпати- 
(ся), шпбртатися, (в чому) куйбвди-, д. ґуздра-; 
в. с чем розводи- з; 
-йся2 що товчеться 0, звйклий /с-и/ ТОВКПІ-, 
пшбртало, пк вовтузливий; ± копошащийся; -я 
с чем заклопбтаний чим. 

ВОЗЛАГАТЬ ок сполягати; в. яа кого здава- на; 
в. надеждьі ма- надію, фР роби- ставку; в. на 
себя' бра- на свої плечі; не -бй иллюзий на то, 
что ф. ти не дивйся, що; 
--й що поклада, уповноважений /зм-й/ поклас¬ 
ти, покпадач, © докладаючи; -й задания дору- 
чйтель завдань; -й надбждьі на з надіями на; -й 
ответственность покладач відповідбльности; 
-йся/-ьій кладений, поклада-, доруча- 0; 
ВОЗЛОЖЙТЬ з. сположгіти; в. вину на кого 
звинувати- кого; в. на себя обя'занность взя- 
на себе /ф. на свою голову /шйю/ повинність 

/обов’язок/. 
ВОЗЛЕ: в. берега при березі; в. стола при столі. 
ВОЗЛОЖЕНИЕ: с -ием на кого поклавши на 
кого, доручйв- кому. 

ВОЗЛЮБЛЕННЬІЙ облкіблений, облюбенник; 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ о. дама серця. 

ВОЗМЕЩАТЬ (шкоду) кмпенс/увати, поповню-. 
—й що ~ує 0, з-й /зм-й, зг-й/ ПОКрЙТИ, відшкодів- 
шік, покривач, для покриття, п" = %, рк від- 
шкодбвчий, відшкодівшій; -й ущерб /убьітки/ 
платник відшкодбвання /компенсації/; 
ВОЗМЕЩАТЬСЯ п° реваншуватися 0; 
-йся/-бій відшкодбвуваний /від шкоду-/, покрй-, 
поповню-, оплйчу-, компенсб-, надолужу- 0; 
ВОЗМЕСТЙГЬ: -ймьій легко покрйваний, к" 
відшкодівнгій; 
ВОЗМЕЩЕННЬШ покритий, оплачений 0. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ: в в. /для -ня/ убьітков на по¬ 
криття/відшкодбвання, с° відшкодува-/ втрат. 

ВОЗМОЖНО можлива річ, фР мабуть, чи не [он, 
в., спрбсит він, м., чи не спитає], жґ дивгісь 
[рано, в., будут рано, д., будуть], глядй [и в. до- 
учитея і г., доучиться]; внолнб в, мбже й так; 
ВОЗМОЖНЬІЙ (жених) кР потенційний. 

ВОЗМС)ЖНОСТЬ змога, нагода [иметь в. мати 
нагоду]; нет /никакбй/ -ти годі, нема як; не 
бьіло -ти годі булб, не булб як; по -ти як є наг- 
бда, як/о/мога, гд як змбга, якщб вдасться; по 
-ти вьіше /уже +/ якмбга вйще /вужче +/. 

ВОЗМУЖАНИЕ г. дбріст; гбдьі -ния г. дороста¬ 
ючі рбкй. 

ВОЗМУЩАТЬ оборювати, (плесо вод) бурити; 
—й що оборює, з-й обурити, підбурювач /з-/, 
баламут (а/, колбтник, пх обурливий /з-, під-/, 
баламутли-, т. збурювальний, р" збурення, ± 
волнующий; 
ВОЗМУЩАТЬСЯ о. кипіти душбю 0; 
-йсяЛьїй збурюваний /о-/, сколбчу-, збаламуч- 
у-, колочений, баламуче-; -я що обурюється, 
обурений, (ким) пбвен обурення до кого. 

ВОЗНАГРАЖДАТЬ /ви/нагорбджувати, дава- 
нагорбду. (за зло) відплачу-; -дгі Госпбдь! Біг 
заплать!; 
—й що дай н., покликаний нагородити, давець 
нагорбди, пк = %, © даючй нагорбду; 
-бій (ви/нагорбджуваний, віддячу-; 
ВОЗНАГРАДЙТЬ: -вший 0. 
-ймьій легко нагорбдасуваний /віддячу-/. 

ВОЗНАГРАЖДЙНИЕ премія, плата, компенса¬ 
ція. 

ВОЗНАМЕРИВАТЬСЯ націлювати-, мати намір; 
-йся що має н., націлений, ріше-, запале- намі¬ 
ром, г. настйвле-, пк готбвий, о. з наміром; 
ВОЗНАМЕРИТЬСЯ за/по/взятися, заторі- на¬ 
міром, забрати /собі/ в гблову, узя- собі думку; 
-вшийся готбвий, 0. 
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ВОЗНЕСЙНИЕ п° в-небо-взЯття. 
ВОЗНИКАТЬ (в думці) виринати, сплива-, (не в 
думці) /на-/, зав’язуватися, г. насува-, фР захбд- 
ити [-ает опасность /неободйм- +/ -ить небез¬ 
пека /потреба +/]; в. в воображении уявлятися; 
в. в сознании зарбюва- в голові; -ает вопрбс г. 
насувається питання; 
—й що виника 0, /цілком,/ новий, досі неспосте- 
рбжений, (в уяві) уявлюва-, вирою-, нарбджу- 
/за-/, і. новотвір, пк новоявлений, фР можливий 
[-й при хранбнии м. під час зберігання], к" ви- 
никЯльний, п° = -икший; внезапно -й раптов¬ 
ий, з раптовим початком; -й в памяти уЯвлюв- 
аний, зарбю- у пам’яті; 
ВОЗНШШУТЬ з. скластися [-кнет недовбль- 
ство складеться недогода], г. заіснувати [-ик 
крйзис -ла кргіза], фР зайти [-ик спор зайшла 
суперечка] 0; -нет фР буде [-нет пожар б. поже¬ 
жа]; бели -ет необходймость якщо зайде потре¬ 
ба /буде треба/, жґ як до чого пргійдеться; 
-икший посталий, вгіник-, п° нововста-, (в дум¬ 
ці) вйзрі-, 0; -й в воображении уявлений. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ: при -ии фР у разі [при 
-ии пожара у р. пожежі]. 

возносить ставити /підноси-/ над усіма, (мо¬ 
литву) заноси-, твори-. У7 возсила-, вознбси-; 
—й що підносить, з-й /поклгіка-/ піднестгі, пк = 
%, © с-и возсила-; -й до небес схильний під¬ 
носи- до небес; -й молйтвьі з палкою молит¬ 
вою, палкгій молільник; 
-йся/-ймьій підтоптуваний /за-/, возсила- 0; -я 
небосяжний, вгбруйдучий, вгорубіжний, к" су- 
бліматйв-; -я ввьісь у небосйжному леті; 
ВОЗНЕСТЙ (на дусі) )Р возвгісити; 0. 

ВОЗНОСЙТЬСЯ )Р вознбсити- /під-, з-, ви-/, (- 
душу) рости вгбру, (на небо) возліта- /з-/; фР вй- 
соко нестгіся; (над чим) ставати над; & і. *во- 
знесіння; 
ВОЗНЕСТЙСЬ: в. духом помолодіти серцем. 

ВОЗНЙ ок вовтузнЯ, (метушня) рейвах. 
ВОЗОБЛАДАТЬ > ОБЛАДАТЬ. 
ВОЗОБНОВЛЙТЬ (бесіду) починати знову, 

—й що поновлює, зг-й поновити, зайнЯтий відн¬ 
овленням, понбвлювач /від-/, пк віднбвлювальн- 
ий + %, рк відновний, ± восстанавливающий; 
-йся/-ьій поновлюваний /від-/, пк нЯворотливий; 
ВОЗОББЮВЙТЬ: -вший/ся} 0; -я відновле¬ 
ний /по-/; 
-ймьій з-й відновитися, віднбвнгій, легко від- 
нбвлюваний. 

ВОЗРАЖАТЬ мати проти, пербчи- Ір. -тися/; 
—й що має п. 0, готовий заперечити, схйльний 
заперечува-, суперечник, заперечувач, спросто- 
ву-, із запереченням на устах, пк заперечливий, 
рк спростовчий; -й кому незгідний з ким; -й 
прбтив чего незгідний з чим. 

ВОЗРАСТ: предельпьій в. крайній вік; в -те вік¬ 
ом [віком до трьох літ], фР мавши [в -те пяти 
лет мавши 5 років]; человбк в -те вже немоло¬ 
дий, літній чоловік /людйнаІ; в пожилбм -те на 
/під/ старість; в зрелом -те в літах; соответст- 
венно -ту по літах; по -ту завстаршки, віком, 
(добирати) відповідно до віку; по своєму -ту 
1. своїм віком, 2. на свої літа. 

ВОЗРАСТАНИЕ фР рбзріст. 
ВОЗРАСТАТЬ збільшуватися; 

--й що зроста 0, збільшуваний, нарощу-, щораз 
більший /вшций, дужчий +/, пк росту-, от. висхі- 
днгій, вгорубіж-, ск зростай- [зростай-протест], ± 
восходящий; -щие требования щорЯз вищі 
вимбги; 
ВОЗРАСТЙ (- ціни) підекбчити; 0; 
-беший зрбслий /під-/, 0; 

ВОЗРОЖДАТЬ воскреш/ати, відрбджува-; 
—й що ~а 0, з-й відродйги, відрбджувач, )Р вос- 
креейтель, пк воскресиш,//1 відрбдницький+%; 
-йся/-ьій відроджуваний; -я рк воскресущий, во- 
скресенний, ренесанс-, ренесансовий, відрбдли-; 
ВОЗРОДЙТЬСЯ (- флору) п° відзеленіти; 0. 

ВОЗЧИК хурман. 
ВОЗЬШОЕТЬ: -вший дЄйствиє що подіяв, о. з 
реальним наслідком. 

ВОЙНСТВУЮЩИЙ войовничий. 
ВОЙСТИНУ воістину, (на початку мови) фР так 
такй, (в кінці мови) еге-гЄ-ж!. 

ВОЙНА п° погулЯння [криваве п.]. 
ВОЙТЙ > входить. 
ВОКЗАЛ г. двірець. 
ВОКРУГ довкруж, (кого) ок поббіч; в. да бколо 
навкружкй, рк кблом /кблом-кблом/ і навкбло. 

ВОЛ (великий) буйвол; м" о* волове; 
ПО-ВОЛОВОМУ воляче, по-волячому. 

ВОЛЕВОЙ вольовитий. 
ВОЛЕИЗЬЯВЛЕНИЕ: путем -ия вольною вб- 
лею. 

ВОЛЕЙБОЛ г. відбгіванка. 
ВОЛК: как -кЯ ви корми, он в лес ембтрит во¬ 
вка у плуг, а він у луг, хоч як вбвка годуй, він у 
ліс дивиться. 

ВОЛКОДАВ вбвчур. 
ВОЛНЕНИЕ (соціальне) іс зрушення. 
ВОЛНЙТЕЛЬІШЙпотерпальний, переживань-. 
ВОЛН/ОВАТЬ бентЄжити, хвилюва-, розбентЄ- 
жува-, о. бра- за серце /душу/; в. до глубиньі 
души переверта- все всередині, добиратися до 
оЄрця; не -ует кого головЯ не болйгь кого; 
—й що хвилює 0, з-й схвилювати, пк бентЄжли- 
вий, бентежний, серцезворуш-, животрепЄг-, за- 
хбпливий, гостроціка-, с. збурли-, бунтівлгі-, ок 
розворушли-, (- тему) пекучий, (стиль) ліричн¬ 
ий, емоцій-, вогнЄн-, з” хвилюючий + %; -щие 
собьітия гостроцікаві події; ± возбуждающий; 
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-ующе розхвильовано /с-/ 0, аж за серце бере; 
ВЗВОЛНОВАТЬ розбенгежити /з-/, зворуши-, 
збури-, розбурха- 0, о. опали- серце, (до глибш¬ 
ії душі) дістб-, переверну- все всередині, (море) 
збурюй-; 
-вший/ся/ 0; -я схвильований /роз-/, розбурха-, 
збуре-, збентеже- /роз-/, зворуше-, (- море) збу- 
руне-, 0; 
ВЗВОЛНОВАННЬІЙ розбентежений 0; 
РАЗВОЛНОВАТЬ перевернути душу кому 0; 
ВОЛНОВЛїЬ/СЯ/ (-море) бурунити/ся/; 
ВОЛНОВАТЬСЯ о. уболівбти /умліва-/ сер¬ 
цем, місця собі не знахбди- 0; 
-йся занепокоєний, збентеже-, розворуше-, збу- 
дже-, розтривбже-, розхвильбва-, знервбва-, (о- 
кеан) розбурха-, збуре-, кипучий, ок хвильовй- 
тий, (- море) бурунис-; 
РАЗ»»»СЯ зворохббитися, дістати трему 0; 
-вшийся розхвильований, (океан) розбурха-, 
розбуруне- /з-/, © раптом такий розбурха-, з 
перевернутою /0/ душею. 

ВОЛНООБРАЗНЬШ ХВИЛЯСТИЙ. 

ВОЛОКНИСТИЙ з. ликуватий. 
ВОЛОКОМ поповзом, плбзом, пбчовгом, пбсу- 
вом, пбволоцьки, сбвом. 

ВОЛОСАТЬІЙя' волохач; в. человек волосатик. 
ВОЛОСЙСТЬІЙ волохатий. 
ВОЛОСОВЙДНЬШ волоскуватий. 
ВОЛОСЬІ з6 вблос [побелели в. побілів в.], (на 
виду) заріст. 

-ВОЛОСЬІЙ: золото/волбсий /срібно-, сиво- +/. 
ВОЛОЧЙТЬ: —й 1. що тягне, 2. що /мн хто/ во- 
лбчить, с-и волочгіти, р-й проволочи-, воло¬ 
чильник, волочій, пк волочильний. 

ВОЛОЧИТЬСЯ дибуляти, диба-, плестися, г. 
воліктися, (за жінками) о. пуска- в зальбти; 
-йся 1. плетущийся + шкандиба, пк І- крок! че¬ 
репашачий, о. дибуль-дибуль; -щаяся похбдка 
хода як-не-своїми-ногами, хода шкандиби; 2. 
що волбчиться, звиклий волочгітися, і. хвіст, за- 
льбтник, залицяль-, джиґун, баламут/а/, швид¬ 
кий на зальбти, с° ловелас. 

ВОЛОЧЬ: -кущий що тягне /по землі/. 
ВОЛХВОВАНИЕ відьмування, волшбб —*■ во- 
рож-, г. ворожбитство. 

ВОЛШЙБНЬІЙ магічний, чаклунський, відьма¬ 
чий, чародійний, г. ворожбйтський 

ВОЛШББСТВО: будто по -ству наче по щучо¬ 
му велінню. 

ВОЛЬІНІЦИК волинкар. 
ВОЛЬІНЬ: житель -ьіни волиняк. 
ВбЛЬНИЧАТЬ дозвол/яти собі; 

—й що -я с., схйльний ♦, с. свавільник, свавблець. 
ВОЛЬНО! в" спочинь!. 
ВОЛЬНОДУМСТВОВАТЬ су дисидентствувати; 

—й що вільнодумствує, звиклий -ствувати, 

вільнодумець, дисидент, пк -ний, рк вільнод^м- 
чий, вільномисний, с. геретйч-, с° єретйч-. 

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯТЬСЯ: -йся доброволець, 
ик/г. охбчий. 

ВОЛЬНОПРАКТИКУЮЩИЙ (лікар) з приват¬ 
ною практикою. 

ВОЛЬНОСТЬ (у стосунках) панібратство; 
ВОЛЬНОСТІ І2 привілеї. 

вбльньш неуярмлений, (вибір) непримусбв- 
ий; -ьіе дшгже'ния г. руханка; каждьш вблен в 
свойх поступках /суждениях/ кбжен має волю 
у своїх діях /пбглядах/, о. вбльному - воля; от 
-ого їж-не-хбчу, берй-не-хбчу, від пуза, хоч за¬ 
лийся; по -ому нбйму вільнонайманий. 

ВОЛЯ (народів) свобода, незалежність, фР ласка 
[на-люБбжьюнаБбжу -ку], (рабам) визволен¬ 
ня, звільне-, (птахам) благодать, лахвб; в. Ва¬ 
ша як собі хбчете; сила -ли вольовйтість; с бо- 
льшой сйлой -ли вольовитий; -ей-невблей хб- 
ч/'ещ)-не-хбч/'ещ/, рад/а/-не-рбд/а/, раді-не-раді, 
о. хібб хбчеш? - мусиш!; -ею судеб волею Про¬ 
видіння, Провидіння хотіло, щоб...; по -ле слу- 
чая волею вйпадку. 

ВОН фР аж [вьінес в. за дверь виніс аж за двер- 
і], ф. киш [в. отсібда! к. звідси!]; в. (он6) что! 
так ось у чім річ!; в. там онде, /о/там-б; в. іуда 
туди-б; из ря'да в. вьіходящий нечуваний, фа- 
нтастйч-, несосвітен-, несотворен-, несвітній, 
що переходить усі межі. 

вбНА жґ аж он [вбна где /скблько +/ аж бн де 
/скільки +/]. 

ВОНЗАТЬ впин/бти ^/уп’ясти/, вганя- /за-/; 
--й що -б, колій, О вганяючи; 
ВОНЗАТЬСЯ: в. сверлбм ок всвердлюватися; 
-йся/-ьш устромлюваний, уштрйку- 0; 
ВОНЗЙТЬ (ніж) всадйти, вгородй-, затопй-. 

ВОНЮЧКА з0 тхір, скунс, (газета) смердюха. 
ВОНЯТЬ недббре пбхнути, дава- залах; не ела 
душй чесноку, так и не -гіет не їла душб час¬ 
нику, не буде й смердіти; 
—й що смердйть, просмбрджений, пк смердю¬ 
чий, © тхір, смердюх, о. з недббрим збпахом; 
ЗАВОНЙТЬСЯ засмердітися; 
-вшийся засмерділий, засмерджен-, б; 
ПРОВОНЙТЬСЯ протанути, просмердітися; 
-вшийся просмерділий 0. 

ВООБРАЖАТЬ ок фантазувати, клбс- /брб-/ в 
гблову, бачи- в думці /уяві/, фР собі дУма- [что 
тьі -аешь? що ти собі думаєш?]; 
--й що уявля, захоплений фантбзіями, багбтий 
думкою; -й о себб висбкої думки про себе; 
-ий уявлюваний, пк фантазій-, уяв-, гбда-, фік- 
тгів-, г. сповйд-; 
ВООБРАЗЙТЬ забрати /«зі-/ собі в гблову 0; 
-ймьій легко уявлюваний, пк уявленний. 

ВООБРАЖЕНИЕ: с богатьім -ием п° багбтий* 
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думкою._ 
ВООБЩЕ-ТО загалом, /іцо/прйвда, фР насправ¬ 
ді, в дійсності, здебільшого, правду /по прйвді/ 
казавши, щиро кажучи. 

ВООДУШЕВЛЕНИЕ ентузіязм, наснага. 
ВООДУШЕВЛЕН НО з ентузіязмом. 
ВООДУШЕВЛЕННЬІЙ> ВДОХНОВЙННЬІЙ. 

ВООДУШЕВЛЯТЬ окргіл/ювати, наснажу- дод¬ 
авати духу, підноси- на дусі, запйлюва- /сбрце/, 
носії- мов на крилах; 
—й що ~ює, р-й запалити, пк надихущий, запа¬ 
лю-, пориву-, наснажливий, снаговитий, снаж- 
ливий, фР пафосний, творчокрилий, гд порива¬ 
ючий + %; 
ВООДУІПЕВЛЯТЬСЯ воскресати душею 0; 
-йся/-ьій надих/ув/аний, запалюва-, окрилю-, 
наснажу-, підношу- на дусі, © чуючи крила; 
ВООДУШЕВЙТЬСЯ окрилитися, п° почати 
крила; -ился кто віфосли крила в кого. 

ВООРУЖАТЬ збрбїти, озброюва-, (технікою) 
обладнува-, оснащува-, (словесно) настренчува-; 
—й що озброює 0, з-й о4, с-и озбрбю/ва-, ~вач, 
обладну-, наструнчу-, пк озбрбйчий /-ний/ + %; 
-йся/-ьій 1. збрбєний, озбрбюва-, 2. обладну-, 
настренчу-; -я терпением готовий терпіти; 
ВООРУЖИТЬ вйзброїти 0; 
ВООРУЖИТЬ/СЯ): -вший/ся/ 0; -вшийся о- 
збрбєний, пк повнозбрбйний; 
ВООРУЖЕНЖЬІЙ вйзброєний 0; в. с головьі 
до ног в. як до ббю /з голови до ніг/ 

ВООРУЖЕНИЕ: в пблном -иии при всій зброї. 
ВООЧИЮ вочевидь, (уздріти) фР на свої бчі. 
ВО-ПЕРВЬІХ..., ВО-ВТОРЬІХ 1. це раз..., це 
два, 2. одне /те/, що... друге (те), що, 3. це раз, а 
друге [во-н. я л&г, во-в. - заснул 1. я ліг - це 
раз, заснув - це два, 2. однб, що я ліг, друге, що 
заснув, 3. я ліг - це раз, а друге - заснув]; во- 
п...., во-в...., в-третьих..., (на початку мови) 
раз..., друге..., третє.... 

ВОШІТЬ волати, дер- гбрло, ґвалтува-, лементу- 
ва-, ок лементі-; в. без умблку визбйкува-; 
—й що вола, крикун, звйкпий /с-и/ ♦, горлодер, 
г. галйй/ко/, о. із крйком /збйк-/, ± кричащий; -й 
благйм матом розрепетбваний, з дйким крйком; 
ЗАВОШІТЬ (різко) галаснути. 

ВОПИЯТЬ кричати, вола-; 
-ібщий зм-й заволати, (факт) кричущий, © = 
вопящий; гблос -его в пустьіне крик /голос/ 
крикуна в пустелі /пустгіні/. 

ВОПЛОЩАТЬ втілювати; в. в жизнь г. перево¬ 
ди- в життя; 
—й що втілює, поклйканий /з-й/ втілйти, втілю¬ 
вач, пк рк втільчий + %, р’ втілення чого [-й хй- 
ос в. хаосу], © втілюючи; 
-йся втілюваний; ± ОЛИЦЕТВОРЯТЬ; 
ВОПЛОТЙТЬ: в. в жизиь покликати до життя; 

ВОПЛОТИТЬСЯ: в. в кого о. влізти в чию 
шкуру; в. в брбнзе забронзовіти; 0; 
ВОПЛОЩЕННЬЕЙ: -ая мудрость втілена му¬ 
дрість, жґ (там) такйй мудрий, такйй мудрий. 

ВОПЛОЩЕНИЕ: в. покбрности втілена покбр- 
а, о. покірний як теля, жР (там) такйй покір¬ 
ний, такйй покірний. 

ВОПЛЬ збйк; 
вбили ЗОЙКІТ. 

ВОПРЕКИ фР мгімо; в. всему попри все, фР такгі 
[в. всему, он пришел він т. прийшов]; в. вьір- 
аботанной практике о. через голову; в. неже- 
ланию через не хбчу; в. ожиданию фР якраз і 
[я, в. о., пришел я якраз і прийшов]. 

вбПРбС гРн запитання, фР справа [в. не в хлббе 
с. не в хлібові]; зто совсем другбй в. це збвсім 
инша річ; по -су о чем у справі про що; под -ом 
під знаком питання. 

ВОПРбСЙК питаннячко. 
ВОІІРОСЙ'ГЕЛЬНО (глядіти) допйтливо; 
ВОПРОСЙТЕЛЬНЬШ: в. взгляд допйгливий 
погляд, пбгляд-питйння, питай-погляд. 

ВОПРбСНИК к. анкета. 
ВОПРбСНЬІЙ (бланк) к. анкетний. 
ВОПРОШАТЬ: -ающе (заглядати) як сорока в 
кістку; —й = спрашивающий. 

ВОР крадУн, д. украдгіга; & крадькб; не пбйман 
- не в. не спіймав - не кажй, що злбдій. 

ВОРКОВАТЬ: —й що воркує (голуб) туркотлй- 
вий, воркітлгі-, туркотібчий. 

ВОРОБЕЙ & горобчик, гороблйха, горобеня. 
ВОРОВАТЬЕЙ хапкйй /на руку), крадькуватий. 
ВОРОВАТЬ красти, о. дбвгі рУки мати; 

--й що краде, звиклий /привчений/ красти, злб¬ 
дій, крадій, хапкб, розкрадач, злодійка, з" хапо- 
кнйш, торбохват, пк окР крадкічий, хаповйтий, 
о. з довгими руками; -й с детства злбдій змал¬ 
ку; 
-ьій крадений, розкрада- 0. 

ВОРОВСКОЙ ок крадійський; -ое время краді- 
вщина. 

ВОРОЖБА (словесна) заклинання, г. прймівка. 
ВбРОН: в. -ну глаз не вьіклюет крук крукові 
бка не видере. 

ВОРбНА: белая в. чбрна вівця; спитать ворбн 
ловити вітрів. 

ВОРОНКООБРАЗНЬІЙ лійкуватий. 
ВбРОТ: за в. и... за шкірку і.... 
ВОРОТИЛА фР грошорбб. 
ВОРОТЙТЬ (гори) вергати; (с души/ -ит /дУшу 

-ит/ нудить, вадить, не йде на душу, вст гидко, 
годі вйтрима-; нутро -ит все всербдині оберта¬ 
ється; как хочу, так н ворону своя рука - вла¬ 
дика, © мбре по коліна кому; 
—й 1. отворачивающий, 2. отвращаю-. 

ВОРОЧАТЬ: в. делами крутити ділами; в. /боль- 
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шйми/ деньгй- орудува- /оберта-/ грішми; 
—й що переверта, звйкпий /с-и/ перевертати, з-й 
переверну-, воротій, пк перевертацький + %, ск 
верни- [-й гбрьі вернгігора]; -й делами діляга, 
ґешефтмахер, скорохват; 
-йся/-ьій перевертаний 0. 

ВОРО/ШЙТЬ; -ХНУТЬ /по/рушити [не руш!]; 
ПЕРЕВОРОШЙГЬ (сіно) перевалкувати; 
ВОРОШЙТЬСЯ ворушитися; & заворушува-. 

ВОРЧАНИЕ ок буркбтнява. 
ВОРЧАТЬ: -й що буркоче, розбуркочений, зви¬ 
клий буркотати, буркотун, мймря, гарикало, пк 
буркі[о]тлгівий, гарйкли-; 
ПРОВОРЧАТЬ (як відповідь) відвбркнути, г. 
воркну- 0. 

ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЯЯ вісімнадцятка; се- 
мнадцати- сімнад-; пятнадцати- п’ятнйд-. 

ВОСКЛИЦАТЬ: —й що вигукує, крикун, горл¬ 
ай, ойкало, с* гукай- [гукайбатько] © гукаючи; 
-ьій вигукуваний 0. 

ВОСКРЕСАТЬ відраджуватися, вставати з мф- 
твих /з домовйни/, и. підійматися з попелу /ру¬ 
їн/, (у думці) пригадуватися; в. в воображении 
ставати в очах, як живе /-гій, -а, -і/; 
—й що воскреса, відроджуваний, відновлю-, ві¬ 
дтворю-, ожй-, воскрешу-, готовий воскресну¬ 
ти, майже воскреслий, пк воскресенний, воскре- 
сущий; 
ВОСКРЕСНУТЬ вдруге на світ народйгися 0. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ: как в в. по-недільному. 
ВОСКРЕШАТЬ відрбдасувати, поверта- до жит¬ 
ті, (в думці) пригідува-; 
—й що воскреша, з-й воскресйти, воскресгітель, 
п" воскресний, воскресгітельський; 
-бій = воскресающий + воскрешенний; 
ВОСКРЕСИТЬ п. пробудгіти до життя 0. 

ВОСКРЕШЕННЬІЙ воскреслий. 
ВОСКУРЯТЬ: -й фимийм = курящий ф.. 
ВОСПАЛЕНИЕ ма ок завбгнення. 
ВОСПАЛЯТЬ/СЯ/ (- рану) ок завбгнювати/ся/; 

—й що запінює, з-й розпалгіти, запалювач /роз-/, 
завбгню-, пк запальній, запалистий, заналющий, 
палкгій + %; 
-йся розпалюваний /за-/, завбгню-, збуджу-, © 
щораз палкіший; 
ВОСПАЛЕШІЬІЙ завбгнений 0. 

ВОСПАРЯТЬ: в. мьіслью молодіти дзімкою; 
-я'ет м. кто думка молодіє кому/в кого. 

ВОСПЕВАТЬ: в. кого співати сяйву кому, 
—й що оспівує, радий оспівати, звйклий оспіву- 
ва-, співфь /слави/, прославйтель, оспівувач, о* 
славослбв, пк = %; -й царя співець слави царю, 
вихвалйтель /прослави-, дармохвал/ царя; 
-йся/-ьій славлений, хвале-, оспівуваний, усла¬ 
влю-, ВИХВЙЛЮ-. 

ВОСПЙТАННИК годованець+воспитьгааемьш. 

ВОСПЙТАННОСТЬ виховання. 
ВОСПИТАТЕЛЬ виховнйк. 
ВОСПЙТ/ЬЮАТЬ о. довбдити до рбзуму; 

—й що вихбвує, з-й виховати, для виховання, 
зайнятий -ям, вихователь, г. виховнйк, пк вихо¬ 
вальний, виховйвчий + %; 
-йся/-ьій вихбвуваний, викбху-, виплеку-, ви¬ 
пещу-, вигодбву-, вихованець, годбва-, ^чень, ? 
коханчик, пк виховний; 
-вший/ся/ 0; -вшийся вихований 0; 
~АННЬШ: в. на чем о. замішаний на чім. 

ВОСПЛАЛПЕНЯТЬ/СЯ/ о* розжеврювати/ся/, /- 
душі) вулканізувати/ся/; 
—й що запалює, з-й запалйги, розпалювач, пк 
запалювальний, вулканіч-, запашбщий; 
-йся = возгорающийся + пк © палкий, запаль¬ 
ній, запйлистий; 
ВОСПЛАМЕНЙТЬСЯ розжевріти 0, /- людей) 
роз’ягріти. 

ВОСПОЛНЙТЬ: -й що попбвнює, 3-Й /зм-й/ по¬ 
повнити, попбвнювач /до-, за-/, пк = %, © с-и 
поповнювати; 
-йся/-ьій поповнюваний /до-, за-/ 0; ©. 

ВОСПОМИНАТЬ: —й = вспоминающий. 
ВОСПОМОЩЕСТВОВАТЬ спомагати кого, дк 
спомоггй, ■/ возмогтй. 

ВОСПРЕЩАТЬ: —й/ся/ = запрещающий/ся/; 
-ается зг не вільно. 

ВОСІГРИЙМЧИВЬІЙ перейнятливий, беручк¬ 
ий, чуткйй. 

ВОСПРИШІМАТЬ (світ) відчувати; 
—й що сприйма, з-й /зг-й/ сприйняти, сприймач, 
рецептор, пк сприйнятливий /пере-/, кГ рецепто¬ 
рний, ма перцептор-, перцептгів- + %; -й все 
всерьез безкритйч-; -й звуки сприймач звуків; 
-йся/-ьій спріійманий, легко зрозумілий, (нюх¬ 
ом) чутий, к" чутнйй. 

ВОСПРИЯТИЕ (світу) 4? відчуття. 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (рухів) удавання, повтб- 

ВОСПРОИЗВОДЙТЬ відтворювати, (рухи) пов- 
тбрювати, удаві-, (копії) розмнбжу-; 
—й що відтворює, з-й відтворити, відгвбрювач, 
розмножу-, пк відтворювали ний, репродукцій-, 
розмнбжуваль- + %, рк відтвбрчий; 
-йся/-ймьій відтворюваний, репродукб-, копій- 
б-, розмножу-, повтбрю-, уда-, пк відтворний, рк 
відтворенний. 

ВОСПРЯНУТЬ б* оклигнути /- думку) розпуст- 
й- крила; в. духом воскресну- духом, ожй- /по- 
молоді- (ндк молоді-// сфцем /душею/; -нет ду¬ 
хом кто відростуть крйла кому/у кого', 
-вший д. воскрбслий духом. 

ВОССЕДАТЬ: —й > сидящий. 
ВОССЛАВЛЙТЬ: -й > ПРОСЛАВЛЯТЬ. 
ВОССОЕДИНЙНИЕ злука. 
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ВОССОЕДИНЯТЬ злучати; 
~й що воз’бднує, 3-Й злучити, У єдинйтеяь, пк 
о* братущий + %; 
-йсяЛьїй (возз’єднуваний /об’-/, злучу-, пк ок 
воз’єднавчий. 

ВОССОЗДАВАТЬ творйти /ствбрюва-/ знову; 
--й що відтворює 0, з-й відтворйти, відтвбрю- 
вач, творець, пк відгвбрчий, ■/ творящий + %; 
-йся/-ьій відгвбрюваний, віднбвлю-, відбудо¬ 
ву-, твбрений /ствбрюва-/ знбву. 

ВОССТАВАТЬ: —й що повстає, зм-й повстати, 
повстанець, пк бунтівлйвий ± встающий; -й от 
сна пробуджуваний; -й штрек вгоруйдучий 
/вертикальний/ штрек; 
ВОССТАТЬ: в. ото сна ф. прокліпатись 0; 
-вший повстанець, повсталий, гі° повстЯнчий, 
повстЯнний, 0, ± взбунтовавшийся. 

ВОССТАНАВЛИВАТЬ відновляти, воскреша-, 
(зір) поверта-; в. сили г. відживати(ся/; 
—й що віднбвлює 0, з-й відновити, с-и ♦, від- 
нбвник, віднбвлювач /по-/, нг підбою-, вос- 
кресйтель, пк відновний, віднбвлюваль-, відбу¬ 
довчий, рк віднбвчий + %; -й зрение з-й повер¬ 
нути зір; 
ВОССТАНОВЙТЬ: в. сйльї /здорбвье/ г. вер¬ 
нутися до сил /здорбв’я/; 
-вший 0; 
-ймьій відновний, легко віднбвлюваний; 
ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ воскресати 0; 
-йся/-ьій віднбвлюваний /по-/, відбудбву-, ± 
воскрешаемьій; 
ВОССТАНОВЙТЬСЯ (після травми) цілкбм 
одужати, ста- на ноги, прийти /вернутися/ до 
здорбв’я, ст стЯти до лав; 
-вшийся відновлений /по-/, відбудова- 0, 0. 

ВОССТАНОВЛЙНИЕ віднбва, (зору +) г. при¬ 
вернення, ± ОБНОВЛЕНИЕ. 

ВОСТСЙС о* орієнт. 
ВОСТОРГ о* евфорія, нестяма від радощів; теля¬ 
чий в. телячі рЯдощі; приходить в неописуем- 
ьш в. нетямитися /умлівати/ з радощів; прийти 
в н. в. аж (мало ве) знетямигися /аж (мало не у- 
мліти )/ з радощів; (не/ бьіть в -ге (від чого) (не) 
умира- від, (не/ захбплюватися /бути зачарова¬ 
ним/ чим, (ве) скака- від захбплення, (ве) підст- 
рйбува- з радощів, (від кого) (ве) умира- за ким; 
в -ге от Вас без ума від Вас, захбплений Вами. 

ВОСТОРГАТЬСЯ приходити в екстЯз, (ким) пі¬ 
дноси- до небес /бу- готбвим розцілувати/ кого, 
+ бьіть в восторге; 
-йся (ким) (без міри, безмежно/ захбплений, ек- 
зальтбва-, з-й захотітися, готовий розцілувати 
кого, п’йний /сп’янілий/ від захбплення, без мі¬ 
ри зачарбваний, в захопленні /екстазі, захваті/ 
від кого. 

ВОСТОЧНИК (зі сходу) східняк. 

ВОСТОЧНЬШ орієнтальний, Є східній. 
ВОСТРЙТЬ: в. глаза вигострювати очі. 
ВОСТРО: держать ухо в. начуватися. 
ВОСХВАЛЕНИЕ; ВОСХВАЛЕНИЯ 6 фанфари. 
ВОСХВАЛЯТЬ: в. до небес хвалйти понад не¬ 
беса; 
—й що вихваля, радий /готовий/ вихваляти, хва¬ 
лій, хвалитель, величальних, пк = %, о. на прос- 
лаву [ода, -щая царя бда на прослЯву царя]; ± 
возвеличивающий; 
-ий хвЯлений, вихвЯлюва-, звелйчу-, услЯвлю-, 
і. хвалених. 

ВОСХИТИ'ГЕЛЬНО жґ умрбш як [в. поет у. я. 
співа]; 0; 
ВОСХИТЙТЕЛЬНЬІЙ пречудовий, блискуч¬ 
ий, рЯйський, феноменЯльний, фантастйч-, над- 
звичЯй-, небес-, розкіш-, 6 умреш якйй [в. бал¬ 
ет у. я. балет]; в. обед усім обідам обід. 

ВОСХШЦАТЬ чарувЯти, заворбжу-, електризу-; 
—й що захбплює, з-й зачарувЯти, пк = ВОСХИ- 
ТИТЕЛЬНЬІЙ; 
ВОСХШЦАТЬСЯ ок умирати /умліва-/ від за¬ 
хбплення, (чим) чаруватися, залюбля- у що; в. 
чем жґ дивувЯ- з чого [в. красбй д. з красй]; 
-йся = восторгающийся, (чим) зачарбваний, 
заворбже-, залюбле- у що [он -Ялся поззией 
він був з. у поезію]. 

ВОСХШЦЕНИЕ: пришел в в. кто жґ рух за¬ 
пався кому. 

ВОСХОД: в. сблнца п° сонцесхід. 
ВОСХОДЙТЬ (на гору) видряпуватися, дер- вгб- 

ру; 
—й що схбдить /зі-/, ('- сонце) ранкбвий, (на гор- 
у) горолЯз, альпініст, пк висхідний, горобіж-, до- 
гірні[и]й, м. прямовйс-, вертикЯль-, о. на марші 
вгбру; -й к чему на мЯрші до чого; -щая звездЯ 
новЯ зірка; -щее сблнце сбнце на схбді, © схід 
сонця палЯє; -й к античносте з корінням в ант¬ 
ичності; страна -ящего сблнца Країна, де схб¬ 
дить сбнце, Країна Сходу Сонця /Сбняшного 
Сходу/. 

ВОСХОДЯЩИЙ (гезенк) г° вертикЯльний, пря¬ 
мовйс-, вгоруйдучий /-біжний/; по -щей липни 
висхіднбю лінією, вгісхідно, горобіжно. 

ВОСХОЖДЕНИЕ дрйпання /марш, рух/ угбру, 
схбдини; в. на гбру марш на гору. 

ВОСЬМЬК): в. вбсемь вісім по вісім; в. пять 
вісім по п’ять. 

ВОТ ось-б, онде [а вот и он а бнде й він], аж [в. 
такбе с ним случйлось аж отакб його спобігл- 
о], оце [в. сейчас йду домбй оце зЯраз ідУ дод¬ 
ому]; в. би ото б; в. вам! отакбї вам!; в. где со¬ 
бака зарьіта! от де заковйка!, жґ аж ось воно 
щб!; в, еще! ет! [В. ещб, вьідумал! Ет! Вига¬ 
дав!], отб ще. (мені/!, теж мені [в. е. вьідумал! 
т. м. вгігадав!]; в. еще /нашелся/! теж мені 
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/знайшовся/!]; в. здесь осьде, осьдечки, отут-б; 
в. и аж ось [в. и Марс аж ось Марс]; в. и + н! 
(висловлює розчарованш, невдачу +) от і [вот и 
говори с ней от і говори з нею]; в. и весь сказ 
/разговбр/ і все тут, та й по всьбму, ось вам 
/тобі/ віз і перевіз; в. и все /вся недблга/ оце й 
усе; в. йменно! атож!, еге ж!, от-от-бт!; в. как! 
/в. мьі какие!/ знай ніших!; в. когда наконец 
аж ось коли, бсь коли нарешті; в. так так-б; в. 
так е" отуди [в. т. сравнйл! о. порівняв!]; в. 
так гербй! оцб (так) гербй!; в. так нбмер оце 
штука; в. такбе ('невероятное/ аж отаке [в. т. 
н. с ним случйлось аж отаке йогб спобігло]; в. 
так так! оце так!, к. оце!; в. тебі! маєш!; в. те¬ 
бе и оце тобі й; в. тебе и... (висловлює подив од 
неочікуваного) [в. т. и недотепа! от тобі й не¬ 
дотепа!]; в. тебе и на! і ось, на тобі!, (і ось,) 
маєш!, отак пак!; в. тблько одінусь в варто 
тільки вдягтись у; в. уже стблько стільки ось 
[в. у. с. времени с. о. часу]; в. зто да! оце так 
так!; в. зто ото й [в. з. все ото й усе]; в. зтого- 
то и не нужно бьіло аж цього і не трбба було; а 
в. и нет! якраз - ні! и в. аж от; так в. онб что! 
(на початку мови) Еге-ге!. 

ВОТ-ВОТ от-от-бт, г. туй-туй 
ВОЦАРЯТЬСЯ заступати на царство, (- тишу) 
запада-, заляга- [-ется ти шина' -і тиша]; 
-йся що настай, (монарх) майбутній; 
ВОЦАРЙТЬСЯ: -йлась тишина залягла ти¬ 
ша; ± ГОСПОДСТВОВАТЬ; 
-вшийся (монарх) новгій, 0. 

ВОЯЖ виправа. 
ВОЯЖЕР мандрівник, обходйсвіт. 
ВПАДАТЬ: в. в апатию опускати руки; в. в 
глаза очі вбира-, очі бра- на себе; в. в искуше- 
ние спокушатися; в. в истерику гістерикувати, 
вереща- у гістериці; в. во что піддаватися чо¬ 
му [в. в па'нику п. паніці]; в. в крайность уда¬ 
рятися у /вдава- у, пуска- на/ крайність; в. в не- 
іістовство /раж/ впадати в шал; в. в немй- 
лость втрачі- прихильність; в. в отчаяние о. 
рва- на собі волосся, впада- в розпуку /траге¬ 
дію/, лама- /заламува-/ рУки, піддаватися роз¬ 
пуці, бра- за голову; в. в состогіние чего захо¬ 
ди- /порина-/ у стан чого [в. в с. шбка з. у с. 
шбку]; в. в тон (гурту) підтргімува- /визнава-/ 
неписані закбни чого; в. в уньінние вдаватися 
в сум, піддава- журбі /тузі/, понурювати гбло- 
ву, смутні-, віша- /хшбпи-, опуска-/ нбса; в. в 
чувствйтельность вдарятися в сантиментальн- 
ість; не в. в заблуждйние дивитися правді в б- 
чі; -бет в апатию кто опускаються руки кому, 
-ает в отчаяние кто розпач /розпука/ бере ко¬ 
го; -бет в навику кто переляк огорта кого; -б- 
ет в уньіние /депрессию/ кто смуток огорта 
кого; -бет в зкстаз кто находить екстаза /екс¬ 

таз/ на кого; 
—й 1. що впадб, готовий вдбтися у що, 2. що 
вливається, с-и вливатися, улйваний; -й во что 
що піддається чому, охоплюваний чим; -й в бе- 
диость підточу- злиднями; -й в детство на по- 
рбзі здитиніння, мбло не здитинілий; -й в заб¬ 
луждение /ошгібку/ нездатний уникнути пбми- 
лки, збйваний з пантелику /на манівці/; -й в за- 
бьітье огбртаний сном забуття; -й в истерику 
що гістерикує, пк розгістерикбваний, і. ж' гіс- 
теричка; -й в крайность готовий на крайність; 
-й в нейстовство охоплюваний шбпом; -й в 
немгілость = -вший в н.; -й в нищету на по¬ 
розі зуббження; -й в отчаяние охбплюваний 
розпачем, у розпачі, пк розпбчливий; -й в про- 
тиворечие нездатний уникнути суперечности; 
-й в пбнику охбплюваний панікою, панікер; -й 
в уньіние охбплюва- тугою, щораз понуріший; 
-й в чувствйтельность звиклий вдарятися в 
сантиментбльність; 
ВПАСТЬ: в. в амбйцию запрйндитися, пока¬ 
зати свій гонор; в. в апатию опусти- руки; в. в 
бедность пошитися у злидні; в. в детство зійтгі 
на дитячий рбзум; в. в заблуждение збитися з 
пантелику /на манівці/; в. в немйлость відпа¬ 
сти /збутися/ ласки; в. в нйщенство зійтгі на 
жебри; впал в заблуждение кто полуда бчі за¬ 
слала кому; 
-вший запблий, (- очі) позападб-, ямкувбтий, 
запбдйс-, $; 
-вший в амбйцию обрбжений; -й в апатию 
збайдужілий; -й в бедность зуббжі-, скапцані-; 
-й в детство здитині-; -й в истерику розгістер¬ 
икбваний; -й в немгілость заскбче- нелбскою; 
-й в отчбяние ок зрозпаче-, г. розпачілий; -й в 
уньіние зажурений, засумбва-. 

ВПАДИНА (очна +/ ямина; глазнбя в. вічниця. 
ВПЕРВЬІЕ © першина [рбзве зто в.? хіба це 
першині?]. 

ВПЕРЕД: в“ в., направлеиие - дорога! вперед 
здовж шліху!, в., нбпрям - дорбга!. 

ВПЕРЙДСМОТРЯЩИЙ задивлений уперед, рк 
передня стежа, стежовий. 

ВПЕРИТЬ: в. взгляд уп’ястися (як кіт на сало/. 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ: создается в. к. можна поду¬ 
мати; у меня сложилоеь в., что моє врбже- 
ння, що; 

ВПЕЧАТЛгіТЕЛЬНЬІЙ ок діткливий. 
ВПЕЧАТЛЯТЬ разити, вража-, запада- в душу; 

--й що вражі 0, з-й вразити, п* разібчий, /в/раз- 
лгівий, І образ/ могутній, сгільний. 

ВПИВАТЬСЯ (зубами) впинітися зубіми; в. в 
горло впинітися (дк уп’ястися/ в горло; 
-йся глазбми в кого з очима, уп’ятими /упер¬ 
тими/ в кого. 
ВПИТЬСЯ фР вгородитися 0. 
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ВПЙСЬІВАТЬ затісувати /до-/, писб-; 
—й що затісує 0, с-и з., писар, писбць, з" писа¬ 
ка, пк = %; -й в реєстр реєстратор; 
ВПИСАТЬ (їм 'я, за заслуги Ідеї) вписати золо¬ 
тими літерами куди-, 
♦♦♦СЯ: в. в ббраз підходити під стать образу; 0; 
-йся/ньїй упйсуваний /за-/; -я в образ під стать 
образу; 
ВПИСАТЬСЯ (в ансамбль) вплестися; 0. 

ВПИТМВАТЬ всмоктувати, всбту-, абсорбувати; 
ВПЙТМВАТЬСЯ (в землю) всякати; 
—й що всмоктує, з-й усмоктати, смоктун, пк ус¬ 
моктувальний, абсорбцій-; -й в лагу з-й всотати 
вологу; 
-йся/-ьій усмоктуваний, всбту-, абсорбб- 0. 

ВПИХИВАТЬ пх/ати, запиха- /у-/, бга-, втиска-; 
—й що ~а 0, радий зібгати, звиклий втиска-, за- 
пихайло, втискай-, бгач, пк = %, ск втискай-; 
-йся/-ьш пханий, бга-, заштбвхува- 0. 

ВПЛЕТАТЬ(СЯ) упліткти(ся); в. что во что пе¬ 
ревива- що чим [в речь -лясь шутки промову 
перевивано жартами); 
—й що перевива, зайнятий перевиванням, рй- 
дйй перевити, звиклий перевива-, пк = %; 
-йся/-ьій уплітаний, перевйва-. 

ВПЛОТНУЮ тісно, якнайтісніше, (поруч) пліч- 
б-пліч, (навпроти) груди-в-груди, ніс-у-ніс. 

ВПОЛНБ: в. достйточно якраз ('досить). 
ВПОЛСЙЛЬІ ок впівснагй. 
ВПОЛЧУВСТВА (любити) впівсерця. 
ВПОПЬІХАХ у поспіху. 
ВПОРУ (кому) хоч і для кого [хоч і для князя], як¬ 
раз на кого [костнім ей в. костюм якрйз на неї]. 

ВПОСЛЙДСТВИИ опіслО. 
В ПРАВЕ: я, мьі (хто) в. мені, нам (кому) вільно. 
ВПРАВЛЙТЬ: заправляти; в. мозгй вставля- кле¬ 
пку, прочшца- мозок; в. очкй забива- баки; 
—й що заправля 0, з-й запрйвити, майстер /с-и/ 
заправля-, пк = %; -й мозгй з-й вставити клеп¬ 
ку; -й очкй мастак забивати баки; 
-йся/-ьій заправлюваний /у-/ 0; 
ВПРАВИТЬ: -гімьш легко заправлюваний, пк 
заправний. 

ВПРЕДЬ відтепер, віднйні, відтак. 
ВПРИПРЬІЖКУ г?н підскоком. 
ВПРИТЙРКУ тісно, упрйщерть. 
ВПРИТЬІК одйн біля бдного. 
ВПРОГОЛОДЬ о. на сухому пайку. 
ВГІРОЧЕМ зрештою; а в. а зрештою /врешті/. 
ВПРЬІГИВАТЬ Зскакувати, пф стриб у що, (у 
штани) застрйбувати; 
—й що вскакує 0, з-й ускочити, (по)стрибун, пк 
стрибкий, стрибкий. 

ВПРЬЇСКИВАТЬ: —й що впбрскує, зайнятий 
впбрскуванням, з-й упбрскнути, впбрскувач, 
іньєктор, пк впбрскувальний, іньєкцій-, ©; 

-йся/-ьій упбрскуваний, іньєктб-. 
ВПРЯГАТЬСЯ (додатково) підпрягатися; в. в 
раббту запряга- до праці; 
-йся запряганий /під-/; -я в раббту з. до праці. 

ВПУСКАТЬ запуск/ати /в-, про-, пере-/, пуска-; 
—й що ~а 0, зг-й запустити, пк /клапан/ впускн¬ 
ий, рк впусковйй, о. для впуску /впускання/; -й 
в зал дверник; -й кбгти © упинбючи пазурі; 
-йся/-ьій _(за)пусканий 0. 

ВПУСКНОЙ (квиток) вхіднйй. 
ВПУТЬІВАТЬ заплутувати, (в біду) затята-/в-/; 
ВПУТЬІВАТЬСЯ устрягати; 
—й що заплутує 0, з-й затяглі, пк = %; 
-йся = вмешивающийся; 
-ьій затяганий /у-/, заплутув-, замішув- 0. 

ВПЯЛИВАТЬСЯ: -йся глазбми = впивающи- 
йся г.. 
ВПЯЛИТЬСЯ (очима) д. уптйпитися 0; 
-йся = всовьівающийся. 

ВРАГ ж' вороггіня; бьіть -бм самому себе згрі¬ 
бати жар на свою голову. 

ВРАЖДЕБНО (дивитися + ставитися) зизом 0; 
бить в. настрбенньїм к кому важкйм духом 
/пеклом/ дихати на кого-, 
В РАЖДЕБНЬІЙ вражий, врагів, с. зловоро¬ 
жий; (табір) антагоністичний; (погляд) недоб- 
розгічливий, недружній, неприязний, ненавис-, 
ненависницький; (натхнутий фобією) фббій- 
ний; © готовий перегризти горло. 

ВРАЖДОВАТЬ конфліктувати, бу- на ножах з 
ким, д. ненавидітися; нбчать в. заворогувбти; 
—й що ворогує 0, розсварений, розбрата-, звик¬ 
лий ворогувати, вброг, пк ворбжий, взаємоворб- 
жий, непрйяз-, /табір/ антагоністйний, супро- 
тив-, о. на ножах з ким, ± ВРАЖДЕБНЬІЙ; -ме 
сторони розсварені /протиббрчі/ сторони. 

ВРАЗБРЙД о. не в один гуж. 
ВРАЗБРОС(КУ) нарбзкид /в-/, (видавати) поод- 
инбко. 

ВРАЗВАЛКУ, ВРАСКАЧКУ переваги-ваги. 
ВРАЗДРАЙ м° сюди-туди. 
ВРАЗЛЙТ врізнобіч. 
ВРАЗУМЙТЕЛЬНЬІЙ перекбнливий, ок втом¬ 
ливий, самоочевидний, самозрозумілий, о. що 
держиться купи. 

ВРАЗУМЛЙТЬ напучувати, навбди- на рбзум, р. 
оброзумлюва-; 
—й що напучує 0, звиклий ♦, з-й напути-, напо- 
умлювач, напучу-, п* напоумливий, напутли-, 
напутній, повчальний; 
-ий напоумлюваний, напучу-, перекбну- 0. 

ВРАКИ! є’ так я тобі й /Вам і/ повірив! 
ВРАССЬШНУЮ врбзпаш, врозпорбшку, врбзк- 
ид [піти в.] 

ВРАСТАТЬ вростбти, пуска- коріння; в. в збмл- 
ю вроста- в ґрунт, розкорінюватися; в. корня- 
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ми закорінюва-; 
—й що вроста 0, закорінюваний /роз-/, з-й врос¬ 
ти, схильний пускати коріння; 
ВРАСТЙ: -о'сший врослий, 0; -й корнями (в 
зімлю/ закорїнений /роз-/. 

ВРАТА: в. рая райська брама. 
БРАТЬ брехати, пР побріхува- /під-, при-/, ф. лй-, 
залива-, /від- кулі/, підпуска- москаля, вози- по¬ 
па в решеті, криви- прбти правди, (на кого) об- 
бріхува- /обмовля-/ кого, (- пса) брехі-; в. бес- 
сбвестно /на'гло, без зазрения сбвести/ брехі- 
в живі очі /без милосердя/; 
врущий що брйше 0, забріханий /про-/, звиклий 
♦, з-й на4, брехун, брехач, брехлб, бреха-, бреху¬ 
няка, брешкб, пк брехливий, о. з Брехунівки; 
НАБРАТЬ: н. с три короба намолоти сім міш¬ 
ків гречаної вовни; -іли (кому) набрехано; 
ЗАБРАТЬСЯ: -йся забріханий, 0. 

ВРАЧ медик, уР врачуватель, (костоправ) хірург, 
(внутрішніх хвороб) терапевт, (зубний) дентйст, 
(дитячий) педіятр, (тварин) ветеринар, (водолі- 
кар) гомеопат; (серця) кардіолог; бьіть -бм лі¬ 
карювати. 

ВРАЧЕБНЬІЙ медичний; -ое заведение лікарня. 
ВРАЧЕВАНИЕ ок лікарство. 
ВРАЧЕВАТЬ лікувати, г. лічити; 

—й що лікує 0, покликаний ♦, для лікування, за¬ 
йнятий -ям, цілитель, лікар, пк лікувальний, 
гбй-, цілкіпщй; 
-йся/-ьій лікований, гбє-. 

ВРАЩАТЬ обертати, верті-, круги-; 
—й що оберті, с-и ♦, з-й оберну-, вертій, крутій, 
(м ‘яз) ротатор, п" обертальний, крутйль-, рбтор-, 
для обертання, 0х -рбтор [фазовращающий фа- 
зорбтор]; -й белками що водить очима /більма¬ 
ми/; ле[пра]вовращающий лі[пра]вокрутний; 
-ьій верчений, круче-, оберта-. 

ВРАЩАТЬСЯ (круг чого) кружляти, п° карусел- 
итись, (між ким) поверта-, тер-; в. мьіслью во- 
круг чего обміркбвувати що; -айтесь в своем 
кругу знійся кінь з конем, а віл з волбм; 
-йся з-й обертатися, обертаний, о. у круговерті, 
п* обертовий, обертущий, кругойдучий, рбтор- 
ний, циркуляр-, кругобіж-, карусель-, ротацій-, 
ск -дзига [-я кристалл кристїл-дзиґа], -біжний 
[ле/пра/вовращающийся лі/пра/вобіжний]; -я 
в ббществе /в чгем кругу/ тертий /бувілий, час¬ 
тий гість/ у світі /серед кого/; -яся башня кару¬ 
сельна башта; -еся крісло крісло-карусель; -ес- 
я кольцб кільце-дзгіґа. 

ВРЕД: во в. кому на збйгки кому; во в. себб собі 
на збитки, ф. на свою гблову; а мне и -да нет 
ну й юісло мені в борщ. 

ВРЕДЙТЬ шкодити, капости-, роби- шкбду/збит¬ 
ки/, ітгі на шкбду, завдаві- шкоди, не довбди- до 
добра; в. чему ♦ на що [в. сердцу ♦ на серце]; 

—й що шкодить 0, з-й нашкбдити, звгікпий 
шкбди-, шкіднйк, пб шкбда, пк шкідлйвий, вад- 
лгі-, вадкгій, с. згубний, ©шкодливий; 
НАВРЕДЙТЬ насолити, наперчи- 0. 

ВРЕЗАТЬ врізати, урізьблюва-; 
—й що вріза, з-й врізати, різьбЯр; 
ВРЕЗАТЬ (кулаком) вцідйти, угилгі-, (пісню) 
гргімну-; 
♦♦♦СЯ (у тяму) урізьблюватися /дк врізьбй-/; 
-йся = вгрьізающийся, вдающийся + з-й уріза¬ 
тися /вклини-/, (у тяму) врізуваний, урізьблю¬ 
ва-, вкарббву-, пк врізнйй; 
ВРЕЗАТЬСЯ (- зморшки) воратися 0, (у пам - 
ять) врайся, вбй- втямкй, запасти в тЯму. 

ВРЕМЕНИТЬ; ПОЯіі перегодити. 
ВРЕМЕВМО тимчасово, на час, ок покищо 0; 
ВРЕМЕННЬШ г. провізорйчний 0. 

ВРЕМЯ фР година [лиха г.]; в. я пространство 
часопрбстір; в. бно фР золотий час; в вечбрнее 
в. у вечірню годину; в ближайшее в. незабар¬ 
ом, невдбвзі, найблгіжчим часом; в дневнбе в. 
за дня; в другеє в. другим /гінш-/ разом; в летне- 
е в. об літній порі; в люббе в. будь-коли; в на- 
стоящее в. під сучЯсну пбру, ф. наразі, фР ось 
[вік ось добіга кінця]; в неудббное в., в неудб- 
бном месте невчасно і неслушно; в обеденное 
/полбжен-, раббчее +/ в. в обідню /належну, 
роббчу +/ годгіну; (в) первое в. попервах; в 
своббдное в. на дозвіллі; в то в., как тоді, як; в 
то же в. одночасно, воднбчас, саме тоді; в 
удббное в. при добрій нагоді; спустя некото- 
рое в. за якійсь час, по якімсь часі; все в. жґ 
усе [все в. пел усе співав]; всемУ своє в. вся¬ 
кому овочу свій час; не в наше в. не за нас; на 
в. на часбк; в іто в. на /під/ цю пбру; во в. бо¬ 
гослужіння /обіда +/ при відправі /обіді +/; во 
в. ббя /ссбрьі +/ сіред ббю /сварки +/; во в. фР у 
виру [во в. войньі у в. війни]; на то в. натоді; 
в. идет час минає; тем -яем г. в міжчасі; вне 
-єни (я прпстранства/ позачасно /поза часом/ 
(і поза простором,/; течіние -єни часоплин; в. 
от -єни час до часу, що-якййсь-час; в скором -е- 
ни невдбвзі; до носліднего -єни донедавна; до 
тогб -єни © дотихчасбвий; с какбго -єни? Від- 
кбли?; с неда'внего -єни знедавна; с тогб -єни 
відтбді, відтік; с тогб -єни, как відкбли; с Ято- 
го -єни відтепер; ко -єни чего на час чого; 
скблько -єни? ж" жм скільки годгін?; по -єни 
(обмежений) у часі [послідний п. в. остійній у 
ч.]; после нікоторого -єни г. по півному чісі; 
со -єни від чісу; от -єни до -єни врядгі-годй; к 
тому -єни натоді, на той час; к зтому -єни на цю 
хвилину; однб в. он жил там якийсь час він 
жив там; в тяжелое в. при лихій годині; 
БРЕМЕНА фР добі [нбвьіе в. нові добі]; в 
давние в. перед вікіми; в те в. тодішніми часі- 
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ми; весельїе в. ? г. гараздгі [такне ньінче весе- 
льїе в. такі тепер г.]; тяжельїе в. лиха година, 
тяжкі /г. тісні/ часи; незапбмятньїе в. передвік; 
во в. царя /оккупации/ за царя /окупації/; с 
давних -єн віддавна; с незапамятньїх -єн від 
часів Адама (и Еви/; до скончания -єн до віку- 
вічного; по -а'м врядгі-годгі; по ньінешннм -а'м 
як на тепер /сьогодні/. 

ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЕ фР забава [нриягног- 
о -ия веселої забави]; для -ия щоб згаяти час. 

ВРОДЕ на взір; в. би ніби /мов-/ аж; в. как бьі 
© чи що [в. к. б. изнутргі зсередини, чи що]. 

ВРОЖДЕННЬІЙ природжений, ■/ прирожден-, 
жґ рожден-, родимий, (- відьму) дорід- 

ВРУБАТЬСЯ: -йся що врубується, врубуваний, 
поклика- врубатися. 

ВРУЧАТЬ доруч/ати, дорУчувати; 
--йщо~аО, зг-й доручйги, доручбльник, дорУч-, 
подавець, икдоручбльний, ©; 
-йся/-ьій дорУчуваний /в-/, дорУча-. 

ВРУЧНУЮ рукопаш. 
ВРИВАТЬСЯ (куди) влбмлюватися, (в табун) 
вріза-, (в бій) врубува-, (- вітер) шугати; 
-йся що вдирається 0, влбмлюваний, врізу-, 
врубу-, і. влбмник, пк = %, © вдираючись; 
ВОРВАТЬСЯ вперіщитися 0. 

ВРЯД ЛИ о* хтбзна чи, фР чи й [о чем он в. 
читал про що він чи й читбв]. 

ВСАДНИК п° вершень. 
ВСАЖИВАТЬ (ніж) затоп/ляш, устромля-; 

—й що ~ля 0, звиклий /с-и/ встромляти, р-й уст¬ 
роми-, пк = %, © устрбмлюючи; 
-йся/-ьій устромлюваний, вгорбджу-, угачу- 0; 
ВСАДЙТЬ (з розгону) н° утрощиги; (ніж) вса- 
дй-, /гроші - щеІ вгепа-. 

ВСАМДЕЛИШНИЙ (кав/ справжній, справдеш-. 
ВСАСЬШАТЬ смоктати, всмбктува-, всбтува-; 

-й що всбтує 0, з-й всотати, смоктун, абсорбент, 
п* смоктальний, усмоктували-, абсорбцій-, для 
всмбктування, р“ всмбктува- [-щая магистр- 
бль магістраль в.]; -й клапан (клапан-/смок- 
тун; ± сосущий; 
-йся/-ьій смоктаний, усмбкгув-, всбтув-, абсор- 
ббв-. 

ВСЕ (усі люди) загал; все до одногб всі як один, 
усі як є; 
ВСЕГО фР лише [два в. два лише]; (підсумок) 
разом; в. доброго на все дббре; в. лишь тільки- 
но, лишб-но, лише тільки; без в. (лишитися) 
без нічого; после в. по всьбму, зрештою, вст 
дивись [він, д., ще й поскаржиться]; ббльше 
/лучше, пУще/ в. найпаче; 
ВСЕМУ: в. єсть предел /конбц/ усб має межу 
/кінець/, кбжне мбре берег має; 
ВСЕГб-НА-ВСЕГО лишб -НО. ТІЛЬКИ-НО. 

ВСЕ фР чимраз [в. сильнеє ч. дужче], ніяк [в. не 

мбжет успокбиться ніяк не мбже заспокоїтис- 
я], © ніщо не [все двйжется н. не стоїть]; в. бб- 
лее и бблее /в. ббльше/ більше й більше, деда¬ 
лі /чимраз, щораз/ б.; в. вьіше вище й вйще; в. 
еще ще й дбсі, і далі [в. е. там і д. там]; в. же 
фР як не є [игра в. же як не є - іра]; и в. же а 
проте; и в. тут та й усе /годі, край/; мне в. рав- 
нб про мене, мені однаково. 

ВСЕВЕДЕНЦЕ: в. Бога Ббжа всевідучість. 
ВСЕВЕДУЩИЙ всемудрий /-відучий/, і. всевіда. 
ВСЕВЙДЯЩИЙ ок мільйонобкий, стоокий. 
ВСЕВОЗМОЖНЬШ превсякий, прерізний. 
ВСЕВОЗРАСТАЮЩИЙ = возрастающий, що¬ 
раз вищий /більший, дужчий +/. 

ВСЕВЬІШНИЙ Владгіка Нбба і Землі; рука -его 
да не оскудбет хай пбвнитьсся Ббжа рука. 

ВСЕГДА все [он в. здесь він усе тут]; в. тут как 
т. /в. присутствует/ кто ніколи не бракує кого. 

ВСЕГДАШНИЙ (гість) штатний, присяж-. 
ВСЕЗАБЬІВАЮЩИЙ п' всезабувчий 
ВСЕЗНАЙКА всевідач, ж' всевідачка. 
ВСЕЗНАЮЩИЙ всезнавець, всевід-, всевіда, 
всезнайко, пк всезнбвчий, всезнбючий. 

ВСЕЛЯТЬ селити, всблюва-, (ідеї) щепгі-, навію- 
ва-, прищеплю- урбю-, (страх) сіяти; 
—й 1. що всблює 0, зг-й /зм-й/ ві, зайнятий вселе¬ 
нням, 2. що навіює 0, р-й пршцепгі-, навіювач; -й 
над&кду сіяч надії; -й страх страхопуд, страшйло; 
-йся/-ий 1. селений, всблюва-, 2. навіюва-, ще- 
пле-, пршцеплюва-, урбюва-. 

ВСЕМОГУЩЕСТВО п° всемогутгя. 
ВСЕНЕПРЕМЕННО /-НБІЙ/ безпремінно /-ний/ 
ВСЕОБЩИЙ універсальний, поголбв-, повск5д-, 
всесвітній, вселюдський, ц. соборний, (бідність 
+) суціль-; -ая декларация прав человбка все¬ 
світня декларація людських прав; ко -ему удов- 
бльствию /радости +/ всім на втіху /рбдість +/. 

ВСЕОБЬЕДИНЙЮЩИЙ всебратУщий. 
ВСЕОБЬЕМЛЮЩИЙ всеосяжний, всеохбп-, 
всеохбпливий, всеобіймУпдай, універсальний, 
всебіч-, панорам-, р. всеоб’єм-, (звіт) повнося- 
ж-, (- дослідження) глибгін-; 
ВСЕОБЬЕМЛЮЩЕ повносяжно 0, о. з усіх 
ббків. 

ВСЕОРУЖИЕ: во -ии знання озброєний всіма 
знаннями. 

ВСЕОТРИЦАЮЩИЙ ск заперечуй-все- [-ая до- 
ктрина заперечуй-все-доктргіна]. 

ВСЕОХВАТЬІВАЮЩИЙ всеобіймУщий, всео- 
сяжний, п° обаберегий, (огляд) поголбвний, ок 
всеоб’єм-, (вигляд) панорам-. 

ВСЕОЧИЩАЮЩИЙ к" всеочгісний, (-молитв- 
у) уР всерозгрішУщий. 
ВСЕПОБЕЖДАЮЩИЙ всеббрчий, звитяжний, 

з-й здолати все, неперембж-, п° всезборгімий. 
ВСЕПОГЛОЩАЮЩИЙ всепоглинущий, все- 
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пожиру-, всежеру-, з-й поглинути все. 
ВСЕПОДДАННЕЙШИЙ в' найвідданіший. 
ВСЕПОЖИРАЮЩИЙ всеїдучий, всежерущий. 
ВСЕПОНИМАЮЩИЙ фР всетямущий. 
ВСЕПРОНИЗЬІВ АЮЩИЙ всепронйзливий, 
всепронизущий, всепроймущий, всепробиру-. 
ВСЕПРОНИКАЮЩИЙ всюдисущий, всепро- 
нгікливий, рк всепросяжний, глибокосяж-. 

ВСЕПРОЩАЮЩИЙ к“ всепрощальний, У все- 
розгрішущий, всепрощенний, с" прощай-усе- 
[прощай-усб-дружйна]. 

ВСЕ РАВНО /ОДНО/ фР один кінець [в. р. крах 
одгін кінець - крах]. 

ВСЕРАЗРЬІВ АЮЩИЙ всерозривущий, к" все- 
розрингій. 

ВСЕРАЗЬЕДАЮЩИЙ всерозтліву-, всеятру-, і. 
всероз’щай, ск всероз’їдай- [всероз’їдай-зневір- 
а],р. всежерущий. 

ВСЕСЖИГАЮЩИЙ всепалющий. 
ВСЕСЛЬІШАЩИЙ мільйоновУхий /сто-/. 
ВСЕСМЬІВ АЮЩИЙ цунамний, всезмгівчий, 
всезмивущий. 

ВСЕСОКРУШАЮЩИЙ розтрбщувальний, сме- 
ртонос-, з-й потрощити все, страшнйй-як- 
смбрч, п° широкозгуб-, цунамний. 

ВСЕСТОРОННИЙ (розгляд) о. від А до Я, (роз¬ 
ум) пшрокозбрий. 

ВСЕТЕРПЯЩИЙ довготерпеливий, к" всетерп- 
лячий 

ВСЕУСЛЬІШАНИЕ: во в. громовлбдно, навсе- 
лк5д. 

ВСЕЦЕЛО о. з потрухами, з головою. 
ВСКАКИВАТЬ вискакувати /під-/, зриватися на 
рівні ноги, (на коня) схоплюватися; 
—й що вискакує 0, радий вискочити, © виска¬ 
куючи, о. підхбплений, мов на пружйні; 
ВСКОЧИТЬ зірватися [в. с места з. з місця, 
підхопитися /схопитися/ з місця]. 

ВСКАПЬІВАТЬ: —й що скопує, копач, копаль¬ 
ник, пк копальний, скбпуваль-. 

ВСКАРАБКИВАТЬСЯЛйся = КАРАБКАТЬ- 
СЯ/-йся; умбло —я деручкгій. 

ВСКАРМЛИВАТЬ: --Й що годУє 0, годувальник, 
годуй, з-й вигодувати, пк годувальний; 
-йся/-ьій годований, кбха-, викбху-, годбванець. 

ВСКИПАТЬ (- море) бурунитися; в. гневом са¬ 
таніти; 
—й що закипа 0, п. розлібчуваний, (- море) роз- 
буруню-, к. розбурУне-, © закипаючи, ± кипя- 
щий; -й яростью /гневом/ огбртаний /пбйма-, 
запалюва-/ шалом /лібттю, гнівом/; 
ВСКИПЕТЬ п. спалахнути; 0; -бл кто жґ аж 
підскбчив; 
-вший закипілий, © розлн5чений, (океан) роз¬ 
бурУне-, б. 

ВСКОЛЬЗЬ прйторком. 

ВСКРИКИВАТЬ знай /раз-у-раз/ гукати; 
—й що знай гука 0, крикун, бйкало, аяйка-, пк 
криклгівий, зойк/іт^лй-, © часом збйкаючи, ± 
кричащий. 

ВСКРЬШАТЬ (сейф) відкривати, розбива-, (фак¬ 
ти) ок висвічува-, (гиахри) виводи- на чисту вб- 
ду, (труп) анатомувб-, розтина-; 
—й 1. що розкрива 0, з-й вгіявити, викривбч, пк 
викргівчий, викриваль-, 2. що анатомує 0, прозб- 
ктор; —й недостатки викривач хиб; 
ВСКРЬІТЬ: в. вбньї відкрити вбни; 0; 
ВСКРЬШАТЬСЯ (- річку) п° крбснути; 0; 
-йся/-ьій 1. розкриваний /ви-/, розпечату-, роз- 
пакбву-, пк розкривний /ви-/, 2. розтина-, анато- 
мбва-, розрізу-, 3. (- карту) висвічу-; 
ВСКРЬІТЬСЯ: -вшийся (Буг) скреслий. 

ВСКРЬІТИЕ (тіла небіжчика) розтин. 
ВСЛЕД: в. затбм відтак. 
ВСЛЕДСТВИЕ наслідком; в. (всегб) отого фР 
відтак, ж? з тбго всьб-; в. излбженного наслі¬ 
дком цього, зважаючи /з огляду/ на сказане. 

ВСЛЕПУЮ на сліпо. 
ВСЛУХ гд на дбслух 
ВСЛУШИВАТЬСЯ дослухатися, наслухати; 

-йся що наслуха 0, с-и 4, слухач /на-, до-, під-/, 
о. обернений на слух, з нашорбшеними ушима. 

ВСМАТРИВАНИЕ к. вгляд. 
ВСМАТРИВАТЬСЯ задивлятися /в-, при-/; в. в 
кого обмацувати очима кого; 
-йся що /,«" хто/ задивляється 0, задйвлений /в-/, 
зайнятий розглядом, © вдивляючись, мацаючи 
очйма; -я во что з очйма, уп’ятими куди, за 
рбзглядом чого; 
ВСМОТРЕТЬСЯ: в. хорошбнько роззути очі. 

ВСОВЬІВАТЬ: ~й що стромля 0, р-й устромити, 
з-й всуну-, пк всувальний; ± ВТИКАТЬ, ВПИ- 
ХИВАТЬ; 
-йся/-ьій всуваний, п': всувнйй; 
ВСУНУТЬ (до кишені) убгати, запхнути; 0. 

ВСПАРХИВАТЬ о. знай /раз-у-раз/ пурхати, пф 
пурх-пурх крйлами; 
—й що пурха 0, розпурханий, пк пурхлйвий, © 
знай пурхаючи, знай пурх та пурх. 

ВСПЕНИВАТЬСЯ пінитися клубом, вкрива- 
/бра-/ піною /пінявою, шумом/, о. закипати; ± 
ПЕНИТЬСЯ; 
-йся що бербться піною, укргіваний піною, пк 
пінний, пінявий. 

ВСПЛЙСКИВАТЬ сплбскувати, плбска-; 
—й що плбще 0, пк хлюпкйй, хлюпотючий, хлю- 
пітлйвий; 
ВСПЛЕСНУТЬ: в. руками п. вдаритися в по¬ 
ли руками. 

ВСПЛЬІВАТЬ: в. на иовбрхность виходити на¬ 
верх, ставати явним; 
--й/-мй що виплива 0, виплйваний /с-/, пк т. ви- 
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плившій, © випливаючи; -й на повірхность що 
вихбдить наверх /на поверхню/, щораз видніший; 
ВСПЛЬІТЬ: в. на поверхность випливти як о- 
лива /олія/ на воді, побачи- денне світло; 0; 
-вший на н. 4? тепер, як на долоні. 

ВСПОМИНАТЬ пригадувати /собі/, відтвбрюва- 
/воскреша-/ в пам’яті; в. снбва и снбва згідув- 
а- й перезгаду-; -ілось згадувано; 
—й що згадує 0, звиклий /с-и/ згадувати, захоп¬ 
лений спогадами, р. спогадальник, спогад-; -й 
прбшлое у спогадах про минуле; 
ВСПОМНИТЬ згадати, г. спімну-, ф. надума-; 
и никтб не -ит ф. і собака не гавкне; 
ВСПОМИНАТЬСЯ о. спадати на пам’ять; 0; 
-йся/-ьій згадуваний /при-/, відтворю- у пам’яті; 
НАВСПОМ ИНАТЬСЯ ок назгадуватись. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЬІЙ спомагавчий. 
ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЕ субсидія, запомога. 
ВСПРЬЇСКИВАТЬ спбрск/увати; 

--й що ~ує 0, звйкпий /с-и/ ♦, спбрскувач, пк 
спбрскувальний, кропгіль- + %, для ~ування; 
-йся/-ьій спорскуваний, збрйзку-, скроплю-; 
ВСПРЬІСНУТЬ (чим) закропити, (закуп) /по-/. 

ВСПУЧИВАТЬ випиніти, видима-; 
—й що видима 0, з-й випнути, схильний ♦, пк 
випин альний, видималь-; 
ВСПУЧИВАТЬСЯ ок братися пухиріми; 
-йся/-мй видгіманий Із-/, випйна-, р випгінатий; 
ВСПУЧИТЬСЯ: -вшийся вгіпнутий, виду-, 0. 

ВСПЬІЛИТЬ д* загорітися /гнівом/, спаленіти, 
закипі- як вода на вогні, впас- у пасію; -йв 6й* 
ок зопалу; 
-вший спаленілий, заторі-, розпасійбваний, і 
загорілець, 0. 

ВСІІЬІЛЬЧИВЬІЙ (запальний) запальчивий, ок 
палахкйй, загонистий, заліпи-, займгіс-, гаря- 
чкува- /-КОВЙ-/. 

ВСПЬІХИВ АГЬ: ~й що спалахує 0, спалахущий, 
спалахкйй, палахкітлйвий, блискітлй-, палахко- 
тючий, спалахку-, о. у спалахах; 
ВСПЬІХНУТЬ (в небі) розблискатися; 0; 
-вший розблйслий, х" спалахну-, 0. 

ВСПЬЇШКА (в небі) розблиск; 
ВСПЬПІІКИ (вогнів, думок) мйгавиці 0. 

ВСІІЯТЬ навспік. 
ВСТАВАТЬ вставати, (хутко), підхоплюватися, 

(перед зором) поставати; в. дьі'бом /- волос) бра¬ 
тися дрбтом; в. на дьібьі /- коня) здйблюва-; в. 
на защйту обставати за, ставі- в обороні; 
—й що встає 0, підвбджуваний, звиклий ♦, готб- 
вий вста-, (проти) повстанець, © встаючй, раз 
/мить/, і на ногах; -й на диби здйблюваний; -й 
на путь чего готовий стати на шлях; -й с пету- 
хами ранній птах; -щее сблнце сонце на сході; 
ВСТАТЬ (з-за столу) звестися, встати від столу, 
-вший © вже на ногіх; -й на дьіби здйблений. 

ВСТАВКА (в сорочці) уставка, вставка. 
ВСТАВЛЯТЬ заправляти, вкладі-, заводи-, (зуби) 
стіви-; в. палки в колеса кйда- колоди під но¬ 
ги, ставі- на перешкбді, сова- дрючки в колеса; 
—й що вставля 0, з-й /готбвий/ вставити, р* вста- 
внгік, пкр* вставний, т. запрів-, © вставляючи; 
-й палки в к. готбвий /р-й/ ста- на перешкбді; 
-йся/-ьій ставлений, вклада-, запрівлюва-, вмо- 
нтбву-, (річ) вставка, гґ вставшій, (- слово) доки- 
да-, дотбчува-, утулю-; 
ВСТАВИТЬ (слово) приточй-, притки^-, вліпй-, 
(силою) р. вмантули-; 0; в. в рамочку опріви- 
під скло; в. решетки загратуві-. 

ВСТРАИВАТЬСЯ: -йся вбудбвуваний, вмонтб-. 
ВСТРЕВАТЬ; ВСТРЯТЬ (в розмову) жґ уббвт- 
нутися. 

ВСТРЕПЕНУТЬСЯ дГ скинутися; 
-вшийся стріпонугий, стрепехнутий, 0. 

ВСТРЕЧА г. здиб/анка/, ок зустрічіння, стик; 
при пірвой -че на першій (же) зустрічі, © зу¬ 
стрівшися вперше. 

ВСТРЕЧАНЬЕ зустрічіння. 
ВСТРЕЧАТЬ стрічати /зу-/, спотикі-, здибі- (в 
русі) перестріва-, (деінде) подйбу-; в. возраже- 
ния заперечуватися, не визиаві-; в. в штьїкй на- 
кривіти мокрим рядном; в. поддержку підтрй- 
муватися; 
—й що зустрічі 0, р-й /готбвий/ зустріти, зусірі- 
чільник, © здибаючи, пк зустрічний; -й возра- 
жения заперечуваний, не визна-; -й затрудне- 
ния перешкбджений труднощами, © здибаючи 
труднощі; -й поддбржку чью підтримуваний 
ким', 
-щие хто зустрічі; 
ВСТРЕЧАТЬСЯ бічитися, зустрічі- 0; 
-йся/-ьій здибуваний /на-, по-/, стріва-, перест- 
рі-; -я пк Іу природіІ відбмий, /у сполуці/ присут¬ 
ній, © с-и бічитися 0; -я с затруднениями = -й 
затруднения; -я с интерісним явленнем зас- 
кбчений /здивбва-/ цікавим івищем; -я с труд¬ 
ностями не без труднощів; 
ВСТРЕТИТЬ (раптом) запопісти, здиба- 
/г. здиблю, здгібле [= подибає]/; в. непонима'ние 
зіткнутися з глухбю стінбю; -или /-ило/ зустрі¬ 
нуто; котбрьій встретат що зустріне /надйб- 
ле/; 
ВСТРЕТМТЬСЯ: в. с чем зустріти що; в. с не- 
прия'тностью потрапити в хілЄпу; 
-вший/ся/ 0; -й трудносте © зустрівши рудно- 
щі; -я фінтом/ зустрінутий; 
ПОВСГРЕЧАТЬ спіткіти, (що) надгіба- [ко- 
тбрьій повстречает який надйбле] 0; 
ПОВСТРЕЧАТЬСЯ спіткітися 0; 
-вшийся спітканий, здгіба-, стрінутий, 0. 

ВСТРЙЧНЬІЙ (вітер) фу/проттівний; в. и попе¬ 
речний кбжен один, перший-ліпший; в. иск 
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супротивний позов, контрпбзов. 
ВСТРЯХИВАТЬ струшувати чим/що, (чуприну) 
стрілу-, підтрушу-; 

—й 1. що /мн хто/ стріпує 0, звиклий /с-и/ с., пк 
стріпувальний + %, 2. расшевеливающий; -й 
головбй що трясе головою, © струшуючи г.; 
-ьій 1. тріпаний, струшува-, стрілу-, 2. расше- 
веливаемьій. 

ВСТУПАТЬ вступати, (у стосунки) заходи-; в. в 
бой става- до бою; в. в борьбу става- на прю; 
в. в действие почині- дія-; в. в диалог = в. в 
разговорьі; в. в дблжность заступа- на посаду; 
в. в дблю пристава- до спілки; в. в єдинобор¬ 
ство /поедйнок/ става- на двобій /герць/, схре- 
щува- мечі; в. в єдиноборство с законом почи¬ 
на- перегони з законом; в. в компанию прис¬ 
тава- до спілки; в. в наследство обійма- спад¬ 
щину; в. во владение чего посілі- /дістава- у 
власність/ що; в. в партию партизуватись; в. в 
права чего перебирі- права на що; в. в прере- 
кания почина- гиркання /суперечку/, гйркатися, 
огриза-, заїді-; в. в противобо'рство кида- в 
бій; в. в разговбр заходити в розмову; в. в разг- 
овбрьі става- до розмов, заходи- в речі; в. в си¬ 
лу ю. набуві- чйнности, набирі- сйли, става- 
чгінним; в. в сношения захбди- у стосунки; в. 
в союз /при) става- до спілки; в. на престбл за¬ 
ступі- на царство; в. на скбльзкий путь схб- 
ди- на манівці; 
—й що вступі 0, готовий /зг-й, 3-й/ вступити, 
вступник, п* вступнйй, Ф? свіжий, новий, для 
вступу, © мить, і вже тут; -й в бой щбйно ки¬ 
нутий у бій; -й в брак одружуваний, новоже¬ 
нець; -й в дблжность призначений на посілу, 
новий урядовець; -й в компанию новйй спіль¬ 
ник; -й в ббласть /перйод/ © зайшовши в ці- 
рину /період/; -й во владбние новий /майбут¬ 
ній/ влісник; -й в переговбрьі зг-й на перего- 
вбри; -й в пререкания = огрьізающийся; -й в 
разговбр свіжий бесідник; -й в реа'кцию де. 
ехгільний вступі- в реікцію; -й в силу с чин¬ 
ний з; -й в сношения зг-й /готбвий/ зайтй у 
стосунки;-й в союз новйй спільник; 
ВСТУПИТЬ г. поступйги, (вбігти) увігнатися; 
в. в брак е. на рушнйк стіти; в. в єдиноборс¬ 
тво с чем протиставитися чому [в. в є. с опас- 
ностью п. небезпеці]; в. в соревновіние /со- 
стязі-/ зазмагітися; 
-вший ©мить, і вже тут, (до ліги) прййнятий, 0. 

ВСТУПАТЬСЯУ-йся > ЗАСТУПАТЬСЯ. 
ВСТУПЙТЕЛЬНЬІЙ ок увертібрний, (- слово) 
передній; в. взяос г. вписовб. 

ВСТУПЛЕНИЕ вхбдини. У вшестя; в. в дблж¬ 
ность обняття посіди; в. в ейлу набутті чйн¬ 
ности; по -нии в д. обнявши посіду; при -ии в 
д. © обійміючи п., при обнятті посіди. 

ВСУЧИВАТЬ втелібщувати; 
—й що втелющує, готбвий /з-й/ втелющити; 
ВСУЧИТЬ втеребити 0. 

всходить ок схожіти; 
ВЗОЙТЙ:-шбдший(-тісто) вйсходжен-; 
ВСХОЖИЙ зіхідній, з-й прорости 

ВСЬШАТЬ засип/іти /в-, у-/; 
—й що ~і 0, р-й ♦, засипільник /в-/, сипіль, пк 
вейпчий, всипільний; 
-йсяЛьш ейпаний, вейпув-, всип-, пк всипній; 
ВСЬІПАТЬ: в. по пбрвое число всипати по са¬ 
му зів’язку, вейпа- перцю /бобу/, ді- пам’ятного. 

ВСЯ: вся до конца (правда) вся-превся. 
ВСЯКИЙ: без -ого без ніяких яких, без ніякого; 
без -ого сожалбния безжалісно; во -ую мину¬ 
лу будь-коли; при -ой погбде о. дощ не дощ 
/сніг не сніг/. 

ВСЯЧЕСКИ усяково, повсяк, різно, на всі лади, 
і так і тік, і звідти і звідси; 
ВСЯЧЕСКИЙ /пре/всякий 0, ок всякий тобі 
[суєті суєт и -ая суєта суєті суєт і -ка т. сує¬ 
ті], найшйрший [достбин -ого подражйния 
вартий -ого наслідування]. 

ВСЯЧИНА: всякая в. всяке таке і таке вся-, такб- 
сякб, ф. трахомудія; и всякая в. є" і ще чбртзн- 
а-що. 

ВТАЙНЕ (задумувати) про себе; в. бто всех ф? 
пбтай усіх. 

ВТАЛКИВАТЬ заштбвхувати, запихі- /у-/, пхі-, 
штовхі-; 
--Й що пхі 0, звиклий ♦, з-й заштовхну-, заш- 
тбвхувач, штовхіч, пк = %; 
-йся/-ьій пхіний, штовх-, заштбвхув-. 

ВТАПЇЬІВАТЬ: в. в грязь затбпт/увати в болото; 
—й що -чує, звиклий ♦, з-й затопті-, топчій, пк 
= %; -й в г. п. пашпбжник; 
-йся/-нй втоптуваний /за-/. 

ВТЕКАТЬ: —й додіваний, долйва-, пк додатков¬ 
ий, прибуткб-, дбнорний, плюсовйй. 

ВТИРАТЬ терти; в. очки забиві- біки, напускі- 
туману (в очі/, замилювати бчі; 
—й що тре 0, з-й втерти, для втиріння, зійня- 
тий -ям, пк втиральний; -й очки з-й замалі- бчі, 
окозамилювач, пк окозамйлювальний; 
ВТИРАТЬСЯ: в. в дове'рие к кому латітися, 
/підшиві-, ф. влізити/ до кого, 
-йся/-ьій втираний; -я в довіряє влізливий, під- 
шивійло, ф. підчгіхвіст, (шпиг) інфільтрінт; 
ВТЕРЕТЬСЯ підлйтйтися 0; в. в довбрие /мй- 
лость/ к кому ф. підлатітися до кого. 

ВТЙСКИВАТЬ (набивати) впакбвувати; 
-й/ся/ = впихивающий/ся/; 
ВТЙСНУТЬ втовкмічити 0; 
ВТЙСНУТЬСЯ упхітися 0; 
ВТЙСНУТЬІЙ ок втулений, втовкміче-. 

ВТИХАЮ тишком, ок тихомі, тишкомі. 
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ВТОЛКОВЬІВАТЬ товкмач/ити; 
—й що ~ить 0, звиклий т., товкмач; 
ВТОЛКОВАТЬ: в. кому втовкти; 0. 

ВТОРГАТЬСЯ ^тиснутися [ніби смерть із вій¬ 
ськом тиснулася в хату], (- спогади) напливати; 
-йся що вдирається 0, з-й /р-й/ вдертися, напас¬ 
ник, влбм-, займанець, агресор, к" втбржник, (в 
усі діри) устрявйка, пк агресивний, ма інвазій-; 
ВТОРГНУТЬСЯ (у межі) замчати; 0; 
-вшийся замчалий, 0, і. > -йся. 

В ТОМ-ТО: в то'м-то и дбло в тім-то й річ, о- 
тож-то, тгім-то і штука. 

ВТОРЖЕНИЕ (вод) г. влом. 
ВТОРИТЬ вторувати; 

—й що вторує, звиклий /с-и/ ♦. 
ВТОРОЙ: в. по стршинству підстарший. 
ВТОРОСТЕПЕННЬІЙ с. десятирядний. 
ВТРОЕМ утрійку. 
В ГЬІКАТЬ (що у що) простромлювати що чим; 

—й що всаджує 0, р-й всадгіти, пк = %; 
-йся/-ьій устромлюваний /за-, при-/, вгороджу-, 
всаджу-, втйка-; ± ВОНЗАТЬ. 

ВТЮРНГЬСЯ дк втелющитися, вхалепи-; 
-вшийся ушелепаний, уклеп-, втелюще-, 0. 

ВТЮХАТЬСЯ дк уклепатися. 
ВТЯГИВАТЬ тягти, затяга-; в. в себя' смокта-; 

—й що тягне 0, з-й затяггй, звиклий /с-и/ затята-, 
/за)тягач, смоктун, пк /за)тягальний + %, для за¬ 
тягання; 
-йся/-мй (у/тяганий /за-/, усмбкгува-, усбту-, 
залучу-, и* втяжний /за-/; 
ВТЯНУТЬСЯ (у що) призвичаїтися до чого; 
-вшийся призвичаєний, 0. 

ВУАЛИРОВАТЬ (гандж) личкувати, вуалюва-; 
-й що личкує, з-й заличкувати; 
-ьій личкбваний, вуальбва-; 
ЗА»»» заличкувати, завуалюва-. 

ВУЛКАНИЗЙРОВАТЬ вулканізувати; 
-й що вулканізує, з-й за», вулканізатор, пк вул- 
канізаторний,_ вулканізацій-. 

ВУЛЬГАРИЗЙРОВАТЬ вульгаризувати; 
--й що вульгаризує, майстер /з-й/ ♦, для вульга¬ 
ризації, вульгаризатор, пк вульгаризаторський; 
-ьій вульгаризований. 

ВУЛЬГАРНЬЕЙ (жарт) вулич[ш]ний, неприст- 
бй-, сороміцький, маснйй, бруталь-, (вислів) ба¬ 
зар-, нелітератур-, нецензур-, (стиль) балаган-, 
унітаз-, (- теорію) спрбще-, примітйв-, ненаук¬ 
овий, низькопробний. 

ВХОД (до печери +) війстя, (кого) у? вшестя, ф? 
вступ [дбньги за в. гроші за в.]; при -де на вхб- 
Ді; у -да о. під порбгом. 
ВХОДИТЬ вхбдити /за-/, (у деталі) заглиблюва¬ 
тися, (з просьбою) вдава-; в. во что ставати чим 
[в- в привьічку с. звичкою]; в. в блйзкие отно- 
ш6,ия с зізнаватися з ким; в. в бьіт поширю-, 

набирати пошйрення; в. в дбйствие /сйлу/ на- 
бира- чгінности, става- чйнним; в. в доверие к 
кому ф. лататися до кого; в. в долги позича- /дк 
напо-/; в. в задачу бути часткою метй; в. в ко¬ 
лені нормалізуватися; в. в компанию приста¬ 
вати до спілки; в. в круг обйзанностей входи¬ 
ло обов’язків; в. в чьи намфения ма- намір, 
бу- в чиїх намірах [бто не -ит в мои н. я не маю 
цьбгб наміру, цього нема в моїх н.]; в. в норму 
1. нормалізуватися, 2. узвичаюва-; в. в обьічай 
/привьічку/ узвичаюва-; в. в обязанности на¬ 
лежати до обов’язків; в. в подрббности цікави¬ 
тися подробицями; в. в чье положбние ставати 
на чиє місце, цікавитися чиїми обставинами, г. 
застановля'- над чиїм становищем; в. в практи¬ 
ку /обихбд/ щораз більше практикува-; в. в рус¬ 
ло захбдити в береги; в. в силу (міцніти) вбива¬ 
тися в сйлу; в. в систему давно вестися [зто 
вошлб в с. так д. ведеться]; в. в соприкосно- 
вение в" захбдити в контакт, зустрічатися, г. зу- 
даря-; в. в состав належати до складу; в. в суть 
дела дивитися в корінь, заглйблюва- в суть реі; 
в. с докладом доповідати; в. с запрбсом вдава¬ 
тися /зверта-/ із запитом; в. с ходатайством 
вдаватися з клопотанням; 
—й що заходить 0, звиклий захбдити, зм-й зайтй, 
(куди) ф? гість, пк вхідний, захбжий, /баланс/ по- 
чаткбвий, І ну мер! з. вступнйй, /до складу/ /при)- 
належ-, (до числа речей) занесе-, © зайшовши; -й 
во что щораз си1 и* [-й в мбду щ. мбдніший]; -й 
в бьгг пошйрюва-; -й в доверие щораз довіре- 
ніший /більше довірений/; -й в задбчу © як ча¬ 
стина метй; -й в колені унормбвуваний; -й в 
компанию новйй спільник; -й в обьічай узви- 
чаюваний; -й в подрббности цікавий до подрб- 
биць; -й в чье положбние зацікавлений чиїми 
обставинами, готбвий зглйнутися на кого; -й в 
практику /обихбд/ щораз більше практикова¬ 
ний /пошйрю-/; -й в сйлу ю. - вступающий в 
с.; -й в соприкосновение = соприкасающий- 
ся ви готбвий зіткну-; -й в состйв /число/ на¬ 
лежний до склбду /числі/, © /дійс-) член; -й в 
суть дела знайбмле- із суттю речі; оставь на- 
дежду всяк сюда' -й залйш надію, хто сюдгі за- 
хбдить; 
ВХОЖ/ИЙ) (до кого) прийманий ким, бувалий 
у кого; бить -нм мати вступ /вхід, приступ/ 
[бмл вхож к... мав прйступ до...]; 
ВОЙТЙ: прбчно в. глибоко закоренйтися; в. в 
азарт заторі- душею, розпалй-, розгулй-, розво- 
гніти, зайтй в раж; в. в берега /- ріку) убратися 
в берегй, верну- у /свої) берегй; в. в дружбу за- 
приязнйтися; в. в колені зайтй в норму; в. в кон¬ 
такт сконтактуватися; в. в мйлость запопасти 
ласки, підійій під ласку; в. в норму унормуват¬ 
ися; в. в обьїкновение зайтй в моду; в. в обще- 
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ниє заспілкувітися; в. во вкус 1. розсмакувати, 
добра- смаку, 2. = в. в азарт; в. в плоть и кровь 
ста- плбтпо і крбв’ю; в. в чье положение згля¬ 
нутися на кого /на чиї обставини/; в. в помеще- 
ние о. ступити на поріг чого; в. в раж упас- в па¬ 
сію, зайтгі в раж, (у бою) світу пфед соббю не 
бачи-; в. в употребление ста- на конвієр; в. в 
чемодйн поміститися у валізі; в. маршевьім 
стрбем г. вмаршувати; разрешгіте в. дозвбльте 
зайтгі; 
вошедший (до числа) занесений, © ок прихож- 
анин, пришляк, 0; —й в бьіт поширений; -й в 
доверие вже цілком довірений; -й в колені уно- 
рмбва-; -й в мбду тепер мбд-; -й в обихбд г. уд- 
омашне-; -й в обьічай /привьічку/ узвичіє-; -й 
в плоть и кровь © с-и плоттю і крбв’ю; й в пог- 
овбрку /послбвицу/ с-и пргіказкою /прислів’ям/; 
-й в положение зглянувшись на обставини; -й 
в роль призвичаєний до рблі; -й в силу с чинн¬ 
ий з; -й в систему заведе-; в. в суть діла озна- 
йбмле- із суттю речі /справи/; -й в традицию ок 
затрадиціє-; -й с ходатайством подавець клопо¬ 
тання. 

ВХОЖДЕНИЕ вступ, У вшестя. 
ВХОЛОСТУЮ пустогбном, п. на вітер, по-пус- 
тбму. 

ВЧЕРАШНИЙ: со -его дня відучора. 
ВЧЙТЬІВАТЬСЯ: -йся що вчгітується, заглгіб- 
люваний у чгітане, бажаючи збагнути ч. 

ВЬЕДАТЬСЯ: -йся що в’їдається, з-й в’їстися, 
с-и в’їда-, © смолі, іржі, пк уїдливий, упікли-, 
занудли-; 
ВЬЙСТЬСЯ (кому) упекігіся, в’їс- в печінкгі; 0; 
ввівшийся окґ допбклий, (- звичаї) цупкгій, 0. 

ВЬЕДЧИВЬШ занудливий. 
ВЬЕЗД: при -де (де) на в’їзді, (куди) в’їжджаючи. 
ВЬЕЗДНОЙ (- браму) г. в’їздбвгій. 
ВЬЕЗЖАТЬ: —й що в’їздить 0, заїжджінин, пк 

заїжджий, в’їзнгій, © в’їжджаючи. 
ВЬІБАЛТЬІВАТЬ виляпувати, розплбску-; 

~-й що виліпує 0, з-й вгіляпати, бб[е]вкало, ля¬ 
пало, (на суді) викіжчик; 
-ьш вибовкуваний, виляпу-. 

ВЬШЕГАТЬ; ПОВЬІБЕЖАТЬ (у печі з горщи¬ 
ків) вгізбігати. 

ВІДБИВАТЬ (грунт з-під ніг) виривйти; в. дробь 
зубами дзвонгі- зубами; в. дробь нога- дрібцю- 
ві-, дрібушгі-, виробля- дрібушкгі; в. из колегі 
вибиві- з тргібу; в. на барабане тарабани-; в. 
чечетку вибиві- дрібушкгі; 
--й що вибиві 0, з-й вгібити, звиклий /с-и/ виби¬ 
ва-, вибивійло, вибивіка, пк вибивзйций + %, ± 
бьющий; -й дробь зубами зм-й дзвонгі- зубами, 
© видзвбнюючи з.; -й дробь ногйми с-и дрібо- 
ті- дрібупжіми; -й нз колеи з-й вгіби- з колії; 
ВІДБИВАТЬСЯ: в. из сил збиватися /валгі-, па¬ 

дати/ з ніг, мордуватися, опадйти із сил /на сгіл- 
ах/; в. из послідиих сил висилюватися з остйн- 
нього; 
ВІДБИТЬ (градом) витовкти 0; 
-йся/-ьій вибйваний, витолочу-, виклепу-, вит- 
ріпу-; -я пк вибивнгій, вибгівистий; -я из колегі 
негбдний діти собі ріди; -я из сил знесгілюва-; 
-ьій на барабіне тарабіне-; 
ВЬІБИТЬСЯ: в. из колегі вгіпасти із сідлі; 
-вший/ся,/ 0; -я (з колії) п. вгібитий, вгіверну-; 
ВЬІБИТЬШ = -вшийся. 

ВИБИРАТЬ: в. по крупгінке /зерньїшку/ виз- 
бгірувати; 
—й що вибирі 0, зійнітий вгібором, зм-й /зг-й/ 
вгібрати, вгіборець, пк довірливий, вибирущий 
/о-/, т. вибіркбвий, + %, © вибиріючи; 
ВИБРАТЬ (гроші Із банку!) забрйти; 0; 
♦♦♦СЯ видобуватися, (із завалу) вичаліпкувати; 
-йся/-мй обгіраний /ви-/, ббрінець, пк вйбор- 
ний; -ьій кого вибиріють 0; -я в дорогу закло¬ 
потаний /у клопотах пфед/ дорбгою; 
ВИБРАТЬСЯ (з біди) вгісотатися, і вгідіста-, вй- 
добу-, І враз! вгіхопи- (заблукавши) вгіблудити. 

ВЬІБОИНА & пк *виббїстий. 
ВЬІБОР: при -ре вибиріючи; для -ра до вгіббру. 
ВНБОРКА (з тексту) витяг. 
ВИБРАЖИВАТЬ вишумовувати; 
ВЬІБРОДИТЬ: -вший вгіброджений. 

ВЬШРАКОВКА (дія і Ц) вибракбвання. 
ВИБРАКОВЬШАТЬ брак/увіти; ± БРАКОВАІЬ; 

—й що ~ує 0, зійнітий вибракбванням, бракер, 
пк вибракбвчий + %; 
-йся/-ьій бракбваний, вибракбву-. 

ВЬІБР АСНВ АНИЕ викидічка /=викидання/ 
ВЬШРАСИВАТЬ викидати; в. пічки братися в 
брость; 
—й що викиді 0, з-й вгікинуги, викидіч, викид- 
ійло, т. ежектор, пк викидагій, т. ежектор-, ± 
бросающий; -й флаг с-и викиді- пріпор; 
-йся/-мй викиданий, пк викиднгій; -я с параш- 
ібтом парашутбваний, парашутгіст, г. спадин; 
ВЬІБРОШЕННЬІЙ: -ьіе діньги гроші на вітер. 

ВИБРЕДАТЬ; ВЬІБРЕСТИ вйблукаги. 
ВИБРИВАТЬ: —й що виголює, поюнканий вгі- 
голити, голф, голйборода, пк = %; 
-йся/-мй виголюваний. 

ВЬІБРОС (води) жбух; 
ВМБРОСЬІ (вогню) язикгі. 

ВЬШУХАТЬ (набухати) здувітися; 
—й що здувіється, здутий, вгіпну-, ± вздуваю- 
щийся. 

ВЬІБУЧИВАТЬ (білизну) жлуктити; 
—й що жлуктить, зійнітий жлукченням. 

ВЬІБЬІВАТЬ вибувіти, відхбдити; 
—й що вибуві 0, вибуваний, р-й /готбвий/ вгібу- 
ти, пк вибутнгій, відхід-, на відході; 
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ВЬІБЬІТЬ: -вший вибулий, о. кого нема, 0; 
-шиє хто вибув. 

ВЬЕВ/АЖИВАТЬ; -ЮДИТЬ поповодгіти. 
ВЬІВАЛИВАТЬ: —й 1. що вивйлює 0, згбден вй- 
валити, с-и вивалюва-, зайнятий вйваленням, пк 
= %, 2. що викбчує (в багні), з-й вйкача-; -й яз- 
ьік з висолопленим язиком; 
-йся/-ьій 1. вивалюваний, висоло'плю-, пк пере¬ 
кидний /ви-/, 2. викачуваний; 
ВІДВАЛИТЬ (очі) вибалушити; 0. 

ВЬІВЕДЬІВАНИЕ вйвідницгво, м" вгівідки, звіди. 
ВЬІВЕДЬІВАТЬ розвід/увати, рознюхува-, нйш- 
пори-, фР допитуватися; 
-й що ~ує 0, з-й вгівідати, вивідач, вивідув-, вй- 
відник, нйшпор/к/а, проноза, дбйда, дознавець, 
пк нгішпорливий, нйпшорний, на вгівідках. 

ВЬІВЕРТЬІВАТЬ: —й/ся/ = вьікручивающий- 
/ся/; -йся из рук вислизущий, в’юн; 
ВИВЕРНУТЬ: в, наизнанку п. г. обернути ко¬ 
та хвостом; 
ВИВЕРНУТЬСЯ ок вйв'юнитись 0. 

ВНВЕРЯТЬ перевіряти, випрббува-, контролю- 
ва-; в. на весах виважува-; 
—й що вивіря 0, звйклий вивіряти, для перевір¬ 
ки, зайнятий -кою, контролер, випробувач, вип- 
роббвець, пк випроббвчий, контрольний + %, к" 
вивірять-; 
-йся/-ьій вивірюваний, контрольб-. 

ВЬШЕТРИВАТЬСЯ: -йся вивітрюваний, з-й вй- 
вітритися; 
ВИВЕТРИТЬСЯ вйвітріти; 
-вшийся вйвітрілий 0. 

ВЬШЕШИВ АТЬ1 вішати, (крам) важити; 
—й 1. що вивішує 0, зг-й вйвісити, 2. що виваж¬ 
ує 0, виважувач, вагар, пк = %; 
-йся^-мй1 1. вивішуваний, 2. виважу-. 

ВЬЮЕШИВАТЬ2 (трасу) позначати тичками. 
ВИВЙНЧИВАТЬ викрз^чувати, вигвинчу-; 

—й що вигвйнчує 0, вигвйнчувач, пк = %, © ви- 
гвгінчуючи 0; 
-йся/-мй вигвинчуваний, викручу-, 

вьівих вйверт. 
ВЬШОДИТЬ (на прохід) водйти, (зло) викоріню- 
ва-; в. в люди доводи- до пуття; в. в расход 1. 
спгісува- на видатки, 2. пускать в р.; в. из заб- 
луждбния кого розкрива- бчі /зніма- полуду з 
очЄй/ кому; в. из равновбсия /в. из себй/ вивб- 
ди- з рівноваги, псува- кров кому, в. из терпен- 
ия кого урива- терпбць кому, в. на свет Божий 
витягй- з-під кйлима; в. на чистую вбду вивбд- 
и-на світ; в. фундамент класти підвалини; 
-и що вивбдить 0, з-й вгівести, для вйведення 
/викорінюва-/, зайнятий -ям, викорінювач, фР 
/ви/водій, ватажок, провіднйк, проводгір, пк ви¬ 
відний, ведучий + %, ск -/ви/нбснгій [семявьі- 
водйщий спермонбсний]; -й из равновЄсия з-й 

зіпсува- кров кому, -й из терпЄнші кого з-й у- 
рва- терпбць кому, -й пЄсню заспівувач; -й фу¬ 
ндамент покладач підвалин; 
-йся/-ймьій плбджений, вивбджува-, виплбдж- 
у-, викоріню-; 
ВЬІВЕСТИ: в. из заблуждЄния зняти шбри з 
очЄй, рк розшбри- /відкрй-/ бчі; в. из затрудне- 
ния заради- халепі; в. из состойния бездеяте- 
льности зрзшіи- з мЄртвої точки; в. из терпе- 
ния кого урва- терпець кому, 
ВЬІВЕСТИСЬ з" вгіплодитись; 
вьіведший 0, ок вгівілий. 

ВЬІВОЗ (за кордон) експорт. 
ВЬІВОЗЙТЬ вивбзити, (куди) возй-, (за кордон) 
експортува-; 
—й що вивозить 0, з-й /р-й/ вгівезти, с-и вивбзи-, 
/ви/возій, експортер, пк вивозбвий; 
-йся/-ймьій вивбжуваний, експортб-, призначе¬ 
ний на експорт /на вйвіз/, пк вивізнгій; 
ВЬІВЕЗТИ: куда кривая /роднйя/ вьівезет 
кудй хвйля вйнесе. 

ВНВОЗНОЙ: -ая пбшлина мито на вйвіз. 
ВЬІВОЛАКИВАТЬ витягати, тяггй, виволіка-; 

—й що тягне 0, р-й вгітягти, звйклий /с-и/ ♦, ви- 
тягйч, волочій, пк = %, © витягаючи; 
-йся/-ьій волбчений, тягне-, витята-, виволіка-. 

ВЬГООРАЖИВАТЬ вичарбвувати. 
ВЬІВОРАЧИВАТЬ вивертати; в. душу пектй 
душу; в. потроха виверта- тельбухи; 
—й що виверта, з-й вйвернути, с-и /звйклий/ ♦, 
воротій + %; -й душу (біль) ятрущий; -й наиз¬ 
нанку вйворотній; 
ВЬІВОРОТИТЬ: в. наизнанку и. г. обернути 
котй хвостом; 
-йся/-ьій вивертаний; -я виверткгій, виворітнйй, 
з-й вгікрутитися; 
ВИВЕРНУТЬСЯ ок вйв’юнитися 0; 
ВЬІВОРОТИТЬСЯ: в. из рук вгіпручатися; 0. 

ВЬЛГАДИВАТЬ (час) викрб/ювати; 
—й що ~ює 0, з-й вймудрувати, хитрун, мудраг- 
Єль, мудрагЄлик( пк хитромудрий; -й время ви- 
крбювач часу. 

ВЬІГИБАГЬСЯ вигинатися, гну-; 
-йся що вигинається 0, звйклий ♦, п" гнучкйй, 
хибкий, хисткий, гнучий, вигйнистий. 

ВЬІГЛЯДЕТЬ > ВЬІГЛЯДЬІВАТЬ2. 
ВЬІГЛЯ/ДЬІВАТЬ1 /~НУТЬ/ визирати, вигляда-; 

-вая п. вйзирцем; 
--й що визира 0, с-и визирати, визирака, (чека- 
лець на прибуття) виглядач, пк визирущий, О 
зирк та зирк; 
ВЬІГЛЯНУТЬ1 вйзирнути, пф зирк; 
ВЬІГЛЯДЕТЬ1 (вибрати) ок вйзирити. 

ВЬІГЛЯ/ДЬІВ АТЬ2 /~ДЕТЬ2/ виглядати, показув-; 
—й що вигляда 0, о. на вйгляд, з вигляду, мбло- 
до -й молодйй з вйгляду; облака вьіглядят к 
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дождні хмари показують на дощ; 
ВЬІГЛЯДЕТЬ2 мати вигляд, здаватися, пока- 
зува-, [Н. -ит больньім Н. здається /показує-/ 
хворим]; ужісно запушенії о в. світіте пуст¬ 
кою; жілко в. мі- блідий вигляд. 

ВИГНИВАТЬ: —й шо вигнива, вигнйваний; 
ВЬІГНИТЬ: -вший вигнилий, витрух-. 

ВЬІГОВАРИВАТЬ; ВЬІГОВОРИТЬ: не в. за¬ 
давити слова. 
ВЬІГОВОРЕННЬІЙ промовлений /ви-/. 

ВИГОВОР (вимова) акцент, г. вйговір. 
ВЬІГОДА інтерес; для свобй -дьі собі на користь. 
ВЬІГОДНО: кому зто в.? на чий млин вода?; 
бьіть в. кому залежати на тбму [ей бьіло в. їй 
залежало на т.]; 
ВЬІГОДНЬІЙ: в -ом свете в найкращому світлі. 

ВЬІГОН & вгігонець. 
ВИГОНЯТЬ витуряти /витурюва-/ (і шию/; 

—й що жене 0, з-й вйгаати, пк вигінний; -й две 
нбрмьі з. в. дві норми; -й спирт винокур, вйн- 
нюс, гуральник; 
-ьій гнаний, (ви/гбнений, (- спирт) жг" гнатий; 
ВВІГНАТЬ показати (на) двері /поріг/ кому 0. 

ВНГОРАЖИВАТЬ вигорбджувати, уневгінню-; 
--й що вигороджує 0, с-и ♦, поюпіканий вгігоро- 
дити, уневиннювач + защищающий. 

ВИГОРАТЬ вигоряти; 
—й що вигоря 0, покинутий ♦, мійже вгігорілий, 
(на сонці) мій- вйлиня-, напіввгілиня-, лшпбчий; 
ВЬІГОРЕТЬ вгіпалитися 0; не -ело бас увірвав¬ 
ся. 

ВНГРЕБАТЬ вигрібати, гребтгі; 
—й що вигріба 0, зайнятий вигортанням, с-и ♦, 
вигрібач, вигортальник, громаділь-, гребець, 
весляр, пк вигортальний + %; 
-йся/-ьій гребений, вигріба-, вигорта-, пк вигрі¬ 
бшій; 
ВЬІГРЕБЕННЬГЙ вигребаний. 

ВЬЕГРЕВАТЬ іріти, вигріві- /зо-, піді-/; 
—й що вигріві 0, пк вигрівільний + %, вигріву- 
щищ 
ВЬЇГТЕТЬ: вьігретьій вйгрітий 0; 
ВЬІГРЕТЬСЯ: -вшийся вйгрітий, 0. 

ВЬІГРУЖАТЬ розвантіжувати, г. виладбв/у-; 
--й що ~ує 0, з-й розвантіжити, для розвантіж- 
ення, зійнятий -ям, розвантажувач /ви-/, ("роз/- 
вантажник, виладбвувач, пк виладбвчий, розва- 
нтіж- /ви-/ + %; 
-йся/-ьій розвантажуваний /ви-/, виладбву-; 
ВЬІГРУЗИТЬ звантіжити 0. 

ВИГРИЗАТЬ вигризіте; 
—й що вигризі 0, гризучий + грьізущий; 
-ьш вигргізаний. 

ВИДАВАТЬ (ви/давати, фР зріджу- [гблос -ал 
еІ гблос зрідив ЇІ], (таїну) г. прозріджу-; в. се¬ 
бя зріджуватися, виїфивіти себе; в. себя' за ви¬ 

ставляти себе за; 
--й 1. що видає 0, зг-й видати 0, (ви/давець, ви- 
давіч, пк /ви/давецький, 2. що зріджує, зрідн- 
ик, викіжчик, (себе) викривіч, пк зрадлйвий, ви- 
кізли-; -й ні руки © видаючй на руки; -й себя' 
за під іменем кого; 
-іемая (заміж) віддівана; -ьій 1. {'ви/діваний, 
2. викізу-, зріджу-; 
ВИДАТЬ: в. (себя) с головбй виказати з голо- 
вбю, (зріди- себе/; в. тййну зріди- таємницю; 
-вший 0; -й себя с головбй що сам себе зрідив; 
ВИДАВАТЬСЯ (з лінії) виставлйтися; 0; 
-йся 1. (з ряду) випнутий, висуну-, ©видатнйй, 
визначній, непересіч-, ок зірковий, з. значній, 
(гідний уваги) маркйнт-, (твір) блискучий, зна¬ 
менитий, 6 якйх міло, на сліву. 2. що видасть¬ 
ся, ввдіваний, видавець, пк видавничий; -я гра- 
жданйн (України) У" син ± ВЬШЯЧИВАТЬСЯ. 

ВЬІДАВЛИВ АНИЕ витиск. 
ВЬІДАВЛИВАТЬ витиск/іти; & з* видавлювати¬ 
ся (зуст)-, в. слові цідити крізь зуби; 
—й що ~і 0, з-й /зм-й/вйчави-, вичівлювач, пк = %; 
-йся/-ьій вид[ч]івлюваний, видушу-, витйску-, 
пк чавкгій. 

ВЬВДАЛБЛИВАТЬ (жолоб) вижолоблювати. 
ВЬЇДАНЬЕ (заміж) пР" видання. 
ВИДАЧА (грошей) виплата; при -че на вйдачі, 
під час вйдачі /віплата/; к -че &° відати /вип¬ 
лата-/ [к -че $ 5 вйда- $ 5]; подлежйт -че нале¬ 
жить вйда- /віплата-/. 

ВЬІДАЮЩИЙСЯ > ВИДАВАТЬСЯ. 
ВЬІДВИГАТЬ висува-, витакі-, (ідею) пропбну- 
ві-, (тему) порушува-, (вимогу) виставля-; в. о- 
бвинение против кого звинувічувата /звбди- 
пеніб на/ кого-, 
—й що висуві 0, з-й /р-й/ вйсунути, пк = %; -й 
возражения опонент; -й гипбтезу /тЄзис/ автор 
гіпбтези /тези/; -й обвинение = обвиняющий; 
-й проблему порушувач проблеми; -й прогрі- 
мму івтор нової /готбвої/ прогріми; 
ВИДВИГАТЬСЯ висувітися, витикатися 0; 
-йся/-ьій висуваний, пропбну-, п* висувній, ви- 
сувінець; -я пк т. вигичнйй, © с-и ♦, (на здобу¬ 
ття премії) номінінг; -я впереді всех © стаю¬ 
чі поперЄд усіх. 

ВИДВОРЕНИЕ вйселення, відсЄлє-, вйпрова- 
дже-, депортіція, ок викидічка. 

ВИДВОРЯТЬ виселяти, депортуві-, випровідж- 
у-, виганя-, витурі-, даві- по шіпці; 
—й що депортує 0, радій виставити, випрові- 
джувач, жґ витурійло, пк депортаційний; 
-йся/-мй випровіджуваний, витурю-, депортб-, 
гніний, (ви/гбне-; 
ВИДВОРИТЬ вйставити, відселй-, ф вйпер- 0. 

ВИДЕЛКА (шкури) вйправка; овчинка -ки не 
стбит шкурка вйправки не варт. 
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ВЬЩЕЛЬШАТЬ виробляти, роби-; 
—й що виробля 0, зайнятий виробленням, виро¬ 
бник, продуцент; -й кбжи чинбар, кожум’яка; 
-й коленца с-и вибрикувати, з вибриками; -й 
ногами кренделя 1-й мьіслбте/ мастак пласти 
кренделі (ногами), © плетучй кренделі; -й трій¬ 
ки трюкач, витівник; -й фокусні звиклий вики- 
да- коники, штукар, з кониками; 
-йся/-мй роблений, вирбблюва-, продукб-, (- 
шкіру) вичиню-. 

ВЬІДЕЛЯТЬ (пай) уділяти, (гроші) асщнува-, (ри¬ 
су) вирізня-, увиразнюва-, підкреслю-; 
—й що видові 0, зг-й уділити, з-й вирізни-, пк ви¬ 
дільний + %, видільний, ск -видільний [-Й 
желчь жовчовидільний]; 
♦♦♦СЯ (на тлі) зоріти, (з чого) ф. виламуватися, 
виділюва-; в. на пустьінном фоне самотіти; 
-йся/-ьій уділюваний /ви-/, вирізню-, увиразн- 
ю-; -я пк унікаль-, особливий, © унікум, один 
на світі; резко -я (- риси) різко означений; чтб- 
либо -щееся на ббщем фоне щось, за що б за¬ 
чепилося бко; 
ВЬІДЕЛИТЬСЯ (барвою) вйбарвитися; 0. 

ВЬІДЕРГИВАТЬ смикати; (волос) вискубува-; 
—й що смгіче 0, зайнятий смиканням, з-й висм¬ 
икати, смикун, висмйкувач, пк висмикувальний 
%; -й зубьі зубодер, дерйзуб, г. вйдризуб; -й ци¬ 
тати жонглер цитатами; 
-йся/-ьій смиканий, висмйкув-, витяг- 0; 
ВЬІДЕРНУТЬ (з копиці) скубнути; 0. 

ВЬЩЕРЖИВАТЬ терпіти, витерплювати; 
—й що витримує 0, незігненний, нескорен-, 3-Й 

витримати, пк витривалий, терплячий, видерж- 
ливий ,ок витрймли-; -й заданньїе размерьі сті¬ 
йкий у заданих розмірах; -й паузу /роль/ © до¬ 
тримуючи пбвзи /ролі/; не -й кргітики поза 
всякою крйтикою; не -й сравнения пбза вся¬ 
ким порівнянням, г. не до порівняння; 
-йся/-нй втримуваний /до-/, витерплю- 0; 
ВЬЩЕРЖАТЬ (іспит) скласти; в. характер 
не спасувати; 
-вший 0; 
ВЬІДЕРЖАННЬІЙ (- вино) вистояний; 0. 

ВИДИРАТЬ: —й = вьірьівающий; 
ВЬІДРАТЬ: вьідеру г. вйдру. 

ВЬІДОХ (тяжкий) вйхек. 
ВИДУВАТЬ: -й що видима 0, з-й вйдути, зайн¬ 
ятий дуттям, видувальник, видмухувач, (скло) 
склодув, пк видувшій; 
-ЙСЯ/-МЙ видаваний, видмуху-, видудлю-, пк 
видувшій. 

ВЬІДУМКА; ВЬІДУМКИ на вербі гр^ші, вигад¬ 
ництво. 

ВЬІДУїуіьШАТЬ (в описі) перебирати міру, 
~и що вигадує 0, винахідник, вигадько, вигад¬ 
ник, на всі штуки з-й, меткгій на вйгадки, пк ви¬ 

гадливий, порйдли-, не брехлгі-; 
-йся/-мй вигадуваний, видуму-; 
ВЬІДУМАТЬ зморокувати, вгімірку-, з" вйму- 
дрити. 

ВЬІДЬІХАТЬ видихати, р. видйхува-; тяжело в. 
вихекувати; в. аромйт сходити пахощами; 

—й що видиха, пк видихущий, видихальний, ок 
видихбвий, © видихаючи; 
-йся/-мй видгіханий; -я © знесйлюва-, висна¬ 
жу-, на межі знесйлення; 
ВИДОХНУТЬСЯ: вьідохшийся знесйлений, 
вйснаже-, ок вйтхлий, 0. 

БЬІЕДАТЬ вижирати, «'“вижбвувати; 
ВЬІЕДЕННЬІЙ: -ого яйца не стбит не вартий 
дбброго слова. 

ВЬЇЕЗД: относя'щийся к -ду виїздбвий. 
ВЬІЕЗДНОЙ г. виїздбвий. 
ВЬІЕЗЖАТЬ шати, виїзди-, (звідки) вибиратися; 
в. в свет (в селі) ходити на вулицю; 
—й що виїздіть 0, зг-й /зм-й/ ви^, їздець, виїж- 
джанин, з прощальних, пк виїзний, г. виїздбвий; 
-й на ком з-й виїхати на; -й на чем удачливий 
коштом чого. 

ВЬІЕМКА (заглибина) паз, заглгіблення, гніздб, 
(невелика) щербина. 

ВЬІЖИВАНИЕ виживання, вижиттй. 
ВИЖИВАТЬ: --й що /мн хто/ вижив а, вижива¬ 
ний, з-й вижити, пк виживущий; -й из умй май¬ 
же здурілий, щораз слабший на гблову; 
ВЬІЖИТЬ о. зостатись при житті; & д. вижи¬ 
тися; для тогб, чтббьі в. (засіб) виживальний, 
для виживання; 
-вший &,рк переживець; 
-БІЙ = —й. 

ВИЖИТА ок суціга. 
ВЬІЖИГАТЬ випалювати; калеяьім желбзом в. 
гарячим залізом випікати; 
—й що випалює 0, для вііпалення, зайнятий -ям, 
випалювач, п" випалювальний, с" випали- [вйпа- 
ли-земля]; -й каленьїм железом мастак випіка¬ 
ти гарячим залізом; 
-йся/-ьій випалюваний, (метал) випал; 
ВЬІЖЖЕННЬІЙ: тйктика -ой земли тактика 
голої землі. 

ВЬІЖИДАТЕЛЬНЬІЙ: -ое положение позиція 
вичікування. 

ВИЖИДАТЬ вичік/увати /о-/; —й що чека на 0, 
зг-й вйчекати, пк очікувальний + %, © ~уючи; 
-ьій очікуваний/ви-/, чатова-, р. вижйда-; 
ВЬІЖДАТЬ перечекати, вйчекати 0. 

ВБІЖИМ вйшск, ст вйвага, виважування. 
ВЬІЖИМАНИЕ чавлення, +/± ВБІЖИМ. 
ВЬІЖИМАТЬ чавити, (вагу) виважувати; 

—й 1. що чавить 0, з-й вй^, для чавлення, зайня¬ 
тий -ям, вичавлювач, вигнічу-, пк т. витиснгій, 
витискбль- + %, 2. © що виважує 0, з-й вйважи-, 
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звиклий в.; -й все сбки жмгікрут, визискувач; 
-йся/-ьій 1. чавлений, вичавлюва-, вигнічу-, ви¬ 
кручу-, витйсканий, 2. виважува-, вижгіма-; 
ВБІЖАТЬ (з кого) ф. видоїти, фР взя- [в. из 
машйньї взя- з машини]; в. как лимон вйкру- 
тити як мбкру ганчірку /шматку/. 

ВЬІЖУЛИВАТЬ видурювати; 
—й = вьіманьївающий. 

ВЬІЗВАНИВАТЬ знай дзвонити; 
—й що знай дзвонить, дзвонйр, пк стодзвбнний, 
© видзвонюючи. 

ВЬІЗДОРАВЛИВАТЬ видужувати, здорбвша-, 
приходи- /вертатися/ до здоров’я, ставати на 
ноги, г. здорові-; & піддужува-; 
—й що видужує 0, (вже) підлікований, майже 
здорбвий /відхворілий/, /дедблі/ здоровіший, 
напіввйдужалий, о* малохвбрий, підздорбвий, 
вже-на-ногах; 
ВЬІЗДОРОВЕТЬ відхворіти, відхорува-, при¬ 
йти до сили, г. вйздорові-; 0; 
-вший вйдужалий, відхворі-, /тепер/ ужб здоро¬ 
вий, Й. 

ВЬІЗРЕВАТЬ стйгнути, вистигй-, (- ідею) о. бру- 
нькуватися; 
—й що достигб 0, покинутий достигати, щорйз 
стгігліший /достйглі-, спілі- +/, пк доходжалий; 
ВЬІЗРЕТЬ: -вший /майже/ визрілий 0,0. 

ВЬІЗЬІВАТЬ клйкати [к. на поліцію], (гнів) бу¬ 
рії-, (на що) провокувб-, (крах) призвбди- до; 
(телефоном) о" видзвбнюва-; в. беспокбйство 
в ком занепокою- кого; в. головокружение па- 
морочи- /гблову/; в. досаду в ком пектй очі ко¬ 
му, о. колб- в очі кого; в. неудовбльствие чье Іу 
кого/ в ком глади- проти шбрсти кого, крутії- в 
нбсі кому; в. отвращение у кого смерді- кому; 
в. переполох зчиня- бучу; в. подозрение к ко¬ 
му кйда- тінь на; в. слезьі у пройма- сльозою 
кого; в. смех зрива- сміх; в. смятбние колотй-; 
в. тревбгу ґвалтува-, алярму-; в. чувство вос- 
тбрга /изумлбния +/ в ком переймати кого; 
—й що /ми хто/ кпйче 0, з-й вйкликати, виклик- 
ач /по-, за-/, закликальник, кликун, кличко, кли- 
кач, (сміх) збудник, (стрес) призвід- /спричйн-, 
призвідець/ чого, пк зухвйлий, задйрливий, зачі- 
пли-, загонистий, провокатйвний, /жест/ демо- 
нстратгів-, зачіпнйй, к" визивнгій, фР гід- [-й за- 
висть г. заздрості*], з наступним [удар, -й пад- 
бние удар з н. падінням]; -й ажиотйж ажіотаж-; 
-й беспокбйство- тривож-, занепокійливий; -й 
бурю громонбсний; -й головокружение з-й за- 
пбморочити, п* памороч-; -й /горя'чиє/ спбрьі 
/гостро/ полеміч-; -й забвбвие /- зілля) забутнйй; 
-й оскому оскомистий; -й подозрение = возбу- 
ждбющий п.; -й пресьіщбние оскомистий; -й 
смех сміхонбсний; -й смятение колотник; -й 
тблки /полемику, массу бткликов/ резонанс-; 

-й тревбгу тривож-; не -й возражбний слуш-; 
не -й сомнбний безсумнів-, позбавле- сумнівів; 
-бюще зачіпливо, загонисто, зачіпкува-, з завб- 
їс-, з вйкликом, (як), © аж до ненависти; [-6- 
юще снокбйно а. д. н. спокійно]; 
ВЬІЗВАТЬ (чарами) наслати; в. конфронта- 
цию средй кого зіткну- лобами кого; в. крова- 
вую вражду мбжду кем /нарбдами/ постави- 
кого /нарбди/ ніж-на-ніж; в. к жйзни поклика¬ 
ло життя; в. у кого что закйну- кому в сбрце 
що [в. у нее желбние з. їй в с. бажання]; 
-вший &; -й сенса'цию сенсаційний; 
♦♦♦СЯ (діяти) зголбшуватися, жґ охбти- 0; -а- 
ется кто клйкано кого; зто -ается рядом при- 
чйн на це є багбто причин; 
-йся/-ьій кликаний, викликув-, спричиню-, 
(чим) породжу-, збуджу- 0; -я (діяти) зголбшу-, 
пк готовий; 
ВЬІЗВАТЬСЯ (на дію) обібратися 0; 
-вшийся зголбшений, готовий 0,0; 
ВЬІЗВАННЬШ (наслідок) спонуканий; 0; (чим) 
ок сповбдова-; в. обстоятельствами ситуатйв-. 

ВЬІЗЬІВНОЙ: -ая кнопка гудзик вгіклику, вик- 
лика'ч, кликун, кличко. 

ВЬІЙГРЬІВАТЬ вигравати; в. в чьих глазбх ви¬ 
ростати в чиїх очах; 
—й що виграє 0, з-й виграти, звиклий ♦, вигра- 
вбч, /вічний/ вигравець, пк вигравУщий, вйгра- 
ш-, найвйграшніпшй; -й время © умівши вгігр- 
а- час; -й бой переможець /бою/; 
-ьій виграваний; 
ВЬІИГРАТЬ: в. время г. виграти на часі. 

ВЬШГРЬІШ; ВЬІИГРЬІШИ ок вйгри. 
ВЬІИГРЬІШНЬІЙ (факт) фР козгірний. 
ВЬІЙСКИВАТЬ шук/ати, нйшпори-, (нишком/ 
доскіпливо) винйшпорюва-, фР далеко ходй- 
[нащо д. х.?]; в. спбсоб добира- способу, 
—й що ~а б, зайнятий пбшуком чого, шукач, ви- 
шукувач, нишпорка, пк нгішпорливий+%; 
-йся/-ьій шуканий, вишукува-, винишпорю-; 
ПОВЬШСКИВАТЬ вйнипшорити, повишуку- 
ва-, ок повизнахбдити 0. 

ВЬІКАЗЬІВАТЬ виявляти; в. пренебрежение к 
кому бра- під нбги /виявля- зневагу до/ кого. 

ВЬІКАПЬІВАТЬ; ВЬІКОПАТЬ п. вйкорпати 
[где тм еб -ал де ти її вйкорпав?]. 

ВЬІКАРАБКИВАТЬСЯ видиратися, (з біди) ви- 
ббрсува-, витерббкува-; 
-йся що ~ється 0, з-й вйдертися, с-и видира-, © 
видираючись; 
ВЬІКАРАБКАТЬСЯ (з чого) ок вйбабратися, 
вйдобу- 0, (на дерево) стерббка-. 

ВЬІКАРМЛИВАТЬ вигодбв/увати, викбху-; 
—й що ~ує 0, з-й викохати, годуй, годівнйк, го- 
дувбль-, пк годувальний, вигодбвчий + %; 
-йся/-ьій годбваний, вигодбву-, і. годованець. 
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ВЬІКАТЬІВАТЬ викоч/увати, котити; 
—й що ~ує 0, зайнятий викачуванням, котій, пк 
= %, © с-и ♦; -й глаза витріщйка, пк вирлоокий, 
балухатий, булька-, зіркй-; 
-йся/-ьій кочений, викочуваний; 
ВЬІКАТИТЬ: в. глазй вйбаньчитися 0. 

ВЬІКАЧИВАТЬ помп/увати, випомпову-; 
—й що ~ує 0, з-й вйпомпувати, зайнятий помпу¬ 
ванням, помпувальник, пк -увальний + %; 
-ьш випомпбвуваний, помпова-. 

ВЬІКАШИВАТЬ косгіти, о. клас- покбси; 
—й що викбшує 0, з-й викосити, косар, пк косгі- 
льний + %; 
-ьш викошуваний, кошений. 

ВЬІКИДЬІВАТЬ: в. фбкусьі викидйти кбники; 
в. колйнца вибргікува-, роби- вйбрики; 
—й = вьібрасьівающий; -й коленца = вьідельї- 
вающий к.; -й фо'кусьі = вьідельївающий ф.; 
-й штуку штукйр, з-й викинути фортель; 
ВЬІКИНУТЬ: в. колЄнцє /штуку/ викинути фо¬ 
ртель; в. штуку викинути коника, учвбрити 0. 

ВЬІКИДЬІШ о. недорід жіночий. 
ВЬІКЛАДКА: с пблной -кой в" у пбвному вгіря- 
ді, пк ок повнозбрбйний; 
ВЬПСЛАДКИ (в цифрах) обрахунки. 

ВЬШЛАДЬШАТЬ (стіну) класти; в. дйрном де- 
рнува-; в. душу відкрива- серце; в, на чистоту 
нічого не таї-, дк відкрйтися як перед Ббгом; 
—й що кладе 0, з-й викласти, кладій, кладільник, 
пк виклад^щий, викладальний, © викладаючи; 
-й душу щйрий, як на сповіді; 
ВЬІЛОЖИТЬ: -вший, Й; -й ка'ртьі © виклав- 
шикарти; 
ВЬІЛОЖЕННЬІЙ: в. жбмчугом оперлований. 

ВЬЕКЛЮЧАТЬ відключати, вилучй-, (зі списку) 
викрбслюва-; 
—й що вимика 0, з-й вимкнути, (річ) вимикач, 
пк т. вимикйльний + %, /щороз’єднує/роз’єдн- 
авчий; 
-йся/-ьій вимйканий, вилуча-, відюпбча-, викр- 
еслюв а-. 

ВЬІКЛЯНЧИВАТЬ канючити, кланда-, цигани-, 
вициганюва-; 
-й що канючить 0, звйюшй /с-и/ ♦, канюка, клй- 
ндало; ± ВЬШРАПШВАТЬ; 
В ЬІКЛЯНЧИТЬ вижебрати, вимантачити 0. 

ВЬІКОВЬШАТЬ кувати, викбвува-; 
—й що кує 0, поклгіканий /з-й/ вйкувати, ковйль, 
ковйч, пк = %, © с-и виконувати; 
-йся кований, викбвува-. 

ИЬІКОВЬІРИВАТЬ виколуп/увати, колупйти; 
-й що ~ує 0, колупайло, © виколупуючи; 
ВЬПСОВЬІРЯТЬ (цікаву річ) вишпортати; ± 
ВЬІЦАРАПАТЬ; 
ВЬІКОВЬІРИВАТЬСЯ видобуватися 0; 
-ЙСЯ/-Б1Й колупаний, виколупув-, видлубу-; 

ВЬІКОВЬІРЕННЬІЙ вгіколупнутий 0. 
ВЬГКОЛАЧИВАТЬ > ВЬІБИВАТЬ. 
ВЬІКОРЧЕВЬІВАТЬ корчувати; 
ВЬІКОРЧЙВАННЬІЙ: в. лес /уча'сток, мЄсто/ 
корчунок. 

ВЬПСРАИВАТЬ краяти, крої-, п. вимудрбвува-; 
—й що крбїть 0, з-й вйкроїти, краяльник, пк кро¬ 
їльний + %, п. мудраґбль; 
ВЬІКРОИТЬ (кошти) вйкомбінувати; в. бу- 
тьілку виклинцюва- пляшку; 
-йся/-ьій краяний, крбє-, викра[б]юваний, вим- 
удрбву-. 

ВЬІКРАШИВАТЬ: —й 1. красящий + раскра- 
шивающий1, 2. що вшсрйшує, з-й вйкришиги, 
и* = % + раскрашивающий2; 
-йся/-ьій 1. фарбований, 2. викргішу-; -я зуб вй- 
щерб; 
ВЬІКРАСИТЬ: в. и вьіброснть одна кбрисіь 
-вгікинути; 
ВЬІКРОШИТЬ: -вший/ся/ 0; -я викришений. 

ВЬІКРИК погук. г. бклик 
ВМКРЙКИВ АТЬ гукати, вигукува-, (знай/ крича-; 

—й = кричащий. 
ВЬІКРУЧИВАТЬ: —й що викручує 0, покягікан- 
ий вгікруппи, пк=%, ск викрути- [вйкрутигріш], 
© викручуючи; 
♦♦♦СЯ (з біди) вимбту/ватися, вив’язу-, г. виви-; 
-йся/-ьій викручуваний, вигвинчу- 0; -я що ~є- 
ться 0, звиклий /с-и/ викручуватися, викрутень, 
в’юн, п* виверткий, ок вгікрутисгий /-ливий/; 
ВЬІКРУТИТЬСЯ (в бійці) вйвернутися, вгірят- 
ува-, г. вивину-, (з халепи) вгійти сухйм з водії. 

ВЬЇКУП викупне. 
ВЬЖУПАТЬ викуп/ляга; 
-й що ~ля, зг-й викупити, викупнйк, пк = %; 
-йся/-ьій викупбваний, пк викупнйй. 

ВЬПСУРИВАТЬ: —й що виклює 0, з-й вгікури- 
ти, вшфрювач, (спирт) = вьігоняющий; 
-йся/-мй викурюваний, ± вьігоняемьій. 

ВЬІЛАВЛИВАТЬ виловлювати, ловити; 
—й що виловлює 0, зайнятий виловом, звиклий 
♦, ловець, ск -лов [птахолбв], пк = %; 
-йся/-мй ловлений, вилбвлюва-. 

ВЬЇЛАЗКА фР виправа. 
ВЬІЛАМЬІВ АТЬ: —й що виломлює 0, з-й вйлом- 
ити, вилбмлювач, пк т. вилбмчий + %, виломб- 
вий; 
ВЬІЛАМЬІВАТЬСЯ п. > ИЗОЩРЯТЬСЯ; 
-йся/-ьій ломлений, вилбмлюва-, виламу-; -я и. 
> изощряющийся. 

ВЬЇЛЕЖИВА'ГЬСЯ (на пляжі) облбжувати бб- 
ки; 
-йся що вилежується, вилежуваний; -я в посте¬ 
ли лежеббка, валяка, лЄжєнь; 
ВІДЛЕЖАТЬСЯ пополбжати, (з хворобою) вй- 
качатися (відхворіти/. 
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ВЬІЛЕЗАТЬ ф. вигрібатися; (з усіх дір) виходи¬ 
ти наверх, виплива- на поверхню, дава- про се¬ 
бе знати; 
—й що вилазить 0, 3-Й вилізти, мййже вйлізлий, 
© с-и вилізати; 
ВЬІЛЕЗТИ злізти [хто вище злізе - дУжче впа¬ 
де], (з очних ям) випертися, (на височінь) зіп’яс-; 
-езший вилізлий, обліз-, 0. 

ВЬІЛЕТАТЬ випурхувати; в. как джин из бут- 
ьілки /как из пушки/ виліта- стрілою /льотом/; 
в. один за другим (- бджіл з вулика) точитися; 
—й що виліта 0, вплітаний, літун, пк випурхлгів- 
ий; © с-и вилітати; -й пулей © вилетівши куле- 
ю; -й в трубу нездатний відвернути крах, банк¬ 
рут; -й из голови нетривкий у пам’яті; 
ВЬІЛЕТЕТЬ (різко /- птаха!) вгішугаути, (- ма¬ 
шини, коні) вймча-; в. в обратньїй путь відле- 
ті-; в. как прббка вйлеті- як куля, корок /чорт/ 
з пляшки. 

ВЬІЛЙЧИВАГЬ відздорбвлювати; 
—й з-й вгілікувати + лечащий; 
-йся/-ьій вигоюваний, вилікбву-, відздорбвлю-; 
ВЬІЛЕЧИТЬСЯ (г/* - рани) ф. вйлизатися; 0. 

ВИЛИВАТЬ с. жбух/ати, (чуття) вихпк5пува-, 
ок витрушу-; 
—й що ~а 0, я* вшивальний + льющий; 
-йся/-ьій виливаний, жбух-, пк виливний, вили¬ 
вшій; не -щаяся чернйльница невиливачка. 

ВЬІЛИЗЬШАТЬСЯ оклигувати, іти на поправку 
ВЬЇЛИЗАННЬІЙ прилизаний /за-/. 

ВЬІЛОЖИТЬ > ВЬПСЛАДЬЮАТЬ. 
ВЬІЛУП/ЛИВАТЬСЯ; -ИТЬСЯ: -вшийся ви¬ 
луплений, 0. 

ВЬІЛУЩИВАТЬ п° розлущ/увати /ви-/; 
—й що ~ує 0, з-й вилущити, вилущувач /роз-/, 
пк = %; 
-йся/-ьій вилущуваний /роз-/, вилузу-. 

ВЬІМАЗЬІВАТЬ: --Й = мажущий; 
-йсяА-ьій вимащуваний /за-/, вимазу- /за-/, забр¬ 
удню-, заялбжу-, замурзу-, ± мажущийся; 
ВЬІМАЗАТЬ висмарувати 0. 

ВЬІМАЛИВАТЬ ф. кландати; 
--й що блага 0, кашбка, кландало, © благаючи; 
ВЬІМОЛИТЬ вйплакати 0. 

ВЬІМАНЬІВАТЬ видурювати, витуманю-, цига¬ 
ни-, ± ВЬІЛРАШИВАТЬ 
—й що видурює 0, з-й видурити, звйклий /с-и/ ♦, 
шахрай, махляр, «/‘дури- [дурисвіт]; 
ВИМАНИТЬ вйциганити 0, (хитро) вйкрути-. 

ВЬМАРЬІВАТЬ: — й 1. вьімазмвающий, 2. що 
викреслює, зм-й викреслити. 

ВНМАТЬЮАТЬ висотувати, (душу) тягти, виве- 
рта-, вийма-; в, душу кому вари- воду з кого; в. 
нервьі тягтгі душу; 
—Й що висотує 0, з-й висотати, пк = %; -й душу 
варивода, нудьга-чоловік, пк варйводний, ск вгій- 

ми-душу- [-й душу звук вййми-душу-звук]; -й 
жйльї (- працю) каторжний, виснажливий, з. 
канальський; -й кйшки д. кишкомбт; -й нбрвьі 
з-й вйтяг(ну)ти душу; 
-йся/-ий вимотуваний, висоту-, висилю-; -я за' 
день виснажуваний /висилю-/ за день; 
ВЬІМОТАТЬ: изрядно в. нерви поповарйти 
воду з кого. 

ВЬІМАХИВАТЬ (знай) махати; 
—й що маха 0, махальник, знай мах та мах. 

ВММЕТАТЬ: —й = метущий; -й железной мет- 
лбй © вимітйючи залізною мітлбю; 
♦♦♦СЯ; ВЬІМЕСТИСЬ вйшпортатися 0. 

ВЬІМЕШИВ АТЬ1 місити, перемішувати; 
~й що місить 0, 3-Й вимісити, зайнятий місін¬ 
ням /р. ліісьббю/, місильник, пк місильний; 
-йся/-ьій вимішуваний /пере-/. 

ВЬЕМЕШИВАТЬ2 мішйги, перемішувати; 
—й що мішй 0, з-й вймішати 0, вимішувач, мі¬ 
шальник, пк мішальний, вимішува- + %; 
-йсяЛьїй мішаний, вимішуваний /пере-/. 

ВЬІМЕЩАТЬ: в. злобу зганяти злість /оскому/; 
—й 1. мстящий (> МСТИТЬ/, 2. що зганя злість 
на кому, звйклий зганйти з. на кому; 
ВЬІМЕСТИТЬ 2. зігнати оскому /злість/ 0. 

ВЬІМИРАТЬ переводитися, вигибати; 
—й що вигиба 0, приречений вймерти, напіввгі- 
мерлий, пк вимирУщий, о. на межі /під заірбзою/ 
вимирання; 
ВЬІМЕРЕТЬ: -рший вимерлий, 0; 
ПОВЬІМЕРЕТЬ /по/повимерти [люди повьі- 
мерли люди /по/повймерли]. 

ВММОГАТЕЛЬСКИЙ здирниць-, здйрчий. 
ВНМОГАТЕЛЬСТВО домагання, видира- гор¬ 
лом. 

ВЬІМОГАТЬ хотіти видерти /з-/, видурюва- /ви- 
мага-, видира-/ горлом /погрбзами, правда- й не¬ 
правда-/, приступа- з ножем до горла, висварю- 
ва-, (борг) прави-; в. своє допоминатися свбго; 
—й що шантажує 0, звиклий вимагати гбрлом, 
зайнятий вимаганням, вимагач, здирник, здйр- 
ця, дерій, драч, шантажист, © хотівши видерти; 
-ий видурюваний гбрлом /погрозами/, висвар- 
юва-, видира-, (шантажем) шантажбва-. 

ВЬІМОКАТЬ мбкнути; 
--й що вимока 0, залишений м., напіввймоклий. 

ВЬЇМПЕЛ короговка, майвець. 
ВЬІМУЧИВАТЬ морд/увати, залива- сала за шку- 

ру; 
—й що ~ує 0, з-й вймучити, звйклий мучити, пк 
о* вгімучливий; 
ВЬІМУЧИТЬ о. залйги сіла за шкУру 0; 
ВЬЇМУЧЕНИЬІЙ силуваний 0 [-ая ульібка с. 
Усміх]. 

ВЬІМЬІВАТЬ вимивати, (знай/ мгі-; тщательно 
в. вишарбвува-; 
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—й що миє 9, з-й вимити, для митті, зійнйтий 
-ям, пк вимгівчий + %; 
-ЙСЯ/-МЙ мйтий, вимгіваний /з-/, (знай) умйва-, 
пріний, пк вимивний. 

ВЬІМЬІШЛЯТЬ: —й = вьідумьівающий; 
ВЬІМЬІШЛЕННЬІЙ о. взятий зі стелі 0. 

ВЬІНАШИВАТЬ ("знай) носгіти, (мрію) голуби-, 
пести-, плека-, виплекува-, (плани) снуві-; в. а- 
грессивньїе пла'ньї о. гостри- зуби; в. в мечтіх 
вимріюва-; 
—й що носить 0, з-й виплекати, носій, снуваль¬ 
ник; -й на свогіх руках что обтяжений чим; 
ВБШАШИВАТЬСЯ (- плани) снуватися 0; 
-йся/-ьій виношуваний, плека-, виплекува-, пе- 
ще-; -ьш в мечтах вимріюваний. 

ВЬШИМАТЬ виймати, витята-; вьінь да поло- 
жь! родй!, з коліна вилупи!, телгісь ялова!, хоч 
нетільна - телйсь!; 
—й що вийма 0, з-й вийняти, с-и вийма-, пк = %; 
-й душу мучитель; 
-йся/-ьій вийманий, витята-, роз’єднува-, відці- 
люва-, не заїфіпле- глухо, пк відцільнйй. 

ВННОСЙТЬ (на розсуд) подавати, пропонува-, 
(дяку +) складі-, (спеку) витрймува-, (науку) ді- 
става-; в. обгідьі терпі- обрізи /кргівду/; в. при- 
говор підшісува- вирок /присуджува-/ кому; не 
-сгі сор из избьі свої хіта - покришка; 
—й що виносить 0, з-й винести, звгіклий /с-и/ ви- 
нбси-, /ви/носій, пк /гніті видіржливий, /- арте¬ 
рію/ вивіднгій + %; -й что з чим у рукіх; -й бла- 
годірность складіч подяки; -й впечатление ді- 
стівши вріження; -й на свойх плеча'х что обтя- 
же- чим, з-й вгінес- на своїх плечах; -й приговор 
/постановление/ поклгіканий вгінес- вгірок /по¬ 
станову/; не -й чего негідний /не в сгілі/ терпі-; 
-йся/-гімьій виношуваний /з-, пере-/, витргіму-, 
поді-, пропбну-, ухвіпю-, пк виноснгій; -я на 
рассмотрение подіва- на розгляд; 
ВЬІНЕСТИ (знегоди) перетривіти, (вирок) 4? 
діти; 0; в. урок міти науку. 

ВЬШОСЛМВЬІЙ г. видержливий, з. витргімли-, 
лс"цупкгій. 

ВЬШУЖДАТЬ сгілувати, зневблю-, змУш/у-; 
—й що ~ує 0, з-й змусити, зневблювач, пк спон- 
укільний, примусбвий, спонукли-; причинами, 
-щими кого, являются спонукою для кого є; 
-ьій змушуваний /при-, ви-/, сгілу-, зневблю- 
/при-/, спонуку-; 
ВЬЩУЖДЕННЬІЙ <)/ припертий до стінгі; 
бьіть -мм мусити; в. обстоятельствами ок? 
рад-не-рад. 

ВЬНЬІРЯТЬ (враз) вибулькувати, вигульку-. 
ВЬІШбХИВАТЬ винібхувати, нніши-, ('знай/ 
НІбха-, нюшкуві-, п. шпигувіти; 
"й що шбха 0, з-й вгінюхати, звиклий ♦, нгіш- 
пора, пк = %; 

-ьш вишбхуваний 0. 
ВЬІНЯНЬЧИВАТЬ виплек/увати, о. вигбйду-; 

—й що ~ує 0, з-й вгіплекати, г. гойда. 
ВЬШАДАТЬ (з рук) підати, (- дощі) перепаді-, (- 
долю) судитися; в. из пімяти забуві-; 
—й що випаді 0, випіданий, призніче- вгіпасти, 
схгіль- випаді-, пк випадущий, випадбвий, випі- 
дли-, випаднгій; -й яз пімяти забува-; -й на ді¬ 
лю чью призніче- Провидінням /з небі/ кому; 
-ьш = —й; 
ВЬШАСТЬ: в. на ділю судгітися кому, спітні¬ 
ти кого; -пал жрібий д. вгіпала тропі; -пал снег 
натрусгіло снігу, -ала честь судгілася честь; -а- 
ло из пімяти н° заорало кому; 
-вший б, (сніг) натрушений; -й из пімяти за¬ 
бутий. 

ВЬШАДЕНЬЕ: в. листів (у книзі) вгіпад іркупгів. 
ВЬШАЧКЙВАТЬ; ВЬШАЧКАТЬ вгімазати, об- 
смаруві-, обпаскУди-; 
-вший б; 
ВЬІПАЧКАТЬСЯ вгімазатися 0; 
-вшийся вимазаний, забрудне-, заміще-, запас- 
кудже- /об-/, забрьбха-, замурза- 0,0. 

ВЬШЕНДРЕЖ в. викаблучування. 
ВЬІПЕНДРИВАТЬСЯ викобенюватися, викаб- 
лучува-, вилімува-. 

ВЬІПЕЧКА (один цикл процесу) печиво, піч. 
ВЬІШЇВАЛА заливіха. 
ВБОЛІВАТЬ г. спивйти, (нектар) п° спиві-, (пи¬ 
ячити) (знай) пгі-, цілувітися з чіркою, ок чар- 
куві-, ев причащі-, г. банячити; 
—й що п’є 0, схгільний випивіти, мастік /не ду¬ 
рень/ вгіпи-, заливіха, випивіка, брагун, бріжн- 
ик, унадливий до чірки; 
-йся/-ьій випгіваний 0; 
-ьій що йогб випив іють, питгімий; 
ВБІЛИТЬ (пляшку) ф. роздушгіти; 0; 
-вший © напідпгітку, підпитий, п’яненький, 
під чіркою; 
подвьшить ев підохбтитися; 0; 
-ВШИЙ = ВБІЛИВШИЙ. 

ВЬІПИВКА випиття; за -кой за чіркою, при пгі- 
ві, при чірці. 

ВЬШИРАТЬ; ВЬІПЕРЕТЬ (з лави) вгіткнутися, 
вгіпнутися. 

ВБПШСЬШАТЬ: —й 1. що випгісує 0, з-й вгіпи- 
сати, випгісувач, пгісар, писець, 2. що передплі- 
чує, передплітник, пк 1. випгісувальний, 2. пе- 
редппіт-; -й по пічте передплітник; -й крен¬ 
деля що пгіше мисліте; 
-йся/-ьій 1. випгісуваний, пк виписнгій, 2. перед- 
плічуваний, пк передплатнгій. 

ВЬШЛАВЛЙТЬ(СЯ) топгіти/ся); 
—й(ся) ~ плавящий(ся); 
-бій витоплюваний, пк витопнгій. 

ВЬІПЛАТА спліта; в. по частим г. с. рітами. 
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ВЬІПЛАЧИВАТЬ плаигш, сплачувати; 
—й що платить 0, зм-й платйти, /ви/платнгік, рк 
(ви/платій, пк = %; 
-йся/-ьій плачений, сплачува- /ви-/, пк виплатн- 
йй, належ-. 

ВЬШЛЕВЬІВАТЬ плювати; 
—й що випльовує 0, шповака; ± що плює; 
-ЙСЯ/-МЙ випльовуваний, пльОва- 0. 

ВЬІПЛЕСК вихлюп, (емоцій) вгібурх. 
ВЬШЛЕСКИВАТЬ: —й що вихлюпує 0, зм-й ви¬ 
хлюпнути, хлюпій, пк = %, © вихлкіпуючи; 
-йся/-ьій вихлюпуваний, випліску-, пк хлюпкий. 

ВЬІПЛЬІВАТЬ (на поверхню) ВСПЛЬІВАТЬ; 
—й що виплива, виплйваний, пк випливущий. 

ВЬІПЛЯСЬІВАТЬ витинати гопки, вистрйбува-. 
ВЬШОЛЗАТЬ (в'юном) вив’к5нюватися. 
ВЬШОЛНЕНИЕ: при -ии йми услбвий коли 
вонй виконають угоду /домовлене, с° умови/. 

ВЬШОЛНЯТЬ (чим) виповнювати /на-/, и. викО- 
ну-; в. обещание додержувати слова; в. услбв- 
ия дотрйму- угоди /умов/; 
—й 1. що викбнує 0, р-й виконати, виконавець, 
здійснювач, реалізатор, пк викОнливий, викона¬ 
вчий + %, 2. (чим) що напОвнює 0, наповнювач 
/ви-/, для- вйповнення; -й долг вірний обОв ’язку; 
-й обещание вірний (садну) слОву; -й условия 
вірний угОді; 
-йся/-ьш виконуваний, здійсню-, (чим) напОвню-; 
ВЬІПОЛНИТЬ: в. свой долг зробити своО ді¬ 
ло; в. такОй а'дский труд (може ©) перти та- 
кОго плуга, зробй- такО пекельне діло; 
-ймьій здійсненний, легко викОнува- /напОвню-/. 

ВЬШОРОЖНЯТЬСЯ сідати /дк сіс / до вітру; 
ВЬІП9РОЖНИТЬСЯ поробй- свійського 0. 

ВЬШРАШИВАТЬ кашОчити, циггіни-, підпрОш- 
ува-; 
—й що випрОшує 0, звиклий ♦, канюка, кландгі- 
га, Едйра, пк канючливий + %; -й мйлостьшю 
жебрущий; 
ВЬІПРОСИТЬ ок розбогарадити; в. милости¬ 
ню вгіжебра-, вйпроси-, виклянчи- 0; 
-йся/-ьій випрОхуваний 0; 
ВЬІПРОШБННЬІЙ: в. мольбой виблаганий 0. 

ВИПРАВЛЯТЬ правити, рихтува-, (обставини) 
нормалізува-; 
—й що прйвить 0, з-й виє, виправляч, рихтува¬ 
льних, нормалізатор, пк ок вгіпрйвчий + %; -й 
корректуру коректор; -й положение нормалі¬ 
затор станОвшца; 
-йся/'-ий правлений, випрйвлюва-, вирівню-, 
рихтО-, нормалізО-, пк виправнйй. 

ВЬШРЬІІИВАТЬ вистрйбувати, ф стрибати; 
—й що вистрйбує 0, с-и ♦, з-й вйстрибну-, стри¬ 
бун, ок стрибай [-й в вОду стрибай-у-воду]. 

ВЬШРЯМЙТБЛЬ є" випрОстувач. 
ВИПРЯМЛЯТЬ: —й що випрОстує 0, з-й вйпро- 

стати, випрОстувач, випрямлю-, пк випровтОвч- 
ий, т. вирівнювальний + %, випрямнгій; 
-йся/-ьій випростуваний, розпрямлю- /ви-/, ви¬ 
рівню-, пк випрямнгій; 
ВЬЇПРЯМИТЬСЯ вгіправитись 0. 

ВИПУКЛИЙ пукатий. 
ВИПУСК (грошей) ек емісія; на в. (штани) пов¬ 
ерх халяв. 

ВИПУСКАТЬ випускати, (у світ, з рук) пуска-, 
(крам) виробля-; в. из в гіда ок пропуска- повз 
Очі; в. на простбр випуска- на вОлю; не в. (уда¬ 
чу) ж. трима- за хвіст; не в. из вгіда /поля зрО- 
ния/ кого не спуска- очей /Ока/ з /не спускгі- з 
Ока/ кого, г. не втрача- з очей; не в. поводьев 
из рук не попуска- віжок; не -а'я из виду /из 
вгіда/ нйзирці /-рком, -рцем/; 
—й що пуска 0, з-й пустити, зайнятий вгіпуск- 
ом, © випуснгік. я' випускОвий, пк ек емісійний 
+ %, т. випуснгій; -й из рук роззява; -й когти 
О випускаючи пазурі; 
-йся/-ьій (з тюрми) звільнюваний, (газ) /ви-/, 
(ким) вирОблю- 0, (зі школи) випускнгік, пк ви¬ 
пускний; 
ВЬІПУСТИТЬ (що) дати вихід чому, в. из вгі¬ 
да /гіз виду/ зОвсім забу-; в. из рук п. прогави-; 
в. кишки всі кендюхи вгімота-, розтельбушгі-. 

ВИПУСКНИК (гімназії) г. матурйнт. 
ВЬШУСКНОЙ (іспит) г. матуральний. 
ВЬІПУТЬІВАТЬ: —й що виплутує 0, з-й вгіборс- 
ати, и* вибОрсувальний + %; 
♦♦♦СЯ (з біди) випорсати, видряпуватися, о" 
вишкрябува-, (зо сну) вилймува-; 
-йся/-ьій виплутуваний, вибОрсу-, вимОту- 0, пк 
виверткий, вгікрутливий; 
ВЬІПУТАТЬСЯ о. вгійти сухгім з водгі, (з тен¬ 
ет) вгімотатися, вгісотатися; 0; 
-вшийся вгіборсаний 0,0. 

ВЬШУЧИВАНИЕ (землі) г* вгігорблення. 
ВИЛУЧИВАТЬ випинати, (очі) витрінр, вирячув-; 

—й що випингі 0, пк випин альний + %; 
ВЬЇПУЧИТЬ: в. глаза вгібаньчитися; 0; 
♦♦♦СЯ витріщатися, вирячува- 0; 
-йся/-ьій випгінаний, д. випгінатий, (- очі) виргі- 
чуваний, витріщува- 0. 

ВЬШЯЛИВАТЬ (очі) & повилуплювати; 
—й глаза і. витріщака, пк вирячкуватий, лупа¬ 
тий, вирлоОкий; 
ВЬІИЯЛИВАТЬСЯ = ВЬПТУЧИВАТЬСЯ. 

ВЬШЯЧИВАНИЕ: шарообразное в. (очей) ба- 
нькатість, лупаті сть, вирлоОкість. 

ВЬШЯЧИВАТЬ: —й що випингі 0, звщслий /с-и/ 
випинй-; 
♦♦♦СЯ (з-під одягу) видиматися; 
-йся/-ьій вгіпнутий, вгіп’я-, сторчува-, і. вгіпи- 
нок; ± оттоньїривающийся. 
ВЬІПЯТИТЬСЯ вгіткнутися 0. 



ВЬІРАБАТЬІВАТЬ 61 вьірождАться 

ВЬІРАБАТЬІВАТЬ (крам) виробляти, продуку- 
ва-, випуска-, виготовлй-; 
—й що виробля 0, з-й /поклгіка-/ вйробити, зай¬ 
нятий виробленням, виробник, продуцент, пк = 

%; 
♦♦♦СЯ (ким) виходити з чиїх рук; 0; 
-йся/-ьій продукований, вироблю- 0, пк виробний; 
ВЬІРАБОТАТЬ (код) о. видати на-гора; 0. 

ВЬІРАБОТКА: своей -тки свого хбву; 
ВЬІРАБОТКИ г° копальні, шахти. 

В ЬГРАВНИВ АТЬ вирівнювати, рівняти; 
—й що рівня 0, з-й ♦, для вйрівняння, зайнятий 
-ям, вирівнювач, пк вирівнювальний, рівняль-; 
-йся/-ьій рівняний, вирівнюва- 0; 
ВЬІРАВНЯТЬ вгішнурувати 0. 

ВЬІРАЖАТЬ (суть) розкривати, (словом) відгвб- 
рюва-, віддава-, зобража-, (риси) висвічува-, зг 
виповіда-, (стан) окреслюва-, (що) бу- виразн- 
икбм чого, проявляти (ся,) чим, (числом) познач- 
а-, фіксува-, запйсува-, подавй- /о. оприявнюв- 
а-/ в чім, в. благодарность складі- подяку; в. 
желание зголошуватися; в. на лиці недовбль- 
ство криви- губи; в. недовбльство крути- /дк 
за-/ носом; в. неодобрение н3 цмака-, обцмаку- 
ва-; в. нетерпение нетерпеливитися; в. поззию 
дихати побзією; в. свою беспбмощность розво¬ 
ди- руками; в. соглісие дава- згоду; в. уважбн- 
ие засвідчува- повагу; в. удовбльствие (на ви¬ 
ду) світгітися від задоволення; 
—й що вислбвлює 0, р-й /покликаний/ вйслови- 
ти, виразнйк, пк виразовий, виявнгій + %, повен 
чого [-й удивление п. пбдиву], 6 з вйразом; -й 
желіние готовий, зголбшуваний; -й надежду © 
висловлюючи надію; -й недоверие не ховіючи 
недовіри; -й /не/удовбльствие (не/задовблений; 
-й признательность вдячливий; -й сомнение не 
ховаючи сумнівів; -й уверенность ('твердо/ впе¬ 
внений; 
♦♦♦СЯ знаходити свій вираз, (чим) позначатис- 
я, запйсува-, визнана- [-іется зніком -іється 
знаком], (в чім) проявлй-; 
-йся/-ьій висловлюваний, переда-, розкрй-, зоб¬ 
ражу-, окреслю-, відбй-, відгвбрю-, відда-, поз¬ 
нач^-, фіксб-, запйсу-, пода- в чому, пк виявнйй; 
ВЬІРАЗИТЬ оприявнити, / вгіповіс- 0; в. кра¬ 
йнюю растерянность /досаду, удивлбние +/ 
сплесну- руками, вдари- в пбли руками; в. неод¬ 
обрение /сомнб-, пориці- укбр +/, похита- /по- 
крутй-/ головбю; в. неудовбльствие зацмака-; 
в. сожалбние г. віджалувати [я не могу не вьі- 
разить сожалепия /меня не покидает чувство 
с-/ я не мбжу не в.]; 
-вшийся 0; -я в /большбй/ сумме (- шкоду) на 
(велику,) суму; 
-ймьій легко вислбвлюваний /усі -ьій/; 
ВЬІРАЖЕНН БІЙ окреслений, вйявле- /про-/. 

ок оприявне- 0, /- думку/ розкргітий, /риси/ вира¬ 
зний, характер-, е* обчйсле- [в. в рублях о. в 
рублях]; ярко в. чітко окреслений /вйявле-/. 

ВЬЇРАЖЕНИЕ фР інтерпретація, фбрма [ценб - 
дбнежное в. стбимости ціна - грошова ф. вар¬ 
тосте], одежа [в словесном -ии в -жі слбва], 
(думки) розкритій, (епохи) дзеркало, (в числах) 
збпис, фР окреслення [для -ня действия для о. 
дії], (чого) ббраз [в. системи о. системи], ек об¬ 
рахунок, обчйслення [в рублевом -нии в руб- 
лбвому -нні, обчйслений у рублях]; в. лиці мі¬ 
на, вйгляд; с -ниєм (читати) вйразно; без -ння 
безвйраз-; нет слов для -ния жґ я тобі /Вам/ 
не мбжу сказати, г. це понадсловбсно; по -нию 
лица' з виразу обличчя; в конкретном -нии 
конкретно кажучи. 

ВЬІРАЗЙТЕЛЬНЬІЙ ок вимбвистий, п° виразйс- 
тий; делать -ьім увиразнювати, виопуклю-; сде- 
лать -ьім увиразнити, урельєфни-, вйопукли-. 

ВЬІРАСТАТЬ росте, вбиватися в пір’я, (дорос¬ 
лішати) доростати; & гРн повиростати; 
—й що росте 0, вбгіваний у пір’я, щоріз вйщий 
/більший +/, пк гінкгій, ок ростучий; 
ВЬІРАСТИ (раптом з’явитися) вгірости несія- 
ний; в. из-под землй раптом вродитися. 

ВЬІРАЩИВАНИЕ дк вйрощення. 
ВЬІРАЩИВАТЬ: в. виноград виноградарювіти; 

—й що вирощує б, зайнятий вирбщуванням, з-й 
вгіростити, с-и вирбщува-, пк = %; 
-ьій вирбщуваний, викбху-, виппбку-, плеканий; 
ВЬІРАСТИТЬ (дітей) вйглядіти; 0. 

ВЬІРЕЗ (для руки /в одязі/) прбйма. 
ВЬІРЕЗКА витинка, (як оздоба) витинанка. 
ВЬЕРЕЗЬІВАТЬ, ВЬІРЕЗ АТЬ витин/ати; 

—й що ~а 0, звйклий /с-и/ ♦, для вирізування, 
зайнятий -ям, різьбяр, пк вирізувальний, виріз- 
іль- + %; 
-йся/-ьій вирізуваний, витйна-, вирізьблюва-, 
д. витйнатий, пк вирізний. 

ВЬІРИСОВЬІВАТЬСЯ г. /за-/, о. бовван/іти, про- 
гляда-, к" виокрбслюватися, (з моря звуків) вин- 
уртбвувати; в. в воображбнии стоя- в очах; 
-йся що ~іє 0, забовванілий, окреслюваний, ви¬ 
різьблю-, щораз чіткіший /вирізні-/; 
ВЬЇРИСОВАТЬСЯ забовваніти 0, вйбарвіти; 
-йся забовванілий, вгібарві-, 0. 

ВЬІРОДОК, ВНРОЖДЕНЕЦ переводня, деген¬ 
ерат, ок шйбздик; 
ВЬІРОДОК (вилупок) ббппфібок /вй-/, шйбздик, 
л. недблюдок, (малий) вгіродочок; & пк *вирод- 
куватий; ± ЗАМУХРЬШІКА. 

ВЬІРОЖДЕНИЕ звиродніння. 
ВЬІРОЖДАТЬСЯ дегенер/увіти, рк вирбднюва- 
тися, виродніти; 
-йся що ~ує б, перербджуваний /ви-/, дегенерб-, 
і. вйродок, переводня, дегенерат, шйбздик, пк 
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дегенеративний, виродливий; 
ВИРОДИТЬСЯ: -вшийся звироднілий, шибз- 
дикуватий, г. здегенербваний, і. переводня. 

ВЬІРОСТАТЬ: в. у кого (вуса) г. виростати кому. 
ВЬІРУБАТЬ рубати, класти під сокиру; 

—й що ~ає 0, зайнятий порубом, рубач, рубаль- 
/ник/, п* = %; 
-йся/-ьій рубаний, вирубува-, о. під сокирою; 
-ьій призначений на поруб /вируб/; 
ВЬІРУБИТЬ витяти 0. 

ВИРУЧАТЬ вирятовувати, ф. вивози- [-ай, род- 
ная! -бзь, родгіма!], з. спомага- кого, (з торгу) 
ма- вгіторг; 
—й 1. що рятує 0, рятівнйк, визволйтель, спома- 
гйч, пк = %, 2. що вторгбвує, з-й уторгувати, о. з 
виторгом; 
ВЬІРУЧИТЬ 1. врітягнути /вйіфути-/ з біди, 2. 
вторгува-; в. свой деньги верну- свої грОші; 
-йся/-ьій 1. рятОваний, вирятОвув-, спомаг-, 2. 
вторгОвув-; 
ВЬІРУЧЕННЬІЙ: -ая сумма виторг. 

ВИРУЧКА (прибуток) фр зиск. 
ВИРИВАТЬ1 рвати, дер-; в. с кОрнем п. викорі- 
нюва- до ноги; 
--й1 що рве 0, з-й ви4, с-и видира-, рвач, рваль, 
пк виривущий, видгіристий, рвучкгій + %, с" вгір- 
ви- /г. вгідри-/ [девтист вгірвизуб, г. вйдризуб]; 
-й из зубов © видираючи з рОта; -й яз контек¬ 
сте висмйкувач з контексту; 
ВЬІРВАТЬ: в. с корнем вирва- з м’ясом; 0; 
♦♦♦СЯ1 (чинити опір) пручатися, ставати дибки, 
(з лап) випручуватися, вибОрсува-, видобува-; 
-йсяУ-ьій1 вириваний, видир-, висмгікув-, вихб- 
плюв-, (з лап) вибОрсув-, пк видйристий, вирив¬ 
шій; -я вперед © с-и вириватися вперед, ск вйр- 
вись-уперед; 
ВВІРВАТЬСЯ1 (з уст) вїіхопитися, (з чого) ви- 
добу-, Із труднощами/ вймкну- 0; 
-вший/ся/ 0; -й с кОрнем 0; -я вгірванець. 

ВИРИВАТЬ2 копати, викОпува-; 
—й2 що викОпує 0, з-й вгікопаги, зййнятий копан¬ 
ням, копач /-альник/, пк копальний + %; 
-йся2/-ьій2 копаний, викбпув-. 

ВЬІСАЖИВАТЬ садити, висаджува- /з-/; 
—й що висаджує 0, з-й висадити, зайнятий вис¬ 
адженням /вйсадкою/, саджйльник, (в саду) са- 
дівнйк, пк саджальний + %, ок садівнйй, сг виса- 
дкОвий; 
♦♦♦СЯ (з чого) висідати, д* висісти; 
-йся/-ьій суджений, висаджува-, (з авта) ізса- 
джу-. 

ВЬІСАСНВАТЬ смоктати, висмОктува-, висиса-; 
в. из пальца виколупу- з коліна /пальця/; 
—й що висмОктує 0, з-й вй^, висмОктувач, смок- 
тун, соскіра, пк смоктючий, сосу- + %, для смо¬ 
ктання; -й из пйльца з-й вилупи з коліна, ск вйл- 

упи-з-коліна; -й /всю/ кровь кровопйвець /-пій/; 
-йся/-ьій смОктаний, висмОктув- 0; 
ВЬІСОСАТЬ: из пальца в. вилупити з коліна, 
вишкребти з-під нігтя; 
ВЬІСОСАННЬШ: в. из п. знебавзятий. 

ВЬІСВЕРЛИВАТЬ свердл/ити, свердлувй-; 
—й що висвфдлює 0, 3-Й вй^, свердляр, сверд¬ 
лій, ~лувальник, пк = %, ок вивертущий; 
-йся/-ьій висвердлюваний, вивірчу-, свердло-, 
д. свердляний; ± СВЕРЛИТЬ. 

ВНСВИСТЬІВАТЬ /'знай/ свиста[і]ти; 
—й що висвистує 0, розсвистаний, зм-й висвис¬ 
тувати, свистун, ф. свист, пк свистк5чий + %, о. 
із свйстом; ± СВИСТЕТЬ; 
-йся/-ьій висвйстуваний 0. 

ВЬІСВОБОЖДАТЬ вивільнювати; 
--Й що вивільнює 0, р-й вйвільнити, с-и ♦, ви¬ 
зволйтель, вивільнювач, пк = %; 
ВЬІСВОБОДИТЬ (нелегко) вйдерти із зубів 0; 
-йся/-ьій звільнюваний /ви-/, ок вййм-, витяг-. 

ВЬІСЕКАТЬ кресати, (з чого) різьби-, теса-; 
—й 1. що креше 0, з-й ви^, кресальник, викрешу- 
вач, пк кресальний, крешучий, + %, © викре¬ 
шуючи, 2. що витісує 0, з-й витесати, різьбяр, 
каменяр, тесальник, пк тесальний + %; 
-ьш 1. викрешуваний, 2. вирізьблю-, витісу-, 
різьблений, теса-; 
ВЬІСЕЧЬ витяти, (кого) ф. нахворосга- дулу 
кому, (на граніті) вйкарбува-; 
ВЬІСЕЧЕННЬШ: бьіть -ьім скуштувати бе¬ 
резової кйші. 

ВЬЇСЕЛОК хутір. 
ВЬІСЙЖИВАТЬ /знай/ сидіти, висйджува-; 

—й що висйджує 0, охОчий /звйклий/ висгіджу- 
вати, сщ#н, пк = %; 
-ьій висиджуваний 0; 
ВЬІСИДЕТЬ (довго посидіти) попосидіти. 

ВЬІСИТЬСЯ стриміти, височі-; 
-йся = возвьішающийся. 

ВЬІСКАБЛИВАТЬ г. вижолОбувати; 
—й що вишкріба 0, вишкрібач, пк вишкребучий; 
ВИСКОБЛИТЬ г. вйжолобати 0. 

ВЬІСКАЗЬІВАНИЕ виповідання, ок вгіповідь. 
ВЬІСКАЗЬІВАТЬ казати, говоргі-, з8 виповіда-, 

(ідею) висува-, вислбвлюва-, пропонува-, (важ¬ 
ко/нудно) вивози- на лопаті; в. недовбльство 
бідкатися; в. одобрение похваляти; 
—й що каже 0, з-й /готовий, зм-й/ вйсловити, © 
висловлюючи; -й догадку зм-й вислови- здогад; 
-й неодобрбние з осудом на устах; -й свой со- 
ображения висівач своїх міркувань; -й тбзис 
автор тбзи; 
♦♦♦СЯ вимовлятися; в. за то, чтббьі бути за те, 
щоб; 
-йся/-ьій висловлюваний; -я р-й вйсловитися, 
промбвець, оратор, пк виразйстий; 
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ВЬІСКАЗАТЬ (словами) одягнути у слово, (на 
папері) вилляти; 
ВЬІСКАЗАННЬІЙ перейдений через уста 0; 
бьггь -ньім перейти через уста. 

ВЬІСКАКИВАТЬ вискакувати; в. вперед лізти 
поперед батька (в пекло,/; 
—й що вискакує 0, звиклий ♦, вгіпинок, Пилйп з 
конопель; -щая замуж раз-два і вже замужем; 
ВЬІСКОЧИТЬ: в. ни к селу ни к городу вис¬ 
кочити, як Пилип з конопель, вйлеті-, як гороб¬ 
ець з-під стріхи. 

ВЬІСКАЛЬЗЬШАТЬ вислизати, к. слиза-; 
—й що вислиза 0, випбрскуваний, з-й вислизну¬ 
ти, пк вислизущий, порськйй, к" вгіпбрскливий; 
ВЬІСКОЛЬЗНУТЬ вислизнути, вгішмиг-, вим¬ 
кнутися: 
-вший вйслизлий 0,0. 

ВЬІСКОЧКА вихопень, вйхватень, випинок, з. 
висікака, з" парвешб. 

ВЬІСЛЕЖИВАТЬ (кого) стежити кого /з" за кіїм/, 
натрапля- (на) слід, (звіра) тропй-; 
—й що стежить 0, поклгіканий вгіе, с-и ♦, нйш- 
пора, нюхач, шпиг/ун/, кС вистежувач, пк роз- 
відчий + %; 
-йся/-ьій вистежуваний, стеже-, назгіра- 0; 
ВЬЇСЛЕДИТЬ вистерегти, ф. вйнюха- 0; 
-вший 0. 

ВЬІСЛУЖИВАТЬСЯ служити вірою і правд-; 
-йся що вислужується 0, звиклий вислужувати¬ 
ся, /ви/служака, службист, вислугач, вислужн- 
ик, пк вислужливий; 
ВЬІСЛУЖИТЬСЯ (перед ким) вйстаратися 0; 
-вшийся вйслуженець, вгіслужений 0,0. 

ВЬІСЛУШИВАТЬ (з гами звуків) розслухати; 
—й що вислуха 0, зг-й /зм-й/ вгіслухати, слухач, 
пк вислухбвий /за-, під-, роз -/; 
-йся/-ьій слуханий, висл^хува- /роз-/ 0. 

ВЬІСМАТРИВАТЬ пригляд/атися, визйрювати; 
—й що -ається 0, зайнятий розглядом, глядькб, 
шукач бком, пк задавлений, ск шукай-оком- 
[шукай-оком-блуди]. 

ВЬІСМЕИВАТЬ (кого) висмів/ати, викпива-, бра- 
/підійма-/ на глум /глузи, кпини, сміх/, глузува- 
/кпй-/ з кого, дбр- лахи на кому; 
—й що ~а 0, з-й вйсміяти, меткйй на кпйни, ви- 
смівака, глузій, критикан, сатйрик, гуморйст, 
ґедзь, оса, пк глузлгівий, насміхастий, (стиль) е- 
піграмний, в. унітбз-, фР де висмівано [стих, -й 
царя вірш, де висмівано царя]; 

-йся/-мй висміваний, підійм- на глузи /глум +/ 0. 
ВЬІСОВЬГОАТЬ висув/ати, (голову з вікна) 
виса-джува-, (язик) висолбшпо-; 
--й що ~а 0, с-и ♦, р-й вйсуну-, висувач, пк = %; 
ВИСУНУТЬ (язик) вгітріщити, (голову) вйст- 
роми-; 0; 

ІІ±СЯ вшгарйти, вистромлюватися, витика-, (з 

вікна) вихиля-; 
-йся/-ьій висуваний, вистрбмлю-, висаджу- 0, 
з-й вйсунутися, пк висувнйй; 
ВИСУНУТЬСЯ (з вікна) вистромитися 0; в. 
наружу вйлізти назовні; 
-вший/ся,) Ф; -ся /наружу/ вйлізлий /назовні 
/наверха// 0; 
-вшийся що вйсунувся, вихилений /вниз,/ 0. 

ВЬІСОК: в. соббй височенький собі. 
ВЬІСОКИЙ (дух) несуєтний; 
ВЬІСШИЙ: в -ей стбпени жґ хоч плач, не дай, 
Господи, як, так..., так... [в -ей с. плохо погано, 
хоч плач, не дай, Г., як зле, так зле, так зле]; 
ВЬІСОЧАЙШИЙ височенний, височез-, доне- 
бес-; 
ВЬІСОК(>: вьісокб-вьісокб ген-ген вйсоко, аж 
там вйсоко; 

ВЬІШЕ вище; в. всегб понад усе; в. нуля п. 
нуль /зеро/; в. всяческих похвал вартий найви¬ 
щих похвал; в. головні не прьігнешь вище пу¬ 
па не підскбчиш; в. мойх сил пбнад мої сйли; 
ВЬІШЕ- щойно- [вьшіеупомянутьш щбйно- 
згаданий]; 
ВЬІШЕИЗЛбЖЕННЬШ щойнонаведений, 
/вище-/, щойнопбда- /вище-/, г. повйщий. 
ВЬІШЕ/НАЗВАННЬІЙ, ІІРИВЕДЕННЬІЙ, 
-СКАЗАННЬІЙ г. повйщий. 
ВИЩЕСТОЯЩИЙ фр зверхній, (орган) г. над- 
рядний. 

ВЬІСОКОГОРНЬІЙ високогорий. 
ВЬІСОКОМЕРНО (штати) о. через губу; 
ВЬІСОКОМЕРНИЙ погордливий, г. згірдний, 
(погляд) зверхній. 

ВЬІСОКОНРАВСТВЕННЬІЙ /'високо/чеспівий. 
ВиСОКООПЛАЧИВАЕМЬІЙ добреплатний. 
ВЬІСОКОПОСТАВЛЕННЬІЙ: -ое лицб достб- 
йник. 

ВиСОКОПРОЧНЬІЙ к. надміцнйй. 
ВЬІСОКОСОРТНЬІЙ /високо/якісний. 
ВЬІСОКОЧТЙМЬШ превелебний. 
ВЬІСОКООБРАЗбВАННЬШ високовчений. 
ВЬІСОТА вишинй, (вимог) рівень, (людей) зріст; 
на -тб на рівні [бить на -те трббованнй стояти 
на рівні вимбг]; во всю -ту взаввйшки; 
ВЬІСОТОЙ заввйшки; 
висоти п° височгізни. 

висотний (дім) стоповерхбвий, к. стоверхий, 
рк стоверхівка; -ое здание висотка. 

ВИСОЧЕННИЙ ок донебесний. 
ВЬІСТАВЛЯТЬ виставляти, експонува-, (канди¬ 
дата) пропонува-, називй-, висува-, (мотив) по- 
давй-, (дату, свідка) стави-, (двері) висаджува-; 
в. себя стави- себе, ставитися, хизува-; в. себя 
на показ о" парадува-; 
—й що виставля 0, з-й /зм-й, поклйка-/ вйставит- 
и, звиклий /с-и/ ♦, і. експонент, пк виставбвий, 
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(себе) вгіскочкуватий; -й (своїй) кандидатуру 
© висунувши (себе) як кандидата; 
-йся/-мй вистйвляний, висува-, пропонб-, експ- 
онб-, подй-, вистромлю-, і. експонат, пк вистав¬ 
ний, о. на пбказ; 
ВЬІСТАВИТЬ: в. за дверь випхати за двбрі, е* 
вйпроси- (звідки)-, в. на позор відда- на поталу 
/глум/. 

ВЬІСТАИВАТЬ: —й що вистбює, вистбюваний; 
ВЬЇСТОЯТЬ: -вший вистояний, 0. 

ВИСТИЛАТЬ вимощувати; & вистелю-; 
—й що /мн хто/ вистеяЯ 0, з-й вистелити, зайня¬ 
тий вистелянням, стелій, вистблювач, пк вистіл- 
кбвий, вимощувальний + %, для вимощування, 
м° захиснгій для чого; 
-йся/-ьій вистеляний, вистелюва-, вимощу-, (ка¬ 
мінням) брукб-. 

ВНСТРАИВАТЬ будувати, (полк) збирй- в лйві; 
♦♦♦СЯ: в. ряда'ми ставати лавами /в лави/; 
—й 1. що будує 6, звиклий будувати, з-й звести, 
будівник, будівель-, будівнгічий, пк = %, 2. що 
шикує /збира в лаві/ 0, звиклий /с-и/ шикувати; 
-йся/-мй 1. будований, зводжу-, споруджу-, 2. 
шикб-, вшпикбву-, збйраний у лаві; 
ВЬІСТРОИТЬСЯ 1. ви^ся, 2. виладнатися 0. 

ВЬІСТРЕЛ к. стріл. 
ВЬІСТРЙЛИВАТЬ: —й що вистрілює 0, з-й вйс- 
тріляти, вистрілювач, стрілець; 
-йся/'-ьій вистрілюваний; 
ВИСТРЕЛИТЬ о. пустити кулю 0; 
-вший 0. 

ВЬІСТУКИВАТЬ вистукувати, (на клавішах) ви¬ 
кладу-, (на бубні) вибубню-; 
—й що ~ує 0, звйклий ♦, з-й вгістука-, стукач. 

ВИСТУПАТЬ промовляти, держа- річ, забира- 
гблос /слбво/, (в ролі) фігурувй-, (на шкірі /в- 
разІ) вибргізкува-; (за край чого) висуватися; в. 
гоголем походжй-, як пава; в. в защгіту става- в 
обороні; в. в кйчестве свидбтеля става- за свід¬ 
ка; в. из грангіц виходи- за межі; 
—й що виступа 0, зг-й /поклгіка-, зм-й/ вгіступит- 
и, промовець, оратор, (на виду /ластовиння/) 
вйбризки, (у похід) © вирушаючи в, пк вйпнут- 
ий, вйсуну-, /- деталі/ т. виноснйй; -й в функ- 
ции виконавець функції; -й гоголем збвсім як 
півень, прйнда; -й за той, що за; -й прбтив той, 
що прбти; -й протйвником чего незгод- з чим; 
-й с гипотезой Явтор гіпотези; -й с докладом 
доповідач, © виступаючи з доповіддю; -й стор- 
бнником щйрий прихйльник; -й у ковра акро¬ 
бат; -щие веснушки вйбризки ластовйвня; 
ВИСТУПИТЬ ок закрутитися [в глазйх -или 
слезьі в очах -лися сльбзи]. 

ВЬІСТУПЛЕНИЕ (військ) г. вгімарш. 
ВЬІСУШИВАТЬ висушувати, суіпйти; 

—й що сушить 0, з-й вйсушити, звйклий ♦, суш- 

йльник, пк сушгільний + %, висУшливий; 
-йся/-ьій сушений, висУшува-, і. сухар. 

ВИСЧЙТЬЮАТЬ обрахбв/увати /ви-/, (з платні) 
/від-/, г. відтягати; 
—й що ~ує 0, з-й обчйслити, для обчйслення, зай¬ 
нятий -ям, обчгіслювач, рахівник, (річ) лічгіль-, 
пк лічйльний, обчйслюваль-, вирахбвчий /об-/, 
рахувйль- + %; 
-йся/-ьій обчислюваний /ви-/, вилічу-, вирахбв- 
у- /від-/ 0; 
ВЬІСЧИТАТЬ облічйти 0. 

ВИСИЛАТЬ надсилати, (кого) відрядж/а-; 
—й що ~а 0, р-й вислати, зайнятий відрядженн¬ 
ям, пк висилкбвий, © висилаючи; 
ВЬІСЛАТЬ надіслати 0; в. заказньім (лист) 
зарекомендуй-, надісла- рекомендованим; 
ВЬІСЬІЛАТЬСЯ: -ались висйлано; 
-йся/-ьій висгіланий /над-/, відряджува-, пк ви- 
сильнгій; 

ВЬІСЬШКА (місії) відрядження. 
ВИСИПАТЬ висипати, сйпа-, (- людей Із хат/) 
♦ горохом; 
—й що сгіпле 0, з-й вйсипати, (ви)сипаль(ник), 
пк висипальний + %, © висипаючи; 
ВИСИПАТЬСЯ1 (ви)сйпатися горохом; 
-йся/-ьій сипаний, висипаний; -я висипний, пк 
сипучий, сипкйй. 
ВИСИПАТЬСЯ2 (сном): -йся що висипляє¬ 
ться, р-й вйспатися, звйклий висиплЯ-, охопле¬ 
ний сном, в обіймах сну; 
ВЬІСПАТЬСЯ: -вшийся вйспаний /до-/, 0. 

ВИСИХАТЬ сбх(ну)ти, п. марніти; 
—й/-ьій що сохне 0, сушений, висушува-, залгі- 
ше- ♦, схильний висиха-, напіввгісохлий, щораз 
сухіший, пк висихущий, висихбмий, с* -сбхлий 
[скоровьісьіхйющий скоросбхлий]; 
ВЬІСОХНУТЬ: в. как сухйрь перепастися на 
смик; 0; 
вьісохший вйс(о)хлий. 

ВЬІТАЛ КИВАТЬ витручувати, виштУрху-; 
—й що виштбвхує 0, р-й /з-й/ вйштовхнути, с-и 
виштбвхува-, штовхач, виштбвхув-, пк виштов¬ 
хувань ний, т. виноснйй, ок виштовхбвий; -й в 
шею з-й гай- в шию /потйлицю/; 
-йсяА-ьій виштовхуваний, витручув-, випйх- 0; 
ВЬІТОЛКАТЬ вйтрутити 0. 

ВНТАНЦОВЬІВАТЬ знай танцювати, витинйти 
гопки; 
—й = танцующий. 

ВЬІТАПТЬІВАТЬ топтати, витбптува-; 
-й = топчу щий; 
-ьш тбптаний, витбптува-. 

ВЬІТАСКИВАТЬ витягати; 
—й що витята 0, з-й вйтягги, тягач, © с-и ♦; 
ВИТАЩИТЬ (важке) вйтарабанити 0. 

ВИТВОРЯТЬ ходити на головйх, с. кбїти; 
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—й що виробля 0, звиклий /с-и/ витівати, витів¬ 
ник, збитбш-, палйвода, баламут, пк збитбшний, 
кйпос-, каверз-, бешкетливий; 
-ьій витіваний, коєний 0. 

ВЬІТЕКАТЬ 1. тектй, (цівкою) точитися, 2. (- на¬ 
слідок) виснбвува-, виходити, бу- наслідком, 3. 
(- річку) бра- початок; -ает н° можна вйснови-; 
--Й/-БІЙ 1. що тече 0, виливаний, текучий, виті- 
чнйй, т. вибуткбвий, видатно-, мінусб-, 2. що 
виплива 0, виплйваний, виснбву-, © як наслі¬ 
док [-й из представлений о чім як н. уявлень 
про що\, 3. що берЄ початок; все -щие из чего 
послбдствия усі наслідки /г. консеквенції/ з чо¬ 
го; со всеми -щими /бтсібда/ послбдствия- з 
усіма викликаними (аут) наслідками. 

ВЬГГЕРПЛИВАТЬ: —й що витерплює, з-й вите¬ 
рпіти; 
ВЬІТЕРПЕТЬ перетривати, вйтерпі-, гд вйдола-; 
-вший 0. 

ВЬІТЕСНЯТЬ витискати, виганя-, вигуря-, ви- 
пира-, випиха-, переміща-, виселя-, займа- місце 
чиє, утверджуватися замість кого; 
—й що витискй 0, з-й вгітіснити, новйй господ¬ 
ар, випихач, витуряч, витискач, окупант, д'к но- 
воутверджуваний, новоформб-, утверджу- зам¬ 
ість, пк витискальний, нахрапистий; -щая сре- 
дй середовище „нахббних гостЄй”; 
-йся/-ьій витаскуваний, витурю-, переміщу- 0. 

ВЬГГИРАТЬ: -й що витарб, витирач; 
ВЬІТЕРЕТЬ: в. до лбска вишмульгати; 0; 
ВИТЕРТИЙ: в. до лбска вгішмульганий; 0. 

ВИТОПКА п° вйшквар. 
ВЬП'РАВЛИВАТЬ витруювати, (трос) вивільню-; 

—й що витруює 0, з-й /поклйка-/ вгітруїти, для 
витруєння, зайнятий -ям, вйтруйнйк, пк вгітруй- 
нйй + %; 
-йся/-ьій витруюваний, (спаш) витолочу-, (трос) 
вивільню-; 0. 

ВЬГТРЕЗВЛЙТЬ тверез/йти, витвережува-; 
—й що ~йть 0, з-й вй», пк витверезний, тверезі¬ 
ший, витверезливий, для вйтвереження; 
-йся/-ьій витвережуваний, пк витверезнгій. 

ВНТРЕПЬІВАТЬ тріп/ати, витріпува-; 
—й що ~а 0, зайнятий тріпанням, с-и ♦, ик тріпа¬ 
льний + %; 
-мй тріпаний, витріпува- 0. 

ВЬІТРУШИВАТЬ (одяг) витріпувати; 
—й = вьітрепьівающий; 
ВЬІТРУСИТЬ вйтріпа-, (не одяг) вйтруси-. 

ВИТРЯСАТЬ трястй, трусити; 
—й ЩО трясе 0, с-и ♦, трясун, трясйло, пк трясу¬ 
чий, тряськйй, труській + %,с* трясй- [-Й душ- 
Утрясйдуша]; 
-ьій витрушуваний 0. 

ВЬГГУРИВАТЬ; ВЬІТУРИТЬ сплЄстй личакй. 
ВИТИКАТЬСЯ випинатися, вистромлюва-; 

-йся вистромлюваний, к. вйстромле-, вйпнутий. 
ВИТЬ ревіти, завива-, скйгли-, ви-; 
воющий що вйє 0, розіскйглений, скиглій, заво¬ 
дій, завивбка, пк ревучий; с вояками жить - ио 
вблчьи в. на вовчому хуторі по-вовчому тутори; 
ВЗВЬІТЬ заревти, заревіти. 

ВЬІТЯГИВАТЬ тягати, тягну-, розтягб- /ви-/; в. 
в нйтку шнурувб-, вишнурбву-; в. дУшу вийма¬ 
ти душу; в. шею гі°спинатися; 
—й що тягне 0, покликаний вйтягти, тягач, і тя- 
гаій, пк витяжний, /виітягаль- + %, для витяган¬ 
ня; -й в нйтку р-й вйшнурува-; -й дУшу вариво¬ 
да, мучйтель, нудьга-чоловік, зануда, ск тягни- 
душу- [-й дУшу звук тягни-душу-звук]; -й зй 
уши п. © тягнгі-штовхай; 
♦♦♦СЯ (щоб побачити, дістати) спинитися; в. 
в нйтку шнурува-; в. в струнку виструнчу-; 
-йся/-ьій тяганий /ви-, роз-/ 0; -я тягучий, тягу- 
чкгій; -я в нйтку вишнурбвуваний, к. вйшнур- 
о-; -я в струнку виструнчу-, к. виструнчений; 
ВЬІТЯНУТЬСЯ: -вшийся вйтягнутий, -вшая- 
ся физиономия витягнута фізіономія. 

ВЬІУЧЕНИК вишкільнгік, ок навчених. 
ВЬІУЧИВАТЬ вивчати; (сліпо) визУджува-; 

—й що вивча 0, с-и ♦, зайнятий вивченням, у- 
чень, з" зудйло; 
ВЬІУЧИТЬ: -вший 0; -й на зубок © вйвчивпш 
на зубок. 

ВЬІУЧКА вишкіл. 
ВЬІХАЖИВАТЬ; ВВІХОДИТЬ ок вйгупати. 
ВЬІХАРКИВАТЬ; ВИХАРКНУТЬ вйхрякнути. 
ВЬІХВАТЬІВАТЬ (зрук) вихоплювати, вирив/а-; 

—й що ~а 0, с-и ♦, з-й вихопи-, хапкб, хапун, пк 
хапкий; 
-бій вихоплюваний, вирй-, висмйку- 0, (з піхов) 
добу-. 

ВЬІХЛОП т. вгіхлип. 
вьіхлопнбй вихлипнйй. 
ВЬІХОД (військ) вймарш, (книг) поява, (виробів) 
вгіпуск, (руди) видобуток; в. из положбния ок 
рада [нет /нЄ било/ другбго -да нема /не було/ 
Йншої -ди]; в. с гектара урожай на гектар; по 
-де вййшовши; -да нет фР та [А. Йдем? Б. Вьі- 
хода нет, йдем А. Йдемо? Б. Та, йдемо]; нб 
б біло другбго -да а що мав робити? 

ВЬІХОДЕЦ гість [в. с тогб света г. з того світу]. 
ВЬЕХОДЙТЬ іта [не в. из головьі не йти з голо¬ 
ви], (з міста) виступа-, (з авта) висідб-, (гурт¬ 
ом звідки) о. висіватися; (зхалепи) вив’йзува-, (А 
з Б) утвбрюва-, (вдаватися) витанцьбвува-; в. в 
запа'с п. схбдити зі сцЄни; в. в трубку ітй в 
стбвбур; в. за предбльї /нз -лов/ дозвбленного 
переступа- межу; в. за предбльї допустймого 
зашкалюва-; в. за рамки не триматися в межах; 
не в. за рбмки трима- в межах; в. из берегбв ро- 
злива-, заливати берегй; в. из гранйц /прилич- 
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тая) перебирати міру (пристбйности/; в. из зат- 
руднения даві- собі раду; в. из положення ви¬ 
в’язуватися з халепи; в. из рімок /приличия/ 
переступати межі /пристбйности/; в. из себя ви¬ 
ходи- з рівноваги, трати- терпець, мінитися, с. 
нетями-; в. из стрбя п. виходити /вибува-/ з ла¬ 
ду; в. из терпения фР нетерпеливитися; в. на- 
ружу випливати наверх /на поверхню/, фР ви¬ 
парі-; в. на простбр запливі- на ширші води; 
в. на свет (з пітьми) випрозбрюватись; не в. из 
головьі рої- в голові, засісти (кілком/ у голові, 
стоя- на думці; не в. из-под чьего влия'ния 
триматися чиєї спіднйці; 
—й що виходить 0, с-и вихбдити, зг-й вгій-, (твір) 
запланбва- вгій-, пк вихіднгій, ок виходбвий, о. 
на вгіході, на порбзі, вже у дебрях; -й за рамки 
нездатний триматися в межах; -й из мбдьі деда¬ 
лі менше модний; -й в отставку вже скоро від- 
ставнгік; -й в свет готовий вгійти друком; -й в 
трубку сг стрілкбваний, що пішов у стовбур; -й 
из берегбв розлгіваний, у водопіллі; -й из гран- 
гіц приличия дедалі непристойніший; -й из до- 
верия /употреблен-/ щораз менше довірений 
/вжива-/; -й из-под пера кого пгісаний ким; -й из 
подчинения дедалі менш підлеглий; -й из поло¬ 
ження з-й вгів’язатися (з халепи/, пк порадлив- 
ий /за-/, і. в’юн; -й из терпения негбдний біль¬ 
ше терпіти; -й на двор надвірній; -й на пенсию 
от-от пенсіонбр; -й наружу зовнішній, надвір-, 
/- діло/ вже несекретний; -й сухгім из водьі 
мастак виходити сухгім з водгі; из ргіда вои -й 
дбсі невідомий /небачений, незні-/, що перехо¬ 
дить всі межі, ок аж-бн-який; не -й из предблов 
/за -ельї/ чего (- місце) розміщений у межах чо¬ 
го, (- дії) з-й триматись у м. чого; -щая замуж 
одружувана, віддава-, молода, на порбзі зімі- 
жжя /замужу/; 
ВВІЙТИ пітгі з, (вдатися) ф. вгігорі- [ничегб 
не вьійдет нічого не вгігорить], /з ідеї/ вилупи¬ 
тись [ничегб не -шло нічбго не -илось]; (ниш¬ 
ком, без прощання) г. вгімкну-, о. пурхнути; в. 
замуж е. на рушнику ста-; в. из границ ступгі- 
чбрез край, перебра- міру; в. из затрудиения вгі¬ 
в’язатися з халепи, дати собі раду; в. из игрьі 
гі° зійтй з дистанції; в. из оцепенения розбурка¬ 
тися; в. из печати побачити світ; в. из-под влі- 
сти кого позбутися чиєї вліди; в. из зтого пол¬ 
оження вгів’язатися з цього; в. из себя розпасі- 
юва-; в. у когб что вгівестися з чого [вьішли 
деньги у кого вивівся з грошей /лишгівсь без 
чого/ хто]; вьійдет однб и то же на одне вгійд- 
е; ничегб не -дет вгійде шпик, шкбда й заходу; 
как бьі чегб не вьішло коли б чого не вгійшло 
/сталося/; вьішел из заблуждения кто очі від- 
кргілися кому; вьійдя на двбр вже за порбгом; 
вьішедший вгіходець, вгійшлий, гР вже [-Й в от- 

стбвку вже у відставці]; -й из берегбв розлгіт- 
ий; -й из доверия /употреблен-, мбдьі/ вже не 
довірений /вжгіва-, мод-/; -й из затруднбния да¬ 
вши /що дав/ собі раду; -й из пеленок вгірос- 
лий зі сповитку; -й из подчинбиия більше не 
підлеглий -й из терне- знетерпеливлений; -й из 
употреблб- знятий з виробнгіцтва; -й на пен¬ 
сию вже пенсіонбр. 

ВЬІХОЛАЩИВАНИЕ (особистости) підстриг¬ 
ання під один гребінець, рбблення такгім як усі, 
О хай-буде-як-усі. 

ВЬІХОЛАЩИВАТЬ (жеребця) виклад/ати, кас- 
трува-, знепліднюва-, п. підстрига- під один гре- 
бінець, (суть) випотрбшува-, визблю-, знегбст- 
рю-, 2. випбщу-, гі° робгіти-такгім-як-усі; 
—й що ~а 0, з-й вичистити /вгіпости-/, звщслий 
/с-и/ каструва-, кастратор, валашал, п. випбщу- 
вач, спустбшув-, п* спустошливий + %; 
-ьій викладений, кастрбва-,знеплідню-, спустб- 
шу-, випотрошу-, визблю-, знегбстрю- 0; 
-йся випбщуваний 0, пк спустбшуватий; 
ВЬІХОЛОЩЕННЬІЙ вгіпощений 0. 

ВЬІХОЛИТЬСЯ виходитись [дочь -лась на сла¬ 
ву дочка -лась на славу]. 

ВЬІЦАРАІІЬІВАТЬ (на чім) вишкрябувати; 
—й що видряп/ує 0, з-й вгідряпати, с-и ~ува-; 
ВЬІЦАРАПАТЬ (дістати) запірвати, вгікорпа- 
[где тм ее -ал де ти її вгікорпав?], вгі(іп/порпа- 
[где-то -ал десь -ав], п. вгісмокта-, вгіскіпа-; в. 
глаза вйдер- бчі. 

ВЬІЦВЕТАТЬ линяти; 
—й що линя 0, схильний л., пк лишбчий. 

ВЬІЧЕРКИВАТЬ викрбсл/ювати /пере-, г. с-/; 
—й що ~ює 0, звгіклий /с-и/ ♦, зм-й вгікресли-, гР 
= %; 
-йся/-ьій викрбслюваний /пере-, С-/. 

ВЬІЧЕРПЬІВАТЬ черп/ати, вичерпува-; 
—й що ~а 0, с-и в., зайнятий черпанням, черпа¬ 
льник, пк вичбрпний, черпбль- + %, ск -черпій, 
-черпець [виночерпій, виночерпець]; 
-йся/-ьш черпаний, вичбрпува-, вибгіра-. 

ВМЧЕТ відрахунок, (сума) відрахбвання; за -ом 
з відрахунком, відрахувавши. 

ВЬ1 ЧИСЛЕННЕ (хиб) перелік. 
ВМИСЛЯТЬ: --й(ся/ = вьісчитьівающий/ся/; 
ВЬІЧИСЛИТЬ обчгіслити 0; 
-гімьій лбгко обчгіслюваний 0, пк чгісленний; 

ВЬІЧИТАТЬ (з платні) вивертіти, г. відтята-; 
—й що відніма 0, з-й /зм-й/ відняти, пк відніма- 
льний + %; 
-йся/-ьій відрахбвуваний /ви-/, відлічу- 0, пк 
від’ємний, м. негатгів-; -аемое м. від’ймник. 

ВЬІЧЙТЬІВАТЬ (їх) вичгіт/увати /чита- мораль, 
закиді-/ їм, (кому) читі- нотіцію /ф. молгітву/; 
(різко) випікі- /вибиві-/ бчі; 
—й що ~ує 0, звгіклий /с-и/ ♦, зійнятий вичгіту- 
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ванням, читець, читач, вичйтув-, пк = %, © ~у- 
ючи; 
-йся/-ьій чгітаний, вичйтув- /на-/ 0. 
ВЬІЧИТАТЬ дорекпі, докорй-, дорікну- 0. 

ВМЧШЦАТЬ чистити; 
—й = чистящий; 
ВЬІЧИСТИТЬ: в. до блеска г. виглянсувати, 
вйшмульга-; в. щеткой вйщіткувати. 

ВЬІЧЛЕІІЯГЬ виокремл/ювати; 
—й що ~ює, з-й виокремити, зайнятий виокрем¬ 
ленням, пк виокремлювальний, виокремчий; 
-йся/-ьій виокремлюваний, пк виокремливий. 

ВЬІЧУРЬІ химбрики, бздйки, бжгіки. 
ВЬІШАГИВАТЬ міряти шлях; 

~й іцо міря ш., звгіюгой м. ш., © мірявши ш.; 
ВЬШІАГАТЬ (далеку путь) попоміряти, /-йтгі/. 

ВЬІШАРИВАНИЕ нишпорення. 
ВЬІШВЬІРИВАТЬ; ~НУТЬ (з праці) турнути; 

—й = вьібрасьівающий. 
ВЬІШЕ > ВИСОКО. 
ВЬІШЕЛУШИВАТЬ лущ/ити, вилущувати; 

--Й що ~ить 0, з-й вй4, с-и в., для лущення, зай¬ 
нятий -ям, лущильник, пк лущильний, + %, © 
вилущуючи, лащивши; 
-йся/-ьій лущений, вилущува-. 

ВИШИВАЛА витуряйло. 
ВИШИВАТЬ витур/яти, виставляти; 

—й що ~яє 0, звиклий ♦, поклйканий ~и-, -яйло, 
викида-, пк вибйвчий, вибившій + %; -й дух ду¬ 
шогуб; 
-ьій вибиваний, витурю-, пк вибившій 0. 

ВИШИВ АЛЬЩИК вишивкар. 
ВИШИВАНИЕ: искусство -ния вишивкарство. 
ВИШИВАТЬ вишив/йти, (сріблом) гаптува-; 

—й що ~і 0, зайнятий -анням, с-и ♦, вишиваль¬ 
ник /ж1 -ниця/, вишивкар /ж' -ка/, пк = %; 
-йся/-ьій вишиваний, гаптбв-, мереж-, к. виши¬ 
тий, пк вишившій 

ВИШИВКА вишиття. 
ВЬІШУЧИВАТЬ висмівати/кепкува-/кші-/ з/ їх; 

—й = вьісмеивающий. 
ВЬІЩЕЛАЧИВАТЬ лужити, визблюва-; 

—й що лужить 0, з-й вй4, с-и визблюва-, пк лу- 
жильний, золйль- + %; 
-ЙСЯ/-МЙ вилужуваний, визолю-, вилугбву-. 

ВЬІІЦЙПЬІВАТЬ вищйп/увати, щипати; 
--й що —ує 0, зайнятий скубанням /скубанкою/, 
скубальник, скубій, пк скубальний + %; 
-ЙСЯ/-БІЙ скубаний, щгіпа-, вискубува-, вшцгіпу-. 

ВЬІЯВЛЙТЬ викрив/йти /роз-, від-/, відшукува-, 
визнана-, вивбди- на чйсту вбду; 
-й що -а 0, зайнятий викриттям, с-и ♦, з-й /покл- 
йіса-/ вйкри-, -ач /роз-, від-/, виявник, пк виявнйй 
+ %, ± обнаруживающий; -й возмбжность з-й 
відшука- нагоду /шанс/; -й нричйньї /роль +/, 
з-й вйзначи- /зрозумі-/ причгіни /рож + /; 

-ий викрйваний /роз-, від-/, відшуку- 0; 
ВИЯВИТЬ (роль +) зрозуміти. 

ВІІЯМКА (в деталях) жолоббк, (в землі) вйям-. 
ВЬІЯСНЕНИЕ а з’ясбвання; по -нии з’ясувавши. 
ВЬІЯСНЯТЬ з’ясовувати, ясува-, внбси- ясність, 

(питаючи) допитуватися; в. обстоятельства 
з’ясовувати картйну /обстйвини/; 
—й що з’ясбвує 0, з-й /поклщса-/ з’ясувати, для 
з’ясування, зайнятий -ям, з’ясовував, пк з’ясов¬ 
ний + %; -й обстоя'тельства с-и ♦ картйну; 
-йся/-ьій з’ясовуваний, виясню-, висвітлю-; -я 
проясню-, щораз ясніший; -щиеся обстоя'тель¬ 
ства щораз ясніша картйна; 
ВЬІЯСНИТЬ усгійнйти 0; 
ВБІЯСШІТЬСЯ: вьіяснилось кому світло зі¬ 
йшло в голові; 
-вший/ся/ 0: согласно -вшимся обстоятельс- 
твам згідно з вйясненою картйною. 

ВЬЮЖИТЬ; ЗАВЬЮЖИТЬ захвистати; завь- 
ю'жит захвйще. 

ВЬЮЩИЙСЯ > ВИТЬСЯ. 
ВЯЗАТЬ: в. тамбуром гачкувата; 

-жущий що в’яже 0, зайнйтий в’язйнням /плбте- 
нням/, майстер в’язйння, в’язальник, в’язіль-, 
в’язій, пк в’язальний, (смак) терпкйй, в’яжучий 
+ ВЯЗКИЙ, с" -в’яз [-й снопьі снопов’яз]; е* в’я- 
жй- [в’яжйнога]; 
РА3444: р. язьік розшнурувати язйк(і) 
ВЯЗАТЬСЯ зв’язуватися, поєднува-, сполучй-, 
(узгоджуватися) 4/туші- [кЯк-то зто не -ется 
Якось воно не -ться]; (тісно) приставати, (до ко¬ 
го) чіплятися, прив’Язува- 0; в. в грбзди грбни-; 
-йся в’Язаний, плете-, пк в’язучий + связьіваю- 
щийся /при-/, 4? сув’язний [не -щиеся понйти- 
я не -ні понЯтгЯ]; не -я /мало -я/ не долЯдний, 
що й купи не держиться. 

ВЯЗКА & т. в’язь. 
ВЯЗКИЙ глйзявий, тягучий, липу-, г. тЯглйстий, 
ок глев[й]кйй, мулькйй. 

ВЯЗКОСТЬ тягучість, ок глевкість б. 
ВЯЗНУТЬ грузнути, загруза-; 

—й що грУзне 0, с-и загрузйти, майже загрузлий, 
щораз загрУзліший. 

ВЯКАТЬ дзявкати, скйгли-, скімли-, нЯвка-; 
—й що скімлить 0, роздзЯвканий, с-и дзЯвкати, 
скиглій, дзЯвкало, нЯвка-, ббвка-, варнЯка-, пк 
дзявкітлгівий, дзявкотючий, дзявку-. 

ВЯЛЕШІЬШ гі° вуджений. 
ВЯЛИТЬ вудити, пров’ялювати; 

—й = провяливающий. 
ВЯЛОТЕКУЩИЙ (- шизофренію) невиразний, 
латент-, млявоприсутній, мляворухлйвий, млЯ- 
вий-на-прбяви. 

ВЯЛЬІЙ прив’Ялий, (- дії) повільний. 
ВЯНУТЬ: вя'нущий = увядающий + щораз при- 
в’Яліпшй /марні-/. 
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Г 

ГАВКАТЬ (зрідка) згавкувати; & і. *гавкунець; 
—й що гавка 0, с-и гавкати, гавкун, пк бреху- 
чий, гавку-, гавкітливий; -щий кашель соба¬ 
чий кашель; 
ГАВКНУТЬ & гавконути. 

ГАДАТЬ ворож/йги; 
—й що ворожить 0, звгіклий*, р-й по*, зайнятий 
ворожбою, ворожбйт, ж1 ворожка, © ~йвши; 
ПРО»»» не зуміти вйкрої-, нагрітися на чім; ± 
ПРОГОРАТЬ. 

ГАДИТЬ паскудити, брудни-; 
—й що паскудить 0, з-й /готовий/ нашко'дити, 
звиклий шкоди-, паскуда, п. шкода, пк паскуд¬ 
ний, капос-, п. шкодливий; 
ПЕРЕГАЖЕННЬІЙ пересобачений 0. 

ГАД КИЙ гидкий, помййний, © капос-; & прег- 
идкйй; г. утенок гидке каченя; 
ГАДКО н3 бр-р! 0. 

ГАДЮКА з6 гадючва; г. потайная гад повзучий. 
ГАДЮКОВМЕ з0 гади. 
ГАЗЙТА /що/денник. 
ГАЗЕТЕНКА газетбнція, з" смердюха. 
ГАЗЕТНИЙ р. дбнниковий 
ГАЗЙРОВАТЬ: —й що газує, звиклий газувати, 
газатор, пк газаторний, газуваль-; 
-ьій газбваний. 

ГАЗОН (трав ’яний лужок) травник. 
ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЬІЙ к. газостійкий. 
ГАЗООБРАЗНЬІЙ газуватий, фр газовий [в -ом 
состоянии у -ому стані]. 

Г АЗОПРОВОД газогін. 
ГАЛАНТНИЙ ґречний. 
ГАЛДЕЖ шарварок. 
ГАЛДЕТЬ галас/увати, ґвалтувй-, га/лаі лайка-; 

—й що ~ує 0, розґвалтбваний, звиклий /с-и/ ♦, га- 
лайко, крикун, пк галайкувйтий /-учий/, шварко- 
тн5- /-ітлгівий/, Ідім/ гамірлй-, сповнений гамору. 

ГАЛЕРЕЯ (круг дому) кружґанок, ок опасання. 
ГАЛИМАТЬЯ Хгімині кури, сон рябої кобили, 
на-вербі-груші, півтора людського, що-й-купи- 
не-держиться. 

ГАЛКА г. кавка. 
ГАЛЛЮЦИНИРОВАТЬ: —й що галюцинує, 
схильний до галюцинацій, пк галюцинаторний. 

ГАЛОПЙРОВАТЬ чвал/увати, скака- учвіл; 
—й що ~ує 0, р-й /с-и/ ♦, скакун, пк /- інфляцію/ 
нестримний, невпин-, обваль-, розтринбже-. 

ГАЛОЧКА: для -ки (захід) “гіпочковий”. 
ГАНГРЕНА вогнець. 
ГАРАНТЙРОВАТЬ Гарантувати, о. дава- голову 
на відруб, ручи[а]тися головою; 
—й що гарантує, готовий /зг-й, з-й/ за*, гарант, 
пк гарантійний, о. з гарантією. 

ГАРАНТИЯ ('здіпорука [-ией зтому -ою цьбгб]. 

ГАРДЕРОБНАЯ роздягальня, роздягалка. 
ГАРКАТЬ: —й що їм" хто/ гйрка 0, звиклий гйр- 
кати, гарикало, пк гарйкливий. 

ГАРМОНЙРОВАТЬ гармонувати, фР відзвучув- 
а-, уприймнюва-, (з довкіллням) пасува- до чого, 
(між собою /- фолклор/) п. перегукуватися; 
—й що гармоніює 0, з-й г., сповнений гармонії, 
пк суголосний /гармоній-/ до чого, (голос)дібра-. 

ГАРМОНИЯ співзвуччя, (в гурті) злагода; & 
(річ) гармонійка. 

ГАРЦЕВАТЬ гарцювати, грати конем; 
—й що гарцює 0, розгарцьований, р-й за*, гар¬ 
цівник, /- коня) баскйй. 

ГАРЬ горіле [-ью пйхнет горілим пахне]. 
ГАСЙТЬ гасйти, (борг) сплачувати; 

—й що гасить 0, с-и ♦, покликаний за*, для га¬ 
сіння, зайнятий -ям, гасильник, гаситель, ок га- 
сій, пк гасйльний + %, п. глушгіль-, /- домішкуІ 
депресіів-, ск -гасний, -гасник [-й огонь вогне- 
гасний, (річ) вогнегасник]; -й йзвесть що га¬ 
сить вапно, вапняр, майстер ♦ вапно; 
-йся/-гімьій гашений, загйшува-, с" -гасний [са- 
могася'щийся самогасний]. 

ГАСНУТЬ: —й = угасающий; не -й невгаУщий, 
незгасний. 
ПРИГАСНУТЬ: що пригйс, пригаслий, 0. 

ГАСТРОЛЙРОВАТЬ ґастрол/ювати; 
—й що ~к5є, звйкішй *, ~ф, о. на гастролях. 

ГАСТРОЛЬНИЙ (виступ) г. гостинний. 
ГВОЗДЬ: г. сезбна шедевр /родзйнка/ сезону; 
никакйх -дей ніяких яких. 

ГДЕ: г. бьі (то) нй /бьшо] хай /хоч/ де (буде); [г. 
бьі тьі нй бмл хоч де б ти був, хай де ти будеш]; 
г. же де то; г. найдешь, г. потерйешь де загуб¬ 
иш, а де знайдеш; г. попбло будь-де; г. там! та 
де!, де тобі!, де в біса /ката/!; г. угодно де хо¬ 
чеш 1-ете/, будь-де; г. уж де ж такй, кудй вже 
[г. уж тут петь к. вже тут співати]; где уж кому 
что делать де вже кому що роби-?, де б хто що 
робив?; а г. ещб мог бьі бьпь а де ж би був; уж 
где-где, а де, як де, а [у. г.-г., а в Рйме... де, як 
де, а в Рймі...]; то-ли ещб г. чи там де. 

ГДЕ-ЛЙБО хай де, будь-де. 
ГДЕ-ВПИБУДЬ: г.-н. в другом месте деінде; не 
г.-н., а аж [учйлся не г.-н., а в Швбции учгівсь 
аж у Швеції]. 

ГДЙ-ТО десь; г.-то чуть ли не десь аж [г.-то ч. 
ли не в Рйме десь аж у Рймі]. 

ГДЕ-ТО ЖЕ десь то [ґ.-то же єсть Н. д. то є Н.]. 
ГЕЕННА підсвіт, Ґ гегенна. 
ГЕНЕРАЛ & з“ генералюга. 
ГЕНЕРЙРОВАТЬ генерувати; 

—Й ЩО генерує, 3-Й ♦, генерйтор. 
ГЕНОЦИД народовбйвство, вгінарід. 
ГЕРОЙЧЕСКИЙ геройський, звитяжливий. 
ГЕРОЙ: г. мероприятия /праздника/ ж. іменин- 
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ник, г. уродгінник. 
ГИБЕЛЬ прбпасть, п° прбпад, 4? згуба [уйтгі от 

-ли втекти од -би], кінець [нашел своїй г. знай¬ 
шов свій к.]; на крані -лн перед загйбеллю /прі¬ 
рвою/, на іфакі прірви. 

ГЙБЛИЙ: -оедбло дурнб діло, марна річ /справа/. 
ГЙБНУТЬ загибати /ви-/, запропадй-, іти на прб- 
пасть, умира-; 
—й що ггіне 6, залропйщуваний, прирече- /рокбв- 
а-/ на запібель /смерть/, майже зниклий /вимер-/, 
на межі загйбелі, в обіймах /лйп-/ смерти, бли¬ 
зький до загйбелі, нездатний /без шансів/ вижи¬ 
ти, (- культуру) нездатний іти в ногу з часом, і. 
смертник /дає' -ниця/, поггіббль-, пн (от-от) про¬ 
пащий, зникбмий, умирущий, мрущий, поггібе- 
льний /за-/, смерт-, 4? нгіще-, знйщува-, ок от- 
от-мертвий, загибущий. 

ГИБРИД мішанець. 
ГИГАНТСКИЙ гігантгічний; -кие шаги семи¬ 
мильні крбки. 

ГИМН славень. 
ГИМНАЗЙЧЕСКИЙ гімназійний. 
ГИМНАСТИКА г. руханка. 
1 ИМНАС'1 ЙЧЕСКИЙ г. руханко'вий; -кие упр- 
ажнения руханка. 

ГШШОТИЗЙРОВАТЬ гіпнотиз/увати; 
—й що ~ує, з-й (за/4, наділений гіпнозом, гіпно¬ 
тизер, (ефект) пк гіпнотгічний + %; 
-йся/-ьій гіпнотизований, пк підгіпнбз-, о. під 
гіпнбзою /гіпнбзом/. 

ГИПСІТЕЗА (і в науці) здогад, припущення. 
ГИРЛЯНДА плетениця. 
ГИРЯ & важок; 1'ИРЬКА важельце. 
ГЛАВА: г. семьгі ф. хазяїн. 
ГЛАВАРЬ о. перша скргіпка. 
ГЛАВЕНСТВО зверхництво. 
ГЛАВЕНСТВОВАТЬ верховбд/ити, старшинув- 
а-, о. гра- першу скргіпку; 
—й що ~ить 0, звиклий ♦ 0, верховода, провідн¬ 
ик , зверх-, ватажбк, отаман, пк провідний, гол- 
овнйй, чіль-, ключовйй, старший, фР команд¬ 
ний, /- роль/ г. прапор-, © на чолі. 

ГЛАВНОЕ фР вся сила [г. в том в. с. в тім]; и, г., 
кому /где, когдй/, і то кому /де, колгі/ [пел, и 
Г., с кем співав, і т. з ким]; и, г.,кто! і т. хто!; 
сймое г. найголовніше, © всьбму головй [с. г. - 
здорбвье здоров’я - в. г.]. 

ГЛАВНИЙ ключовйй, чоловйй; -ное лицб пра- 
здника ж. іменинник, г. уродгін-; -ьім образом 
гбловно. 

Г ЛАДЙЛЬННЙ: -ная доска прасувальна дошка, 
г. дошка до прасбвання. 

ГЛАДИТЬ гладити; 
—й 1. що гладить 0, звгіклий ♦, для глйдження, 
зайнятий -ям, гладйльник, гладій, /річ/ гладгіло, 
пк гладйльний, 2. що прасує, зййнйтий прасу¬ 

ванням, прасувальник, пк прасувальний; -й по 
голбвке © гладивши по голівці; -й прбтив 
шерсти © глйдивши проти шбрсти; 
ПО»»»: не -ят по голбвке пйнькатися не будуть. 

ГЛАДКИЙ струганий, гладбньк-, нйче ковзанка; 
ГЛАДКО (йде) як по мйслу. 

ГЛАДЬ о. долбншце, (води) плбсо. 
ГЛАЗ п. дбгляд [нужен г. треба -ду]; с -зу на г. в 
чотири бка, бчі-в-бчі; прочь с г.! геть з-перед о- 
чей!; за -зі позаочі, за стіною; на -за (лізти) п6- 
ред бчі; кудй -зі глядят світ-заочі, кудгі бчі сві¬ 
тять; -за на лоб лезут бчі рбгом лізуть; -зі на 
мбкром месте у кого тонкосльозий хто; -за раз- 
бежйлись забігали бчі; свойми -йми на власні 
бчі; чбрньїми /ж&ітьі- +/ -йми (позирати) ок 
чорнобко /жовтобко +/; в -ах темнбет /мутится, 
потемнбло, помутйлось/ у кого світ макітрить¬ 
ся /закрутився/ кому; с г. долбй, из сбрдца вон 
бчі не бачать, сбрце не болйть; 
ГЛАЗА: глубокб посйженньїе г. ямкуваті бчі; 
єсть /поедйть/ глазйми кого не відводити очей 
від; с пблньїми любвй глазйми з раєм щастя в 
очах. 

ГЛАЗЕНЬЕ роздивляння, лупання очйма. 
ГЛАЗЕТЬ роздивлятися, лупати очйма, вйтрішки 
ловй- спогляда-, ж" зіфи-, вилуплюва- баньки; 
—й що роздивляється 0, задйвлений, звиклий с., 
р-й роздивйтися, витріщака, © вйлупивши б. 

ГЛАЗИРОВКА (покриття) поливо, полива, а 
ґлянсбвання, (дія) глянсування. 

ГЛАЗНОЙ: -йя впйдина яма очбй, очна ям/к/а. 
ГЛАЗбК (у дверях) г. прбзір. 
Г1 ЛАЗ ОМЕРННЙ © на бко; -ная сьемка обмір 
на бко. 

ГЛАС: г. вопиющего в пустьіне крик /гблос/ 
крикуна в пустблі /пустйні/. 

ГЛАСИТЬ ствбрдж/увати, У’ ректй, ок припгісув- 
а-; закбн -йт закон припйсує /твердить, ~ує/; 
—й що стверджує 0, © (про/вісник, оповіс-, (па¬ 
раграф) де скйзано. 
ГЛАСНИЙ: г. звук голосівка. 
ГЛАШАТАЙ (ідей) проповідник, п. рупор. 
ГЛИБА & (каолін) глйнка. 
ГЛИНЯНИЙ: -ная пбчва /земля, мбсиво/ глгі- 
ншце. 

ГЛИСТ; ГЛИСТИ нугрячкгі. 
ГЛИСТООБРАЗНЬІЙ глистуватий, нутрячкбвий 
ГЛОБАЛЬНИЙ всесвітній, універсальний. 
ГЛОТАТЬ лиг/йти: г. слова' харамйркати; 

—й що ~й 0, глитай, звгіклий /с-и/ ♦, з-й лигну-, 
пк ковтйльний; -й пилюлю зм-й лигну- пігулку; 
-й слезьі /слюнки/ © ковтйючи сльбзи /слйнку/; 
-й слова харамаркало, харамйркач; -й шпйги 
лигайшворінь; -щие движения ковтальні рухи; 
—ьій ковтаний, глгіт-, лгіг-; легкб -ьій ковткгій. 

ГЛОТКА пблька (не в.), горлянка. 
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ГЛбХНУТЬ: -й що глухне 0, приречений заглу- 
хти, с-и глухну-, майже глухйй /оглухлий/, напі- 
воглУх-, нашвглухйй, (звук) напівзаглухлий, що¬ 
раз глухіший; 
З АГЛ ОХНУТЬ (- біль) заціпнути, занімі-, фР 
запас- [слух заглбх чутка запала]; 
-бхший заглухлий, ущух-, заціп-, занімі-, (розв¬ 
ій) занепй-, (сад) здичаві-, здичі-, запущений, 0; 
ПРИГЛУХНУТЬ приглухнути; 
-гіхший прйглухлий. 

ГЛУБЖЕ > ГЛУБОКО. 
ГЛУБИНА: в -нб души /сердца/ на дні душі /се¬ 
рця/; в -ну вглйбшки; из -ньі веков з-перед ві¬ 
ків; из -ньі души з дна душі; & с. найглибша 
глибина; во всю -ну взавглгібшки; 
ГЛУБИНОЙ завглибшки. 

ГЛУБОКИЙ с. безбдняний, (сон, слід) твердйй, 
(- ніч) глухйй, глупий; г. поклбн низькйй уклін; 
ГЛУБОЧАЙШИЙ глибоченний, глибочез-, 
надглиббкий; 
ГЛУБОКО (збагнути) о. до дна; 0; 
ГЛУБЖЕ пк глибшенький, пр трохи глибше; 
иемноТо г. > поглубже. 

ГЛУБОКОММСЛЯЩИЙ пк багатий думкою. 
ГЛУМИТЬСЯ ок кпити з кого-, г. над кеш ви- 
тира- ноги об кого-, 
-йся що кпить 0, вдатний на кпгіни, оса не чоло¬ 
вік, глузій, глузівнгік, іржО, ґЄдзь, пк глумливий, 
глузлй-, посмішки-. 

ГЛУП: г. как пробка дурнйй як пень /як сЄло 
без хліба/; г. как сйвьій мерин дурний як ступ- 
а /барЄн/; ие г. кто має голову /не з моркви/. 

ГЛУШІТЬ ок спад/Єти з розуму; 
—й що ~азр., щорЄз дурніший; 
ПОГЛУШІТЬ г. стуманіти; 0. 

ГЛУПЕЦ недбум/ок/, тЄлєпєнь, недотЄпа. 
ГЛУПО: не г. (придумано) розумнЄнько; 
ГЛУПЬІЙ пустоголовий 0; -ьіе рЄчи /слова/ 
дурноляпство. 

ГЛУПОВАТО (дивитися) дурнобко; 0; 
ГЛУПОВАТЬІЙ прищбцькуватий, йолопува- 0. 

ГЛУПОСТЬ нерозум, недоумство, нЄглузд; по 
-сти чЄрез дурість, з дурнбго розуму; 
ГЛУПОСТИ д. бздури. 

ГЛУХОЙ прйглухлий. 
ГЛУШИТЬ глуш/гіти; 

—й що ~ить 0, р-й заі, ~нйк, ик~лгівий, заглуш- 
+ %; 
-ЙМЬІЙ глушений. 

ГЛУШЬ Кудкудаківка [в такую г.? в таку -ку?]. 
ГЛЬІБА грудомаха. 
ГЛЬІБООБРАЗНЬІЙ брйлистий, бриластий. 
ГЛЯДІТЬ позирати; г. во все глаза /в бба -Єза/ 
стЄжи- в чотйри ока, не спуска- з бка; тогб н гля¬ 
ди 1. отб й глядй, ще й спревді, 2. от-бт; не глгід- 
я наосліп, прбсто з мбсту, ни на что не -дя без- 

бач, пан чи пропав, на одчай душі; на ночь -дя 
проти ночі; куда глаза -ят (їхати) галасвіта, 
галайсвіта, кудгі очі світять; 
--й що давиться 0, задйвлений, наділе- очгіма, 
уп’явши очі, глядач, глядькб, /за ким/ доглядач 
/на-/, пк наглядальний, наглядовий; -й в бба гла'- 
за /во все глазгі/ © стЄживши в чотйри бка; -й 
вперед націлений /очима/ вперед; -й на что 
чьими глазами задйвлений на що чиїми очйма; 
-й невгідящим взглядом з невидющим погля¬ 
дом; -й по верхам верхогляд, роззява; -й прям- 
о /смело/ в глаза наділе- очгіма прбсто /тверд- 
о/ в бчі; 
-йся = смотрящнйся; 
ГЛЯДЬ! ник!; 
ГЛЯНУТЬ ф. лупнути 0; куда ни глянь хоч 
кудгі глянь; 
НАГЛЯДЕТЬСЯ (на кого) скгінути оком; не 
мбжешь н. (на кого) дйвишся і не надавишся; 
не -жусь не напасу очЄй; гляньте на нее! под¬ 
ивіться на неї!, ганьба їй! 

ГЛЙНЕЦ: покрьітьій -нцем виглянсований. 
ГЛЯНЦЕВАТЬ & дк виглянсувати. 
ГНАТЬ: гбнящий р. ск гони- [гонгівітер] +/± за- 
гоняющий /вьі-, про-, под-, от-, раз-/; 
гояймьій гнгіний, гоне-, /- горілку) ф. гнатий; 
♦♦♦СЯ (за ким) уганяти; г. по пятам за кем на 
п’яти /хвіст/ наступа- /дгіха- в потгілицю/ кому; 
г. за длйнньїм рублем щука- легкого хліба; 
-йся уганяючий; 
ПОбббСЯ: за большйм погбнишься - ма'лое 
потеряешь кинься за сарною - зайця проґавиш; 
за мгільїм погбнишься, большбе потеряешь 
не жалій ухналя, бо підкбву згубиш. 

ГНЕВ пересердя, фР жаль; не во г. будь скйзано 
вибачте на слбві, не гнівайтесь на цім слбві, не 
у гнів кбжучи; во -ву спересердя. 

ГНЙВАТЬ; РАЗГНЕВАТЬ рк нагнівати; 
ГНЕВАТЬСЯ гнів/ати, о. тупоті- ногами, (на 
кого) ма- гнів /важкгім дУхом дгіха-/ на кого; 
-йся що ~ає 0, розгніваний, розлібче-, пк гнівлгі- 
вий, лібтий, о. у гніві, вгіведений з рівноваги; 
сменй г. на мнлость не гнівайся; 
РАЗГНЕВАТЬ СЯ ударитися в гнів, г. загніва-; 
-вший/ся/ 0; -вшийся розгніваний /за-/; 
ПРОГНЕВАТЬСЯ нагніватись. 

ГНЕЗДЙТЬСЯ гніздуватися, дк закубли- (в душ- 
і) пускати коріння, с. сиді- кбменем; 
-йся що гніздиться 0, закорінений, загніждже-, 
пк властивий /притаманний/ кому. 

ГНЕСТЙ гнітііти, я. давгі- душу; г. дУпіу лежа- 
тягарбм на серці; 
-тущий що гнітить 0, звиклий /з-й/ ♦, гнобитель, 
пригноблювач, пригнічу-, пк гнітючий; -щая 
тоска' ревна туга. 

ГНЙТ фР ярмб; под -ом під п’ятбю /ярмбм/. 
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ГНИТЬ гнити, перетрухі-, розкладатися; 
—й що гний 0, загниваний, напівзогнилий, пой¬ 
нятий гниттям, покину- ♦, майже зогнйлий /зо- 
тлі-, струхлі-, перегни-/, пк гнйлявий, гнивущ- 
ий, с" гний- [-ющее дерево гнйй-дерево], -гни¬ 
лий [медленно -й тихогнйлий; скоро -й скоро- 
гнйлий]; -й стебель гниляк; 
СГНИТЬ: -вший що згнив, зогнйлий, ок поро¬ 
хнявий. 

ГНОЕВІІДНЬІЙ /ГНОЕПОДОБНЬІЙ/ гноюва- 
тий. 

ГНОЙТЬСЯ: -йся що гноїться 0, загноєний, на- 
сгіче- габєм, весь у гноєві, гнояк, гнойовик, гно¬ 
янка, з гноєм, пк гнійнгій, (- очі) з очима що 
гнояться, каправий, кислоокий. 

ГНУС (комашня) мушка. 
ГНУСАВИТЬ: -й що гугнйгь, гу/г/нявий, гугн- 
явець, ж' гулька. 

ІНУСНОСТЬ плюгавство. 
ГНУСНЬІЙ плюгавий, гідський, фР нйций; 
ГНУ СНЕЙШИЙ /най/мерзосвітній, мерзючий. 

ГНУТЬ згинати /ви-, від-, за-, на-, при-, під-, пе¬ 
ре-/; & попогну- спину > изрядно потрудить¬ 
ся, наишачить-; г. горб трудйти пбперека; г. 
гайну (перед ким) гнатися; г. шею перед кем 
гнатися дугою перед; 
гнущий що гне 0, звиклий /с-и/ гнути, 3-Й /зм-й/ 
зігну-, и* згинальний /ви-/; -й спину звйклий гну¬ 
тися; 
гнутий гнутий, ок гнінний. 

ГНУТЬСЯ (у три дуги) згинатися /пере-/, скру- 
чува-; 
-йся що гніться 0, пк гнучий, гнучкий, виггінис- 
тий, еластичний, пружкий, (еділ) хилкйй, гі° зіг¬ 
нутий [-я в три погйбели зігнутий у три дуги]; 
СОГНУТЬСЯ > СГИБАІЬСЯ. 

ГЛУШАТЬСЯ: -йся 1. брезгающий, 2. що цура¬ 
ється, звиклий гордувати, гордуй, пк згірдний, 
гордівливий, пихатий, пановй-; 
ПО»»» погребати що /не чим) [не погнушілся 
мойм талантом не -ав мого хгісту]. 

ГОВАРИВАТЬ дейкати, подейкува-, говорй- бу- 
[он -ал він говорйв був]. 

ГОВЙТЬ говіти; 
—й що говіє, звйклий ♦, говільник. 

ГОВОР гутірка. 
ГОВОРЕНИЕ балаканка /-ання/ 
ГОВОРОК тйха гутірка. 
ГОВОРЙТЬ говорити, мови-, г. говори- до кого, 
о. обертй- язикбм, (погордо) кгіда- через губу, 
(легковажно) дурно /на вітер/ кйда- слові; мнб- 
го г. мі- довгий язйк; невнятно г. мимри-; про- 
должать /г./ фР вести своє; г. в нос гугняві[и]-, 
гугни-; г. вздор верзти /літа-/ язикбм; г. ерун- 
ДУ Хймині кури пріви-, пбльку гні-; г., как по¬ 
писаному ♦, як з кнйжки брі-; г. кблкости шпи- 

гі- словіми; г. на чистоту ♦, як на спбвіді /дух- 
у/; г. намеками казі- навздогад {буряків,/; г. ні 
ухо нашішува-; г. нелепости верзти кізна-що; 
г. не по буміжке » з уст; г. обинякйми » зігад- 
ками, захбди- зділека; г. пбд нос харамірка-; г. 
‘рр’ ірка-; г. речь промовля-; г. с обйдой в гбл- 
осе кошіли- губи; г. сквозь зубьі ціди- Ідх про-/ 
крізь зуби; г. чйстую правду казі- саму прівду; 
все в ком -йт о сйле сйла так і пре з кого; кто 
мнбго -йт - мйло ділает де мбре слів, там міпо 
діл; что ни -ри як не є, кажй не кажи, хоч там 
що кажи /казі-/; ну вот он и -йт отож він і каж- 
е; -лось говорено; -рй прівду якщо чесно; -рй 
прбсто колй прбсто; мйгко -рй щоб не сказі- 
йнікше; не -рй о чем поминувши що, (в кінці 
мови) я вже мовчу про, не кіжучи вже про, вже 
не кіжу- про; не -рй худбго слбва не при хіті 
кіжу-; ни слбва не -рй ні піри з уст, мбвчки; че¬ 
сно /откровен-/ -рй жм прівду кажу тобі /Вам/; 
сметут траву, не -рй о ком зглідять траву, не то 
що кого; что бьі ни -рйли хай там що хто кіже; 
вот н говорй кому\ е" от і кажй кому\, хоч ка¬ 
жй, хоч не кажй кому (- кбристт. одні); 
--Й що /м" хто/ говорить 0, звйршй /с-и/ ♦, мбв- 
ець, мовлянин, баліка, балакун, пащекуй, з* ба¬ 
зіка, говорйльник, пк словомбвний, балакуч[щ]- 
ий,У мовлящий,/). говору-, /птах! п° живоголб- 
сий, о. з мбвою [-Й кстати и некстіти з дорбч- 
ною і недореч- мовою], з яким язикбм [мнбго -й 
з дбвгим я.], ск -мовець [красйво -й красномб- 
вець], -мбвний [мало -й маломбвний], о. де скі- 
зано [укіз, -й об ітом укіз, де про це с.]; -й 
что з чим на устіх [-й кблкости з ущипками 
на устіх]; -й на однбм язьіке одномбвець; -й 
непоня'тно ґерґотлйвий/джер-/; -й о чем © засві¬ 
дчуючи що [-й о возмбжности з. можлйвість]; 
мнбго -й 1. балакучий, говорк5-, язикітий, торо¬ 
хтій, говорйло, 2. багатознічний, промбвистий; 
ничегб не -й незначній, малозніч-, незначущ¬ 
ий, без жбдної вага; мудро /скбро +/ -й мудро- 
мбвний /скоро- +/; -й в нос гУгнівий; -й в пб- 
льзу як свідчення на кбристь чого; -й глупости 
/вздор, ерундУ, наобум/ дурноляп; -й діло не- 
базіка, непащекун; -й дерзости хам, грубіін, з 
хамським язикбм; -й за глазі пащекуй позіочі; 
-й кблкости їжакув-атий; -й на мнбгих язьїкіх 
поліглбт; -й намеками звйклий » натяками; -й 
ні ухо шептун, О с-и нашіптувати; -й нелепо¬ 
сти дурнолйп, мастік верзти кізна-що; -й плб- 
скости банальноязгікий, ванільний, з бороді- 
тим /сір-, зачбвган-/ язиком; -й пбд нос харамі- 
ркало, © хараміркаючи; -й по-рУсски росій¬ 
ськомовний /моско-/, штбкало; -й по-япбнски 
знавець япбнської; -й робот словбмовний робот; 
-й сам за себй (факт) досить промбвистий; -й с 
достбинством з гідною мбвою. 
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ГОВОРЙТЬСЯ мовитися; -іітся (у книзі) опо¬ 
відано, сказано; 
-йся говорений, мбвле-, каза-, вислбвлюва-; 
РАЗГОВОРИТЬСЯ г. розбесідуваися. 

ГОВЯДИНА з. бужаюіна /від бугай/, г. яловйзна. 
ГСМГОТ гелгбтнява. 
ГОД: в г. (виробляти) річно, на рік; из гбда в г. 
рік-річно; чбрез г. за рік; в одйн г. за один рік; 
до истечения -да до кінця року; по истечении 
-да за рік; пока' позволяют -ці поки служать лі¬ 
та; -да берут своб п° літй обсідають /обсіли/; по 
свойм -а'м на свої літа; в зтом -ду цей рік, 
цього рбку; в такие -дьі за таких років; в -дьі 
револніции за революції. 

ГОДЙНА: в -ну ббдствий під лиху годину. 
ГОДЙТЬСЯ знадоблятися, зг надава-; ни на что 
не годиться бути цілком безкорисним; так не 
годйтся! за/" так не йде!; 
-йся що годиться 0, пк гбжий, годящий, здапий, 
придатний, зугар-, підхожий, г. пригб-; -я в от- 
цьі гбден бути за батька; -я к употреблению у- 
житкбвий; никуда не -я нікудишній; ни на что 
не -йся ні на що не здапий, 
ПРИЖ прислужйтися. стати в пбмочі /пригб- 
ді/о. 

ГОЛ: г. как сокбл голий як горобець під стріх¬ 
ою /як долоня/. 

ГОЛОВА: сам себб г. сам собі пан; г. елбвая ка¬ 
пустяна голова; г. забита чем голова сбхне від 
чого; г. чья збнята чем кому хбдить /розхбдитьс- 
я/ про що; г. идбт кругом жуки в голові гудуть; 
г. полна заббт /забита/ заклопбтана /затурка-/ 
головй; г. пухнет /идбт кругом/ голова в’яне 
/гуде/; г. пухнет /трещит/ от чего голова розсі¬ 
дається з чого; г. трухбй набита у кого у чиїй го¬ 
лові вилами укладено; одна г. - хорошо, а две - 
лучше один рбзум добре, а два ще краще; не в 
-вб кому что не до мислі кому що; вниз -бй дог¬ 
ори ногами, сторч головбю; скблько -ов, стбль- 
ко умбв сто баб, сто рад; -ву вьітащил - хвост 
увяз голову вйтягнув - хвіст загриз; в первую 
-ву ок упершуруч; бьіть в -ве бути на думці. 

ГОЛОВНОЙ п. провідний, чіль-; г. уббр шапка; 
в“ г. у. взять /снять/! шапки на гблову /з толов¬ 
ії/!; -нбе предприя'тие провідне підприємство. 

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ запаморока, & ббморок, 
фр умлівйння, млість; до -ия до млбста. 

ГОЛОВОКРУЖЙТЕЛЬНО головокрутливо; 
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЬШ паморочливий, 
паморочний, п° шаленоплйн-. 

ГОЛОВОЛОМКА заморбчка. 
ГОЛОВОЛбМНЬШ (- річ) каверзний, метикува¬ 
тий, (- задачу) крутий. 

ГОЛОВОРЕЗ зарізбка, різун. 
ГОЛОВОРЕЗНЬІЙ зарізяцький. 
ГОЛОВОТЯП недотепа, партач, тупак, „швець”. 

ГОЛОД (штучний) голодомор; г. - наилучшая 
прирава голодному й опеньки м’ясо. 

ГОЛОДАТЬ голодувати, клаца- зубами, сиді- на 
голбдному пайку, Ббжим духом жй- 
—н що голодує б, вйголоджений, звиклий /зм-й/ 
♦, вічно голбдний /без хліба/, мбре- гблодом, і. 
голодібк, ок голодйнин; 
ИЗГОЛОДАТЬСЯ виголодніти, вгіголодатися, 
д. вгімерха-; 
-вшийся зголоднілий /ви-/, зголодбваний, вйм- 
ерха-, вгіголодже- /за-/, о. голбд-, як вовк, 0; 
НА»»»СЯ: -вшийся зголоднілий, /ви-/, 0; 
ПРО»»»СЯ вйголодніти /про-/; -йешься - хле- 
ба достать догадається біда навчить коржі з 
маком їсти; -вшись зголодніло /ви-/; 
-вшийся виголоднілий /з-/, вйголоджений, б; 
бчень -я фР нбче три дні не їв. 

ГОЛОДНЬІЙ б з голбдного краю, д. неївший, (- 
життя) без’їжний, (на що) спрйглий чого. 

ГОЛОДОВКА голодівка, п° голодівля. 
ГОЛОДРАНЕЦ халамидник, драб, обдфтюх, гд 
голбднйк. 

ГОЛОЛЕДИЦА ок гололід. 
ГбЛОС (серщя) поклик; во весь г. на пбвні груди 

/повне горло/; в одйн г. в одну дУшу; всеми /ра'- 
зньїми/ -йми на всі голосй. 

ГОЛОСЙТЬ (з плачем) голосом голосити; 
—й що голбсить 0, звйклий голосй-, крикун, го- 
рлйнь, голосйльник, голосій, ж' голоснгіця, фр з 
голосінням, пк голосйльний. 

ГОЛОСОВАТЬ голосувати; 
—й що голосує, зобов’язаний /звйклий/ ♦, з пра¬ 
вом голосу, учасник голосування, голосуваль- 
ник, вйборець, фР гблос; 
ПР044^ відголосувати, віддати голос; 
-вший 0. 

ГОЛОСОВОЙ: -ьіе связки г. голосові струни. 
ГОЛОШТАННМЙ голодрабий. 
ГОЛУБИЗНА о. волошкбвість, д. блакйт (ч.р.). 
ГОЛУБОЙ: -Ум цвбтом (цвісти) голубо. 
ГОЛУБЧИК голуббк, голуббчок, голуб’ятко, з‘“ 
голубе!; -ки голуб’ята, ф. гаврики. 

ГОЛЬІЙ © голоббсий, (краєвид) безрослйнний, 
(здогад) самйй тільки; (с) -ьіми рука'ми голі¬ 
руч, (з) гблими рукйми, (піти) нізчймно; -ому 
пожйр не стрйшен гблий дощ/ не боїться; с 
миру по нйтке - -ому рубйшка з хати по нгітці 
- сирота у свйтці, гі° громада - велгікий чоловік. 

ГОЛНТЬБА, ГОЛЬ злидбта; голь на вУдумки 
хитрй біда навчить калачі /коржі з маком/ їсти; 
голь перекйтная п° голота чорномозбльна. 

ГОМОН о. луна голосів. 
ГОНЕ/НИЕ, гР° м" ~НИЯ нйгінка, цькування. 
ГОНЙЦ посланець; -ца © пк гонецький [лбвк- 
ость -ца' гонбцький сприт]. 

ГОНКА гін, гонйтва [г, воору жбний г. озбрбєнь]; 
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ГОНКИ: г. на лошадгіх верхогони. 
ГОНЩИК перегбнедь, бігун, рк гончак, скоро- 
гбн% 

ГОНЯТЬ ганяти, гони-, с. гоном гна- /гонгі-/; г. 
как Сидорову козу, г. до седьмбго нота ганя- 
як солоного зайця /як Сгідорову козу/; 
—й що ганя 0, звгіклий /с-и/ ♦, поставлений го¬ 
нгі-, зайнятий гоном, гонитель, ганяйло, р. го- 
ній, гбнюх, пк гончий, ск -гбн [-й тібльку тю¬ 
ль когбн], -гін [самогін]; -й голубій звгіклий ♦ 
голубів; -й собак и. розбайдикбваний, байда, 
ледар; 
-ьш гнаний, гонений; 
ПОГОЛЯТЬ: н. в строю попомуштрувати; п. 
до седьмбго пбта попоганя-; 
ГОНИМЬІЙ гбнений, гні-, гнббле-, утгіскува 0. 

ГОНЯТЬСЯ вганяти за ким; г. за успіхом шука- 
/жада-, прігну-/ Успіху; 
-йся що вганя 0, звгіклий ♦, зайнятий гонгітво- 
ю, гонець, шукач чого [-я за успіхом ш. успіх- 
у], п'с гонгітельський, гонець-. 

ГОП-КОМПАНИЯ гоп-компанія, шатія-братія, 
гуляйбрата. 

ГОРА (маса) п. мбре; г. на душі камінь на сірці; 
г. родила мьішь з лемеші - швайка, вгійшов 
шпик; по -рІ/-Ім горою /горами/; не за -гімн не¬ 
забаром, невдовзі, ось-бсь, /ось-ось/ за плечгіма; 
ГОРЬІ о. гімалаї. 

ГОРАЗД: на всі г. на всі руки майстер, на все з-й. 
ГОРБИТЬ дк погбрбити. 
ГОРБИТЬСЯ: -йся що гбрбиться, згорблений, 
горбань, гбрбач, гбрбаль, пк горбатий; 
С<И4 г. пригбрбитися; 
-вшийся згорблений /по-, при-/, скбрче-, згорба¬ 
тілий, ее похгілений наперед, 0; 
СГОРБЛЕННЬШ ок згорбатілий + -вшийся. 

ГОРДЕЛЙВО пбгордо 0 —»пк гордящийся. 
ГОРДИТЬСЯ вдаватися в пиху, величі-, спбвн- 
юва- гбрдощів, (чим) вгісоко стівити що; -ись 
не звінием, а знанием хвались не рінгом, а 
розумом; 
-йся що пишіється 0, гордий з чого, сповнений 
гбрдощів, звгіклий /р-й/ пишітеся, гордУн, гор- 
дівнгік, гордій, з" чванько, ж' гордячка, гордій-, 
гордуха, пк н8 пихлгівий, чванлгі-, розпишнілий; 
ВОЗГОРДЙТЬСЯ задерти носа 0; 
-вшийся набундючений /роз-/, загорділий, із за- 
діртим нбсом, 0; 
ЗАГОРДЙТЬСЯ п. забагатіти, г. загорді-, за- 
бундючитися; 
-вшийся забундючений.запанілий, забагаті-, г. 
загорді-, 0. 

ГОРДОСТЬ гордбга. 
ГОРДЬІЙ & прегбрдий. 
ГОРЕ ф безголів’я [на г. себі собі на б.]; г. гб- 
рькое страшні /велгіке/ гбре; г. от умі лгіхо з 

розуму; г. постигло лгіхо спіткіло; г. да мбре - 
не вьіпьешь до дна гбре як мбре: ні переплив- 
тгі ні вгіпи-; н -ря мало кому ф. кисло в борщ /і 
нуждгі міло/ кому, і бійдуже собі хто, гбре по- 
котгів хто; с -ем пополім сяк-тік, то сяк то так, 
горя прикупивши, з лихою бідбю. 

ГОРЕ- г. цілий твій /Ваш/ [г.-ліктор цілгій твій 
/Ваш/ ліктор]. 

ГОРЕВАТЬ побиватися, поневіря-, бідувати; 
—й що горює /за ким) 0, розгорьбваний, звгіклий 
♦, зажУре-, засмуче-, обтяже- горем, горювіль- 
ник, бід/ол/іха, горопі-, пк бідолішний, горо- 
піш-, ± бедствующий; 
ИЗГОРЕВАТЬСЯ: -вшийся вгігорений, збідб- 
ва-, 0. 

ГОРЕ-МАСТЕР мійстер-ламійстер, попсуй-ма- 
йстер, партіч, г. цілгій твій /Ваш/ мійстер. 

ГОРЕМЬІКА тягнгібіда. 
ГОРЕТЬ паліти, /- світло) сяя-; г. желінием пі- 
лко бажі-, хоті- аж-аж-іж, горі- бажінням; г. 
негодовінием кипі- від обурення, гнівом дгіха-; 
г. нінавистью піклом /важким дух-/ дгіха-; г. 
нетерпением умирі- /аж трусгітися/ з нетерп- 
лячки; -ит в руках у кого завзіто працк5є хто; 
—й що горгіть 0, цілений, спілюва-, розвбгне-, 
пойнятий вогнім, в огні, г. горіючий, (- свічку) 
засвічений, запале-, п* горючий, палкгій, пломін- 
кгій, полум’їнрш, р’ горіння [бьістро -й швидк¬ 
ого г.]; -й без пліменн жаргістий; -й желінием 
охоплений бажінням, знетерпелгівл-; -й него¬ 
довінием розгніва-, що аж; -й нінавистью за- 
піле- ненівистю; -й нетерпінием муче- нете¬ 
рплячкою; -не гл азі променгісті /блискучі/ бчі; 
-вший горілий, 0; 
НАГОРЕТЬ: -гіт (кому) нагоргіть, дістіне на 
горіхи хто; 
ПОГОРІТЬ жґ (на чому) спалгітися; 
РАЗГОРЙТЬСЯ: -вшийся розгорілий, 0. 

ГОРЕЧЬ: иснблненньїй -чи пригірчений. 
ГОРЮС)НТ небокруг, круговйд, г. бвид. 
ГОРИЗ ОНТАЛЬНЬГЙ /-НО/ позімний /-но/, рі- 
вноліглий Лло/. 

ГОРЙЛЛИЙ горгілячий. 
ГОРЙСТМЙ горувітий. 
ГОРКА (меблі) стінка. 
ГОРКНУТЬ; ПРО»»» згіркотіта; 

-бркший згірклий/про-, вгі-/, згіркоті-, (- масло) 
їлкгій; 

ГОРЛАНИТЬ горліте, ок вигорлінюва-; 
—й що горлі, звгіюіий /мастік/ », гордій, горл- 
Інь, горлодір, горлопін, зіпіка, крикун, ок роз- 
репетбваний, пк горлітай, криклгівий, ф? з мід¬ 
ним гбрлом. 

ГОРЛО: во всі г. скільки гбрла; по г. /аж/ по сі- 
ме нікуди /сіму зів’язку, по сіме гбді/; добьіть 
-ом вгікричати; добьітьій -ом вгіїфичаний; с 
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тбнким -ом тонкогбрлий. 
ГОРНОДОБНВАЮІЦИЙ (район) радний, шах- 
х-, рудодобувний. 

ГОРНОЛЬІЖНМЙ цд горолйжний. 
ГОРНОПРОМЬІШЛЕННЬШ рудопромислбвий. 
ГОРНОСІЬ\САТЕЛЬНЬІЙ аварїйно-гбрній. 
ГОРНОСТРЕЛКОВЬІЙ рв гірської піхбти. 
ГОРНОТЕХНЙЧЕСКИИ к. рудотехнічний. 
ГОРНЬІЙ (кришталь) гірськйй, (інститут) ра¬ 
дний; г. хребет гірський кряж; -ная промьіш- 
ленность рудна промисловість. 

ГОРОД & *протомісто; нн к селу ви к -ду ні в 
склад ні в лад, ні сіло ні впало; большбго -да 
/в большбм -де/ (рух) великоміськйй. 

ГОРОДИТЬ: г. чушь Химині кури правити; 
НА»»» наговорити троє відер диму. 

ГОРОДС)К городець. 
ГОРОЖАНИН зн міщух. 
ГОРООБРАЗНЬІЙ горуватий. 
ГОРООБРАЗУЮЩИЙ горотворчий. 
ГОР()Х: как об стбну г. як горохом об стінку. 
ГОРОХОВЬЕЙ: чучело -ое /шут г./ чуперадло, 
кошіця горбхова. 

ГОРОХООБРАЗНЬШ горохуватий, горошкува-. 
ГОРбШЕК: ткань в г. матерія в крйпочку. 
ГОРТАННЬІЙ горловий, горлянйй. 
ГОРШОК з" черепбк; от -ка два вершка вбився 
в ріст як заєць у хвіст, виріс - як кіт навсйдячки, 
від землі не видно. 

ГОРЬКИЙ (плач) ревний, (- слова) терпкий; 
ГОРЧАЙШИЙ гіркгій-^пре/гіркйй, гіркущий; 
ГОРЬКО 4? сблоно; 
ГОРЬКОВАТЬІЙ гіркавий. 

ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЬІЙ: г.—ьіе материальї 
горючі мастила. 

ГОРЮЧИЙ займистий; -ая жидкость -та рідині 
ГОРЯЧИЙ (слід) свіжий. 
ГОРЯЧИТЬСЯ гарячкувати, пари- паркі порб- 
гарячку; 
-йся розгарячкбваний, гарячкуватий /-ковй-/; 
РАЗ»»» розпаленіти, розгарячі-, розпаші-; 
-вшийся розпаленілий, розпаші-, розгарячі-, 0; 
РАЗГОРЯЧЙННЬІЙ розпашілий, п° згарячі-. 

ГОРЙЧКА(у праці) запарка. 
ГОСПОДЙН: полновластньїй г. цар і Бог; 
ГОСПОДА Ф? панство [г, хозяева п. господар- 
і]; уважаемьіе г.і панбве товарйство /добрбдій- 
ст-/!; (в кінці мови) прбшу панства [он здесь, у. 
г.і він тут, п. п.!]; дбмьі н гЛ пані й панове!. 

ГОСПбДНИЙ: пута -ни неисповедймьі Божі 
дороги недослідгімі /годі збагнути/. 

ГОСПОДСТВОВАТЬ (домінувати) переважа¬ 
ти, превалюва-, (панувати) верховодити над 
ким, владйчи-, держа- гбру над чим4, 
—й 1. що панує 0, звиклий /покликаний/ панув¬ 
ати, пан, володар, владар, господар, пк панівний. 

керівнйй, владущий, зверхницький, (все)влад- 
ий, (- позицію) ключовий, (- висоту) команд¬ 
ний, 2. - доминирующий; 
ВОЦАРЙТЬСЯ (над ким) запанувати, обсіс- 
кого. 

ГОСПбДЬ: прости -ди! вш хай Бог мйлує!; -ди, 
отведи н сохранй! Боже, відведи і заступй!, є" 
свят!, свят!, свят!. 

ГОСПОЖА уґ панійка, панієчка. 
ГОСТЕПРИИМНЬІЙ гостелкібний. 
ГОСТЕПРИЙМСТВО хліб-сіль [дякую за х.-с.]. 
ГОСТЙТЬ гостювати; 

—й що гостює, розгостьбваний /за-/, звиклий ♦, 
гість [-й у царі царський г.], гостювальник, о. 
у гостях, у ролі гостя. 

гбСТЬ застільних; редкий г. € рідкісний птах; 
к встрече -тей все готбво застелено столй, до 
стрічі гостей все готбво: ± ГОТОВИТЬСЯ. 

ГОСУДАРСТВЕННИК державотворець. 
ГОСУДАРЬ: мил остав ьій гЛ мостивий пане 

(косьпане/!; мйлостивьіе -рй панбве товарйс¬ 
тво /добродій-/. 

ГОТбВ: г. на любую авантюру готбвий хоч на 
край світу; г. отдать последнюю рубашку роз- 
дайбіда; 

ГОТбВМЙ п° споготбваний; г. к чему приготб- 
на що4, г. на все /на люббе дело/ готбвий у во¬ 
гонь і вбду; на всем -ом на пбвному пансібні. 

ГОТбВИТЬ готувати, підготовля-, підрихтбвув- 
а-, (в дорогу) виряджа-, (кадри) віппкблюва-; г. 
кого к какой [н. адвокатской] карьере спосо¬ 
би- кого на кого [н. на адвоката]; 
—й що готує 0, зайнятий готуванням, поклика¬ 
ний під», звислий ♦, пк підготовчий, /кадри/ ви- 
шкблювальний, вишкільний, О готуючи; 
ГОТбВИТЬСЯ б розправляти іфйла 0; г, бьіть 
кем готуватися на кого; г, к встрече гостей за¬ 
стеляти столи; г. к оборбне о. наїжачуватися; 
г. к сведению счетбв /расправе +/ с кем гост¬ 
рити зуби на кого; 
-йся що готується 0, готований, підготовлю-, 
підриххбву-, вишколю-, (в дорогу) споряджу-, 
збираний, пк майже /от-бт/ готбвий, /з’їзд/ май¬ 
бутній; -я в вуз майбутній студент. 

ГОТбВНОСТЬ готбвість, охбта [с -тью з -тою]; 
боевая г. (\) г. ви гостре поготівля /алярм!/. 

ГОФРЙРОВ АННЬШ збрйжений. 
ГОФРЙРОВАТЬ брйжити. 
ГРАБИТЕЛЬСКИИ & здйрський, здирчий. 
ГРАБЕЖ (хліба у селян в СССР) вгікачка. 
ГРАБИТЬ грабувати, (підданих) обдира-; -абь 
награбленное! грабуй грабоване! 
—й що грабує 0, звйклий /с-и/ ♦, грабіжник, де¬ 
рій, здгірця, здирник, драпіжник, пк грабіжни¬ 
цький, здйрни-, драпіжни-, драпіжний. 

ГРАБАСТАТЬ; ЗА»»» загребти, запі[о]рва-. 
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ГРАВИРОВАТЬ г. ритувйти; дк вгіритува- /на-/; 
—й що гравік5є, майстер гравіювання, зайнятий 
-ям, гравер, гравіювальник, г. ритівнгік, пк гра¬ 
віювальний, г. ритівнйчий; 
ВЬЕГРАВИРОВАННЬІЙ г. нариту аний 0. 

ГРАДОМ безперервним потоком, (- сльози) як 
горох. 

ГРАДУАЦИЯ степенування. 
ГРАЖДАНЙН / син; г. мира всесвітянин. 
ГРАЖДАНСКИЙ (похорон) громадський. 
ГРАМОТА лист; охрйнная г. охоронний л. 
ГРАМОТЕЙ з" мудраґель, писака, вчений і пе- 
ревче-. 

ГРАМОТНИЙ: шйбко г. вчений і перевчй-, хто 
всі розуми поїв, великограмот-, фР найперевче-. 

ГРАН: ни -на ні зернйни, ні крихти. 
ГРАНДИОЗНЬЕЙ (вплив) могутній (- видовище) 
бучнйй, 

ГРАНИТЬ; ОТГРАНЙТЬ: о. мисль вйструн- 
чиги д/мку; 
ГРАНЕННЬШ: г. стака'н гранчйк. 

ГРАНЙЧИТЬ сусідити, сусідува-, приляга-; 
—й що межує 0, пк межовий, сусідній, прилегл¬ 
ий, о. межа в межу з; -й с чем на кордоні з чим, 
на межі [-й с преступлением на м. злочину]. 

ГРАНИЧНИЙ (- пору) найкрайніший. 
ГРАНЬ: боковая г. (у приладах) стінка. 
ГРАФ з. трап. 
ГРАФЙТЬ лініїти, лініювати; 

—й що графйть 0, зайнятий графленням, роз- 
графлювач, пк графйльний, лініюваль-; 
ГРАФЛЕННЬІЙ лінієний 0. 

ГРАФЛЕНИЕ лінїєння, лініювання. 
ГРАФОВКА (папір) лінбвання, (дія) > ГРАФ¬ 
ЛЕНИЕ. 

ГРАЦИОЗІІЬІЙ фігуристий, гнучкгій, п° звйнис- 
тий, (- позу) зграбний, (стан) стрункйй, тонко¬ 
станний, ф. танцплощадоч-. 

ГРАЧ; ГРАЧЙ гййворінь, гайвороння. 
ГРЕБЕНЬ: с гребнем (півень) гребенястий. 
ГРЕБЕШОК: под один г. під машинку; & п" 

*гребінцевий. 
ГРЕБОК (річ) лопатка, весельце. 
ГРЕЗИТЬ: ~й що мріє 0, замріяний, заколйса- 

/полбне-/ мріями, звщспий мріяти, мрійник, пк 
мрійний, мрійливий, п° сномрійний, фР у мріях, 
у снах, в полоні мрій; 
ГРУЗИТЬСЯ 1. верзтися, привйджува-, мари-, 
снгі-, 2. жити у снах 0, к" уявлятися, ок примар- 
юва-,± НУДИТЬСЯ; 
-йся 1. що верзеться, привйджуваний, 1./2. пк 
примар-, химер-, нереаль-, примарливий, 2. о. 
живий у снах /у мріях/. 

ГРЕК іс грЄчин. 
ГРЕМЕТЬ (- громи) котитися; то и дЄло г. сво- 
йм гблосом вигрбмлювати; 

—й що гримить, спбвнений гуркоту, с-и гриміти, 
п" гримливий, гримкотли-, гурко[і]тлй-, брязкі- 
тлй-, гримучий, брязку-, гримкотк5-, гуркотні-, 
торох/ко/тю-, брязкотні-, о. з гуркотом, з бряз¬ 
котом, © знай брязь та брязь; 
ЗАГРЕМЕТЬ (- грім) іркікнути; (куди) ж" за- 
шелесті- [-ит кто (гж) зашелестить]; з. в тюрь- 
му ж" загримі- кайданами; 
ОТГРЕМЕТЬ фР відлунати, відбухка- 0; 
-вший п. відспіваний 0; 
ПРО»»» (- грім) гримнути, грюк-, (- подію) на¬ 
роби- шелесту; п. в отвЄт відгукнутись; 
-вший © розславлений /про-/, 0. 

ГРЕСТЙ веслувати, гребти; & Є* *відвеслувати; 
-бущий 1. що веслує 0, веслф, гребець, 6 на ве¬ 
слах, 2. що іребЄ 0, звиклий /с-и/ гребти, загріб¬ 
альник, іромадїль-, гребу, загрібач, пк іребнйй, 
± загребающий; -й к себе загребущий, загреба; 
ОТГРЕСТЙ 1. відвеслувати, 2. відгребтй; 
НАГРЕСТЙСЬ1. попоеслувати, 2. попоіребгй; 
-ебшийся 0. 

ГРЕТЬ/СЯ/ нагрівати/ся/ /о-, ви-/; 
—й що /ж" хто/ гріє 0, призначений нагріти, наг¬ 
рівальник, наїрівйч /о-/, пк нагрівальний /о-, ви-, 
зі-/, нагрівшій /о-, ви-/, огрійливий, зйвжди теп¬ 
лий, ок огрівущий /ви-, зі-/, ск -грійний [само- 
греющий самогрійний]; -й прибор грілка, на¬ 
грівай-; -й руки мастйк гріти руки, © грівши р.; 
негрбющий ск неірій- [негрій-душа]; 
-йся грітий, нагріваний /о-, ви-, зі-/; -я на солн- 
це вигріва- на сбнці. 

ГРЕХ: как на г. налихо; єсть тот г., чего -ха та- 
йть ніде правди діти; г. жа'ловаться /сетовать/ 
гріх Бога гніви-; г. сказать шкода й мови. 

ГРЕХОВОДНИЧАТЬ гріховодити; 
—й що гріховбдагь, звиклий ♦, відомий як гріх- 
овбда, гріховбда, грішник, блуд-, ж' грішниця, 
блуд-, пк грішний, ок гріховбдистий. 

ГРЕЧЕСКИЙ: г. язьік грека, г. іречизна. 
ГРЕІІШТЬ грішити, брй- гріх на душу, У соїрі- 
ша-; г. чем грішй- на що; 
—й що ірішйть 0, звиклий /с-и/ ♦, грішник, У со- 
грішгітель, пк грішний, гріхбв-, + греховодни- 
чающий; 
НАГРЕШИТЬ: изря'дно и. попогрішити; 
ПРОГРЕШЙТЬСЯ прогріппіти; 
-вшийся з гріхом на душі, п° прбгрішний, 0. 

ГРИБ краснюк, дощовйк; & *грйбище /= місце 
під грибами/; дєшЄвлє -бов майже запівдурно. 

ГРИВАСТИЙ густогривий. 
ГРИМАСНИЧАТЬ кривлятися, стреїти міни; 

—й що кривляється 0, звиклий /с-и/ ♦, кривляка, 
гримасник, о. з гримасами. 

ГРИМИРОВАТЬ гримувйти, наклада- грим; 
—й що гримає 0, гримбр, для гримування, зай¬ 
нятий -ям, пк гримувальний; 
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-йся/-ьій кого гримають, гримований. 
ГРШШОВАТЬ: -й що грипує, хворий на ґри- 
п(у), ґрипник. 

ГРОБ: по г. (жтнн), до -ба до скбну, (аж) до 
смерти; хоть в г. ложйсь хоч умргі. 

ГРОБИТЬ: г. кого фР вилазити боком кому 
[спорт -ит ее спорт вилазить їй боком]; 
УГРОБИТЬ загнати в могйлу; 
-вший 0. 

ГРОБОВОЙ: -ая тишина' /-бе молчание/ © ти¬ 
хо, як у домовині. 

ГРОЗДЕВЙДНЬІЙ грон/к/уватий. 
ГРОЗДИТЬСЯ грбнгітися. 
ГРОЗДЬ брость, китичка. 
ГРОЗИТЬ нахвалитися, (війною) лякати, заляку- 
ва-, н° піхну- [-йт отказом гарбузом пахне]; 
—й що погрожує 0, звиюшй нахвалітеся, р-й за¬ 
лякати, з погрозами на устіх, страшидло, стра- 
хбвище, страхопуд, пк загрозливий, застраш-, 
страшкий; -й чем © загрожуючи чим; 
-йся = грозящий + ок грозьлйвий; 
ПО»»» насваріте /по-/ пальцем 0. 

ГРОЗНО згрізна; 
ГРОЗНИЙ лютий [Йван Г., г. Іван Лютий]. 

ГРОМ: г. аплодисментов буря оплесків; г. и 
мблния! сто чортів!, зп карамба!; с -ом (- зливу) 
громовйстий. 

ГРОМАДА (- ліс) ф? стіна. 
ГРОМАДИНА © ок монстр; (велет) бамбула. 
ГРОМАДНОСТЬ велйкість. 
ГРОМАДНЬІЙ (- популярність) ширбкий; 
ГРОМАДНЕЙШИЙ велетенський, великий як 
світ, превеличезний. 

ГРОМХДЬЕ моноліт. 
ГРОМЙЛА погромник, плюндрій, пашівода, лб- 
мус, з" вандал. 

ГРОМЙТЬ громгіти, розбива-, руйнува-, нйщи-, 
(ворога) трощгі-, розтрбщува-, ф. колошмати-, 
о. бй- у хвіст і грйву, макогони-; 
—й що ірбмить 0, звйклий /с-и/», зайнятий пог- 
рбмом, і. ГРОМИЛА, пк погромний, громгіль-; 
громимьій громлений, розгрбмлюва-, розбйва-, 
руйнбва-, нйще- 0; 
РАЗГРОМИТЬ розбити до ноги /на гблову/. 

ГРбМКИЙ (оглушливий) громоголбсий; и. скан¬ 
дальний [-ая истбрия -на істбрія]; -ое ймя сла¬ 
вне ім’я. 

ГРОМОВЕРЖЕЦ громовйк. 
ГРОМОГЛАСНЬІЙ (звук) потужний, п° громо- 
влад-. 

ГРОМОЗДЙТЬ/СЯ/ громадити/ся/, навйлюват- 
и(ся), (на тісній площі) тулйти/ся/; 
—й що тулить 0, звйклий /с-и/ навалювати, з-й 
нагромади-, для нагромадження, зййнйтий -ям, 
нагромаджувач, пк громадйльний + %; 
♦♦♦СЯ (- думки) роїтися, (- гори) височіти; 

-йся/-ймьгй громаджений, туле-, нагромаджу- 
ва-, навіщо-. 

ГРОМОЗДКИЙ завеликий, слонуватий, здорове¬ 
нний, д^же великий, незграбнгбгций, одороблу- 
ватий, невкладгістий, (- масивні форми будови 
/піч у хаті +/) розлбжис-, ок ббвдурний. 

ГРОМОЗДКОСТЬ ок ббвдурнісгь 0->|. 
ГРОМЬІХАТЬ (- вибухи) гупати, гахка-; 

—й що гримотить 0, розгуркбчений, ик (- грім) 
громбхкий, гримотливий, гримлй-, гримкотюч- 
ий, гуркотгб-, торохпб-, грюку-, грюкотгб-, трі¬ 
ску-, гуркітлгівий, торохкітлй-, о. з гуркотом. 

ГРОССМЕЙСТЕР гросмейстер. 
ГРОТ & грбтка, грбтак. 
ГРОТЕСК: изображенньш с -ом гротескбваний. 
ГРОХАТЬ; ГРОХНУТЬ (убити) зкР завалгіти, 
крбпну-, кбкну-, г. закатрупи-; 
ОТГРОХАТЬ ф. (житло) зіп’йста, вгібехкати, 
ф. відббхка-; 
УГРОХАТЬ ж? = ГРОХНУТЬ. 

ГРОХОТ (АНЬЕ) гуркотнява, фР торохнява, ок 
грйміт. 

ГРОХОТАТЬ грймати, грбмом гримі-, (здерід- 
ка) погУргсува-; 
-чущий що гуркоче 0, ск -гуркотій [-й потік 
пбтік-гуркотій] + громьіхающий, ± гремя-; 
ЗАГРОХОТАТЬ (- грім) загусти 0. 

ГРОШ: ни за г. ні за що ні прб що, просто так; 
-ша лбманого не стбит не вартий доброго слбв- 
а, тбрби січки не варт; нб бьіло ни -і, да вдруг 
алтьін упів у гаразд, як муха в сметану, трапи¬ 
лось, як сліпій курці прбсо; ви гроші ґ ні ше¬ 
ляга. 

ГРУБЕТЬ грУбш/ати; 
—й 1. що ~а 0, щораз грубший, фР налівзагруб- 
лий, 2. хамеющий. 

ГРУБИТЬ пащекувати, грубіяни-, кривослбви-, 
даві- волю язику, крйвди- словами, (кому) гаргі- 
ка- на кого, (в очі) цвіка-; 
--й що гарйка 0, розпащекбвани®, с-и ♦, пащекуй, 
гарйкало, хамлб /-лгбга/, грубіян, пк гарйкли- 
вий, пащекуватий, грубіянис-, різкгій на язик. 

ГРУБИЛИ хам/лб/, хамлюга, о. поганий на язик. 
ГРУБОВАТЬІЙ хамуватий, різкий на язик. 
ГРУБОСТЬ хамство, брутальщина; 
ГРУБОСТИ хамські слова /вчйнки/. 

ГРУБЬІЙ неотесаний, нечем-, негреч-, бруталь-, 
грубий, хамський, (неточний) приблизний; -ая 
раббта базарна роббта; -ая пйща собачі харчі; 
-ьіе кормі кінський корм; 
ГРУБЕЙШИЙ найбрутальніший. 

ГРУДА стос; 
ГРУДЬІ стоси. 

ГРУДЙТЬСЯ купчитися, тирлуватися; 
-йся що купчиться 0, скупчуваний, фР скупче-; 
С»»» збгітися, згромади-, з’юрми- 0; 
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-вшийся згромадже- 0, збитий докупи, 0. 
ГРУДНОЙ (- дитя) запазушний, г. сосбк шіпка. 
ГРУДЬ: пблной -дью на повні (всі) груди; г. с 
грудню груди-в-груди; с -дью нараспашку © 
розхристаний, розхргістанець. 

ГРУЗ: без -за порожнякбм. 
ГРУЗИК тягарець. 
ГРУЗДЬ: назвйлся -ем - полезйй в кузов убра¬ 
вся грибом - лізь в борщ. 

ГРУЗИТЬ вантажити, ладувати, наладбву-; 
—й що ладує 0, зг-й /зм-й/ на», звиклий /с-и/ ♦, 
зййнйтий вантаженням, вантажник, пк = %; 
-йся/-ймьій вантажений, навантйжува- /за-/, 
ладо-, наладбву-, о. під завантаженням. 

ГРУЗНЕТЬ дебеліти. 
ГРУЗНУТЬ > ВЯЗНУТЬ. 
ГРУЗНЬШ © важкотілий. 
ГРУЗОВЙК вантажівка, ваговіз, г. тягарівка, 
тягарбве авто /віз/. 

ГРУЗОВОЙ (- авто) г. тягарбвий. 
ГРУЗОПОДЬЙМНИК, ГРУЗОПОДЬЕМНОЕ 
УСТРОЙСТВО підойма. 

ГРУЗОПОДЬ£МНЬ1Й: г. кран о кран-підбйма. 
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ відббрець вантажу. 
ГРУЗЧИК дбкер, фР портовик. 
ГРУНТОВ АТЬ: —й що грунтує, зг-й загрунтува¬ 
ти, для грунтування, зайнятий -ям, грунтуваль¬ 
ник, п" ґрунтувальний, ірунтівнйй. 

ГРУНТОВКА а ірунтбвання, (дія ще) ґрунтува-. 
ГРУНТОВОЙ: -ая дорбга ірунтівка. 
ГРУППА (дрібна) жменя, жменька. 
ГРУППИРОВ АТЬ: —й що групує 0, з-й згрупу¬ 
вати, зайнятий групуванням, групувйльник, п" 
групувальний + %, фР де згрупбвано [союз,—й 
слепьіх спілка, де з. сліпгіх], © групуючи; 
-йся/-ьій групований, гуртб-, згуртбву-. 

ГРУСТЙТЬ тужйти серцем; перестать г. п° роз- 
жур йтися; 
—й що сумує 0, зажурений, засмуче-, пбйнйтий 
сумом /смутк-, журббю/, о. у смутку, у тузі, пк 
сумний, смут-, журливий, тужлй-, сумовитий; 
ЗА»»» затужйти серцем 0; -йл кто жаль узйв 
кого; 
-ВШИЙ 0; 

ВЗГРУСТНУТЬСЯ: -улось им жаль узйв їх. 
ГРУСТЬ з. смута, осмута. 
ГРУША: дикая г. гнилйчка. 
ГРЬІЖА г. пропуклина. 
ГРМЗТЬ (голову) прогризати, фР /ви-, роз-, пере- 

+/; г. как семечки лузати як насіння; 
—й що гриз/б 0, звйклий грйзти, ~ун, пк ~учий, 
гризькйй; -й нбгти /лбк-/ зм-й куса- нігті /лік-/; 
/У/ГРЬІЗНУТЬ р. /в/гризнути; 
ГРЬІЗТЬСЯ ггіркатися; дк розтирка- /пере- +/; 
-йся що гризеться 0, розсварений, готбвий ♦, 
(вічної у сварці, сварун, гйркало, гарйка-, пк 

сварлйвий, заідли-, гарйкли-, гризлй-, гризькйй. 
ГРЯДА: каменистая г. (на річці) порбги, (на мо¬ 
рі) ргіфи, ланщбг ргіфів. 
ГРЯДУЩИЙ > ГРЯСТИ. 
ГРЯЗНУЛЯ г. брудас. 
ГРЯЗНЬШ фР ялбзний; & буробруднйй; 
ГРЯЗНЕЙШИЙ бруднющий, найбрудніший. 

ГРЯНУТЬ вйбухти, (- грім) грюкнути, хряс-. 
ГРЯСТИ: -дущий що йде 0, и" прийдешній, ма¬ 
йбутній, наступний, п° прййшлий. 

ГУБА: г. не дура п° на всі чотири кутий; 
ГУБЬІ & губенята; м’ясйстьіе г. г. вгікочені ус¬ 
та; сжать г. г. затйснути устй. 

ГУБИТЬ: —й 1. що заналащй, з-й /готбвий/ зана¬ 
пастити, занапйщувач, руйнівнйк, згуб- /вй-/, пк 
руйнівнйй, згуб- душогуб-, згубливий /вй-/, згу¬ 
бний /вй-/, ск загубй- [-Й красу загубйкраса]; © 
занапастивши, 2. уничтожающий; -й что [н. 
ліс] шкідлйвий для чого [к. лісу]; 
ЗА»»» занапастити; з. жизнь чью вкоротй- віку 
кому; з. душу чью збави- віку кому; 
ПОГУБИТЬ занапастити 0; п. дблю утопй- 
/розколб-/ дблю. 

ГУБОВЙДНЬІЙ, ГУБООБРАЗ- на взір губ/и). 
ГУБОШЛЙП плямкало. 
ГУБЧАТЬІЙ губкуватий. 
ГУДЕТЬ о. густй, як бджоли в улику, 

—й що гуде 0, пк гугітлйвий, гуготючий, гучлй- 
вий, стугонлгі-, гудУ[к5]чий, стугошб-. 

ГУЖЕВОЙ возовйй, тягловйй. 
ГУЖОМ валкою. 
ГУЛ стугін, гугіт, луна [г. стойт л. йде], (людсь¬ 
кий) гомін, клекбтнява; г. стойт, как в чем гу¬ 
де, як у чім. 

ГУЛЕВОЙ гулящий; г. скот -ща худбба; -ая зе- 
млй -ща земля. 

ГУЛЯКА шалапут, я' безпутній, ж‘ гультяйка, 
гультййниця. 

ГУЛЯТЬ1 гулйти, прогулюватися, проходжа-; & 
вигулювати; г. по рукам ходй- з рук до рук; 
—й1 що /м" хто/ гуля 0, розгуляний, звгіюіий ♦, 
г. прогулькбвець, о. напрбході /прбгульці, про¬ 
гуляй-/, (вільний) гулящий; -й по рукам (лист) 
огляданий /чйта-/ багатьма; -ая публика публі¬ 
ка на прбгульці /проході +/, г. прогулькбвці; 
-вший1 б; кот, -й сам по себе кіт, що ходйв, де 
сам знав;_ 
ЗАГУЛЯТЬ: -вший що загулявся, пізноблуд, 
пізногУл, пізній гуляка, б; 
РАЗГУЛЙТЬСЯ (- бурю) розвйхритися 0. 

ГУЛЙТЬ2 гуляти, бенькетувй-, мед-горілку пгі-; 
г. на балйх балюва-; 
—й2 що /м" хто/ бенькетУє 0, охбчий до гульні, 
гульвіса, гультяй, гультіпака, гуляка, о. на гул¬ 
янні /гулянці, гУлях, гульках/, с* гуляй- /-ая бра¬ 
тня гуляйбрати/; -й на свадьбе весільчанин. 
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ГУММИАРАБИК г. арабська Гума. 
ГУРЬВА ватага; 
ГУРЬБЙЙ ватагою, роєм, гуртом. 

ГУСЕНИЦА д. гусельна; (танка) плазун. 
ГУСТЕТЬ тужавіти, гусну-; 

—й що /мн хто/ гусне 0, з-й загаснути, щораз гу¬ 
стіший /тужаві-, рясні-/, напівзагуслий, майже 
загус- /затужаві-/; 
ЗА»»»: -вший загуслий, затужаві-, 0. 

ГУСТО ох зчаста, (дзвонити) оглушливо, лунко, 
безугавно; 
ГУСТОЙ (- зелень) ряснолйстий; 0; 
ГУСТЙЙПШЙ найгустіший, густгій-густісіньк-. 

ГУСТОРАСТУЩИЙ густорбслий, густий. 
ГУСТОТА густина, (лісу) гущінь. 
ГУСЬ: г. ла'пчатьій мудрагель, я' хитромудрий; 
г. свинье не товариш шпак орлу /піший кінно¬ 
му/ не товариш. 

ГУСЬКОМ шнурком, цуг-, ногб за ногбю, слід- 
у-слід. 

ГУЩА (- густу рідину) нетеч. 

д 

ДА ф’іг.ж [Куда? Да, прямо Куди? Таж просто]; 
ну, да! еге!, егеж!, ? авжбж!; да будет вам изв- 
бстно щоб ви знали, д. /а/бйсьте знбли; да ведь 
алеж, таж; да здравствует сблнце, да скрбется 
тьма! Хай світиться сбнце, хай згине пітьма!; да 
минует нас чбша сия хай мине нас цей хрест; 
да ну 4? та де [да ну, вор та де, злбдій]; да, что 
Вьі /тьі/ та Ви /ти/ що, Бог з Вами /тоббю/. 

ДАВАЙ: и д. та й ну [и д. колошматить та й ну 
гамселити]. 

ДАВАТЬ давати, уділя-, (життя) дарува-;д. вза- 
ймьі випозичб-; д, взятку кому підплачува- /під- 
купля-/ кого; д. возмбжность дозволя-, уможлй- 
влюва-; д. волю розв’язува- світ, (потурати) 
попуска- /віжки/ кому; д, вблю язику ♦ волю 
словам /язику/; д. гблову на отсечение ♦ голо¬ 
ву на відруб; д. жйзни ♦ гарту; д. клятву /при- 
сйгу/ присягати/ся/, складати присягу; д. лбжн- 
ьіе показання кривосвідчи-; д. направление 
скербвува-; д. на прокат випозичб- кому; д. о 
еебб знать (після зникнення) об’являтися; д. о- 
бещание, обіцяти, » слбво; д. огласку витяга¬ 
на лібди; д. отпо'р ♦ відкошб; д. отчет склада- 
звіт /справу/, звітува-; д. бчную ста'вку робй- 
звбдини; д. побеги вкриватися пагінням; д. по¬ 
дачки », як стбрцеві; д. по рукам ♦ одкошб; д. 
показання свідчи-, склада- свідчення, зізнавб-; 
д. понять г. » до зрозуміння; д. право кому уп- 
равнюва- кого; д. представлений о відкривати 
бчі на; д. прйбьіль принбсити зиск; д. пршбт 
прихищб-; д. простер (чому) ♦ вблю; д. раббту 

кому г. затруднюва- кого; д. разноречйвьіе по¬ 
казання не в одно свідчи-; д. своббду действ- 
ий розв’язува- руки; д. совбт кому ради- кого; 
д. указбния загадува-; д. урожа'й ох урожбї-; д. 
уроки ♦ лекції; д. ход делу зрушува- справу; 
-бй/те/ бежать /играть, спать +/ біжімо /грбймо, 
спімо +/; -бй/ге/ не будем! менше з тим!; да- 
ешь ли тьі себе отчбт жґ що ти собі думаєш?; 
дают - бери, бьют - бегй дають - хапай, б’ють 
-тікай; 
НЕ ДАВАТЬ: нед. жйзни не » просвітку; не д. 
передьішки кому ганя- кого як солоного зайця; 
не д. покбя с. не ♦ жгіти, /- думки/ муля-, вйти- 
ся гадюкою кбло серця, /- клопіт/ лягати на се¬ 
рце; не д. прохбда прбступку не »; не д. спать 
зганя- /про-/ сон з очбй; так не -бт что © так... 
ж/е/ [плюнуть, так не -бт дисциплина плюн- 
у-, так дисципліна ж]; 
—й що дає 0, звиклий /с-и/ ♦, спроможний /пок- 
лйка-, у сйлі/ да-, давбч, давець, давбл-, даваль¬ 
ник, з. даха, (жтття) у? дарувбтель /ж' -ка/, пк 
щедрий, давущий, давальний, жертбв- [-ая ру- 
кб щедра /-на/ рука], ск -давець [-й раббту пра¬ 
цедавець], -давчий [-й заем позико давчий], -дб- 
йний [-й жизнь життєдайний], Ф? де данб [код, 
-й ключ код, де дано ключ]; -й взаймьі позич- 
айло; -й взятки хабародавець; -й возмбжность 
© дозволяючи; -й вблю визволйтель, /поблаж¬ 
ливий/ потакач; -й вблю язьїку без міри у слов¬ 
ах, язикатий; -й вьіход чему © даючи вихід; -й 
гблову на отсечбние зг-й дб- гблову на відруб; 
-й заработок грошедайний; -й зарбк зг-й зарек¬ 
тися; -й знать інформатор, доносйгель,У’ спові¬ 
сти-; -й прися'гу /кля'тву/ заприсяжуваний; -й 
направлбнне о. заспівний; -й обозначбние /об- 
основб- +/ = обозначающий /обосновьіва- +/; 
-й осбчку затйнчивий; -й отвбт зм-й /р-й/ відпо¬ 
вісти; -й пищу чему/для чего з-й підживи- що; 
-й плодьі = -й результати; -Й побеги укритий 
пагінням; -й пбвод з-й да- привід; -й /лбжние/ 
показбния свідок, /кривосвідок/; -й понятие о 
чем з-й дб- уявлення про що; -й нотачку звик¬ 
лий потура-, потакбч, потакбйло, поблажливий; 
-й права граждбнства що дай права громадянс¬ 
тва; -й преимущество козирний; -й прйбьіль 
зисковний; -й себб отчет в чем свідбмий чого; 
-й себб знать ще й дбсі відчутний; -й результб- 
ти результатгівний, плід-; -й себя обмануть ле¬ 
гшій на підмбву, -й слбво зобов’язуваний, ± о- 
бещающий; -й совбт порбдливий, з порадою 
на устбх; -й соглбсие згбдний; -й толчбк = сти- 
мулирующий; -й урожай /на гектар/ з урожа¬ 
єм /на гектбр/; -й уроки репетйгор; не -й ни бт- 
дьіху ни србку готбвий замори- роббгою; не -й 
пбвода © не даючії приводу; не -й покбя = бес- 
покоящий; не -й результбтов безрезультатний; 
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рука -его да не оскудбет хай вічно пбвнигься 
рука давущого, хай не убожіє рука д.; 
ДАТЬ: д. волю чему не сіргімувати чого [д. в. 
рукам битися, лапати; д. в. ногам вдари- в зака¬ 
блуки; д. в. мьіслям порину- в роздуми; д. в. я- 
зьїку розпатякатися]; д. встряску нам’яти чуб- 
а; д. дбнег (ворожці) позолотй- ручку; д. клгіт- 
ву /клятвенное обещбние/ заприсягтгіся; д. ма¬ 
ху схйби-, г. обмахнутися; д. наставление ко¬ 
му наставити кого до чого, г. зиска- кого на що; 
д. нахлобучку /нагоняй/ накрутити хвоста; д. 
начало започаткува-; д. оббт фР завзятися [слб- 
вно дал о. мов завзявся]; д. оплеуху ляснути по 
пйці; д. о себе знать (- чуття) озватися; д. бтпо- 
ведь дати відсіч; д. отпбр ф. да- одкошб; д. пер- 
воначальньїй толчбк зруши- з місця; д. пбвод 
к разговбрам нагадб- козі смерть; д. пб носу гі° 
утер- нбса; д. понять г. да- до зрозуміння; д. по 
шапке скгіну- з парафії, к. турну-; д. прикурить 
да- лиха /пбрцю, чбсу, гарту/; д. путевку в 
жизнь постави на нбги; д. себй обмануть дати¬ 
ся на підмову, д. себй почувствовать датися 
взнакгі; д. толк чему довести до діла що; д. хбду 
дремену-, дмухну-, да- драла, (тихенько) н3 ша- 
міль-шаміль; не д. в обгіду відборони-, заступгі- 
кого, не да- заподія- кривди кому; не д. себй в 
об гіду = не даться в обиду; не д. списку не по- 
пустй-; ни д. нн взять ні додб- ні відня-; ей мб- 
жно бьіло д. ЗО їй показувало ЗО; не так легко 
дать кому не дуже й дасгі кому; 
-вший 0; -й зарбк гі° заприсяжений; -й мбху 
© давши мбху, схгібивши; -й начало © започа¬ 
ткувавши, і. ініціатор. 

ДАВАТЬСЯ даватися, фР прихбдити [-лось лег- 
кб -ило легко]; д. в руки (- здобич) не опирбти- 
ся, підкоря-; не дается легкб кто не легко взя¬ 
ти кого; даібтся оббдьі дак5ть обіди; 
-йся даваний /ви-, на-, по-/; -я дгіву зачудбва-; 
ДАТЬСЯ (в руки) упасти; не д. в обиду кому 
гбрло перегргізти кому. 

ДАВЕЧА г. дбві, бногди. 
ДАВИТЬ д(ч/авгіти, нагнічува-,р. задавлюва-; 

—й що давить, нбвчений /схгіль-/ давгі-, нагнічу- 
вач, давгільник, душгітель, (річ) давгіло, пк даву- 
чий, давкгій, давгільний + %, ІбільІ гнітючий 
[-ая боль г. біль], /чобіт/ мулькгій, (бандаж) з 
притиском, ск давгі- [давгімуха]; 
-йся чавлений, дбвле-, душе-, тгісне-, тиснутий; 
ПОДАВЙТЬСЯ удавгітися, /за-/ 0; 
-вший/ся/, 0; 
ДАВЛЕНИЙ придавлюваний 0. 
ДАВНИЙ (час) далекий-предалекий; бблее д. 
давніший; с -их пор г. від літ [рабгі від літ]. 
ДАВНО (відомо) не від сьогодні /учбра/; д.-д.! 
Ще аж-бн-коли!; (ужб) довбльно д. г. від дбв- 
шого чбсу, давньім-д. за царя Горбха. 

ДАВНОПРОШЕДШИЙ ок давнєколгішній. 
ДАВНОСТЬ (давня) предковічність, фР задбвне- 
ння [за -тью /времец) через з.]; тьісячелетней 
-ти г. з-перед тгісячі літ [акведук тьісячелбтн- 
ей -ти акведук з-пбред тгісячі літ]. 

дАЖЕ фР аж [будто д. с радостью мбвби аж із 
радістю], ба [слова жарту, ба їдкого гумору], ба 
й [спокбйно, д. с ю'мором спокійно, ба й із гу¬ 
мором] ; не то що, а [подчиня'ется д. мьісли слУ- 
ха не то що, а думку], й [богітся д. глянуть бо¬ 
їться й глянути], і то [д. я пришел я і то прий¬ 
шов], і той /і та, і те +/ [д. деги смеялись діти і 
ті сміялись], аж і [я аж і чарку поставив], хай і 
[одгін, хай і освічений, не зрббить]; д. бели бьі 
хотел хоч би й хотів; д. и аж [д. и сюдб сльіш- 
но аж сюдгі чути]; д. ручку взяли ручку і ту 
взялгі; д. не..., а не то..., а [д. не годб, а днн не то 
рокгі, а дні]; и д. і навіть, ба нбвіть, ба і [тгібрил 
котбмки и д. мешкгі цгібрив торби ба й мішк- 
и]; или д. ато й; скорбе д. десь нбвіть; что д. аж 
[я так устбл, что д. не сльішал я так стомгівся 
аж не чув], що аж [что д. вспотбл що аж упрів]. 

ДАКАТЬ агакати, егбкати; 
—й що егека 0, звгіклий егбкати, егбкало, атака-, 
п. потакбч, потакбйло. 

ДАЛЕКИЙ: довбльно д. далеченький; 
ДАЛЕКО аж [д. за селом аж за селом], аж там 
[гдб-то д. в перспектнве аж там десь у перспе¬ 
ктиві, в далбкій перспективі], е" у чбрта в зуббх, 
аж он де, (кому до вершин) умйгися кому [д. 
еще Илье до чемпнбна Іллі ще умгітися до 
чемпібна]; д., где... аж (он) там, де...; д. за геть 
по [д. за пблночь г. по півночі]; д. кому до ко¬ 
го умитися кому до кбго; д. кулику до Петрб- 
ва дня гі° далеко куцому до збйця; не нбдо д. 
ходгіть недалбко й ходгіти; так д. аж сюдгі /ту- 
дгі/ [так д. летит аж сюдгі /тудгі/ летгіть]; /- часІ 
ген аж [д. за полночь ген аж поза північ]; д.-д. 
аж-там-аж-там, с. аж-там-аж-там-аж-тбм; д.-ши- 
рокб на всю даль і весь шир; 

ДАЛЕКОИДУЩИЙ далекосбжний /-сяглий, -бі- 
жний/, сяглгівий, (план) далекоглядний, з. замі- 
ристий. 

ДАЛЕКОСТЕ (заобрійна) туманні ббзвісті. 
ДАЛЬ о. далекий світ [такбя д. такий д. с.], п° 
дблек; бесконбчная д. (небес) безмежжя; даль¬ 
няя д. вгірій, далбкий дблек [нз дальней -ли з 
далекого дблеку, з вйрію]; из дальних -лей и° з 
дблека-далбка, з вгірію; в такую д. аж так дале¬ 
ко /он кудгі/, аж сюди /тудгі/; из такбй -лгі аж 
бн звідки; в такбй -лгі аж бн де; 
ДАЛИ п° заббрїї. 

ДАЛЬНЕЙШИЙ: в -ем фР згодом [в -ем я отд- 
бл з. я віддав]. 

ДАЛЬНОСТЬ: д. дбйствия засяг; за -тью расс- 
тогіния бо далека відстань, чбрез далеку в. 
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ДАЛЬШЕ: д. некуда аж нікуди, просто до гап¬ 
ликів, аж по саме годі, гі° на всю губу, куди 
твоє діло; что д. некуда що просто йой [худій, 
ч. д. н. худий, що п. й.]. 

ДАМА: дамьі и господа! ир" пані й панове!; & пк 
*дамиста (= що вигляда, як дамаД 

ДАННЬІЙ: в д. момент на цю хвилйну, наразі; в 
-ом случае у цьому рйзі. 

ДАНЬ фР вияв [д. у важення в. поваги], належне; 
отда'ть д. кому > ОТДАВАТЬ. 

ДАР дарбвання, (небес) мінна небесна; & дару¬ 
ночок; 
ДАРЬЇ /царо/приноси, даропринбсини. 

ДАРИТЬ дарувіти; 
—й що дарує, звиклий ♦, р-й /готбвий/ по», ще¬ 
дрий (на даргі/, подаруйко, дарівнгік, даруваль-, 
дародівець, даргітель, пк дарчий, дарувальний, 
У* даронбс-, давущий, о. з дарами, Одаруй- [да- 
руй-рука]; -й на намить © даруючи на згідку; 
ДАРИТЬСЯ: -йлось даровано; 
~йся/-гімьій дарбваний, пк дірчий, даровий; 
ПОДАРЙТЬ: п. рублем глянути вбвком. 

ДАРЙТЕЛЬ подаруйко, уР дарйтель + дарящий. 
ДАРЙТЕЛЬНЬШ дарчий + л*-> дарящий. 
ДАРМОЕДНИЧАТЬ дармоіжк/увати; 

—й що ~ує, звиклий /привчений/ ♦, дармоїд, 
трутень, паразит, пк дармоїдський, дармощний. 

ДАРОВАТЬ: — й = дарящий; -й бессмертие не- 
ктйристий, с* даруй-безсміртя; -й жизнь даргіт¬ 
ель життя; -й своббду визволгі-. 

ДАРОВЙТЬІЙ кебетливий,у? богомпомічений. 
ДАРОМ за спасибі, за так; & пусто-дурно; не д. 
не дУрно; чуть ли не д. залівдурно. 

.ДАРОНОСНЬЕЙ дарнгій, У" дароносний. 
ДАТЙРОВАТЬ ставити дату, датуві-; 

—й що датує 0, призначений ♦,«*=%,© датуючи; 
-йся датований. 

ДАТСКИЙ донський. 
ДАТЧАНИН данець. 
ДАТЧИК тп. рк видавець /банк/ (даних), бінкер. 
ДАЧА котедж, а. бунгало, (мала) дічка. 
ДАЯІШЕ давання, данка. 
ДВА: в д. счета раз-два і готово; д. медведя в о- 
днбй берлбге не уживутся два ведмеді в одно¬ 
му кублі не живуть; д, сапога' па'ра яке їхало, 
таке й здгібало. 

ДВАЖДЬІ фР два по [д. два два по два; д. три 
два по три; д. четьіре два по чотири; +]. 

ДВЕРЬ: д. в д. двері-в-двері; д. бтперта для зві- 
ньіх и незваних тут звані та незвіні мають 
вступ /вхід/; 
ДВЕРИ: д. не закрьівгілись двері рип та рип. 

ДВЙГАТЕЛЬ (розвою) чгінник, © діяч, промотор. 
ДВИГАТЬ (І. двигает, 2. двгіжет/ 1. урухбмлю- 
вати, 2. спонукува-, активізува-, стимулові-, 
(ким) керува-, о. штовха- вперед; 

—й/-жущий що рУха 0, призначений рухати, з-й 
рУши-, двигун, рушій, пк рушійний, руховгій + 
% ; —й роботу стимулятор пргіці; йле —й ногі- 
ми © лідве несучгі нбги; -жущее начіло руші¬ 
йна сгіла, фР рушій; 
ДВИНУТЬ помандрувати, ф. стругну- 0; 
-вший 0; 
ДВЙГАТЬСЯ рухатися, не стояти на місці, (во¬ 
рушитися) сбватися, (- деталі) ходгіти; не д. г. 
не рушитися; д. в гбру ітгі вгору, д. /сплошнбй/ 
массой ітгі лаво.—, сидіть не двгігаясь сиді-, 
склівши рУки; 
-жущийся/-йся що рухається, з-й ♦, рухбмий, 
руханий, зрУшув-, урухбмлюв-, пк /воУрухлгівий, 
ходовгій, мобільний, /- лавинуІ нестргім-, о. у /ста¬ 
лому/ русі, у стані рУху, ск -рУшний [легкі -я ле- 
гкорУшний], + движимьій; не -я стриножений, 
і. недвгіга; не -я с міста © ані руш з місця; -я во- 
круг чего з-й кружляти /обертатися/ круг чого; 
-жимьій (чим) руханий, рухбмий, заохбчуван- 
ий, активізб-, стимульб-, керб-, спонук/ув/аний, 
захбпле-, пойнятий; -ьій желанием заохочений 
/спонука-, захбпле- +/ бажанням; -моє имущес- 
тво рухбмість; 
ДОДВЙГАТЬСЯ дорУхатись, досбва- 0; 
ДВЙНУТЬСЯ (куди) подітися 0; 
-вший/ся/ 0; -я зрушений, урухбмле-, посуну¬ 
тий. 

ДВИЖЕНИЕ хід [в -ии на ходу, в русі], (соку) 
струмувіння. 

ДВОЕДУШНИЧАТЬ луківити, торгуві- на два 
базіри; 
—й що луківить, з-й на луківство 0, двоєдУшець, 
дворушник, ± двурушничающий. 

ДВОЯТЬСЯ двоїтися, роздвбюва- /по-/; 
-йся що двоїться 0, роздвбюваний /по-/, пк двої¬ 
стий, половгінчас-, рк роздвійчас-; -я в глазіх 
двоїстий /подвбюваний/ в очіх. 

ДВОЙНОЙ: -ія игрі о. і нашим і вішим. 
ДВОР: монітньїй д. карбівня; от -рі к -ру хіта 
в хіту; во -ре о* за порбгом; при -рі царгі сі- 
ред слуг царі; не ко -ру хто не до місти. 

ДВОРНИЧИХА & пк *двірнгіччин 
ДВОЮРОДНЬІЙ 2. СТрЙЄЧНИЙ. 
ДВОЯКОДЬІШАЩИЙ дводгішний. 
ДВУЖЙЛЬНЬШ пк двожгілавий. 
ДВУКОЛКА п° двоколісниця. 
ДВУЛИЧНЬІЙ і. двоєдУх, © і ніжим і віш-. 
ДВУРУІШШЧАТЬ дворушничати; служгі- двом 
панім, годгі- і нішим і віш-, торгуві- на два ба¬ 
зіри, п° двої- душу; 
—й що служить д. п. 0, звиклий ♦, дворушник, 
двоєдУшець, дволгікий Янус, пк двоєдушний, 
дворушницький, дволгікий, о. і нішим і ВІШ-, 
слугі двом панім. 

ДВУРУШНИЧЕСКИ двоєдушно, і нішим і ві-. 
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ДВУСМЬІСЛЕННОСТЬ гі° подвійне дно. 
ДВУСТОРОННИЙ Ф? обопільний. 
ДВУХВЕСЕЛЬНЬІ Й на два весла. 
ДВУХКОЛЕЙНЬІЙ на дві колії. 
ДВУХКОЛЕСНЬІЙ д. двоколовий. 
ДВУХКОПЕЕЧНЬІЙ за дві копійки. 
ДВУХМЕСТНЬІЙ к. на двох. 
ДВУХСЛбЙНЬІЙ на два шарй, з двох шарів. 
ДВУХСТЕГІЕННЬІЙ к. двоступнівий. 
ДВУХСТУНЕНЧАТЬІЙ к. двощаблевий. 
ДЕБАТИРОВАТЬ(СЯ/ обговбрювати/ся,), під- 
дадавіти/ся/ дебітам; -алось обговорювано 0; 
—й що дебатує 0, зайнятий дебітами, звиклий ♦ 
/дебатувіти/, полеміст; 
-йся/-ьій дебатбваний, обговорю-, підді- д. 

ДЕБАТИ обговорення. 
ДЕБЕТ фР прибуток. 
ДЕБОШ, ДЕБОШЙРСТВО галабурда. 
ДЕБОШЙР розбіяка. 
ДЕБОШЙРИГЬ войдувати, колобрбди-, колоб- 
рбї-, брбї-; 
—й = скандалящий. 

ДЕБРИ хіщі, нетрища, жґ хащаки. 
ДЕБРЯНЬІЙ р. п° нетряний. 
ДЕБЮТЙРОВАТЬ: —й що дебютує, зг-й на де¬ 
бют, дебютінт, © дебютуючи, ± НАЧИНАТЬ. 

ДЕВА п° незійманка, ж” г. небрана, непробйта, 
нерозпечітана. 

ДЕВ АЛЬВЙРОВАТЬ піддавіти девальв/іції; 
—й що ~ує 0, зг-й на девальвацію, пк ~аційний; 
-йся девальвбваний, підді- ~іції, п6 знеціню-. 

ДЕВАТЬ запротбр/ювати; «суді себя' д. що зі соб¬ 
ою робгіти; 
—й що ~ює 0, р-й /з-й/ запротбрити. ~ювач. 

ДЕВАТЬСЯ зникіти, щезі-, пропаді-, (менша-) 
потахі-; 
-йся що зникі 0, пк зникбмий, подіваний /за-/; 
неизвебтно «суді -я не зніти, де подіваний; 
никуді не -я вічно присутній; 
ДЕТЬСЯ /за/подітися 0, фР завія- [где-то -лея 
десь -вся]; «суді д.? кудгі себе подіти?; никуді 
не дінеться нікуди не втечеш; 
-вшийся подітий, зниклий, щіз- 0, 0. 

ДЕВАХА дівуля. 
ДЕВЙЦАз" дівуля. 
ДЕВЙЧЕСТВО (панночок) панянство. 
ДЕВИЧИЙ панянський, (прізвище) г. з дбму. 
ДЕВКА зн хвбйда. 
ДЕВОВАТЬ дівувіти, (щасливо) г. дівбчити. 
ДЙВОЧЖА (вдачі хлопця) хлопчурка; & дівчинй- 
на, дівчинйсько. 

ДЕВСТВЕІШИЦА незійманка, іс цілуха, жн г. 
небрана, непробйта, нерозпечітана. 

ДЙВСТВЕННЬІЙ (ліс) ціліший, негбрка-, /- ро¬ 
слинність) дівбче буй-, сґ дівич- [д. лес дівич- 
бір], /- землю) непочітий, перелбгбвий. 

ДЕВУШКА & піддівка, дівчук, дівіга. 
ДЕВЯНОСТО у. дев’ятдесят; 
ДЕВЯНОСТЬІЙ дев’ятдесятий. 

ДЕВЯТЬНІ фР дів’ять по [д. два д. по два; д. 
три д. по три; д, четьіре д. по чотйри +]. 

ДЕГАЗЙРОВАТЬ: —й що дегазує, для дегазіції, 
зійнятий -ією, дегазітор, пк дегазаційний. 

ДЕГЕНЕРАТ вгіродок; & 4ик /= пшбздик/. 
ДЕГЕНЕРАТИВ Н ЬїЙ вгіродкувітий, шгібздик- 
увітий. 

ДЕГЕНЕРЙРОВАТЬ вироджуватися, переводи-, 
виродніти, дк звиродні-, вйродитися, перевіс-; 
—й що виродніє 0, прирічений дегенерувіти, 
ДЕГЕНЕРАТ, вгіродок, пк дегенератгівний, вир- 
одкувітий, шибздикуві-, 6 у стіні звиродніння. 

ДЕГРАДЙРОВАТЬ деградувіти, занепаді-, схб- 
ди- на пси, о. скочуватися у прірву, 
—й що деградує 0, прирічений ♦, охбпле- дегрі- 
дацією, о. у стіні заніпаду; не -й несхгільний ♦. 

ДЕГУСТЙРОВА'ГЬ дегуст/увіти, бріти пробу; 
—й що ~ує 0, для ~іції, зійнятий -ією, ~ітор, пк 
-аційний, де ~ують [цех, -й вина цех, де д. вгіна]; 
-йся дегустбвашій, підді- дегустації. 

ДЕД-МОРОЗ у. Святій Миколай. 
ДЕДОВ ок дідній. 
ДЕДУШКА: на дерівню -ке на селб дідові. 
ДЕЕСПОСОБНЬІЙ повносгілий, дієздітний. 
ДЕЖУРИТЬ чергувіти, о. служгіти чергу; 

—й що чергує 0, покликаний ♦, чергувільник, 
черговій, вартовгій, о. на черзі. 

ДЕЖУРСТВО чіргі, (на стійці) вірта. 
ДЕЗАВУЙРОВАТЬ дезаву/ювіти, п° не визнав- 
і-, знімі- з себе відповідільність за; 
--й що ~ює 0, зм-й ♦, більше не відповіділь- за. 

ДЕЗЕРТЙРОВАТЬ дезерт/увіти; 
—й що ~ує, р-й /зг-й/ ♦, скорий на втіки, ~йр, 
утікіч з війська, пк ~гірський. 

ДЕЗЕРТЙРСТВО д. перебїжництво. 
ДЕЗИНТЕГРЙРОВАТЬ: —н що дезинтегрує, де- 
зинтеїрітор, пк дезинтеграційний. 

ДЕЗИНФИЦЙРОВАТЬ дезинф/ікувіти; 
—й що ~ікує, для -екції, зійнятий -ією, ~ектор, 
(річ) -ектінт, пк -екційний + %; 
-йся/-мй дезинфікбваний. 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ к. дезинфбрм. 
ДЕЗИНФОРМЙРОВАТЬ дезинформ/увіти; 

—й що ~ує, для /з метою, пбвен/ ~іцїї, зійнятий 
/насічений/ -ією, ~ітор, окозамгілювач, п" ~аці- 
йний, окозамгілюваль-, ок окозамильчий. 

ДЕЗОДОРЙРОВАТЬ дезодорувіти; 
—й що ~ує, для ~іції, зійнітий -ією, ~ітор, 
(річ) ~інт, пк -аційний + %; 
-йся/ -ьій дезодорований. 

ДЕЗОРГАНИЗОВАТЬ: —й що дезорганізує, зі¬ 
йнятий дезорганізіцією, дезорганізітор, пк дез- 
організаційний, ± расстраивающий; 
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-йся/-ьій дезорганізб/ву/ваний. 
ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ збиття з дороги /и. панте- 
лгіку/, окозамилення 

ДЕЗОРИЕНТИРОВАТЬ дезорієнт/увати /зводи¬ 
ла манівці, баламути-, збива- з пантелгіку/ їх, 
забивй- баки /замйлюва- очі, міша- кірти/ їм; 
—й що ~ує 0, з-й баламутити 0, баламут, пк дезо- 
рієнтаційний, баламутливий, для дезорієнтації; 
ДЕЗОРИЕНТЙРОВАННЬІЙ зведений на ма¬ 
нівці, дезорієнтбва-, збйтий з пангелику 0. 

ДЕЙСТВИЕ чин, (небезпечне) гра з вогнем, (ма¬ 
шин) робота, 4? рух [привести в -ие пусти- в р.]; 
машина в -ии машина в роботі /в русі, в дії/; 
ДЕЙСТВИЯ (вчинки) поступування. 

ДЕЙСТВЙТЕЛЬНО (нема сумніву) таки-так [д., 
он т.-т., він]; 
ДЕЙСТВЙТЕЛЬНЬІЙ ю. чинний, правосйль-; 
бьіть -ьім мати силу; д. до має силу /в силі, 
чйнний/до. 

ДЕЙСТВЙТЕЛЬНОСТЬ: в -сти на ділі. 
ДЕЙСТВОВАТЬ діяти, г. поступі-; (рішуче) бра- 
бика за роги, з" товктися, (- указ) мати сйлу /чй- 
нність/; ие д. /- руки) не слухати/сяД д. в кіче- 
стве кого виступати як хто; д. вразбрбд не в о- 
дгін гуж тяг/ну/-; д. на нірвьі гра- на нерви, на¬ 
тята- нерви, нервува- кого; д. неосмотргітельно 
не спитавши броду, ліз- в воду; д. опрометчи- 
во рубі- з плечі; д. по своій воле чини- своїй 
волю; д. решительно брі- /хапа-/ бикі за роги; 
д. согласбванно ітгі в нбгу; д. сообща тяг/ну/- в 
одйн гуж, взятися за руки; 
—й що діє 0, діяч, покликаний, задіяний, по*, зви- 
кпий /схйль-/ ♦, пк діяльний, актгів-, ефектйв-, 
чйн-, роббчий, дійовий, /парк авт/ ходовйй, ф1 
в роббті, в дії, в русі, в ходу, в сйлі, своєю дією 
[успішно -й ^спішний с. д.], Ідеї з пблем дії у 
чому, с*-дійний [равнодействующий рівнодій- 
ний], -у-дії [-Й рббот рббот-у-дії]; возбуждаю- 
ще /опьяняю- +/ -й = возбуждающий /пьяня- 
+/; постоянно /безупреч-, осторбж-, решйтель- 
+/ -й постійний /бездогін-, обереж-, рішучий 
+/; -й азродрбм активне /робоче/ летбвшце; -й 
вразбрбд хаотичної дії; -й вулкбн живий вул- 
кан; -й на нірвьі г. разлгівий + нервирующий; 
-й навєрняка О діючи несхйбно; -й открьіто з 
відкріпим забралом, не ховіючи намірів; -й по¬ 
рядок сучасний порядок; -й ука'з чйнний указ; 
-й фактор чинник; -й через гблову звиклий ♦ 
через гблову; -ая а'рмия польові ірмія; -ая мо¬ 
дель роббча модель; -ие лйца дійові осбби, з. 
лицедії; медленно -й яд отрута повільної дії; 
ЗА*** задіяти, 0, ф урухбмити; 
ПОДЕЙСТВОВАТЬ вжити /задія-/ вплив 0; 
-вший що вплинув, задіяний, 0. 

ДЕКЛАМЙРОВАТЬ декламувіти, г. рецитуві-; 
—й що декламує 0, р-й за*, звиклий /с-и/ ♦, дек- 

ламітор, читець, г. рецитітор, пк декламіторн- 
ий, декламацій- + %; 
-йся/-мй декламбваний, рецитб-. 

ДЕКЛАРЙРОВАТЬ деклар/увіти, проголбшу- 
/о -/, У’ голосгіти, дк за*, проголосити; 
—й що ~ує 0, зм-й /поклйка-/ проголосйти, прого- 
лбпгувач,/’ возвіститель, пк -аційний, ф де про- 
голбшено [укіз, -й праві укіз, де п. праві]; 
-йся/-мй проголошуваний, декларб- 0. 

ДЕКЛАССИРОВАТЬСЯ: -йся що декласується, 
декласований, о. відбіга- /відбіглий/ від своїх. 

ДЕКОЛЬТЕ пізушина. 
ДЕКОРЙРОВАТЬ прикрашати, оздбблюва-; 

—й що декорує 0, поклгіканий декорувіти, дек- 
орітор, пк декораційний + %, О; 
-йся/-мй декорований, прикрішу-, оздбблю-. 

ДЕКРЕТЙРОВАТЬ декрет/увіти, встанбвлюва- 
/припйсу-/ законом; 
—й що ~ує 0, покликаний ♦; ± УСТАНАВЛИ- 
ВАТЬ. 

ДЕЛАТЬ робити; д. без ума пхі- колоду, котй- 
брус; д. большйе глазі очі на лоб виверті-; д. 
большие шаги шйроко ступі-, шуті-; д. весе¬ 
лую мйну при плохбй игре ♦ веселу міну в ке¬ 
пській ірі; д. вид ставі- в позу; д. внушение 
вичитува- кому; д. возмбжньїм /доступ-, наг¬ 
ляд-, невозмбж-, прия'т- +/ уможлгівлюва- /у- 
доступню-, унабчню-, унеможлйвлю-, уприбмн- 
ю- +/; д. вьіразйтельньїм увирізню-, виопук- 
лю-; д. в отместку відплічуватися; д. вред шко¬ 
дити; д. вьівод /заключіние/ виснбвува-, ♦ вйс- 
новок; д. гимнастические упражнения вправ- 
ля- гімністику/рУхан-/;д. глазки стріля- очйм- 
а; д. два діла куві- на два міхгі, торгуві- на два 
базіри; д. доклід /обьявление +/, доповіді- /о- 
голбшува- +/; д. гідости кіпости-; д. заказ замо- 
вля-; д. заявліние заявля-, складі- заяву; д. зиг¬ 
заги кривуля- (дк на-У; д. из дерьмі котлітку ♦ 
з вуха сови шовкбву торбйнку; д. из мілочей 
собьггие ♦ з мухи слоні, роздуві- кадйло; д. и- 
скусственньїм уштучнювати; д. киносьемку 
фільмуві-; д. круг (врусі) ♦ гак; д. не с тогб ко- 
нца ♦ через голову, д. нічего вст немі ріди; д. 
обтекіемьім залгізува- обшарбву-, вигладжу-, 
за/о/круглю-, знегбсірю-; д. одолжение * дбб- 
рість; д. отвбд кому відвбди- кого; д. отступле- 
ние ухилитися; д. оцінку цінувіти; д. бчную 
ставку зводи- віч-ні-віч, г. конфронтуві- (дк с-); 
д. пікости чини- ківерзи; д. переменьї міня- де¬ 
корації; д. по приміру кого іти за чиїм пргіклад- 
ом; д. по образцУ чего г. взорувітися на що; д. по- 
пьітки прббувати; д. послабліние попускі- віж¬ 
ки, даві- попуск; д. предупреждение попере- 
джі-; д. снисхождение ♦ полегкість /побліжк- 
уІ; д. стівку на кого віжи- /числи-/ на; д. стій¬ 
ку ставі- на рукіх /на рукиІ; д. стрбгое внуші- 
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ниє накручувати хвоста; д. ударгіние наголбшу- 
ва-, вдаря-, клас- наголос; д. упор на что підкре- 
слюва- що; д. усилия напружуватися; д. честь 
і честь кому; д. шйворот-навьіворот стави- віз 
поперед коні; что ни -ай хоч скач хоч плач; с 
ітим нужно чтб-то д. на це треба якусь ргіду; 
—й що /мн хто/ робить 0, поклйканий /з-й, зм-й/ 
зі, виконавець, © робгівши, фР позначений [-й 
успехи п. успіхами], де роблять [цех, -й тару 
цех, де р. тару]; -й большйе /круглив/ глаза з 
очима мало не на лобі; -й веселую мину при 
плохбй игре з веселою міною у кепській грі; -й 
все возмбжное готовий зі все; -й гадости кап¬ 
осник; -й глупости звиклий і дурнгіці; -й два 
дбла коваль на два міхй; -й измерения /оговб- 
рку +/ = измеряющий /оговариваю- +/; -й из 
мухи слона панікбр, з-й розду- кадило; -й круг 
зм-й зі гак; -й надсечки карбівнйк, зайнятий 
карбуванням; -й наоборбт звиклий і навпакгі; 
-й не с тогб конца © робгівши через голову; -й 
обтекаемьім поклйканий зализати, залгізувач, 
знегбстрю-, пк залгізувальний; -й одолжение р-й 
прислужитися, Р добрий вуйко; -й отступление 
що робить відступ /ухил/; -й пакости капосник, 
каверз-, пк капосний; -й погоду заспівувач, гол¬ 
овна фігура; -й стбйку що стає на руки; -й уда- 
рение що наголошує 0, звгіклий наголошувати, 
з-й наголосгі-; -й усгілие © напружуючись; -й 
усилия готовий доклас- сил; -й честь кому що 
робить честь; ничегб не -й не обгяжений пргін¬ 
ею, нероба; не -й секрета из чего © не мгівши 
нгімірутаї- що; 
НАііі (дурниць) накбїти; н. делбв /бедьі/ наі 
хгілепи /лгіха/, накбї- лгіха; н. зигзагов накрив- 
уля-; н. зла негаргізд вчини-; 
-вший Й; -й мнбго зла 0; 
ПОііі: ничегб не -аешь немгі ргіди, нічбго не 
попгішеш; но что -аешь та що подієш; 
СДЕЛАТЬ (діло) вгіконати, (річ) вгіготови-, 
створгі-, змайструва-, (бучу) зчингі-; с. ббльно 
кому завдгі- болю; с. большйе глаза постгіви- 
бчі рогом; с. в благодарность за что відцячи- 
за; с. возмбжнмм уможлгіви-, фР дгі- нагбду; с. 
всб возмбжное зі все, що мбжна; с. все для их 
небо прихилгі- їм; с. вьіговор ф. накрути- хво¬ 
ста; с. вьічет відрахувгі-, г. відтягну- з; с. гри- 
мгісу скривгітися; с. дбброе дгіло добрб вчингі-; 
с. доступним удоступни-; с. кислую мину сквгі- 
си- губи; с. круг да- ггіку, зі гак, (в повітрі) кру- 
жельну-; с. наметку назнгічи- (пунктиром/; с. 
неподвижньїм знерухбми-; с. нечувствгітель- 
ньім (етером) заморгі-; с. нововведение п. ска- 
за- нове слбво; с. одолжение прислужгітися, зі 
милість /дббр-/; с. от ворбт поворбт діста- /спі- 
има-, вхопгі-, з’їс-/ бблизня, скуштува- /узя-, з’і- 
с-. дістгі-/ гарбузгі; с. первьій шаг трудного пу- 

зрУши- камінь з місця; с. покупки обкупгігися, 
зі згікупи; с. поползновбние /попьітку/ спро¬ 
бувати; с. наглядним /невозмбж-, однообраз-, 
самостоятель-, незавгісимьім, недействите- 
ль- +/ унаочни- /унеможлгів-, уодноманітн-, у- 
самостійн-, унезалежн-, г. уневажн- +/; с. сво- 
йм правилом поклгіс- собі за пргівило; с. спра- 
ведлйвьім усправедпгіви-; с. страшньїе глаза 
вгізвіри- буркала /очі/, вгізвіритися; с. шаг сту- 
пгіти крок [-гу не -ает -ку не -ить]; не с. и мал- 
ейшего усгілия пгільцем не кивну-; 
-вший 0; 
СДЕЛАННЬІЙ зроблений /по-/, упбра-, вчйне-, 
вгікона-, вгіготовле-, змайстрбва- 0; 
СДЕЛАННОЕ дбрббок. 

ДЕЛАТЬСЯ виконуватися, виготовляти- 0; д. 
бодрее бадьоріти; д. виразйтельним виразні-; 
д. горбатим горбгіті-; д. нзвбстним вбивгітися 
в слгіву; д. могучим могутніти; д. тесньїм стіс- 
нюватися; д. хуже /лучше/ + гіршати, крйщ- +; 
д. явним об’являтися; -лась попьітка пробу¬ 
вано; -лась ставка на чгіслено на; 
-йся рбблений, кбє-, викбнува-, виготбвлюва- 0; 
-я нгіспех рбблений пбспіхом; -я скупнім /не- 
снбсним +/, дедгілі скупіший /нестерпні- +/; 
Сііі (з ким) тргіпитися; с. бесплодньїм вйяло- 
віти; с. глубже /длиннее, лгігче, умнгіе +/ погли- 
бша-, подбв-, полег-, порозумні- +/; с. неподви¬ 
жньїм знерухоміти; с. самостоятельн- зіп’ясти¬ 
ся на влгісні нбги; с. угбдньїм приподбби-; 
-вшийся 0; -я бесплбдньїм вгіяловілий; -я дли- 
ннее /ум-, легче +/ подбвшапий, порозумні-, по- 
лег- +; -я невозмбжньїм /незавйсим-, недейст- 
вйтельн- +/ унеможлгівлений, унезалежне-, г. 
уневгіжне- +; -я неподвйжн- знерухбмле-, зне- 
рухбмілий. 

ДЕЛЕГАТ вгіборний. 
ДЕЛЕЖКА ділячка. 
ДЕЛЕНИЕ: д. на три злемента розтрбсння. 
ДЕЛИКАТЕС ф. смаковгідло; 
♦ііЬІ фР марципгіни, о" харчосмгіки. 

ДЕЛИКАТНИЧАТЬ цяцькатися, церембни-; 
—й що маніжиться 0, привчений церембннгися, 
звнрий до манірносте, пк делікгітний, манір-, 
церемон-, церембнливий. 

ДЕ ЛИТЬ: ділити; д. пополам переполовгінюва-; 
д. ра'дость и гбре ділгі- дблю й недблю; 
—й що /мн хто/ ділить 0, зг-й поі, згійнятий діль- 
ббю, розподілювач, розподільник, ділій, м. діль- 
нгік, пк ділгільний, розподіль-, розподільчий; 
-йся/-ймьій ділений, розділюва- /по-/, р-й поді- 
лгітися, м. подільний; -я ск -дільчий [самодбля- 
щийся самодільчий]; -я бпьггом з-й поділгіги- 
ся дбсвідом. 

ДЕЛИІМКИ н- шгіхри-мгіхри. 
ДЕЛО фР робота [в -ле в -ті], фірма, підпригімст- 
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во [солйдное д. солідне діло] (з чким ідуть в ус¬ 
танову) жґ інтерес; д. большбй важности ве¬ 
лике діло; д. в том річ у тім; д. в шляпе шгіто- 
кргіто; д. дошлб до дійшло аж до; д. за вами 1. 
слово за вами, 2. затримка чбрез вас, 3. тепбр 
ваша черга; д. идет к ідеться до; д. каса'ется 
кого це стосується до; д. швах /не шуточное/ 
пахне смаленим; д. прбшлое діло /справа/ дав¬ 
нє, було та загуло; д. случая випадкова річ, ви¬ 
падок; а д. вот в чем а воно бн що; а мне что 
за д.? а мені що до тбго?; бьіло д. 1. діялось, 2. 
булб таке; в том-то и д. тож то й є, отбжт[б]о; 
в чем д.? що таке?; вйданное /сльіха-/ ли д.? 
де Ви бачили?; гиблое д. ок марна /дурна/ спра¬ 
ва; гбрное /инструменталь-, оружей-, слесар- 
+/ д. гірнгіцгво, сгрументарс-, зброяре-, слюсарс- 
+; другбе д. г. що іншого; за д. (гріти) по за¬ 
слузі; и д. с кондом і квит, та й вже; известное 
д, сказано (ж) [и. д., - син с., - син]; иметь д. 
мати до діла; какбе твоє д.? що тобі до того?, 
в. яке твой соббче діло?; мало -ла кому до чего 
не обходить кого що; мировбе д. світовб річ, 
світове!; но д. не в ітом та менше з тим; нбвое 
д.! отакої!; однб д. - говорить, а другбе д. - 
делать однб - молбти язиком, а друге - перти 
плуга; такбе и такбе д. отак і так; то и д. знай, 
однб, тільки й знає, що, г. заодно; то ли д. хіба 
порівняєш?, нема то, як [то ли д. у нас нема то 
як у нас]; зко д.! овва!; зто д. другбе це вже що 
йнше /г. гіншого/; тблько и -ла, что фР однб [т. 
и -ла, что стбнет однб стбгае]; на дбле (довес¬ 
ти) ділом; в -ле в ділі, в роббті [я в -ле, я и в 
ответе я в ділі і я ж відповідаю]; в самом -ле 
фР таки [в с. -ле нет т. нема], вст е. гей [екбль- 
ко же нужно в с. д. си'льї... скільки то потрібно, 
гей, сгіли...]; в ебмом-то -ле та й справді; пбр- 
вьім -ом найперше; не к -лу не в лад, не до ре¬ 
чі; -лу - врбмя, веселью - час на все свій час, 
впербд діло, тоді забава; 
ДЕЛА г. орудки [по делам за орудками, у спра¬ 
вах]; не у дел кто не при ділі, без служби, зві¬ 
льнений від справ; ну и д.! оце маєш!, ну й ро¬ 
бота!; д. давно минавших дней походи царя 
Горбха. 

ДЕЛЬНЬШ (проект) путній, доладний. 
ДЕЛЬЦЕ н1- шахер-махер. 
ДЕЛЯНКА (з іншою ніж навколо рослинністю) 
урбчище. 

ДЕМАСКЙРОВАТЬ розмаекбв/увати, вивбди- 
на чисту воду, зрива- маску з; д. себя' покбзува- 
(осляяі) вуха; 
—й що ~ує 0, з-й демаскувати, демаскувбльник, 
пк демас кувальний. 

ДЕМАСКИРОВКА (дія) демаскування /роз-/, п 
демаекбва- /роз-/. 

ДЕМИЛИТАРИЗЙРОВАТЬ: —й що демілітар- 

из/ує, зайнятий демілітаризацією, ик~заційний; 
-йся/-ьій -б^ву/ваний, підда- -зації. 

ДЕМИФОЛОГИЗЙРОВАТЬ розміфотвбрити 
Індк розмі^отвбрювати/; 
—й розміфотвбрчий. 

ДЕМОБИЛИЗОВАТЬ: ~й що /мн хто/ демобілі¬ 
зує, зг-й /поклгіка-, зм-й/ -увбти, пк ~аційний; 
-йся/-ьій демобілізб/вуіваний, спису- з війська. 

ДЕМОКРАТИЗЙРОВАТЬ дк здемократизувати; 
—й що /л*" хто/ демократиз/ує, для демокра¬ 
тизації, зайнятий -ією, з-й ♦, пк ~ацій-; 
-йся/-ьій демократизб/ву/ваний, у стадії ~бції; 
-вшийся здемократизбваний. 

ДЕМОН & ж' демониця. 
ДЕМОНИЧЕСКИЙ злосильний, злоейлий. 
ДЕМОНСТРЙРОВАТЬ демонстр/увати, показ- 
у-, о. грб- /дк по-/ м’язами, (кіно) крути-; 
—й що /мн хто/ ~ує 0, р-й /з-й/ про», звиклий ♦, 
зайнятий пбказом, демонстратор, демонстрант, 
для демонстрації, як ~ація для кого; 
-йся/-нй ~бваний, показу-, пк демонстраційний; 
-вшийся вже демонстрований, 0; 
ПРО»»» показати, задемонструвб-, у* яви- [-уй 
мужество яви мужність]; 
-вший 0. 

ДЕМОНТЙРОВ АТЬ розбир/ати, розмонгбвува-; 
—й що /м" хто/ ~а 0, зайнятий демонтажем, зм-й 
розібрати, демонтажник, пк демонтувальний; 
-йся/-ьій демонтований, на демонтаж^. 

ДЕМОРАЛИЗОВАТЬ демораліз/увбти, розклад- 
а-, розтліва-. 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, для деморалізації, зайнят¬ 
ий -ією, призначений ♦, пк ~аційний, розтліву- 
щий, розклад^-, © морбльно нестікгій; 
-йся ~бваний, піддб- ~бції, розтлів-, розклбд-. 

ДЕМЬЯНОВ: -ва ухб Дем’янова юхб. 
ДЕНАТУРЙРОВАТЬ денатур/увати; 

--й що /мн хто/ ~ує, денатурбтор, (річ) денатур¬ 
ат, гС денатурбторний, ~ацій-, для денатурбції. 

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ (асиміляція) вгінаро- 
дбвлення. 

ДЕНАЦИОНАЛИЗЙРОВАТЬ роздержбвл/юва- 
ти, уприватню-, (асимілювати) винародбвлю-; 
—й що !мн хто/ ~ює 0, зм-й роздержбвити, збйня- 
тий роздержбвленням, пк денаціоналізаційний, 
роздержбвчий, винародбв-; 
-йся/-ьій денаціоналізований, ~ю-, винародб-. 

ДЕНДИ с. (що оберта шику культ) сноб. 
ДЕНЕЖНЬЇЙ: в -ом вьіражбнии /исчисле-/ у 
грошовій рівновбртості /еквіваленті/. 

ДЕНОНСИРОВ АТЬ д? денонс/увбти, (пакт) роз- 
ривб-, більше не визнавб- /не дотргіму-/ чого; 
--й що /мн хто/ ~ує 0, зг-й ♦, пк -бторний + %; 
-йся/-мй~бваний, більше не дотргіму- /визнб-/. 

ДЕНТИН зуббвина. 
ДЕНЩИК джура. 
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ДЕНЬ: (раз) в д. (раз) на день; в тот д. того дня, 
к. той день; кбждьій вторбй д. що-другого-дня; 
на /про/ чбрньїй д, на /про/ чорний день; д. да 
ночь - сутки прочь гі° аби день до вечора; сре- 
ди ббла дня у білий день; нб бьшо дня дня не 
минбло; д. ото дня день при дні; д. по дню /изо 
дня в д./ день-крізь-день; что ни д., то щодня; 
до концб дней довіку, до скбну /смерти/; днем 
и нбчью фР день і ніч; каждьіе два-три дня що- 
два-три-дні; на днях не сьогодні-завтра. 

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ день-денечки. 
ДЕНЬГИ ек кошти, ф. копійка, монета, валюта, 
кушіло, побрязкачі, фінанси, ж? бакси, баксбта; 
д. на у плату жґ платило; д. счет любят копій¬ 
ка лік любить, гі° жиймо, як брати, а рахуймось, 
як жиди; ббшеньїе д. страшні гроші; легко нб 
жнтьіе д. дурні г.; мелкие /серебряньїе, мед-/ 
д. дрібняки, срібня-, мідя-; остальньіе д. рбшта 
грошей; ни за какйе д. /не сдблаю/ фР хоч убгій- 
(те) /хоч ви мене ріжте /обсипте золотом/ /не 
зроблю/; при -гбх з грошйма /грішми/. 

ДЕПОНЙРОВАТЬ (гроші) вклад/бти; 
—й що /м" хто/ -а, вкладник, депонент, р-й ♦; 
-йся депонований, вклада-. 

ДЕГІРЕССИЯ занепад, спад, (душі) фР зневіра, 
пригніченість. 

ДбРГАНЬЕ ок смиканйна, торгашша. 
ДЕРГАТЬ смикати; д. за язьік сіпати за язйк; 

—й що смиче 0, звйкпий ♦, з-й розшбрпа-, зай¬ 
нятий смиканням, сіпака, рвач, пк = %; -й носом 
шморгун; -й постоянньїми требованиями із 
сталими вимогами; 
-йся сіпаний, смйка-, тбрга-, шарпа-, скуба-, ви- 
рйва-, рва-, /- вуса) посіпува-, посмйкува-, пк 
конвульсій-, рвучкгій, ф. дриготючий; 
ДЕРНУТЬ: д. за язьік сіпонути за язйк; 0; 
ИЗДЕРГАТЬ розшарпати 0. 

ДЕРЕВЕНЕТЬ ціпен/іти, твердну-, /- руки-ноги) 
кощббну-; 
—й що ~іє 0, налівзатбрплий, вже майже затер- 
п- /заціпені-, закоцібб-/, щораз дужче затерп- +; 
ОДЕРЕВЕНЕТЬ (на дуб) здубіти; 
-вший задубілий /з-/, затерплий /о-/. 

ДЕРЕВО: д. от плодбв, а человбк от трудбв по- 
знабтся на дерево дивйсь, як рбдить, а на люд¬ 
ину -як робить; 
ДЕРЕВЬЯ & деревцята. 

ДЕРЕВЦО деревцятко. 
ДЕРЕВЕНСКИЙ (-манери) з" гречкосійський. 
ДЕРЕВООБРАБАТЬЮАЮЩИЙ деревообрбб- 
ний. 

ДЕРЖАВА & держбвка. 
держатель ф -держець [д. займа позикодер- 
жець]; д. дЛЯ бумаг клешня /на папери/. 

ДЕРЖАТЬ мати в рукбх, фР ма- [д. курей м. ку- 
Рей]; плекб- [не д. гнева не п. гніву]; д. в карм- 

бне п. держа- в кулаці; д. в когтях трима- в ла¬ 
пах; д. в кулаке ма- у жмені; д. в курсе чего ін- 
формува- про що; д. в памяти пам’ята-; д. в по- 
виновении трима- в покбрі, ма- гбру над ким; 
д. в пбле зрения ма- на оці, не спуска- з ока, ма- 
в полі збру; д. в страхе застрашува-, скбвува- 
страхом, тероризува-; д. в тисках тримй- в шо¬ 
рах; д. в уме /головб/ ма- на д^мці; д. камень за 
пазухой носи- /ма-/ камінь за пазухою; д. курс 
на что прямува- до чого; д. на почтйтельном 
расстоянии не підпускб- заблизько; д. нос по 
ветру чу-, відки вітер віє; д. отвбт перед кем 
става- на суд перед ким; д. пари іти в заклад, д. 
би- парі; д. под каблуком трима- під пантбфл- 
ею; д. под наблюдбнием ф. трима- на мушці; д. 
под стекля'нньїм колпакбм здува порохи з; д. 
речь ма- слово, промовля-; д. себй з. повестися 
[как лучше д. с. як ліпше п.]; д. себй в руках 
тримати себе в шорах; д. совбт ради- раду; д. у- 
хо вбстро начуватися; д. ушки на макушке ог- 
ляда- на задні колеса; д. хвост труббй тримати 
хвіст бубликом /угору/; д. язьік на прйвязи на¬ 
кину- вуздечку на язйк; -жи кармбн (пшре)! 
сподівайся!, держй в обидві жмені!, гі° знайшов 
дурних!, та де!; держи-ловй! держй-хапай!; 
—й що /лР хто/ трима 0, звиклий тримати, з-й 
/признане-/ утргіма-, держатель, тримайло, к" 
тримач, пк підгримкбвий, держкйй, о. з чим у 
рукбх [-й свечу із свічкою в р.], «/-держець [-Й 
залог заставодержець], держй- [держгідерево], 
© тримаючи, вхопйвши рукою, взявши в руки 
/під своіб владу/; -й в когтях що тримб в лб- 
пах; -й в кулаке маючи у жмені; -й в курсе че¬ 
го що дай знати /інформує/ про що; -й в секре¬ 
те з-й тримб- в секреті, держкйй на язйк; -й в 
страхе з-й застраши- /ску- стрбхом, стероризу- 
вб-/; -й в умб з думкою; -й камень за нбзухой 
з каменем у пбзусі; -й курс на = -й путь в; -й 
на прйвязи звиклий тримб- на припбні; -й на 
примбте що мбє на прикметі /замітці/; -й парй 
ок закладбйло; -й под каблукбм що мбє під пан- 
тбфлею; -й под караулом взявши під вбрту; -й 
под стеклйнньїм колпакбм що здувб порохи 
з; -й порох сухим готбвий до ббю; -й путь в 
подорожбнин до, на шляху до; -й руку чью го¬ 
тбвий тяглі руку за ким; -й себя в рукбх збв- 
жди стрйманий /зібра-/, з-й тримб- себе; -й слб- 
во господар слбва, держкйй на слово; -й шб~ 
шку наголо з огбленою шбблею; -й зкзамен = 
зкзаменующийся; високо -й знбмя з вйсоко 
піднесеним прапором; 
-вший 0; 

ДЕРЖАТЬСЯ (правил) додержувати, (на людях) 
вбстися /дк повбсти-/, фР стояти [на ком свет 
-тся на кбму світ -іть]; д. вмбсте триматися ку¬ 
пи /вкупі/; д. в секрбте не розголошуватися; д. 
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в цене не спадати з ціни; д. вьіжидательно ви- 
чікува-; д. друг друга = д. вместе; д. заодно с в 
один гуж тягти з; д. на'гло мало в очі не шпов- 
а-; д. на повбрхности бу- на плаву, не потопа-; 
д. на почтйтельном расстоянни не наближа¬ 
тися заблизько; д. своегб /своих взглядов/ сто¬ 
яти на свбму; тблько -ись! (так швидко) аж 
гай шумить!, аж пір’я летйть!, (такий якісний) 
в' куди твоє діло!; ('так) что тблько -ись що аж 
ну, ('так, що аж,); 
-йся що ім" хто/ тримається 0, утрймуваний 
/до-/, р. трйма-, 4? розміще-, о. в загороді /в 
контейнері, в хаті +/, пк вірний чому; -я в тенй 
завжди в тіні; -я зубами за © вхопившися зуба¬ 
ми за; -я компаній» артільний, компанійський; 
-я на нйточке завислий на волоску; -я на рас- 
стоянии завжди на віддалі; -я нагло нахабний, 
зухвалий, і. дзиндзівер-зух; -я своегб вірний 
собі; -я свойх взглядов вірний своїм поглядам; 
-я (строгих,) правил вірний ('твердим) прави¬ 
лам; скрбмно -я скромний у поведінці; -я уве- 
ренно впевпевнений; еле -я на ногах © ледве 
несучи нбіи; 
-вшийся 0. 
ИЗДЕРЖАТЬСЯ (геть) вйгрошитися. 

ДЕРЗАТЬ важитися, мати відвагу; 
—й що /м" хто/ важиться 0, повен відваги, з-й 
на все, відчайдух, відчаяка, одчайдуша, пк від¬ 
важний, відчайдз/ш- /-душливий/, сміли-, зваж- 
лй-, дерзлгі-, загбнистий, ок дерзущий, дерз- 
новенний, спбвнений дерзань. 

ДЕРЗЙТЬ пащекувати, дава- волю язику, (в очі) 
цвіка-, ок кривослови-; 
—й що /ж" хто/ грубіянить 0, звиклий п., грубі¬ 
ян, лихосло'в, дзиндзівер-зух, чбрний рот, пк чо¬ 
рноротий, + ДЕРЗКИЙ; ± ГРУБИТЬ. 

ДЕРЗКИЙ загбнистий, завбїс-, (у мові) пащеку- 
ва-, різкгій на язик. 

ДЕРЗНОВЕННЬЇЙ дерзущий, спбвнен- дерзань. 
ДЙРЗОСТЬ: смбльїй до -ста сміливий - аж зух- 

валий. 
ДЕРМО в‘ лайно; д. собачье л. зілля собаче, не- 
дбїдок котячий. 

ДЕРН од з6 дернина; слой дерна шар дернгіни. 
ДЕРНОВАТЬ: —й що /ж" хто/ дернує, для дерну¬ 
вання, зайнятий -ям, дернувальник, пк дернува- 
льний. 

ДЕРУ ок в нбги [ребята - дбру хлопці - в нбги]. 
ДЕРУСИФИЮЩИЯ відмоскбвщення. 
ДЕСЕРТ у. заїдки; на д. на солбдке. 
ДЕСТАБИЛИЗЙРОВАТЬ о. вибивати /вйбити/ 

з колії. 
ДЕСЯТИКРАТНИЙ Є десятернгій; 
ДЕСЯТИКРАТНО вдесятеро. 

ДЕСЯТИ[ДВАДЦАТИ]ЗТАЖКА десяти[двад- 
цяти]верхівка. 

ДЕСЯТИЗТАЖНЬІЙ о. на десять поверхів, к. 
десятиверхий; д. мат стовбрхі матюки. 

ДЕСЙТОК зг десятка. 
ДЕСЯТИЙ: -ая водб на киселе (родич) через 
дорогу навприсядки. 

ДЕСЯТЬЮ десять по [д. два д. по два; д. три д. 
по три; д. десять д. по десять]. 

ДЕТАЛИЗЙРОВАТЬ: —й що /мС хто/ деталізує, 
с-и деталізувати, заглиблений у деталі, зайня¬ 
тий деталізацією, деталізатор, (опис) спбвне¬ 
ний подрббиць, пк деталізацій-, для деталізації; 
-йся/ньїй деталізований. 

ДЕТАЛЬ (події) подрббиця, (машини) часпіна. 
ДЕТВОРА ок дітлашні. 
ДЕТДОМ дитячий дім, г. сиротгінець. 
ДЕТДОМОВЕЦ дитдбмівець. 
ДЕТЕРМИНЙРОВАТЬ визнач/іти; 

—й що (мн хто) ~а 0, з-й вйзначити, м. детермі¬ 
нант, пк визначальний; 
-йся/-ьій детермінований, визначу-. 

ДЕТЙШКИ: -кам на молочйшко в' на підтрим¬ 
ку штанів. 

ДЕТИІЦЕ дітйсько. 
ДЕТОНЙРОВАТЬ детонувати; 

—й що (ж" хто) детонує, з-й ♦, для /схгільний 
до/ детонації, детонатор, п* детонаційний; 
-ьій детонований. 

ДЕТСКИЙ г. дітбчий, р. дитйнський; & ранньо- 
дитйнський; д. сад г. світличка. 

ДЕТСТВО дитячі /хлоп’ячі, дівчачі/ літа, (най- 
раннє) немовлятність; в -ве ф? змблку, малгім, 
дитйною. 

ДЕ-ФАКТО у. на ділі. 
ДЕФЕКТ недблік, гандж, (у машині) несправність. 
ДЕФИЛЙРОВАТЬ (перед ким) прохбдити па¬ 
радним маршем; 
--Й що (мн хто) дефілібє 0, рйдгій пройти п. м., 
пк парадний, о. на парадному марші. 

ДЕФИС иГ дефіс, у. рбзділка. 
ДЕФОРМЙРОВАТЬ псувати форму; 

—й що (мн хто) деформує 0, з-й /готовий/ де¬ 
формувати, деформатор, пк деформаційний, де¬ 
формувань-, для деформації; 
ДЕФОРМЙРОВАТЬСЯ втрачати фбрму; 
-йся/-ьій деформбваний, підда- деформації. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАТЬ(СЯ) ндк розосередж/у- 
вати(ся), <3* розосередити/ся); 
—й що (м" хто) ~ує 0, з-й /готбвий/ розосереди¬ 
ти, децентралізатор, розосереджувач, пк відце- 
нтрбвий, відосербдній, п. сепаратйстський; 
-йся/-ьій децентралізований, розосереджу-, під- 
ді- децентралізації. 

ДЕШЕВІТЬ дешевш/ати, спадати з ціни; 
—й що ~а 0, напівздешевілий, щораз дешевший; 
ПОДЕШЕВІТЬ упасти в ціні, спасти з -нй 0; 
-вший здешевілий /по-/, подешевіла-, $. 
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ДЕШЕВКА дешевинка, (- творчість) мбтлох, 
макулатура; по -ке запівдурно, запівдарма, за 
півціни, за безцінь. 

ДЕШИФРОВАТЬ дешифр/бвувіти /де-/; 
—й що (ми хто/ ~ує 0, з-й /готовий/ розшифру¬ 
вати, дешифратор, розшифровувач, ~увальник, 
пк -увальний, ~атор-, розшифрбвчий. 

ДЕЯНИЕ дія, діло, гі° поступбвання; героичес- 
кое д. пбдвиг; преступн- д. злочин. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: шпибнская /торговая +/ д. 
шпигунство /торгівля +/. 

ДЖУНГЛИ & пк джунглевий. 
ДЖИГИТОВАТЬ: --й що (м“ хто/ джигітує, зви¬ 
клий джигітувіти, джигіт, пх джигітувільний, © 
джигітуючи; ± ГАРЦЕВАТЬ. 

ДЖИГИТОВКА (дія) джигітування, (тип гар¬ 
цювання) джигітбва-. 

ДЗЕКАТЬ: -й що (м“ хто) дзека, звиклий /прй- 
вчений/ дзекати, дзекало. 

ДИАБЕТ: са'харньїй д. г. цукргіця. 
ДИАГНОСТЙРОВАТЬ стівити діягабз/у/; 

—й що (м“ хто) стівить діягноз 0, покликаний 
поставити д., діягнбст('ик/, пк діагностичний. 

ДИАМЕТР у. поперечник, з. прбмір. 
ДИАМЕТРАЛЬНО (різні) фР полярно. 
ДИАПАЗОН (знань +) ббсяг, п° обрій, ф? віяло 

[ширбким віялом розкйнулись слова прамови]. 
ДИАПОЗИТЙВ рк прбзірка. 
ДИВИТЬСЯ: д. чему дивувати; & перемся. 
ДИВО: зеленое д. розмай. 
ДИЗАЙН упривіблення /виробів, видань +/. 
ДЙКИЙ з. дйвий, п. чотиринбгий, о. ніби в лісі 
ріс, (голос) не свій. 

ДИКОВИНА: не в -ну не в дивоту, невдивовижу. 
ДИКОВИНКА гі° цікавинка. 
ДИКОРАСТУЩИЙ дикорослий, саморбслий. 
ДИКТОВАТЬ дикт/увати, наказувати, (свою во¬ 
лю) накида-, верховбди- над кіш, (на магнето- 
фон) наговбрюва-; 
—й що (мн хто) ~ує 0, с-и ♦, ~атор, пк ~увальний, 
вождйстий + %; -й услбвия звгіклий ♦ умбви; 
-йся/-ьш диктований, наказув-, накгід-, наговб- 
рюв-; -я обстоя'тельствами залежний від об¬ 
ставин, спонук/ув/а- обставинами. 

ДИКТОВКА: под -ку чью (діяти) під дудку чию/ 
кого. 

ДИКТОР г. заповідач. 
ДИЛЕММА о. одне з двох, абб-абб, як півень на 
плоті (куди стрибне?). 

ДИПЛОМ атестат вишу; получйвший д. ок оди- 
плбмлений. 

ДИРЕКТИВА у. настанова, вказівка, припис. 
ДИРИЖЙРОВАТЬ: —й що (мн хто) диригує, за¬ 
йнятий диригуванням, диригент, © диригуючи; 
&3' диригентура. 

ДИРИЖбРСТВО диригентура. 

ДИСГАРМОНЙРОВАТЬ г. ок дисонувати; 
—й що (лР хто) дисгармоніює 0, пк немилозвуч¬ 
ний, неспівзвуч-, дисгармоній-, какофоніч-, о. 
без складу й ладу. 

ДИСК кружіло; небольшбй д, кружалко, кружа¬ 
льце, з” дискетка. 

ДИСКВАЛИФИЦЙРОВАТЬ (фахівця) позбав¬ 
ляти /позбавити/ прав (гріти, лікувати +/; 
—й що (мн хто) дискваліфікує +, уповновіже- 
ний /г. уповажне-, управне-/ дискваліфікувати, 
пк дискваліфікаційний; 
-йся дискваліфікований, позбівлю- прав. 

ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ дискредит/увати, знес¬ 
лавлю-; 
—й що (мн хто/ ~ує 0, з-й ♦, для -іцїї, зайнятий 
-ією, знеславлювач, пашпбжник, пк -аційний+%; 
-йся/-мй дискредитбваний, знеславлю-, підда- 
дискредитації. 

ДИСКРИМИНЙРОВАТЬ обмежувати праві; 
—й що (мн хто) дискримінує 0, звйкпий дискри- 
мінувіти, для дискримініції, зійнятий -ією, 
спрямований на дискримінацію, обмежувач 
прав, пк дискримінаційний; 
-йся дискримінований, обмежу- у правіх; 
ДИСКРИМИНИРОВАННЬІЙ дискримінова¬ 
ний, ф? упослідже-. 

ДИСК[П]УТЙРОВАТЬ обговорювати, бріти у- 
часть у диспуті, вбстгі /н3 розвбдити/ дискусію; 
—й що (мн хто/ дискутує 0, звйкпий ♦, учісник 
дискусії, зійнятий -ією, диспутінт + спорящий; 
-йся/-ьій дискутбваний, обговорю-, пк дискусі¬ 
йний. 

ДИСЛОЦЙРОВАТЬ (військо) розташовувати, 
розміщати; 
—й що (мИ хто/ дислокує 0, поклйканий розміс¬ 
тити, для дислокіції, зійнятий -ією, пк дислока¬ 
ційний + %; 
-йся/-ий дислокбваний, роміщу-, розташбву-. 

ДИССЕРТАЦИЯ (доповідь) г. розпріва. 
ДИСТАНЦИЯ віддаль, відстань, (у спорті) дис- 
тінція; д. огрбмного размера дистінція на прб- 
стяж незміренна. 

ДИСТИЛЛЙРОВАТЬ: ~й що (мн хто) дисти- 

ЛК)Є, для дистиляції, зійнятий -ією, дистилятор, 
пк дистиляційний + %; 
-йся/-ьій дистильбваний, підді- дистиляції. 

ДИСЦИПЛИНЙРОВАТЬ дисциплін/увіти; 
—й що (лР хто/ ~Ує, поклйканий ♦, © ~уючи; 
-йся дисциплінбваний. 

ДИТЯ: достбйное д. родителей Р о. яблуко від 
яблуні. 

ДИФТЕРИТ у. ббклад. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ: д. закупочних и сда- 
точ- цен диференціація цін купівлі та здічі. 

ДИФФЕРЕНЦЙРОВАТЬ диференці/ювіти, гі° 
розчленбвува-, розклад- на частини 
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—й що (м" хто) ~ює 0, з-й ♦, розчленбвувач, ди¬ 
ференціатор, п" -довільний, розчленувань-; 
-йся/-ьій -йований, розчленбву-, підца- ~юван- 
ню. 

ДИЧАТЬ: -й що (мн хто) дичіє, с-и дичіти, на- 
півздичілий, вже майже здичі-, щораз дикіший; 
ОДИЧАТЬ: -вший здичавілий. 

ДИЧЙТЬСЯ (кого) сахатися; 
‘ -йся що (лС хто/ цурається 0, дикун, пк дйкий 
формува- про що; д. в памяти пам’яті-; д. в по- 
виновбнии трима- в покорі, ма- гору над кіш; 
д. в поле зрйния мі- на оці, не спускі- з ока, мі- 
в пблі збру; д. в страхе застрашува-, скбвува- 
страхом, тероризуві-; д. в тисках трима- в шб- 
рах; д. в умі /голові/ ма- на думці; д. кімень за 
пізухой носи- /ма-/ камінь за пазухою; д. курс 
на что прямува- до чого-, д. на почтіітельном 
расстоя'нии не підпуска- заблизько; д. нос по 
ветру чу-, відки вітер віє; д. отвіт перед кем 
става- на суд перед ким-, д. пари іти в заклад, д. 
би- парі; д. под каблукбм тримі- під пантбфл- 
ею; д. под иаблюдением ф. трима- на мушці; д. 
под стекля'нньїм колпакбм здува порохгі з; д. 
речь ма- слбво, промовля-; д. себгі з. повістися 
[как лучше д. с. як ліпше п.]; д. себя в рукіх 
тримати себе в шорах; д. совет ради- раду; д. у- 
хо вбстро начуватися; д. упіки на макушке ог¬ 
ляді- на задні колеса; д. хвост труббй тримати 
хвіст бубликом /угору/; д. язьік на пріівязи на¬ 
кину- вуздечку на язгік; -жй кармін (шйре)! 
сподівайся!, держй в обидві жмбні!, п° знайшов 
дурних!, таде!; держгі-лови! держгі-хапай!; 
--Й що їм" хто/ трима 0, звиклий тримати, з-й 
/призніче-/ утргіма-, держітель, тримайло, к" 
тримач, пк підтримкбвий, держкгій, о. з чим у 
руках [-й евену із свічкою в р.], ск -держець [-й 
залог заставодержець], держй- [держидерево], 
© триміючи, вхопивши рукбю, взявши в руки 
/під своіб владу/; -й в когтгіх що трима в ла¬ 
пах; -й в кулаке міючи у жмені; -й в курсе че- 
го що дай зніти /інформує/ про що; -й в секрі- 
те з-й тримі- в секреті, держкйй на язгік; -й в 
стріхе з-й застріши- /ску- страхом, стероризу- 
ві-/; -й в уме з думкою; -й кімень за пгізухой 
з каменем у пізусі; -й курс на = -й путь в; -й 
на прйвязи звиклий трима- на припоні; -й на 
примете що має на прикметі /замітці/; -й парй 
о" закладайло; -й под каблукбм що має під пан- 
тбфлею; -й под караулом взйвнш під варту; -й 
под стеклгінньїм колпакбм що здува порохгі 
з; -й пброх сухгім готовий до ббю; -й путь в 
подорожінин до, на шляху до; -й руку чью го¬ 
товий тягтгі рУку за ким-, -й себгі в руках зав¬ 
жди стргіманий /зібра-/, з-й трима- себб; -й слб¬ 
во госпбдар слова, держкгій на слбво; -й шгі- 
шку нгіголо з огбленою шаблею; -й зкзамея = 

зкзаменующийся; вьісокб -й зна'мя з вгісоко 
піднесеним прапором; 
-вший 0; 

ДЕРЖАТЬСЯ (правил) додержувати, (на людях) 
вестися /б* повісти-/, фР стояти [на ком свет 
-тея на кбму світ -їть]; д. вместе триматися ку¬ 
пи /вкупі/; д. в секрбте не розголбшуватися; д. 
в ценб не спадати з ціни; д. вьіжидательно ви- 
чікува-; д. друг друга = д. вместе; д. заоднб с в 
одгін гуж тягтгі з; д. нагло мало в очі не плюв- 
і-; д. на повбрхности бу- на плаву, не потопі-; 
д. на почтительном расстоя'нии не наближа¬ 
тися заблгізько; д. своегб /свогіх взглядов/ сто¬ 
яти на евбму, тблько -гісь! (так швидко) аж 
гай шумгіть!, аж пір’я летить!, (такий якісний) 
в1 кудгі твоє діло!; (тш) что тблько -гісь що аж 
ну, (так, що аж)-, формуві- про що; д. в памяти 
пам’яті-; д. в повиновении тримі- в покорі, 
мі- гбру над ким; д. в поле зрения ма- на оці, не 
спускі- з ока, мі- в полі збру; д. в страхе за- 
стрішува-, екбвува- стріхом, тероризуві-; д. в 
тискіх тримі- в шбрах; д. в умі /голові/ мі- на 
дУмці; д. кімень за пізухой носгі- /мі-/ камінь 
за пізухою; д. курс на что прямуві- до чого; 
д. на почтіітельном расстоянин не підпускі- 
заблгізько; д. нос по ветру чу-, відки вітер віє; 
д. отвіт піред кем стіва- на суд перед ким; д. 
пари ітгі в заклід, д. бгі- парі; д. под каблукбм 
тримі- під пантбфлею; д. под наблюдінием ф. 
тримі- на мушці; д. под стеклгінньїм колпа¬ 
кбм здуві порохгі з; д. речь мі- слбво, промов¬ 
ля-; д. себгі з. повестися [как лучше д. с. як лі¬ 
пше п.]; д. себгі в руках триміти себі в шбрах; 
д. совіт ріди- ріду; д. Ухо вбстро начувітися; 
д. ушки на макушке огляді- на задні колеса; 
д. хвост труббй триміти хвіст бубликом /угб- 
ру/; д. язьік на пріівязи накгіну- вуздічку на я- 
згік; -жгі кармін (шгіре)! сподівійся!, держгі в 
обгідві жмені!, п° знайшбв дурнгіх!, та де!; дер- 
жи-лови! держгі-хапій!; 
—й що їм" хто/ тримі 0, звгіюгай триміти, з-й 
/призніче-/ утргіма-, держітель, тримійло, /с" 
триміч, пк підтримкбвий, держкгій, о. з чим у 
рукіх [-Й свечу із свічкою в р.], ск-держець [-Й 
залог заставодіржець], держгі- [держидерево], 
© триміючи, вхопгівши рукою, взявши в руки 
/під свок5 вліду/; -й в когтгіх що тримі в лі- 
пах; -й в кулаке міючи у жмені; -й в курсе че- 
го що дає зніти /інформує/ про що; -й в секрі- 
те з-й тримі- в секреті, держкгій на язгік; -й в 
страхе з-й застріши- /скУ- стріхом, стероризу- 
ві-/; -й в умі з думкою; -й кімень за пізухой 
з кіменем у пізусі; -й курс на = -й путь в; -й 
на пргівязи звгіклий тримі- на припбні; -й на 
примете що міє на прикметі /зімітці/; -й пари 
о" закладайло; -й под каблукбм що міє під пан- 
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тбфлею; -й под караулом взявши під вбрту; -й 
под стеклйнньїм колпакбм що здув Я порохй 
з; -й порох сухим готовий до ббю; -й путь в 
подорожбнин до, на шляху до; -й руку чью го¬ 
товий тяглі руку за ким; -й себгі в руках зав¬ 
жди стриманий /зібра-/, з-й тримб- себе; -й сяй¬ 
во госпбдар слбва, держкгій на слбво; -й мі¬ 
шку нбголо з огбленою шаблею; -й зкзбмен = 
зкзаменующийся; високо -й знамя з вйсоко 
піднесеним прапором; 
-вший 0; 
ДЕРЖАТЬСЯ (правил) додержувати, (на лю¬ 
дях) вестися /дк повести-/, фР стояти [на ком 
свет -тся на кому світ -їть]; д. вместе тримати¬ 
ся купи /вкупі/; д. в секрете не розголбшувати- 
ся; д. в цепе не спадати з ціни; д. вижидатель- 
но вичікува-; д. друг друга = д. вместе; д. за¬ 
одно с в один гуж тягти з; д. на'гло мано в очі 
не галова-; д. на повбрхности бу- на плаву, не 
потопа-; д. на почтйтельном расстоя'нии не 
наближатися заблизько; д. своегб /свойх взгля- 
дов/ стояти на свбму; тблько -йсь! (так швид¬ 
ко) аж гай шумгіть!, аж пір’я леліть!, (такий 
якісний) в' кудй твоє діло!; /так/ что тблько 
-йсь що аж ну, /так, що аж/; до кого, дикува¬ 
тий, вовкува-; -я людей відлюдько, відлюдьку- 
ватий, дгікий до людей. 

ДИЧЬ звірині 
ДЛИНА (маршруту) прбстяж, прбтяг; во всю 

-ну, по всей -не у всю довж; взавдбвж/ки/; 
ДЛИНОЙ завдовжки. 

ДЛИННОКЛ ЮВ ЬШ довгодзьобий. 
ДЛИННОТА; ДЛИННбТЬІ словесні гімалаї, 
ряснослів’я. 

ДЛЙННЬІЙ с. предовженний; д. язик у кого 
язикатий хто; 
ДЛИННЕЙШИЙ, ДЛИННЮІЦИЙ найдбв- 
ший, довженний, довж/ел/ез-, дбвгий-/пре/дбв- 
гий, (твір) розвбзистий. 

ДЛЙТЕЛЬНЬІЙ: бблее д. зг дбвший [по дбвшій 
мовчанці]; -ое время фР дбвгі рбкгі, дбвгими 
роками, дбвго-предбвго. 

ДЛЙТЬСЯ: что-то длйтся шігка в'яжеться; 
-йся що трива 0, розтягнений, пк тривалий, тя¬ 
глий, г. тяглий; дблго -я забарний; бесконеч- 
но /веч-/ -я нескінченний, безконеч-, нікбли не 
скасб/ву/ва-, дбвгий як вік, ш. вічно триваючий. 

ДЛЯ на [д. пйсем на листй], як на [как для Жа¬ 
шкова як на Жашків], під [для тогб времеии 
під ту пору], д. до [д. чтения до чйтання]; д. 
меня' /тебй +/ фр. мені /тобі +/; д. тогб на те; д. 
тогб, чтббьі щоб, д. аби; для согласовбния, 
изучб- +/ щоб узгбдити /вйвчи- +/; нб для чего 
нема до чого. 

ДНЕВАЛИТЬ чергувати; 
-й що (мн хто/ чергує 0 я‘ черговій, днюва¬ 

льний, о. на чергуванні, на днювбльстві. 
ДНЕВАТЬ: д. и ночевать пропадати дні та нбчі; 

—й и ночующий дні та нбчі де. 
ДНЕМ серед білого дня, д. по дню; д. и нбчью 
день і ніч, як день, так ніч; д. с огнем (не знай¬ 
ти) із свічкою в руках. 

ДНО: подійне д., підтекст, двозначність; с само¬ 
го дна з найнижчого низу, ± АЛЮЗІЯ. 

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЬІЙ: -ое судно поглйб- 
лювач /дна/. 

ДО фР перед, з-перед [до войньі п. війнбю, з-п. 
війни], по [до краев по вінця], з [душ до соро¬ 
ка душ із сорок], блгізько, майже [зал вмещбет 
до ста душ збл/я/ вміща близько ста /майже 
сто/ душ]; до густбго состоя'ния (терти) на¬ 
глого; до речі ок до місця; до седьмбго колена 
(карати) до найдальших нащадків; до твердо¬ 
го состоя'ния (морозити) натвердо; до тогб (о- 
бжерся) аж так; до тогб, что аж [гнул до т., ч. 
слома'л гнув, аж зломйв]; до тогб какой, что... 
такий який, що... [до т. глуп, что... такий дур¬ 
ний, що...]; до чегб а що /вже/ [до ч. простбр- 
ньій! а що просторий!], страх який [до ч. зол с. 
я. злий], фР Господи /Боже/ якйй! [до ч. хоро- 
шб, до ч. красива! Г., яка хорбша, Ббже, яка 
гбрна!, та якая ж хорошая, яка чепурненька!], 
ну й [д. ч. глуп ну й дурний], нащо вже > ЧТО; 
не до чего кому не в голові кому що; 
ДО ТЕХ ПОР: до тех пор, покб дбти, аж дбки, 
дбти, дбки, аж дбти, дбти, поки не, фР аж пбки 
[терпели до тех пор, покб не узнали терпіли 
аж пбки не дізналися]; до тех пор, нока не аж 
[и длйлось д. т. п., нока не рассвелб і тяглбся 
- аж розвиднилось]. 

ДОБАВКА о. підкидна карта. 
ДОБАВЛЯТЬ додавати, докида-, долуча- /-учу- 
ва-/, дошпосбвува-, підхлібля-; 
—й що (мИ хто/ додає 0, радий /готбвий/ додати, 
звйкпий /с-и/ додава-, пк - %; 
-йся/-ий додбваний, доплюсбвув-, долучув-, 
дол^ч-, докид-, доклбдув-, (до слів) дотбчув-, 
докид-; 
ДОБАВИТЬ (до чого Іглини +// намішати у 
що; д. от себя вкгіну- й свого п’ятака, домалю- 
ва- рбги й нбги, г. в/в/ергну- від себе; д. к чему 
г. ф. наштукувб- чим; 
ДОБАВИТЬ/СЯ/ доточити/ся/. 

ДОБЕГАТЬ: —й що (мн хто/ добіга, з-й добігти, 
звйклий /с-и/ добіга-, добігбйло, ок добігли. 
ДОБІГАТЬСЯ: -вшийся 0. 

ДОБИВАТЬ: -й що (мн хто/ добивб, поклика¬ 
ний /з-й, зм-й/ добити, пк = %; 
-шй добиваний. 

ДОБИВАТЬСЯ вимагати, доправлятися, допев- 
ня-, достукува-, (настирливо) стикати в усі две¬ 
рі, (відповіді) допитуватися, (мети) досягати, 
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доходи-, здобува- /осягі-, виббрюва-/ що, (чог- 
о) прагну- (здобу-,), ок запобіга- [д. благосклбн- 
ности /поощрения/ у кого запобіга- ласки у]; 
д. вьісбкого кічества роби- на совість; д. ми- 
лости запобіга- ласки; д. признання (на допи¬ 
ті) вибива- правду; д. расположения о. стели¬ 
тися приязню; д. успеха мати успіх; д. ціли ітй 
до мети; 
-йся що (м" хто) домагається 0, зм-й /з-й/ домо¬ 
гтися, звиклий /с-и/ домага-, борець, шукач, г. 
здобувець, (прав) виббрювач, пк жадущий, жа¬ 
дний, (уперто/ спраглий, © вимагаючи; -я лю- 
бвй (уперто/ спраглий люббви, жадущий /спра¬ 
глий/ кохання; -я люббй ценбй готовий здобу- 
за всяку ціну; -я от кого © з вимогами до; -я 
расположения запобігай ласки; -я своегб бо¬ 
рець за своє; -я ціли спраглий осягтй мету; 
ДОБЙТЬСЯ вистаратися, осягтй /придба-/ що, 
доскбчи- /дійтй, прийтгі до/ чого; (криком) вгік- 
рича-; (плачем) взя- сльозбю; (посади) вгієдна- 
що, з" доп’ясти (ся/ чого; д. чего-либо Ф? взяти 
[д., разжалобив взя- сльозбю]; д. криком взя- 
кргіком; д. лестью взя- лестощами; д. мольба¬ 
ми доблагатися; д. непревзойденньїх /чрезвьі- 
чайн-, небьівал- +/ успехов /результат-/ спій- 
ма- Ббга за бороду; д. расположения запобіг- 
ласки, придба- ласку; д. с большгіми усйли- 
ями видер- із зубів; д. своегб доскбчи- /допевни¬ 
тися, дійтй, доп’ясти, докона-/ свбго; д. своей 
цели прийтй до фінішу; д. согласия /тблку/ ді¬ 
йтй згбди /пуття/; д. тблку (питавши) допита¬ 
тися; д. успйха (в жгізни/ мати успіх, (далеко 
піти/; не д. тблку вхопй- шйлом патоки; труд¬ 
но д. куда високі порбги де; не -ешься успеха 
('далеко/ не розженешся; 
-вшийся 0; не -я ответа © не діставши відпо¬ 
віді. 

ДОБИРАТЬ добирати, дозбйрувати; 
—й що (мн хто/ добира 0, звйклий /с-и/ ♦, зайня¬ 
тий дббором, добирач, дозбйрувач, ск добирай- 
[добирай-рештки]; 
ДОБИРАТЬСЯ (куди) діставатися, добува-, 
(до істини) докбпува-, дошукува- чого; 
-йся/-ьій добгіраний, дозбйрув-; -я (куди) що ді¬ 
стаються 0, р-й /мівши намір/ дістатися, подоро¬ 
жанин, шукач, о. на шляху до, близькій до чого; 
ДОБРАТЬСЯ дістатися 0, з" допха-, (не конче 
своєю волею) прибй-; д. до смьісла дорозумі-; 
д. до кого (допекти кому) дістати кого; д. до 
койці о. досяглі дна. 

ДОБЛЕСТНЬІЙ звитяжний, ЗВИТЯЖЛИВ-. 
ДОБЛЕСТЬ звитяга, геройство, ГЕРОЇЗМ, 
ДОБРАЧНЬЕЙ ок передподружній. 
ДОБРЙТЬ ставати добрішим; 

—й що (мн хто/ добріша +, чимраз добріший; 
ПОДОБРЕТЬ: -вший подобрілий, 0; 

РАЗДОБРЕТЬ набрітися тіла; 
-вший погладшалий, розглад-, розтовсті-, роз- 
кбханий, 0. 

ДОБРО1 гараздй [нет худа без добрі нема 
бідй, щоб не вййшли гараздй]; от -рі -рі не 
йщут в ран5 рію не шукіють, від добра не тіка¬ 
ють; не к -рУ не перед добром, не на добрб; іто 
не к -ру це недббрий знак; 
ДОБРОМ (притягти) ласкою, (віддати) по- 
дбброму. 

ДОБРО2 майно. 
ДОБРОВОЛЬНО о* охотою. 
ДОБРОДЕТЕЛЬННЙ ок добронбсний; -ая ду¬ 
ші спасенна душі. 

ДОБРОДУШНЬІЙ з. добротлгівий. 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО ок сердечно, з відкрй- 
тим сірцем; 
ДОБРОЖЕЛАТЕ ЛЬНЬІЙ прн доброзйчлйвий; 
приязний. 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ доброзйчливість, 
ок доброзгіччя. 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВОВАТЬ сприіти чому; 
—й що (мн хто/ зичить добрі 0, доброзгічли- 
вець, пк доброзйчливий, сповнений доброзйчч- 
я; ± содействующий. 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЬІЙ цд якісний. 
ДОБРОПОРЙДОЧНЬІЙ <ф безгрішний. 
ДОБРОСЕРДЕЧНИЙ ок несварлйвий. 
ДОБРИЙ © славний [д. мільїй слівний хлопа- 
ка], (пащпорт) дійс-, (тон) пристбй-, (хліб) я- 
кіс-, (смак) вйтонче-; & (доброт-) добрячий, 
добренний; чегб -ого дивйсь! [він, д.!, скіже]; 
-ое стірое время добрі старі часй; будьте 
/столь/ добрьі будьте /такі/ дббрі; 
ДОБР: бить может, Вьі будете столь добрій 
може, Ви зробите аж таку ліску, 
ДОБРЕЙШИЙ ок добрий з добрих, дббрий- 
предббрий, жґ такйй добрий, такйй добрий. 

ДОБИВАТЬ здобувати; д. борьбій виббрюва-; 
д. с большим трудім добуві- з-під землі; 
—й що (мИ хто/ здобуві 0, з-й /поклйка-, зм-й, 
готовий/ здобути, с-и /мастік/ ♦, (роз/добудько, 
г. здобувець, к" добувіч, пк /ви/добувшій, здо- 
бувчий, добйчливий, ск здобудь- [здобудь- 
гріш]; -й борьбій виббрювач; -й свойм горбім 
здобувець влісним горбом /хребтбм/; 
-йся/-ьій (з/добуваний /ви-/; -ьій борьбій ви- 
ббрюваний. 
ДОБЬІТЬ (тяжкими заходами) вйколотити; д. 
что доскбчити чого; д. колдовствім вйчару- 
вати; д. обміном вгішахру-. 

ДОБИТЧИК г. здобувець. 
ДОБЬЇЧА роздобуток [на роздобутки = на про'- 
мьісльі]. 

ДОВЕДЕНИЕ: д. до сведения доведення до ві¬ 
дома, д. удовідне-. 
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ДОВЕДЬШАТЬСЯ довідуватися, гд вивідува-. 
ДОВЕРЕННОСТЬ ок вірчий лист. 
ДОВЕРЕШШЙ і. сповірник; -нное лицб спо- 
вірник /ж' -ниця/, <ф права рука. 

ДОВЕРИЕ: оказа'ть д. виявити /не злегковажи-/ 
довіри, не стопта- д.; на взаймиом -ии на віру; 

ДОВЕРЙТЕЛЬ ок віродавець. 
ДОВЕРЙТЕЛЬНО ок втаємничено, г. довірбч-; 
ДОВЕРЙТЕЛЬНЬШ вірчий, г. довірбчний. 

ДОВЕРШЕНИЕ: в д. всегб плюс /на додаток/ 
до всьбго, ЖҐ тут ще й те. 

ДОВЕРЯТЬ довіряти, прийма- на віру, /с/по-ві- 
ря- /упевнитись/ на кого; д, не проверйя віри¬ 
ти на слово; не д. кому не мати віри до кого; 
—й що (мн хто/ довірі 0, звгіклий ♦, спбвнений 
довіри до, ймовіра, ю. довіритель, віродавець, 
пк довірливий, о. з довірою до; 
ДОВЕРИТЬ (секрет /кому!) довіритися кому, 
зради- перед ким', 
-йея/-ьій довірюваний, з. довіря-; -я легковір-, 
неспокуше-, (кому) з-й зрадитися перед ким-, 
ДОВЙРЕГГЬСЯ (кому) зрадитися пбред ким 0. 

ДОВЛЕТЬ (над ким) д. тяжіти; 
--й 1. достатній, 2. д. тяготениций. 

ДОВОД аргумбнт. 
ДОВОДИТЬ допроваджувати, т. викінчу-; д. до 
чого призводити /спричинятися/ до, спричиня¬ 
ти що; д. до б&пого калбния розжарювати до 
білого жбру, п. довбди- до чбртиків, дк доіс- до 
печінбк; д. до исступлбния довбди- до нестями 
/до шалу/; д. до конца что дава- раду чому; д. 
до ручки довбди- до краю; д. до сведения по- 
дава- до відома, сповіща-, інформува-; д. до со- 
вершенства досконали-; не доведй Господь 
хай Бог мйлує; 
—й 1. що (мИ хто/ довбдить 0, з-й довбстй, зви¬ 
клий довбди-, допроваджувач, ок /до/водій, пк 
т. викінчувальний, 2. що призвбдить до 0, з-й 
спричингіти, призвідець, спричйнник; -й до бе- 
лого каления розжарювач до білого жбру, п. з-й 
доїсти до печінбк; -й до концб что з-й да- раду 
чому; -й до сведения інформатор; -й до совер- 
шенства зайнятий досконаленням; 
-йся/-ймьій довбджуваний, допроваджу-, викі¬ 
нчу-; -я (родичем) що доводиться; 
ДОВЕСТЙ: д. до изнеможбния ухбркати; д. 
До ручки /до гнбели/ занапастй-; д. до толку 
/надлежащего состояния/ довести до діла /до 
рбзуму/; д. до свбдения пода- /довести/ до ві¬ 
дома, гд удовідни-; 0; не д. до добра' призвестй 
До лйха; 
ДОВЕДЕНИМИ: д. до изнеможения ухбрка- 
ний. 

ДОВОЛЬНО: д.! гбді!; д. високо височенько; д. 
давнб давнень-, <ф не відсьогбдні; д. далеко 
далеченько; д. мнбго багатель-, чимало; д, об 

бтом гбді /буде, дбсить/ про це, менше з тим; д. 
широкий /висб- +/, широченький /височе- +/; 
с меня д. /бтого/ вже маю дбсить /цього/; 
ДОВбЛЬНЬІЙ <ф заспокбєний; д, чем вдовб- 
лений з чого. 

ДОВбЛЬСТВИЕ утрймання [на -ии на -анні]; 
вещевбе д. одяг, уніформа; пищевбе д. харчі, 
харчування, ок прохарчбва-; суточное д. добові 
забезпечення; постбвить /зачислить/ на веще¬ 
вбе /пищевбе/ д. > ЗАЧИСЛЯТЬ; снять с -ия 
припинити забезпечення. 

ДОВОЛЬСТВО благодать; жить в -ве не знати 
горя, жйти, не знавши горя. 

ДОВбЛЬСТВОВАТЬ: -й кого чем що (м“ хто/ 
постачб кому що, постачальник, пк постачаль¬ 
ний, в* постачай [постачай-сам-себе]. 

ДОВбЛЬСТВОВАТЬСЯ (де) забезпечуватися, 
годувй-, (чим) обходи-, бути щаслгівим /сйтим/; 
-йся (де) забезпечуваний, годб-, (чим) вдовбле- 
/за-/, сйтий; -я мальїм сйтий малгім. 

ДОГАДЬШАТЬСЯ здогад/уватися, додумува-; 
-йся що (м“ хто/ ~ується 0, з-й ~ати-, с-и ♦, шви¬ 
дшій на~и, ~ько, пк -ливий, кмітлгі-, порйдли-; 
ДОГАДАТЬСЯ дорозумітися 0, о. ляснути /се¬ 
бе/ по лббі. 

ДОГЛАДЬШАТЬ: —й = догризающий. 
ДОГОвАрИВАТЬ (кого) виєднувати; (до кінця) 
домовля-, договбрюва-; 
ДОГОВАРИВАТЬ/СЯ/ о" єднати/ся/; 
—й 172. що (мн хто/ договорює 0, 1. поклйка- 
ний договорйти, 2. змуще- договорйти; 
-йся/-ьій 172. договбрюваний, домбвлю-, 1. ви- 
єдну-, і. договірнйк, учас- угбди, пк договірнйй, 
2. доказува-; -я 3. що (м“ хто/ добалакується 0, 
з-й наговорйти зайвого; -иеся сторони партне¬ 
ри, договірні стброни, учасники угбди; 
ДОГОВОРЙТЬСЯ: д, о чем с кем вйговорити 
собі ЩО у КОГО [-ЙЛСЯ с ним о мешкб виговорив 
собі у ньбго мішок]. 

ДбГОВбР угбда; по -бм згідно з угбдами, на 
підставі угод; д. дорбже денег слово паче ірб- 
шей, сказав слбво - бережй /йогб/!. 

ДОГОВОРЕННОСТЬ домбвлення; по -ти за до- 
мбвленням, на домбвлення, © домовившись. 

ДОГОЛА (роздягти) до тіла. 
ДОГОНКА р. догбня, догін; в догбнку /вдогбн- 
ку/ в догбню, вдогін, навздогін. 

ДОГОНЯТЬ наступати /насіда-/ на п’яти, спобі- 
гі-; слеза слезу -йет сльоза сльозу побива; 
—й що (лґ хто/ наздоганя 0, зм-й /з-й/ наздо¬ 
гнати, спобігач, ок догбнець, пк навздогінний, 
спобігацький + %, о. вже на п’ятах у кого, © 
наздоганяючи; 
-ьій спобіганий, /наз/догбнюва- 0. 

ДОГОРАТЬ догоріти, попел/іти; 
—й що ~іє 0, покинутий ♦, напівзгаслий, пк за- 
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гасущий, о. вже мійже спопелілий /вйгас-, 
згас-/, напівзгорі-, ск догоряй- [-ая свеча догор- 
яй-свічка]. 

ДОГРЬІЗАТЬ: —й що (м" хто/ догриза, звгіклий 
/с-и/ догризати, гризун, ± грьізущий. 

ДОДЙЛЬІВАТЬ докінч/увати; 
—й що (м" хто/ ~ує 0, поклгіканий /зм-й/ доро- 
бгіти, пк-%,© доробляючи; 
-йся/-ьій дороблюваний, докінчу-, о. у доробці. 

ДОДУВАТЬ : /ЗА-/; ДОДАТЬ подмухати, дк -ну-. 
ДОДУМЬШАТЬ додумувати; 

—й що (мн хто/ додумує, з-й додумати, с-и ♦; 
-йся = догадьівающийся; 
ДОДУМАТЬСЯ дорозумітися; д. самому ді¬ 
йти свойю головою. 

ДОЕЗЖАТЬ: —й що (м“ хто) доїздйть 0, звиклий 
/с-и/ доїздгіти, доїжджінин, доїжджачий. 

ДОЖДЕОБРАЗНЬІЙ дощйстий. 
ДОЖДИТЬ; ЗАДОЖДЙТЬ н° роздощйтися. 
ДОЖДЬ & дощисько; идет д. ок дощить; зали¬ 
тий -ями задбщений. 

ДОЖИВАТЬ дожив/ати; 
--й що (мн хто/ ~а, покинутий ♦, © ~аючи; -й 
век на схилі віку, на скінчу життя; -й послед- 
ние дни 1. при кінці віку, 2. на Божій дорозі; 
ДОЖИТЬ: д. до прекло'нньїх лет дожйга до 
похилого віку. 

ДОЖИДАТЬ очікувати, сподіватися [-ій! споді¬ 
вайся!]; 
—й/ся/ що (мн хто) очікує 0, звгіклий чекати на, 
наставлений дочекатися, © чекаючи на, у че¬ 
канні на; 
ДОЖДАТЬСЯ ок діждати свого. 

ДОЗВОЛЕНО: не д. не вільно. 
ДОЗВОЛЙТЬ > ПОЗВОЛЯТЬ; 

-йся дозволений, (можливий) дозволенний. 
ДОЗЙРОВАТЬ дозу/вати; 

—й що (мн хто/ ~є, звиклий ♦, для -вання, зайня¬ 
тий -ям, -вальник, /річ/ дозатор, пк дозувальний; 
-йся/-мй дозований. 

ДОЗНАВАТЬСЯ дізна/ватися, доскіпуватися; 
-йся що (лС хто) -єгься 0, покликаний /міючи 
намір/ -л’ися, 6 на довідках, ± доискивающийся. 

ДОЗОР стежа, © стежовйй, дозорчий; 
ДОЗОРНИЙ (- службу) стежовйй. 

ДОЗРЕВАТЬ зріти, спіти; 
—й/-ьій що зріє 0, дозріваний, напівдозрілий, 
майже достйг-, щораз спіліший, у стадії дозрі¬ 
вання, на шляху до зрілости, пк доходжалий, 
от-бг висе зрілий. 

ДОЗЬІВАТЬСЯ :/ВИ-/; докликатися /дк доклйк-/. 
ДОЙГРЬІВАТЬ/СЯ/: ~й що (лГ хто/ дограй, зм-й 
дограти, спонука- /заохбче-/ догравати; 
-йся догріваний, (- партію шахів) залишений, 
(щоб) дограти, пк недбграний; 
ДОИГРАТЬСЯ: доигрілся! достукався!, добі- 

га-!, доскака-!, догуля-! +. 
ДОЙСКИВАТЬСЯ доскіпуватися, докбпува-, € 
доглупува-, (питавши) допшува-, (причини) до- 
хбдити, шукі-, вишукува- /роз-/, с. глйбше ко¬ 
пі-, фР далеко ходи- [зачім д.? ніщо д. х.?]; 
-йся що (м" хто) дошукується 0, готовий /по¬ 
клгіканий/ дошукітися, зійнятий пбшуком, шу¬ 
кач, пк доскіпливий, ок пошукли-, © шукіючи, 
у пошуках; 
ДОИСКАТЬСЯ (кого) допитітись до, (чого) 
напитіти що. 

ДОЙТЬ: —й що (лС хто) доїть, постівлений до¬ 
їти, дояр /ж‘ -ка/, доїпець, пк доїльний. 

ДОЙНЬІЙ: -ая корова п. (©, що) фР золоті дно. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (наочне) свідчення, р. сві¬ 
доцтво, (в диспуті) аргумент; д. чего доказ на 
що; в д. на доказ; віские -ва переконливі до¬ 
кази +; -ва того докази на те. 

ДОКАЗЬЕВАТЬ довбди/ти їм, переко'нува- їх; 
—й що (лґ хто,/ -ч'ь 0, звгіклий ♦, поклгіканий до¬ 
вістгі, для доведення, зайнятий -ям, докіжчик, 
пк доказовий; -й на деле з-й довістгі ділом; -й 
своє превосхбдство схильний ♦ свою вгіщість; 
-йся/-ьій довбджуваний, у стідїї доведення, пк 
доказовий; 
ДОКАЗАТЬ: д. на діле довістгі ділом; д. на 
фіктах довістгі фактами; д. своїй справедли- 
вость усправедлгівитися; 
-мй довбджуваний, перекбну-, пк довіднгій. 

ДОКАПЬІВАТЬСЯ: -йся 1. докбпуваний, 2. до¬ 
искивающийся. 

ДОКАТЬІВАТЬСЯ: -йся докочуваний, що до¬ 
кочується; 
ДОКАТЙТЬСЯ: д. до чего /до преступления/ 
зійтгі на що /на злочгінство/; 
-вшийся до що зійшов /готбвий/ на, на гріні 
чого. 

ДОКЛАД: без -да не входгіть вхід післй дбзволу; 
по -ду (дебати) на дбповідь. 

ДОКЛАДЬІВАТЬ доповідати, рапортуві-, відда- 
ві- ріпорт, донбси-, (до чого) додаві-, долучі-; 
—й 1. що (мн хто) ~і 0, р-й доповістй, допові- 
діч, рапортодівець, інформітор, н1 донбщик, пк 
рапортодівчий, інформіторський, 2. що докла¬ 
ді 0, докладіч, кладій, кладільник, пк = %; 
-йся/-ьій 1. доповіданий, рапортбва-, донбшу- 
ва-, повідбмлюва-, 2. докліда-, долуча-, додіва-; 
ДОЛОЖЙТЬ фР зголосгіти; -жу я Вам вст ска¬ 
жу я Вам, тріба Вам зні-; осмілюсь д.! в" зго- 
лбшую з ліски Вішої!, ± ОСМЕЛИВАТЬСЯ. 

ДОКУМЕНТЙРОВАТЬ докуменг/увіти, дк /за-/; 
—й що (м“ хто) ~Ує, з-й /поклгіка-/ ♦, для ~іцїї, 
і. докумінт, © документітор, пк -аційний; 
ПРОДОКУМЕНТЙРОВАТЬ задокументувіти; 
-вший 0. 

ДОКУПАТЬ прикупл/яти; 
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—й що (мн хто) ~я, звйслий ♦, покупець, © -яючи. 
ДОКУЧАТЬ муляти, не дава- спі- /спбкбю/, ко- 
лбшка-, пекти в п’яти, смоктб- серце, н° болі-, 
турбува-, тривожй-, гриз- гблову, гра- на нерви; 
—й що (м“ хто) до куч а 0, р-й /готбвий, звиклий, 
с-и/ ~ати, і. зола, смола, оса, іржа, настгіра, пк 
(на)докучливий, уїд-, набрид- /о-/, учепистий. 

ДО Л & дблшце, мн дблища. 
ДОЛАМЬШАТЬ: —й що (м" хто) ДОЛОМЛЮЄ 0, 3-Й 

/р-й/ доломіти, с-и доламува-, пк доломчий, 
долбмлювальний + %; ± ЛОМАТЬ; 
-йся/-ьій доламуваний, долбмлю-. 

ДОЛББЖКА дбвбанка. 
ДОЛБЙТЬ довбтй, (науку) визуджува-, (човен з 
колоди) жолоби-; д. гблову (- думки) не вихо¬ 
дити з головй; 
—й що (м“ хто) довбе 0, покликаний про», звикл¬ 
ий ♦, для довбання, зайнятий -ям, дбвбйль, дов¬ 
бальник, довбач, довбун, (науку) зудило, (одне) 
товчій, товкмач, (річ) дбвбало, пк довбальний; 
-йся довбаний; 
ДОЛБАНУТЬ телепнути, смальну-, влупи-, 
шпортону- 0. 

ДОЛГ: д. не велік, да лежать не велит борг не 
реве, а спати не дає; д. платежем красен умів 
бра-, умій верта-, що вйнен - відда- повинен; 
по -гу служби з обов’язку; бить в -ах ма- 
боргй; бить в -гу у кого завингі- кому, в -йх, 
как в шелках /по уши в -ах/ по шйю в боргах, 
міє багато нашййниць хто. 

ДОЛГИЙ: бесконечно д. о. дбвгий, як нещастя; 
довбльно д. довгенький; на бблее д. срок на- 
дбвше; 
ДбЛГО тривало 0; с. дбвго-предбвго; д. ли, 
коротко ли довго чи коротко. 

ДОЛГОВРЕМЕННЬІЙ довготривалий, ста- [-ое 
сооружение -ла споруда]; д. бтпуск тривала 
відпустка. 

долговязнй»0 цибатий, о" лозйнистий. 
ДОЛГОЖДАНННЙ давноочікуваний, давнб ви- 
глада-. 

ДОЛГОЖИВУЩИЙ довговічний. 
ДОЛГОИГРАЮІЦИЙ рк довгограйний, довго- 
гравчий, ск -довгограй [-ая пластинка г. плита- 
довгограй]; 

ДОЛГОРУКИЙ /-УКО/ п. загребущий 0 /-уще, 
довгоруко/. 

ДОЛГОСОХРАНЙЮЩИЙСЯ довгосвіжий. 
ДОЛГ О СРОЧНЬІЙ (довго) тривалий; -ая ссуда 
пбзичка надовго /на дбвгий термін/. 

ДОЛЕВОЙ: -бе учйстие участь на паях. 
ДОЛЕТАТЬ: — й/-ьш що (мн хто,) доліта 0, до- 
літаний, з-й долетіти, літун, пк летк5чий, літу-, 
© долітаючи. 

ДОЛЖАТЬ; ЗАДОЛЖАТЬ кому о. сидіти в ки- 
Шбні чиїй; 

ЗАДОЛЖАТЬСЯ напозичатися 0; 
-вшийся боржнйк, по шйю в боргу, 0. 

ДОЛЖЕН мушу, мусиш, мусить [не хочу, но д. 
хіба хбчеш? - мусиш!]; д. бьіл мав [д. б. идтй м. 
ітй]; д. бить мусить /мйє/ бути; бьіть -ним мУс- 
и-, (гроші) завинй-; -ньім ббразом як має бу-; 
ДОЛЖНО: д. бить вст має /мусить/ бути; 
ДОЛЖНЬІ мусимо [мн д. ми м.], мусите, мусять. 

ДОЛЖЕНСТВОВАТЬ: -й що (м“ хто) мусить 
0, пк зобов’язаний, о. з обов’язком. 

ДОЛЖНИК винуватець. 
ДОЛЖНОЕ належність. 
ДОЛЖНОСГНбЙ урядовий, посадб-; -бе лицб 
посадовець. 

ДбЛЖНОСТЬ: вступление в д. обняття поса¬ 
ди; пбсле вступления в д. по обнятті п.; в /на/ 
-ста на /при/ посаді; по -та (мушу) з оббв’язку. 

ДОЛИВАТЬ (чарку) підпбвн/ювати, підповня-; 
—й що (мн хто) ~ює 0, доливальник, доливач, 
підпбвню-, пк = %; 
-ий підпбвня-, долгіва-, підпбвнюва-. 

ДОЛОЖЙТЬ ДОКЛАДЬГОАТЬ. 
ДОЛЬКА сегмент, (цитрини) скйбочка. 
ДбЛЬКОВЬШ сегментарний. 
ДОЛЯ (правди) зфня, дрібка, ф? трохи, (склад¬ 
ник) елемент [д, грехбвности е. гріхбвности]; 
д. правди зерня /дрібка/ правди; в каждой шу- 
тке - д. прбвдьі кбжен жарт має трохи п. 

ДОМ (житло) домівля, (царський) династія; дет- 
ский д. г. сиротйнець; д. опеки /престарілих/ 
г. старечий дім; д. призреиия притулок /дім/ 
(опіки); д. терпимости г. розпусний дім; д. у- 
малишенньїх божевільня, <? психУшка; по -бм 
по хатах. 

ДбМА: не все д. у кого десятої клбпки бракує 
кому, без клбпки в голові хто. 

ДОМАШНИЙ домовйй, (приручений) г. освоє¬ 
ний; д. обихбд хатній ужиток; -яя птица дро¬ 
бині; -его нзделия доморобний; 
ДОМАШЇЩЕ родгіна, з. челядь. 

ДбМЕНЩИК я1 домновгій. 
ДОМИНЙРОВАТЬ домінувати, переважа-, пре- 
валюва-, перевйщу- числом, бу- в більшості, г. 
горува-, (над місцевістю) панува-; 
—й що (мн хто) домінує 0, найпоширеніший, 
найпопулярн-, звиклий ♦, з-й переважи-, біль¬ 
ший числом, о. завжди в більшості, пк панів¬ 
ній, переваж-, головнйй, домінант-, домінацій-, 
домінатйв-, (-тему) улюбле-, і. домінанта, © 
на першім місці, (- ноту) найчастіший, (- рото) 
вирішальний, ± господствующий. 

домовбдство цд хазяйнування. 
ДОМОГАТЬСЯ: -йющийся = добивающийся. 
ДОМОСЕДНИЧАТЬ сидіти вдбма, домонтарю- 
ва-, о" домува-. 

ДОМОХОЗЯЙКА ГОСПОДИНЯ. 
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ДОМОЧАДЦЬІ челядь. 
ДОМЬІСЛИВАТЬ Р доглупуватися. 
ДОНАШИВАТЬ: -й що (мн хто) доношує, звик¬ 
лий доношувати, донбшувач, рк (до/носій, пк=%; 
-йся/-ьій доношуваний. 

ДОНЕСЕНИЕ (- бойові дії) реляція. 
ДОНИМАГЬ дотикати, шпига-, травмувй-, гра¬ 
на нбрви, (кого) дотина- /с. дозоля- до живих 
печінок кому; д. до живбго діставй- /до живого/; 
—й що (мн хто) допікй 0, з-й допекти, мастак 
допікати, оса, гедзь, іржа, смолі, пк дошкуль¬ 
ний, шкулькгій, діткливий; 
ДОНЙТЬ дістати!п°жбурну- грудкою в/кбгд. 

ДОНКИХОТСТВОВАТЬ воювати з вітряками; 
—й що (м" хто) воює з в., звиклий в. з в., борець 
із в. 

ДОНОСЙТЬ рапортувати, сповіщати, ф. капати; 
-й що (мн хто) донбсить, звйюіий доносити, ра- 
портодавець, інформатор, ур сповістйтель, н- 
донбщик, стукач, клявза, ± докладьівающий; -й 
по начальству доповідач начальству; 
ДОНЕСТИ ев просигналізувати 0. 

ДОНЬІНЕ: д. бивший /существующий/ доте¬ 
перішній. 

ДОНОСИТЬСЯ (- звук) пробиватися, прориві-, 
надлітати, западй- в ухо, (здалеку) далені-, (- 
запах /звідкиІ) тягну-; 
-йся що доліта +, (звук) далекий, здалеку чу¬ 
тий, (запах /звідкиІ) несений. 

ДОПЕКАТЬ допікати, с. залива- сіла за шкуру, 
—й 1. що (лР хто/ допікй, с-и ♦, зг-й допектгі, пк 
т. дошкільний, © допікіючи, 2. донимающий; 
ДОІІЕЧЬ надопектй; д. до живого в’їстися в 
печінки; 
-йся/-мй 1. допечуваний, 2. дразнимьій. 

ДОПИВАТЬ допив/іти; 
—й що (м“ хто/ ~й, звиклий ♦, допивіч, пк = %; 
-йся/-ьій допиваний; 
допйться напитися 0; 
-вшийся напйтий [-я до чбртиков н. до зеле¬ 
ного змія]. 

ДОПЙСЬЮАТЬ: —й що (м“ хто) допйсує, зій- 
нятий дотісуванням, писець, пк = %, © доті¬ 
суючи; 
-йся/-ьій дописуваний; 
ДОПИСАТЬСЯ (віршами) довіршувітися 0. 

ДОПЛАЧИВАТЬ: --Й що (мн хто) доплічує, зг-й 
доплатити, доплічувач, доплатій, пк = %; 
-ьій доплічуваний. 

ДОПЛИВАТЬ: -й/-ьій доплгі'ваний, що (лР хто/ 
-і, з-й допливтй, © допливйючи, плівом до чого. 

ДОПОДЛИННО к. стеменно —> достеменно; 
ДОПОДЛИННЬІЙ о. чистої води 0; & досте- 
меннісінький. 

ДОПОЛЗАТЬ: —й що (мн хто/ доповзі, зм-й до¬ 
лізти, пластун, © доповзіючи. 

ДОПОЛНЕНИЕ ок прикладка. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ще й [підняв ще й пі- 
лець], на додачу. 

ДОПОЛНЯТЬ допбв/нювати, додавіти; 
—й що (мн хто,) ~ня 0, зг-й /готовий/ ~нити, допб- 
внювач, пк допбвнювальний, додатабвий, ~ню- 
ючий + %; -й друг друга де один доповнює бд- 
ного /друго-/, ск допбвни-один-бдного; взаимо- 
дополняющий взаємодопбвнювач; 
-йся/-ьій доповнюваний, доді-. 

ДОПОЛУЧАТЬ діст/авіти /забиріти/ решту; 
—й що (лР хто/ ~ає решту, відббрець решти. 

ДОПОТбПНЬІЙ прапервісний, давньовіч-. 
ДОПРАШИВАТЬ допйг/увати, робйги дбпит; 

--й, що (мн хто/ ~ує 0, зайнятий ~ом, поклика¬ 
ний ~іти, слідчий, ~увач, Р інквізитор, пк = %; 
-йся/-ьій допитуваний, пк піддбпитний. 

ДОПРИЗЬІВНИК рк довійськовйк. 
ДОПРОДАВАТЬ допрбдувати. 
ДОПУСКАТЬ толерувіти, дозволі-; не д. и мьі- 
сли і в голову не кліс- /покладі-/; я -каю /мьі 
-каем/ и зто може й так; не -ай зтого не до- 
зволій цього; никтб не -ал и мьісли нікому і 
близько дзімки не булб; допустим! діймо на 
те!, припустімо!; 
—й що (лР хто/ толерує 0, схйльний ♦, пк толе- 
рінтний до чого, га допустовий; -й возмбж- 
иость © припускіючи можліівість; -й растрі- 
ту розтрітник; -й ошйбки /оплбшность/ схй¬ 
льний до помилбк; -й ругань лихослов, чбрний 
рот; -й недосмбтр недбалий, халітний; не -й 
возражіний безапеляційний; не -й вьібора бе- 
зальтернатйв-; не -й мьісли о не гбден і думати 
про; не -й чего фР позбівлений чого [в недо- 
пускающей сомнений фбрме у позбавленій 
сумнівів фбрмі]; 
ДОПУСТИТЬ д. попустити; д. что з. прогрі- 
шйтися чим; д. оплбшность схйбити, негарйзд 
вчиші-; д. ошибку впісти в пбмилку; -им! ф 
скажімо!, нехій!, вст припустімо; 
-ймьій = -йся + пк крійній, критичний, о" не- 
переступ-; 
ДОПУСТЙМО мбжна допустити; не д. гбді д. 
ДОПУСКАТЬСЯ: -йется не заборонено, віль; 
не -йется заборбнено, не вільно; -йлось /-ід¬ 
ись/ не заборбнено, віль- /було/; 
-йся/-ьій припуспімий, припущенний /до-/, до¬ 
зволяй-, дозвбле-, акцептбва-, санкціонбва-, 
практикбва-, передбіче-, пк можливий, допус- 
кбвий, ± СНОСНЬІЙ; 
ДОПУЩЕНО: д. потвбрством попущено. 

ДОПУЩЕННЕ дбпуст, (в уяві) здбгад. 
ДОПЬІТЬІВАТЬСЯ: -йся що (лР хто/ дошіїу- 
ється, з-й допитйтися, звиклий допйтува-, пк до¬ 
питливий, доскіпли-, цікі-, і. допйтливець; -я 
узиіть цікйвий зніти, вдітний на дбпитки; 
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ДОПИТАТЬСЯ ок відпитати. 
ДОРАБАТЬШАТЬ доробляти, допрацьбвува-; 

—й що (ми хто) доробля, звиклий ♦, покликаний 
доробгі-, доробітчанин, пк дорббчий + %; 
-йся/-ьш дороблюваний, допрацьбву-, піддЯ- 
дорббці, в дорббці. 

ДОРАБОТКА о" довершення. 
ДОРОГА (при вулиці) їздня; проезжая д. г. ♦ до 

їзди; столбовая /большая/ д. гостйнець, (асфа¬ 
льтна) асфальтівка, і0 смоляні (дорога), смолян¬ 
ка; тбрная д. битий шлях; по -ге (ідучи) дорбго- 
ю, в дорозі, шляхбм; д. в ад вьімощена дббрьі- 
ми иамерения- шлях до пекла торують дббрі 
наміри; -гу осилит идущий хто йде - дійде, к“ 
дорбгу здолає той, хто йде; -гу! - дерьмб идет! 
роздайся море! - лайнб пливі! & шляшбк. 

ДОРОГО: д. да мило, дешево да гнило дорого 
та мило, дешево та гнило; 
ДОРОГОЙ зв дорогенький!, золотйй!, гблубе!. 

ДОРОГОСТОЯЩИЙ дорогий, недешевий, вар¬ 
тісний, коштбв-, дорогоцін-, ок дорогущий. 

ДОРОДНЬІЙ (- овочі) буйний. 
ДОРОЖАТЬ дорбжча/ти, г. дорожіти; 

—й що ~є, щоріз дорбжчий, г. дорожіючий; 
ПОДОРОЖАТЬ здорожіти 0; 
-вший здорожілий, подорбжча-, 0. 

ДОРОЖЙТЬ (чим) не могггі скласти цінй чому, 
трястйся над чим, фР стояти за що; 
—й що (мн хто) дорожить 0, готбвий трястйся 
над чим, не годний скласти цінй; 
-йся схильний дорожйтися. 

ДОРОЖКА (килимок) хідничок, д. прбстілка. 
ДОРЬЮАТЬСЯ (до чого) накидатися на що; 

-йся що (м" хто,) допадається 0, р-й допустися 
/звиклий допада-/ до чого, пк лісий, охбчий до, 
допідливий, допадйстий; 
ДОРВАТЬСЯ: д. до чего доскбчити чого [ц. до 
в ласти д. влади]; 0; 
-вшийся що допівся, 0. 

ДОСАДА 4? жаль; плачет /плакал/ от -дьі кто 
ф. чортй беруть /брали/ кого. 

ДОСАДНЬІЙ неприємний, прйіфий; сімьій до¬ 
садний найприкріший; 
ДОСАДНЕЙШИЙ (промах) найприкріший. 

ДОСАДОВАТЬ грйзти лікті, дк вдари- в пбли 
руками, (на межі відчаю) рва- на собі волбсся; 
-ует кто досада бере кого; 
~й що (мн хто) досадує 0, когб бере досада, пк 
досадливий, о. пбйнятий досадою, з досадою в 
серці; 
-ующе досадливо; 
РАЗДОСАДОВАТЬСЯ о. набратися досади, с. 
вдарити(ся) об пбли руками; -уется /-алея/ кто 
Досада візьме /взялі/ кого; 
-вшийся що роздосід/увався, ~уваний, б. 

ДОСАЖДАТЬ дотинати, дошкуля-, (кому) допі- 

ка-, о. наступа- на пальці /мозолі, г. нагнітай/; 
д. до живбго залива- за шкуру сала; 
—й = донимающий; 
ДОСАДИТЬ (кому) впектйся, насолгіти, надо- 
пекгй, залізти в печінкй, діста- до живбго, у- 
пекги кого 0. 

ДОСЙЖИВАТЬ: —й що (м“ хто) доейджує, зм-й 
/готбвий/ доейдіти, сидун, пк сидячий; -й ерок 
© перед кінцбм терміну, кінчаючи термін; 
-ьій досаджуваний. 

ДОСКА фР кладка [ставить на одну -ку ставити 
на одну -ку], (у стелі) стелйна, (шкільна) г. таб¬ 
лиця. 

ДОСКОНАЛШНО (знати) ок навйліт б; 
ДОСКОНАЛЬНИЙ всебічний, ірунтбв-, іде- 
аль-, доверше-, вйкінче-, відмін-, бездогЯн-, 
взірцевий, о. високої прбби. 

ДОСКРЕБНВАТЬСЯ; ДОСКРЕСТЙСЬ о" до- 
дряпатися. 

ДОСЛЕДСТВИЕ дослідство. 
ДОСЛЕЖИВАТЬ достежувати. 
ДОСЛОВНО слбво-в-слбво. 
ДОСЛЕЖИВАТЬ: -й що (мн хто) дослужує, зм-й 

/зобов’яза-/ дослужити, © перед кінцем служ¬ 
би, кінчйючи службу; 
-йся/-ьій дослужуваний; -я маючи намір дослу- 
жгіти(ся^; 
ДОСЛУЖЙТЬСЯ і? доробитися; 0. 

ДОСМАТРИВАТЬ; ♦♦♦СЯ догледжуватись; 
—й що (мн хто) додивляється 0, звйюіий додив- 
лйтися, покладаний доглянути, доглядач /о-, 
пере-/; -й что р-й додивйгася; 
-йся/-ьій доглядуваний /о-, пере-/, о. на огляді 
/перегляді/; 
ДОСМОТРЕТЬ (кого) догледіти; 
ДОСМОТРЕТЬСЯ догледітись. 

ДОСПЕВАТЬ = ДОЗРЕВАІЬ. 
ДОСТАВАТЬ діставати, (відки) витята-, (конечне) 
розживітеся на що, старі- чого; ± ДОЛУЧАТЬ; 
—й що (мИ хто) дістає, звиклий ♦, з-й діста-, пк 
здобувчий, о. на пбшуках + добьівающий; -й 
до потолкй що сяга стелі; -й из-под землй /со 
дна моря/ гбдний дістати з дна мбря; 
♦♦♦СЯ фР прихбдити [ей легкб -аетея їй легко 
-ить]; д. в нагрйду даватися в нагорбду; 
-йся/-ьій діставаний, витяг-, досяг-, (роз)добу- 
в-; нелегкб -я важко здоб}/-, нелегкгій; нелегко 
-иеся деньги запрацьбвані /мозольб-/ гроші; 
ДОСТАТЬСЯ припастися [кому -анетея кому 
припадбться]; д. без труда як з неба впасти; д. 
тяжельїм трудом кров’ю обкипі-; 
-вшийся що дістався, б; -я без труда як з ніба 
впав; -я по наслідству спадкбвий, успадкбва- 
ний; легкб -я (успіх) легшій. 

ДОСТАВКА /ДОСТАВЛЕНИЕ/ достава; с -кой 
на дом з достів/фою додбму. 
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ДОСТАВЛЯТЬ достачати, придроваджува- /до-, 
сцро-/, (допровадити) провади-, (втіху) прино¬ 
си-, даруві-, додава- чого, (вісті) постачі-; д. 
беспокбйство завдаві- клопоту; д. наслажден- 
ие кому аж-он-як тіши- /осолбджува-, пбвни- 
радістю/ кого-, д. неприятности завдава'- при¬ 
крощів; д. приятньїе минути уприємнюва-; д, 
радость кому грі- серце чиє, дарува- /справля-/ 
радість; д. удовлетворЄние приноси- задоволе¬ 
ння /сатисфакцію/; д. удовбльствие кому дару¬ 
ва- насолоду, справля- приємність, принбси- 
втіху, тіши- /грі-/ серце /душу/, тіши- кого-, 
—й 1. що (мн хто/ приставля 0, покликаний при¬ 
ставити, доставець, постачальник, пк достів- 
чий, достачільний, зайнятий достівою; 2. що 
(мн хто) завдає 0, звиїушй завдавати, з-й завда-, 
призвідець; -й беспокбйство обтяжливий, мо- 
рбчли-, докучли-, клопітнйй, настгір-; -й горе 
призвідець гбря; -й груз доставець вантажу; -й 
неприятности прикрий, неприємний; -й бтдьіх 
відпочинкбвий; -й прохліду відсвіжущий; -й 
удовбльствие приємний, насолбдливий, кай- 
фо-; не -й хлопбт що їсти не просить; 
-йея/-ьій 1. припроваджуваний /спро-/, доправ¬ 
лю-, достірчу-, дода-, пк доставшій 2. завдава-; 
ДОСТАВИТЬ ф. притарабанити 0; д. себЄ хлб- 
потьі о. повіси- собі камінь на шию; д. удо¬ 
вбльствие кому спріви- приЄмність, натіши- 
кого [д. у. сЄрдцу н. сЄрце]. 

ДОСТАВЩЙК доставець, доставнйк, постача- 
ль~,р. достарчУк. 

ДОСТАИВАТЬСЯ; ДОСТОЙТЬСЯ: -вшийся 
достбяний, 0. 

ДОСТАТОК о. і надворі і в коморі; в -ке (за¬ 
пасів) досить; 
ДОСТАТКИ гараздй. 

ДОСТАТОЧНО досить, вдосталь, належно [д. 
обучен н. вишколений], фР є і є [еще д. ще є і 
є]; бблее чем д. /аж, вже,/ задосить, по зав’язку, 
і подостатком; (предостаточно) є й переє; Су¬ 
дет д. вйстачить; д. тогб, что досить тбго, що; 
ДОСТАТОЧНЬІЙ о* належний [в -ой мЄре 
/стЄпени/ налЄжною мірою, досить]. 

ДОСТАТОЧНОСТЬ: при -ти дЄнежньїх средств 
коли досить коштів. 

ДОСТИГАТЬ (успіхів +) мати що, (межі) добі- 
га- [морбз -бет мороз -а], (розмірів) набува-, 
(доганяти) спобігі-; & засяга-; д. апогЄя сяга- 
апогею; д. вьісшей тбчки доходи- вершка; д. 
зрЄлого вбзраста дожива- до зрілих літ; д. 
компромйссов о. робй- так, щоб вовкй булгі сгі- 
ті й кози цілі; д. совершеннолЄтия дороста- 
свбго розуму, доходи- повних літ; д. совершЄ- 
нства д. дохіпуватися вершка; д. успЄха о. під¬ 
коряти вершйни; 
—й що (мн хто) сягі 0, з-й досягтй, пк сяглгівий. 

з-й /спромо'ж-/ на [-й большйх скоростЄй з-й 
на велгікі швгідкості], фР аж до [-й 40° аж до 
40°], ск -сяг [-й туч хмаросяг], © /до/сягіючи; 
далекб -й сяглгівий; -й апогея © сягаючи вер¬ 
шка /апогЄю/; -й большбго прогресса в з велгі- 
ким прогресом у; -й зрілого вбзраста майже 
/от-от вже/ дорбслий, жґ доходжа-; -й нЄба до- 
небесний; -й огрбмньїх размбров з-й набути 
аж-он-якйх розмірів; -й размбров чего майже 
такгій як що; -й цЄли пк пробивнйй, © сягаючи 
метгі; -й успбха з неодмінним успіхом; 
-йся/-ьій досяганий /о-/, здобув- /на-/, спобіг-; 
-ьій пк досяжний; 
ДОСТЙЧЬ доп’ястгі /г. ді-/, доскбчи-; фС вгіби- 
тися [лЄто -гло апогея літо вибилося в най- 
вгіщу сербдину]; д. чего спійміти за бброду що 
[н. щастя]; д. взаимопониміния порозумітися, 
знайтгі спільну мбву; д. вьісшей тбчки сягну- 
вершка /апогЄю/; д. ('зрелого/ вбзраста (їй) сті- 
на порі, (йому) дорости свого рбзуму; д. зрЄло¬ 
го жгізненного вьібора ста- на порі життЄвого 
вгібору; д. равновЄсия врівновіжи- шальки те¬ 
резів; д. своЄй цЄли доп’ястйся свбго; д. совер¬ 
шеннолЄтия дійтгі свбго рбзуму /своїх літ/; д. 
соглашЄния дійти згоди; д. успЄха вгідертися 
на Олімп; д. цЄли осягну- мету, доскбчи- свбго; 
наука не -йгла зтого руки науки не дійшли до 
цьбго; не д. цЄли о. (- грім і «./вдарити в пісок; 
-йгший досяглий, (їх) спобіг-, 0; 
—й взаимопониміния що досяг порозуміння; 
-й 18 лет кому минуло 18 літ; -ижймо можна 
досягтгі; іто не -ижймо цьбгб годі д.; -жймьій 
можливий, здійсненний, досяжнгій, легко досгі- 
га- /осяга-, здобува-, набува-, спобіга-/. 

ДОСТИЖЕНИЕ (творче) успіх, перембга, к. по¬ 
сяг г. осяг, (раптове) ривбк; по -ии совершен¬ 
нолЄтия дійшбвши повноліття; по мЄре -ия че¬ 
го з дальшим чим [по м. -ия возмужалости з д. 
змужнінням]. 

ДОСТИЖЙМОСТЬ сяглість. 
ДОСТОВЕРНЬІЙ фР достемЄнний. 
ДОСТОИНСТВО світла стороні, /порядна/ як¬ 

ість, плюс, фР гбнор, честь, ок найкріщість, зас¬ 
луга [по -ву по -зі]; чувство собственного -ва 
самоповага; испблненньїй чувства сббствен- 
ного -ва гідний себЄ, що знає собі ціну; 
ДОСТОИНСТВА переваги, кбзирі, плюси, по¬ 
зитиви, світлі /кращі/ сторони /якості/, (твору) 
сгільні місці; д. и недостатки світлі й темні 
стброни, світла й тіні; ± ПРЕИМУЩЕСТВА. 

ДОСТОЙНЬІЙ /к. ДОСТбИН/ © шановний, 
чес-, У’ велЄб-; д. виймання писателя вартий 
пері; д. всяческого подражания гідний най- 
ширшого наслідування; д. господині ласківий 
піне!; д. кисти художника кто хоч картину пи¬ 
ши з кого; д. лучшего прнменЄния віртий ліп- 
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шого застосування; д. наказаний каригідний; 
ДОСТОЙНЕЙШИЙ 3 е високогідний. 

ДОСТОПОЧТЕННЬІЙ з* шановний, всечбсний. 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ (міста) па¬ 
м’ятні місця. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЬІЙ (- місце) пам’я¬ 
тний. 

ДОСТОЧТЙМНЙ високославний, (пан-отче!) 
всечесний. 

ДОСТРАИВАТЬ добуд/увати; 
—й що (мн хто/ ~бвує, зг-й /зм-й/ ♦, зайнятий 
добудовою, будівнйк, будівель-; 
-йся/-ьій добудовуваний, домурбву-. 

ДОСТУП (крізь гурт) дбтовп; нет -па (к) кому 
висбкі пороги для (у) кого, заказано дорбгу 
кому, нема дбтовпу кому. 

ДОСТУПНЬІЙ (текст) зрозумілий, (- ціни) не¬ 
високий, поміркбваний, зг поцін-, © негордий; 
д. для всех доступний усім; д. зрбнию відкргі- 
тий для ока; бьіть -мм лежйти на пбверхні. 

ДОСУГ вільний час; & пк *дозвільний. 
Д ОСЧЙГЬІВ АН И Е дорахбвання. 
ДОСЧЙТЬІВАТЬ дорах/бвувати, долічува-; 

—й що долічує 0, зм-й /поклйка-/ -увага, зайня¬ 
тий дорахбванням, рахівник; 
ДОСЧИТАТЬСЯ: нед. годі дорахуватися; 0; 
-ЙСЯ/-БІЙ долічуваний, дорахову-, дочислю-. 

ДОСЬІТА невпбїд. 
ДОСЮДД аж сюди. 
ДОСЯГАЕМОСТЬ фР дбсяг; вне /пределов/ 

-ти за межами дбсягу, пбза дбсягом. 
ДОСЯГАТЬ: -ьій досяжнйй. ± ДОСТИГАТЬ. 
ДОТЛА о. до цурки. 
ДОТЛЕВАТЬ дотлівати, попелі-, братися попелом; 

—й/-мй що (мн хто) дотліва 0, дотліваний, по¬ 
кинутий ♦, майже зотлілий, пк дотлівущий. 

дотбшньш занудний, занудливий, доскіпли-, 
доідли-, (шукач) нйпшорли-, і. н5 шішпорка; 
ДОТОПЛЮ доскіпливо 0. 

ДОТРАГИВАТЬСЯ доторкати, дотикати/ся/, 
черкатися; 
-йся що (м" хто) торка 0, радий торкнути, до- 
тбркуваний, пк дотйч-, © торкаючи. 

ДОТЯГИВ АТЬ: —й що (мн хто,) дотягй, радий /з- 
й/дотяггй, /до/тягач, © дотягаючи; 
-йсяАьій дотяганий; -я © от-бт /ще трбхи й/ до¬ 
тягнеться, с-и дотягатися; 
ДОТЯЖУТЬ: д. лямку (- вік) доживотіти. 

ДОУЧИВАТЬ доз/чувати; 
—й що доучує 0, звйкпий ♦, р-й довчй-, зайня¬ 
тий доучуванням, учень; 
-йся/-ьій доучуваний; -я що доучується; 
ДОУЧИТЬСЯ: -вшийся довчбний, б; не -вши¬ 
йся недовчений. 

ДОХЛНЙ © здохляк, ж' здохлйця. 
ДОХНУТЬ: -й що дохне, майже здбхлий, напів- 

дбх-, ок здихущий, © от-бт здохне. 
ДОХНУТЬ > ДЬШІАТЬ. 
ДОХОД прибуток; валовбй д. гуртовий п.; чйс- 
тьій д. /прйбьіль/ зйск, чйстий прибуток; в д. 
госуда'рства на кбристь держави. 

ДОХОДИТЬ (до межі) добігати чого; д. до чего 
приходи- до чого; д, до бблого калбния сата¬ 
ні-; д. до драки доходи- до чуба; д. до крайно¬ 
сте /до ручки, до тбч-/ доходи- краю; д. /сво- 
іім) умом доскіпуватися /доглупува-//своєю/ 
головбю; 
—й що (м" хто) доходить 0, з-й дійти, щораз 
блйжчий до, пк доходжблий, близький [-Й до 
абсУрда б. до абсурду], ф'’ аж до [жара, -щая 
до 40° спека аж до 40°], © от-бт /ще трбхи й/ 
дійде; -й до чего міпо не який [-й до безУмия 
мало не божевільний; -й до сведения кого пе¬ 
реказуваний кому; 
ДОЙТЙ: д. до рУчки зійти на жебри /пси/, до- 
робйтись, фР бу- на межі; 
-шбдший що дійшов, дійшлий, (- овоч) зрілий, 
достиг-, 0; -й до вже аж [-й до 40° в. аж 40°], 
вже не менший, як [-й до 40° в. не м., як 40°]; -й 
до чего вже близькйй до чого, вже збвсім який 
[-й до абсурда в. з. абсурдний]; -й до безУмия 
напівбожевільний, майже збожевблілий; -й до 
сведения кого переказаний кому. 

ДОХОДНЬІЙ: -ое место хлібне місце; -ое мес- 
течко хлібненьке /тепле-/ місце. 

ДОХОДЯГА доходяга, в. здохляк/а/. 
ДОЧИСТА (під мітлу) до крйхти, до цурки. 
ДОЧКА& дбньця. 
ДОШКІЛЬНИК дошкільник. 
ДОШКОЛЬНЬШ: -ое воспитбние дошкілля. 
ДОІПЛЬІЙ © дбйда, дока. 
ДРАГОЦЕ/ННОСТЬ; -НІГОСТИ г'’ ключі до 
царства небесного. 

ДРАГОЦЕННЬГЙ самоцвітний, п° золотоцін-; д. 
мой! дорогенький мій!. 

ДРАЖАЙШИЙ з'" дорогенький, золотень-. 
ДРАЗНИЛКА перекривлячка. 
ДРАЗНИТЬ роздражнювати, г. дразни- (прізви¬ 
ськами) дражнйгася; д. гусбй викликати вбвка 
з лісу [не -нй г. не -ай вбвка з лісу, не нагадуй 
козі смерть]; лишь бьі не д. г. аби лйхо тихо; 
—й/ся/ що (м“ хто/ дратує 0, мастак дражнгіти, 
з-й /р-й/ роздражни-, дратівнйк, ма подраз-, пк 
дразлйвий, подрбзли-, драт/ів/лй-, дратівний; 
-ймьій дратбваний, роздратбву-, передражню- 
/роз-/; 
РАЗ ДРАЗНИТЬ: р. гусей нагадати козі смерть; 
р. себй тільки оскому набити; 0; 
ПОДРАЗНЙТЬСЯ подрочйгися 0. 
ДРАЗНЕННЬІЙ дратбваний 0. 

ДРАКА ок биятгіка, поребрик; после -ки кула¬ 
ками не машут по відправі не дзвбнять. 
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ДРАКОНИТЬ громи сипати на голову кому/ 
чию, дракони- кого. 

ДРАКОНОВСКИЙ к. дракбнський. 
ДРАЛА ок в ноги; ± ДЕРУ. 
ДРАМАТИЗЙРОВАТЬ (що) робити трагедію 

/жґ біду/ з чого; 
—й що (м" хто/ драматизує, схильний драмати¬ 
зувати, для драматизації. 

ДРАМАТУРГ з" драморбб. 
ДРАІШРОВАТЬ задрапбв/увати; 

—й що (лС хто) ~ує +, зайнятий драпуванням, 
драпувальник, пк драпувальний; 
-йся/-ьій драпований, задрапбву-. 

ДРАТЬ: д. глотку роззявляти пельку; д. нос ви¬ 
соко нЄстйся; 
дерущий що (м“ хто) дере 0, звиклий дерти, ра¬ 
дий здер-, зайнятий дертям, дерій, здгірця, де¬ 
рун, драч, рвач, пк деручий, ск дери-, -дер [-й 
гбрло дерйгорло, горлодер], -дрбнець [-й ризи 
ризодранець]; -й глотку горлань, горлодер; -й 
кору кородер; -й живого и мертвого живолуп, 
лупій; -й шкуру шкуродер, и. жмикрут; 
НАДРАТЬ: н. уши нбсом потовкгй, як кошеня; 
ДРАТЬСЯ битися /ітй/ навкулачки, ф. цапати- 
ся, (один-на-один) да стукатися; 
дерУщийся 1. що (мИ хто/ дереться 0, драний, 
рва-, лупле-, розргіва-, роздйра-, шматбва-, 2. 
що б’ється 0, звиклий битися, навкулачних, у- 
час- бійки, рк бійкгір, пк навкулачний, о. у бійці; 
постоя'нно -я = ДРАЧЛИВЬІЙ. 

ДРАЧЛЙВЬІЙ забійкуватий, швидшій до бійки, 
охбчий до навкулачок. 

ДРЕБЕДЕНЬ ф. полова. 
ДРЕБЕЗЖАНИЕ ок дйркіт. 
ДРЕБЕЗЖАТЬ бриніти, дереньча-, диркоті-. 

--й що брингіть 0, пк деренькучий, деркотили- 
вий, деренчлгі-, диркучий, деркоткі-, (голос) че¬ 
реп’яний, о. з дренькотом. 

ДРЕВКО (списа) списбвище. 
ДРЕВНИЙ старовічний, вікодавній, прасйвий, 
прадавній, старгій-престаргій, фр порослий мо¬ 
хом, (нарід) старожитній; 
ДРЕВНЕЙШИЙ найдавніший, ок давньопред- 
ківський; 
ДРЕВНИЕ: д. говорили у давньому світі /ан¬ 
тичні лібди, римо-греки/ казали, античний світ 
казав; д. нарбдьі прадавні нарбди. 

ДРЕВО/ВЙДНЬІЙ /-ОБРАЗНИЙ/ деревйстий. 
ДРЕЙФИТЬ; СДРЕЙФИТЬ д. звбмпити. 
ДРЕЙФОВАТЬ: —й що дрейфує, зм-й дрейфува¬ 

ти, пк дрейфувіпьний, дрбйфовйй, О дрейфую¬ 
чи, о. стало у дрбйфі; -ее еУдно дрифтер. 

ДРЕМАТЬ (- сили) не розвиватися /виявля-/; 
-лющий що (мИ хто) дріма 0, р-й задрімати, дрі- 
маха, дрімайло, з. дрімак, пк напівсбнний, дрі- 
мбт-, дрім/от/ливий, сонлгі-, ок приснУлий, дрі¬ 

мучий, прйспаний, п. бездіяль-, (- недугу) при- 
тає-, © у дрімбті, дрімаючи; <? дрімай- [дрімай- 
вулиця]; 
ЗА»»» пригаснути; & здріматися /= подрімати/; 
-вший р. призаснулий, к* задріма-, 0; 
ВЗДРЕМНУТЬ г. передріматися /з-/. 

ДРЕМОТА ок сбнність; напала д. вдарило в сон. 
ДР ЕМУ ЧИЙ (ліс) ф? цілгінний. 
ДРЕНАЖЙРОВАТЬ: —й що (лС хто) дренажує, 
для дренажування, зайнятий -ям, дренажер, пк 
дренажний + %; 
-ЙСЯ/-МЙ дренажований, підда- дренажуванню. 

ДРЕССИРОВАТЬ муштр/увати, (людей) шко¬ 
ли-, виппсблюва-; 
—й що ~ує 0, звгіклий /охбчий/ », зайнятий 
муштруванням /муштрою/, муштрувальник, пк 
мунпрувальний + %; 
-йся/-ьій школений, мушгрбва-, вишколю-, під¬ 
да- муштрі. 

ДРЕССИРОВЩИК муштрувальник. 
ДРОБЙТЬ дрібнгі-, розбива-, розтрощу-, п. роз’- 

єдну-, (каміння) товктгі /дк по-/; 
—й що (мн хто/ кргішить 0, звгіклий », з-й /зм-й/ 
по», для дрбблення, зайнятий -ям, дроббр, дро- 
бгільник, кришгіль-, роздрбблювач, подрібню- 
/роз-/, пк кришильний, дробгі-; 
-йся/-имьій кришений, дрббле-, дрібне-, роз- 
кргішува-, роздрібню- /по-/, роздрбблю-, тбвче- 
ний, пк роздрібнгій, товчЄ-, потбвче-. 

ДРОГНУТЬ дк здригнутися, тіпну-, (- ворога) за- 
тіпа-, хитну-, ф? тьбхнути [сердце -уло сбрце 
-уло]; враг -ул вброг затіпався /став здавати/; 
-вший (голос) тремтячий, (перед ворогом) спо- 
лбханий, 0; -ие рядьі сполохані лави; 
ПРОДРОГНУ ТЬ: -бгший > прозябший. 

ДРОЖАТЬ р. дриготіти, ф. дрижакгі їс-, (- світ¬ 
ло) мерехті-, (перед ким) трусгі- штанами, бо¬ 
ятися кого, (за кого) уболівати, тлі- дуіпЄю, (у 
трясці) бгітися, трусгі-, тіпа-; д. над кем здува- 
порохгі з кого; д. от страха фУ цокоті- зубами; 
-жгі от страха із страхом Ббжим; -ит, как осгі- 
новьій лист кто дрижакгі б’ють кого; дш дро- 
жгі зсудбмлено, з дриготою 0 —> ♦; 
—й що (мИ хто/ тремтйгь 0, пк тремтлгівий, 
тремтячий, /- світло/ мерехтлгівий, тріпотлгі-, 
мигпбчий, тріпопб-, (рух) дриґоттб-, конвуль- 
сгівний, спазматгіч-, судом-, (- мову) запгікува- 
тий, заїкува- /голос/ перергівчас-, о. як у трясці, 
з тремтінням; -й за своїй жизнь боягузлива 
шкура, © з душЄк> у п’ятах, потерпаючи за сво¬ 
го шкуру, -й над чем готовий трястгіся над; -й 
над кгіждой копейкой ладен вмерти за кожну 
копійку; дрожмгі -й тіпаний, як у трясці; 
ЗА»»»: з. у кого что затрусгітися кому що; 
-вший затремтілий, задвигті-, (звук) забрині-, 
(світло) замигті-, 0; 
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ПРОДРОЖАТЬ: -вший протремтілий, 0. 
ДРОЖЖЕВОЙ дріжчаний. 
ДРОЖЬ тіпачка, дрижаки, к. тремт, ж. цигансь¬ 
кий піт [д. пробирает ц. піт проймає], гд дріж- 
кй /= дрижакй/ [д. пробігають по тілі]; д. про¬ 
бирает /в д. броса'ет/ кого дрижакй їсть /хапа, 
ловить/ хто, дрижакй б’ють кого. 

ДРУГ: д. с другом одйн з другим; старий д. 
лучше нових двух старйй друг вартий новйх 
двох; 
ДРУЗЬЯ: д. познаю'тся в беде вірну людйну 
пізнаєш у лиху годйну, друзів пізнають у біді; 
д. с топоро'м навстречу приятелі з пальцем на 
гачк^. 

ДРУГОЙ не той, фР другий [рюмку-другую 
чарку-другу]; д. человек, ктб-нибудь д. фР хто 
гінший [д. ч. и не скажет х. и. і не скаже]; ни 
тот ни другбй ні той ні той, ні той ні другий; 
Н. - однб, а М. - (совсем/ другеє Н. що одне, а 
М. що друге, Н. - це одне, а М. - це друге. 

ДРУЖБА: по -бе по-товаргіськи, з пргіязні, як 
друг, як другові. 

ДРУЖЕЛЮБНЕ друзяцтво. 
ДРУЖЕСТВЕННІЬГЙ & давньодружній; -не 
отношения фР прйятельство. 

ДРУЖИННИК & пк *дружйнницький. 
ДРУЖИТЬ: —й що (мн хто/ дружить 0, здруже¬ 
ний з, з-й /зг-й, готовий/ дружгіти з, збратаний 
/з’єдна-/ дружбою, друг /прйятель, товариш, с. 
побратгім/ чий, пк дружній з; 
ПОДРУЖЙТЬ/СЯ/ заприязнйтися 0; 
-вшийся здружений, запрйязнений /с-/. 

ДРУЖНО дружньо, о. в одйн голос /гуж/, в одну 
Душу /шкуру/; 
ДРУЖНИЙ дрУжній, товариський; ЕДИНО- 
ДУШНЬІЙ. 

ДРУЖОК: для мйлого -жкб и сережка из у пі¬ 
ка доя мйлого друга і волй з плуга. 

ДРЬІГАТЬ дргіґати; 
—й що (мн хто/ дргіґа, звгіюшй ♦, пк дриґотлгі- 
вий, дриготк5чий, © дриг-дриґ чим; 
-йся = -й + и. ще живгій; 
ЗАДРИГАТЬ: з. ноггіми мс (- звіра в агонії) 
закосити. 

ДРЬІХНУТЬ спати без задніх ніг, пухнут-; 
—й що (л? хто/ пухне 0, розіспаний, і. хропун. 

ДРЯБЛЬІЙ дрйглий. 
ДРЯЗГИ пересвари. 
ДРЯНЦб, ДРЯНЧУЖКА гі° шгібздик, г. драб. 
ДРЯНЬ © чортзна що, г. драб. 
ДРЯХЛЙТЬ порохнявіти, д. обумирйти; 

—й що старіє, напівспорохнявілий, дедалі старі¬ 
ший, глйбше постарілий, (- пам ’ять) маразма¬ 
тичний. 

ДРЯХЛОСТЬ в' старощі, старбчий вік, стареча 
неміч. 

ДУБАСИТЬ дубйсити; 
—й що дуббсить 0, зайнятий лупкою, лупйндя, 
пк щедрий на стусгіни, © ставши ♦. 

ДУБЕТЬ; ЗА»»»: залубеніти; 
-вший задублий, залувені-; -й от морбза (одяг) 
халабудистий. 

ДУБИНА © убоїще, лбмус, бець. 
ДУБИТЬ (шкури) чинйти; 

—й що (мі* хто/ чйнить 0, зайнятий вйчинкою, 
з-й ви», чинбар, (річ) дубйло, дуб, пк дубиль¬ 
ний, фУ для дублення, © ставши дубгіти. 

ДУБЛЙРОВАТЬ дубл/ювати; 
—й що (мн хто/ ~ює, зайнятий ~яжем, поклгіка- 
ний про», дублер, пк ~ювальний, © взявшися ♦, 
оде~к>ють [цех, -й фйльмьі цех, де д. фільми]; 
-йся/-ьій дубльбваний. 

ДУГООБРАЗНЬІЙ каблукуватий, дугастий. 
ДУДЕТЬ грати на дуду, дудніти; 

--й що (мн хто/ дуднить 0, ставши дудніти, ду- 
дар(ик/, дУдник. 

ДУДКИ чбрта з два, фР нема дурнгіх!. 
ДУЛО з. горло, (гармати) жерло. 
ДУЛЬНИЙ дуловий, жерловйй. 
ДУЛЯ ж. московська бурулька. 
ДУМАТЬ міркувати, мізкува-, думати-гада-, роз- 
кида- головою, снува- думкгі, повертй- рбзум- 
ом, (над чим) обдумува- що, (важко) суши- го¬ 
лову, д. гадкувй-, о. ма- на мгіслі, бу- не від то- 
'го, щоб, (впадати в роздуми) дума- свой; кто 
мог д.? хто б сподівався?; и д. забудь і не ду¬ 
май; не дблго -ая не дбвго думавши, г. без на- 
дУми; мнбго не -ая з легкйм серцем; почему 
тм так думавши? з чого ти взяв?; а тм как 
-ал? а ти (ж) думав?, саме так!; что он себб ду- 
мал? що він собі думав? г. що він мав на ува¬ 
зі?; не дУмая г. без надуми; 
—й що (м“ хто/ дума 0, замгіслений, задума-, за- 
глйбле- у думкгі, спбвнений дум, з-й /охбчий/ 
мгіслиги, мислитель, пк мозковгій [-ая злгіта 
-ва еліта], © інтелігентний, о. з думкою, в заду¬ 
мі, в думах, у рбз-думах, ск -думний, -дум [туго 
-й важкодумний, важкодум]; -й дУму заглгіб- 
лений у роздуми; мнбго о себй -й висбкої дум¬ 
ки про сббе; не -й о ком без думки про кого; 
ничегб не -й з пустбю головбю; ± мьіслящий; 
ВЗДУМАТЬ © забаг(ну)тгіся кому; 
ЗАДУМАТЬ загадати 0; 
ПОДУМАТЬ: п. тблько! подумати!; іР поду¬ 
маєш! кудгітам!; 
ДУМАТЬСЯ: нбчью лучше -ается вночі кра¬ 
ще думати; 
ЗАДУМАТЬСЯ запасти в задуму 0. 

ДУМКА: думки напльївбют роєм думка думку 
здоганяє, думкгі рбєм /рояться/, думбк - рій. 

ДУНАЙ & Дунайщина. 
ДУНОВЕНИЕ жР хух; (вітру) лбгіт, г. легіт 
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вітру. 
ДУІІМІТЬ дуплавіти, дк подуплавіти. 
ДУРА дурепа, дуринда. 
ДУРАК дурбас, дурило; & дурйлисько; набіітьій 
д. дурень з дурнів, г. тумби 18-ий; д. дуракбм 
дурень дурнем; не д. бьіл не був дурний; не 
будь д. © не дурень бувши; не д. поесть ласий 
на їжу; -ам закон не пйсан дурневі закон не пи¬ 
сано; -йм сча'стье над сиротою Біг з калитою. 

ДУРАКОВАТЬІЙ макоцвітний. 
ДУРАЦКИЙ ок дурнячий, блазнюватий. 
ДУРАЧИТЬ дургіти, пошива- в дурні, голови 

(дівчйтам) заверта-; 
—й що (мн хто) дзюрить 0, з-й о», звщший ♦, мет¬ 
кий на шахри, дурисвіт, дургілюд, шахрай, з6 
дурисвітщина, пк шахраюватий, дурйсвітський. 

ДУРАЧИТЬСЯ дуріти, ходгіти на головах; 
-йся що (м“ хто) дуріє 0, скорий на бешкети, 
пустун, жирун, дурій, блазень, с. збитбшник, 
бешкет-, ппібе-, пк пустотлгівий, шалапутний, 
о. скорий на збитки, з дурощами в голові. 

ДУРДОМ жн дурка. 
ДУРЕТЬ: дурбет кто завертає голову (заверта¬ 
ється голова) кому, 
—й = одуревающий. 

ДУРИТЬ; ЗАДУРИТЬ (голову) замакітрити; 0; 
—й > обманьївающий. 

ДУРМАНИТЬ пймороч/ити, п’янити, забивати 
памороки, пускати ману на кого; 
—й що (ми хто) ~ить 0, з-й за», насичений дур¬ 
маном, спбвне- дурмбну, дурман, пк ~ливий, 
дурманли-, дурманний, (дух), млбс-, п’янкий. 

ДУРНЕТЬ брйднути, мгіршавіти; 
—й що (ми хто) миршавіє 0, дедблі бридкіший 
/мйршав-/; 
ПОДУРНЙТЬ з. зневірніти; 0. 

ДУРНО (від спеки) ок паморочно; ей сделалось 
д. їй стало млосно /зле/, вона умліла; 

ДУРНОЙ не найкращий, негідний, (- недугу) ве- 
нерйч-, (дурний) гд ф. сьогоднішній [я не 

ДУРОСТЬ дУрість, ббвдурство, д. дурене-, г. 
глупота, фР заморбчка; по -сти з дурного розу¬ 
му, через дурість, фР по-дурнбму. 

ДУРЬ задур, фг жир [от избьітка дУри з дурного 
жйру], ев розум [розуму на це вйстачить]. 

ДУТЬ о. вітрйти; (губи) копйли-; д. в Уши тУрка- 
у вуха кому, (на кого) кала-; и в ус не дУет ані 
гадки, і в ус не дме; 
—й що (м“ хто) дме 0, зайнятий дуттям, по- 
клйканий задути, звйклий /мастак/ дУ-, мбйстер 
дуття, дмухач, ск -дУв, -дУвний [-й стекло скло¬ 
дув, пк склодувний]; -й губьі ображений, сер- 
дйтий, із закопгіленими губами, © закопйлив- 
ши губи; -й спирт ф. смоктун; -й стекло виду¬ 
вальник; 
ЗАДУТЬ задмухати 0; 

ДУНУТЬ пхукнути 0. 
ДУТЬСЯ о. копйлити /закопйлювати/ губи; 

-йся що (мн хто) дметься 0, роздуваний /на-, ви-/, 
підца- дутпб; -я на кого = дующий губи. 

ДУХ фР стиль, манера [не в егб -хе не в його 
стилі /манері/]; в тяжелом /хорбшем/ располо- 
жении духа з важкйм /легким/ серцем; присут- 
ствие духа фР вольовйтість; духу не перено¬ 
сить на дух не терпіти; не хватит -ху (сказа¬ 
ти) не повернеться язйк, (зробити) не підійме¬ 
ться. рука; ни слуху ни -ху ні чутки ні вістки; 
блйзкий по -ху рідний душею; 
ДУХИ страхгі, тіні, марища. 
ДУХИ пахучі шафрани, фР пахощі. 

ДУХОВКА гд рура; & окдухівка. 
ДУХОВНЬІЙ: -ое лицб духівнгік, душпастир; 

-ая пйща духовний хліб /пожйвок/. 
ДУХОТА парнбтб, безповітря. 
ДУША ф гаврик [пять душ п’ять -ів]; черниль- 
ная д. каламар; д. нараспа'шку розкрййдуша; 
д. не нринимает в душу не лізе; в -ше подум- 
ки; по -ше до душі, до мйелі, до вподоби; не по 
-ше не до мйелі; скйлько -ше угйдно скільки 
душа забажає, скільки влізе, досхочу; по -йм 
(говорити) о. від серця до серця; большйй -шй 
© багбтий душею; от всей -шй з усього серця, 
щйро, відверто, щедро, на пйвну ейлу, дуже су¬ 
млінно; ни -бй ни телом ні тілом ні душею; ед- 
ва -шу унес ледве з душею вйрвався; 

ДУША-ЧЕЛОВЕК спасбнна /добряча/ душа, & 
душа-чоловік. 

ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ хворий душею, слабйй 
на голову. 

ДУШЕВНИЙ: с -ьім трбпетом із страхом Бо¬ 
жим. 

ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЙ (крик) розпачливий, 
відчайдушний, рк роздерй-душу-крик; -ая сце¬ 
на роздерй-дУшу-сцена. 

ДУШЕСПАСЙТЕЛЬНИЙ ц. душоцілібщий. 
ДУШЕЩИПАТЕЛЬНЬШ = СЕРЦЕЩИПАТЕ- 
ЛЬНЬІЙ. 

ДУШЙТЬ душйги (слово) затйскува-, видУщу-; 
—й що (мИ хто) душить, готовий /з-й/ за», душй- 
тель, гнобй-, (критику) затгіскувач, пк задушли¬ 
вий, давучий; 
-йся душений, задушуваний, зморю- задухою, 
знеейлю- від задухи, фР в задУсі. 

ДУШИСТО гРн запашно. 
ДУШКА пт дуся. 
ДУЗТ г. дво'спів. 
ДЬІБИТЬСЯ ставати дйбки, здгіблюватися; ± 
ВЗДЬШЛИВАТЬСЯ; 
-йся (кінь) що стає дйбки, здйблюваний, пк дй- 
бистий, ок диббе-. 

ДЬІБОМ дйбки, дубом; становиться д. дйбити- 
ся; вблосьі встаю'т д. волос дйбиться /стає дйб- 
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ки/; встающий д. здиблюваний; вставший д. 
здгібле-. 

ДЬЕБЬІ: на д. (стати) навдгібки. 
ДЬІМ куриво; нет -ма без огня г. де не горить, 
там ся не курить. 

ДЬІМЙТЬ/СЯ,) диміти, куріти; 
-й(ся) що димить, повитий дгімом, пк димний, 
курний, димуватий, димовий, димучий, димлй- 
ний, фР задймле-; -я костер курище, куриво, 
димне /курне/ багаття. 

ДЬІМКА (серпанок Іу природі!) синява, юга. 
ДЬІМОВОЙ: -бя труба димбр. 
ДЬІМООБРАЗУЮЩИЙ димотворний. 
ДЬІРА (кудкудаківка) фР пустка; 
ДЬІРЙЩА діромаха. 

ДЬЕРОКОЛ цд пробивач. 
ДЬІХ дихало; под д. (вдарити) в дихало. 
ДЬІХАНИЕ: до послбднего -ия до загину; д. 
весньі повів веснй. 

ДЬІХАТЕЛЬНЬІЙ видихбвий /г. від-/, я" респі¬ 
раторний. 

ДЬІШАТЬ дихати, зводи- дух, (чим) фР тхну- 
[тхне старосвітчиною], (-умлілого) пуска- пару; 
& г. віддиха-; тяжелб д. хека-; д. злббой на ко¬ 
го важким духом /пекл-/ дйха- на; д., изверга'я 
огбнь вогнедйха-; д. счастьем паші- щастям; і- 
ле -шит ледве звбдить дух; 
—й що (У хто) дйха 0, з-й дйха-, пк дихальний, 
с* -дишний [огнедьішащий вогнедишний], дй- 
хай- [дйхай-вогнем]; бле -й ледве живгій; не -й 
бездиханний; тяжелб -й захека-; -й злббой пб- 
вен злоби; -й радостью пбвен радости, окриле¬ 
ний радістю; -й сйлой кто пбвен сили, сила 
так і пашить /пре/ з кого; -й смертью кремато- 
рійний; 
ДОХНУТЬ: д. некогда нема коли й головгі по¬ 
чухати; 
НАДМІНАТЬ: мнбго не -нт вже на Божій до- 
рбзі, пряде на тонку; 
НАДШІІАТЬСЯ: -вшийся що надихався, © 
надихавшись, 0; 
ОТДЬІШАТЬСЯ відхекати 0,0. 

ДЬЯВОЛ & ж' дийволиця. 
ДЬЯВОЛЬСКИЙ злосйльний, злосйлий, дияво- 
лічний, (намір) о. чбр-. Каїнів, л. холерний. 

ДЬЯВОЛ ЬЩИИА сатанйнсзтво, сатанівство. 
ДЮЖИНА дванбдцятка, тузінь. 
ДЮНА вйдма, надма. 
ДЯДЯ: д. Сзм вуйко Сем. 
ДЙДЬКА & “вуєчко. 

Е 

ЕВРЕЙ !пк ЕВРЕЙСКИЙ/ рк гебрей /пк гебрей- 
ський/. 

ЕГОЗЙТЬ вертітися дзиґою; 
—й що (У хто) крутиться 0, звиклий вертітися, 
вертун, дзйґа, непосйда, пустун, жирун, (перед 
ким) забігбйло, підлбсник, вертгіхвіст, пк верт- 
кгій, вертлявий, непосидкіщий, пустотлйвий, 
метушлй-, /перед ким! піднесли-, запобігли-. 

ЕДА їдло, пожива, поживок, (з неба) )Р манна, 
(харчі) продовольство, провізія, провіянт, (ва¬ 
рена) вариво. 
ЕДВА фР міно [е. не сто лет м. не сто літ], чи 

[едвб ли бьіл чи й був], фР тільки но; е. ли ок 
хтбзна чи; е. лншь заледве; е. не тільки що не 
[е, неразвблится т. що не завалиться]; 
ЕДВА-ЕДВА ок тільки-тільки. 

ЕДИНЙЧНЬІЙ г. ок одинцевий. 
ЕДИНОБОЖИЕ одноббжжя. 
ЕДИНОБОРСТВОВАТЬ борбтися одинцем; 

—й що (У хто/ ббреться о., з-й /пргівче-/ б. о., 
єдиноборець /одно-/, пк єдино[одно]ббрчий, © 
сам-на-сйм з вброгом. 

ЕДИНОВЛАСТИЕ одновлбддя, гі° тоталітарйзм. 
ЕДИНОДУШНО одностайно, однозгідно, одно¬ 
голосно, в од-гін гблос /душу, шкуру І; 
ЕДИНОДУШНЬІЙ одностайний, однозгід- 0. 

ЕДИНОЕ: е., что отб тільки й [е., что осталось 
о. т. й лишилося]. 

ЕДИНОЛИЧНО /-НБІЙУ особйсто /-тий/, персо¬ 
нально /-ний/, індивідуально /-ний/. 

ЕДИНООБРАЗНЬІЙ стандартний. 
ЕДЮЮСУЩИЙ єдиносутній. 
ЕДИНСТВЕННО фр єдйно можлгівий [е. логи- 
ческий вьіход є. м. логічний вйхід]; 
ЕДЙНСТВЕННЬШ (раз) о. перший і остан¬ 
ній, ф тільки й..„ що [-ое удовбльствие т. й 
утіхи, що]; е. в своем рбде унікальний, непо- 
втбр-, незрівнян-. 

ЕДЙНСТВО суцільність, нероз’єднай-, (мисте¬ 
цьке) цілість. 

ЕДЙНЬІЙ одноцілий; -ое цблое одноцілість. 
ЕДКИЙ (- слова) терпкйй, приперчений; & їдіб- 
чий; 
ЕДКО терпко. 

ЕДОК фР рот [пять -бв п’ять ротів]. 
ЕЖЕ- що- [ежеминутно щохвйлі]. 
ЕЖЕДНЕВНО день-у-дбнь; 
ЕЖЕДНЕВНЬІЙ кожноденний; -ая газета ок 
щоденка. 

ЕЖЕМИНУТНО раз-у-раз. 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО тижнево [п’ять годйн т.], на 
тйждень; 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЬШ тижневий, раз на тйждень. 

ЕЖЕНОІЦНО ніч-у-ніч, щоніч, щоночі. 
ЕЖЕЧАСНЬІЙ (постійний) кожночасний. 
ЕЖИТЬСЯ: -йся 1. що (мн хто»/ щулиться 0, (з 
холоду) скулений, звйюшй кулитися, 2. смуща- 
ющийся. 
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ЕЖОВЬІЙ: в -ьіх рукавйцах у тісних руках, в 
шорах. 

ЕЗДИТЬ їздити, (часто) роз’їздйти; е. верхом 
їздити верхи, ок вершникувіти; е. верхом на 
ком їздити на чиєму горбі; 
—й що (м“ хто) їздить, звйклий ♦, їздець, подо¬ 
рожанин, пк їздовий, роз’їзний, подорожній, о. 
в дорозі, в роз’їздах; 
-вший б; -й за грангіцу бувалий за кордбном; 
ИЗЬЕЗДИТЬ: и. что попоїздити по чім; 
-вший б; 
СЬЕЗДИТЬ (куди) побувати де; с. но физио- 
нбмии шарну- в пгісок, зацідй- в пгіку, заліші- 
ляпаса, да- ляща, © по пиці лясь!; 
-вший; -й по фйзии О по пйці лясь! 

ЕЗЖАТЬ (куди) їздити, бувати де; 
-вший що бував 0, звиклий бувати, бувалець, 
частий їздець /гість/, пк бувалий, їжджалий, б. 

ЕКАТЬ: —й що (мн хто) кевкає 0, кевкало, © 
ківкаючи; 
ЙКНУТЬ (- серце) тьохнути, тіпнутись. 

ЕЛЕ-ЕЛЕ: е.-е. душі в тіле тільки-тільки душі 
в тілі. 

ЕЛЕЙНЬІЙ: -ьіе речи шсні слова. 
ЕЛОВЬІЙ: -ая голова голова з клоччя. 
ЕЛбЗИТЬ ялозити, совгати, соватися; 

—й що (мн хто) ялозить 0, звиклий /радий/ сова¬ 
тися, ялбза, рк совгун. пк ялбзливий. 

ЕЛОЧНЬІЙ: 6. базар ялгінний базар; -ьіе укра- 
шения прикраси на ялйнку. 

ЕЛЬНИК смфіччина. 
ЕМКИЙ місткйй, укладистий. 
ЕМКО фР цілко. 

ЕМКОСТЬ фР ббсяг, бб’єм, с° ємність. 
ЕР (старослов ‘'ямська літера) їр. 
ЕРАЛАШ п. каша, о. циганський празник. 
ЕРЕПЕНИТЬСЯ фР огинатися, ставати дибки; 

-йся що (м“ хто) комизйться, схйльний /звгік- 
лий/ комизитися, комиза, упертюх, норовлй- 
вець, пк норовливий, норовистий; 
РАЗЬЕРЕПЙНИТЬСЯ розпасіюватися, розхо¬ 
дитися. 

ЕРЕСЬ іс гйресь. 
ЕРЕТЙК геретгік. 
ЕРЗАТЬ: —й що (м“ хто) совається 0, звиклий 
сбватися, сбвгало, совгун, вертун, пк вовтузли- 
вий, © сбваючись +; 
ЕРЗНУТЬ фР пручнутися; 

_ ПОЕРЗАТЬ посбватися 0. 
ЕРИК (старослов ’янська літера) їрик. 
ЕРбШИТЬСЯ куйбвдигися, кострубатитися. 
ЕРУНДА, ЕРУНДИСТИКА Химині кури, р. 
дурнйна, (\) бридні!; е. на пбстном масле Хй- 
мині кури, сон рябої кобйли, на городі бузині, 
а в Києві дідько, таке, що й купи не держиться. 

ЕРУВДЙТЬ (дією) дуріти, р. дурнйну стрбїти; 

—й що (мИ хто) верзб кізна-що 0, готбвий верз- 
тй к.-що, дурноліп, верзікало, (діями) з-й на 
все дурне, колобрбда, пк химерний. 

ЕРУНДОВСКИЙ і ЕРУНДбВЬІЙ такий собі 
[е. роман такйй собі ромін]. 

ЕРШЙСПЛЙ (упертий) затітий. 
ЕРЬІ (літера и) у. ярй, їрй. 
ЕРЬ (старослов ’янська літера) у. їрик. 
ЕСЛИ: і. б же якби (ж) то; е. бьі г. кобй; і. бьі 
знать якбй знатті; е. говорить прйвду коші ж 
до правди; е. бьі не © так... ж [плюнул, е. бьі 
не нрисйга плюнути, так присіга ж]; і. же нет 
коші ж немі; е. можно так виразиться (в кінці 
мови) скажу так [чуял нюхом, е. м. т. в. чув 
шбхом, скажу так]; е. на то пошлб раз так; е. 
хотйте вст сказіти б; е. что раптом що, у разі 
що, якби що, аби що [аби що - будйтиму всіх]; 
е. что, то у разі що, то, а як що до чого, то; е. 
зто правда коли цьбмУ правда; а е. жґ абб як 
[а і. сйду, то что? абб як сіду, то що?]; а і. 
даже так а хоч би й так; а что, е. ануж; вот і. 
бьі отб б як; уж е. фР як маємо [уж е. умирать 
як міємо вмирати]; д! УГОДНО. 

ЕСТЕСТВЕННМЙ (- віспу) саморідний; е. цвет 
лиці прирбдня[а] пера; -ьіе грангіцьі природні 
межі. 

ЕСТЕСТВО: все е. фР душі й тіло [всем -бм ду¬ 
шею й тілом]. 

ЕСТЬ1 їсти, з’їді-, (трохи) закУшува-, (зі смак¬ 
ом) умині-, затирі-, (жадібно) хівка-, ж" хіва-, 
(очі димом) роз’їда-; е. глазіми свердлй- очй- 
ма; е. г. начальство виявлі- собічу відданість; 
е. пбедом грйз-, їс- як іржа залізо; ел без аппе- 
тита їв і не їв; ешь борщ с грибами, держй яз- 
ьік за зубіми мовчй глухі - менше іріхі, мов- 
чй та диш /та хліб їж/; 
едйщий /поедающий/ що їсть 0, звйклий /с-и/ 
ЇСТИ, 3-Й з’їс-, ЗІ/ИНІТИЙ/ ЇЦЖЄННЯМ /їдбю/, їдік, 
їдець, їдУн, пк жерущий, пожиру-; 
едбмьій = сьедаемьій /> СЬЕДАТЬ/. 
НАЕСТЬСЯ: -вшийся наїджений 0. 

ЕСТЬ2 (фюрма дієслова БЬГЩ); (І) єсть! в" г. на- 
кіз!, рк так є!; у мені е. я мію; е., да не про 
вйшу честь не для пса ковбасі; е. такбе діло! 
хай буде так!, колй так, то й так!, по рукіх. 

ЕФРЕЙТОР стірший солдіт (козбх). 
ЙХАТЬ їхати, (поволі) ткіпа- плугінитися, (во¬ 
зом) теліжи-, (в кареті) ф>. котйги; е. в обьізд 
= обьезжать; і. галопом чвалувіти; і. на чем 
їха- чим [пбїздом, возом]; е. по чему їха- чим 
[е. по дерівяе ї. селом]; 
едущий що (мн хто/ їде, звйклий ♦, рідйй /зг-й/ 
П04, їздіць, подорожінин, пк подорожній, о. в 
дорозі; -й в Н. в /по/ дорозі до Н.; 
ЗАЕХАТЬ: з. по уху всмалити по уху; 
^ПО^НАЕХАТЬ привалити [-ало народу -йло 
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людей] 0. 
ЕХЙДНИЧАТЬ гі° підппрйкувати; 
СЬЕХЙДНИЧАТЬ відважити сбли 0. 

ЕХЙДНО з підштрикачкою, підштрикуючи, з. з 
пбсмішкою; 
ЕХИДНЬІЙ ок злоязйкий, (- заувагу) їдкий, 
сповнений їді; & яхиднуватий. 

ЕХИДСТВО лукавство, фР їдь. 
ЕХИДСТВОВАТЬ злорадіти, підштрикувати; ± 
ЕХЙДНИЧАТЬ. 
~й що (м" хто,] підштрикує 0, звиклий /с-и/ під- 
штрйкувати, радий підштрикну-, злюка, яхйда, 
пк злоязйкий, яхидний, рк підштрикучий. 

ЕЩЕфР аж [знак, взятий е. от предков знак у- 
зятий аж від предків], там [то ли е. кем он бьіл 
чи ким він там був]; е. би куди ж пак!, де ж 
пак, ще б таки, © де ж би [е. бьі не знать! де ж 
би я не знав!]; е. до тогб, как ще заки; е. и аж 
[будет е. и чересчур буде аж занадто]; е. и б- 
чень! ще й як!; е. кбе-что ще там щось; е. однб 
последнее сказанье - и лбтопись окбнчена 
моя ще одна байка, і бувайте здорбві; е. тбль- 
ко ще-но; е. тот ще той! будь-будь! не питай! п° 
ніврбку!; е. чегб ото вигадали /-ав/, таке й ска- 
жеш/-ете/!; воте.! ото ще!; все е. жґ і далі [я в. 
е. спал я і д. спав]; йли где-нибудь е. чи там 
де; какбй-нибудь е. чи там який; ктб-нибудь е. 
чи там хто; тот е. ще той [он - т. е. тип він ще 
той тип]; йли е. что /где, как +/ чи там що /де, 
як +/; а кто бьі е. мог бить? а хто б же то 
був?, а хто б іще міг бути?. 

Ж 

Ж, ЖЕ г. чей же; ж би б то [кто ж би Вам дал? 
хто б то Вам дав?]. 
ЖАБОВЙДНЬІЙ жабуватий. 
ЖАДИНА жадькб. 
ЖАДНИЧАТЬ скнар/увати, трястися над чим 

/гР* над копійкою/; 
—й що (м“ хто) ~ує 0, звгіклий трястйся над ко¬ 
пійкою, пбйнягий жадббою, жадібга, скнйра, 
скупердяга, скупердяй, д. захланник, пк жадню¬ 
чий, жадібний, жадливий, жаднйй, скнарий, 
скутій, жмйкрутистий. 
ЖАДНОСТЬ зажерство; с -тью фР спрагло, 
спрагнено. 
ЖАДНЬІЙ пажерливий. 
ЖАЖДА: ж. чего жаті за чим [ж. мести ~ за по¬ 
мстою]; палйщая ж. смага; с -ой спрагнено. 
ЖАЖДАТЬ: ж. чего спати і бачи- що; 

—й 1. морений спрагою, 2. що (м“ хто) прагне, 
сповнений прагнення, пк спраглий, спрагнений, 
жадущий, жажденний, жаждйвий, хтйвий, ок 
жадібний /голод-/ на що, фР ласий на що; -й 

вбли ок волеспраглий; 
ВОЗЖАЖДАІЬ запраг(ну]ти, возхоті-, спрагні-’ 
-вший запрйглий, гі° спрагні-, 0. 
ЖАЛЕТЬ щадйти [не ж. сил не щ. сил], д. бану- 
ва-; не ж. красок давб- вблю фантазії; єсть о 
чем ж. /не о чем ж./ якби щось варте; сам ж. 
будешь сам нерад(ий/ будеш; не -ея не жалів¬ 
ши; не -бя сил не щадивши сил; 
—й 1. що (мн хто) жаліє 0, готовий пожаліти, 
сповнений жалкі, пойнятий жалем, жалібник, 
жалісліівець, пк жалісливий, жалісний, співчут¬ 
ливий, 2. що шкодує 0, з-й бути ощадливим, 
ощадливий, ощадний, сР економ-; не -й кула- 
кбв щедрий на стусани; 
ПОЖАЛЕТЬ (кого) поспівчувати кому; 0; 
-вший 0. 
ЖАЛИТЬ жалити, жигбти; 

—й що жалить, пк жалкий, жалючий, жальлй- 
вий, жижкйй, і. жшун, п° гострожалий; 
УЖАЛИТЬ фР/п. діткнути. 
ЖАЛКИЙ: ж. вид блідий вйгляд; & жалчай- 
ший найжалюгідний. 
ЖАЛОБНЬШ жалібливий, (спів) панахйдний. 
ЖАЛОВАНЬЕ: бьіть на -ньи служити за плату. 
ЖАЛОВАТЬ уділяти /на-/, дарува-; ж. к кому 
вчаща- до кого; 
—й що (м" хто,] уділя 0, р-й уділити, ласкавець, 
милостйв-, доброчйн-, добрбдій; 
-ьій дарбваний, наділю- /у-/, нада- 0; 
ЖАЛОВАННЬІЙ (кому) уділений 0; 
ОБЖАЛОВАТЬ заскаржити /о-/ кого, пода- в 
суд на кого; 
ПОЖАЛОВАТЬ (в гості) примандрувати, за- 
гостгі-, (здалеку) добутися; с чем пожблова- 
я(в)? що скажеш/'-ете]?; 
РАЗЖАЛОВАТЬ в' відібрбти тгітул, позбави- 
звання. 
ЖАЛОВАТЬСЯ скаржитися, нарікати; ж. на 
плакатися на; ж. на здорбвье кволитись; 
-йся що (м“ хто) скаржиться 0, схйльний ♦, ска¬ 
ржник, (на долю) скиглій, пк скаржлгівий; -я 
(вя судьбу] бідкало, нарікбй-, скиглій. 
ЖАЛОСТЬ милосердя; ж. овладевбет жаль бе¬ 
ре; из -ти к кому з милосердя до, жаліючи /ща¬ 
дивши/ кого. 
ЖАЛЬ пр прикро [мне бчень ж. мені дуже п.]; 
ЖАЛЬЧЕ окшкодніш(%]. 
ЖАНР & піджанр. 
ЖАР (у хворого) гарячка. 
ЖАРА г. гбряч, ок гарячінь, рк гаряч. 
ЖАРИТЬ смажити, шквари-, пекти, підсмажува¬ 
ти /об-/, (робити з жаром) креса-, садгі-, сма- 
лй-, різа-; 
—й що смажить 0, зайнятий смаженням, р-й під¬ 
смажити, смажій, пк /- сонце/ жаркий, палкйй, 
пекучий, пашб-, к" спекбтний, т. смажйльний; 
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-йся смажений, пряже-, /на сонці/ пече-, пале-, 
емале-; 0; 
ЖАРЕНИЙ (факт) ф. родзйнковий; 0. 
ЖАРЙІЦА шквара, шкварбта. 
ЖАРКИЙ (день) парнйй; -ие страньї теплі краї; 
ЖАРКО: ни ж. ни холодно ні гірко ні еблоно, 
ні хблод- ні душ- /жарко/, п6 кйело мені в борщ. 
ЖАРОПОНИЖАЮЩИЙ протигарячкбвий. 
ЖАТЬ1 (- чобіт) маляти, гризти; 
ЖАТЬСЯ горнутися, тйсну-; ж. к кому горну¬ 
тися /припадати/ до кого; 
жмущий 1. що тйсне 0, пк мулькйй, 2. що ча¬ 
вить, звиклий чавити 0, і. = вьіжимающий; 
жмущийся що тгіснеться 0, р-й при4, с-и ♦, і. 
притула, /скупіш/ скнара, скупар, скупій, пк ощ¬ 
адливий, скупенький, скупуватий; -я в камбр- 
ке затйснутий у комірчйні; -я к мбтери © при¬ 
павши до матері; -я к стене прикипілий до сті¬ 
нки; -я от хблода зіщулений з /від/ хблоду; ± 
прижимающийся. 
ЖАТЬ2: жнущий що (мн хто) жне, жнець, став¬ 
ши жати. 
ПОЖАТЬ: посеешь ветер - пожніть бурю 
ТО сіє вітер - пожне бурю. 
ЖГУЧИЙ (цілунок) жагучий, (біль) пеку-, (- кро¬ 
пиву) ох жижкйй, (- питання) злободенний. 
ЖДАТЬ чекати, очікува-, о" зажидати; ж. не до¬ 
ждаться всі ждбники поГс-; ж. принца (- же¬ 
ниха) вигляда- сонця; ж. с нетерпением ждати, 
як билгіна росй з неба; ж. у мбря погбдьі че¬ 
кати з мбря погоди; жди-дожидйй жди-пождй; 
ждУщий = ожидающий + і. ок чекалець; -й у 
мбря погбдьі сх чекай-з-мбря-погбди; 
ЗАЖДАТЬСЯ: -вшийся що всі жданики поїв, 
© поївши всі ж., кС заждалий. 
ЖЕ © аж [нет же! аж ні!], ж? бо [почемУ же 
так? чом бо так?], о. в ката [где же ти бил? де 
ти в к. був?], ж його [кудб же пойти? кудй ж 
йогб пітгі?], таки [тбт же той таки], ж таки [ту- 
дб же туди ж таки], то [как же так? як то так?], 
то ж [а чья же? а то ж чия?]; зто почему же? а 
то чому? да скажйте же та ж кажіть; ± Ж. 
ЖЕВАТЕЛЬНЬШ: -ая резйна жувачка. 
ЖЕВАТЬ: ж. губами плямкати; ж. жва'чку = пе- 
режевьівать ж.; 
жуїбщий що жує 0, звйюшй жувати, з-й розжу- 
ва-, жувака, жвакало, пк жувальний, жуйний; -й 
губа'ми плямкало. 
ЖЕЗЛ ж* жезлб. 
ЖЕЛАНИЕ (палке) прбгнення, фб воля [прбтив 

-ия проти вблі]; появилось ж. припала охота; 
при -ни мавши бажання /охоту/, якщо захбчеш 
/('за/хотіти/, колй схоті-, бажаючи, було б ба¬ 
жання /охота/, коли захбчеш; при вебм -ни ду¬ 
же хотівши, (не вийде) хоч би й хотів /-іла +/; 
по -ию кого, по чьему -ию на чиє бажання; по 

сббственному -ию на власне бажання /рУку/, 
самохіть, власновільно; из -ия /стать/ бажав¬ 
ши; гореть (хто) (страстним) -ем кортіти кого. 
ЖЕЛАТЕЛЬНЬІЙ (по/бажаний. 
ЖЕЛАТИН г. захолод; 
ЖЕЛАТИНООБРАЗНЬШ на взір желатини, 
желатйнистий, г. захолодистий. 
ЖЕЛАТЬ бажати, прагну- мі- охбту; ж. добра 

/зла/ зйчи-, з. мисли- добрб /лгіхо/; кто -бет хто 
хоче, кому охота; никому не -бю так плбкать 
бодай нікбму так не плакати; 
—й 1. що (мм хто) хбче 0, розохбчений, спбвне- 
бажбння, охбпле- -ям, пк охбчий, лбсий на що, 
с. жадущий, спрбглий, і. охбтник, Ф? зголбше- 
ний, ± жаждущий, 2. що згічить 0, р-й /з-й/ на¬ 
зичити, зичлйвець, пх зичлйвий, щедрий на по¬ 
бажання; -й добрб доброзйчлйвець, пх добрози¬ 
чливий; -й зла злозйчлгівець, пк злозйчлйвий; 
-щие хто хбче; 
-ьій ббжаний 0; стрбстно -ЬІЙ вимріяний; 

ВОЗЖЕЛАТЬ (хто) забагатися кому, + 
ВОЗЖАЖДАТЬ; 
-вший = возжаждавший; 
ЖЕЛАННЬІЙ вимріяний 0; 
ЖЕЛАТЬСЯ н° ббгтися [-ось баглося], прбг- 
тися. 
ЖЕЛЕ драглі. 
ЖЕЛЕЗКО залізце. 
ЖЕЛЕЗНЬІЙ (- обійми) цупкий; 
ЖЕЛЕЗНО! мурбвано! свято! [зто ж.! Це м.! +]. 
ЖЕЛЕЗОПЛАВЙЛЬНЬІЙ залізотбпний; ж. за- 
вбд гамарня. 
ЖЕЛЕПОДОБНЬІЙ драглйстий. 
ЖЕЛЙРОВАТЬ таорйти желе; 

—й рк желетвбрний, драглетвірний /-твбрчий/. 
ЖЕЛОБЙТЬ жолббити. 
ЖЕЛТЕТЬ жовкнути, п° янтаріти; 

—й що (м“ хто) жовкне 0, щораз жовтіший, 
мбйже жовтий, напіввгіжовклий, зажовті-, от-бг 
уже жбвтий, с-и ♦, (- жито) заполовілий; 
ПОЖЕЛГЕТЬ вгіжовкнуга 0; 
-вший 0, вгіжовклий, пожбвк-, (- щось жовте) 
жовтяк, (- пашню) пополовілий, Іс-І. 
ЖЕЛТИЗНА ок жовтінь 
ЖЕЛТЬІЙ: в ж. цвет (помалювати) нажбвто. 
ЖЕМАНИТЬСЯ маніж/итися, маніри-, церемб- 
ни-, ламб-, кривля-; 
-йся що (м“ хто) ниться 0, звйюшй /схйльний/ 
♦, манірник, кривляка, пк манірний, маніж-, це- 
рембн-, тон-, р. дзиґльбва-, о" маніжистий. 
ЖЕМАННЬІЙ церемонний + пк —> жеманящи- 
йся. 
ЖЕМЧУЖНЬІЙ перластий. 
ЖЕНА: ж. брбта братова; ж. дяди дядина. 
ЖЕНЙТЬСЯ одружуватися, ок дружи-, іти під 
вінець, брб- шлюб; 
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-йся = сочетающийся браком + (тричі) троє¬ 
женець; 
-вшийся на одружений з, пббра- з, пошлюбле- 
з, ожене- з. 
ЖЕНСКИЙ: ж. пол амазбнство. 
ЖЕНЩИНА (безмужня) старі діва, гі° сйня пан¬ 
чоха, (неодношпюбна) багатом^жниця; 
ЖЕНЩИНЬІ жіноцтво, краща частйна людст¬ 
ва, в. баббта, (на Сході) з" гаремне м’ясо. 
ЖЕРЕБЙЦ (кастрований) лошак. 
ЖЕРЛО (гармати) хобот. 
ЖЕРНОВ; ЖЕРНОВА жорна, (хатні) зернотерка. 
ЖЕРТВА г. офіра; стать -ой геноцйда піїті під 
ніж. 
ЖЕРТВЕННИК жертбвня, ■/ трббище. 
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ жертводавець, жфтвувач, ± 
жертву ющий. 
ЖЕРТВ ОВАТЬ жертвувати, кліс- на вівтір, іти 
на/принбси- в/ жертву, накладі- чим (здорбв’ям 
+), г. офіруві-; ж. соббй відцава- себе в жертву, 
♦ себе; ж. соббй ради кого віддаві- душу за; 
—й що (м“ хто) жертвує 0, звиклий ♦, р-й по», 
щедрий на пожертви, жертводавець, жертвув- 
ач, пк жертбвний, г. жертвенний; -й соббй са- 
можертбвний, і. саможертва; 
ПО»»» Vу покласти на вівтар 0; п. кем/чем по- 
жбртвува- кого/що; п. жйзнью відца- життя; п. 
соббй о. закрй- тілом амбразуру; 
-вший 0; 
-йся/-ьій жертвуваний, офіро-, принбшу- у 
жертву. 
ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ мн приноси (жертві, 
рк. жертвопрйноси, жертвопринбсини. 
ЖЕСТИКУЛЙРОВАТЬ жестикул/ювіти, розма¬ 

ху- рукіми; 
—й що ~к5є 0, звгіклий ♦, майстер ~яції, пк ~яці- 
йний. 
ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ мити, ручні мбва. 
ЖЕСТКОСТЬ т. рк збгітість. 
ЖЕСТКИЙ фР ("за)крутий, важкий, (нагляд) су- 
вбрий, © упертий, (спектр поглядів) безвгібор- 
ний, (- лещата) цупкгій, фР монолітний, заліз-, 
негнучкгій, грубий, змбрппсуватий, побрижбва- 
ний, збрйже-, б. ралітий, т. збитий [-ая конст- 
рукция -та /тверді/ конструкція]; -ие мбрьі 
круті зіходи; -ие услбвия важкі умбви; 
ЖЕСТКО цупко^О. 
ЖЕСТОЧАЙШИЙ лк5тий-прелкітий, лютбзний. 
ЖЕСТЙНКА д. балцінка. 
ЖЕЧЬ палити, смалгі-, пускі- (з) димом; 
жгу'щий що пілигь 0, розпечений, звислий па¬ 
літи, поклгіканий /рідій/ спали-, палій, пк па¬ 
лючий, пеку-, смалкий, жалкий, ск палй- [паші- 
вода, палйкопа]; ± ЖГУЧИЙ, 
-йся спілюваний, піле-, пбче- 0. 
ЖИВИТЕ ЛЬНЬІЙ живодійнй, живонбсний. 

ЖИВИТЬСЯ; ПОЖИВЙТЬСЯ: п. за чужбй 
счет з’їздити в рай на чужбму горбі[у]; тут мб- 
жио п. тут піхне сміленим /ніше мблегься/; не 
п. міти дулю з міком; -йлся волк - оглбблей 
да пб боку гі° поживгівся як собіка мухою; 
-вшийся б. 
ЖИВНОСТЬ п° живйзна. 
ЖИВО (бачити) виразно; 
ЖИВОЙ © ок сьогосвітній, фР активний, шпа¬ 
ркий [-оє учістие -на (-кй) Участь], пцірий [ж. 
востбрг щира рідість /захоплення/]; -ого слова 
ие усльішишь ніхто не заговорить; до живбго 
р. дожгіва; в -бм вгіде (показати) ок нажіво; 
ЖИВЕЙШИЙ найжвавіший 6, живісінький, 
жвавісінь-; (- участь) найшпаркіший, найакгй- 
вні-, (- співуття) нашцирі-. 
ЖИВОПИСАТЬ: -шущий що (мн хто) малює 0, 
маляр, миєтець, артгіст, з" живописець, пк ма¬ 
льовничий. 
ЖИВОПИСНЬІЙ мальовничий, (щодо малярс¬ 
тва) малірський [-ая техника -ка техніка]. 
ЖИВбТ: тблстьій ж. широке черево. 
ЖИВОТВОРЙТЬ животв/брйти; 

—й що (м“ хтоД~брить, з-й ♦, пк животвбрч[н]ий, 
живодій-, спбвне- житті, }Р животворіщий, /- 
воду/ цілю-, живлю-, е. живу-, живий. 
ЖИВОТВЙРНЬШ ок нешкідливий, (вплив) спа¬ 
сенний. 
ЖИВОТНОЕ © бйдао, бидлятина, скотиняка. 
ЖИВОТНЬІЙ зоологічний [-ая ненависть -на 
ненівисть]. 
ЖИВОТРЕГІЕЩУЩИЙ животрепетний, серце- 
зворуш-, зворушливий, (повен життя) живйй, 
/- тему) злободенний, актуіль-. 
ЖИВУЧИЙ с. мало не безсмертний; живуч как 
кбшка кто і дбвбнею не доб’єш кого. 
ЖИЖА рідішо. 
ЖИЗНЕЛЮБ сонцелюб; бьіть -ом міти живу 
дз/шу. 
ЖИЗНЕЛЮБИЕ о. сонцеліббство. 
ЖЙЗНЕННО фР як сонця [ж. необходймо треба, 
як сонця]; 
ЖЙЗНЕШШЙ кГ вітальний, (образ) реіпь- 
ний, живій. 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ: сисгбма -ия система 
виживіння. 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ для виживін¬ 
ня; -ие србдства зісоби виживіння. 
ЖИЗНЕОІТАСНЬІЙ: -ая ситуация б мінне поле. 
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ життєрадість, живо- 
рідіс[ніс]ть, сонцеліббство, живбї душі радість. 
ЖИЗНЕРАДОСТНЬІЙ живорадісний, пбвен 

/сповнений/ життя. 
ЖИЗНЕУ СТРЕМ ЛЕНИЕ г. життєва настанбва. 
ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ К. ОПТИМІСТИЧНИЙ, 

сонцелюб-, живолюб-, динаміч-, о. сонценбс-, 
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спбвне- житті /еніргії/. 
ЖИЗНЬ існування, буття, (вартість існування) 
прожиття, прожиток, ф? вік [всю свою ж. весь 
свій в.], ф. житуха [как ж.? як житуха?]; (чья) 
ж. далі тріщину (під чиїми ногами) урвалася 
дорога житті; ж. прожить - не пбле перейти 
вік прожити - не пбле перейти; бьібщая клю- 
чбм ж. буйнощі бутті /житті/; дорогій /деше¬ 
вая/ ж. дороге /дешеве/ прожитті, ЖҐ все дб- 
рого /дешево/; не на ж., а на смерть до загйну; 
ни в ж. ні в світі; в -ни на віку; не от хорбшей 
-ни не з розкбшів, не з добра, зг не з гаразду; до 
скончіния -ни до скбну. 
ЖИЛЕТ камізелька, фр жакет /д! БРОНЕЖИ- 
ЛЕТ/. 
ЖИЛЕТКА: от -ки рукаві дірка з бублика, гі° 
дуля в жмені. 
ЖИЛЕЦ: не ж. на белом світе кто на тонку 
пряде /на Ббжій дорозі, в могилу дивиться/ 
хто, землею пахне від кого. 
ЖИЛИТЬ; НА»»» надурити. 
ЖИЛЙЩЕ житлб, з" колйба, нора, казарма, дає" 
хата; & житлечко. 
ЖШЮЙ (дім) г. мешканевий, мешкальний. 
ЖИМОЛОСТЬ деревнгік. 
ЖИР (живих істот) сало; не до -ру не до сміху; 
не до -ру, бьіть бьі живу не до жиру, абй живу. 
ЖИРАФ жирафа. 
ЖИРАФОВЬш: -ая антилопа анталбпа-жиріфа. 
ЖИРЕТЬ обростіте сілом /тілом/, глідша-, 
глйдну-; 
—й що (мИ хто) обрості сілом, деділі глідший, 
с-и гліднута, о. обрбщуваний сілом; 
ЗАЖИРЕГЬ закабаніти 0; 
-вший закабанілий, оброслий сілом 0, 0. 
ЖЙРНЬІЙ (шрифт) грубий. 
ЖИРСЖ ер сальце. 
ЖИРОТОЇШЬІЙ салотбпний, з. салотопінний. 
ЖИТЕЙСКИЙ: -ие прівила г. життєва наста- 
нбва. 
ЖИТЕЛЬ га насельник, (селища) селшцінин; 
прибріжньїй ж. бережінин; ж. предместья 
передміщух; ж. степи степовик; искбнньїй ж. 
тубілець, абориген. 
ЖЙТЕЛЬСТВО мешкання; вид на ж. пйшпорт; 
місто -ва бсідок, к" місце мішкання, г. заміш- 
кання. 
ЖИТЬ існувати, топті- ряст, по світі ходй-, бу- 
живйм і здорбвим, о. бу- під сбнцем, (нікчемою) 
животі-, нікчемствува-; ж. чем 1. жй- Яс- хліб/ 
з чого, 2. захбплюватася чим; ж. вегетативн- 
ой жгізнью ф. ростй як капуста на горбді, жй- 
як деревйна; ж. в долг жй- на борг; ж. в любб- 
вном окружінии купітеся в любові; ж. в нуж¬ 
ді бідуві-; ж. в одинбчестве /одиноко/ самоті-; 
ж. в пблном достатнє не зні- гбря, жй- як у 

Бога за дверйма /у Христі в зіпічку/, жй-, не 
знівши гбря; ж. в пблном согласии жй- без 
чвар, жй- душі в душу; ж. в постоя'нной тре- 
вбге жй- на вулкіні; ж. в праздности не бріти- 
ся і за холодну воду; ж. в стріхе боя- своєї ті¬ 
ні; ж. в супружестве жити в пірі; ж. жало- 
ваньем жй- з платні; ж. на иждевінии кого ф. 
сиді- на чиїй шйї; ж. на что /жілованье, пін¬ 
имо/ жи- з чого /платні, пенсії/; ж. на нйзком 
жизненном уровне не звбди- кінців докупи; ж. 
на отлете жй- на відшбдді; ж. на рінту стргіг- 
купбни; ж. на содержйнии кого утрймуватесь 
ким; ж. на ширбкую нбгу розкошувіти; ж. не 
по срідствам проживі- більше, як заробля-; ж. 
подічками жй- на ласківому хлібі, у руки ди¬ 
витися; ж., пбльзуясь покровйтельством кого 
фР жйти за чиєю /широкою/ стін-; ж. припева- 
ючи жй-, як мед пй- [живуг п. живуть, як мед 
п’ють]; ж. с напитала ф. жй- з копійки; Бо¬ 
жим духом ж. голодуві-; как -ете-/-мбжете/? 
як живі-здорбві?, як Бог мйлує?; 
живущий що (м“ хто,/ живі 0, звйклий /с-и, по- 
клйканий/ жйти, з-й /зм-й/ прожгі-, житець, жи- 
віха, (в домі) мешканець, г. замешкалий, (в кра- 
ю)жйтель, пк живйй (1 здоро-,/, посілений, з до¬ 
мівкою [-Й в тіле рмб з д. утілі риб], о. бу- під 
сбнцем -й в долг багітий з пбзичок; -й в дос¬ 
татнє замбжни[і]й, о. з достітком; -й в изгна- 
нии, вйгнінець; -й в мире /соглісии/ з-й жй- 
без чвар; -й в невіжестве зашкарублий у неуц¬ 
тві; -й в нищеті злидір, підточуваний злидня¬ 
ми; -й в нужді бідір бідарем; -й в пріздности 
звйклий до неробства, гультяй, нероба, біло-ру- 
чка; -й в рбскошн звйюіий /пргівчений/ до роз¬ 
кбшів, розкошелюб; -й в своє удовбльствие 
звйклий жй- собі на втіху, сибарйт; -й в чьем 
сознінии живйй у чиїй пім’яті; -й как кбшка 
с собакой © жйвши, як кіт із псом; -й на от¬ 
лете завгорбдній /заціринський/ /поселенець/; 
-й на содержінии кого утрймуваний ким; -й 
на чужій счет звйклий жйти чужйм кбштом; 
-й на пшрбкую нбгу = -й в пріздности © роз¬ 
кошуючи; -й не по срідствам що проживі біль¬ 
ше, як заробля; -й нйщенством що живе з жеб- 
рів, старець, жебрйк; -й под одній крбвлей спів- 
жиліць, з-під одного діху, -й свойм умом здй- 
ний на влас- розум, сам собі пан; -й чужим у- 
мбм мудрий чужою головою; ± проживающий; 
ЗАЖИТЬ: з. лбрдом, забарствовать розпанб- 
шитися; 
ПОЖИТЬ (в добрі) попожити в добрі, побай- 
дикува-; п. вдбволь нажгітися; п. в своє удо¬ 
вбльствие попожити /попогуля-/ на світі; -вем 
- увидим що було - бачили, що буде - побіли¬ 
мо, побілим як там буде; 
-вший 0; 
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ПРОЖИТЬ: п. весь век неправд ой перебре¬ 
хатися через житій; 
НАЖИТЬСЯ: н. - нажйлся що нажився, то 
нажився; 
сжйться зростися душею. 
ЖИТЬЕ: -тьй нет просвітку нема; -тьй не будет 
п. не буде. 
ЖМУРЙТЬ: ж. и ловить (у грі) жмуритися. 
ЖМУРИТЬСЯ щулитися, мружити /примру¬ 
жувати/ очі; 
-йся що (мн хто,) щулиться 0, звиклий /с-и/ мру¬ 
жити очі, жмуркб, жмурило, о. з примружени¬ 
ми очима. 
ЖМУРКИ: бьіть ло'вяіцим в игре в ж. жму¬ 
ритися. 
ЖОНГЛЙРОВАТЬ жонгл/ювбти; 

—й що ~ює, звиклий /с-и/ ♦, зайнятий жонглю¬ 
ванням, жонглбр, пк жонглювальний, © ~юючи. 
ЖРАТВА в. (дія) жертя, (що) їжа. 
ЖРАТЬ: жрущий = пожирающий; 
ЗАЖРАТЬСЯ знахабніти; 
-вшяйся знахабнілий, 0. 
ЖРЕБИЙ (чий) хрест, льос; но -ию жеребкбм, 
кгінувши жереб. 
ЖРИЦА жрекиня. 
ЖУЖЖАТЬ (- бджіл) дзумкати, дзйзка-, (в голо¬ 
ві) густи джмелем; 
—й що дзижчйть 0, и* дзизкотючий, дзизку-, 
зумкотк5-, зумкітлйвий, дзизкотлй-, (- верете¬ 
но) фуркітлй-, фуркотючий, (голос) туркотю-, 
туркітлйвий, о. з дзижчанням +; 
НАЖУЖЖАТЬ: -вший 0; -й уши натикав¬ 
ши пбвні вуха; 
ПРОЖУЖЖАТЬ (вуха) протурчати; п. уши 
проточй- гблову; 
-вший все уши набрйдлий своїм турканням; 
РАЗЖУЖЖАТЬСЯ: -вшийся г. розжудже- 
ний, Й. 
ЖУЛИК махляр, з. підтята. 
ЖУЛИКОВАТЬЕЙ шахруватий, шельмува-. 
ЖУЛЬНИЧАТЬ махл/ювати, махлйрити; 

—й що ~ює 0, звгікпий шахрувйти, з-й замахлю- 
ва-, здібний /скорий/ на шахри, махляй, махляр, 
шельма, ошуканець; пк рк махльовйтий; 
НАЖУЛЬНИЧАТЬ г. натумбнити. 
ЖУЛЬЕ махлярня, шахрайнй. 
ЖУЛЬНИЧЕСКИ шйхрами, крутійством, мах- 
лярством; 
ЖУЛЬНИЧЕСКИЙ махлярський 0. 
ЖУЛЬНИЧЕСТВО махлярство, шахри/-мбхри), 
д- фармазбн. 
ЖУПЕЛ о"страшгі/д)ло. 
ЖУРИТЬ докоряти /випікб- очі/ кому, (чим) д. 
втикати що [н. бідність], жґ (кому чим/ дов- 
бтй бчі. 
ЖУРНАЛЙСТ газетяр, з" журналкіга, к* акула 

пера. 
ЖУРНАЛ ИСТСКИЙ газетярський. 
ЖУРЧАТЬ дзюрчати, цокоті-, дзюркоті-, гд цю- 
ркоті-; (- струмки) п° гомоні-; 
—й що дзюрчйть 0, сповнений дзюркоту, дзюр- 
котун, дзюркотій, пк дзюркоткічий, дзюркітлй- 
вий, журкітлй-, (потік) воркітлгі-, фР сварлй-, 
о. з дзюркотом; -й ручеек струмбчок-цокотбч-. 
ЖУТКИЙ жаскйй, жахітній, (голос) замогиль¬ 
ний; 
ЖУТКО жасно, жаско 0. 
ЖУТЬ несвітський жах, жахіття, жахбта, о" мб- 
торош, (І) жахгі Госпбдні!; ж. берет серце хо- 
лбне; до -ти похбж до щбму /бко-в-бко, стра¬ 
шенно/ подібний. 
ЖУХЛИЙ бляклий, прив’я-, шбрск-, (лист) зжовк-. 
ЖУХНУТЬ блякнути, шбрскнути, прив’ядати; 
ПОЖУХНУТЬ у. вйбляк/ну/ти 0; 
-вший = ПОЖУХЛЬШ, 0; 
ПОЖУХЛЬШ вйбляклий, прив’я-, пошбрск- 0. 

ЗА фР під [за нбмером під нбмером], по [за кем/ 
чем (іти) по кого/що], при [за столбм при сто¬ 
лі]; за едбй при їжі, при столі. 

ЗАБАВЛЯТЬ бавити, розважа-, тіши-, весели-; 
--й що (мИ хто) ббвить 0, звиклий /мастак/ ♦, за¬ 
бавник, потіш-, кумбд-, веселун, пк кумбдний, 
розважаль-, розвагбвий; 
ЗАЦіСЯ ббвитися, забавля-, ок пустувати; 
-йся/-ьій (роз/бавлений; -я захбпле- забавою, 
р-й забаві, охбчий до забав, пк грайлйвий, весь 
у забаві. 

ЗАБАВНЬШ: -ая истбрия придиббнція. 
ЗАБАЛЛОТИРОВАТЬ о* не обрати. 
ЗАБЕГАЛОВКА забігайлівка, г. гендбпик. 
ЗАБЕГАТЬ; ♦♦♦СЯ: -вшийся забіганий, 0. 
ЗАБЕГАТЬ забіг/іти; з. вперед пхатися наперед, 
лізти поперед ббтька (в пекло); 
—й що (м" хто) ~а, р-й забігти, звиклий ♦, ~айло, 
забіжнйй; -й вперед звиклий пхатися наперед; 
ЗАЛЕЖАТЬ (куди) фР підскбчити /за-/; -гй! 
підскбч!, к. скоч!. 

ЗАБЕЛИВАТЬ білиш; 
—й що (мн хто) білить 0, з-й за^, зайнятий забі¬ 
люванням, забілювач, пк білгіль- + %; 
-йся/-ьш забілюваний, білений. 

ЗАБИВАТЬ забивати, захарйщу-, заглушати; 
--й що (мн хто) забива 0, зайнятий забиванням, 
з-й забйти, звиклий ♦, пк = %; -й гблову тика¬ 
ло; -й звуки заглушливий, глушник; -й себб в 
гблову ладбн. забрати собі в гблову; 
-йся/-ьій забгіваний, захаращу-, заглушу-; 
ЗАБИТЬ: з. клин мбжду кем насйпати приску 
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між ким; з. ключбм зафонтани-, (- життя) за- 
буя-; з. тревбгу вдіри- на спблох; 
ЗАБИТИЙ загепаний 0; 
ЗАМІТЬСЯ: з. куди запхатися, затйри-; з. в 
судороге затіпа-, (- тварин) задрига-; з. в Угод 
затисну- /запій-/ в кутку; 
-вшийся 0, (- серце) що мало не вискочить з 
грудей; -я в Угод завмерлий у кутку. 

ЗАБИРАТЬ забирати-, бра-, хапа-, с. грабуві-, 
експропріює^, (кого) арештбвува-; з. в долг 
боргуватися; -бет за душу пориві до живого 
серця; -алось забирано; 
--Й що (м“ хто) ~а 0, звиклий /схильний, с-и/ ♦, 
з-й забра-, хапко, хапун, грабіжник, к“ експроп¬ 
ріатор, пк забирущий; —й сгілу = набираю- с.; 
ЗАБРАТЬ: з. у кого відібрати кому 0; 
ЗАБИРАТЬСЯ (звідки) ушиватися; 0; 
-йся/-ьій забираний, (- худобу) зійма-, (отвір) 
заклада-, пк забірний; пі ИЗЬІМАТЬ; 
ЗАБРАТЬСЯ (куди) втасувітися /за-/, втереса- 
(звідки) замбс-, вйнес-, (з хати) викину-, ± ИН- 
ФИЛЬТРОВАІЬ; 
-вшийся затесаний /у-/, утеребле-, затйре-, за- 
лізлий /в-/ 0, 0; 
ЗАБРАНННЙ: з. реш&гкой заґратований; бк- 
на -ньі решетками вікна заґратбвано. 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ок напербд. 
ЗАБЛАГОРАССУДИТЬСЯ дк: как кому -и- 
лось як хто сам знав. 

ЗАБЛУЖДАТЬСЯ помил/я'тися, фР не могтй 
збу- ілк5зій, ма- ілкізії, блудй- /думкою/; -а'ется 
кто на бчі полуда впала кому; 
-йся що -яється 0, звиклий ♦, збйгай з пантелй- 
ку, введений у блуд /к" оману/, з хибними пб- 
гляда-, нез-й збагнути істйни, зашбре-, з зашб- 
реними очима; -я грешник п. заблукана вівця; 
-вагайся 0; ± БЛУЖДАТЬ. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ блуд, фР збочення, рк замй- 
лення; вводить в з. > ВВОДИТЬ; введенньїй 
в з. збитий з пантелику; 
ЗАБЛУЖДЕШІЯ мн (ідейні) блукіння. 

ЗАБОЛЕВАНИЕ дР захвбрення. 
ЗАБОЛЕВАТЬ захвбрювати, занедуж/вати; 

—й/-ьій що ~ує 0, схильний до захвбрення, скру- 
чува- /змбрю-/ недугою, у стадії захвбрення, пк 
нездужащий, хвбрий, щораз слабший /хирні-/; 
ЗАБОЛЕТЬ (- зуб) заболі-; (на що) захвбрі- 0; 
-вший 1. © захвбрілий, занедужа-, заслаб-, 2. 
(зуб) заболі-, 0. 

ЗАБОР: з. к -ру тин-у-тйн; нашему -ру двою- 
родньїй плетень (родич) через дорбгу навпргі- 
сядки, десята вода на киселі. 

ЗАБОТА: одна з. фР тільки й думки; не моя з. 
мені не клопіт, мені нема діла, мене не обхб- 
дить; и -тм ма'ло кому і нуждй мало, і за вухом 
не свербить; мйло -тм о чем не лежить на сер¬ 

ці що [им м. -тьі о науке їм не л. на с. наука]; 
ЗАБС)ТЬІ: свои з. о. свій глек на капусту; -бт 
мало кому голова не болить кого; тблько и -бт 
тільки й діла /й клопотів/. 

ЗАБОТИТЬ (кого) лежбти на серці кому. 
ЗАБОТИТЬСЯ турбуватися /піклувб-, жури-/ 
ким, клопоті- /дбати/ за когоАна кого/що, з. о 
ком побиватися за ким; не з. о ч&м занедбувати 
що; (ші о чем/ не заббтиться і в ус не дути; 
-йся що (м" хто/ турбується чим 0, заклопо¬ 
таний чим, звиклий /с-и/ ♦, пбвен турбот /клб- 
потів/, з-й подбати, дбайлйвець, дбаха, клопо¬ 
тун, пк турботний, турботливий, дбайлгі-, кло- 
пітлй-, клопітний, ок піклуватий, о. у клопотах 
про; -я о другбм з думкою про иншого /йнше/. 

ЗАБОТЛИВЬІЙ сповнений турбот, (що береже) 
бережйстий, фР материнський, опікуйсь-. 

ЗАБРАКОВЬШАТЬ: —й - бракующий; 
ЗАБРАКОВАТЬ зганджувіти 0. 

ЗАБРАСЬШАТЬ закидати, занедбува-; з. гря'зь- 
ю обкида- болбтом; з. камнями каменува-, по- 
бива- камінням; 
—й що (мИ хто/ закида 0, звиклий /мастак/ ♦, з-й 
/зг-й/ закгіда- /закину-/, кидальник, закидань-, 
кидун, кидій, пк кидальний + %; -й грязью п. 
наклепник; -й камнями каменувань-, пк камен- 
увальний; 
-йся/-ьій закиданий, занбдбув-, занехаюв- 0, 
(крам) завбжув-; 
ЗАБРОСАТЬ: з. шапками покрйги шапками; 
-вший: -й ш. © покривши шапками; 
ЗАБРОСИТЬ о. кинути під ліву; 
-вший 0; -й музику © закинувши музику; 
ЗАБРОШЕННЬШ занедбаний, забутий Ббгом. 

ЗАБРЕДАТЬ: —й що (м“ хто/ забріді, заблука- 
ний, забрбда; 
ЗАБРЕСТЙ (випадково) примандрувіти; 
-дший заблукілий, 0; ± заблудший > ЗА- 
БЛУЖДАТЬ. 

ЗАБРЬІЗГИВАТЬ оббргізк/увати, обпбрску-, об- 
ляпу- /за-/; 
--й що (мн хто/ ~ує 0, з-й /р-й/ заляпати, с-и ♦, 
ляпало, пбрська- пк хлюпкгій, порськгій, ляпУ- 
чий + %; 
-йся/-ьій обпбрскуваний /за-/, забргізку- /об-/, 
заляпу- /об-/, заболочу-, задрйпу-, забрьбху- 0; 
ЗАБРЬЇЗГАТЬСЯ: -вшийся запбрсканий /об-/, 
забргізк-, заліп- /об-/, задргіп-, забрьбх-, забо- 
лбчений 0, б. 

ЗАБУЛДЬІГА галайді, голтіпаха, (пияк) заливі- 
ха. 

ЗАБУЛДЬІЖНЬІЙ ок гольтіпіцький. 
ЗАБУРИВАТЬ забур/ювати, бурйти; 

--й що (мИ хто/ ~ює, звиклий ♦, зг-й /р-й/ забу- 
ри-, бурильник, пк бурйпьний, забурюваль-; 
-йся/-ьій забУрюва-, буре-. 
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ЗАБЬІВАТЬ забувати, не пам’яті-, викида- з го¬ 
лові!, о. пуска- в непам’ять, фР випускй- з ува¬ 
ги, не врахбвува-, (речі) покида-, залиша-, не 
бра-, (милу) розлюбля-; з. о ком не дума- /не 
дба-/ про /за/ кого, байдужі- до кого; не слбдует 
з. и о том окР і те сказать; 
—й що (м" хто) забува 0, схильний /звщслий/ ♦, 
з-й забу-, забудько, недбаха, пк забудькуватий, 
безпам'ятній, забутливий + ЗАБЬШЧИВЬІЙ; -й 
о ком байдужий до кого; 
ЗАБИТЬ (свідомо) вйкинути з пам’яті; 0; 
ЗАБИВАТЬСЯ не пам’ятатися, вилітати з го¬ 
лови, приладі- пйлом, іти в забуття /небуття/, 
(у сварці) втрача- контроль над собою, нг зри¬ 
ватися з ланцюггі; не з. жити в пам’яті; 
-йся/-ьій забуваний, не врахбву-, розлюблю-; -я 
що забувається +, схильний ♦ся, непам’ятли¬ 
вий, © забуваючи з ким має до діла, (у сварці) 
втративши контроль н. с.; -я сном /во сне/ р-й 
забутися у сні, заспокоєний /угамбва-/ сном; 
ЗАБЬІТЬСЯ кв уплисти за водою; 0; 
ПРИЗАБЬІТЬ: -вший/іся/ 0; -й к" призабулий; 
-я призабутий, о. присипаний порохом (часу); 
ПОЗАБЬІТЬ призабути; 
-вший/ся/ Й; -йся призабутий; 
ЗАБЬІТЬШ: давно з. п° перезабутий. 

ЗАБЬІВЧИВЬШ непам’яткгій, непам’ятливий, 
непам’ятущий; © о. забудьків брат. 

ЗАБЬІТЬЕ: насланное чарами з. п° обмара [в 
-ом ч. -тьи в -арі]. 

ЗАВАЛ д. завага. 
ЗАВАЛИВАТЬ: —й що (м“ хто) завалює 0, р-й 

/з-й, зг-й/ завалити, пк завалювальний, заваль¬ 
ний, завалистий + %; 
-йся/-ьій завалюваний /про-/, закгіду-, пк зава¬ 
льний; -я що завалюється 0, нахгілюваний /по-/, 
і. валяка, пк завальнйй, валющий, завйлистий; 
ЗАВАЛЙТЬСЯ: хоть -йсь хоч грбблю гати, 
хоч лопатою вигрібай. 

ЗАВАРИВАТЬ: —й що завгірює, готовий /зг-й/ 
заварйти, пк = %; 
ЗАВАРИТЬ: з. кашу наварити пива, затія- бу¬ 
чу; тьі заварил кашу, тьі и расхлебьівай хто 
наварйв, той хай і їсть; тьі -гіл кашу, а мне 
расхлебьівать ти наварйв каші, а мені їсти, 
слішій завингів, а горбатого повісили; 
-вший 0; -й кашу колотник, 0; 
-йся/-ьій завгір/юваний; -я я* ~истий, заварнйй. 

ЗАВАРУХА заворуха. 
ЗАВЕВАТЬ: —й що (мн хто/ завіва, з-й завіяти, 
я" завійливий. 

ЗАВЕДЕНИЕ (звичай) завід, узвичаєння, р. уста¬ 
нова, (контора) бюро. 

ЗАВЕДОВАТЬ завід/увати, керува-, головува-; 
—й що (мИ хто) ~ує 0, наставлений /признане-/ + 
♦, завідувач чого, керівник, управйтель, голова. 

ЗАВЕДОМО наперед, зазнакй, фР у зав’язку, від 
початку [з. ложньїй брехливий у зав’язку, б. 
від початку]. 

ЗАВЕРБОВЬІВАТЬ: -ающий = вербующий. 
ЗАВЕРЙТЕЛЬ посвідник, фР свідок. 
ЗАВЕРТКА (у бандурі) натягйч струн, т. закру¬ 
тка, що закручується. 

ЗАВЕРТЬІВАТЬ загорт/ати, замбтува-, завивгі-, 
закрУчува-; 
—й що (лР хто) -і, з-й /с-и/ ♦, поклгіка- загорну-, 
-альник, -гійло, /річ/ ~ач, я" -альний + %; 
-йся/-ьій загбртаний, замбтув-, завй-, закручу-. 

ЗАВЕРШАТЬ кінч/ати, закінчува- /ви-/, завер- 
шува- /ви-/, доводи- до кінця, фР замика- кбло; 
—й що (яР хто) ~а 0, зм-й /з-й, поклгіка-/ закін- 
чгіти, завершувач, (стіг) вершій, вершгігора, пк 
завершальний, вершгіль-, заключ-, фініш-, кін¬ 
цевий, останній + %; 
ЗАВЕРШИТЬ: з. сделку вдарити по руках; з. 
развгітие вгівершитися; 
♦♦♦СЯ ♦ся 0, (- рік, день +) добігати кінцгі; 
-йся/-ьій закінчуваний /ви-/, завершу- /ви-/; 
ЗАВЕРШІТЬСЯ вгівершитися 0. 

ЗАВЕРЯТЬ засвідч/увати, запевнюва-; 
—й що (м" ХТО/ ~ує 0, поклгіканий /готбв-/ за¬ 
свідчити, запевнювач, ю. посвідник, з" завіргі- 
тель, я" засвідчувальний + %; 
-йся/-ьій засвідчуваний, запбвню-. 

ЗАВЕСА: дьімовая з. фіговий листок, камуф¬ 
ляж, маскування, штучна смуга дгіму. 

ЗАВЕШИВАТЬ запин/ати, завішува-; 
—й що (мн хто) -а 0, зм-й зап’ясти, звгіюіий /с-и/ 
♦, запинальник, я" з апин альний + %; 
-йся/-бій запгінан[т]ий, завішуваний; 
ЗАВЕШАТЬ заштбрити 0; 
ЗАВЕШАІШЬІЙ запгтбрений 0. 

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЬІЙ фР спадковий [-ое распо- 
ряжение -ва вбля, к" -ве розпорядження]. 

ЗАВЕЩАТЬ заповідати, відпгісува-, відказува-, 
г. завіща-; 
—й що (ми хто/ заповіла 0, заповідач, автор ду¬ 
хівниці, я" заповідальний + %, © заповідаючи 0; 
-бій заповіданий, відпгісув-, відказув- 0. 

ЗАВИВАТЬ (волос) кучергів/ити, завива-, фР за¬ 
кручувати,; 
—й що (мн хто/ ~ить 0, звгіклий ♦, р-й за^, зайня- 
'тий завивкою /кучерявленням/, (річ) завивало, 
я" = %; 
-йся/-ьій кучерявлений, завгіва-, закрУчува-; -я 
пирбг завиванець. 

ЗАВЙДНЬІЙ (- рису) заздросіи гідний. 
ЗАВЙДОВАТЬ заздрити, заздрости-, дивитися 
заздрим оком, о. ковтгіти слгіну, фР порива- очі, 
ма- заздрість на кого; з. чему заздри- на що; 
завгідовал юно їли заздрощі кого; 
—й що (мн хто) заздрить 0, пойнятий заздрістю 
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до кого, заздрісник, завад-, завада, зівидько, пк 
заздрий, заздрісний, завйдливий, завидющий, 
заздробкий; 
ИЗ»»»СЯ: -вшийся стбчений заздрістю. 

ЗАВЙНЧИВАТЬ загвінчувати, закручу-, завір- 
чу-, зашруббву-; 
—й що заґвінчує 0, звиклий ♦, з-й загвинти-, 
зайнятий загвінчуванням, пк = %; 
-йся/-ьій загвинчуваний, закручу-, зашруббву- 0. 

ЗАБИРАТЬСЯ забріхуватися; 
-йся що забріхується, схйльний ♦, брешкб, заб- 
реха, брехун/ець/, пк брехливий, забрехущий, 
жґ замблуватий, о. з Брехунівки; 
ЗАБРАТЬСЯ: -вшийся забріханий, 0. 

ЗАВИСАТЬ: —й що (мн хто) зависі, покйнутий 
виснути, пк к" завйсливий + зависший; 
ЗАВИСНУТЬ: -йсший завислий. 

ЗАВИСЕТЬ залежати, фР лежі- [секрбт успеха 
-ит от чего секрет успіху лежгіть у чому]; не з. 
мати вільні руки; 
—й/-имьш що (мн хто) залежить, узалежнений, 
пов’яза- з чим, пк залеж-, несамостій-, © підпо- 
рядкбва- /підлеглий/ кому, о. у (сталій,! залеж¬ 
ності; всецбло -й цілкбм підвладний; ни от ко- 
гб не -й сам собі пан; всб, от кого -щее все, що 
в чиїх силах. 

ЗАВЙСИМОСТЬ залежність; в -ти от чего як 
до чого [в -ти от лйчности як до чоловіка], як 
на що [в -ти от вкуса як на чий смак]; в -ти от 
времени гбда як до поргі року. 

ЗАВИСТЬ: к -ти чьей на заздрість /заздри/ ко¬ 
му; с -стью заздро, заздрісно. 

ЗАВИТОК (на письмі, на будівлі) фіґель. 
ЗАВИТУШКА кучбрик, (на письмі) закарлючка; 
ЗАВИТУШКИ: с -ами (почерк) гадючкуватий. 

ЗАВЛАДЕВАТЬ заволодівати, запосіда-, о. при- 
бира- до рук; 
—й = овладевающий; -й вниманием звгіюшй 
привертати /з-й приверну-/ увагу; 
ЗАВЛАДЕТЬ запосісти 0; з. чем запопіс- що, 
ок перебра- до своїх рук що [з. разговбром п. 
розмову до с. р.]; з. умбм запасти в голову; 
-вший 0, к" заволоділий, запосі-. 

ЗАВЛЕКАТЬ затягати, замінюва-, зваблюва-, 
спокушу-; 
--й що заманює 0, з-й /р-й, готбвий/ затягтй, 
замінювач, звабник, спокус-, заохбт- до зваб; 
/7х звабливий, знадлй-, спокусли-, заміняй-, ман- 
лй-, магнетйчний; -й слйшком далеко з-й за¬ 
тяглі задалЄко; 
-ьій затяганий, заманюв-, зваблю-, знаджу-, 
спокушу-, захбплю-; 
ЗАВЛЕЧЬ (гаком і п.) загачити; 0. 

ЗАВОД (кінський) розплідник; нефтеперерабі- 
тьівающий з. рафінарня. 

ЗАВОДИЛА о. пбрша скрйпка. 

ЗАВОДИТЬ завбд/ити, запроваджува-, (бучу) 
здійма-, заколбчува-, (пружину) накричу-; з. в 
тупик заводити у глухий кут /безвйхідь/; 
—й що (м" хто) ~ить 0, звиклий ♦, з-й /зг-й/ заве- 
слі, засновник, ініціатор, зачинатель, запрова- 
джувач, (сварку) ~ій /заводіяка, призвідець, при¬ 
звідник/ чого, и = %, о. для заведення /заводу/; 
ЗАВЕСТИ: з. дружбу заприятелювати 0; з, обьі- 
кновение взя- моду; з. разговбр повести мову; 
-Єдший 0; 

ЗАВОДИТЬСЯ (з ким) зачіпітися; 0; 
-йся/-и'мьій завбджуваний, запровадж- (- пру¬ 
жину) наїфуч-, /сварку/ здійманий, заколбчува-, 
(прилад) заводній; -я пк заводіяцький, забій-; 
ЗАВЕДЕНО ф/ ведеться [бели так з. раз так в.]. 

ЗАВОДНОЙ: как з. як на шрубах. 
ЗАВОЕВАНИЕ (у борні) вйборення, (здобуте) 
завойовання. 

ЗАВОЕВЬІВАТЬ здобув/іти, завойбву-, (права) 
виббрю-; 
—й що (мя хто) ~а 0, покліканий /націле-, нас- 
тавле-, з-й/ здобути, ~ець, завойовник, а. кон- 
кістадбр, с. поневблювач, пк агресивний, загар¬ 
бницький, завойбвниць-, ок поневбльчий, о. у 
процесі здобутті; 
-йся/-ьій здобуваний, завойбву-, поневблю-; 
ЗАВОЕВАТЬ: -али /-ало/ кто/що здобуто /за- 
войбвано /ким/ч-; 
-вший 0; -й всеббщее призна'ние визнаний 
геть усіма, загальновизнаний, дуже популяр-, 0. 

ЗАВОЗЙТЬ: -й що (м“ хто/ завозить, покліка- 
ний завбзлі, возій, пк= %, рк завозій, завозянин; 
-имьій завбжуваний, рк завознйй. 

ЗАВОЛАКИВАТЬ (хмарами) укривати, застилі-, 
(світ) засбтува-, (слізьми) заснбву-; з. течами 
захмірю-; 
—й що (лґ хто) затяті 0 +, покликаний /зм-й, з-й, 
готбвий/ затягтй, і. заволбка, пк - %; -й течами 
(вітер) хмарогбн; 
-йся/-ьій затяганий 0, (хмарами) укрйва-, зас- 
тгіла-, застелюва-; -йся тучами захмірюва-. 

ЗАВОРАЖИВАТЬ заворбж/увати, чаруві-, гіп- 
нотизуві-; 
—й що (мн хто/ ~ує 0, з-й /поклгїка-/ заворо- 
жйти, ворожій, чаклун, ворожбйг, пк заворбж- 
ливий, гіпнотйчний, с* заворожи- [-й душу за- 
ворожгі-душа]; 
ЗАВОРОЖЕГП» (їх) е. поробити /почини-/ їм. 

ЗАВОРАЧИВАТЬ завертіти /по-/, (на шляху) 
скручува-; (рукава) закісува-, закічува-; з. де- 
ньгами оберті- тисячіми; 
-й 1. що (м" хто) заверті 0, звиклий ♦, р-й 
скруті-, завертійло /по-/, пк = %, © сіме на пб- 
ворбті /скруті/, 2. завертьівающий, пк = %; -й 
деньгами запанібріта з тисячіми; 
-йся/-ьій 1. повертаний /за-/, скручу-, 2. закі- 
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чу-, закісу-, закочу-, засуку- + завертиваю- 
щийся. 

ЗАВСЕГДАТАЙ сталий /частий/ бувалець, час¬ 
тий гість, о. ніколи не бракує кого. 

ЗАВТРАК и. жданик [-ами світ не будешь -ами 
не наїсися]. 

ЗАВТРАКАТЬ снідати; 
—й що (мн хто) сніда, звиклий ♦, снїдальник, о. 
за сніданням. 

ЗАВУАЛИРОВАТЬ дк/ндк (хиби) запичкбвувати/ 
заличкувати. 

ЗАВЬШАТЬ завивати, вити, ревтй; 
—й що (мИ хто,/ виє 0, звйюшй /с-и/ ♦, ревун, 
(жалібно) скиглій, пк ревучий, с. сторевучий, з 
голосним виттям /ревом/. 

ЗАВЬІШАТЬ завгіщувати, (норми) збільшу-; 
—й що (мн хто) завгіщує 0, з-й завищити, 
звйклий ♦, пк т. завйщувальний + %; 
-йся/-ьій збільшуваний, завищу-, о. щораз біль¬ 
ший /вйщий/. 

ЗАВЯЗАТЬ; ЗАВЙЗНУТЬ захряс/ну/ти; 
-я'зший що загриз 0, засмоктаний багном /бо¬ 
лотом +/, пк загрузлий, захряслий, $. 

ЗАВЯЗКА: под /самую/ завя'зку по саму зав’язку 
ЗАВЯЗЬШАНИЕ (стосунків) започаткувавші, г. 
нав’язува-, започаткбва-. 

ЗАВЯЗЬЮАТЬ в’язати, обв’язува- /пере-/, (дру¬ 
жбу) започаткбвува-; з. отношения заходи- у 
/г. нав’язува-/ стосунки; 
—й що (м“ хто) в’яже 0, з-й /зГ-й, поклйка-, р-й/ 
зав’язати, и" в’язальний + %, ± вяжущий; -й от- 
ношения р-й мати стосунки; 
♦♦♦СЯ: -ались романи ок плеліся любов; 
-йся/-ий зав’язуваний /по-/; зашморгу-, в’яза¬ 
ний, пк ок в’язкий. 

ЗАВЯЗЬ (брунька) г. пупляшок. 
ЗАГАДЬШАТЬ загадувати, (наперед) віщувати; 

—й що (мн хто) загадує 0, звйклий ♦, меткий на 
загадки, загадько; -й наперед віщун, орікул, з-й 
казати наперед. 

ЗАГАЖИВАТЬ загиджувати, запоганювати, га¬ 
дати, паскудити; 
—й що (м хто) загйджує 0, з-й запаскудити, 
схильний запоганюва-, пк паскудний, гидкічий, 
гидосвітній; 
-йся/-аемьій защцжуваний, запаскуджу-, запо¬ 
ганю- 0; 
ЗАГАДИТЬ обпаскудити, забагнйти 0; 
ЗАГАДИТЬСЯ рк запоганіти, забагаіти 0. 

ЗАГАР о" засмаг. 
ЗАГИБАТЬ гнути, загині- /під-, пере-/; 

—й що (мн хто) загині 0, звиклий /с-и/ з., по¬ 
кликаний /з-й/ зі^, пк т. загинільний; -й слов- 
Ці чорний рот; -й ціну з-й запрівити ціну; 
-йся/-ий гнутий, загинан[т]ий, о. легкий на 
згин, пк гнучкгій, вигинистий /за-/, еластичний, 

гнучий, /- річку/ колінкувітий; 
ЗАГНІТЬСЯ ж" опрягтйся; з. крючкбм за- 
кандзіббитись; 
ЗАГНУТЬІЙ зігнутий, закаблучений, (гачком) 
закандзюбле-. 

ЗАГЛАВИЕ титул. 
ЗАГЛАВНЬІЙ (вірш) заспівнгій, і? паровоз; -ая 
роль перша /провідні/ рбля /роль/. 

ЗАГЛАЖИВАТЬ: —й що (м" хто/ загладжує 0, 
з-й /зг-й, р-й/ заглідити, пк = %, ± гладящнй; 
-йся/-ьій загліджуванйй, (праскою) прасбв-, 
(гріх) затир-. 

ЗАГЛАТМВАТЬ закбвтувати, лигіти, ковтіти; 
—й що (мн хто) литі 0, р-й /з-й/ лигнути, глитій, 
ок лигіка, пк ковтальний + %, ± глотающий; 
-ьій закбвтуваний /про-/, кбвта-, лита-. 

ЗАГЛУШАТЬ заглушувати, тамувіти, стішу-, 
притлумлю-; 
—й що (мИ хто) заглушує 0, звйклий ♦, поклгі- 
каний /з-й/ заглушй-, глушнйк, пк глушильний, 
заглушливий, тамувіпьний + %; 
-ЙСЯ/-МЙ глушений, заглушуваний, стішу-, 
притлумлю-, (біль) тамо-, затамбву-, (вогонь) 
загашу-. 

ЗАГЛЯДЕНЬЕ: одні з. кудй твоє діло [дорбга - 
одні з. дорбга к. т. д.], (- коней +) на всю губу. 

ЗАГЛЯДЬШАТЬ заглядіти, (у гості) вчащі-, 
навідуватися, (по кутках) нйшпорити, шукі- о- 
чіма; & позагляді-; 
—й що (мИ хто) загляді 0, звйклий ♦, нйшпорка, 
ок зіркало, зазиріка, заглядійло, о. зирк тудй, 
зирк сюдй; -й вперед далекоглядний; 
ЗАГЛЯНУТЬ кйнути бком 0. 

ЗАГЛЯДЬІВАТЬСЯ задивлятися; 
-йся що (мн хто) задивляється, схгільний /звйк¬ 
лий/ ♦, роззява, виїріщіка, продавець вйтрішок, 
п" роззявкуватий + %. 

ЗАГНИВАТЬ загнивати, гніти; 
—й що гний 0, загнгіваний, загнивущий, с-и ♦ + 
гниющий. 

ЗАГОВАРИВАТЬ забалікувати, о. обзивітися 
слбвом, зав’язувати розмову; з. зуби підпускі- 
лйси, забалікува- зуби; 
—й що (мн хто) забалікує 0, звйклий /с-и/ ♦, р-й 
забалака-, охбчий до розмбви; -й зуби шептун 
/шептуха/, зніхур, п. окозамгілювач, мастік за¬ 
бивати бйки; 
-ий забапікуваний, (- зуби) замбвлю-, відшіп- 
ту-, заговорю-; 
ЗАГОВОРЙТЬ обізватися, відкргіти рбт/а/, по- 
рУши- мбвчанку, розв’язі- губу, д. припитіти- 
ся; -йла сбвесть обізвалася сбвість; 
-вший о. порушник мбвчанки, 0. 

ЗАГОВАРИВАТЬСЯ о. плести нісенітниці, грі- 
шй- язикбм, розпускіти /розв’язува-/ язик/а/, 
даві- волю язику; 
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-йся 1. що (мн хто) забалакується, з-й /готовий/ 
розпустити язйк(і), дурноляп, словоблуд, без¬ 
контрольний базіка, 2. = заговариваемьій. 

ЗАГОВОР: з. молчания навмисне замовчуван¬ 
ня, з” змова замовчування. 

ЗАГбН: бьіть в -не у Ббга теля з’їсти. 
ЗАГОНЯТЬ загонити, заганя-; з, в тупик при- 
пира- до стінки, п° заводити на слизьке; 
—й що (Vі хто,/ заганя, р-й загнйти, звиклий ♦, 
загонич, /за/гоній, заганяйло, ■/ гонйтель, ± го- 
няющий; -й в угол з-й приперти до стінки; 
-йся/-ьій ког<5 заганяють, гнаний, гоне-; 
ЗАГНАТЬ (гоном) затовкти, (куди) запротбри- 
[з. туда, куда ворон костей не занесет з. туди, 
де кбзам роги правлять]; з. в гроб загна- в мо¬ 
гилу; з. копейку урва- куш; з. в тупик /угол/ к. 
пршцучи-; 
ЗАГНАТЬСЯ задалеко забігти /заіха-, забрати¬ 
ся/ 0; з. в несчастье загнатися у нещастя, на¬ 
питати н.; 
ЗАГНАННЬЇЙ затбвчений 0. 

ЗАГОРАЖИВАТЬ городити, загорбджува-, за- 
тулй-, закрива-; 
—й що (мн хто/ городить 0, р-й /зг-й, з-й/ заго- 
родгіти, звиклий ♦, зайнятий городьббю, заго- 
рбджувач, п" загороднгій, загороджувань-; -й 
путь кому © ставши поперек чиє/дороги; 
-йся/чьій загороджуваний /пере-/, затулю-, за- 
кргі-. 

ЗАГОРАТЬ смагнути, смалитися, засмажува-, 
обпалюв- /сбнцем); 
—й що (м“ хто) смалиться 0, засмажуваний, за¬ 
смалю-, обпалю- /сонцем,/, звгіклий смалитися, 
охочий смагнути /на сонці/ +. 

ЗАГОРАТЬСЯ (чим) перейматися; сердце /ду¬ 
ша, кровь/ -ается серце /душа, кров/ паленіє; 
-йся що займається 0, пойманий /охбплюва-/ 
вогнем, (- світло) засвічува-, пк займгістий, т. 
запальний; -я чем швидшій до чого; 
ЗАГОРЕТЬСЯ: -вшийся що зайнявся 0, пой¬ 
нятий вогнем, завбгнений, (бажанням) перей¬ 
нятий, /п6-І, д. загорілий, 0; -я гневом спалені-; 
-я желанием перейнятий бажанням. 

ЗАГОРНЬІЙ загірній. 
ЗАГОТОВЛЯТЬ готувати, дба- на [з. прйда'ное 
д. на посаг, д. на рушники]; 
—й що (м“ хто/ готує 0, зайнятий заготівлею, 
заготівельник, заготівник, пк заготбвчий, заго¬ 
тівельний; 
-йся/-ьій готований, заготовлю-; 
ЗАГОТОВИТЬ (припасаючи) пристарати. 

ЗАГОТОВОЧНИЙ к. заготбвчий, (матеріял) на 
заготівку, заготівчий. 

ЗАГРАДЙіЕЛЬНЬІЙ фУ запобіжний [з. огбнь 
з. вогонь]. 

ЗАГРАЖДАТЬ: —й = загораживающий т. за¬ 

хисній. 

ЗАГРАЖДЕНИЕ загорода [прбволочние -пя 
дротяна з.]. 

ЗАГРЕБАТЬ гребтгі, загріба-, (не лише гроші) 
горну-; 
—й що (м“ хто) гребе 0, р-й /ласий/ загребтгі, 
звгіклий з., загрбба, загрібальник (ж‘ -нищ) пк 
загребущий, загребистий, загрібальний, о. дов¬ 
горукий + %; -й деньги загреба; -й жар чужи¬ 
ми рукгіми лгісий іре&гй жар чужими руками; 
-ьій загрібаний, грЄбе-, загбрта-, гарба-, загар- 
бува-. пк загрібний. 

ЗАГРИВОК гГ загргівок; бьіть отягченньїм 
чем мбти що на карку, бути обтяженим чим. 

ЗАГРОБНЬІЙ тогосвітній; з. мир засвіти, ок по- 
засвітгя. 

ЗАГРОМОЖДАТЬ захаращ/увати, (мотлохом) 
забивати; 
—й що (м“ хто) ~ує 0, звиклий /с-и/ ♦, захара- 
щувач, пк захаращувальний + %; 
-йся/-ьій захаращуваний, завалю-, забй-, за¬ 
ставлю-. 

ЗАГРОМОЖДЕНИЕ ок завала. 
ЗАГРУЖАТЬ вантажити, завантйжува-, ладува-, 
заладбвува-; 
—й що (м“ хто/ вантажить б, збйня'тий ладуван- 
ням, вантажник, ладів-, ладуваль-, завантажу¬ 
вач, (працею) з-й обтяжити, и* /за/вантажний, 
завантажували- + %; 
-йся/-ьій вантажений, завантажува-, ладо-, 
(працею) обтяжу-, пк завантажиш 0. 

ЗАГРИЗАТЬ; ЗАГРЬІЗТЬ фУ заскубти. 
ЗАГРЯЗНЯТЬ бруднити, забрУднюва-, занечгі- 
щу-; 
—й що (м" хто) бруднйть 0, звгіклий забруднюва¬ 
ти, забруда, задргіпа, занечгіщувач, призвідець 
забруднення, пк кальнгій, бруд-, калькйй + %; 
-йся/-ьій забруднюваний, занечшцу-, закблю-, 
д. забруджу-; -ее вещество забруднювач; 
ЗАГРЯЗНЇШНЬШ заболочений 0. 

ЗАГУЛ; ЗАГУЛЬІ гулі. 
ЗАД: -ом наперед назадгузь. 
ЗАДАБРИВАТЬ піддббрювати, уласкавлю-, за¬ 
годжу-, годгіга як болячці кому; з. кого піддоб¬ 
рюватися під кого; 
—й що (мн хто/ уласкавлює 0, підцобрюваний 
під, скорий на улещання, звгіклий піддобрюва¬ 
тися, з-й /ласий, готбвий/ задобрити, піддббрю- 
вач, забігайло, підшива-, підлипа-, лестун, ли¬ 
зун, підлесник, підлабуз-, пк запобігливий, у- 
лЄсли- /під-/; 
-йся/-бій підцобрюваний, уласкавлю-, загод¬ 
жу-, задобрю-, улЄіцу-. 

ЗАДАВАТЬ завдавати; з. загадки г. годува- за¬ 
гадками; з. тон ок грі- першу скргіпку, заспі- 
вува-, чингі- заспів; 
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—й що (м“ хто/ завдає 0, готовий /покликаний/ 
завдати, давець, пк завдавбльний, (генератор) 
матірній, ок завдавущий; -й бальі звиклий у- 
ряджати балі[й]; -й вопрос кому з питанням до 
кого, з питанням на устбх; -й перцу /жбру/ р-й 
втер- маку; -й страх страхопуд, страшило, стра- 
шак; -й тон головна фігура, заспівувач, пбрша 
скрипка, флюгер, пк заспівнгій лейтмотив; -й 
урок давець завдання; 
-ьш задаваний, загаду-; 
ЗАДАТЬ: з. деру /стрекачгі/ дременути, чкур¬ 
ну-, дмухну-, да- дмухача, накива- п’ятами, врі- 
за- поли; з. по пбрвое число всгіпа- по саму за- 
'в’язку; з. пбрку відшмага- /попо-/; з. трепки 
всгіпа- бобу; 
-впгай взбучку /гону, жару, звбну, пбрцу, та- 
ску, трепки/ © давши духопелу /бобу, кладу, 
кучми, натруски, прочухан-/. 

ЗАДАВАТЬСЯ ставитися, вгісоко нестгіся пфед 
ким, ходити, як пбва /павою, павичем/, д. фасо¬ 
нитися; з. вопрбсом © сушйга /лама-/ гблову 
чим; з. целью класти собі за мету; 
-йся 1. зазнающийся, 2. -я чем що ставить 
собі що, завзятець, п” завзятий, заповзятливий 
зробити що, о. з нбміром, з думкою, © маючи 
на оці що; -я вопрбсом шукач відповіді на пи¬ 
тання; -я целью перейнятий метою, з метою, © 
маючи на меті; 
ЗАДАТЬСЯ: з. мьіслью узяти на думку; з. це¬ 
лью /мьіслью/ забра- собі в гблову що, запов¬ 
зятися, поклбсти собі за мету; з. цблью намог- 
тгіся; навратгігася, заповзятися. 

ЗАДАНИЕ & завданнячко; по -ию діставши зав¬ 
дання, на завданий. 

ЗАДАРИВАТЬ задарбвувати, обдарбвувати; 
—й що (мн хто/ задаровує 0, звгіклий /с-и/ ♦, о. 
щбдрий на даргі /дарунки/, ± дарящий. 

ЗАДАТОК (зла) п. вірус; 
ЗАДАТКИ: имбть з. чегоікого заповідатися на 
що/кого. 

ЗАДАЧА фР діло [пепосгільная з. заважке д., д. 
не легеньке]; вот задача! е" ось! [бьіть муд- 
рьім - в. з.! бути мудрим - ось!]; 

ЗА ДВИГАТЬ: ~й що (м“ хто/ засува 0, покягі- 
каний /признбче-, р-й/ засунути, звгіклий /с-и/ 
засува-, пк = %; 
-йся/-ьій засуваний, пк засувнгій. 

ЗАДВС)РОК ирн задвірок. 
ЗАДЕВАТЬ (кого) зачіпбти, займб-, черка-, тор- 
кб-, г. затбркува-, (в отвір) задіва-, проселя- 
(словом) дошкуля-, допіка-; з. жизненньїе ин- 
тересьі наступа- на гбрло; з. за живбе п. бра- 
за печінкгі, дістава- до живого, аж до сбрця ді- 
става-; з. сокровенньїе чувства ф. переверта- 
все всередині; 
~й 1. що (м“ хто/ зачіпб 0, схгільний /звгіклий. 

с-и/ ♦, задергіка, зачепа, пк зачіпливий, зачіпнгій, 
задгірливий, задгіристий, задергікуватий, ок за- 
водійний, завбдистий, с. загонистий, 2. що зап- 
ротбр/ює, з-й ~ити, ~ювач, пк ~чий, -истий, 3. 
(нитку) що задіва, з-й заді-, пк = %; -й за живбе 
дошкульніш; 
ЗАДЕВАТЬСЯ (- ©/ завіятись 0; 
-йся/-нй задаваний; гґ -ьш 1. зачіпаний, збй- 
ма-, уражува- /об-/, черка-, тбрка-, г. затбркува- 
ний, 2. запроторю-, заподію-; 
ЗАДЕТЬ: з. за живбе дістати /до живого/, взЯ- 
за печінкгі, вразгі- /діткну-/ до живбго. 

ЗАДЕЛЬІВАТЬ (у що) вмонтбв/увати, (вади) ли- 
чкува-, заличкбву-, (діри) замурбву-, закладати, 
(дошками) загорбджува-; 
—й що (м" хто/ ~ує 0, зайнятий личкуванням, пк 
= %; 
-йся/-ьш вмонтбвуваний, личкб-, заличкбву-, 
загорбджу-, забгі-, замазу-, зашпарбву-, запахо¬ 
ву-, зарівню-, замурбву-, заклад аний. 

ЗАДЕРГАННОСТЬ (душевна) заббрсаність. 
ЗАДЕРГИВАТЬ1 засмгікувати, (кого) затурку-; 

—й1 що (мИ хто/ засмгікує 0, з-й затуркати, звгік; 
лий ♦, торкало, (що смика) сіпало, торгало; 
-йся!/-ьш‘ затфкуваний, засмгіку-, зашарпу-; 
ЗАДЕРГАТЬ (кого) фР затібкати, закричати 0; 
ЗАДЕРГАННЬІЙ забіганий, г. зацбфа-, забем- 
ба-, з. заскубле- 0. 

ЗАДЕРГИВАТЬ2 /дк ЗАДЙРНУТЬ/ (завісу) за- 
пинати, зашмбргува-, затягб-; 
—й2 що (м“ хто/ запинб 0, звгіклий /с-и/ запина¬ 
ти, шморгун, ок. запинбльник, затягбч, зашмбр- 
гувач, пк = %, 
-йся2/-ьій2 зашморгуваний, затята-, запгіна-; 

ЗАДЕРЖИВ АТЬ заіргімувати, загбюва-, (кого) 
баргі-, (ріст) гальмува-, (що) не випуска- з рук 
чого; 
—й що (мн хто/ затргімує 0, с-и ♦, заббра, загбй- 
ко, ок гальмівнгік, пк забарнгій, загай-, гапьмів- 
нгій, тамувбль-, затргімуваль- + %, т. затрим- 
кбвий, © затргімуючи; -й взгляд © зупиняючи 
/зупингівши/ пбгляд; -й развитие гальмівнгік 
/гальмівнгій для/ рбзвитку, 
-йся/-мй затргімуваний, загаю-; -я © заббрли- 
вий. 

ЗАДЕРЖКА загбйка; без -ки! негайно! 
ЗАДИР (голови) задерія. 
ЗАДИРА забіяка, навкулбчник. 
ЗАДИРАТЬ (ягня) шматувбти; 

—й що (м" хто/ задирб 0, ск задергі- [задргініс], 
(кого) = задевающий1; -й нос пргінда, чванько, 
задергініс, пк зазнбйкувбтий, із задертим нбсом; 
ЗАДИРАТЬСЯ заводитися, (з ким) скакати 
гопки до кого; 
-йся/-ьш дертий, задгіраний, (- здобич) шма- 
тбва-, (кого чіпають) збйма-; -я забіякуватий, 
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забіяцький, завоїстий + задевающий1, (з ким) 
заводій сварки, (- дошку) задйрчастий. 

ЗАДИРИНА задирка. 
ЗАДЙРИСТЬІЙ зачіпливий; 
ЗАДИРИСТО забіяцьки 0; 
ЗАДИРИСТОСТЬ забіяцтво 0. 

ЗАДНИЙ (- двері) затгільний; з. прохо'д гГ від- 
хіднйк; з. ум мудрість по шкоді; -им умом 
крапок розум- по шкоді -им числом к" пост¬ 
фактум. 

ЗАДНИК (у взутті) зап’яток. 
ЗАДНИЦА в. гузно, ок озадця, е‘ не найкраще 
місце. 

ЗАДОЛЖЕЕШОСТЬ заборгбвання, залеглість, 
о. наппійниця, (державна) дефіцит; просрбче- 
нная з. задавнена заборгованість /залеглість/. 

ЗАДОМ: з. /наперед) назадгузь. 
ЗАДОР фР порох (\ порохівниця,) [пороху не 
стане]. 

ЗАДОРИНКА: без сучка, без -ки ні сучка, ні 
задирки. 

ЗАДОРНЬІЙ зачіпливий, півникуватий, (спів) 
загонистий, молодецький, хвацький, шпаркий. 

ЗАДРАИВАТЬ (люк) замикати глухо, брати на 
болтй; 
—й що (мИ хто/ задраює 0, зайнятий задраю¬ 
ванням, с-и задраювати, пк задраювальний. 

ЗАДУВАТЬ задувати, (свічку) дмухати на, (во¬ 
гонь) гасити; 
—й 1. що (мн хто/ задува 0, звгіюіий /с-и/ дму¬ 
хати на, дмухач, дмухало, пк т. задувнйй, 2. що 
гасить 0, зайнятий гасінням, гасій, гасйльник, 
гасгітель, пк гасйльний, ск -гасний, -гасник [-й 
огонь вогнегасний, вогнегасник]; 
ЗАДУТЬ задмухати, задмухнути 0. 

ЗАДУМЬІВАТЬ задумувати, мати намір, збира¬ 
тися, планувати; 
—й що (м" хто/ задумує 0, пк готбвий /о. з на¬ 
міром, з думкою, пбвен бажання/ що робити, © 
збираючись 0; 
-ьій задумуваний, планб- 0. 

ЗАДУМЬШАТЬСЯ г. застановлятися; не -умьі- 
ваясь без над/ми; 
-йся задумуваний, замислю-, о. в задумі, в роз¬ 
думах, заглгіблений у роздуми; не -аясь к. без 
вагань; 
ЗАДУМАТЬСЯ: -вшийся задуманий, пк заду¬ 
мливий, 0. 

ЗАДУШЕВНІЙ душевний, фР ревний. 
ЗАДЬІХАТЬСЯ захекатися, задгіхаться; 

-йся захбканий, задйх-, запйрх-, п ядушний, я- 
дУшливий, дихавичний, задишливий, задйшку- 
ватий; 
ЗАДОХНУТЬСЯ: -вшийся удушений за-/ 0,0. 

ЗАЕДАТЬ заїдати, закушувати, (- механізм) за¬ 
тинатися; забло (кого) взялб за печінкгі; 

—й 1. що (мм хто/ заїда, звиклий заїдати + едя- 
щий, 2. що затинається, пк затйнчивий; -й раз- 
говбрами о чем нудьга, іржа, завершіголова, © 
прогризаючи голову чим; 
ЗАЕДАТЬСЯ д. (з ким) заїдатися, сваргі-; 
-йся/-ьій 1. заїджуваний, закушу-; -я 1. © зви¬ 
клий сваритися, сварун, пк заїдливий, ± грьізу- 
щийся, 0; 
ЗАЕСТЬ: заело заколупало; 
ЗАЕДЕННЬІЙ заіджений. 

ЗАЕЗЖАТЬ (до кого) заїздити, вчащати, гостю¬ 
вати /бувбти/ у; 
—й що (мн хто/ заїздйть 0, р-й завітати до кого, 
відвідувач, гість, заїжджання, пк заїжджий, за- 
їзнгій, подорожній, бувалий у, /непрохано/ уна¬ 
дливий; 
ЗАЕХАТЬ заїхати, (вдарити) загили-, /в ухо/ 
учгісти-, /в пику/ зацідй-, шарну-; 
ЗАЕЗЖЕННЬІЙ зачбвганий, пережбва- /по-/ 0. 

ЗАЕЗЖИЙ © подорбжній, (двір) заїзній. 
ЗАЕМ: фундированньїй з. консолідована позика. 
ЗАЕМНЬІЙ позичковий. 
ЗАЖАРИВАТЬ смажити; 

—й що (мн хто/ смажить 0, зайнятий смажен¬ 
ням, готбвий засмажити, смажій, смажильник, 
п° смалій, пксмажильний + %; 
-йся/'Ьій смажений, засмажува-, зашкварюва-. 

ЗАЖИВАТЬ (- рану) загоюватися, гбї-, зароста¬ 
ти, затягатися; до свбдьбьі -ет жґ заросте, як 
на соббці; 
—й щогбїться 0, майже загбєний, тр підгбє-, с-и 
гбїтися; 
ЗАЖИТЬ: -вший загбєний, (дещо) /під-/ 0. 

ЗАЖИВЛЯГЬ гбїти; ± ЖУВАТИ; 
—й що гбїть 0, покликаний /з-й/ загбіти, навче- 
гбї-, для гоєння, пк гбйний, лікувань- + %, ці- 
лкіщий, ф'р живлющий; 
-ьій гоєний, загбюва- /під-/ 0. 

ЗАЖИГАТЬ (вогонь) запалювати, завбгню-, (сві¬ 
тло) засвічу-; 
--й що (мн хто/ засвічує 0, покликаний запали¬ 
ти, звиклий ♦, для запалення, зайнятий -ям, за¬ 
пилювач, засвічу-, палій, смалій, світій, с" запа¬ 
ли- [запалйдуша], засвітй- [засвітгідуша], (річ) 
запальник, пк запальнйй, запалювань- + %, Іза¬ 
кликІ запалкіщий; 
-йся/-ьій запалюваний, засвічу-, розпалю-, за¬ 
смалю- 0; -я займистий, запали-, запальнйй; 
ЗАЖЖЕННЬГЙ завбгнений 0, /- ряд свічок) 
позасвічуваний. 

ЗАЖИМ (деталь) ок клешня. 
ЗАЖИМАТЬ затискати; з. в кулак трима- /ма-/ 
у жмені /в рукбх/; з. рот вкорбчува- /обтина-/ 
язика, замурбвува- уста; 
—й що (м“ хто/ затиска 0, звгіклий /майстер, с-и/ 
♦, з-й /готбвий/ затисну-, для затиску, зайнятий 
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-ком, затискувач, жмйкрут, (річ) затискач, пк за¬ 
тискний, т. затискбвий, к" затискіпьний, /ску¬ 
пій/ крутий, скупий; -й в кулак © тримаючи у 
жмЄні; -й критику затискувач критики; -й рот 
© затикйючи рбта; 
-йся/-ьій затискуваний, затулю- 0. 

ЗАЖЙТОЧНО як у Бога за дверима /за пазухою/; 
ЗАЖЙТОЧНЬІЙ ок добрббутній. 

ЗАЖЙТОЧНОСТЬ добробут; & пР добрббутньо 
/= замбжньо/. 

ЗАЖМУРИВАТЬСЯ: -йся що замружується + 
жмурящийся. 

З АЖУЛИВАТЬ: —й = жульничающий; 
-мй замотуваний, замахбрю-, замахлю- 0. 

ЗАЗЕМЛЕННОСТЬ зазбмленість. 
ЗАЗЕМЛЯТЬ заземлювати; 

—й що (м“ хто/ заземлює 0, призначений зазем¬ 
лити, звиклий ♦, заземлювач, пк заземний + %, 
для заземлення; 
-йся/-мй заземлюваний. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ задзеркалля. 
ЗАЗНАВАТЬСЯ заноситися, дерти /задира-/ но¬ 
са /кирпу/, вйсоко літа- /нЄстися/, стави-, вдава- 
в пиху, ходйти як пйва /павою, павичем/; 
-йся що (мн хто) ставиться 0, і. чванько, хваль-, 
задавака, зарозумілець, самохвал, задерйніс, пк 
хвальковитий, чванькови-, зазнбйкува-, загбни- 
с-, недоступливий, о. з пихбю в серці, із задер¬ 
тим нбсом, ось то я; 
ЗАЗНАТЬСЯ розібратися, запита- 0; 
-вшийся 0, і./пк -*• -йся. 

ЗАЗЙР люфт. 
ЗАЗОРНЬІЙ фР неприрбдні[и]й, ппадлйвий. 
ЗАЗРЕНИЕ: без -ия сбвести (брехати) безбож¬ 
но,^ живі бчі, позичивши очі в Сірка. 

ЗАЗУБРИВАТЬ зазублювати, щербгі-, (науки) 
товктгі, човпти, визуджувати; 
--й 1. що (мн хто/ зазублює 0, зазублювач, для 
зазублення, пк = %, 2. що визуджує 0, звиклий 
/майстер, с-и/ визуджувати, зудило; 
ЗАЗУБРИВАТЬСЯ 1. братися щербинами /за¬ 
зублина-/, 3. (- трибки) зачіпля-; 
-ЙСЯ/-МЙ 1. щерблений, зазублюваний /ви-/, ви¬ 
щерблю-, 2. визУджу-, 3. зачіплю-; 
ЗАЗУБРЙТЬСЯ: -вшийся 1. пощерблений 
/вгі-/, зазубле-, 2. вйзудже-, 3. зачЄпле-, 0. 

зазьшала закликайло, кличко, кликач, зама- 
нювач. 

ЗАЗИВАТЬ клгікати, заклика-, заклйкува-; 
--й що (лС хто) заклика 0, звиклий -ти, кличкб, 
/за/кликач, кликУн, закпикальник, заклгікувач, 
пк заіслйчний, закликаль-; 
-ьій клйканий 0. 

ЗАИГРЬЮАТЬ загравати, закиді- бком; з. с дЄ- 

вушками жирува-, чіпа- дівчат; 
--и що заграй 0, звиклий ♦, скорий на зальоти, 

пК грайливий, флірто-; -й (с женским полом) 
джигун, зальотник, залицяль-, жґ моргун, в. 
бахур; ± КОКЕТНИЧАТЬ. 

ЗАИКАТЬСЯ записуватися; 
-йся що (мн хто) зашікується 0, заїка, гикавець, 
пк гйкавий, запікливий, запикуватий /заїку-/, 
німува-, із запйкуватою мовою; 
ЗАИКНУТЬСЯ: и не з. о чем і ні слова про що. 

ЗАНЛИВАТЬСЯ: -йся що замулюється, заму- 
люваний, покрива- /затята-/ мулом; 
ЗАЙЛЕННЬІЙ замулений; -еное мЄсто заму- 
лисько. 

ЗАНМКА займище. 
ЗАИМООБРАЗНО навзаєм, навзамін, о. як пб- 
зику [дать з. дати як п.]; 
ЗАИМООБРАЗНЬШ як пбзика. 

ЗАЙМСТВОВАТЬ позичати, наслідува-, мав- 
пува-, (досвід) перебира-. (твір) плагіювати; 
—й що (м'‘ хто) позича, звйклий /с-и/ позичати, 
наслідувач, запозичайте, епігбн, плагіятор, пк 
запозйчливий + %; 
-йся/ньїй запозичуваний, пербйм-, наслідув-, 
мавпбв-; 
ПО»»» запозичити, с. сплагіятити 0. 

ЗАИНТЕРЕСЙВЬШАТЬ зацікав/лювати, вюспи- 
ка- /будй-/ цікавість; 
—й що ~лює 0, з-й ~ити, звиклий /с-и/ ~люва-, 
лювач, щораз цікавіший; 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЬІЙ: бьіть -ьім (кто) в 
чбм ітйся кому про що [он -ан в бране йому іде¬ 
ться про шлюб]. 

ЗАИНТРИГОВЬІВАТЬ заінтригбвувати; 
--Й що заінтригбвує, з-й заінтригувати + инт- 
ригующий; 
ЗАИНТРИГОВАТЬ розпалити цікавість 0. 

ЗАЙСКИВАТЬ запобігати [з. расположения ♦ 
ліски]; з. нбред кем піддббрюватися під /під- 
шива- до, г. заскакувати кбло/ кого, р. дивитися 
в зуби кому, 
—й що (лґ хто) запобіга перед ким 0, звіпслий 
/с-и/ ♦, з-й /готовий/ піддобритися, забігійло, 
підшивай-, пк запобігливий, облЄс- /під-, (усміх) 
у-/, фР підхліб-, жґ маснйй, масненький, ± по- 
дольщающийся. 

ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЬ власник пбзики. 
ЗАЙЦЕОБРАЗНЬІЕ з0 к. зайці, о. родина зайців. 
ЗАКАБАЛЯТБ закайдін/ювати, закріпічу-, уяр¬ 
млю-, поневблю-, дк заполонити; 
—й що (мн хто/ ~ює 0, покликаний /з наміром/ 
уярмйти, поневблювач, закріпачу-. 

ЗАКАВЬІКА мудрація. 
ЗАКАДЬІЧНЬІЙ: з. друг нерозлгійвода. 
ЗАКАЗ: как по -зу як на те. 
ЗАКАЗЬШАТЬ замовляти; (робити) забороняти; 

—й 1. що замовля, р-й замбвити, звйслий ♦, за¬ 
мовець, замовник, 2. запрещающий; 
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-йся/-ьій 1. замбвлюваний, пк замовний, 2. за- 
прещаемьій. 

ЗАКАЛЬІВАТЬ колбти, закблюва-; 
—й що (мн хто/ коле +, звйклий /с-и/ колбти, 3-Й 

/покпгіка-/ заколб-, колій, п* колійський, ± ко- 
лющий; 
-йся/-ьій колотий, заколюваний, зашпилю-; 

-ьій п° закланний. 
ЗАКАЛЯТЬ гартувати, загартбвува-; 

—й що (мн хто) гартує 0, з-й загартувати, звис¬ 
лий ♦, зайнятий гартуванням, гартівник, гартув¬ 
ань-, гартівнйчий, пк гартівнгій, гартувань- + %; 
-йся/-ьій гартований, загартбву-; 
ЗАКАЛЯТЬ вигартувати, вйстапити 0; 
ЗАКАЛЯТЬСЯ вгісталитись 0; 
-вший/ся/ 0; -я загартований, вйстале- 0. 

ЗАКАНЧИВАТЬ кінчати, завершувати, викінчу¬ 
вати /за-/; 
—й що (м“ хто/ кінча 0, р-й завершити, звйклий 
♦, завершувач, пк завершальний + %, кінцівий; 
ЗАКАНЧИВАТЬСЯ о. мати кінЄць; 0; 
-йся/-ьій закінчуваний /ви-/, завершу- /ви-/ 0; 
ЗАКІНЧИТЬ вйвершити 0. 

ЗАКАЛЬІВАТЬ: ~й 1. (дк ЗАКАПАТЬ/ що (м“ 
хто) закапує, з-й закапати, кіпало, капальник, 
для закапування, пк хапальний + %, 2. (дк ЗА¬ 
КОПАТЬ/ що (мн хто/ закопує, покликаний за¬ 
копати, звйклий /с-и/ закбпува-, копач, пк ко¬ 
пальний + %; 
-йся/-нй 1. закопуваний, 2. закбпу-. 

ЗАКАРМЛИВАТЬ перегодбв/увати /об-/; 
—й що (мн хто/ ~ує 0, звйклий ♦, перегодбву- 
вач, пк перегодбвчий; 
-йсяАьій перегодбвуваний, обгодбву-. 

ЗАКАРПАТЕЦ карпатець, карпатчик. 
ЗАКАТ (прогресу) смерк/іння/; на -те /сблнца/ 
при зіході сбнця, навзаході (с.); пришел на -те 
/сблнца/ прийшов під захід с. 

ЗАКАТКА т. ббтиск. 
З АКАТЬІВ АТЬ1 /дк ЗАКАТАТЬ/ т. обтискати, 

(рукав) закасува-; з. истерику впадіти в гісте- 
рику; з. сценьї робйти сцени; 
—й1 що (мн хто) загорта 0, р-й загорнути, звй¬ 
клий загорта-, загортайло, (до тюрми) запро- 
тбрювач, пк загортіпьний + %; 
ЗАКАТАТЬ {штани) підкотгіти, (догану) заги- 
лйти; 0; 
♦♦♦СЯ1 загортатися; з. сміхом лягати зо сміху; 
-йся1/-ьій1 1. загортаний, закасув-, укбчув-, у- 
торбвув-. 

ЗАКАЛЬІВАТЬ2 /дк ЗАКАТЙТЬ/ закочувати 
/закотгі-/; 
—й2 що (мн хто/ закбчує 0, звйклий ♦, з-й зако¬ 
тгі-, пк = %; -й бальі даючгі бенкет за бенкетом; 
-й истерику звиклий гістерикувати; -й поще- 
чину © ляп по пйці; -й сценьї скбрий до сі¬ 

мейних сцен; 
-йся2/-ьій2 закбчув-, пк закотистий; -я (- сонце) 
призахідній, заходбвий; -я смехом /кашлем/ 
душений сміхом /кашлем/, у нападі -ху /-лю/; 
ЗАКАТЙТЬ (віз) з. заточйги; 0; 
ЗАКАТЙТЬСЯ: -ась чья звезді закотилася зо¬ 
ря, ф. урва- лафі. 

ЗАКАЧИВАТЬ заколгіс/увати, (помпою) нагні¬ 
ті-, (у морі) хиті-, захйтува-, змбрюва- хйгавгі- 
цею /рк хгітанкою/, виверті- нутрб; 
—й 1. що (мн хто/ ~ує 0, з-й -йти, пк колиса- 
льний, /помпою/ нагніталь- + %, 2. що (мИ хто/ 
захгітує 0, схильний захйтува-, гбйдало, пк = %; 
-йся/-ьій 1. заколгісуваний, нагніта-, /комір/ за- 
кбтистий, 2. захгітуваний, змбрюва- хитавицею 
/рк хгітанкою/; 
ЗАКАЧАТЬСЯ: -аешься! (від утіхи) умрбш!; 
-аетесь! умерти! 

ЗАКВАСКА к. заквас. 
ЗАКИДЬІВАНИЕ (голови) закид, задерті. 
ЗАКЙДЬІВАТЬ1 /дк ЗАКИДАТЬ/ кидати, заки¬ 

ді-; 
—й1 що (м“ хто/ закиді 0, з-й закидати, звиклий 
/с-и/ закиді-, і. —> бросающий; 
ЗАКИДАТЬ: шапками з. покрити шапкіми; 

ЗАКЙДЬІВАТЬ2 /дк ЗАКЙНУТЬ/ (голову) під¬ 
кидати; 
—й2 що (мп хто/ закиді 0, з-й закгіну-, звйклий 
/с-и/ закиді-, і. —> бросающий; -й удочку © за¬ 
кидаючи вудочку; 
ЗАКИНУТЬ (голову) задбрти 0. 

ЗАКИПАТЬ скип/іти, кипі-, (- море) пінитися, 
вирувіти, бурунити/ся/, /- діяльність) зав’язу¬ 
ватися, розгоря-, (злобою) вибухіти, переймі- 
тися, (- чуття) наростіти; 
—й що ~іє 0, напівзакипілий, мійже закипі-, го¬ 
товий закипіти, пк булькітлгівий, булькотючий, 
© от-бт закипить, закипіючи, (гнів) щоріз дуж¬ 
чий, /- море) щоріз бурхлгівіший, гі° забуруне- 
ний, забурунілий; 
ЗАКИИЕТЬ о. забулькотіти 0, (- кров) запек- 
тгіся; 
-вший закипілий, забулькоті- 0, /- кров) залі¬ 
чений, 0. 

ЗАКИСАТЬ кгіснути, квасніти, квіснути; 
--й що кгісне 0, покинутий ♦, щоріз квасніший, 
пк кислувітий, кислбва-, малокгіслий, мійже 
скгіс-; 
ЗАКИСНУТЬ: -йсший скислий /за-/. 

ЗАКЛАДЬІВАТЬ закладіти, (основи) кліс-, (ре¬ 
чі) заставля-, (карету) запрягі-; 
—й 1. що (м“ хто/ закладі 0, з-й заклісти, с-и ♦, 
пк = %, 2. запрягающий, 3. що (мн хто/ заста- 
вля 0, р-й /готовий/ заставити, звйклий заста¬ 
вля-, заставнгік, пк заставшій; -й осябву /фун- 
дімент/ засновник, основополбж-, фундітор; 
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-йся/-ьій 1. закладаний, заснбвув-, 2. запраг-, 3. 
заставлюв-, віддав- у заставу, і. застава, заста- 
нбва, з. застбвщйна; 
ЗАЛ ОЖИТЬ ж? (донести поліції +) г. всипати; 
ЗАЛОЖЕННЬІЙ: -ьіе вещи заставщгіна. 

ЗАКЛЕИВАТЬ заліплювати, ліпйти; 
—й що (мн хто) заклеює 0, р-й заклеїти, зайнят¬ 
ий заклеюванням, заклбювач, заліплю-, п* = %; 
-йся/-ьій заліплюваний, заклею-. 

ЗАКЛЕПКА шбта. 
ЗАКЛЕПЬШАТЬ нютувати /дк за-/, бра- в нюти, 
заклбпува-; 
—й що (мн хто) нютує 0, з-й /зг-й/ заклепбти, 
нютувбльник, пк нютувальний; 
-ьій нютбваний, заклепу-. 

ЗАКЛИНАНИЕ (дія) клятьба, закляття, (слово) 
закляття. 

ЗАКЛИНАТЕЛЬ ок шамбн, накладбч закляття. 
ЗАКЛИНАТЬ заворбжувата, наклада- закляття; 
заклинаю фС ой [не повтори моих ошибок, з. 
тебя, не повтори! не повтори моїх хиб, ой, не 
повтори!]; 
--й що (мн хто) заклинб 0, з-й заклясти, заклин¬ 
ач, шаман, накладач закляття, гґ заклинальний; 
-бій заклйнан[т]ий, заворбжуваний; д! ЗМО- 

ЦИОНАЛЬНЬІЙ. 
ЗАКЛЙНИВАТЬ плішити, заклинюва-; 

—й що (мн хто) плішить 0, поклйканий /з-й/ 
заплішити, пк пліппільний + %; 
-йся/-ьій заплішуваний, заклиню-; -я пк заклй- 
нистий. 

ЗАКЛЮЧАТЬ (мир) підтісувати, (контракт) 
бра- [я з ним -ту не брав]; з. в обья'тия бра- в 
обійми; з. в себб містй- /ма-/ в собі; 
~й 1. содержащий3, 2. що (мн хто) укладй 0, го¬ 
товий /поклйканий, з-й/ укласти, с-и укладй-, 
укладйч, 3. що (м“ хто) виснбвує, © виснбву- 
ючи, 4. заканчивающий; -й брак новоженець, 
жених;-й в обья'тия © пригортаючи, обіймаю-; 
-й в себб що мйє в собі; -й в скббки © беручй в 
дужкгі; -й договбр укладач угбди, договірнйк; -й 
парй рішений закластися /битися об заклад/; -й 
под стражу що бере під варту; 
ЗАКЛЮЧАТЬСЯ: з. в том полягати в /г. на/ 
тбму; з. в чем фР зводитися до чого; з. в следу- 
ющем полягати ось у чім; 
-йся/-ьій 1. содержащийся3,2. уклбдуваний, по- 
міщу-, (в тюрму) ув’язню-, (пакт) підпйсу-; 
-ЬІЙ 3. виснбву-; -я в чем А. наявний у чім, Б. 
Що полягбє в чім, © полягаючи в; -я в скббки 
браний у дужки; 
ЗАКЛЮЧЙТЬ: з. соглашение ф. вдйрити по 
РУкбх; по чем тьі -йл? жґ звідки ти взяв?, з 
чого ти взяв?. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о. останній акорд; з, мира за¬ 
міщення; в -ниє на завершення. 

ЗАКЛЮЧЙТЕЛЬНЬІЙ (акорд) останній, (- сце¬ 
ну) фінбльний. 

ЗАКОВЬЮАТЬ: —й що (мн хто) закбвує 0, звик¬ 
лий заковувати, коваль, п = %, © куючй, закб- 
вуючи; 
-йся/-ьій кбваний, закову- /с-/, (в кайдани) забй-. 

ЗАКОЛАЧИВАТЬ/—й > ЗАБИВАТЬ. 
ЗАКОЛДОВЬІВАТЬ ок напускати мару; 

--й що (мИ хто) зачаровує 0, з-й зачарувати, 
чаклун, чарівнйк, відьмак; 
-бій чарбваний, зачарбву-, заворбжу-; 
ЗАКОЛДОВАННЬІЙ заклятий 0. 

ЗАКОН: з. гласит в законі сказано. 
ЗАКбННЬІЙ: -ая сгіла фС чинність [войти в 

-ую сйлу набрбти -ности]. 
ЗАКОНОПАЧИВАТЬ шпар/увати, зашпарбву-; 

—й що (мн хто) ~ує 0, збйшпий шпаруванням, 
шпарувальник, з" конопбт-, пк = %; 
-бій шпарбваний, зашпарбву-. 

ЗАКОНОПОСЛУШНЬІЙ к. правослушний. 
ЗАКОНТРАКТОВУВАТЬ: —й = контрактую-. 
ЗАКОРЕНІЛИЙ (злодій) забісбваний. 
ЗАКОРЮЧКА (на письмі) збкрутка. 
ЗАКОСНЕВ АТЬ скніти, шкарубну- закляка-, ду¬ 
бі-; з. в порбках мерзені-, мерзі- у гріхах; 
—й що (мИ хто) скніє 0, щораз зашкарубліший, 
готовий заскніти, майже заскнілий, с-и дубіти, 
майже закляклий; + коснеющнй; -й в порбке 
оплутуваний гріхами, © мерзіючи у гріхах; 
ЗАКОСНЙТЬ задубнути, п. збудені-, ок при- 
скні- /з. о-І, (- душу) поростй мбхом; 
-вший 1. заскнілий /о-, при-/, збудені-, зашка¬ 
руб-, задуб- закляк-, (- одяг /на морозі/) цуп¬ 
кий, п. пліснявий, 0; -й в иорбке оплутаний 
гріхбми, замерз(ен)ілий (у гріхбх). 

ЗАКОУЛОК закутана. 
ЗАКРАДНВАТЬСЯ закрадатися, (у серце) за¬ 
повзати, пуска- корінці /закорінюватися/ де; ± 
ВКРАДЬІВАТЬСЯ; 
-йся що закрадається, закорінюваний [-я в сбр- 
це з. у серці], пк закрадливий, /сумнів/ щорбз 
чіткіший; 
ЗАКРАСТЬСЯ ф. втелющитися, (в душі) за- 
гніздй-; з. в дУшу (- підозру) зашкрябати дУшу. 

ЗАКРАИВАТЬ крбїти, краяти; 
—й що (лС хто) крає 0, зайнятий крбєнням, с-и 
кроїти, закрійник, майстер крбю, пк закрійний, 
іфоїль-, закроювань-, краяль-; 
-йся/-ьій краяний, крбє-, закрбюва-. 
ЗАКРОЕННЬІЙ закраяний, закроєний. 

ЗАКРАШИВАТЬ (у певний тон) забарвл/ювати, 
фарбувб-; 
—й що (мн хто) ~ює 0, з-й заббрвити, звиклий 
забарвлюва-, (річ) барвнйк, © забарвлювач, фа¬ 
рбар, пк барвний + %; 
-йся/-бій забарвлюваний, фарбо-, зафарббву-. 
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ЗАКРЕПЛЯТЬ кріп/йти, закріплюва-; 
—й що (мн хто/ ~юь 0, призначений /з-й/ за4, с-и 
♦, закріплювач, пк кріпнгій, заіфіллюваль-, зак- 
ріпливий, закріпний, для закріплення; -й желу- 
док протипроноснгій; 
-йся/-ьій кріплений, закріплюва-, пк закріпний; 
ЗАКРЕШІТЬ: з. надблго утривалити; 0. 

ЗАКРЕПОЩАТЬ поневолювати, угірмлю-, закай- 
діню-; 
—й = закабаляющий; 
-йся/-ьій закріпачуваний, поневблю-, уярмлю-, 
закайданю-. 

ЗАКРОМ засторонок. 
ЗАКРУГЛЯТЬ: —й що (ми хто) закругля 0, з-й 
закруглити, для заокруглення, зайнятий -ям, за- 
округлювач, пк = %; 
-йся/ -ьій заокруглюваний. 

ЗАКРУТКА закрутка, (в бандурі) натяггіч струн, 
т. закривка, що закручується. 

ЗАКРУЧИВАТЬ (шруб) загвигічувати; з. гайки 
п. не дава- попуску, посгілюва- режйм; 
—й що (мн хто/ закручує 0, звиклий закручува¬ 
ти, для закручення, зайнятий -ям, закручувач, 
пк закручувальний + %; -й гайки п. крутий, не¬ 
схильний до попусків, © посилюючи режим; -й 
гблову головокрут, закрутгіголова, и* голово- 
кругний; 
-йся/-ьій закручуваний, загвгінчу-; -я пк закруч- 
ливий, закрутистий, закарлкічис-, гадючкува-, 
кругойдучий, закрутнгій, спіраль-; 
ЗАКРУЧЕНИМИ закаблУчений, (круг голови 
/- косиІ) обвбде- вінком. 

ЗАКРИВАТЬ (очі) стуляти, ф замика-; з. глаза 
на что хова- голову в пісбк; з. лавочку п. при¬ 
пини-, клас- край; з. прием /двери дбма перед 
кемі більше не прийма- /кого/; з. рот кому не 
давб- і слбва мбви- /і рбта роззяви-/; 
—й що (м" хто/ закрива 0, звгіюіий закривати, з-й 
закрй-, для закриття, зайнятий -ям, закривай, 
замикач, затикач, пк = %; -й глаза на без уваги 
на; -й дверь зм-й зачингіти двбрі; -й двери дб¬ 
ма перед кем © зарікшись прийма- кого; -й за- 
седание © закриваючи засідання; -й рот кому 
© затикаючи рбта; 
ЗАКРЬІТЬ: з. на замок замкнути; з. рот вко- 
ротгі- язика 0; 
♦♦♦СЯ: закрбйся! замовкни!, тйхо будь!; 
-йся/-ьій закриваний, затулю-, (- двері) зачгіня- 
ний, (- очі) зашпбщува-, (кран) закручу-, (- ра¬ 
ну) затяганий; пк заіфивнгій, ск заіфгійся- [за- 
крййся-наглухо]; плотво -я герметйч-. 

ЗАКУПАТЬ куп/увати; 
—й що (мн хто/ ~ує 0, для /за/купівлі, зайнятий 
(за/купівлею, зг-й закупити, закупень, закуп¬ 
ник, купець, пк закупний, купівельний; 
-йся/-ьій купований, закупбву- /с-/, пк закупний. 

ЗАКУПКА закуп(ка/, купівля, г. зйкупи. 
ЗАКУПОРИВАТЬ затикгіти, закупбрюва-, (пля¬ 
шку) закоркбвува-; 
—й що (м" хто) затика 0, звиклий затикати, р-й 
заткну-, для затикання, зайнятий -ям, затикач, 
закупорювач, пк т. закупбрчий, закоркбв- + %; 
-й наглухо герметйчний; 
-йся/-ьій закоркбвуваний, закупорю- 0. 

ЗАКУПОРКА (шлунку) непрохідність; з. вен ма 
тромбоз вен. 

ЗАКУПОЧНИЙ купівельний [торгбво-з. торгб- 
во-к.], закупнгій, ок закупний. 

ЗАКУСКА ф. закусбн, закусь, закуска, р. заїдки, 
(до чарки) почарків’я; на -ку на солодке. 

ЗАКУ СЬІВАТЬ закушувати /пере-/, закусюва-, 
заїда-; 
—й що (м“ хто) закушує 0, звйклий /с-и/ заку¬ 
шувати, р-й закуси-, зайнятий перекускою; -й 
губьі © закушуючи губи; 
-йся/-ьій закушуваний 0; 
ПОДЗАКУСЙТЬ під’їсти, ф. коня попасти. 

ЗАКУТЬІВАТЬ кут/ати, (дуже) тушкувати; 
—й що (мн хто) ~ає 0, звгіюшй кутати, з-й заку¬ 
та-, для закутування, зайнятий -ям, пк = %; 
-йся/-ьій закутуваний, зави-, замбту-, угбрта- 
ний, і. загорнгідуша; 
ЗАКУТАТЬ; ЗАКУТАЯ кто вгорнено кого. 

ЗАЛАМЬІВАТЬ залбмювати; з. цбну прави-, як 
за батька; 
—й що (мн хто/ залбмлює 0, з-й заломити, звгі- 
юшй /с-и/ залбмлюва-, залбмлювач, пк = %; -й 
руки руколбм; -й шапку = ломающий ш.; -й 
цбну мастак заправити цінУ; 
-йся/-ьій ламаний, лбмле-, заламува-, залбмлю¬ 
ва-; -я пк залбмистий, ламучий, ламкйй. 

ЗАЛЕГАТЬ: —й/-ьій що заляга, залеглий, про¬ 
стертий пластом, ок заляганий, (під землею) 
підзем-. 

ЗАЛЕЖИВАТЬСЯ переябж/увати; 
-йся що (мн хто/ ~ує 0, пк перележ/ув/аний, пе- 
рележалий, /крамІ неходовий, без пбпиту, 
ЗАЛЕЖАТЬСЯ: -вшийся залбжаний /пере-/, 
залежалий, 0. 

ЗАЛЕЗАТЬ залазити, (правдою й неправдою) з. 
утересуватися; 
—й що (лґ хто) залазить 0, з-й залізти, звйклий 
залази-, пролаза, інфільтргінт, пк улбзистий, р. 
утересуваний. 

ЗАЛЕСЬЕ загайок. 
ЗАЛЕТАТЬ: —й що (м“ хто) залітгі 0, залітаний, 

з-й залетіти, звгіюшй /с-и/ задіта-, літун, пк за¬ 
літний, © залітйючи. 

ЗАЛЕЧИВАТЬ: —й що (мн хто) загоює 0, з-й 
/поклгіка-/ загоїти, лікар, пх гбйний, лікувйпь- + 
%, цшбщий; 
-йся/-бій загоюваний, залікову-. 
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ЗАЛИВАТЬ: з. за гілстук заливати за комір, за- 
ливі- бчі; 
—й 1. що (мн хто) залива 0, зайнятий заливан¬ 
ням, з-й /р-й, готовий/ залгіта, заливальник, за- 
ливаха, пк заливальний, ок заливний, рк зали- 
вущий, ± затопляющий; 2. сочиняющий; -й 
горе /вин6м), -й за гілстук заливаха; 
-ьій заливаний; 
ЗАЛИТЬ: з. сблнцем п° осбнити; 0; 
ЗАЛИВАТЬСЯ (трелями) витьохкувати, спі¬ 
ві-, (піснею) розливатися, (кров ’ю) підпливати; 
з. крбвью закривавлюватися; з. румянцем ша¬ 
ріти; з. слезами умиватися слізьми; з. сміхом 
лускати зо сміху, залягатися /сміхом); 
-йся/-ьій заливаний; -я (сміх) пк заливистий, за- 
лгівчас-, дзвінкйй, (- страву) заливний; -я крб¬ 
вью закривавлюва-; -я румя'нцем зали- рум’я¬ 
нцем, © шаріючи; -я слезбми уми- слізьми; -я 
смехом от-бт лусне зо сміху, лускаючи зо смі¬ 
ху, -я соловьем © витьохкуючи, як соловей; 
ЗАЛИТЬСЯ (сміхом) о. забулькати; 0; 
ЗАЛИТИЙ ок заллятий, (асфальтом) заасфа¬ 
льтований, (дощем) задбще-, (кров’ю) закри- 
вавле-; з. дождями задбще-; з. сблнцем п° осі¬ 
ннє-. 

ЗАЛИВНбЙ: з. пьяница заливаха. 
ЗАЛИЗЬШАТЬ: —й що (лР хто) зализує, звгік- 
лий зализувати, готбвий зализа-, лизун. 

ЗАЛИХВАТСКИЙ (спів) загонистий, шпаркий. 
ЗАЛОГОДЕРЖА'ГЕЛЬ заставодержець, креди- 
тбр /лихвар/ під заставу. 

ЗАЛОЖНИК заручник. 
ЗАЛОСНЕННЬІЙ ок утертий. 
ЗАЛП випал, (як салют) з. сальва, ясі; -ом ('ви¬ 
пити) духом. 

ЗАЛПОВИЙ: з. огбнь вогбнь вгіпалом. 
ЗАМАЗЬШАТЬ мазати, маспіти. зміщувати; 

—й що (мн хто) замащує 0, звиклий замазувати, 
з-й за4, мазій, мастій, замазувач, мазальник, 
мастйль-, (глиною) піпаруваль-, (річ) мазило, пк 
замащувальний, мастйль-, мазк5чий + %, для 
замащування; -й глаза окозамйлювач, ок забгій- 
баки; 
-йся/'Ьій мащений, замащува-, замазу-, замур¬ 
зу-, шпарб-, заншарбву-; 
ЗАМАЗАТЬ: з. глаза запхати бчі; з. рот п. 
вкоротгі- язгікі. 

ЗАМАЛЧИВАТЬ промбвчувати, не згаду-, збу¬ 
вати мовчанкою; 
--Й що (мн хто) замбвчує 0, радий /з-й/ замбв- 
чати, замбвчувач, пк замбвчувалььний, ск за¬ 
мовч- [замбвч-огріхи]; 
-ися/-ьій замовчуваний, не згаду- 0. 

ЗАМАНИВАТЬ: -й > ЗАВЛЕКАТЬ. 
ЗАМАНЧИВО заласно, фР хтиво; 
ЗА М АНЧИВЬІЙ манлйвий 0. 

ЗАМАРИВАТЬ: —й що (лР хто) заморює, з-й за- 
мбрйти, замбрювач; 
ЗАМОРЙТЬ: з. червякб закропйги душу, за- 
дуппі- комарі, попоїс-, ф. коня попасти; 
-вший 0; -й гблодом голодомбрець. 

ЗАМАШКА вгіхватка, фР манера. 
ЗАМЕДЛЯТЬ гальм/увати, (крок) спомалю-; 
-й що (мн хто) ~ує 0, з-й за4, гальмівнгік, спо¬ 
вільнювач, гР гальмівнйй + %, для сповільнен¬ 
ня; -й рост гальмівних росту; -й ход сповільн¬ 
ювач руху; 
ЗАМЕДЛИТЬ: не з. случиться /предстбвн-/ 
не забаритися, незабаром трапишся; 
♦♦♦СЯ повільнішати, помалі-, гальмуватися 0; 
-йся/-ьій сповільнюваний /упо-/, стйпгу- /при-/, 
гальмб-, затрйму-, щораз повільніший. 

ЗАМЕНЯТЬ бути за кого/що, заміщат- /заступі-/ 
кого', 
—й що (мн хто) заступі 0, пригнічений заміни¬ 
ти, заміснгік, заступ-, (річ) замін-, замінювач, пк 
замінний, о. /Ндна) заміна, для заміни, гР зі- 
мість [-й обід з. обіду]; 
-йся/-ьш замінюваний, пк замінний. 

ЗАМЕРЗАТЬ мерзнути, морбзитися, (- тіло) ко- 
щббнути, клякну-, закпякі-, (- мокрий одяг) 
ставі- козубом; (- ґрунт) дубі-; 
—й що (мн хто) мірзне 0, покинутий замерзати, 
напівзамірзлий, ок замерзаний, і. мерзляк, зме- 
рзлкіх, замерзлюх, т. морожений, пк рк замер- 
зущий, о. мійже /міло не/ замірзлий; 
ЗАМЙРЗНУТЬ: з. насмерть замірзнути на 
кістку; 
-ірзший /за)мерзлий /по-/, 0; -й насмерть за¬ 
мерз- на кістку. 

ЗАМЕРЯТЬ міряти, заміряти /ви-/; 
—й що (мИ хто) міря 0, покликаний зК зайнятий 
мірянням, міряльник, пк мірчий, міряльний+%; 
-йся/-ьій міряний, замірюва- 0. 

ЗАМЕСТЙТЕЛЬ: з. председателя г. містоголо- 
ві. 

ЗАМЕТАТЬ місти; з. следьі затиріти /затерті-/ 
слідгі, хові- (дк похові-) кінці; 
—й що (мн хто) меті 0, звйклий/с-и/замітіти, з-й 
/зм-й/ замістй, метільник, замітіль-, замітійло, 
замітіч, пк = %; -й следьі с-и затиріти слідгі 
/хові- кінці/; 
-йся/-ьій мітений, заміта-; 
♦♦♦СЯ забігати тудй-сюдгі, фР тик-мгік [тесть 
-ідея в сінях гість тик-мйк по /у/ сінях]; 
-вшийся о. СЮДЙ ТИК туди мик, б. 

ЗАМЕТНО вгідко, зніти, г. слідно, о постеріж-; 
ЗАМЕТНЬІЙ (ухил) чималий 0; чуть з. о. пун- 
ктгірний. 

ЗАМЕЧАНИЕ заувіга, с. догіна; нельзя' еді- 
лать з. кому нічбго не скажи кому. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО на сліву, вельми гарізд, хіб- 
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а-ж-так [н. підкувався], є" я Вам /тобі/ скажу, 
(]) здброво!, світові річ!, умрбш!, умерти!, ого- 
г6(-го)\, аж-он-як + гР [аж-он-як клбсно /здбро¬ 
во +/]; з. пел еч так співав, так співбв; 
З АМЕЧАТЕ ЛЬНЬЕЙ знаменитий, щонайкра¬ 
щий, о. аж-он-яки'й, на сяйву, уР велепіпний, 4? 
золотйй [з. игрбк з. гравець], є" умреш який [з. 
концфт! у. я. концерт!]. 

ЗАМЕЧАТЬ поміч/ати, постеріга-, завважа-, (на 
чому) робгі- знак, назначува-; 
—й що (мн хто) ~а 0, з-й заувбжити, скорий на 
замітку, пк завважливий, спостереж-, заміт-, до- 
бач-, пам’яткий + %; -й схбдство з-й поміти- 
схбжість; 
-йся/-мй /с/постербкуваний, добачу-, заувй- 
жу-, (на чому) карбб-, назнбчу-; 
ЗАМЕТИТЬ угледіти /за-/, догляну- 0, з. доди- 
вгітися; заметьте! фР. ага! [Замбтьте! В день 
святбго Валентина Ага! У день святбго Ва¬ 
лентина]; не з. недобачити, г. перебчити; 
-вший 0. 

ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО пГ зймішка, замішання, 
зам’яттй, зам’ятий, (в роботі) перебій. 

ЗАМЕШИВАТЬ 1. мішйти, колотй-, (у що) вмб- 
тува-, уплутува-, 2. місгі-, замішува-; 
—й 1. що міша 0, з-й /поклйка-/ уплутати, звик¬ 
лий мішй-, мішальник, пк мішальний, для за¬ 
плигування, 2. що місить 0, з-й /поклйка-/ за¬ 
місити, місйльник, пк місильний, для зймісу, 
—йся/-ьій 1. мішаний, колбче-, розмішуваний, 
заплату- /у-/, 2. замішува-; 
ЗАМЕШАТЬ; ЗАМЕШАННЬІЙ (у що) вмб- 
таний 0; 
ЗАМЕШАТЬСЯ: -вшийся і. замішанець, Й. 

ЗАМЕШКАТЬСЯ фР заґавитися. 
ЗАМЕЩАТЬ: з. дблжность кем п° оновити по¬ 
саду ким; 
—й що (м“ хто) заступа 0, покликаний /з-й/ за- 
мінгіти, замісник, заступ-, ок заміна, пк замін¬ 
ний + %, о. для заміни; -й дблжность п° онов¬ 
лений на посаді; 
-йся/-мй заміщуваний, заміню-, оновлю-, пк ок 
заступнгій. 

ЗАМЕЩЕНИЕ: конкурс на з. дблжности кон¬ 
курс на онбвлення посади. 

ЗАМИНАТЬСЯ тбртися-м’ятися, затина-, запгі- 
кува-, д. мшбха-; 
-йся (м“ хто) що затинається 0, і. запгіка, м’йло, 
пк запгікуватий, недоріку-; 
ЗАМЙТЬСЯ ок затйкатись-замйкатись 0. 

ЗАМИНКА запинка. 
ЗАМИРАНИЕ: с -ием сфдца із стрйхом Божим, 
мліючи серцем. 

ЗАМИРАТЬ ок нерухбміти, (- звук) далені-, (- 
серце) терпну-, в’йну-; з. от востбрга умлівб- 
від захоплення; сбрдце -бет серце в’йне /холб- 

не, мре, завмирб/, холбне в душі /на сфці/; 
—й що (мн хто) завмир/а 0, с-и ~ати, (звук) що¬ 
раз тйхший, пк напівзавмфлий, майже завмф-; 
-й от востбрга умлілий від радощів /захбпле- 
ння/; -й от страха умлілий зі страху; 
ЗАМЕРЙТЬ: з. на мбсте прикипіти до місця; 
-ерший завмерлий, затфп- 0, (звук) загас-, 
згас-, Й. 

ЗАМОК гд фестунок; воздушньїе замки к. каз¬ 
кові збмки. 

ЗАМОК: за семьіб -бми замкнутий на сім зам¬ 
ків. 

ЗАМОЛКАТЬ нишкнути, мовкну-, німі-, примо¬ 
вка-; 
—й що (ми хто/ нишкне 0, напівзамбвклий, май¬ 
же занімі-, щораз тихший /глухі-, менше чу¬ 
тий/; 
ЗАМЙЛКНУТЬ відгомоніти, онімі-, о. закусй- 
уста, прикуси- /проковтну-/ язгік/а/, поргіну- в 
мовчанку 0; -кни! тихо будь! 
-кший замовклий, затих-, завмер-, ущух-, оні¬ 
мі-, відгомоні- 0. 

ЗАМОРАЖИВАНИЕ дк заморбження. 
ЗАМОРАЖИВАТЬ морозити, заморбжувати; 

—й що (м" хто/ морозить 0, звгіклий з., з-й за- 
морбзи-, для заморбження, зайнятий -ям, замо- 
рбжувач, морозильник, (річ) холодгіль-, рефри¬ 
жератор, пк морозйльний, заморбзливий + %, 
рефрижератор-, морозячий; -й зарплату замо- 
рбжувач платні; 
-йся/-ьій морожений, заморбжува- 0; 
ЗАМОРОЗИТЬ захолодити 0, (проект) по- 
клас- під сукнб. 

ЗАМОРАЧИВАТЬ задурювати; 
—й що (мн хто) задурює 0, задурювач /голови/, 
ск задурйголова. 

ЗАМОРИТЬ > ЗАМАРИВАТЬ. 
ЗАМОРОЗКИ ок пргіхолодки. 
ЗАМУЖЕСТВО ф. заміж \р‘ замужу] [каковб 
онб з. /каковб бьіть замужем/ який той заміж]. 

ЗАМУРЗЬЮАТЬ; ЗАМУРЗАТЬ д. замурати, 
(фарбою) заквбця-; 
ЗАМУРЗАННЬІЙ (фарбою) заквецяний 0. 

ЗАМУРОВЬШАТЬ (діру) замурбвувати, закла¬ 
дати каменем, (снігом Івікно!) заліплювати; 
—й що (мн хто/ замурбвує 0, звгіклий /с-и/ ♦, по¬ 
кликаний /з-й/ замурувб-, пк мурувбльний + %; 
-йся/-ьій закладаний кбменем, замурбвува-, за¬ 
ліплю-. 

ЗАМУСОЛИВАТЬ заслгінювати, заяложу-, заб¬ 
рудню-, зашмульгу-, зачбвгу- + МУСОЛИТЬ; 
—й = мусолящий; 
ЗАМУСОЛЕННЬІЙ о. зашмульганий, зачбв- 
га-0. 

ЗАМУХРЬІШКА (миршавець) шгібздик. 
ЗАМУЧИВАТЬ катувати, мордува-, замучу-; 
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—й що (мн хто) замочує, мучитель, кат, пк за- 
мучувальний. 

ЗАМШЕЛЬІЙ порослий м<$хом, п. заскнілий. 
ЗАМЬІЗГИВАТЬ зашмарбв/увати, зашморгу-, за- 
чбвгу-; 
—й що (ні1 хто,) ~ує 0, з-й /радйй/ зачовгати; 
-йся/-ьій зашмарбвуваний, забрудню-, зачбвгу- 0; 
ЗАМЬІЗГАТЬ зашмульга-, замизка- 0; 
ЗАМЬІЗГАННЬІЙ зашмарований, зашмульга-, 
зашмбрга-, зачбвга- 0. 

ЗАМЬІКАТЬ замикати, бріти на замбк; 
—й що (мн хто) замика 0, пк /у лаві! крайній, кін- 
цбвий, хвостовий, т. замикальний + %, о. на 
крані; -й шіствие крайній /зйдній/ у процбсії 
/похбді, ході/; 
-йся/-ьій що замикається, замиканий, пк зами¬ 
кали-; -я в себі заглгібле- у собі, відлібдько, пк 
неартільний, некомпанійський, відлюдькува- 
тий; -я в скорлупу шкаралуп ник; 
ЗАМКНУТЬСЯ: -вшийся круг замкнене кб- 
ло; -ся в себіп° недоторкливий. 

ЗАМЬІСЛОВАТО замудро, закрутисто, ж. кан- 
дибббером; 
З АМЬІСЛ ОВАТЬІЙ викрутістий, вузлувб-, 
закрутис- 0, (образ) химерний, г. штудір-. 

ЗАМИШЛЯТЬ задумувати, замйслюва-, ма- на¬ 
мір /задум/, планува-, збиратися; з. недбброе 
/убийство +/ гостроти ніж на кого-, 
—й що (мн хто) задумує 0, пбйнятий /захбпле- 
ний/ думкою, спбвне- наміру, з наміром; -й зло 
із злою думкою. У" злоначинающий; 
-йся/-ьій задумуваний, планб-. 

ЗАНАВЕС ок заслона, г. куртина. 
ЗАНАРЯЖАТЬ (на працю) наряджати /від-/, по¬ 
сада-, признані-, визнана- місце прйці; 
—й що (ми хто) наряджа 0, поклйканий наря- 
дйти, к" нарДдник, жм нарядйло, нарядник; 
-йся/-ьш відраджуваний /зана-/, призначу-, по- 
сйланий 0. 

ЗАНАШИВАТЬ (одяг) перенбшувати /ви-/; 
ЗАНОШЕННЬІЙ виношений /пере-, за-/. 

ЗАНЕМОГАТЬ занедужувати, заслаба-; 
ЗАНЕМОЧЬ: -бгший що занедужав 0, заслаб¬ 
лий, ик_нездужі-, недужий. 

ЗАНЕСЕНИЕ ф? запис [с -ем в какое діло із -ом 
до яко/справи]. 

ЗАНИЖАТЬ (дані) зменшувати; з. требования 
занйжува- плінку; 

~й що (м‘‘ хто) занижує 0, зм-й /поклгіка-, го- 
тбвий/ зангізити, схильний /звиклий/ зменшу- 
ва-. зашіжувач, пк занижувальний + %; 
■ьій зангіжуваний, змбншу-, щорйз нгіжчий 
/менший/. 

ЗАНИМАТЕЛЬНЬІЙ (співбесідник) цікавий на 
язик. 

ЗАНИМАТЬ (гріш) позичати, (пост) обіймй-, 

(місце) запосідй-, (душу) захоплюва-, (чергу) ок 
застбюва-; з. бблее вьісбкое положіние стоя- 
вйще; з. внимание бра- /всі) бчі на сббе, бу- в 
центрі увйги; з. вьіжидітельное положіние ви- 
чікува-; з. дблжность /вьісбкое п. в ббіцестве) 
обіймі- /високе станбвище у громйді) посаду; 
з. вьісбкое положіние перебува- на висбкому 
станбвищі; не з. кому чего не бракує /брйкне/ 
кому чого; -бите месті согласно купленими 
билітам сідайте на місця, вказані у квгітку; 
—й 1. що (мн хто) позичі у кого, р-й позйчиги, 
позичальник, пк = %, 2. що (лС хто) займа 0, 
звиклий /с-и/ займа-, з-й /поклгіка-, готбвий/ за¬ 
йві-, -й внимание у цінтрі уваги; -й вьіжидб- 
тельное положіние вичікуючи; -й вьісбкое п. 
високий достойник, на висбкому станбвищі; -й 
городі здобувець міст; -й гостей мастак роз¬ 
важати гостей; -й детій дитячий забавник; -й 
дблжность на посаді; -й місто в розташований 
у; -й мнбго міста невкладистий, непокладнйй, 
розкладистий; -й оборону оборонець; -й бчер- 
едь що займа чергу; -й первое місто на піршо- 
му місці; -й положіние на станбвищі; -й цент¬ 
ральнеє п. розташований у цінтрі; 
-ьій 1. позгічаний, 2. займа-, обійма- 0, (пост) 
теперішній, свій; 
ЗАНЯТЬ запосісти, (місце) фУ засіс- [н. двір], 
/у змаганніІ вгібороти; 0; 
ЗАЮШАТЬСЯ (з учнями) підучувати кого', з. 
чем 1. робгі- що [чем тьі -ешься? що ти рбб- 
иш?], 2. жй- з чого [з. практикой ж. з практик- 
и], 3. ббвитися у що, мати до діла з чим, ходгі- 
кбло чого; уснленно з. чем заглйблюватися у 
що; с увлечінием з. чем коха- в чому; з. беспо- 
лізньїм ділом переливати з пустого в порбж- 
нє; з. вьівідьіванием ок вйвідництвува-; з. діл¬ 
ом робгі- діло, братися до діла, жйти з бізнесу; 
з. какой діятельностью працюва- в якій галузі 
[з. научной д. п. в г. науки]; з. земледілием 
пбра- зімлю, хліборбби-; з. земляньіми рабб- 
тами грабарюва-; з. любовью, гратися в люб¬ 
ов; з. отхбжим прбмьіслом ходи- на заробітки; 
з. охбтой ходй- на влбви /полювання/, жй- з ми- 
слгівства; з. пбисками /разраббткой +/ шука- 
/розробля- +/; з. приобретїтельством гребтй 
до себе; з. самоанблизом ф. порпатися в собі; 
з. скотовбдством скотарити; з. собой гляді- се- 
бі; з. с покупбтелями обслугбвува- кого; з. 
спбртом + віддаватися спбрту +; з. торгбвлей 
крамарюва-, жй- з торгівлі; з. туалігом чепу¬ 
ритися; 
-йся що (мн хто) займається 0, (чим) зайнятий, 
захбплений, затрУдне- у чому, заглгібле- у що, 
(де) учень /студент/ чого [-я в инститУте с. ін¬ 
ституту]; -я земляньіми раббтамн грабар; -я 
отхбжим прбмьіслом заробітчанин; -я пінием 
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зайнятий співами; -я поисками /разраббткой 
+/ = ищущий /разрабатьівающий +/; -я сапб- 
жничеством швець; -я соббй зайнятий собою; 
-я туалетом зайнятий туалетом; -я хозя'йством 
затруднений у господарстві, госпбдар; 
ЗАНЯТЬСЯ: з. чем зачепйги р^ки за /о/ що; 0; 
чем з.? до чого взятися? 

зАново ох понбвно. 
ЗАНОЗА (у тілі) пппічка. 
ЗАНОСИТЬ (у книгу) заносити, запгісува-, (меч) 
підноси-; (снігом) завіюва-; 
—й що (мн хто/ заносить 0, звиклий /с-и/ ♦, по¬ 
кликаний занестгі, (за^носій, пк /снігом/ завійли- 
вий + %; 
-йся/-ймьій заношуваний 0, (у книгу) зашісу- 
ва-, (чим) засипа-, замета-, пк заносний; 
ЗАНЕСТИ занести, (стихією) замчати; 
-сший 0. 

ЗАНОСЧИВЬІЙ загонистий. 
ЗАНОЧЕВЬШАТЬ (здерідка) підночбвувати. 
ЗАНЯТИЕ фР діло, фах, ремеслб, хліб [не за 
своє з. не за свій х.], (міста) зайняття, (посади) 
обняття, (учнів) навчанні; пустбе /бесполіз- 
ное/ з. ф. дурне діло, все однб, що вовком ора¬ 
ти; род -ий професія; без определбнного -ия 
ж. пришйй-кобгілі-хвіст. 

ЗАНЯТОСТЬ заклопбтання, клбпоти, (на праці) 
г. затруднення. 

ЗАНЯТ(ЬІЙ) не вільний, не вакінт-, (чим) за- 
вслопбта-, (на праці) затрудне-; з. по гбрло маю 
/-є/ повні руки праці; мм так -тьі у нас мбре 
роботи; бьіть постоянно -мм не мі- ні дня ні 
нбчі, світу білого не бачи-; бьіть -мм по гбрло 
мі- повні руки праці; бьіть -ьім своймп мьі- 
слямп дума- про своє. 

ЗАОБЛАЧНЬІЙ: -ая вмсь /даль, пространст- 
во/ надхмар’я /за-/, ок позахмари, фР небесні 
ефіри. 

ЗАОДНО) однйм рйпом, ('за/ одним заход-; (за¬ 
разом) наріз [все н. питати]; бьіть з. о. в одну 
дудку грати. 

ЗАОСТРЯТЬ гострйти, вигбстрюва- /за-/, (косу) 
мантачи-, залравля-; 
—й що (V хто/ гострить 0, зайнятий гбеїрен- 
ням, загбстрювач, гострильник, /річ/ гостргіло, 
пк гострильний, загбстрюваль- + %; -й внима- 
нпе на чем з наголосом на; 
ЗАОСТРЯТЬСЯ вигбстрюватися 0; 
-йся/'Ьій гострений, загбстрюва- /ви-/ 0; -я що¬ 
раз гостріший; -я кверху з. захвбстуватий, 
(шпиль) гостроверхий; 
ЗАОСТРЙТЬ (увагу) ок заакцентувіти; 0. 

ЗАПАДАТЬ провілюватися; (в голову) западати 
у свідбмість; з. в душу заходи- в пушу; 
—й що (м“ хто) западається 0, провалюваний, 
схгіль- /с-и/ западати, пк западущий западистий; 

-ая мбстность западина; 
-ьій западаний, пк западнгій; 
ЗАПАСТЬ: -вший провілений, запалий 0,0. 

ЗАПАЗДЬЮАТЬ припізнюватися /с-, за-/; 
—й що (мн хто/ спізнюється 0, спізнюванні /за-, 
при-/, гі° спізнений /за-, при-/, звиклий п., г. 
пізній Іван, (рефлекс) запізнілий, пк пізній + %, 
т. загаяний; -щие нейтрбньї спізнені невтрбни; 
-бій спізнюваний /за-, при/; 
ЗАПОЗДАТЬ: -вший, -альїй спізнений /при-, 
за-/, спізнішій /при-, за-/, © г. пізній Іван пх 
('за//пізній, 0. 

ЗАПАКОВЬІВАТЬ > УПАКОВЬГОАТЬ. 
ЗАПАЛЬЧИВЬШ © серце з перцем у кого. 
ЗАПАрИВАТЬ: —й що (мн хто/ запарює, покли¬ 
каний запарити, зайнятий запарюванням, запа- 
рювальник, пк запарювальний, запаристий; 
-йся/чьій парений, запарюва-. 

ЗАПАрЬШАТЬ: —й 1. засекающий, 2. закальї- 
ваю-, 3. пбртя-. 

ЗАПАС: про з. (берегти) взапас; з. не помешает 
/повредйт, обременйт +/ запас їсти не просить. 

ЗАПАСАТЬ припасати /за-/, заготовляти; 
—й що (м“ хто,/ запаса 0, звиклий ♦, зг-й за¬ 
пасти, зайнятий запасами, заготівник, заготіве¬ 
ль-, пк запасливий + %; 
♦♦♦СЯ (терпінням) набиратися чого; 0; 
-йся/-мй заготбвлюваний, припасу-; -я пк за- 
пасливий, забезпечли- + %; -я терпбнием гото¬ 
вий терпіти; 
ЗАПАСТЙСЬ (на певний час) пристаріти; 0. 

ЗАПАСНИК (в музеї) фонд. 
ЗАПАТЕНТОВЬІВАТЬ > ПАТЕНТОВАТЬ. 
ЗАПАХИВАТЬ1,2: --й 1. що (мн хто/ заорює 0, 
поклйканий заоріти, звиклий /с-и/ забрювати, 
оріч, орітай, рітій, 2. що (мн хто/запина 0, пк = 
%, © запинаючи; 
-йся/-мй 1. заорюваний /ви-/, бра-, пх брний, 2. 
зашїнаний, загбрт-, закутув-, зкґ залйнатий, (- 
двері) зачиняний; 
ЗАПАХАТЬ1: з. чужую землю ворітися в чу- 
ж^збмлю; 
ЗАПАХНУТЬ2 (попу одягу) загорнути, запну-, 
зап’ясти, (двері) зачинй-, (з тріском) затрісну-. 

ЗАПЕВАТЬ: --й що (м“ хто/ заспівує 0, звйклий 
заспівувати, заспі(ву/вач, заводій, пк заспівнйй; 
ЗАПЕТЬ: з. втброй завторувіти. 

ЗАПЕКАТЬ; ЗАПЕКАТЬСЯ (- губи) шерхнути, 
зашерхі-, пересихі-; 
—й що пече, звиклий /с-и/ запікіти, рідйй /зм-й/ 
запектй, зайнятий запечентам, пк - %; 
-ЙСЯ/-МЙ печений, запечува-, пересйха- 0; 
ЗАПЙЧЬСЯ: -екшийся запечений /с-/, (- кров) 
закипілий, (- губи) засміг-, (за/шерх- /по-/, пе¬ 
ресох-, спілений, пк смажний, 0. 

ЗАПЕНИВАТЬСЯ; ЗАПІНИТЬСЯ: -вшийся 
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запінений. 
ЗАПЕЧАТЛЕВАТЬ (у творі) відтворювати, (у 
серці) урізьблюватися у що; з. в па'мяти карбу¬ 
вати, фіксува- /закарббву-, зафіксбву-/ в пам’яті; 
—й що (мн хто) карбує 0, з-й закарбувати, зай¬ 
нятий фіксацією, фіксатор; -й в пУмяти з-й за¬ 
карбувати в пам’яті; 
ЗАПЕЧА'ГЛЕТЬ ок вреп’Яшити 0, (на крижа- 
лях) накарбува-; 
ЗАПЕЧАТЛЕВАТЬСЯ урізьблюватися 0; 
-йся/-ьій, (у серці) бережений, закарббвува-, 
карбб-, урізьблю-, фіксб-, зафіксбву-, (у творі) 
відтвбрю-, зображу-; 0; 
ЗАПЕЧАТЛЕТЬСЯ (в пам 'яті) вкарбуватися, 
залишити слід, врізьбйтися у пам’ять; 0; 
ЗАПЕЧАТЛЕННЬШ ок вреп’яшений, (на скри¬ 
жалях) накарббва-; (у кадрах) відкадрб-; 0. 

ЗАПИВАТЬ: —й що (мн хто) запивУ 0, звиклий 
/с-и/ запивати, радий /зг -й, зм-й/ запгі-, запивай- 
ло, запивущий; 
ЗАПИТЬ ударитися в горілку 0; 
-йся/-ьій затіваний. 

З АПИВ ОХА заяиваха, запивайло, неминУй-кор- 
чма. 

ЗАПИНАТЬСЯ зашікуатися /заїк-/, залшбрту- 
ва-, спотика-; 
-йся 1. що (мн хто) спотикається 0, спотикайло, 
шпбрта-, 2. що зашікується, недоріка, пк запіі- 
куватий, заїкува-. 

ЗАПИРАТЬ запирУти, замикУ-, закрива-, защіпа-; 
з. дух забива- дух; 
—й що (мн хто) запира 0, покликаний /з-й/ замк¬ 
нути, для закриття, замикУч, пк замикальний, т. 
стбпор-, запірні®, ф' бар’єр-, /напрям/ безвихі¬ 
дь -й дух з-й забити дух, і. запрйдух; 
-йся/-ьій замйканий, зачйнюв-, закрив-, защіп- 
люв-, зас}ів-, переіфгів-; -я (злочинець) пк затя¬ 
тий, упбртий, затйнчивий. 

ЗАПИСКИ м" ок записи. 
ЗАПИСНОЙ (завзятий) ок заядлий; -ая книжка 
нотатник. 

ЗАПИСЬІВАТЬ затісувати, бра- на папір, нотува-; 
—й що (мн хто) затісує 0, поклйканий /зм-й, зг-й/ 
записати, звішшй ♦, для затісування, зайнятий 
-ям, писець, запйсувач, протоколіст, пк запису- 
щий, писіпьний + %, записний, ск -тісний, -за¬ 
пйсувач [самозапйсьівающий самописний, са- 
мозатісувач]; -щее устрбйство записувач; 
ЗАПИСАТЬ занотувати /від-/ 0; 
ЗАПИСЬІВАТЬСЯ (у друзі) шгітися; 
-йся/-ьій запгісуваний, нотб-, занотбву-, спйсу-, 
упйсу-, пк записний; -ьій рк писбмий; 
ЗАПИСАТЬСЯ г. вписатися 0. 

ЗАПИСЬ фР лист дУрственная [меновая, наг¬ 
рудная, передаточная, переустушітель-, раз- 
дель-] з. дарчий [міновий, нагорбдний, пере¬ 

писний, уступний /від-/, /по)дільчий] лист. 
ЗАПИХИВАТЬ пхати, бгУ-, (куди) заштбвхува-; 
з. во что набива- /напакбву-/ що; 
—й що (мн хто) пха 0, зг-й /зм-й/ запхати, зайня¬ 
тий заштбвхуванням, запихач, запихайло, што¬ 
вхан, запггбвхув-, штбвхало, пк = %; 
-йся/-ьій пханий, бга-, штбвха-, заштбвхува-, 
набй-, напакбву-; 
ЗАПЙХНУТМЙ запханий, ж? запхатий 0. 

ЗАПЛЕСКИВАТЬ захлкіпувати, заплеску-; 
—й що (мн хто) захлібпує 0, з-й захлюпнути, 
звйюіий ♦, хлюпій, пк хлюпітлйвий, плюскітлй-; 
-йся/-ьій захлюпуваний, запліску-. 

ЗАПЛЕТАТЬ плестгі, запліта-: 
—й що (мн хто) плете 0, поклйканий /з-й, зг-й, 
зм-й/ заплести, плетій, пк заплітальний; -й ногУ- 
ми © як не своїми ногйми, кульгаючи на обйд- 
ві ногй; 
-йся/-мй плетений, запліта-; -я (-мову) плзїга- 
ний, недорікуватий, (язик) неслухняний, мов не 
свій, ок повстяний. 

ЗАПЛЕЧНЬІЙ: з. мешбк наплечник; -ьіх дел 
ма'стер майстер тортур, заплічних діл майстер, 
заплічних. 

ЗАПЛИВАТЬ: з. жиром жиріти сбрцем; 
—й що (мн хто) запливУ, р-й /з-й/ запливтй, пла¬ 
вець, г. плавак, пк запливистий, (чим) зашпіва- 
ний. 

ЗАПОВЕДЬ ок слововказ. 
ЗАПОДАЗРИВАТЬ мати підозру, /запідозрю¬ 
вати; 
—й що (мн хто) підбзрює 0, схйльний запідо¬ 
зрювати, готбвий запідозри-, перейнятий підбз- 
рою, пк підозріливий, з. запозирливий, о. з пі- 
дбзрою на кого, ± подозревающий; 
-йся/-ьій (^підозрюваний, з. підозренний. 

ЗАПОДЛИЦО упргіщерть. 
ЗАПОЕМ (пити) запійно, по-чбрному 
ЗАПОЛЗАТЬ заповзУти, залУзи-, о. Ящіркою 
влУзи-; 
—й що (мн хто) залУзить 0, з-й /зм-й, заповзтй, 
звиклий заловза-, повзун, плазун, пк повзучий. 

ЗАПОЛИТИЗЙРОВАННИЙ /- життя) розпо- 
літикбваний. 

ЗАПОЛНЕНПЕ (чим) вйповнення, (вакансій) г. 
обсУда. 

ЗАПОЛНЙТЬ пбвнити, напбвнюва- /за-/, ок зага- 
чува-, (двір) облягУ-, (вакансію) г. обсУджува-; 
—й що (мИ хто) пбвнить 0, з-й /зм-й/ запбвнити, 
для запбвнення, заповнювач, пк запбвнюваль- 
ний + %; 
-йся/-ьій пбвнений, запбвнюва- /на-, ви-/, загУчу-. 

ЗАПОЛУЧАТЬ діставати, ок засягУ-, дк засягну-; 
-вший Й. 

ЗАПОМИНАНИЕ дк запам’ятання. 
ЗАПОМИНАТЬ пам’ятУти, тЯми-, запам’ятову- 
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ва- з. надблго пам’яті- /тями-/ до новйх віників; 
—й що (мн хто) пам’яті 0, з-й /р-й, готовий/ за4, 
пк пам’яткій, пам’ятливий, пам’ят^щий, /при¬ 
лад/ запам’ятбвчий; -ее устрбйство тп. пам’ять; 
ЗАПОМНИТЬ о. зарубати на носі 0; 
ЗАПОМИНАТЬСЯ дала- втямкі, не забуві- 0; 
-йся/-ьій запам’ятовуваний, затямлю-, важко 
забу-, легко згаду-, легкий на згідку; 
ЗАПОМНИТЬСЯ вбитися в голову 0, (надов¬ 
го) да- взнакй; 
-вший/ся/ 0; -я затямлений 0. 

ЗАПОНКА шпбн(ь/ка. 
ЗАПОР ма закріплення шлунку. 
ЗАПОРАШНВАТЬ запорошувати /при-/; 

—й що (м” хто) запорошує 0, з-й запорбшгіти, 
запороха, запорбшувач, пк запорбшливий, по- 
рошгістий, курний + %; 
ЗАПОР АШИВАТЬСЯ припадати пброхом 0; 
-йся/-ьій що (лС хто) принада пброхом, запоро¬ 
шуваний /при-/, закурю-, пк порошний, ок запо- 
рбшистий. 

ЗАПОТЕВАТЬ (- скло) братися туміном, тума¬ 
ніти; 
—й/-ьій 1. що туманіє 0, затумінюваний, пбй- 
ма- /покрйва-/ туманом, 2. потеющий; 
ЗАПОТЙТЬ: -вший 1. запотілий, стумані-, ук¬ 
ритий туманом, 0,2. спітнілий, упрі-, употі-, 0. 

ЗАПРАВКА (чим) г. запріва. 
ЗАПРАВЛЯТЬ заправляти, (їжу) смачи-, засма- 
чув&-,(верховоди-) прави- бід/ом,/; з. кем верхо- 
вбди- над ким; з. кровать стелй- /застеля-/ ліж¬ 
ко; 
—й 1. що (м“ хто) заправля 0, зййнятий запра¬ 
вою, заправник, пк заправний, + %, 2. що (мИ 
хто,/ верховодить над ким 0, звиклий верховб- 
дити, верховбда, ватажбк, заводійка, пк голов¬ 
ній, перший, стар-, вождістий, верховбдис-; -й 
кровать стелій ліжка, © застеляючи ліжко; -й 
машіну заправник машіни; 
ЗАПРАВЛЯТЬСЯ (паливом) г. засоблітися /б* 
засобітися/; 
-йся/-ьій заправлюваний, (- їжу) засмічу-, за- 
тбвчу-, засмажу-, закрішу- «''заправшій; 
ЗАПРАВЛЕННЬШ (у що /н. у рямці/) зібра¬ 
ний; 0. 

З АПРАШИВАТЬ запитувати, в' робіти зйпиг; 
—й що (м“ хто) запітує 0, запітувач, ок (за/пи- 
тійло, о. (поплавець зіпиту /запйтіння/, пк за- 
пгітливий, /за/питальний; 
-ьій пйтаний, запітув-; 
ЗАПРОСЙТЬ: з. слишком дброго передоро- 
жіти. 

ЗАПРЕССОВЬШАТЬ: —й що (мИ хто) запресб- 
вуєО; 
запрессбвьівающий = прессующий, пк = %; 
-бій запресбвуваний, пресова-. 

ЗАПРЕТИТЕЛЬНЬІЙ рк заборонний. 
ЗАПРЙТКА (заборонний знак /смуга!) стій!, з" 
запретка. 

ЗАПРЕТНЬІЙ: з. плод заказаний овоч; з. плод 
слідок гірна дівка як засвітана 

ЗАПРЕЩАТЬ забороняти, жґ бороні- кому 
[кто им -іет? хто їм -ить?], накладі- табу /ві¬ 
то/, ок табуюві-; з. говоріть затикі- /закриві-/ 
рбт/а); -ію водіться с кем щоб я більше не 
бічив кого; 
—й що (і/ хто/ забороні 0, р-й /зм-й/ забороні- 
ти, пк заборонний, пР прбти [закбн, -й аббртьі 
закбн п. аббртів], о. спрямований прбти, © із 
забороною; 
ЗАПРЕЩАТЬСЯ: -ается заборбнено, не віль-; 
-йся/-ьій заборбнюваний, заказу- 0; -я пк заказ- 
нгій, о. під забороною; 
ЗАПРЕЩЕНб заборбнено б; фР а/с" зась!; не з. 
вільно 0. 

ЗАПРОПАСТИТЬ; ЗАПРОПАСТИТЬСЯ за- 
пропісти; 
-вшийся запропіщений, загубле-, подітий не 
зніти кудй /де/. 

ЗАПРОС: по -су о на зіпит про. 
ЗАПРОСТО фР з успіхом. 
ЗАПРУЖИВАТЬ загічувати, захаріщува-, заби- 
ві-, п. запиві-; 
—й 1. що (лґ хто) загічує 0, покліканий /зм-й, 
з-й/ загатгіти, звиклий /с-и/ загічува-, загічу- 
вач, запбвнюв-, пк - %, 2. що (м" хто/ захарі- 
щує 0, захаріщувач + заливающий; 
-йся/-ьій 1. загачуваний, запбвню-, 2. захаріщу-, 
забі-, залі-; 
ЗАПРУДЙТЬСЯ: з. нарідом зароїтися (від 
лкіду/, заюрми-; 
-вшийся н. заюрмлений, забитий людьмгі; 
ЗАПРУЖЕННЬІЙ (людьми) забігай; 0. 

ЗАПРЯГАТЬ: —й що (мн хто) запрягі, р-й /з-й/ 
запрягтгі, звиклий /привчений/ запрягі-, запря- 
гіч, запрягійло, пк = %; 
-йся/-ьій запріганий, пк запряжній; 
ЗАПРЙЧЬ (кого) сісти на шйю кому. 

ЗАПРЯТЬШАТЬ = ПРЯТАТЬ; 
ЗАПРЯГАТЬ ж“ затирити; 
ЗАПРЙТАТЬСЯ заховатися, /при-/, (де) зашй-; 
-вшийся захований /при-/, б. 

ЗАПУГИВАТЬ страхати, залякува-, застрішу-, 
затюку-, тероризу-; 
—й, що (мИ хто) залякує 0, з-й /покліка-/ за¬ 
страшити, звйюіий /с-и/ застрішува-, страхо¬ 
пуд, страшгіло, пк застрашливий + %; 
-ьій застрішуваний, заліку-, заткіку- 0; 
ЗАПУГАНВІЬІЙзаткіканий 0,г. гі° позв’язува-' 

ЗАПУСКАТЬ (мотор) урухбмлювати, пускі- в 
дію /рух/, (сад) занедбу-; (ракету) вистрілю-; з. 
ліпу во что ок гріти р^ки чим /на чім/; 
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—й 1. що (м" хто/ запуска 0, зайнятий запуском, 
з-й /зм-й/ запустити, звиклий /с-и/ запуска-, пу¬ 
скач, пк запускнгій, т. запускбвий, 2. що (мн 
хто/ занедбує 0, і. недбаха, недбайло, пк недба¬ 
лий, © занедбуючи; -й бброду запускаючи бб- 
роду; -й глаза іуда з очима уп’ятими куди-, -й 
дела недбійло, байдужий до діла; -й змія зай¬ 
нятий запуском змія; -й ділу ок звиклий гріти 
руки; 
•йся/-ьій 1. що йогб запускають, киданий, по- 
шпурюв-, р запуск-, (мотор) урухбмлюв-, 2. за¬ 
недбуй-, занех&ов-; -аемая ракбта вистрілюва¬ 
на ракета, (у космос) виводжу- на орбіту р. 

ЗАГГУСТЕНИЕ (стан) занедбання; в состоя'нии 
-ия занедбаний. 

ЗАПУСТЕВАТЬ; ЗАПУСТЕТЬ о. поростй тер¬ 
нами /бур’яні-/; 
-вший запустілий, порослий т., забутий Ббгом 
(і людьм^і, Й. 

ЗАПУТАННОСТЬ, ЗАПУТЬІВАНИЕ дк заплу- 
тання. 

ЗАПУТЬГВАТЬ плут/ати, запл^тува- /пере-/, (в 
аферу) затята- /в-/, замбтува-, (кого) спантели¬ 
чу-, збиві- з пантеалику, затуманю-; 
—й 1. що (мн хто/ ~ає 0, схильний /звиклий, с-и/ 
♦, з-й за», плутаник, заплутувач, ускладнює-, 
закр^чув-, завернйголова, пк туманистий, зак- 
рутливий, заплат-, пантелгіч- + %, 2. замеши- 
вающий1; 
-йся/-мй 1. плутаний, заплутува- /у-, с-, пере-/, 
спантелйчува-, розгуле-, заблука-, 2. замеши- 
ваемьій1; 
ЗАГОРТАТЬ (у тенета) вмотати; 0; 
ЗАПУТАННЬІЙ замбтаний [-ое дело -на спра¬ 
ва], /в-, у-/. 

ЗАПНХАТЬСЯ захекуватись, нездйха- [пф не- 
здшнуся, -йшеться]; 
-йся що (м" хто/ захікується 0, захекуваний, 
засапу-, задйху- 0, сапун, пк задншивий + %; 
ЗАПЬІХАТЬСЯ запйрхатися 0; дт -авшись 
(прибігти) без духу; 
-вшийся захеканий, засіла-, запйрха- 0. 

ЗАПЯС'ГЬЕ гРн зап’ясток. 
ЗАПЯТАЯ: до послбдней -бй до нгіточки. 
ЗАІ1ЯТКИ зап’ятки. 
ЗАРАБАТИВАТЬ заробляти, мі- заробітки; са- 
мостоя'тельно з. свій хліб їс-; хорошб з. при¬ 
стойно заробля-, жй- зарібно; 
—й що (м" хто/ заробля 0, з-й заробити, заро¬ 
бітчанин, зарібник, г. зароблящий, пк заробіт¬ 
ний, заріб-, заробіткбвий; хорошб /прилично/ 
-й з пристойними заробітками, жґ зароботя- 
Щий; -й свойм горбом з-й заробити своїм хреб- 
тбм /горббм/; 
-йся/-нй зарббляний, к" зарбблюва- 0. 

ЗАРабОТОК: для -ка (- працю) заробіткбвий; 

& *беззаробітний. 
ЗАРАЖАТЬ заражати, інфект/ува-; 

—й що (м". хто) ~ує 0, з-й заразгіти, носій зара¬ 
зи, пк заразливий, заразний + %, гд пориваючий; 
-йся/-ьій заріжуваний, інфектб-, підда- інфекції; 
ЗАРАЗИТЬСЯ (настроєм) підпісти під що. 

ЗАРАЗЙТЕЛЕН: дурнбй пример з. коваль коня 
кує, а жаба лапу наставлй, з" куди кінь з копи- 
тбм, тудй й жаба з хвостбм. 

ЗАРАСТАТЬ: з. сбрной травбй бур’яніти; 
—й що (мн хто) порості 0, покйнутий /с-и/ по¬ 
ростіте, мійже порослий, напівпорбс- /-зарбс-/, 
фР покриваний [-й гря'зью п. лепом]; 
ЗАРАСТЙ: з. ('сбрной/ травбй затрав’яніти, 
('забур’я'-/; 
-бсший порбслий /за-/; -й (сорной/ т. затрав’я- 
ніпий, /забур’я-/. 

ЗАРЕЗ уР зарізь; до -зу гбстро [нужен до -зу г. 
потрібен]. 

ЗАРЕКАТЬСЯ: -йся що (м“ хто) зарікіється, за- 
ріканий, зм-й /зг-й/ заректгіся, мастік /звиклий/ 
зарікі-, пк зарікпивий; 
ЗАРЕЧЬСЯ закаятися 0; до тех пор, пока не 
зарікся доти, аж затявся; 
-екшийся 0. 

ЗАРИСОВКА зарис, замальбвання, (дія ще) за¬ 
манювання. 

ЗАРИС ОВЬГО АТЬ мал/ювіти, замальбву-; 
—й що (мн хто) ~к5є 0, р-й замалювіти, зій- 
нятий малювінням, маляр, малювільник, ху- 
дбж-, д. артйст, пк малювільний; 
-йся/-ьій мальований, замальбву-. 

ЗАРИТЬСЯ зазіхіти; з. на что о. накидіта /по¬ 
гляді- зіздрим/ оком на, пориві- очі на; 
-йся що (м“ хто) зазіхі 0, звгіюшй зазіхіти, за- 
зіхійло, пк заздробкий, лісий на; 
ПОЗАРИТЬСЯ глянути зіздрим бком 0; 
-вшийся 0. 

ЗАРНИЦА (спалах) мигавка. 
ЗАРОЖДАТЬСЯ (- ідеї) о. схбдити в голові; 

-йся зароджуваний, зірід, зіродок, зів’яз-, пк 
зіродкбвий; 
ЗАРОДЙТЬСЯ (- думку) заблиснути 0; 
-вшийся заблйслий 0. 

ЗАРОЖДЕНИЕ: з. жизни первопочгін житті. 
ЗАРОСЛИ розрости, жґ хащаки; з. йвьі вербо¬ 
ліз. 

ЗАРПЛАТА & пк *зарплатневий. 
ЗАРУБЕЖЬЕ закордбн, зарубіжжя, заокеіння. 
ЗАРУБЦОВЬШАТЬСЯ рубцюватися, затягі- 

(рубцбм,/, заростіте; 
-йся що (м“ хто) зароста 0, зарубцьбвуваний, 
затіга- (рубцем/; не -йся незатяга- рубцем, не- 
вигбй-, незарбста-. 

ЗАРУЧАТЬСЯ: з. чем забезпечувати собі що [з. 
поддержкой з. с. підтримку]; з. согласием ді- 
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ставати згоду; 
ЗАРУЧЙТЬСЯ: з. чем вистарати /дістб-/ що, 
фР з’єдна- що 0 [з. симпатией з. прихильність]; 
з. расположением доскочити /з’єднб- собі/ лас¬ 
ки /прихильности/; з. согласием вйстара- згоду; 
-вшийся 0; -я поддержкой © діставши під¬ 
тримку; -я согласием що вгістарав згоду, 0. 

ЗАРЬГОАТЬ/СЯ/1 закбпувати/ся/, заривати/ся); 
—й що закопує 0, р-й закопати, с-и закбпува-, 
копач, копальник, пк копальний + %; 
ЗАРЬІТЬ закопати 0; з. талант в землю зана- 
пастгіти талант; 
-йся1/-ьійІ закопуваний; -я1 з-й закопатися; -я1 
в глуши радий сховатись у глушині; 
ЗАРЬЇТЬСЯ: -вшийся 0. 

ЗАРИВАТЬСЯ2 забагато брати на себе, нахаб¬ 
ніти, рк зухвалі-; 
-йся21. що (Vі хто/ з. бере на с., 2. що (мн хто/ 
нахабніє 0, нахаба, пх скажений, розгнузда-, 
безпардбн-, без жодного стриму; 
ЗАРВАТЬСЯ: -вшийся зарозумілий, знахабн¬ 
ів оскажені- 0, 0. 

ЗАРЯДКА (гімнастична) г. руханка; & (бата- 
рій) *підзарядка. 

ЗАРЯЖАТЬ (кріс) зарядж/ати, набивб-, ладувб-, 
залравля-; 
--Й що /м" хто/ ~а 0, зайнятий заряджанням, 
звщший ♦, рішений заряди-, ладівнйк, заряд-, в" 
заряджаль-, заряджайло, я' замковгій, пк ладів- 
нйй, заряджань- + %, рк зарядовий; 
-йся/-ьій заряджувавий, набгі-, ладо-, заправ¬ 
лю-, ск -зарядний [самозаряжающийся само¬ 
зарядний]; 
ЗАРЯДИТЬ: заряжай! ви заряди кріс! 

ЗАСАЖИВАТЬ 1. (чим) сади-, 2. (за ґрати) у- 
в’язнюва-, позбавля- волі; —й2 = заключаю- 
щий под стражу; 
ЗАСАЖЕННЬІЙ: з. лесом заліснений, укри¬ 
тий лісом. 

ЗАСАЛИВАТЬ1 заселювати, засмальцьбву-, зая- 
лбжу-; 
—й1 що (мн хто/ засалює 0, звйюіий заселю¬ 
вати, пк масткйй, мастючий, масний, і. ілбза; 
-йся1/-мй1 яложений, заялбжува-, засЄлю-, за¬ 
смальцьбву-. 

ЗАСАЛИВАТЬ2 (рибу) солити, засблюва-; 
—й що сблить, готовий засолйти, зайнятий за- 
сблом, солільник, засблювач, пк солільний; 
-йся^-ьій2 солений, засблюва-. 

ЗАСАСЬШАТЬ засмбкгувати, смоктЄ-, (в багно) 
затягЄ-; 
—й що (мИ хто/ смбкче 0, з-й засмоктЄти, звйк- 
лий ♦, смоктун, и* смбкчучий, смоктЄльний + %, 
/- багно/ трясовгін-, ірузькйй, засмбктливий + %; 
-йся/-ьій засмоктуваний, смбкта-, затята-; 
ЗАСОСАТЬ 0; -бло под лбжечкой засмокгЄло 

під серцем. 
ЗАСАХАРИВАТЬ; ЗАСАХАРЕННЬІЙ обцук- 
рений. 

З АСЕ ДАТЬ; ЗАСЕСТЬ: з. в голові цвяхом у- 
лізти в голову; з. в гблову уроїтися в голову. 

ЗАСЕИВАТЬ; ЗАСЕЯТЬ о° сійнути. 
ЗАСЕКРЕЧИВАТЬ; ЗАСЕКРЙЧЕННЬШ сек¬ 
ретний, затаємне-, затаємнйче-. 

ЗАСЕЛЯТЬ заселювати, селгі-, (дім) замешку-; 
—й засблювач, замешкувач + поселяющий; 
-ьій заселюваний, замешку- + поселяемьій. 

ЗАСЕНТЯБРЙТЬ дк: -йло повіяло /потягнуло/ 
зимбю. 

ЗАСЕЧКА т. збчерк. 
ЗАСЙЖИВАТЬСЯ: -йся що (мИ хто/ засйджує- 
ться, засйджуваний; 
ЗАСИДЕТЬСЯ: -вшийся засйділий, 0; -вша- 
яся в невбстах перестброк. 

ЗАСКОРУЗЛЬІЙ (одяг, скутий морозом) цуп¬ 
кий. 

ЗАСКОРУЗНУТЬ дк скоржЄвіти. 
ЗАСЛОН затула. 
ЗАСЛОНКА зЄкривка. 
ЗАСЛОНЯТЬ зЄстувати, ослбню- /за-/, (світло) 
заступЄ-, затуля-; 
—й що (мн хто/ збстує 0, з-й /поклгіка-/ зату- 
лгіти, (річ) затула, (явище) зЄслін, пк = %, ск за- 
тулй- [-Й вітер затулйвітер]; 
-йся/-ьій зЄстуваний, затулю-, заслбню-, закргі-; 
ЗАСЛОНИТЬСЯ: з. кем/чем захилгітися за 
кого/що; б. 

ЗАСЛУЖЕННОЕ заслуженина. 
ЗАСЛУЖНВАТЬ (за негідні вчинки) заробляти; 
з. чего заслугбвува- на що [з. упоминания з. на 
згЄдку]; з. /виймання/ бу- вбртим /увбги/; 
—й що (мн хто/ заслугбвує, заслуженник, пк 
вартий, гідний [не -й довбрия не г. довіри]; -й 
внимание слушний, вартий увЄги; -й довбрие 
цілком надійний; -й награду гід- /вбртий/ наго¬ 
роди; -й наказание каригід-; -й порицание 
вбртий осуду; ие -й снисхождения не гідний 
попусту /полбгші/; не -й уважения жґ мізйнця 
не вбрт/ий/; 
ЗАСЛУЖИТЬ (працею) доробйтися, (догану) 
заробити, (звання) жґ доскбчи-; (медалю) об- 
медблитися; з. довбрие /похвалу/ сподобитися 
чого; з, признание о. підкорити Олімп; 
-вший 0; -й неодобрбние чье засуджений ким. 

ЗАСЛУШИВАНИЕ к. заслухування. 
ЗАСЛУШИВАТЬ заслухувати, слух/ати, вислу- 
х/бв/увати; 
—й що (м" хто/ ~а 0, готбвий /зм-й/ вислухати, 
слухбч, пк~ %; 
ЗАСЛУШИВАТЬСЯ б3 заслухбтися; 
-йся/-ьій слуханий, заслухув- /ви-/; 
ЗАСЛУШАТЬСЯ: -вший/ся/ 0; -я заслуха- 
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ний. 
ЗАСМАТРИВАТЬ заглядіти, зазирати; 

—й що (мн хто/ зазира 0, р-й зазирнути, звиклий 
♦, заглядай, заглядько, нйшпорка, © зазираючи; 
ЗАСМАТРИВАТЬСЯ (на чию красу) о. губй- 
ти очі на чиїй красі; 
-йся = заглядьівающийся. 

ЗАСОВЬІВАТЬ пхати, засува-, записі-; 
—й що (лР хто) пха 0, радий /зм-й/ запхати, 
звйіршй засуві-, совало, пк = %; 
ЗАСУНУТЬ ф3 застромити 0; 
-йся/-ьш пхіний, сдва-, засува- 0, пк засувнгій. 

ЗАСОРЯТЬ смітити, засмічува-, занечгіщу-, за- 
харіщу-, (очі) запорбшу-; 
—й що (лР хто) засмічує 0, звиклий ♦, з-й /р-й/ 
засміти-, засмічувач, занечйщу-, захаріщу-, пк 
= %; 
ЗАСОРЙТЬ; ЗАСОРЕННЬШ забур’янений 0; 
-йся/-ьій засмічуваний, занечшцу-, забй-, заха¬ 
ріщу- 0. 

ЗАСТАВА: тамбженная з. митниця. 
ЗАСТАВАТЬ заставіти, заст^ку-, (на гарячому) 
ловй-; 
—й що (мн хто/ застає, рідйй запопісти, © за- 
стаючй; 
ЗАСТАТЬ запопісти, заскбчи- 0; з. на месте 
преступления заскочити на гарячому, о. нак¬ 
рити мокрим рядном. 

ЗАСТАВЛЙТЬ1 применшувати /з-/, приневолю-, 
сйлу-, неволити; з. покориться о. стіви- на ко¬ 
ліна; 
—й що (мн хто) змушує 0, 3-Й /р-й/ примусити, 
приневблювач, підганяйте, (по/сіпака, пк при- 
мусбвий для кого, приневбльчий, © примушу¬ 
ючи; не -й дблго просйть себя когб не треба 
два різи прості-; 
ЗАСТАВИТЬ1 змусити 0; з. говорить кого роз¬ 
в'язати язик (а) кому; з. молчать кого заткну- 
/закрй-/ рот /втя- язйк /язикй/ кому; з. служить 
что (удачу) ж. схопй- за хвіст; не з. себй /дбл- 
го) ждать не забарйгися; не -ил дблго себя 
просйть його не треба було два різи просйги. 

ЗАСТАВЛЙТЬ2 заставляти, застановля-, захарі- 
Щува-; 
—й2 1. (чим) що (мм хто) заставля, звиклий ♦, 
захаріщувач, пк = %; ± З АГР ОМОЖДАТЬ. 

ЗАСТАРЕВАТЬ > УСТАРЕВАТЬ; 
ЗАСТАРЕТЬ перестіріти 0; 
-вший перестірілий, 0 + ЗАСТАРЕЛЬЕЙ; 
ЗАСТАРІЛИЙ застірілий, о. пересгіпаний на¬ 
фталіном. 

ЗАСТЕГИВАТЬ/СЯ/: -й що (мИ хто/ застібі, р- 
й застебнути, звйклий застібі-, пк застібільний 
+ %; 

-йся застебуваний, запйнан[т]ий, пк застібнйй. 
ЗАСТИГАТЬ заставіти, спобігіти; 

—й що (мн хто/ застає, спобігіч, пк спобігливий 
+ застающий; -й врасплбх заскбчливий, гі° 
зненацький; 
ЗАСТЙГНУТЬ запопісти 0; 
-йгший 0. 

ЗАСТИЛАТЬ (- сутінь) о. замережувати; 
ЗАСТИЛАТЬ/СЯ/ застеляти, стелй-, застилі-, 

(слізьми) заснбвувати/ся/, (хмарами) затягіти- 
(ся); з. тучами захмірювати/ся/; 
—й що (мн хто/ застеля 0, звйклий /с-и/ засте- 
ля-, з-й застелй-, стелій, (річ) зістілка, пк = %, 
© застелюючи; -щая пелені зістил; 
-йся/-ьій застелюваний, застала-, затята-, запй- 
на-, заволіка-, р. запйнатий; 
ЗАСТЛАТЬ; ЗАСТЛАННЬІЙ (- ліжко) не- 
розстелений. 

ЗАСТОЙ безрух, стогнація, стояча воді, (твор¬ 
чий) безтвбрчісгь. 

ЗАСТОПОРИВАТЬ стопорити, затрйм/ува-, га- 
льмуві-, спині-; 
—й що (ми хто) ~ує 0, з-й спишіта, звйклий 
спині-, стопор, гальмо, пк затрймчий, стбпор- 
ний, гальмівний + %; 
-йся/-ьій застопбрюваний, затриму-, спйню-, 
гальмо- 0. 

ЗАСТРАИВАТЬ буд/увіта; 
—й що (мн хто/ ~ує 0, с-и будувіти, зійнятай 
забудовою, будівельник, /за/будівнгік, пк > —* 
строящий; 
-йся/-ьій забудбвуваний, під забудбвою. 

ЗАСТРЕВАТЬ застрягіти, зг стрягну-, (у багні) 
загрузі-; з. в гбрле не ліз- в гбрло; 
—й що (мн хто/застрягі 0, застряганий, с-и 
/схйльний/ застрягіти, майже застріглий /за- 
груз-/; -й в гбрле © стйвши поперек гбрла; 
ЗАСТРЯТЬ захряснути 0; 
-вший застряглий, захряс-, загруз-, 0. 

ЗАСТРОЙКА (будівля) забудбвання. 
ЗАСТУПАТЬ (на зміну) станіти, (дорогу) пере¬ 

тині-, перекриві-; 
—й що (мн хто/ заступі 0, готбвий /поклйканий/ 
застушіта, і. /на постІ зміна /під-/, пк змінний 
/під-/, к" заступіль-, /- змінуІ свіжий; -й дорогу 
© як колода на дорбзі; -й на пост /дежурство/ 
змінний стійкір /стійковий, варто-, черго-/. 

ЗАСТУПІТЬСЯ обставати за ким/чим; 
-йся за що (м“ хто) обстає за чим 0, з-й за- 
стушітася, звиклий /с-и/ обставати, захисник, 
заступ-, оборбнець, опікун, к” протектор. 

ЗАСТУПНИК оборбнець, захисник. 
ЗАСТУПНИЦА покрові. 
ЗАСТУПНИЧЕСТВО ок заступство. 
ЗАСТЬЮАТЬ застигіти, холбну-, заклякі-, дубі-, 
завмирі-, /- віск) тужів/і-; кровь -мла в жилах 
похололо на душі; 
—й що ~іє 0, з-й затужівіти, мійже захолблий 
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/застиг-, замфз-, закляк-, задубі-, затужаві-/, 
щораз твфд(і/ший /тужаві-/, напівтвердий, у 
стбні тужавіння, © колй застигй +; 
ЗАСТЬЇТЬ заковйз(ну/ти 0, (на місці) прикипі¬ 
ло місця); 
-вший захолблий, замфз-, застгіг-, закляк-, за¬ 
дубі-, затужбві- 0. 

ЗАСУЧИВАТЬ: -ающий рукавй © закусуючи 
рукбва. 

ЗАСУШИВАТЬ суш/гіти, засушува-; 
—й що (м“ хто/ ~ить 0, зайнятий сушенням, су¬ 
шильник, пк сушильний + %, засушливий, для 
заселення; 
-йся/-ьій сушений, засушува-. 

ЗАСЧЙТЬІВАТЬ (очка) записувати, зарахбву-. 
залічу-, дода-; 
—й що (ми хто) зараховує 0, з-й /р-й/ зарахувйт- 
и, зайнятий заліком, рахівник, запікбвець /об-/, 
запгісуач, (річ) лічильник, пк зарахбвчий, залік- 
бв-; -й в счет дблга що записує на рахунок бо¬ 
ргу, зм-й додйти до боргу; 
-ііся'-ьш залічуваний, зарахбву- 0. 

ЗАСЬЕМКА фільмування. 
ЗАСЬІЛАТЬ слати, (далеко) запротбрюва-, виси- 
ла-, завдава-; 
—й що (мн хто/ шле 0, поклйканий /з-й, зм-й, го- 
тбвий/ заслати, звиклий /с-и/ засилб-; 
-йся/-ьій засиланий /ви-/, запротбрюва- 0, і. за¬ 
сланець /ви-/. 

ЗАСЬІЛКА к. засйл. 
ЗАСЬІЛАТЬ1 засинати, впадати в сон; 

—й1 що (ми хто,/ засина, с-и засинати, з-й засну-, 
пбйманий сном, напівсбн-, напівзаснулий, от- 
от вже засну-; не -й безсбнний; 
ПОЗАСЬІПАТЬ поснути [-пйли поснули]; 
-вшиє посяглі, 0; 
ЗАСНУТЬ (неміцно) задрімати, о. придави- 
шпака; б” посну-; 
-вший пбйнйтий сном, в обіймах сну, засну- 
лий, д. заснутий, о. вже сбнний, © вже спить, 
(не один) мн поснулі, Й; 
ЗАСПАТЬ (СЯ/: -вший(ся/ що заспав, заспа¬ 
ний, непрбспа-, Й. 

ЗАСЬШАТЬ2 сипати, засипати; 
—й2 що (м" хто/ сйпле 0, з-й /зм-й, готбвий, зг-й/ 
засйпати, зайнятий сипанням, сипань, засипа¬ 
льник, пк засипний, засипущий; 
-йся/-ьій сйпаний, засйпува-, засипа-, затрз/шу- 
в-, (питаннями) закгідув-. пк засипнгій; 
ЗАСЬІПАТЬСЯ (на іспиті) запфитись. 

ЗАСЬІЛКА (на іспиті) запфка; на -ку (питан¬ 
ня) на запфку. 

ЗАСЬІРАТЬ в.: з. мозгй запудрювати мозок. 
ЗАСИХАТЬ схнути, всихати, засихати; 
-й що (м“ хто) сбхне, напівзасохлий, залише¬ 
ний /схиль-, с-и/ засихати, чимраз сухіший, ма¬ 

йже засохлий; 
ЗАСОХНУТЬ: -бхший засбхлий /в-/, Й. 

ЗАТАЕННОСТЬ причаєність. 
ЗАТАИВАТЬ таїти, затаюва- /при-/; 

—й що (м“ хто/ таїть 0, наставлений /з“-й, з ме- 
тбю/ затаїти, затаювач, пк затайливий /по-/; -й 
дьіха'ние © затамбвуючи дух; -й злобу з каме¬ 
нем за пазухою; 
ЗАТАЙТЬ: з. злость взяти камінь за пазуху; 
-и'в дьгхание згнітивши подих; 
-вший Й; -йся затаєний 0, Й; 
ЗАТАИВ АТЬСЯ таїтися 0, нгішкнути; 
-йся з-й занйшкну-, майже затбєний /приниш¬ 
клий/, напівприниш-; 
-йся/-ьій таєний, затаюваний /при-/, пк секрбт-, 
потайний 0; 
ЗАТАЙТЬСЯ притаїтися /за-/, причаї- 0; 
-вшийся затаєний, прит[ч]ає-. 

ЗАТАЛКИВАТЬ > ЗАПИХИВАТЬ; 
ЗАТОЛКАТЬ (з труднощами) 4? втеребйти. 

ЗАТАіТГЬШАТЬ: —й = топчущий; -й в грязь 
р-й змішати з болбтом; 
ЗАТОПТАТЬ 4? затовктй. 

ЗАТАСКИВАТЬ (куди) затягати, затйрюва-, тй- 
ри-, запротбрюва-; (одяг) заношувати, заялбжу- 
ва-; 
—й 1. що (мн хто) затята +, з-й затягти, звйршй 
затягй-, зайнятий тйренням; 2. що (мг хто/ за- 
нбшує (одяг) 0. 
ЗАТАСКАТЬ 1.0,2. розносйти, вичовгати 0; 
ЗАТАЩЙТЬ затйрити 0; 
ЗАТАСКАННЬІЙ 1. затяганий 0, 2. вйчовга-, 
рознбше- /за-, вй-/ 0. 

ЗАТАЧИВАТЬСЯ/-йся > ЗАОСТРЯТЬСЯ. 
ЗАТВЕРДЕВАТЬ твфднути, тужйвіти, дубіти; 

—й що (мн хто) твердне 0, щораз тверд(1/ший 
/цупкі- +/, майже затвердлий /затужаві-, задубі- 
+/, ± застьівающий; 
ЗАТВЕРДІТЬ стверднути, р. вйгусну- 0. 
-вший затвфдлий, задубі-, затужаві- /с-/, забу- 
чйві-, р. вигус-, (на морозі) цупкйй, (ґрунт) за- 
ціпкуватий. 

ЗАТЕРИВАТЬСЯ заголюватися; 
-йся = теряющийся. 

ЗАТВОР (у зброї) в* замок, закривка. 
ЗАТЕВАТЬ затіювати, заколбчува-, уряджа-, на- 
крбслюва-, захбджуватися, захбди-, започаткб- 
вувати, організбву-, ініцію-, заварю- кйшу /пгі- 
во/, п. закрбю-, о. город городйти; з. прбтив 
кого компанува- на кого; з. ссбру почина- /вда¬ 
ватися у/ свфку; 
—й що (мн хто/ заколбчує 0, радий /готбвий/ по¬ 
чати, витівшік, організатор, ініція-, верховбда, 
вигадько, колотник, баламут/а/; 
-йся/-ьій затіюваний, задуму-, уряджу-, запо- 
чаткбву-, накреслю-, заколбчу- 0; 



ЗАТЕЙНИК 129 ЗАТРУДНЯТЬ 

ЗАТЕЯТЬ: з. ссбру збити ок бучу /колотнечу/. 
ЗАТЕЙНИК забавник + і. —> затевающий. 
ЗАТЕКАТЬ затікати, запливі-, (чим) підплива-, 

(- руки-ноги) терпну-, затерпа,- замліва-; 
—й що запливі 0, (рідиною) підшпіваний /зали- 
ва-/, щоріз мокріший, (- кінцівки) замліваний, 
майже затерплий /замлі-/; 
ЗАТЙЧЬ: -екший (рідиною) підплшгай /залі- 
тий/, (- руки) затерплий /о-/, замлі-, 0. 

ЗАТЕМНЯТЬ затемнювати, затьмфювати; 
—й що /м" хто,/ затемнює 0, з-й затЄмнйти, для 
затемнення, зайнятий -ям, затЄмнювач, затьма¬ 
рю-, и* = %; -й сознание /за/паморочливий, за- 
паморочний; 
-йся/ -ьій затемнюваний 0. 

ЗАТЙСЬІВАТЬ тесати, затісува-; 
—й що затісує 0, з-й затесати, с-и затісува-, для 
затісування, зайнятий -ям, гґ тесільний + %; 
-йся/-ьій затісуваний, тесаний. 

ЗАТЕСЬІВАТЬСЯ затісуватися, п. замішува-, з. 
утересува-, пролазити, прослизати; 
-йся 1. (брус) затісуваний, 2. що (м“ хто/ замі¬ 
шується 0, замішуваний, утересу-, рідій замі¬ 
шатися, інфільтрант, пролаза, замішанець; 
ЗАТЕСАТЬСЯ фР втеребитися 0; з. куди ін¬ 
фільтрувати що; 
-вшийся утересаний, заміш-, пролізлий, про¬ 
спи- ± затесьіающийся. 

ЗАТЙЯ: без -Єй сплбха. 
ЗАТИРАТЬ (кого) затирати, притлумлюва-, не 
дава- хбду /заступі- дорогу/ кому; 
--й що (мн хто) затирі 0, рідій затірти, звик¬ 
лий затирі-, затиральник, пк затиральний + %; 
-ЙСЯ/-БІЙ затираний, (суперником) притлум- 
люв-, заглушув-. 

ЗАТЙСКИВАТЬ: —й що (мн хто) затискі, за¬ 
тискувач, пк = %; 
-ьій затгіскуваний. 

ЗАТИХАТЬ тихшати, затихі-, ущухі-, слібша-, 
залягі-, (- галас) замовкі-, /- звуки/ віддалітися, 
даленіти; 
—й що ущухі +, щоріз тихший, напівзатіхлий, 
мійже ущух- /замовк-, затйх-, згіс-/, (звук) зав- 
мирУщий; 
ЗАТЙХНУТЬ (звук) віддалітися, віддаленіти, 
відгомоні- 0; 
-йхший затгіхлий, згіс- 0, (звук) віддалені-, + 
замолкший, 0. 

ЗАТИШЬЕ безвітря; з. перед бурей тйша перед 
бурею; вьіжидательное з. ок пришйшшість. 

ЗАТКНУТЬ > ЗАТЬПСАТЬ. 
ЗАТМЕВАТЬ тьмірити, затьмірюва- /по-/, (ко¬ 
го) перевіршува-; 
—й що (мИ хто) затьмірює 0, з-й затьмірити, 
звиклий затьмірюва-; 
-йся/-ьій затьмірюваний /по-/, п. перевершу-; 

ЗАТМЙТЬ 2. притьмити 0. 
ЗАТО: з. ведь цд затЄ. 
ЗАТОЛОЧЕНИМИ затовчений. 
ЗАТОПЛЯТЬ топити, затоплй-, затбпюва-, зали- 
ві- водою, спусьсі- на дно; 
—й що (мн хто/ топить 0, с-и топити, з-й зато¬ 
ні-, пк потбпний, о* затопіль-, повєнЄвий + %; 
-йся/-ьій затбплюваний, залі- водбю, занурю- 
на дно; -бій потопний /за-/. 

ЗАТОР завіпа, (криги) зішерет (мн зашерти/, (на 
шляху) р* тромб; -рьі льда зішерти, гбри /стб- 
си, завіла/ криги. 

ЗАТОРМАЖИВАТЬ гальмувати, загальмбву-, 
(функції) заморбжу-, затриму-, затію-; 
—й що (мИ хто) гальмує 0, з-й загальмувіти, с-и 
гальмуві-, гальмівнік, пк гальмівній, рк загаль- 
мбвчий + %, для гальмувіння; 
-ЙСЯ/-Б1Й гальмований, загальмбву-, и. затрй- 
му-, затію-. 

ЗАТРАГИВАТЬ чіпати, торкіти/ся/, г. затбркува-, 
(зачіпати) займа-; з. вопрбс порушува- спріву; 
з. жи'зненньїе интерЄсьі наступі- на гбрло ко¬ 
му; не затрігивая незачіпливо, не чіпаючи; 
—й що (мИ хто) торкі, рідій /зм-й/ зачепіти, за- 
чіпа, задеріка, (- тему) порушник чого + заде- 
вающий; -й больнбе місто дошкульній, уріз- 
ливий, дітклі-; -й чьи интересьі всупереч чиїм 
інтересам; -й проблему порУшувач чого; 
-мй затбркуваний, зійма-, порУшува- 0. 

ЗАТРАПЕЗНЬШ (віджилий) п. примулений. 
ЗАТРАТА; ЗАТРАТЬІ видітки. 
ЗАТРАЧИВАТЬ тратити, затрачі- /ви-/, ок пла¬ 

тити; 
—й що (м“ хто/ витрачі 0, з-й /зм-й/ вігратиги, 
звиклий /с-и/ витрачі-, витрітник, витрічувач, 
платник; -й мнбго врімени © не шкодуючи 
чісу; 
-йся/-мй витрічуваний /роз-/, плічений 0. 

ЗАТРЕБОВАННОСТЬ к. пбпит. 
ЗАТРЕБОВАТЬ > ТРЕБОВАТЬ. 
ЗАТРУДНЕНИЕ: после дблгих -ий по веліких 
труднощах. 

ЗАТРУДНгіТЕЛЬНЬІЙ кіпський, дЄщо /трбхи/ 
важкій; (стан) клопітній, сутуж-, обтяжливий, 
(- питання) морбчли-, дражлі-; (- обставини) 
несприятли-; -ое положение пригуга, кЄпськє 
становище. 

ЗАТРУДНЙТЬ утруднювати, обтяжу-, завдавіти 
клопоту /труду/, клопоті-, (заважати) ставі- 
на перешкбді /завіді/, перешкоджі-; 
—й що (м“ хто) утруднює 0, з метою утрУднйти, 
з-й обтяжи- кого /перешкбди- кому/, звйклий 
обтяжува-, пк важкій, тяж-, кіпський, обтяжли¬ 
вий, морбчли-, утрУдли-, клопітній, несприят¬ 
ливий для [-й.раббту н. для пріці]; 
ЗАТРУДНЯТЬСЯ 1. віжчати, 2. вагітися, (ка- 
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зати) не знати як; 
-йся фР негбден, неспромбж- [-я ответить н. 
відповісти, не знаючи як в.]. 

ЗАТУМАНЮВАТЬ туманити, затуманюва-, (ко¬ 
го) запаморочува-, тумана пер- на; 
—й що (мн хто) туманить 0, рйдйй /з-й/ зату¬ 
манити, звиклий /с-и/ тумаші-, пк туманний, за¬ 
паморочливий, © затуманюючи; 
ЗАТУМАНИТЬ ок заімлиги 0. 

ЗАТУМАНЮВАТЬСЯ туманіти, хмарні-, імлі-; 
-йся затуманюваний, запаморочу-, майже сту¬ 
манілий; 
ЗАТУМАНИТЬСЯ похмарніти, пк заімлгітися, 
заімлі-; 
-вшийся стуманілий /за-/, похмарні-, заімлі-, 
заімлений, 0; 
ЗАТУМАНЕННЬІЙ ок заімлений 0. 

ЗАТУПЛЯТЬ тупйти, затупляти; 
—й що (мн хто) тупить, звиклий тупйти, з-й за¬ 
тупи-, пктупильний + %; 
ЗАТУПЛЯТЬСЯ тупіти, тупйтися, затупляти¬ 
ся; 
-йся/-ьій туплений, затуплюва- /при-/, щораз 
тупіший; 
ЗАТУПИТЬСЯ притупіти /за-/ 0; 
-вший/ся/ 0; -я притупілий /за-/. 

ЗАТУРКАННЬІЙ затбвчений. 
ЗАТУХАТЬ гаснути, погасати /ви-, за-/; 

—й що загаса 0, готовий /приречений/ згаснути, 
майже згаслий, у стані згасання, рк загасущий 
/ви-/, ск -гасний [слабозатухающий тихогас- 
ний], згасай- [згасай-коливання]; -щие колеба- 
ния загасущі коливання. 

ЗАТХЛЬХЙ (світ) пліснявий. 
ЗАТИКАТЬ затикати, засува-, застрбмлюва-, 

(вуха) затуля-; з. дьірьі затуля- /затика-/ дірки; 
з. прорехи запбвнюва- прогалини; з. рот ок за- 
мурбвува- уста; 
—й що (мн хто) затика 0, з-й заткнути, звйклий 
/с-и/ затика-, для затикання, затикач, затикайло, 
пк затикальний + %; -й рот рйдгій замурувати 
уста, п. затгіскувач критики; 
ЗАТКНІТЬ: з. за пбяс кого © умитися кому 
[я -ну за п. кого хай -ється хто до мене]; 
-йся/-ьій затйканий, засув-, застрбмлюв-; 
ЗАТКНІТЬСЯ: -нйсь! в. закрий свою помйй- 
ницю; пусть -у'тся нехай поховаються. 

ЗАТЙГИВАТЬ тяг(ну)ти, зашмбргува-, зволіка- 
т-, (пісню) завбди-; з. что гаятися з чим; 
—й що (мн хто/ затягй 0, звйклий -ти, з-й за¬ 
тягти, тягач, шморгни, зашмбргувач, (час) заба- 
ра, загайко, маруда, пк затягущий, марудливий, 
забаряй-, забарнйй, маруд-, т. затягань- + %; 
ЗАТЯНУТЬ 0; (пісню) заспівати; 
ЗАТЯГИВАТЬСЯ 0; (зволікатися) д. задляга-, 
(з чим) загаюва-; 

-йся/-бій що затягається 0, затяганий, зашмбр- 
гув-, загаюв- 0, пк затяжнйй, затяжливий; 
ЗАТЯНУТЬСЯ: -вшийся зашмбргнутий, (зліт) 
без міри дбвгий, задовгий, фР передержаний. 

ЗАУМНИЙ ок залітературений. 
ЗАУМЬ замудрість, гі° безглуздя, абракадабра, 
на вербі груші, Хймині кури, фр химери. 

ЗАУНЬІВННЙ (спів) сумнйм-сумнйй. 
ЗАУПОКбЙНИЙ п. (спів) панахидний. 
ЗАУРЯДНИЙ ординарний. 
ЗАУЧИВАТЬ вчити, завчб-, заучува-; 

—й що (мн хто) вчить, з-й /зм-й, зг-й/ завчйти, 
звйклий завча-, учень, пк завчальний; 
-йся/-ьій зичений, заучува-. 

ЗАХВАЛИВАТЬ перехвалювати /за-/, звеличу-, 
хвалити хвальма; 
—й що /м" хто/ захвалює 0, звиклий захвалю¬ 
вати, хвалій, хвалитель, величйльник, звелгіч-, 
пк захвалювальний + %, величаль-, панегіргіч-; 
-бій захвалюваний, звелйчу-, перехвалю- 0. 

ЗАХВАТ (поле дії агрегату) засяг [з. плуга з. 
плуга], фР сяглість. 

ЗАХВАТЬІВАТЬ 1. захбплювати, загарбу-, гар¬ 
бати, забира-, бра-, прихвачува-, засяга-, запо¬ 
пала-, розпростира- кргіла на що, (місце) запо- 
сіда-; 2. (на гарячому) застукува-, заскакува-, 
спобіга-, накрива- мокрим рядном; 3. (кого) пе- 
рейма-, (дух) спира-, забива-; 
-ает /-йло/ дух спирає /спфло/ дух /віддих/; -а- 
ет кого что © переймається чим хто [ее -вала 
игра вона переймалася грбю]; 
—й що !мИ хто/ захоплює 0, готбвий /рфий, по¬ 
кликаний/ захопгі-, загарбник, займанець, захо¬ 
плювач, запірвач, пк загребущий, загребистий, 
драпіжний, загбрбливий, п° загарбнйй, ІгакІ за- 
сяжнгій, чіпкий, /факт/ захопливий, захватний, 
/- видовище! феєрйч-, могутній, запридушні- 
[и]й, захоплюючий, серцезворфший, /твір/ го- 
строцікавий, гостросюжетний, с. умреш якгій!, 
ск -сяжний, -сяглий [широко -й широкосяж- 
ний, широкосяглий], захопй-душу [захопй-ду- 
шу історія], ІгакІ для захвату; -й дух запридуш- 
ні[и]й, з-й сперти дух; 
-мй браний, захбплюваний, загбрбув-, забйр-, 
застукув-, заскакув- 0; 
ЗАХВАТЙТЬ запопасти 0; (читача) взя-; нас 
-йла ночь нас зайшла ніч; -йло дух сперло дух; 
-вший 0, і./пк —► -ающий; 
ЗАХВАТНВАТЬСЯ2 (пальцями) замацувати¬ 
ся, заялбжува-; 
ЗАХВАТАННЬШ (брудний) зачбвганий. 

ЗАХЛЙБЬІВАТЬСЯ: з. слезами душитися від 
плачу /сліз/; з. от смеха дуішітися зо сміху; за- 
хлебьіваясь пР взахлгін; 
-йся що їм" хто/ захлинається 0, готбвий за¬ 
хлинатися, с-и захяина-, пк залгівчастий, залй- 
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вис-; -я от слез /смеха/ душений слізьмй /смі¬ 
хом/; -я от счйстья п’яний від щастя; 
ЗАХЛЕБНУТЬ/СЯ,) засьорбнути/ся); 
ЗАХЛЕБНУТЬСЯ удавитися водою; 
-вшийся удавлений водою, 0. 

ЗАХЛЕСТЬІВАТЬ1 /дк ЗАХЛЕСТАТЬ/ шмага¬ 
ти, хвиська-, хвоста-; 
—й1 що /ж" хто/ шмата 0, радйй /поклгіканий, 
готовий/ зашмагати, пк хвиський; 
-йся1/-ьій1 хвйськаний, шмаганий, захльбстув-. 

ЗАХЛЕСТЬІВАТЬ2 /дк ЗАХЛЕСТНУТЬ/ заплі¬ 
скувати, захлюпу-, заливбти /покривб-/ водбю; 
—й2 що /ж" хто/ захлюпує 0, с-и захлюпувати, з-й 
захлкіпнути; 
-ьій2 запліскуваний, захлк5пу-, зали- /покрй-/ 
водою; 
ЗАХЛЕСТНУТЬ фР затопити 0. 

ЗАХ.І і ОПЬІВА ГЬ (клацаючи) затріскувати, (две¬ 
рі) іркіка- чим; 
—й що /ж" хто/ затріскує, радйй грюкати, грк5. 
кало, тріскун; 
-йся/-ьій затріскуваний, зачиню- з ірюком; 
ЗАХЛОПЬІВАТЬСЯ клацати, затріскуватися; 
ЗАХЛОПНУТЬ (двері) захлеснути 0; 
ЗАХЛОПНУТЬСЯ: -лось фР затріснуто; 
-вшийся затріснутий. 

ЗАХОД ок забіг [в два -да у два -ги], (один цикл) 
наворот; 
ЗАХОДИ (у значенні прбиски) забіги. 

ЗАХОДЙТЬ (до кого) заходити, відвідува- кого, 
/часто/ вчаща-, (далеко) сягб-, (задалеко) пере- 
бира- міру, /- сонце) сіда-, о. ляга- спати; дале¬ 
кі з. перебирб- міру, переходи- межу, /занадто) 
заганятися; з. на огонек забіга- на світло /сві¬ 
тельце/; з. по дорбге заверта-; з. слйшком да- 
лекб заганятися задалбко; 
—й (углиб) заглйблюваний, що /мн хто/ захо¬ 
дить 0, радий зайти, звиклий захбди-, і. відві¬ 
дувач, гість, У* зайда, пк з. заходгістий; -ее сблн- 
це сонце навзаході, призахідне /над-, нав-/ с.; 
ЗАЙТЙ 0; з. в давность задавнитись; далекб з. 
в шутках розжартуватися /над міру/; когдб за¬ 
пита речь о чем коли зайшлб про що; 
зашедший зайшлий, /углиб/ заглгіблений, 0; -й 
в законную сйлу правосйльний, чйнний, 0. 

ЗАХОЛУСТНЬІЙ загумінкбвий. 
ЗАХОЛУСТЬЕ загумінок. 
ЗАХУДАЛЬІЙ в. затрушений, зачуха-, п. задргі- 
па-. 

ЗАЦВЕТАТЬ цвістй, зацвіта-, заквіта-, квітну-, 
квітува-, плісняві-; 
—й що /м хто/ цвітЄ 0, пк квітучий, /щораз біль¬ 
ше) розквітлий, о. укритий первбцвітом, у цві¬ 
ту, у первоцвіту; 
ЗАЦВЕСТЙ: -етший заквітлий, заплісняві-, 0. 

ЗАЦЕПЛЯТЬ /за/чіпл/яти, (гаком) загачува-, (ко¬ 

го) зачіпа-; 
—й що /мИ хто/ ~я 0, покликаний /радйй/ заче¬ 
пили, с-и зачіпля-, зачепа, зачіплювач, пк зачіп¬ 
ливий, т. зачіплювальний + %; 
ЗАЦЕПЛЙТЬСЯ захппбртуватися 0; 
-йся/-ьій зачіплюваний /пере-/, зашпбрту-, пк 
зачіпний; -я чіпкйй, зачепистий, (ногою) чепгі- 
нога. 

ЗАЦЙКЛЕННЬІЙ закомшлексбваний, зарозумі¬ 
лий у чому [з. у своїй некомпетентності], за¬ 
циклений на чому. 

ЗАЧАРОВЬІВАТЬ зачарбвувати, чарувб-, запо- 
лбню-; 
—й що /ж" хто/ чарує, з-й /поклгіка-/ зачарувати, 
звиклий чарува-, чарівник, чародій-, пк чарів- 
лйвий, чарівнгій, чародій-; 
-ьій чарований 0. 

ЗАЧАРОВАННЬІЙ зачарбваний, заворбже-, за¬ 
клятий. 

ЗАЧАСТУЮ пбчасту. 
ЗАЧЕМ на дідька, на лйху годйну, фР що [да з. 
далекб идтй та що далеко йти]; з. би ф. чого б 
[з. бьі я реал ч. б я рвав?], і чого б отб [і ч. б о. 
приплентався]; з. ждать на какйе-то осббенн- 
не заведення нащо ждати аж на якісь заклади. 

ЗАЧЕМ-ТО ЖЕ нащось-то [з.-то же онй шли 
н.-то вонгі йшли]. 

ЗАЧЕРКИВАТЬ перекресл/ювати /ви-, за-/, г. 
сіфеслю-; 
—й що /ж" хто/ ~ює 0, радйй закреслити, звйк- 
лий закреслюва-, закреслювач /пере-, ви-/, пк = 

%; 
-йся/-ьій закреслюваний /ви-, пере-/, г. скрес¬ 
лю-. 

ЗАЧЕСЬІВАТЬ зачісувати; 
—й що /ж* хто/ зачісує 0, звиклий /с-и/ зачісу¬ 
вати, радйй зачесб-, пк чесальний + %; 
-йся/-ий чесаний, зачісува-; 
ЗАЧЕСАТЬСЯ розсвербітися 0; 
ЗАЧЕСАНИМИ (надто) прилйзаний 0, гд вй- 
чублений. 

ЗАЧбТ зарахбвання, (дія ще) зарахування. 
ЗАЧИНАТЬ зачинати, започатковувати; 

—й = начинающий; 
ЗАЧИНАТЬСЯ зав’язуватися, фР виникати 0. 

ЗАЧИСЛЕНИЕ (на посаду) призначення; с -ием 
в штат зарахувавши у штат. 

ЗАЧИСЛЯТЬ зарахбвувати, залічу-, (на раху¬ 
нок) запису-, заносити, (на посаду) призначб-; 
з. на довбльствие стави- на забезпечення; з. на 
/вещевбе, пище-/ довбльствие стави- на з. /6- 
дятом, харчами/; 
—й що /ж" хто/ зараховує 0, покликаний зара¬ 
хувати, с-и зарахбвува-, пк = %; 
-йся/-мй зарахбвуваний, залічу-, зачйслю-, за- 
пйсу-, призначу- 6. 
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ЗАЧЙТЬШАТЬ г. відчитувати; 
ЗАЧИТМВАТЬСЯ: з. чем човпти що [з. ро¬ 
манами ч. романи]; 
—й що !мн хто/ зачитує 0, покликаний зачитіти, 
зайнятий читанням, читець, читач, зачйтувач; 
-йся/-ьій (кому) читаний, зачгітува- /від-/; -я чем 
завзятий /пргістрасний/ читач чого; 
ЗАЧИТАТЬСЯ: -вшийся зачгітаний 0. 

ЗАШИКАТЬ: з. деньгу гребти /робйги дббрі/ 
гроші; 
—й д, загреба, загрібайло, грошорбб, ії° скоро¬ 
багатько. 

ЗАШИВАТЬ зашивати, шити; 
—й що Імн хто/ зашива 0, для зашивання, з-й 
/поклйка-/ зашити, зайнятий шиттям, пюач І ж' 
швачка/; 
-йся/-ьій зашиваний, шитий. 

ЗАШКАЛПВАТЬ зашкал/ювати; 
—й що ~ює, схильний /с-и/ зашкалювати, пк за- 
шкалювальний. 

ЗАШНУРОВЬШАТЬ зашнуровувати, шнуруві-; 
—й що /м" хто/ зашнуровує 0, з-й зашнурувати, 
зайнятий шнуруванням, шнурувальник, пк шну¬ 
рувальний; 
-йся/-ьій шнурований, зашнурову-. 

ЗАШТОПЬШАТЬ ци[е]рувати; 
—й = штопающий. 

ЗАШГУКАТУРИВАТЬ > ШТУКАТУРИТЬ. 
ЗАЩЕЛКА затріска, защіпка. 
ЗАЩЕЛКИВАТЬ затріскувати, защіпати; 

—й що їм" хто/ затріскує 0, рідій затріснути, 
звйклий затріскува-, пк затріскувальний; 
ЗАЩЕЛКИВАТЬСЯ клацати, затріскуватися, 
пф клац!; 
-йся/-ьій затріскуваний; -я з-й затріснутися, о. 
з клацанням, © клац-клац. 

ЗАЩЕМЛЯТЬ затискати, затйскува-, защімлю- 
(дкрк заздемнУУ; 
—й що /м" хто/ затиска 0, з-й защемнути, с-и 
защемлюва-, для защемлення, зайнятий -ям, пк 
т. затискальний + %; 
-йся/-ьій затискуваний, прищемлю- /за-/, при¬ 
щику-; -ь«й затиснйй, защем-; 
ЗАЩЕМИТЬ защипнута \рк защемнути —» з. 
защепну- —>• защипну-], (- серце) замлбї-, зану¬ 
ди-, защемі-; -йло серце засмоктало під серцем. 

ЗАІЦЙІ1КА защйпа, защипка, защипування. 
ЗАЩИЩАТЬ захищати, борони-, обороня-, ста- 
ва- в обороні, (ідеї) обстбюва-, обстава- за чим, 
(кого) заступ і-, відборони-, стоя- за ким; з, ро¬ 
дину п° става- за вітчизну; з. сббственную тбч- 
ку зрения стоя- на своєму; упорно з. стоя- 
горбю; 
—й що /мн хто/ боронить 0, покликаний боро- 
нгіти, зайнятий захистом, захисник, оборонець, 
заступник, боронгітель, адвокат, пк захисний, о- 

борбн-, оборонний, для захисту, фР де борбнять 
[суд, -й вдасть суд де б. вліду]; -й диссерті- 
цию дисертант; -й от превратностей судьбьі 
з-й оборонити від гримас долі; 
-ьій борбнений, обстбюва- 0, пк підзіхис-, о. 
під захистом кого. 
ЗАЩИЩАТЬСЯ захищатися 0, ок ставати до 
оборбни; 
-йся що /мн хто/ борбниться 0, готбвий /з-й, зм-й/ 
боронитися, оборбнець, захиснйк, боєць /лй- 
цар/ оборбни; -я от чего борець із чим; 
ЗАЩИТИТЬСЯ (в полеміці) відборонйтися; 0; 
-вшийся захищений 0,0; 
ЗАЩИЩЕН: належно з. о. за китайським му¬ 
ром. 

ЗАЯВЛЕНИЕ: по -ию (ухвала) на заяву. 
ЗАЯВЛЯТЬ заявляти, стверджува-, зголбшу-; з. 
жілобу подавіте скаргу на /оскаржува-/ кого; з. 
иск закладі- позов; з. о своем существовании 
підійма- голову, (з безісти) об’являтися; з. о се¬ 
бе виходити з тіні; з. отвбд кому відвбди- кого; 
з. права ж" кача- праві; 
—й що /лґ хто/ заявля 0, спонуканий /зм-й/ за- 
явйти, с-и заявля-, подавець /автор/ заяви, із за¬ 
явою (на устах/, прохач, к" заявник, г. аплікант; 
-й своє учістие радий зголосити свою Участь; 
-ЙСЯ/-БІЙ що його зголбшують, стверджуваний, 
заявлю-, зголбшу-, к. заявлений; 
ЗАЯВИТЬ: з. категорйчески сказати як відру¬ 
бі-; з. о себі ок діти себе почу-; з. о себе как о 
ком „засвітитися” як хто. 

ЗАЯВЛЙТЬСЯ (після зникнення) об’являгася; 
-йся 1. -мй, 2. що заявляється, рк об’явленний; 
ЗАЯВЙТЬСЯ (в гості) примандрувіти; 0; 
-вший/ся/ 0. 

ЗАЯДЛИЙ © затятий, нарваний, о. з перцем. 
ЗАЯЦ & зайчиха, зайченя; убить двух зійцев 
спекти дві печені на одній вітрі; за двумя' зій- 
цами погбнишься - ни одного не пойміешь 
двох зайців ловгіти, сміху наробити. 

ЗВАНИЕ тйтул, рінг[ґа]; одно з., что тільки й 
слави, що; и -ия нет і знаку нема. 

ЗВАНЬІЙ: мнбго -ьіх, міло йзбранньїх рясно 
клйканих, міло вгібра-. 

ЗВАТЬ © звітися [ее зовут Ли воні звіться Лі]; 
з. кого ок? гукати на кого; как ее звіли жС як 
воні прозивалася; 
зовущий що /м" хто/ кличе 0, рйдйй /готбвий, 
зм-й/ закликати, с-и клйка-, кликун, кличко, 
кпичік, пк Ідо чогої заклйчний, рк закликущий, 
/поглядІ манлгівий, ваблй-, привабли-, вабкий, 
спокусливий, о. із закликом, ск зовй- [Незовй- 
батько]; -й на пбмощь з криком „рятуйте!”, г. з 
кргіком о пбміч; 
-йся званий, назйв- /про-/, о. на ім’я, на ймення. 

ЗВЕЗДА: утренняя з. світові зорі, Венера. 
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ЗВЕЗДАНУТЬ в. телепнути, смальну-, влупй-, 
шпортону-. 

ЗВЕЗДНЬІЙ п° зорянгістий, (- світи) зазбряний; 
з. час зоряна порй /час/; -ьіе мирьі п° надсвіти. 

ЗВЕЗДООБРАЗНЬІЙ зірчастий, зіркатий. 
ЗВЕЗДОПРОХОДЕЦ зореплавець. 
ЗВЕЗДОПРОХОДЧЕСКИЙ зореплавчий. 
ЗВЕНЕТЬ дзвеніти, дзеленча-, дзеленька-, дзб- 
нька-, даенькоті-, дзеленькоті-, тенька-, брйні-; 
з. в ушйх ляща- у вухах; з. кандалами бряжча- 
кайданами; 
—й що дзвенить 0, видзвонюваний, роздзбнька-, 
дзбнькало, дзенькотій, пк дзвінкйй, дзенькучий, 
дзеленьку-, дзенькотю-, о. з дзенькотом /дзвбн-/, 
© знай зень та дзень, дзінь-дзень; ± звякаю- 
щий; 
ЗАЗВЕНЕТЬ: -ели цепи п° загули кайдбни. 

ЗВЕНО (організації) клітйна. 
ЗВЕРЕК звірик. 
ЗВЕРЕОБРАЗНЬІЙ, -ПОДОБНЬІЙ звіркува¬ 
тий. 

ЗВЕРЕТЬ звіріти, п° шалені-, шалі-, скажені-, 
сатані-, става- звіром; 
—й що І лі1 хто/ звіріє 0, с-и звіріти, напівозвірі- 
лий, щораз лютіший, з чимраз більшою люттю; 
ОЗВЕРЕТЬ оскаженіти 0; 
-вший озвірілий, оскажені-, ошалі- 0,0. 

ЗВЕРСКИЙ звіролютий. 
ЗВЕРСТВОВАТЬ шаліти, скаженіти; 

—й що /ж" хто/ лютує 0, звйклий /с-и/ люту¬ 
вати, охбплений шалом, звіркіка, о. звір звіром, 
як лібтий звір, гірший од звіра, пк звіролібтий. 

ЗВОН ф. дзбньки-брбньки; (не лише по небіж¬ 
чику) подзвін. 

ЗВОНЙТЬ видзвонювати /дк видзвони-/ (- нови¬ 
ну) /роз-/; (у дзвін) бамка-, баламка-, (телефо¬ 
ном) телефонува-; з. во все колокола кричй- на 
весь світ; з. изо всех сил (- дзвони) г. розшива¬ 
тися; 
—й що /ж" хто/ дзвбнигь 0, радий задзвонйти, 
дзвонар, бймкало, п. бб[е]вка-, ск -дзвбнний, 
-дзвін [самозвоня'щий самодзвбнний, само- 
дзвін] + звенящий; -й во все колоколй дзво¬ 
нар в усі дзвбни, крикун на весь світ, с-и кри¬ 
чати на весь світ; 
ЗАЗВОНЙТЬ (глухо у дзвін) забамкати [глухо 
-йл кблокол забамкав дзвін]; 
ОТЗВОШІТЬ: -йл - и с колокбльни долбй 
своє діло зробйв, а там хоч трава не ростгі; 
ПОЗВОНИТЬ (телефоном) зателефонувати, 
задзвонйти; 
-вший 0; 
ДОЗВОНЙТЬСЯ: д. до кого вйдавонити кого. 

ЗВОНОК: по -нку на дзвінбк /давбник/. 
ЗВУК & празвук; з. открьіваемой двери рип 

двербй; ни -ка нічичгірк; свистящие -ки вй- 

свисти; 
ЗВУКИ (свисту) вйсвисти; & звукобарви. 

ЗВУКОВІЙ: звуковбй структУрой звуком. 
ЗВУКОЗАШІСЬІВАЮЩИЙ звукбписний; з. 
аппарат звукозапйсувач. 

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ звукоізоляційний, 
звукостійкйй. 

ЗВУКОНЕПРОНИЦАЕМЬІЙ, ЗВУКОПОГЛО- 
ЩАЮЩИЙ звукостійкйй. 

ЗВУКОПРОВОДЙІЦИЙ звукопровіднйй, і. зву- 
копровіднгік. 

ЗВУКОУЛАВЛИВАТЕЛЬ к. звуколбв, рк роз- 
слухач. 

ЗВУКОУЛАВЛИВАЮЩИЙ звуколбвчий, рк 
розслухбвий. 

ЗВУЧАТЬ звучати, гучі-, (тонко) брині-, (го¬ 
лосно) луні-; 
—й що бринить 0, пбвен звуків [-й как марш п. 
маршових звуків], с-и лунйти, пк лункгій, дзвін-, 
звучний, звучйстий, о. із звуком /звучанням/, ск 
-звукий [-й как гром громозвукий], -голбсий 
[йскренне -й щироголбсий], -звучний [слйдко 
-й солодкозвучний]; неприйтно -й (голос) де¬ 
ручий; 
ОТЗВУЧАТЬ ок відгомоніти 0; 
-вший відгомонілий 0,0; 
ПРОЗВУЧАТЬ: -йт вьістрел впаде стріл; 
-вший (з уст) виголошений, вйсловле-, 0. 

ЗВЯКАНЬЕ дзвякіт; ф. дзбньки-брбньки. 
ЗВЯКАТЬ дзвякати, дзвякоті-, дзенька-, телбнь- 
ка-, бряжчб-, брязкоті-, цбка-, цокоті-; & підге- 
ленькува-; 
—й що Імн хто/ дзвякає, брязкун, брязкало, дзб- 
нька-, цокотун, пк брязкучий, брязкотні-, цоко- 
тю-, о. з брязкотом; ± бряцающий. 

ЗВЯКИ-БРЯКИ дзбньки-брбньки. 
ЗДАНИЕ з. хорбмина. 
ЗДОРОВ: будь з.! вст тю-тк5!, кудй твоб діло! 

[дом у них - б. з.! дім мають - тю-тіб! /кудй 
твоє діло!/]. 

ЗДОРОВАТЬСЯ вітатися /здорбвка-/ до кого/з 
ким, на добридень давати кому, (за руку) руч¬ 
катися, (з цілунком) чолбмка-; 
-йся що ІлС хто/ вітається 0, звйклий вітатися, 
радий при-, пк привітний, о. з вітанням (на ус- 
тіх); не -я © переставши вітбтися; 
ПОЗДОРОВАТЬСЯ о. заслати добрйдень 0. 

ЗДОРОВО: за з. живешь ні за що ні прб що, 
дбрма-гарма. 

ЗДОРОВЬЕ: как ваше з.? як ся маєте?; з. дорб- 
же дбнег здорбв’я - найбільше багатство, над 
здоров’я немб багатства; для поддержки -вья 
(захід) пк г. здоровбльний. 

ЗДРАВИЕ: бьіть в добром -ии матися дббре; 
-ия желйем ви здорбві будьте!. 

ЗДРАВИЦА многоліття, Мнбгая літа. 
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ЗДРАВОМЬІСЛИЕ фР слушність [мера -ия мі¬ 
ра -ости]. 

ЗДРАВОМЬІСЛЯЩИЙ розважливий, розсуд- 
ли-, поміркований, о. із світлим розумом. 

ЗДРАВООХРАНгіТЕЛЬНЬІЙ (захід) г. здоро- 
вельний. 

ЗДРАВ СТВ ОВАТЬ бути живим і здоровим о. 
юті- ряст; -уй(те)! ? ні тобі!, здрастуйте, мої 
дружечки, ось я ваша молоді!; 
—й пк живий, о. живий і здоровий. 

ЗДРАВЬШ: з. смьісл п° тверез [лишеними 
здрівого смьісла неспбвна тверезу]. 

ЗДРАСЬТЕ!: з. вам! здрастуйте, мої дружечки, 
ось я ваша молоді! 

ЗЕВАТЬ позіхіти, гіви /вітрі/ лові-, вйтрішки 
купуві-, ворбн рахуві-; 
—й 1. що /м" хто/ позіхі 0, позіхійло, пк к* по- 
зіхіпьний, © позіхіючи, 2. що їм" хто/ ловить 
ґав 0, роззяв (ляк) а, ґі-, розтелепа, розвеза, со¬ 
лопій, виріщіка, дармовйс, шлапік, нестелепа, 
продавець вйтрішок, пк роззявкуватий; -й по 
сторонам = —й2; 
ПРОЗЕВАТЬ ще проморгіти, проспіте цірст- 
во небесне; не п. фР не попустити; 
-вшийроззіва, ґіва 0, 0. 

ЗЕЛЕНЕТЬ зеленіти, зеленитись, гРи вруніти; й" 
зазелені-, відзелені- /= а. відцвісти, б. відроді¬ 
теся/; 
—й що вруніє 0, чимріз зелен/і/ший, укрйваний 
зелом, пк зелененький, врунистий, (сад) вже за¬ 
зеленілий, вже мійже зелений, © от-бт уже й 
зеліний; 
ЗАЗЕЛЕНЕТЬ: -вший зазеленілий. 

ЗЕЛЕНИТЬ: --Й що /лі* хто/ зеленіть, зеленіб- 

щий, схільний /с-и/ зеленіти, зг-й /з-й, зм-й/ 

обзелені-, зеленйльник, пк зеленільний. 

ЗЕЛЕНОВАТЬШ зеленкавий. 
ЗЕЛЕН ЩИК зеленяр. 
ЗЕЛЕНЬШ & заленкувітий, зазелений /недозрі¬ 
лий = недосвідче-/; з. змий скляній бог; -ая 
тоска /скука/ нудезна нудьгі. 

ЗЕЛЕНЬ зеленині, п° пізелень; & зеленості, зе- 
ленощі. 

ЗЙЛО «р в' бірдзо. 
ЗЕЛЬЕ зілля; & зіллячко. 
ЗЕМЛЕУСТРОЙТЕЛЬНЬЕЙ: -ая комйссия ко¬ 
місія землевпорядження. 

ЗЕМЛЙ )Р земні твердь; на гблой -лі просто 
дблі, (сісти) на чім стоишь (> СЕСТЬД 

ЗЕМЛЙК сГ одноземець. 
ЗЕМЛЯНОЙ (колір) земл/ян)гістий. 
ЗЕНЙТНЬІЙ г. протилетунський. 
ЗЕРНООБРАЗНЬІЙ зернувітий, на взір зерні. 
ЗЕРНООЧИСТЙТЕЛЬНЬІЙ к, зерночйсвий. 
ЗЕРНЬІШКО: з. к зерньїшку (добирати) коло¬ 
сок до колоскі. 

ЗИЖДЙТЕЛЬ уР сотворгітель. 
ЗЙЖДИТЬСЯ ірунту/вітися, базуві-, спирі- на, 
окґ стояти [на чім світ стоїть?]; з. на чем о. 
міти під собою що-, 
-йся що -ється 0, базбваний, опертий /с-/ на, о. 
на ґрунті, набізі. 

ЗИМА о. білі мухи [до -мьі до -их мух]. 
ЗЙМНИК (зимова дорога) зимняк. 
ЗИМОВАТЬ: —й що їм" хто/ зимує, звйкпий зи- 
мувіти, з-й перезимуві-, зимівник, зимовгік, пк 
зимушній, зимувільний, зимуючий, (- рослину) 
зимостійкій; 
-вший перезимбваний, 0. 

ЗИЯТЬ зіяти, (- прірву) глибочі-, (- вікна) стоя- 
бтвором, світі- пусткою; 
—й 1. що глибочіє 0, пк безденний, глибочез-, 
/отвірІ розвірстий, ок розвержений, /- пащу і 
п.І роззявле-, розтале-, о. без дна, як бездінна 
прірва, 2. що світить пусткою, покйнутий отво¬ 
ром; -ая прбпасть безденне провілля; -ие бкна 
міртві діри вікон; 
ЗАЗШІТЬ заглибочіти 0. 

ЗЛАКИ /ЗЛАКОВЬІЕ/ пашня, пашніця; хліб- 
ньіе з. збіжжя. 

ЗЛЙТЬСЯ злітеся, пР" злбсти-, серди-, о. кипіти 
кіпнем, важкім духом дйха-; & злувітася; з. 
на кого міти злість на кого-, 
-йся що їм" хто/ сердиться 0, щоріз сердйті- 
ший, розсірджений, розгніва-, розлюче-, пк зло¬ 
стивий; -я на кого злий /сердитий/ на; 
ОБОЗЛЙТЬСЯ узлитися; 
РАЗОЗЛЙТЬ/'СД) розгнівати/ся/, роззлбстети- 
(ся); 
-вший/ся/ 0; -я розсірджений, розлюче-, роз- 
злбще-, раптом такій сердитий. 

ЗЛО: как на з. як на те, фР як на сміх. 
ЗЛОБА: з. что лід, до теплі живіт і лихе серце 
на сбнці тіне. 

ЗЛОБНЬІЙ; ЗЛОБНЙЕ & д° ок *злобнішати. 
ЗЛОБСТВОВАТЬ злобувіти, злбстйгися, чбр- 
том /пекл-/ діхати; 
—й що їм" хто/ злоститься 0, повен /спбвнений/ 
злбсти /злобі/, злібка, злбсник, злобйтель, злбс- 
тівець, о. скорпіон, із слиною в роті, ок) язя, пк 
злий, злоблйвий, злббний. 

ЗЛОВОНИЕ сопух. 
ЗЛОВОННЬІЙ гостросмердабчий, смородпівий. 
ЗЛОВРЙДНЬІЙ © вредний, ніпасний. 
ЗЛОДЕЙ враг, супостіт, лиховода, жґ злодіяка. 
ЗЛОДЕЙКА вріжа міти, лиходійниця. 
ЗЛОДЕЙСКИ підступно; 
ЗЛОДЕЙСКИЙ вріжий, підступний, лиходій-, 
зловорожий. 

ЗЛОДЕЙСТВОВАТЬ лиходіяти, лиховбди-, чи¬ 
ни- лиходійства. 

ЗЛОДЕЙНИЕ; ЗЛОДЕЯНИЯ чбрні /кривіві/ 
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діла. 
ЗЛОЖЕЛАТЕЛЬНЬШ прн злозйчлйвий, радий 
втопити у ложці води. 

ЗЛОЙ злобливий, жовчний, с. злий, як собака, 
(на кого/що) лихйй, (звір) хгіжий, © жорсто¬ 
кий, нещадний, (намір) підстеп-, демоніч-, дия¬ 
вольський, (- долю) лихйй, нещасливий, (- насі¬ 
ння) шкідли-, отруйний, (- вість) недобрий, по¬ 
ганий, (перець) гострий, ядучий, (язик) ущйп- 
ливий, (рибалка) заядлий, завзятий, (мороз, ві¬ 
тер) шпаркйй; з. до раббтьі роботящий; з. на 
язьік злоязйкий, лихйй на язйк, чорноротий; 
злйя сила п° злосйла; -ьіе язьїкй злі язикй; ± 
недоброжелательстующий. 
ЗЛЕЙШИЙ злющий ('-презлющий/, злий-пре- 
злйй, (ворог) найлютіший, запеклий, смертель¬ 
ний, крбв-, непримирен-. 

ЗЛОКЛЮЧЕНИЕ о. лиха годйна, з. притйчина; 
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ знегоди, митарства, з. зне- 
ГІДДЖ 

ЗЛОКОЗНЕННЬІЙ о. радйй втопйти у ложці 
водй. 

ЗЛОНАМЕРЕННЬІЙ зловорожий, фР злослгі- 
вий, о. із злим наміром. 

ЗЛОНРАВНЬІЙ вреднющий. 
ЗЛОПАМЯТНЬШ лихопбмний. 
ЗЛОПАМЯТСТВО злопам’ять. 
ЗЛОПОЛУЧНЬІЙ (день) злощасний. 
ЗЛОПЬІХАТЕЛЬСТВО злоязгічення. 
ЗЛОПЬІХАТЕЛЬСТВОВАТЬ злоязйчити, злбс- 
тува-, злобувй-, злоститися, о. брйзкати сяйною; 
—й що /ж" хто/ злобує 0, сповнений злобй, пк 
злоязйкий, злбстйвий, зловорбжий, і. —> злоб- 
ствующий. 

ЗЛОРАДСТВОВАТЬ злорадіти, зловтішатися; 
--й що /мИ. хто/ злорадіє 0, злорйдько, пк зло¬ 
радий, зловтішний, зловтішливий, о. із злора- 
дістю в серці. 

ЗЛОРЕЧЙВЬІЙ злоязйкий, лихйй на язйк, зло- 
ріка. 

ЗЛОСЛОВИТЬ грішйги язикбм, сйпати чорта¬ 
ми, с. матюкатися, з. злорічити, с° лихословити, 
злословити; 
—й що їм" хто/ лихослбвить 0, схильний лихо¬ 
словити, лихослбв, злоріка, чбрний рот, пк ли- 
хомбвний, злорікий, с. матюклйвий,. о. з лай¬ 
кою на устах, з лихйми словами. 

ЗЛОСТИВІЙ (банкрут) ок зловмйсний; з. не- 
плательщик з. неплатій. 

ЗЛОСТЬ о. скрбгіт зуббвний; з. берет кого роз- 
лкічується хто; от /со/ -ти спересбрдя, зозла. 

ЗЛОУМЬІЩЛЕННИК лиходумець, лиходій, 
шкода, шкіднгік, злочйн-, злодійка, рк законо- 
лбм. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ надужиття, надуживан- 
ня, зловжйток, надужйгок, зловжиття. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ надужив/ати, зловжива-; 
—й що Імн хто/ ~і 0, звйклий зловживати, схй- 
льний /охочий/ до зловживань, беззаконник, 
винуватець зловживань; -й доверием що зло¬ 
вжива довірою /довір’ям/; 
-ьій зловжйваний, надужй-. 

ЗЛОЯЗЬІЧНЬІЙ злоязйкий. 
ЗЛЮКА (жінка) з. язя. 
ЗМЕЕВЙДНЬІЙ, -ОБРАЗНЬІЙ зміястий, га- 
дючкува-, о. як змій. 

ЗМЕЙНЬІЙ: -ая мудрость гадюча мудрість; -ое 
гнездб гадабчник; -ое отрбдье гадюче кбдло 
/насіння/; -ьім коварством (досягти мети) о. 
гадючим пбповзом. 

ЗМЕЙТЬСЯ (шлях) кривулйти, петлй-, гадібчи- 
тися, звива-, в’юни-; 
-йся що петлй 0, пк в’юнкйй, кривулйстий, га- 
дючкувй-, звйвис-, змійс-, петлйс-, зщзаґува-, о. 
простертий зиґзаґами, с* -покруч [шлях-пб- 
круч]; ± извивающийся. 

ЗМЕЙ: з. подколо'дная потайна гадина, гад пов¬ 
зучий. 

ЗНАК: -ки отли'чия відзнаки, нагорбди, хрестгі, 
орденй й медалі; -ки разлйчия розпізнавчі 
/рангові/ знаки, ж* лгічкгі, зірочкй. 

ЗНАКбМИТЬ(СЯУ знайомитися/, (з чим) озна- 
йбмлювати/ся,/; 
—й що /м" хто/ знайомить 0, радйй познайо¬ 
мити, с-и знайбми-, ознайбмлювач, р. знакомй- 
тель, пк ознайбмчий + %, © з метою познайо¬ 
мити; 
ПОЗНАКОМИТЬ ок заприязнгіти 0; 
ЗНАКОМИТЬСЯ в. знн5хуватися /об-/ 0; 
-йся що /мИ хто/ знайбмиться 0, ознайомлюва¬ 
ний, радйй познайбмигися; дк ПОЗНАКОМИ- 
1Ь(СЯ) і ОЗНАКОМИТЬ/СЯ); 
ОЗНАКОМИТЬ/СЯ/ ознайомитися/, обізна- 
тися; 
-вшийся ознайбмлений 0; 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ запізнатися, жґ пізнати¬ 
ся 0; 
-вшийся познайбмлений /за-/, залізна-, запргі- 
язне- 0, б. 

ЗНАКОМСТВО (кого з ким) (Ц/знайбмлення. 
ЗНАКОМЬІЙ прйятель; з. до ббли знайомні- 
сінький; з. с чш обізнаний на чому. 

ЗНАКОЧЕРЕДУЮЩИЙСЯ м. (ряд) знаковере- 
мінний. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЬІЙ прикметний, г. маркант-, 
(факт) голоснйй, (день) пропам’ят-. 

ЗНАМЕННЕ прикмета [з. врбмени п. часу]. 
ЗНАМЕНИТОСТЕ © світило, славна особа, зір¬ 
ка, зоря. 

ЗНАМЕНИТИЙ уславлений, славнозвіс-, зірко¬ 
вий. 

ЗНАМЕНОВАТЬ означати /по-/, свідчи-, засвід- 
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чува-; 
—й що свідчить 0, покликаний засвідчити; 
ЗНАМЕНОВАТЬСЯ: з. чим виявлятися у чім; 
-йся чим з-й виявитися у чім, гґ слівний /зні-, 
знакомйтий/ чим. 

ЗНАМО: з. діло авжеж, аякже. 
ЗНАМЯ: со знаменем за мной шагом марш! в“ 

із прапором за мнбю кроком руш! 
ЗНАНИЕ: з. - сйла у знанні - сила, з. знаття - то 
сила; со -ем діла по-знавецькому; 
ЗНАННЯ йміть большйе з. знати все на світі. 

ЗНАТНЬІЙ: -ого роду виссікого коліна. 
ЗНАТОК € зубр; з. своегб діла знавіць свого 
фаху /діла, справи/; глаз -ка' знавецьке бко; 
вид -кі знавецький вгігляд; бьіть -бм чего зна¬ 
тися /визнава-/ на чому. 

ЗНАТЬ1 і. аристократія, о. голубі кров. 
ЗНАТЬ2 зніти, віда-, знітися на чім, уміти, бу- 
свідбмим /в ку?рсі/ чого; как з.? жґ (чи) я 
знію?; решйтельно ничегб не з. ні снбм ні ду¬ 
хом не зна-, аж нічбго не з.; з. в лицб зна- з ли¬ 
ці /на вид, з виду, на облйччя/; з. как свойх 
пять пільцев зна- як свою долбню /кишеню, 
як облупленого/; з. почем фунт лгїха бачи- 
смаленого вбвка; з. сокола по полету видно 
піна по халяві /-ах/; не з., куді девіться не 
зні-, на яку ступи-; не з., куді діться от стьіді 
позичі- очей у Сіркі; не з. мерьі в баловстві 
ходи- на головах; не з., что сказіть не могти 
прийтй до слова; з. не знйю сном-духом не 
знію; не хотіть з. кого не признавітися до ко¬ 
го; кто мбжет з.? хто ж то зніє?; где уж ему з.! 
? він там зніє!; сіми знаєте 4? не вам кізати 
/питі-/; Вм іто прекрасно -ете Вам не тріба 
говорй-; -ешь (евфемічний осуд) [ну и шутки у 
тебя, -ешь таке й скіжеш]; не -ешь, где най¬ 
діть, где потерйешь не знієш, де виграєш а 
де прогрієш; ни сном, ни духом не знію зні- 
- не знію, чУ- - не чув; всяк сверчек, знай 
свой шестбк не літій, вороно, в чужії хороми, 
п° шівче, знай своє шівство (а в кравецтво не 
мішайся/; оні не смьіслит, что он и без нее 
зніет ? е’ воні йому розкізує! [= воні не тя¬ 
мить, що він і без нії зніє!]; яУжно з. ф? знай 
[ещі н. з., когді ще й зній, колі]; 
—й що /м" хто/ зніє 0, знавець, знійко, відун, пк 
тямущий, досвідчений, обізна-, підуче-, компе- 
тінт-, /погляд +/ знавецький, о. з головою, з 
клепкою в голові, у курсі чого, ск -знівець [все- 
зніющий всезнівець]; -й что свідбмий чого, 
підкутай на чім; ни сном ни духом не -й без 
найміншого поняття; -й в лиці що зніє на вид 
/з вйду/; -й всех наперечет вже пізнівши кбж- 
ного одно- /всіх до бдно-/; -й всю подногбтну- 
ю втаємнйчений в усі, всезнівець, знавіць усіх 
секрітів; -й грімоту, письмінний; -й как сво¬ 

йх пять пільцев что добре підкутай на чім; -й 
міру поміркований; -й на зуббк підучений на 
зуббк; -й насквбзь прошиваючи збром ніск- 
різь; -й своє місто невибігливий, невимбгли-, 
скрбмний, без претінс[з]ій; -й себі ціну 1. спо¬ 
виє- самоповіги, гід- себі, 2. пів- у собі; -й сб- 
весть сбвіс-, сумлін-, з Ббгом у сірці; -й толк 
тямущий; -й счбт деньгім ощідливий, економ-; 
-й тійну втаємнгіче-; -й ціну знавіць цінй /вір- 
тости/; -й честь ненабрйдливий; -й ходьі и вьі- 
ходьі знавіць ходів та вйходів; не -й віку віч-; 
не -й зимьі беззгім-; не -й покбя невтбм-, без- 
утбм-; не -й сна невсипущий, © не зніючи сну; 
ЗНАТЬСЯ: -йся (з чим) обізнаний, (з ким) зна¬ 
йомий. 

ЗНАТЬ3 в™ видіть; з., оні сильні в., воні міє 
сйлу. 

ЗНАХАРЬ з. примівник /ж' -иця/. 
ЗНАХАРСКИИ ворожбйчий. 
ЗНАМЕННЕ фР зміст, ж б3 віртість [числовбе з. 
числові в.]; & першозначення; имігь з. важити 
[вміть большбе з. багіто в.]; не иметь -ия не 
грі- рблі; іто иміет з. це такй щось знічить; 
зто не нміет -ИЯ ЖҐ то діло десяте, фР то ні¬ 
чого [но іто не н. -ия алі то нічбго]. 

ЗНАЧИМИЙ = значащий (> ЗНАЧИТЬ/. 
ЗНАЧНІ’ вст жґ знаться. 
ЗНАЧЙТЕЛЬНО багіто, кудй [з. шире к. шгір- 
ше], геть [з. пбзже г. пізніше, аж пбтім-пбтім], 
с. геть-гіть, фР аж [их обручили з. нбзже їх за- 
ручгіли аж пізніше], (вище) на гблову; 
ЗНАЧИТЕЛЬНЬІЙ добрячий [д. кусень]; -ое 
мнбжество чималі кількість. 

ЗНАЧИТСЯ вш мовляв. 
ЗНАЧИТЬ знічити, мі- знічення /вагу/, віжи-, 
означі-; мнбго з. багіто віжити; что бьі іто 
знічило? що вонб за знак?; 
—й що знічить 0, пк значущий, ваговгітий, ва- 
гбмий, важлйвий, віртай, о. з вагою, велйкої 
ваги /знічення/; ничегб не -й без жбдної вагй, 
нічбго не віртай. 

ЗНАЧИТЬСЯ знічитися, рахуві-, (у списку) сто¬ 
яти, писатися, бути запйсаним; -ится запйсано; 
в графі -ится у графі стоїть; по балінсу -ится 
на балянсі є; 
-йся що знічиться 0, запйсаний, є, пк наяв- [-я 
в спйске н. /є/ у спгіску], о. в рахунку, у числі, 
на спйску; в списках не -я немі у спйсках. 

ЗНОБИТЬ морозити, трусй-, (трусом/ трястй, б. 
студй-; 
—й що морбзить 0, пк пропісний, гарячкбвий. 

ЗНОЙ шквіра, жарбта. 
ЗНОЙНЬІЙ (- сонце) смалькгій, жарбтний. 
ЗОБ (воло) підгбрля, підгбрлина, підшийок, с° 
підгруддя. 

ЗОВ (серця) голос; по -у на зіклик /пб-/; по -ву 
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сердца на п. серця. 
ЗОВУІЦИЙ/СЯ/ > ЗВАТЬ. 
ЗОДИАК г. звірокруг. 
ЗОДИАКАЛЬНЬІЙ звірокружний. 
ЗОЛОТЙСТЬІЙ золотосяйний. 
ЗОЛОТЙТЬ золотіти, позолбчува-, ^солоди; з. 
пилюлю солодгі- пігулку, (мовивши) завива- 
слова у папірці; 
—й що їм" хто/ золотить, зайнятий золоченням, 
золотйльник, позолот-, пк золотгільний; -й пи- 
лнілю що солодить пігулку +; 
ПОЗОЛОТИТЬ визолотити /об-/ 0; 
-вший 0; 
ОЗОЛОТИТЬСЯ роззолотйгися 0; 
ПОЗОЛОЧЕННЬІЙ золочений 0. 

ЗОЛОТНИК: мал з., да дброг гі° мала іскра по¬ 
ле палить. 

ЗОЛОТО & *прбзолоть; з. любить, себя погу- 
бйть срібло - чортове ребро; чйстого -та щи¬ 
розлотий; весь в -те роззолочений. 

ЗОЛОТОДОБЬІВАЮЩИЙ к. золоторудний. 
ЗОЛОТОЙ (вік) щасливий, фР знаменитий [-ая 
семерка -та сімка]; з. мешбк тбрба з грішми; з. 
вбзраст /-ая порі, -бе время/ красна молод¬ 
ість; з. молоток и железньїе двери отворяет зо¬ 
лота швайка мур пробива; з. теліц золоте теля. 

ЗОЛУШКА попелібха, попелюшка. 
ЗОНДИРОВАТЬ зондувати; з. пбчву закиді- ву¬ 
дочку, розвідува-, проміцува-; 
—й що Ля" хто/ зондує, зайнятий зондажем, го¬ 
товий прозондувати, пк зондувальний +%; -й 
пбчву поклгіканий розвідати, розвідник; 
-йся/-ьій зондбваний. 

ЗОНТИКООБРАЗНМЙ парасблькуватий. 
ЗОНТИЧНИЙ парасблевий, парасбльковий. 
ЗООЛОГЙЧЕСКИ (ненавидіти) тварібчно. 
ЗОРКИЙ гострий на бко, всевйдящий, стобкий; 
самьій з. найвидючіший. 

ЗОРЬКА: до белой -ки до світіння, до зорі. 
ЗРЕЛИЩЕ У зргіще, о. є на що подивгітися; уве- 
селительное з. розвагбва вистіва; удивитель- 
ное з. дивовище. 

ЗРЕЛОСТЬ о. повносгілля. 
ЗРЕНИЕ (здатність бачити) вищбщість; с (іт- 
он) точки -ия під (цим/ бглядом; йод углбм 
-ия під бглядом; с двух тбчек -ия під двомі бг- 
лядами. 

ЗРЕТЬ1 зріти, дозріві- спі-, достигі-, стйгну-, 
спілі-; 
зрбющий що зріє 0, чимріз стйгліший /спілі-, 
достгіглі-/, напівдозрілий /-достиг-, -доспі-/, 
вже мійже зрі-, пк доходжі-, р* визрівущий, ок 
зріючий. 

ЗРЕТЬ2 зріти, бічи-, дивитися, (крізь що) про- 
зрівіти; 
зря'щий що /м" хто/ зрить 0 + видящий. 

ЗРЙТЕЛЬНЬІЙ візуальний. 
ЗРЙТЕЛЬСКИЙ глядіцький. 
ЗРЯ (за) пусто-дурно; не з. не дурно, заслужено, 
по заслузі. 

ЗУБ: ни в зуб (не знати) ні бум-бум; & зубок, мн 
зубенята. 
ЗУБЬЯ: с насеченньїми -ми зубцьбваний. 

ЗУБОВЙДНЬІЙ зубчістий, зубцювітий. 
ЗУБОДРОБЙТЕЛЬНЬІЙ зубодробйльний. 
ЗУБОРЙЗНМЙ зубцювальний. 
ЗУБОСКАЛИТЬ шкірити /продаві-, вишкіря-, 
вискалі-, щйри-/ зуби, справляти смішки, ска- 
лизубити; 
—й що /м" хто/ шкірить зуба 0, р-й ві4 з., зві- 
клий /охочий/ ♦ з., скалйзуб, сміх(бт/ун, висмі- 
віка, пк сміхотливий, о. охочий до кпин. 

ЗУБРЙЛА зудйло. 
ЗУБРИТЬ (науки) товкти, човптй, визуджува-, 

(напам 'ять) зг витверджува-; 
—й що товчб 0, зійнятий зудженням, р-й вгізу- 
дити, звиклий визуджува-, зудйло, зубрій, тов- 
чій. 

ЗУБЧАТКА триб/бк), зубчік. 
ЗУБЧАТИЙ: -ое колесб зубчік. 
ЗУДЕТЬ1 свербіти; 

—й що свербіть, пк сверблячий, сверблгівий, ок 
свербучий, о. пойнятий сверблячкою. 

ЗУДЕТЬ2 дзижчйти, дзвені-, брині-; т^рка-, тур¬ 
коті-; 

—й що бриніть 0, дзизкоттбчий, дзизку-, зум- 
кітлгівий, туркітлй-, туркотібчий. 

ЗУДЙЛА1.=ЗУБРИЛА, 2. (причепа) іржі, смолі. 
ЗУММЕР т. викликіч, пб пйщик. 
ЗЬІБИТЬСЯ 1. вкриватися брижами, 2. мбрщи-; 

& брйжити. 
ЗЬІБКИЙ хилиткйй, хитівий, вихлюватий, драг- 

лгіс-, киселюві-. 
ЗЬІБЬ (на воді) жмури, бргіжі. 
ЗЬІКАТЬ гукіти, нагукува- /ви-/, зіпі-, згіка-; 

—й що Ля" хто/ тукі 0, звікяий ♦, р-й гукну-, 
крикун, горлінь, пк горлітий, о. гучній /голос¬ 
ній/ як грім. 
ЗЬІКНУТЬ гукнути 0; & відзйкнути. 

ЗЯБНУТЬ мбрзнути, мерз-, замерзі-; 
—й що Ля” хто/ мбрзне 0, покинутий мерзнути, 
змерзлюх, ж. паршйве поросі, (на морозі) на- 
півзамерзлий, пк мерзлякувітий, ок замерзущий, 
мерзькгій, о. в обіймах холоду, труській на хб- 
лоді, ± замерзающий; 
ИЗЗЯБНУТЬ попомерз(ну)ти 0; 
-я'бший попомерзлий, 0. 

и 

И фР аж [и вот аж ось]; и все такбе прбчее то- 
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що, і все таке (шшс); и да'же аж [він так зрадів, 
що їде, аж не дочув усього]; и наконец аж [я 
повз довго-довго, аж дістався до водй]; и так 
данеє тбщо, і т. д., і т. п., і все таке (йнте); и 
тут аж ось [и т. ведут Б. аж ось ведуть Б.]; и 
тут вдруг аж ось [аж ось відчиили брбму], аж 
[аж той заговорив]; сегбдня и вьішлю сьогод¬ 
ні, не зволікаючи, вишлю. 

ЙБО© ж бо [йбо МЬІ могли ми ж бо моглй]. 
ИВАНОВСКИЙ: во всю -ую на всю вулицю, на 
повну пару. 

ИГЛООБРАЗНЬІЙ голчастий, б" шпилькуватий. 
ИГНОРЙРОВАНИЕ невідгук 0. 
ИГНОРЙРОВАТЬ ігнорувати, (небезпеку) лег- 
коважи- /нехтува-/ що, не зверта- уваги на; 
—й що /м“ хто/ ігнорує 0, звиклий /схильний/ 
нехтувати, зм-й /р-й, готовий/ знехтува-, пх лег¬ 
коважний до чого, © ігноруючи; -й опасность 
відчайдух, відчайдуша, пк відважний, хоробр¬ 
ий, безстрашний, с. відчайдуш-, о. готовий на 
все; -щие мн хто ігнорує. 

ЙГО ярмо [под йгом в ярмі]. 
ИГбЛКА: как на -ах як на ножах. 
ИГОЛОЧКА: с -ки (убраний) як на парад (у) /ве¬ 

сілля/, як нова копійка, щойно з хе[і]мчгістки. 
ИГОРНЬШ: и. дом картярня, жґ шулярня, з" 
казино. 

ИГРА фР забавка [детские -рьі дитячі -ки], (зву¬ 
ків, барв) вигравання; опасная и. гра з вогнбм;. 
и. слов п° словогра. 

ИГРАТЬ грати, гуля-, гратися, бави-, (в душі) н° 
дзвені-, (на сцені) викбнува- роль, (на гармо¬ 
нію) з" рйпа-, (на бубон) бубни- /дк забубнгі-/; и. 
большую роль п. багато важи-; и. в бирібльки 
гратися в коники, бави- дурницею /в дитячі за¬ 
бавки/; и. в открьітую грати з відкритим за¬ 
бралом; и. комедию розігрува- /лама-/ коме¬ 
дію; и. в пря'тки гратися в хованки; и. своей 
жйзиью /жизнью и смертью/ важити головбю; 
и. в футбол ж. дума- ногами; 
—й що /м" хто/ грб 0, зайнятий грбю, звгіклий ♦, 
поклйканий за4, гравець, з" гравцюня, ж' грав- 
чй-, пк гральний, гравецький, ск -грай [-й в кар¬ 
ти картограй], -грай, -грйльний, -гравчий сам- 
оиграющий самограй, самогральний, самогра- 
вчий]; -й большую игру гравець у велгікій грі; 
-й в дурачка гравець у дурня; -й в кости з. ко- 
стйрник; -й в кбшки-мьішки гравець у кота- 
мгішки; -й в кукльї що ще ббвиться ведмеди¬ 
ками; -й всбми цветами ра'дуги мінливий, пе- 
релгівчастий, веселчас-; -й главную роль пер¬ 
ша скрйпка; -й глазбми моргун; -й жалкую 
роль нікчбма, попихач, маріонетка; -й жйзиью 
= игнорирующий опасность; -й зарю сурмач; 
-й комедию комедіант, мастак стрбїти комедії; 
-й на бйрже біржовий маклер; -й на нбрвах ва¬ 

ривода, коверзун, іржй; -й на пианйяо піяніст; 
-й на руку кому потакач чий; -й на скрйнке 
скрипаль; -й первую скрипку перша скрйпка; 
-й по насльішке гравець на слух; -й роль ви¬ 
конавець ролі, (факт) важливий; -й огнем ри- 
зикант, з знайдибіда; -й словами каламбурист; 
ж" -ие хто грає [-ие на трубе хто грає на трубу]; 
ВЗМГРАТЬ (- кров) фР скипіти /за-/; 
СЬІГРАТЬ: с. в я'щик ф. врізати дуба; с. злую 
шутку с кем устругну- штуку /підпустгі- шпи¬ 
льку, піднестй перцю, відважи- соли/ кому, взя- 
на Бога кого; с. роль в чем заважи- у чому [у 
цім рішенні заважило те, що буде рух]; 
-вший 0; 
ЙГРАННЬІЙ гуляний 0, (- колоду карт) вжйва-. 

ИГРОК (во что або на чем) = играющий. 
ИГРОЧЙШКА гравщбня. 
ИГРУШКА & лялечка; как и. як нова копійка. 
ИДЕАЛ г. первовзір. 
ИДЕАЛИЗЙРОВАТЬ ідеапіз/увати, о. бачи- в 
рожевому світлі, дивитися крізь рожеві окуля¬ 
ри на, с. боготворити; 
—й що /лС хто/ ~ує 0, готбвий ♦, ідеаліст, пк іде¬ 
алістичний; -й всй вокруг прекраснодушний; 
-йся/-ьій -бваний, зображений у рожевих то¬ 
нах 0. 

ИДЕАЛЬНЬІЙ бездоганний, доверше-, доскона¬ 
лий. 

ИДЕНТИФИЦЙРОВАТЬ ідентифік/уваати, о- 
тотбжнюва-; 
—й що !мн хто/ ~ує, з-й /поклйка-/ -увати, зай¬ 
нятий ~ацієк>, ототбжнювач, «"-душний + %; 
-йся/-ьій ~бваний 0; ± ОТОЖДЕСТВЛЯТЬ. 

ИДЕНТЙЧНЬІЙ однаковий, такгій сймий. 
ИДЕЯ надум, надумка; 
ИДЕИ надуми. 

ИДИОМА > ЗВОРОТ. 
ИДОЛ ббжище, о. свята корова; & ідольчик. 
ИДОЛОПОКЛОННИК ідолянин. 
ИДОЛОПОКЛОНСТВО ідолянство. 
ИДТЙ іти, крокувб-, ступа-, простувб-, прямува-, 

(ледве) диба-, з" плентатися, (услід) ступати слі- 
д-у-слід; (у бій) руша-, (- час) збіга-, сплива-, 
пливти, йтися [к чему идет? до чого йдеться?], 
(- розмову) точи-, (на що) пуска-, відважува- 
/з-/, насмілюва-; (до чого) занбси- на що [-лось 
на дощ], пахнути чим [вило к дождю пахло до- 
щбм], (- дні) тягнутися кому; и. в бой ставати 
до ббю; и. в гору (шлях) пнутися вгбру; и. в 
ногу с кем не відстава- від кого; и. в нбгу со 
врбменем не відстава- від життя; и. вразрез с 
чем суперечи- чому; и. в ход іти в дію; и. зиг¬ 
загами (- шлях) в’юнити/ся/; и. к чему заходи¬ 
тися /заноси-/ на що [шло к войне -лось на вій¬ 
ну]; и. в нбгу ступа- крок-у-крбк; н. за покуп¬ 
ками робгі- закупи, г. ітй на з.; н., как по мас- 



ИЕРАРХИЯ 139 ИЗБАВЛЯТЬ 

лу ф? іти, як з водгі; и. крутими дорогами жй- 
зни іти крутосхилами життя; и. кувьірьком іти 
перекидом; и. на мировою іти на замгірення; и. 
на пользу іти на користь; и. на поправку /- 
настрій) розпогоджуватися; и. на попя'тную 
давати задній хід, микатися назад; и. напролім 
ітй пробоєм /на пробій/; и. на руководйщую 
работу ж" іти /з" шлися/ в начільники; и. на- 
смарку сходи- на пси; и. на убьіль к. спада-; и. 
на удочку ітй /кпюва-/ на гачок; и. на ум спа¬ 
ді- на думку; и. на устілки ще поступатися; и. 
побираться ітй з торбами; и. пблньїм ходом 
кипі- [рабо'та идіт п. х. робота кишіть]; и. по 
направленню к прямувати /простува-/ до; и. 
по путй верста- шлях; н. по пятім крок-у-крбк 
ступа- за; и. по следам кого ітй чиїм слідом; и. 
по стопім кого ступі- у чий слід, топті- чию 
стежку; и. по улице /пілю, росі/ ітй вулицею 
/полем, росою/; и. пріхом леті- з вітром; и. 
против совести позичі- очей у Сіркі; н. /рука/ 
66 руку п. ітй обруч; и. свойм путем ітй як 
зніти [пусть -ет с. п. хай іде як зніє]; и. свойм 
чередбм /порядк-/ ітй своїм ладбм; и. слідом 
= н. по пятам; и. чьим слідом ступі- у чий 
слід; и. успішно кому добре йти; и. в драку, не 
жаліть волбс пустився бйтися - чуба не жалій; 
у нас всі шло хороші ми давіли собі раду до¬ 
бре; идіт к чему занісшися на що, незабіром 
очікується що, події розвивіються у ніпрямі до 
чого [іді до миру]; идіт, как на крьільях кто 
ноги самі несуть кого; идіт речь о чем розхо¬ 
диться /хбдить/ о /про/ що; идй своій доро'гой 
ідй собі /куди йдеш); идй тм...! та йди ти...!; 
діло шло к вічеру бралося вечоріти; о какбм 
узлі мо'жет и. речь? якйй це мені ґудзь?; шіл 
автоматйчески кто © ноги самі ніслй кого; 
—й що /м“ хто/ Йде 0, звиклий ХОДИТИ, 3-Й про- 
йтгі, ходік, пк подорожній, перехіжий, (фільм) 
демонстрбваний, покізу-, (від чогось) ск від- [-й 
от землй відзімний], © по /в/ дорбзі, на мірші, 
йдучи, диб-диб; далекі -й далекосяжний /-сяг- 
лий/, (план) далекоглядний; -й в гіру 1. верхо- 
дряп, 2. робйвши блискучу кар’єру; -й в киль- 
вітере що йде в кільвітері; -й в нігу йдучй 
ногі в нігу; -й в пігу с кем © ні на крок від 
кого; -й во главі провідник; -й вразріз с чем 
/наперекір кому/ суперечний з чим /всупереч 
кому/; -й за грібом © йдучй за трунбю; -й к 
ділу додільний, дореч-, слуга-, підхіжий; -й к 
лицу до лиця кому; -й к наміченной цілн в 
дорозі до своєї мети; -й на виручку визволи¬ 
тель, рятівнйк; -й на носка'х йшовши навшпи¬ 
ньки; -й на пла'ху стратенець; -й па пользу кі- 
ргісний; -й на попйтную готовий відступйгися 
/порачкувати +/; -й на риск ризикант, свідімий 
ризику; -й на смерть сміртник; -й напролім 

зг-й ітй пробоєм, безкомпроміс-, безігляд-; -й 
напропалую відчайдух; -й насмарку прирече- 
зійтй на пси; -й на тарін ріше- ітй на таран; -й 
іб руку © йшовши обруч; -й обьічной /своій/ 
чередій рупій-; -й під гору що йде з горй; -й 
по лйнии наиміньшего сопротивліния звик¬ 
лий ітй лінією найміншого опору; -й по нап¬ 
равленню к по дорбзі до; -й по путй 1. попут¬ 
ник, 2. послідів-; -й по стопім посліді-; -й 
своій чередій рутгін-; -й скірьім шігом пру- 
дконігий; не -й в счет не врахівуваний; не -й 
к ділу неслушний, побіч-; дорігу осйлит -й 
хто йде - дійде, дорігу здолає той, хто йде; 
-щие ХТО Йде [-щие в цірковь хто йде до церк¬ 
ви]; 
ПОЙТЙ: п. бродйть по світу піти світіми /у 
світй/; п. в атаку заатакувати; п. вверх дном 
піти хідором; п. во вред вийти на шкбду; п. в 
огінь н в віду к. скбчи- в огінь; п. войній У 
ста- на прю; п. в пляс пітй в скіки, діти вілю 
ногйм; п. зигзагами /- дорогу) зав’юнйги; п. к 
праотцям переступй- межу вічности; п. ку- 
вьірком /- справи) п° пітй наперекосяк; п. на 
что пуститися на; п. насмірку пітй псіві під 
хвіст /піміж пальцями/; п. на пріпасть пітй на 
прбпасть, розсйпатися на порох; п. на убьіль 
/- мороз) пересістися [моріз пошел на у. мо- 
різ пересівся]; п. на штурм ок заштурмувати; 
п. по кічкам знґ п° пустйтися бірега, пітй 
крізь тірня; п. по плохій доріге зійтгі на сли¬ 
зьку стіжку; п. пріхом пітй на прбпасть /у 
прірву/, розвіятися з вітром /пірох-/, розсипа¬ 
на порох, пітй /полігі-/ з вітром, д. упас- в ві¬ 
ду; п. по чьим стопім спіс- на чию стежку; не 
п. на пільзу ф. не пітй в руку; ей пошел 20- 
ьій год їй повернууло на 20 /двадцятку/; вто- 
рія неділя пошлі на другий тиждень повер¬ 
нуло; пошлй разговірьі /спі-/ поточйлися ба- 
лачкй /суперечки/. 

ИЕРАРХИЯ /службіва) драбйна, (бюрократич¬ 
на/ номенклатура, штати, адміністрація, апа¬ 
рат; & Xа гієрархія, ок єрірхія. 
ИЕРОГЛИФЬІ шсьмені, сймволи, значкй, зні-; 

(букви) кривулькй, закарлііч-; п. тайніпис, кри¬ 
птографія, я' незрозуміле; & Xа гієрогліфи. 

ИЖДИВЕНИЕ: бьггь на -ии ф. сидіти на шйї. 
ИЖЕ: н йже с нйм/и/ (? і компанія, і к°, з компа¬ 
нією /товаришіми/. 

ИЗ фр на [из пяти кімнат на п’ять кімнат; из 
двух блюд на дві стріви]; не из каких не який, 
не якенький [задіча не из легких завданні не 
легкі /не легінь-/]. 

ИЗБАВЙТЕЛЬ / спасйтель. 
ИЗБАВЛЯТЬ рятувіти, вирятіву- /у-/, визволі-, 
звільні-, позбавлі- /ви-/; 
—й що /м“ хто/ рятує 0, рідйй /з-й, поклйка-/ 
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вирятувати, рятівнгік, вибавгітель, визволи-, пк 
рятівний, визволь-, ок вибавчий + %; 
ИЗБАВИТЬ: Боже избавь! борбнь Боже!, не¬ 
хай Бог милує /боронить/!; 
ГОБАВЛЙТЬСЯ (позбуватися 0; и. от кого 
забивбти цвяхи в чий гріб; и. от чего /по/збу¬ 
ватися чого, викидати за борт що, (зайвого з ду¬ 
ші) видушувати з себе по краплині; 
-йся/-ьій рятований, вирятбву-, вибавлю-, зві¬ 
льню-, радий здгіхатися /збу-, спека-/; -я от 
опбсности з-й здгіхатися небезпеки; 
ИЗБАВИТЬСЯ: и. от чего здгіхатися /спека-, 
відкарбска-/ чого 0, о. вгішуми- з чого, фР (ао)- 
збути що [и. от моро'ки позбу-. біду (з головгі]; 
и. от кого сплестгі личакгі кому, и. от чего це- 
нбй большгіх усгілий а. вгіхрапатися з чого-, и. 
от гіга вгіпряг- з ярма; и. от наваждения п. вгі- 
диха- з чаду; и. от хлонбт фР мати спокій, скгі- 
ну- клопіт з головгі; -ился от иллюзий кто по¬ 
луда з очей спала /відкргілися очі/ кому; 
-вший/ся,/ 0; -я вгібавлений, вгірятова-, звіль- 
не-0. 

ИЗБЕГАТЬ уникати, ухилятися від, виминати 
/об-/, обходи- ('десятою дорогі, бокува-, гд вив- 
тіка-; (праці) цуратися, (кого) сахб-; и. боев від- 
сгіджува- в окопах; и. опасности обминати рифи; 
—й що /лР хто/ уника 0, р-й ухилитися від чого, 
звгіклий ухиля- в. ч., пк уникливий, ухгільний, 
несхгіль- до чого; -й взглядов понура; -й зна¬ 
йомств несхгільний/неохбчий/ до знайомств; -й 
людей відлібдько; -й наказаний з-й унгікнути 
кари /вгій- сухгім з водгі/; -й разговбров несхи¬ 
льний до розмбв; 
избеггівший 0; 
ИЗБЕЖАТЬ г’ вгівтікти 0; и. наказаний вгій- 
сухгім з водгі, вгіскочи- на сухе; не и. Ббжьего 
суда кому прййде на кого судний день; 
-жавший р. унгіклий, 0; -й наказаний що вгі- 
йшов сухгій з водгі. 

ГОБЕЖАНИЕ: во -не чего щоб не мати чого; во 
-не повторення щоб не повтбрювати/ся/. 

ИЗБИВАТЬ бгіти, вибива- /з-/, товктгі, лупцюва¬ 
ти, духопбли-, дубаси-, пра-, хвбї-, п. частува-, 
о. лічгі- ребра, латб- боки, дава- лупки /духо¬ 
пелу/; 
—й що /мн хто/ б’є 0, радий віддубасити, звгік¬ 
лий дубаси-, побивбн, прач, товкбч, клепайло, 
п. молбтник, молотоббєць, пк штурхоббчний, © 
лупщбючи; 
-йся/-ьій бгітий, збгіваний /ви-, по-/, тбвче-, лу- 
пле-, підцава- биттю 0; 
ИЗБЙТЬ попобити, дати лупня 0; 
ИЗБИТЬІЙ © побгітий 0; (жарт) заїжджений, 
вгічовга-, пережбва-, затбпта-, (- риму) затер¬ 
тий, (- пісню) співаний-переспіва-. 
ИЗБИЕНИЕ: и. младенцев побиття малят. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЬІЙ (засіб) селективний, (- дію 
ліків) вибіркбвий. 
ИЗБИРАТЬ обирбти /ви-, до-/, 6а повибира-; и. 
кем обирб- на кого [и. на гблову]; 
—й що /м" хто/ обирб 0, покликаний /зг-й/ обра¬ 
ти, звгіклий обира-, вгіборець, пк вгіборчий, фр 
вибіркбвий, о. з правом обирати, © обираючи; 
-йся/-ьій обгіраний /ви-/, обранець, пк вгіборний, 
ок добір-; 
ГОБРАТЬ фр прибрати [и. наказание п. кару]; 
и. профессию инженбра ф. вдаритися в інже¬ 
нери; 
ЙЗБРАННЬІЙ ббраний /ви-, до-, г. ді-/; -ое бб- 
щество добірне товаргіство. 

ИЗБРАЮІЕ гРн обрання. 
ИЗБУШКА: и. на курьих нбжках хатка на ко¬ 
рячій лапці. 

ГОБЬІТОК п° рбзповінь, з. перепбвня [и. чувств 
п. серця], (слів) злгіва, град; и. чувств перечу- 
леність; от -ка чувств з перечулення; с -ом з 
голбвою, зверх норми; ± ИЗОБИЛИЕ. 

ИЗВАЯННЬІЙ г. вгіритий. 
ИЗВЕДЬІВАТЬ зазнавати /ді-/, спізнава-, (про¬ 
бою) прббува-, куштува-, (горе) терпі-, о. випи- 
вб- ківш лгіха; 
ИЗВЕДАТЬ засмакувати 0; и. гбречь раз луки 
спізна- біль розлуки; 
-вший що спізнав 0, п знайбмий уже з чим [-й 
гбречь разлуки з. у. з бблем розлуки], Й; -й 
мнбго гбря горопбха, бідачгісько; 
ИЗВЕДАННЬІЙ спізнаний, зазнаний 0, фр пе¬ 
ребитий. 
ЙЗВЕРГ нелюд, супостат. 
ИЗВЕРГАТЬ вивергати, викида-, вишвирга-, фР 
шпур ля-; ф3 випбрскува-; и. проклятья садгіти 
чортами; ± ПОВЕРГАТЬ; 
—й що виверга 0, з-й вгівергнути, звгіклий ви- 
верга-, викидайло, пк ок вивергущий + %, о. у 
процесі виверження; -й проклятья чортопхай, 
з чортами /прокляття-/ на вустбх; 
ИЗВЕРГНУТЬ вгівергнути 0, (з горла риби) 
вгіплюну-; 
ИЗВЕРГНУТЬІЙ вгівержений 0, (з горла риби) 
вгіплюну-; 
♦♦♦СЯ вулкбнити, (- вогонь) жбуха-, шуга- 0, (- 
дим) садгі-; 
-йся/-ьій вгіверганий, викгід-, випбрскув-, вгі- 
швгірг-, виплків-; -я вулкан живгій вулкан; 

ГОВЕРЯТЬСЯ, ИЗВЕРИВАТЬСЯ зневірятися, 
о. втрачати віру, впада- в невіру, втрачати на¬ 
дію, г. спроневірюватися; 

ГОВОРИТЬСЯ: -вшиййся зневірений 0, п° зроз- 
пачений. 

ИЗВЕСТКОВЬІЙ: -ая яма /нечь, предприя'тие/ 
вапнярка. 

ИЗВЕСТНО знати; да будет Вам и. щоб Ви зна- 
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ли, треба Вам знати, іс абйсьте знали; наскбль- 
ко мне и. скільки я знаю; 
ИЗВЕСТНЬІЙ славний, ф (досі) біче-; и. все- 
му миру світової слави; всем и. далеко й шгі- 
роко знаний, ф. самі знієте хто; всемйрно и. 
світової слави; печально н. горезвісний /сум¬ 
но-/; никому не и. ф. з вулиці; -ое діло вст 
сказано [-ое д., сьін с., син]; онй всем -ньі їх 
всі знають. 

ЙЗВЕСТЬ: установка для о'бжига -ти вапняр¬ 
ка. 

ИЗВЕЩАТЬ сповіщати /о-, повідомля-, інфор¬ 
мував кого, даві- зні- /подава- вістку/ кому, 
—й що /м" хто/ сповіща 0, рідій сповістйти, 
звиклий сповіща-, вістун, /опо/вісник, вістонб- 
ша, інформатор, а. герольд, ф провісник, ві¬ 
щун, возвістйтепь, пк вістовйй, сповіщільний + 
%, © сповіщаючи; 
-йся/-ьій сповіщаний /опо-/, повідбмлюв-, ін- 
формбв-; 
ИЗВЕСТИТЬ о. дати знати 0; 
-вший 0. 

ИЗВЕЩЕНИЕ оповістка; по -нни 1. сповістгів- 
пш, 2. дістав- вістку. 
ИЗВИВАТЬСЯ звиватися, в’юнй- змії-, гадкічи-, 

(- шлях) крутй-, (хитруючи) викручува-, (пла¬ 
зом) стелй-, плазувати, ф ходй- вйвертом; и. 
змейкой (- вітер у лісі) низатися; н. змеей ви- 
зміюва-; 
-йся що /м" хто/ в’ється 0, звиклий звивати-, 
в’юн, плазун, пк звгівистий, кривуля-, закрути-, 
закарлючи-, вихиля-, в’юни-, /по/кручений, ви- 
ткйй, в’юнкйй, ск -пбіфуч [шлях-пбкруч], + 
змеящийся, ± ИЗВИЛИСТЬІЙ; -йся змеей ви- 
зміюваний, д" вйзміяний. 

ИЗВЙВЬІ ок пбкруччя. 
ИЗВШІИНА (не в мозку) закрут. 
ИЗВИЛИСТЬІЙ колінкуватий, закарлк5чис-, вгі- 
кругас-, ф кривйй [-ьіе путй криві дорбги]. 

ИЗВИНЕНИЕ перепрбс, перепрбсини. 
ИЗВИНЙТЬ вибач/ати /про-/, проща-, даруві-; 
и. себя (чим) г. заслбнюватися; 
—й що /м" хто/ ~і 0, готовий ~ити, схильний ~а-, 
пк ~ливий [про-], -ний, гі° непам’яткйй, д. ~аю- 
чий ск пробіч- [Пробачусіх]; 
-ьій вибачнгій; 
ИЗВИНЙТЬ подарувати 0; н. за что ф вгіба- 
чи- що [-йте за мой вид -чте мій вйгляд]; -йте 
за вьіражіние не Вам кіжучи, шанувававши 
слухи Ваші, даруйте /вйбач-/ на слбві, пере¬ 
прошую на слбві, не при хаті згідуючи; -йте 
великодушно вибачте ласкаво; 
ИЗВИНЙТЬСЯ: и. в мьіслях перед кем пере¬ 
прошувати кого пбдумки; 0; 
-йся що /ж" хто/ вибачається, радий /зг-й, зм-й/ 
вйбачитись, прохач пробачення, пк /тон/ вибач¬ 

ливий, перепрбсли-, прохальний; -я в мьіслях 
перед кем прохач пробачення в кого пбдумки. 

ИЗВЛЕКАТЬ витягати, /ви/добуві- /з-/, вийма-, 
одіржува-, вилучі-, видані-, /ви/діставі-, ф. 
витрушува-, (з голови) вигріба-; (користь із чи¬ 
тання) винбси-, мі-; и. вьігоду из чего ма- зиск 
/кбристь/, грі- руки /набива- кишені/ чим; и. 
вьігоду, пбльзуясь хаосом лови- рибку в кала¬ 
мутній воді; и. из-под спуда витяті- на світло, 
відпорбшува-; и. пбльзу из ма- кбристь з; и. 
прйбьіль = и. вьігоду; 
—й 1. що /м" хто/ витята 0, з-й витягти, 2. що 
добува 0, звиклий добувати, здобувець, /роз/- 
добудько, пк добувшій; -й кбрень м. що добува 
кбрінь, © добуваючи к.; -й на свет /из-под 
спуда/ з-й відпорбппі-; -й пбльзу з-й мати кб¬ 
ристь; -й прйбьіль звиклий мі- зиск; -й урок 
из чего напоумлюваний чим, що міє науку з 
чого; -щие хто витяті; 
-йся/-ьій витяганий, /ви/добув- /з-/, дістів-, о- 
держув-, вййм- 0; 
ИЗВЛЕЧЬ /ви/дістіти 0, (з пам’яті) п. вгі- 
креса-, вйснува-, (науку) вгінес-, (із закамарків 
пам ’яті) виверну-; и. из ббласти забвения /на 
свет, из-под пьіли, из-под спуда/ г. відпо¬ 
роти-; 
ИЗВЛЕЧЕННЬІЙ витягнений, одержа-, вгілу- 
че-, вйдале-, вгідіста-, вйнесе-, ф вйснува- 0. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ одержання, /ви/добуття, видале¬ 
ння, вгілуче-, ф надбання [и. дохбдов надбан¬ 
ня /одбржа-/ прибутків]; и. плоді видалення 
плоду; в цілях -ия прйбьіли щоб міга зиск. 

ИЗВНЕ ззовні, назверх. 
ИЗВОДЙТЬ (гроші) перевбдити, стрічува-, ви- 
трачі-, трати- /витрачі-/ мірно; (кого) звбди-, 
занапіща-, нйпщ-, винйщува-, вигублюва-, ви- 
бавля-, мучи- замучува-, дратуві-, роздратбву- 
ва-, тягну-, /виймі-, вимбтува-/ дУшу /кшпкй, 
нірви/ кому, варй- вбду з кого; и. насмішками 
допікі- кшінами; 
—й 1. що /м“ хто/ перевбдить 0, радій перевес- 
тй, готовий занапастгі-, марнотрат, винищувач, 
губитель, нищгі-, 2. що тягне дУшу 0, звиклий 
варй- вбду з /мучгі-/ кого, варйвода, дратівнйк; 
-й насмішками глузій, глузівнйк, з-й допекгй 
кшінами; -й доносами ябеда, з-й доїха- ябедами; 
-ймьій занапащуваний 0; 
ГОВЕСТИ перевістгі 0, (кпинами) доїха-; и. 
донбсами доїха- ябедами; 
ИЗВЕДЕННЬІЙ занапащений 0. 
ИЗВОЛИТЬ бажати, хоті-, звбли-, завді- собі 
трУду, спромогтгіся, звіжи- [не -ил прийти не 
спромігся прийтй, не завдів собі труду п., зві- 
жився не п.]; не и. звіжитися не, дозволити со¬ 
бі не [не -ил петь звіжився не співіга, дозво¬ 
лив собі не с.]; -льте (чемний наказ) © з ліски 
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Вашої /своєї/ [-льте взгляну'ть гляньте з л. с.]; 
-льте вьійти! з. прошу на виступці!; -оль/те) 
рйдоваться! ні тобі!, маєш! /маєте!/; чего' -ли¬ 
те? чим можу служити?; где тьі -лил ходить? 
де ти взяв моду ходити?; 
-вший що спромігся 0, пк відважливий, 0: ие 
-вший (сделать) © дозволивши собі не (зроби¬ 
ти)-, ± осмелившийся; 

ИЗВОРАЧИВАТЬСЯ вивертатися, викручува-; 
(давати собі раду) оберта-; (хитрувати) вибрі- 
хува-, крутгіти хвостом, звивйтися вужем (мн 
ми); ± ВЬПСРУЧУВАТЬСЯ 
-йся що /м" хто/ викручується 0, звиклий ви¬ 
кручуватися, з-й викрути-, в’юн, крутихвіст, 
вйкрутень, пк в’юнкий, виверткий, порськйй, 
слизький, меткий, промітний, сприт-, ок вибрі- 
хУщий + ИЗВОРОТЛИИВЬШ; 
ИЗВЕРНУТЬСЯ виборсатися 0. 

ИЗВОРОТЛИВО ок викрутасно 0; 
ИЗВОРОТЛИВЬШ в’юнкйй, перський, гнуч¬ 
кий, вйірУтливий, о. у ступі не влучиш кого, як 
в’юн у рутці. 

ИЗВРАІЦАТЬ перекручувати, (правду) перевер- 
та- /стави-/ (з ніг на голову), викривля-, спо- 
творюва-, псувй-, (смаки) калічи-, розбещува-; 
—й що /мн хто/ вшривля 0, звгіюшй /схильний/ 
викривляти, з-й перекрути-, ьрутій, перекручу¬ 
вач, спотворю-, калічник, розбещувач, пк ви- 
кривлкїщий, У кривоустий + %, ± развраща- 
ющий; 
ИЗВРАІЦАТЬСЯ: -я схильний до збочень, 
збоченець, пк зббченський; -ьш перекручуваний, 
викривлю-, спотворю-, розбещу-, калічений; 
ИЗВРАЩЕННЬІЙ зббчений, круче- 0, © збб- 
ченець; и. человек збоченець. 

ИЗВРАІЦЙНЕЦ збоченець, юрбда. 
ИЗВРАЩЕНИЕ юродство; половбе и. статеве 
зббчення. 

ИЗВРАЩЕННОСТЬ зббченство. 
ИЗВРАЩЕНЧЕСКИЙ зббченський. 
ИЗГЙБ вигин, д. викрут, (річки) коліно; & вгіги- 
нець. 

ИЗГИБАНИЕ (тіла) ок вйхит; 
ИЗГИБАНИЯ ф. вихиляси й викрутбси. 

ИЗГИБАТЬ згинати /ви-/, кривй- 
—й що /м“ хто/ вигина 0, з-й вйгнути, пк виги- 
нйльний /з-/, гнучий; 
-ьій гнутий, вигйнис-, ф'р виггінатий; 
ИЗГИБАТЬСЯ вихилйтися, згина- 0, ± ЗВИ- 
ВАТИСЯ; 
-йся що /м" хто/ згинається 0, з-й зігнУгася, 
звйклий згина-, пк гнучкйй, гнучий, вигйнис- 
тий, вихиляє-, (- річку) залбмис-, с -щейся спи- 
нбй гнучкоспйнний; ± извивающийся. 

ИЗГЙБОЧНЬІЙ вигинбльний /з-/. 
ИЗГЛАЖИВАТЬ вигладжувати /з-/, (з пам ’яті) 

витира-; 
ИЗГЛАДИТЬ (з пам'яті) вйтерти; 0; и. след 
затбрти слід. 
ИЗГЛАЖИВАТЬСЯ (з пам'яті) вимерхйти; и. 
из памяти вивітрюватися з головй; 
-йся из памяти мййже зниклий з пам’яті. 

ИЗГНАНИЕ д. екзгіль, (плоду) вйдалення; и. 
страха знебоязне-. 

ИЗГНАННИЧЕСТВО ок вйгнанство, вйгнанщи- 
на. 
ИЗГОЛОВЬЕ гЄн прйголовач, Ф? гблови [в -вьи 
у головах]. 
ЙЗГОЛУБА-СЙНИЙ блаватний (що аж), во¬ 
лошковий. 
ИЗГОНЯТЬ виганяти, вигони-, (усува-) вилуча-, 
виключа-, (плід) ма зганя-, видаля-: 
—й = вьігоняющий, ск -згінний [плодоизгоня'- 
ющий плодозгінний]. 

ИЗГОТОВЙГЕЛЬ виробник, виготівнйк, проду¬ 
цент. 
ИЗГОТОВКА в“ поготбва; с ружьем на -ку з на- 
готбваним крісом, з крісом напоготові. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ вгіроблення. 
ИЗГОТОВЛЯТЬ виготовляти, виробля-, проду- 
кува-, фабрикувй-; 
—й що /м“ хто/ виробля 0, зайнятий вгіроблен- 
ням, з-й вйробиги, для вироблення, виробник, 
продуцент, фабрикант, к“ виготбвлювач, пк про- 
дукційний, виготбвчий, У де вироблюють /рбб- 
лять/ [цех, -й сьір цех, де в. /р./ сир]; 
-йся/-ьш рбблений, вирбблюва-, продукб-, фаб¬ 
рико-, виготбвлю-, виріб, продукт, фабрикйт; 
-я/-ьій в цеху вгіріб /продукт +/ цеху; 
ИЗГОТОВИТЬ (багато) напродукувати 0. 
ИЗДАНИЕ (ндк дія) видавання. 
ИЗ ДАВАТЬ 1. (книжки) видавати, публікува-, 2. 

(звуки +) (ви)дава-, вимовля-, випуска-, розси- 
па-; и. декрети декретува- /дк за-/; и. за'пах 
пахну-, спбвнюва- пахощами /ароматом/; и. 
звук звуча-, луна-, (- струну +) брині-; и. не- 
членораздельньїе звуки тйка- й мйка-; и. 
скрипящие звуки рйпа-; -лось видавано; 
—й 1. шо /мн хто/ видає 0. зайнятий виданням, 
з-й видати, схйль- видава-. видавець, пк видав- 
чий, 2. підкреслені 1 + произносящий; -й 
вопль /крик/ крикун, бйкало, о. з криком; -й 
запах із запахом; -й звук чего із звуком як що; 
-й писк пискучий; -й распоряжение розпоря¬ 
дник, пк розпорядчий; -й стон стогній, о. із 
стбгоном; -й храп хропун; -щие хто видай; 
—йся/-ьій 1. видаваний, публікб-; -ьш 2. видо¬ 
ва-, вимбвлюва-. 
ЙЗДАВНА від давнього дйвна, ще он відкбли. 
ЙЗДАЛИ фР з віддалі. 
ИЗ ДАЙМЕ (книжки) ок видрук. 
ИЗДАТЕЛЬША видавчиня. 
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ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО (словесне) кпини. 
ИЗДЕВАТЬСЯ знущатися /глуми-, збиткуві-, 
глузувати/ з кого, коверзуві- над ким, мучи- 
/катуві-, мордуві-/ кого, вари- воду з кого, пгі- 
кров чию, (словами) здійма- на глум кого, кпй- 
з кого\ 
-йся що їм" хто/ п’є кров 0, охочий /звиклий/ 
знущатися, готовий /радий/ познуща-, крово- 
пій, мучйтель, кат/юга/, нелюд, недблюд/ок/, 
звір, (язиком) глузій, глузівнгік, коверзун, зби- 
тбшник, варгівода, к* знущальних, пк знущаль¬ 
ний, глузливий, глумли-. 
ИЗДЕВКА насміх, ок підсміх, Є посміх, посмі¬ 
шка. 

ИЗДЕЛИЕ продукт, фабрикат; домашиего -ия 
доморобний, саморбб-; 
ИЗДЕЛИЯ (з чого) перетвбри чого [п. молока]. 

ИЗДЙРЖКА; ИЗДЕРЖКИ видатки, втрати, пе- 
ревйтрати [и. произвбдств п. виробнгіцтв]; мо- 
ральньїе и. моральні втрати. 

ИЗДЬІХАНИЕ: последнеее и. останній здих; 
при последнем -ии одною ногбю в могилі, на 
Ббжій дорозі, на порбзі смерти; бьггь п. п. -ии 
на ладан дихати, прясти на тонку. 
ИЗЖИВАТЬ (що) збувати, викоріню-, збуватися 

/здйху-/ чого; 
—й що /м" хто/ викорінює 0, зайнятий викорі¬ 
ненням, поклйканий викоренити, радйй збути¬ 
ся, викорінювач, пк викорінювальний; -й себя 
щораз менше вжгіваний /дотрйму-, пракгикб- +/; 
ИЗЖИТЬ спекатися чого 0; 
-вший 0; -й себя віджйлий, віджитий, застарі¬ 
лий, відмер- 0; 
ИЗЖЙТЬІЙ (звичай) віджйтий, не дотрймува- 
ний /практико-/ 0; 
-йся/-ьій відживаний, викоріню-, підда- вйкорі- 
ненню; трудно -ьій (пережиток) цупкий. 
ИЗ-ЗА: из-за вьіеденного яйца за масляні ви¬ 
шкварки. 

ИЗЛАГАТЬ викладати, (думку) вислбвлюва-, 
розгортати, формулюва-, доповіді- про, знайо- 
мй- /ознайбмлюва-/ з чим, (зміст) переказува-; 
кра'тко и. /содержание/ г. реферува- /дк з-/; и. 
в пйсьменной фбрме клас- на папір /дк по~ на 
п., списі- на папері/; и. письменно подаві- на 
письмі [изложйте п. подайте на п.]; и. свою 
тбчку зрения розкриві- свій пбгляд; логично 
и. (слова) звбди- докипи; 
--Й що /лС хто/ викладі 0, з-й висловити, по- 
клгіканий доповістгі про, викладіч, викладб- 
вець, доповідіч про; -й письменно що подає на 
письмі; -й тебрию /тбчку зрения/ що розгорті 
тебрію /тбчку збру/; -щие хто викладі; 
-йсяАьій викліданий, вислбвлюв-, розгбрт-, 
формульбв-, перекізув-, доповід- /роз-/; 
ИЗЛОЖЙТЬ (дані) подіти; 0. 

ИЗЛАМЬІВ АТЬ: —й = ломающий; 
ИЗЛОМАТЬ пополомйги 0; 
-вший 0. 

ИЗЛЕЧИВАТЬ виліковувати, вигою-, гбї-, ліку- 
ві-, (враз) знімі- рукбю; 
—й що їм хто/ гбїть 0, з-й /поьслйка-/ вигоїти, 
лікар, ж. ескуліп, пк гойний, лікуваль-, цілю¬ 
щий, живлю-, о. для лікувіння + ЦЕЛИТЕЛЬ- 
НЬШ; -й что (лік) помічний від чого; 
-йся/-ьій гбєний, вигоюваний, лікб-, вшгікбву- 0; 
ИЗЛЕЧИТЬ вигоїти 0;. 
ИЗЛЕЧЕННЬІЙ (од ізюзій) отямлений; 0; 
-ймьій легко гбєний 0, пк вилікбв-, вигой-; 

ИЗЛИВАТЬ виливіти /про-/, лгі-; и. душу кому 
звірятися перед ким; и. свогі чувства розкри¬ 
вати свою душу; и. свою желчь на кого обли- 
віти жбвчю кого; 
—й що ім" хто/ ллє 0, поклйканий вилити, ви¬ 
ливальник, пк виливільний, -й душу кому рі- 
дйй звіритися перед ким, (вірш) сповідальний; 
ИЗЛИТЬ (тугу) виспівати; и. слезьі вйсльози- 
тися; 0; 
-вший(ся/ 0; -я вилитий, (у пісні) виспіваний; 
ИЗЛИВАТЬСЯ виливатися /роз-/ 0; и. в вира¬ 
женнях благбдарности розсипатися словіми 
подяки, дк роздякува-; 
-йся/-ьш виливаний /про-/, © розлйтий [ток, 
-іющихся из нее страстей струм, розлйтих у 
ній прйстрастей]; -я в вираженнях благодар- 
ности розлякуваний, із злгівою слів подяки на 
устіх. 

ИЗЛИШЕК гР" нідлишок, (переплачене) пере- 
пліта; с -шком з гйком, фР з головбю. 

ИЗЛЙШЕСТВО п° перещедрення; 
ИЗЛИШЕСТВА г. пересіди. 

ИЗЛЙШЕСТВОВАТЬ надуживіти, уживі- над 
міру, перебирі- міру, не зні- міри, п° дк пере- 
щедритись; 
—й що їм" хто/ перебирі міру 0, схильний /с-и/ 
надуживіти, п* нескрбмний, марнотріт-, роз- 
трітливий, © не зніючи міри; -й в пйще що 
надуживіє їжу /їжею/, жерун, ненажеря, нені- 
жера, зажеря, чреволн5б, о. без міри в їжі. 

ИЗЛЙШВОЕ взайве; и. об зтом говорить це зій- 
ве говбрення; 
ИЗЛИШНИИ непотрібний /безпо-/. 

ИЗЛИЯНИЕ: и. чувств п° вгіспів душі. 
ИЗЛОВЧА/ТЬСЯ добиріти хисту, викручувати¬ 
ся, примудр/я-, 
-йся що -яється 0, пк вйкрутливий, вгіборс- + 
вьікручивающийся; 
ИЗЛОВЧЙТЬСЯ знайтй спбсіб, добріти хйсту 
0, (у бійці) вйборсатися, вйкрути-, вйверну-, г. 
звйну-, ± СПРАВИТЬСЯ; 
-вшийся що знайшбв спбсіб 0,0. 

ИЗЛОЖЕНИЕ (дія і наслідок дії) виклад. 
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ИЗЛбМ (річки) коліно. 
ИЗЛОМАННОСТЬ ламангіна. 
ИЗЛОМАННЬІЙ: и. язьік /вещь/ ламанина. 
ИЗЛОМОК ламанина. 
ИЗЛУЧАГЬ випромінювати /~ся/, промінюва-, 
п° промені-, т. емануві-; и. жар паші-; и. что 
світи- /ярі-, ясні-, промені-/ чим-, и. свет світй- 
тися, (на кого/що) промінювати; и. сблнце окґ 
бгіти сбнцем [від нього б’є сонцем]; -бет сіілу 
кто ф. сйла так і пашить /пре/ з кого; 
—Й ЩО /мн хто/ ВИПрОМІНЮЄ 0, з-й вйпромінити, 
випромінювач, пк променйстий, рк випромін- 
чий, ф' емісійний, випромінювань-, о. світося- 
Й-, ск -брйзний [-й сблнечньїй свет сонцебрйз- 
ний]; -й свет сонцедай- /-щедрий/; -й тепло те- 
плопромінний /~брйз-/, огрійливий; 
ИЗЛУЧАТЬСЯ променіти 0; 
-йея/-ьій випромінюваний /роз-/, к. розпромі- 
не-0. 

ИЗЛУЧЕНИЕ дк вйпромінення. 
ИЗМАТЬІВАТЬ вимотувати, висоту-, виснажу- 
и. душу о. вимотувати кишки; 
—й що /м" хто/ вимотує 0, звйклий /с-и/ вимо¬ 
тувати з-й вйсота-, пк виснажливий, /довгої 
марудний + %; -й душу варйвода, сльота, іржа; 
-йся/-ьій вимотуваний, висоту-, виснажу-; 
ИЗМОТАТЬСЯ (душею) з. попорватися; 0; 
-вшийся = изнемогший, (душею) = истомив- 
шийся; 
ИЗМОТАННЬІЙ (дорогою) здорожений, ви- 
снаже- дорогою: 0. 
ИЗМЕЛЬ/ЧАТЬ подрібнювати /роз-/, дрібни-, 
кришй- (у ступі) товкгй; 
ИЗМЕЛЬЧЙТЬ: и. в порошок а. спорошкувати; 
ИЗМЕЛЬЧЕННЬІЙ: в. в порошок спорошко¬ 
ваний. 

ИЗМЕНА о. поцілунок К)ди. 
ИЗМЕННИК запроданець, христопродав-, рене- 
гіт, ас" юда, продажна шкура. 
ИЗМЕНЧИВЬІЙ ф/ перепадистий, (характер) 
настроєвий. 

ИЗМЕНЙТЬ1 змінювати, міня-, мінгі-, перемі¬ 
ні-, переінакшува-, фР втрачі- що [-гіл своей 
вьідержке втратив свокЗ витримку]; 
—й 1. що /м" хто/ міня 0, звйклий міняти, 3-Й 
зміни-, переінакшувач, модифікатор, пк неста¬ 
лий, щораз йнший, ск -змінний [формоизменй- 
ющий формозмінний]; 
-мй1 змінюваний /пере-, га від-/, пк змінний, 
мінлгівий, несталий, щоріз йнший /новий/; 

ИЗМЕБЯТЬ2 зраджувати кого/що, (чоловіка) ок 
скака- у грбчку; 
~й2 що /ми хто/ зраджує 0, з-й на зраду /зради¬ 
ти/, зрідник, запрбданець, христопродав-, від¬ 
ступник /ря бого~, геретйк/, кіда, схильний зра¬ 
джувати, пк зрадливий, віроломний, невір-; -й 

дблгу зрадник, запроданець, продажна шкура; 
-й жене /-ая мужу/ зрадпивець /зрадлгівиця/; -й 
убеждениям відступник від переконань, рене¬ 
гат; -й фОрму із змінною /несталою/ фОрмою, 
щораз іншої фОрми; -щие хто зраджує; 
-мй2 зраджуваний; 
ИЗМЕШІТЬ: и. мужу наставити рОги кому; 0. 
ИЗМЕНЙТЬСЯ змінюватися /від-, пере-/, зазна¬ 
вати змін, п° инакші-, инакша- /дР поинакші-, 
зинакша-/; 
-йся = -ьій1 + схильний до змін, змін-, фР пли¬ 
вучий [-иеся параметрьі -учі параметри], ск 
-змінний [неоднократно -я частозмінний]; -и- 
еся условия щораз йнші умОви; -я по вели- 
чйне змінний /щораз йнший/ величинОю; 
ИЗМЕНЙТЬСЯ змінитися 0, стати йншим, (- 
настрій) відмінйтись; и. до неузнава'емости 
втратити первісну подОбу; и. к лучшему по- 
краща-, поліпша-, поверну- на краще; и. к хУд- 
шему погірша-, поверну- на гірше; 
-вшийся змінений, цілкОм /тепф ужО/ інший, 
цілкОм новий [-я темп ц. н. темп], 0; -я в лице 
цілкОм інший на виду, © с-и іншим на виду; -я 
к лучшему /на лице] тепер куди кріщий (з 
лицйу. 
ИЗМЕРЕНИЕ (часовий вимір) обрахунок. 
ИЗМЕРЙТЕЛЬНЬІЙ к. мірчий, вймірчий. 
ИЗМЕРЯТЬ вимірювати /з-, об-/, вимірі- /об-/, 
міря-; 
—й що /мн хто/ міря 0, зійнягай вгіміром, з-й 
/зг-/ вгіміряти, вимірювач, міряльник, вгімір-, пк 
міряльний, вимірюваль-, /вгі/мірчий; 
ИЗМЕРИТЬ: -ймьій легко вимірюваний 0, пк 
вимірний, змірен-; 
-йся/-ьій міряний, вимірюваний /з-/. 

ИЗМОЖДЕНИЕ к. вйснага. 
ИЗМОЖДЕННЬІЙ о. мов з хресті знятий, (пра¬ 
цею) спрацьОваний, вймерха-, і. здохляка; и. 
горем покраяний гОрем. 

ИЗМОКАТЬ змокати, звимокати; 
ИЗМОКНУТЬ попомОк/ну/ти 0; 
-о'кший вймоклий, змОк-, попомОк-. 

ИЗММВАТЬСЯ знущітася /збиткува-/ з кого, 
потуріте ким, поштурхува- кого, кепкуві- /глу- 
зу-/ з кого, занУдсгву- над ким; и. над кем по¬ 
невірятись ким, не давіте ступй- /прОсвітку/ 
кому, тягтгі душу /вари- вОду, вивірюва- в., пй- 
кров / з кого, плюві- в кішу кому; не позволит 
и. над собОй не дасть наплюві- собі в кішу; 
-йся що їм" хто/ глузує з 0, поштУрхувач, з-й 
/готОв-/ вйгяг- дУшу з, варйвода, кровопйвець, 
мучйтель, д. з’їдй-, ± издевающийся; 
ПО»»»: п. над кем вгіварита вОду з кого, на¬ 
плюві- в кішу кому 0. 

ИЗМЬЇШЛЕНИЯ мн о. сон рябОї кобйли. 
ИЗМЬІШЛЯТЬ вигадувати, брі- /вискіпува-/ з 
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голови /зі стілі/, фантазува-, складі- міфи; 
—й що їм" хто/ вигадує 0, швидкий на вигадки, 
з-й вигадати, схйль- /охочий/ вигадува-, вигад¬ 
ник, вигадько, фантазір, с брехун, пк вигадли¬ 
вий; 
ИЗМЬІ ШЛЯТЬСЯ /- факт) вискіпуватися 0; 
-йся/-ьій вигідуваний, вимислю-, вискіпу- 0. 

ИЗНАНКА опік. 
ИЗНАСИЛОВАНИЕ (серійне) гвалтування. 
ИЗНАЧАЛЬНО вже в зародку /задумі/, від по¬ 
чатку /зародку/, (від Адама) зроду-віку, фР раз 
[я не збйвся з раз узятого тону; раз заведений 
порядок]; 
ГОНАЧАЛЬНЬІЙ фР матірній. 

ИЗНАШИВАНИБ нищення, (грошей) стирання. 
НЗНАШИВАТЬ винбш/увати/з-/, (взуття) стбп- 
ту-, (машини) спрацьбву-, амортизуві-, вироб- 
ля-, (речі) п° нгіщи-, обшарпува-; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, з-й вгіносити, звиклий ни- 
щи-, © винбшуючи; 
♦♦♦СЯ п6 нйщитися 0, (- машини) ф. розргіпу- 
ва-, роздргімбу- 0, /- людей) витруджу-, висна¬ 
жу-; бьістро и. /- одяг) о. горіти; 
-йся/-ьій що зношується 0, нгіщений, знбшува-, 
обшарпу-, вироблю-, витруджу-, виснажу-, а- 
мортизб-.підца- амортизації, зужгі-; 
ЕІЗНОСЙТЬ/СЯ/: -вший/ся/ 0; -я знйщений, 
знбше-, зужитий 0. 
ИЗНЕЖИВАТЬ роз/ма/ніжувати, пестити, роз- 
пещува-; 
ИЗНЕЖИТЬСЯ випеститися 0. 

ИЗНЕМОГАТЬ (от чего) знемагати на що Із. 
немощі-/, упада- на силах, вимбрюватися, мор- 
дуві-, висгілюва- /зне-/, вибива- із сил, (від ду¬ 
мок) суши-, (з нудьги) пропадіте від /з/ чого, 
(на сонці) млі-, умліва-; и. от заббт світу білого 
не бічи-; 
—й що /м" хто/ знемага 0, знесилюваний /ви-/, 
знембжу-, вимбрю-, о. у знемозі, пойнятий зне¬ 
могою, у стані знембги, пк знембжливий, © 
тільки душа в тілі; -й от гблода вйголоднілий, 
знесилюваний гблодом, доходяга; -й от нідуга 
виморюваний недугою; 
ИЗНЕМОЧЬ: -бгший знембжений, знесйле-, 
вйморе-, знемощілий 0, (на сонці) розімлі- /зі-/. 
ИЗНЕМОЖЕНИЕ пк виснага, фР змбра, улад 

[до -ия до змори /упаду/]; до пблного -ия (пра¬ 
цювати) до кривавого поту. 

ИЗНИЧТОЖАТЬ в' загладжувати, вибива- до 
ноги /до цурки/. 

ГОНИЧТОЖЕНИЕ в‘ заглада. 
ИЗНОС амортизація, рк витерта, п6 нищення. 
ИЗНУРЕНИЕ к. вйснага. 
ИЗНУРЙТЬ виснажувати, змбрю- /ви-, (сонцем) 
роз-/, морити, витруджува-, висбту- /витягати/ 
жііли, вганя- в піт, висйлюва-; 

—й що їм" хто/ морить 0, з-й виснажити, пк ви¬ 
снажливий, (- спеку) млбсний, нестерп-, ©. 
ИЗНУРЕННЬІЙ о. мов з хресті знятий, (пра¬ 
цею) струджений, вгімерха-. 

ИЗНЬІВАТЬ знемагати, нгі-, занива-, (зі спеки) 
млі-, розімлівй-, (душевно) нуди- світом, наді-, 
тлі- /мучитися, скніти/ душею, в’яну- /сохну-, 
скні-/ серцем, д. сниді- [с. гриббм]; в. в неволе 
гнутися в ярмі; и. от чего потерпіти; и, под 
йгом стогні- в ярмі; -а'ет кто серце тірпне в 
кого/кому, 
—й що їм" хто/ нйдіє 0, пойнятий нудьгою, пк 
напівмертвий від чого, о. у нудбтному стіні, у 
стіні занУди /нудьги/, з кіменем на серці; -й от 
жйждьі спрігнений, спріглий, напівмертвий од 
с пріти; -й от тоскй /скуки / пбйнятий нудьгою, 
о. з кіменем на сірці; 
ИЗНЬІТЬ: и. в одинбчестве вгісамотіти; и. ду- 
шбй попонУди- світом, попонудитися; 
-вший знуджений /попо-/, знудьгбва-, 0; -й в 
одинбчестве вгісамотілий. 

ИЗОБЙЛИЕ рк передостіток, ок пбвнява, п° рбз- 
пбвінь, фк рбзкіш [и. вредйт р. шкодить], море 
[и. овощей м. городини]. 

ИЗОБЙЛОВАТЬ рясніти /п. буя-/ чим, перели- 
вітися /через край/; 
—й чем багітий на що, ряснйй чим /від чого/, 
пбвен чого, (фактами) насичений, пк п° пов- 
нощідрий, о. з передостатком чого; -й водово- 
ротами крутлгівий; -й украшіниями витребе- 
нькуватий.^ 
ЮОБЛИЧАТЬ викривіти, внявля-, (в суді) ви- 
нуві- звинувічу-; и. во лжи /обміне/ виводити 
на чйсту вбду; 
—й що їм" хто/ викриві 0, поклгіканий вгікрити, 
звгіїший викриві-, потрібний для викриття, зйй- 
нятий -ям, викривіч, викривальник, виявнйк, гр 
викривальний, викривний; 
-ьій викриваний, вино-, звинувічу- 0, пк викри¬ 
вний. 

ИЗОБРАЖАТЬ зображіти, малюві- вимальбву- 
/з-/, (у творі) виводити, відтвбрюва-, покізу-, 
вісти піред читанім, (портрет) поріретуві-; 
и. в мрічньїх красках малюві- в темних то- 
ніх; и. из себя кого ставі- в пбзу чию', и. на 
лице відбиві- на виду /лиці/; 
—й що /м" хто/ малібє 0, з-й змалювіти, рйдий 
зобрази-, для відтвбрення, зайнятий -ям, зма- 
льбвувач, відтвбрю-, зобріжу-, творіць картй- 
ни /ббразу/, образотвбр-, пк образотвбрчий, зоб¬ 
ражувальний, зображаль-, /умовно/ емблема- 
тйч-, фР де зобріжено [снймок, -й двор фбто, 
де з. двір]; -й из себя що вдає із сібе, ок уда- 
вака, к" удавальник; -й мрічньїми крісками 
звиклий малювіти в тімних тоніх; -й на лиці 
что з якою міною облйччя; -й соббй що покі- 
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зує собою; 
ИЗОБРАЗЙТЬ (рельєфно) урельєфнити, (міну) 
вймайструва- 0; и. на лице відбй- на виду /лиці/; 
-йся/-ьій змапьбву- /роз-/, зображу-, відгвбрю-, 
мальб-, показу-, відбгі- 0; 
ИЗОБРАЗЙТЬСЯ: -вшийся зображений, від- 
твбре-, відбитий 0, 0; ужас, -я на лицб жах, 
відбитий на обличчі. 

ИЗОБРАЗЙТЕЛЬНЬІЙ: -ое искусство к. обра¬ 
зотворчість. 

ИЗОБРЕТАТЬ винахбдити, роби- винахід, вигй- 
дува-, вимудрбвува-, шука- /добира-/ спбсобу 
/хисту/, (не пише винахід) братися на штуки, зп 
вифантазбвува-; 
—й що /ж" хто/ винахбдить 0, з-й /поклика-/ 
винайти, (у скруті) зм-й винахбди-, швидкий на 
вигадки, шукйч /добирач/ спбсобу /хйсту/, ви¬ 
нахідник, вигбд-, вигадько, пк винахідливий, 
вигадли-; 
-йся/-ьій винахбджуваний, вифантазбву- 0; 
ИЗОБРЕСТЙ (спосіб) вгіміркувати 0. 

ИЗОЛЙРОВАТЬ (кого) усамбтнювати, ізолю- 
ва-, відокремлю-; 
—й що /м" хто/ ізолює 0, з-й /поклика-/ заізо- 
лювати, звиклий ізолюва-, ізолювальник, уса- 
мбтнювач, відокремлю-, (річ) ізолятор, пк ізоля¬ 
ційний, ізолювань-, для ізоляції, © ізолібючи; 
ИЗОЛЙРОВАТЬСЯ (від світу) замикатися 
/замкну-/ в собі; 0; 
-йся/-ьій ізольований, усамбтню- 0; 
-вшийся усамбтнений, замкне- у собі 0; 
ИЗОЛИРОВАШЕЬІЙ усамбтнений, відріза- 
від світу, о. нембв у барокамері 0. 

ИЗОЩРЕНИОСТЬ о. гра в бісер. 
ИЗОЩРЯТЬСЯ витончуватися, загострю-, роз- 
вива-, удосконалю-, викаблучу-,'виламува-, ви- 
кобеню-, лізти із шкіри, набива- руку, (в їжі +) 
витребенькува-; и. в красноречии розсипа- 
пбрла красномбвности; 
-йся що /м" хто/ виламується 0, удосконалю¬ 
ваний, витончу- 0, радий набгіти руку, зайнятий 
удосконаленням, н- педант, пурйст, акуратист, 
формаліст, д. перфекціоніст, пк витребенькува- 
тий [н. у стравах]; -я в краснорбчии з перлами 
красномбвства на устах. 

ИЗ-ПОД фР. з [и.-п. землгі вьірос із землі вгіріс] 
и.-п. палки за боюсь [раббтать и.-п. палки 
робити за б.]. 

ИЗРЕЗАТЬ; ИЗРЕЗАТЬ попорізати. 
ИЗРЕКАТЬ (слова) вирікати /про-/, промовля-, 
сипати чим, уР ректи /речу, -чеш/, глагола-; 
—й що /ж" хто/ рече 0, радйй вйректи, майстер 
виріка-, промовець, вирікбльник, пк вирікаль- 
ний, мовлящий, глагбля-. 

ИЗРЕЧЕНИЕ висловлювання. 
ИЗРЬІГАТЬ виригати, виверга-, рита-, викида-; 

и. прокля'тья = извергать п.; 
—й що /ж" хто/ рита 0, з-й виригати; -й про¬ 
кля'тья : извергающий п.; 
-йся/-ьій = извергаемьій. 

ИЗРЯДНО дббре-таки, (випити) багатбнько, (пі¬ 
сля дієслова) таки-так [и. нализа'лся набрбвся 
т.-т.], фР по зав’язку, цупко, дбсить-такй, (з діє¬ 
словом) попо- + д° [и. намучиться попомучи¬ 
тися; и. напугать пополякати; и. поводить по¬ 
поводи-]; 
ИЗРЯДНЬІЙ (куш) добрячий, н~ яких мало [-ая 
свблочь паскуда, я. м.] 0. 

ИЗУВЕР нелюд, супостат. 
ИЗУВЕРСКИЙ нелібдський. 
ИЗУВЕРСТВОВАТЬ бузувірствувати; 

—й що /ж" хто/ бузувірствує, звиклий б., бузу¬ 
вір, недолюд, фанатик, пк бузувірський, не- 
лібдсь-, фанатичний, отрує- фанатизмом. 

ИЗУКРАШИВАТЬ/—й > УКРАШАТЬ. 
ИЗУМИТЕЛЬНЬІЙ дивоглядний, д. дивбч-. 
ИЗУМЛЯТЬ дивувати, вража-, здивбвува-, зачу- 
дбву-; 
—й що /ж" хто/ дивує 0, з-й /поклика-, радий/ 
здивувати, звгікпий дивува-, пк дгівний, диво¬ 
виж-, дивогляд-, дгівним-дйв-, дйвний-предйв-, 
і. дивак. 

ИЗУМЛЯТЬСЯ дивуватися 0, чудувй-, о. само¬ 
му собі /своїм очам/ не вірити, не могтй вгійти з 
дйва; 
-йся що /ж" хто/ дивується 0, здивбваний, зачу- 
дб-, вражений, о. негод- вййти з дйва; 
ИЗУМИТЬСЯ г. здумітися 0, о. сплеснути 
/вдарити/ся/ в пбли/ рукйми; 
-вшийся зг здумілий, 0; 
ИЗУМЛЕННЬШ здивбвзний 0; бьггь -ьім о. 
сплеснути /вдарити (ся/ в пбли/ руками, не мог¬ 
тй вййти з дйва. 

ИЗУЧАТЬ вивчати, студіюва-, досліджу-, осяга¬ 
ти науки; 
-аюіце (пильно) © вивчаючи; 
—й що /ж" хто/ вивча 0, радйй /з-й, готов-/ ви¬ 
вчити, для вйвчення, зайнятий -ям, учень, до¬ 
слідник, муж науки. пк наукбвий, фР де вивча- 
'ють [институт, -й рак інститут, де в. рак]; 
-щие хто вивча; 
ИЗ УЧИТЬ (детально) вгістудіювати 0; 
ИЗУЧАТЬСЯ: -йся/-ьій виучуваний, студійб-, 

досліджу-, призначений для вивчення; 0. 
ИЗЬЯВЛЯТЬ виявляти /за-/, вислбвлюва-; и. 
желание (виступить/ зголбшуватися (до сло¬ 
ва/; и. согласие приставати (на); 
-лйя согласие згідливо; 
—й що /ж" хто/ виявля 0; -й желание зголб- 
шуваний, доброволець, охбтник, пк охбчий, го- 
тбвий; -й покбрность зг-й скоритися, пк покір¬ 
ний; -й согласие згодний. 
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ИЗЬЯЗВЛЯТЬСЯ братися /укрива-/ виразками 
/болячками/; 
-йся що береться в. 0, укриваний в., пк вгіраз- 
куватий, болячкува-, о. у виразках, з незагбє- 
ним гноякбм. 

ИЗЬЯН щербина, (в душі) вйщерблення; с -ом 
надщерблений /ви-/. 

ИЗЬЯННЬШ щербатий. 
ИЗЬЯСНЯТЬ/-й = ОБЬЯСНЯТЬ/—й; 
ИЗЬЯСНЯТЬСЯ вислбвлюватися, говорити, 
розмовля-; и. жестами говорйти на мйгах; 
-йся що /м" хто/ говорить 0, ± разговариваю- 
щий; -я жестами мигаль, мигомбвний; -я на 
мнбгих язьїках поліглот. 

ИЗЬЕМАТЬ вилучати, забира-, конфіскував 
—й що /м" хто/ вилуча 0, поклгіканий вилучити, 
зайнятий вйлученням; 
-йся/-ьій вилуч/ув/аний, конфіскбва-, забйра-; 
ИЗЬЯТЬ вилучити, сконфіскува- 0, (шматок 
тексту) п. злиза-. 

ИЗЬІСКАНИБ пбшук. 
ИЗЬІСКАТЕЛЬ ок пошукбвець. 
ИЗЬІСКАТЕЛЬНЬШ пошуковий. 
ИЗМСКИВАТЬ вишукувати /по-/, знахбди-, до- 
сліджува-, розвіду-, н~ нгішпори-; и. мери доби- 
ра- засобгі; и. спо'соб добира- спосіб; 
—й що їм" хто/ щука 0, звиклий вишукувати, за¬ 
йнятий пошуком, шукбч, розвідув-, дослідник, 
пошукбвець, пк розвідувальний + %, дослідни¬ 
цький, дбслідчий, о. у пбшуках [-й мерьі у п. 
засобів]; -й средства 1. у пбшуках коштів /за¬ 
собів/, 2. шукаючи спбсобу; 
-йся/-ьій шуканий, вишукува- /по-/, розвіду-, до¬ 
сліджу-, об’єкт пбшуку /дослідження, рбзвідки/; 
ИЗНСКАТЬ вишукати 0, ф. вйколотити. 
ИЗЮМИНКА (щось цікаве) цікавинка. 
ИЗЯЩНЬІЙ вито/цінений, тбче-, вйшука-, еле- 
гант-, зграб-, граційн- /граціоз-/, стрункгій, 
стрункень-, зграбне-, фігуристий; фУ делікат¬ 
ний, /при/гбжий, о. зграбного- стрункотілий; 
-ая як виточена; -ая женщина елегантна жін¬ 
ка; -ьіе чертьі вгіточені риси. 

ИКРА & пк *ікрастий /= багатий на ікру/. 
ИКАТЬ пікати; 

~й що їм" хто/ ггіка, пікало, пікавець, пк ггіка- 
вий. 

ИКРОМЕТАНИЕ: мЄсто -ия нерестилище. 
ИЛИ: йли же ф/ чи то [мне йли же бра'ту мені 
чи то бригові], абб й [дома гіли же здесь вдбма 
абб й тут]. 

иллібзия мана, о. цвіт папороті. 
ИЛЛЮЗОРНЬГЙ п° примирливий, ф/ примар¬ 
ний, уяв-, г. сповгід-. 

ИЛЛІОСТРАДИЯ & з6 *ілюстратйв. 
ИЛЛЮСТРЙРОВАТЬ ілюструва-, супровбди- 
малюнками /прйклада-, пояснення-/; 

—й що /м" хто/ ілюструє 0, з-й проілюструвати 
/навбстй приклади/, звйклий ілюструва-, ілюст¬ 
ратор, пк ілюстраційний, ілюстратйв-, для ілю¬ 
страції; -й примерами © ілюструючи прйкла- 
дами; 
-йся/-ьій ілюстрований, супровбджу- малюнка¬ 
ми /приклада-, пояснення- +/. 

ИМАТЬ: —й > що бере; /походить від д° мати/. 
ИМЕШІННИК, -НИЦА г. уродйнник, -ниця. 
ИМЕНЙНЬІ г. уродйни. 
ЙМЕННО саме, таки [и. так т. так], аж [аж тут 
вйдно снагу народу], ф? тільки но [це булб, 
коли ще тільки но творився світ]. 

ИМЕННОЙ г?И імЄнний [-на частіша мови] (спи¬ 
сок) поімЄн-. 

ИМЕНОВАТЬ називати, зва-, титулува-, імену- 
вЯ-; 
—й що їм" хто/ іменує 0, звйклий /готбвий/ ти¬ 
тулувати; 
-йся/'-ьій звЯний, назй-, іменб-, титулб-; 
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ пере/на/звати. 
ИМЕТЬ мати; и. больши'е незнання в чем доб¬ 
ре знатися на чому; и. большбй вес /большую 
важность/ багато вйжи-; и. в виду ма- на оці 
/на прикметі, на меті/; и. в виду что ціли- ку¬ 
ди, мі- на умі /думці/ що; и. в ежедневном ра- 
цибне (певні харчі) мі- на щодЄнь; и. видьі на 
вбжи- на; и. в кармане кого тримб- у жмбні; и. 

вдасть ма- право /сйлу/; я. в своем активе ма- 
за плечима; н. в своем распоряжбнии посіда-, 
ма- під /своЄю/ рукою, г. ма- до диспозйції; и. 

дело ма- до діла; и. жйзненньїй бпьіт перейти 
багато світу, и. запустельш вид світіі- пусткою; 
и. /решбющее/ значение ма- сйлу /значення/, 
важи- /над усе); и. место (- дощі) перепада-; и. 
на иждивбнии утрймува-; и. на примете ма¬ 
на оці /прикметі/; и. обьїкновение зробйти 
своїм звйчаєм, взя- мбду, практикува-; и. осно- 
ва'ние ма- підставу; и. отношение к стосувати¬ 
ся до; и. подхбд к кому уміти підійтй /зна- з 
якого кінця /ббку/ зайтй, знб- ключ/ до кого; и. 
поползновение робй- забіги, щоб; и. превос- 
хбдство над кем стоя- на гблову вйще від кого; 
и. представление обо всем набачитися всьбгб; 
и. пристрастие к чему полюбляти /бу- залюб- 
леним у/ що; и. свободу дЄйствий ма- вільну 
р^ку; и. сердце на кого сердитися /мати жаль/ 
на; и. склбнность к чему полюбля- що; н. сло¬ 
во г. ма- гблос; и. смьісл ма- сенс /рацію, 
глузд/; и. сбвесть мі- душу, ма- Ббга в оЄрці; и. 
соприкосновение с чем торкатися чого, (з ким) 
мати діло з; н. спосббности кого [». певца] 
вдатися ким [н. співаком]; и. средства к суще- 
ствованию мати шматок хліба /засоби до існу¬ 
вання/; и. терпение ма- терпець; и. тесньїе ко¬ 
нтакти рм мі- найтісніші контакти; и. хожде- 
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ниє бу- в /не вилучатися з/ обігу; не и. возмбж- 
ности явиться г. бути перешкбдженим; не и. 
жизненного бпьіта не нюха- пороху; не и. зна- 
чбнея о. не ма- валі, мало важи-, то нічого, що 
[не -ло з., что бба служили то н., що обидва 
служили]; не и. малейшего желания не хті- 
ані-ні; не и. малейшего поня'тия о чан ні сном 
ні духом не зна- про, ф. не нк5ха- чого, г. нема- 
зелбного поняття; не и. (никаного/ представ¬ 
лення ф. тямити як свиня в аптеці; не и. ниче- 
гб ббщего с чан близько не ночувати біля чого; 
не и. потбмства о. рости в стовбур; не н. пред¬ 
ставлення о войнб не нібха- пброху; не и. сво- 
ббдной минути не ма- ні дня ні нбчі, ніколи й 
угбру гляну- кому; имеет /-бло/ мбсто что г. 
приходить /-йшлб/ до чого [и. м. крйзис п. до 
кризи]; не имбй ста рублей, а имбй сто друзей 
не май ста рублів, а май сто братів; -ей/те/ в 
виду! зваж(те/!; 
—й що /м" хто/ має, посідач /власник/ чого, пк 
багатий на що, /- тягар/ обтяжений чим, о. з 
чим [-й большбе будущее з великим майбут¬ 
нім], з чим на руках [-й капитал з капіталом на 
р.], з чим на шгії [-й долгй з боргами на ш.], з 
чим на утриманні [-й семью з сім’єю на у.], © 
маючи; -й большйе незнання в чан ерудбва- 
ний у якій галузі, дббре підкУтий на чім; -й 
большбе значбние преважливий, дуже важлгі-; 
-й в виду © маючи на увбзі; -й в своем активе 
что з чим за плечима; -й в своем распоря- 
жбнии что мавши під рукбю; -й вес вагови¬ 
тий, вагбмий, з вагою; -й вдасть над кем воло¬ 
дар /владгіка/ чий; -й возмбжность спромож¬ 
ний, © маючи змбгу; -й гблову на плечах з го¬ 
ловою на в’язах; -й дбло с чан зайнятий чим; 
-й дбло с кой пов’язаний з; -й жблкий вид як у 
вбду опущений;-йжелбние готовий, охочий; -й 
задание © маючи завданий; -й закбнную силу 
правосйльний; -й значбние із значенням, важ¬ 
ливий ('для/; -й зуб на кого © маючи зуб на; -й 
касательство причетний; -й мбсто наявний, 
зафіксбва-; -й мнбго ббщего с з купою спіль¬ 
них рис із; -й намбрение /поползновб-/ = на- 
меревающийся; -й обмкновбние призвичає¬ 
ний; -й (пблное/ основбние з повним правом; 
-й отлйчие відмінний, (- відзнаки) нагорбдже-; 
-й отношбние к причет- до; -й перспективи 
перспектйвний; -й подхбд з-й підійти; -й право 
з правом, г. управне-; -й превосхбдство над що 
мбє перевагу над; -й представление о дббре 
знайбмий з, наслуханий про; -й (то) преиму- 
щество з ('тією/ перевагою; -й применбние за- 
стосбвуваний; -й рУку © маючи рУку; -й сбит 
(крам) ходовйй; -й своббду дбйствий вільний у 
своїх діях; -й своє обьяснбние в чан поясню¬ 
ваний чим; -й сйлу дійсний, чйн-; -й слабеє 

зрбние підсліп(Уват/ий, -й соприкосновбние = 
соприкасающийся; -й с. с змушений мати діло 
/зайнятий/ з; -й спрос (крам) ходовий; -й србд- 
ства к существованию забезпечений шматкбм 
хліба; -й схбдство подібний, схбжий; -й тен- 
дбнцию к з потягом до; -й тбсньїе контакти з 
найтіснішими контактами; -й уши, да сльішит 
хто має вуха хай слуха; -й целью з метбю; -й 
форму у фбрмі, формою; -й хождение тепер ув 
ббігу; -й цбнность цінний, коштбв-; не -й дб- 
нег /таланта, вкУса, ценьі +/, безгрошовий 
/бездарний, без смаку, безцінний +/; не -й ни- 
чегб ббщего як небо і земля; не -й представ¬ 
лення без жбдного уявлення; ничегб не -й 
против згодний; нбчто, не -щее цбнности по¬ 
лова; 
ЗАИМЕТЬ д. запопасти. 

ИМЙТЬСЯ: -бется в виду что ідбться про що; 
-бется в продаже продасться; бели таковьіе 
-бютея якщб такі є; вмелось булб (та й було/; 
-йся який є, наявний; -я (в налгічии/ що є, пк 
наявний, присутній, о. в наявності, на руках. 

ЙМИДЖ марка [такбй наш и. така наша м.], об¬ 
раз, и. ('добре/ ім’я, репутація, лицб [бербчь чей 
и. берегти чиє л. /і./], честь [лишь би н. офице- 
ра не страдбл абй ч. офіцера не падала], фС 
честь мундира. 
ИМИТЙРОВАТЬ імітувати; 

—й що імітує, для імітації, зайнятий -ією, іміта¬ 
тор, пк імітаційний + %, ± подражающий; 
-йся/-ьій імітований. 
ИММИГРЙРОВАТЬ: —й/-ьій що імігрує, зг-й 

/ріше-, зм-й/ імігрувйти, (1/мігрйнт, пк іміграцій- 
ний. 

ИММУНИЗЙРОВАТЬ імунізувати, робй- імун¬ 
ним /несприйнятлив-/; 
—й що /м" хто/ імунізує 0, з-й імунізувати, для 
імунізації, зайнятий -ією, пк імунізаційний, іму- 
ногбнний. 
ИМПОЗАНТНОСТЬ д. вистбвність. 
ИМПОЗАНТНЬІЙ © ('по/ставнгій /ви-/, показ- 
нгій (із себе/. 
ИМПОНИРОВАТЬ імпонувати, подббатися, 
припадати /припасти/ до смаку, дк заімпонува¬ 
ти; 
—й що /м” хто/ імпонує 0, з-й сподобатися, пк 
сподббний, о. до вподбби; -й кому уподобаний 
/заімпонбва-/ ким. 

ИМПОРТЙРОВАТЬ: -й що /м" хто/ імпортує, 
зайнятий імпортом, зм-й імпортувати, імпортбр; 
-йся/-ьій імпортбваний, признане- на імпорт, п 
імпорт-. 
ИМПРОВИЗЙРОВАТЬ: —й що /м" хто/ імпро¬ 
візує, охбчий до імпровізації, імпровізатор, и* 
імпровізаційний; 
-ьій імпровізбваний. 
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ЙМПУЛЬС поштовх. 
ИМПУЛЬСЙВНЬІЙ рвучкгій, порйвчастий. 
ИМУЩЕСТВО фР пожитки, мізерія. 
ИМУЩИЙ майновіітий, баті-, маєтний, о. з гро¬ 
шима, з майном, з капітал-; власть и. владомб- 
жець, сгільний світу сього. 

ИМЯ п° іменб, (речей) наймення, назва, назвище 
/-исько/, с° найменування; п. слава, репутація, 
популярність, авторитет, імідж. 

ИМЯРЕК ім’ярік. 
ИНАКОМЬЇСЛЯІЦИЙ інодумець, інакодум-. 
ИНАУГУРАЦИЯ (президента) заприсяження, 

інавгурація, (короля) коронування, коронація. 
ІШАЧЕ а то (на початку мови) [а то пощу в 
гори], а ні, то [а ні, то ціле порося]; не и.! ав¬ 
жеж /та вже ж/ не як!; не и., как ф'р не що, як; 
так йли и. сяк чи так; в. не вьійдет /не полу- 
чится/ нема іншої ради; и. бьіло бьі худо а то 
такого було б. 
ИНВАЛЙДНЬІЙ калічкуватий; -ая коляска ві¬ 
зочок інваліда, інвалідний в. 

ИНВЕРСИЯ рк перестановка. 
ИНВЕСТЙРОВАТЬ інвестувати, вклада- капі¬ 
тал /грбші/; 
--й що Імн хто/ інвестує 0, покликаний /зг-й/ ін¬ 
вестувати, інвестор, вкладнгік капіталу, пк ін¬ 
вестиційний; 
-ьій інвестбваний. 

ИНДЕВЕТЬ братися /укреива-, припадати/ мо¬ 
розом, тумані-; 
—й покрйваний памороззю, напівстуманілий, 
фР укритий памороззю; 
ЗАИНДЕВЕТЬ (- сто) взятися /запуши-/ мо- 
рбзом /сріблом/ 0; 
-вший що взявся морозом 0, пк затуманілий, о. 
у срібному пуху, запушений сріблом /морозом/. 

ЙНДЕКС покажчик. 
индйго б3 калія. 
ИНДИВЙД/УУМ; особа, особистість, я' смфт- 
ний. 

ИНДИВИДУАЛЬНЬІЙ особистий. 
ИНДУКТЙРОВАТЬ індукувати; 

-йщо індукує, з-й індукувати, індуктор, пк ін- 
дуктйвний, індукцій-; 
-ЙСЯ/-МЙ індукований. 
индюк гиндик, індійський півень; © принда; 

& індичбк. 
ИНЖЕКТЙРОВАТЬ інжект/увйти; 

, й що ~ує, інжектор, інжекторний. 
ЙНЕЙ (на вікнах) жґ морбз. 
ИНЕРТІІЬІЙ © бездіяльний, млявий. 
ИНИЦИАТЙВА почин, новація, свіжа /нова/ ід¬ 
ея; по -ве заходом /з легкбї руки, з ініціятйви, з 
подачі/ кого; по чьей -ве о. з чиєї подачі /ініці¬ 
ативи/; по сббственной -ве на власну руку. 
ИНИЦИА ГЙВНЬІЙ заповзятливий, зарад-, ви¬ 

нахід-, пб промітнйй, беручкйй, ф. скорохваць-. 
ИНИЦИАТОР піонер, зачинатель, ж“ заводій, о" 
заснбвник, основополбж-. 

ИНИЦИЙРОВАТЬ рк початкувати /дк за-/, 6х 
заініціювйти; 
—й що /ж" хто/ ініціїбє 0, покликаний започат¬ 
кувати, з-й заініціюва-, ініціатор, пк ініціюваль¬ 
ний+%; 
-ьій ініційований. 

ИНКОРПОРЙРОВАТЬ: -щие язьїкй полісин¬ 
тетичні мбви. 

ИНКРИМИНИРОВАТЬ: и. кому что ставити за 
провгіну, винувй- /г. привйнюва-/ кого в чому; 
—й що /л*“ хто/ інкримінує 0, інкримінатор, (об)- 
винувач, винуватель, пк інкримінаційний + %; 
-йся/-й інкримінований, винуваче-, ставле- за 
провину, г. привіінюва-. 

ИНКРУСТЙРОВАТЬ інкрустувати, виклад/а- 
(деревом +); 
—й що їм" хто/ ~ає 0, інкрустатор, пк інкруста¬ 
ційний; 
-ьш інкрустбваний 0. 

ИНОГДА фР раз, колії [и. я'сно, и. дождь раз 
ясно, раз дощ, колії ясно, колії дощ]; а и. дйже 
фР а то і [днем, а и. д. нбчью вдень, а то і 
вночі]. 

ИНОЗЕМЕЦ (земляк на чужині) закордбнник, ± 
ИММИГРАНТ. 

ИНОЗЕМНЬШ & іноземницький. 
ИНОЙ: тот йли и. той чи той, один чи другий; 

-бго вьіхода нет нема йншої ради. 
ИНОСКАЗАТЕЛЬНЬІЙ пргітчевий. 
ИНОСТРАНЕЦ (закордонний житель) закор- 
дбнець. 

ИНОСТРАННЬІЙ (- слово) чужйй, иншомбв- 
ний, чужомбв-. 

ИНОХЙДЕЦ однохід, однохбдець. 
ЙНОХОДЬ однбхідь. 
ИНСИНУІІРОВАТЬ інсинуювати, зводити на¬ 
клепи; 
—й що їм" хто/ інсинуює 0, інсинуатор, наклеп¬ 
ник. 
ШІСПЕКТЙРОВАТЬ інспектувати, контролю- 
ва-, перевіря-, нагляда- за; 
—й що /ж* хто/ інспектує 0, призначений ін¬ 
спектувати, для інспекції, зайнятий -ією, інс¬ 
пектор, контролер, наглядбч, пк інспекційний, 
контроль- + %; ± РЕВИЗОВАТЬ; 
-йся/-ьій інспектбваний, конірбльо-, перевірю-. 

ИНСПИРЙРОВАТЬ інспір/увати, надихати, нг 
підбурювати; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, з-й надихнути /на ~ацію/, 
~атор, натхненник, підбурювач, під’кіджу- 0, пк 
~аційний = % + вдохновляющий; 
-йся/-ьій надйханий, інспірбв-, підбурюв-, під’- 
юджув-, підштрйкув-, підбЄхтув-. 
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инстинктйвньш підсвідомий. 
ИНСТРУКТАЖ > ПОДГОТОВКА. 
ИНСТРУКТЙРОВАТЬ інструктувати, давати 
вказівки; 
—й що /ж" хто/ інструктує 0, зайнятий інструк¬ 
тажем, інструктор, давець вказівок, пк інструк- 
ційний, інструктйв-; 
-йся/-ьій інструктований, годб- вказівками. 

ИНСТРУКЦИЯ: и. по обслу'живанию /зксплу- 
ата'ции/ робоча інструкція. 

ИНСТРУМЕНТ /ін/струмент, (політики) знаря¬ 
ддя, (музичний) д. грало; & ~арій. 

ИНСТРУМЕНТЙРОВАТБ/-Й > ОРКЕСТРОВ- 
АТЬ. 

ИНСЦБНИРОВАННЬГЙ к. відрежисбваний. 
ИНСЦЕНЙРОВАТЬ інсцен/ізу/увати, (бій) ре- 
жисерува- /дк від~/; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, поклйканий ♦, зайнятий 
інсценізацією, інсценізатор, режисер, пк інсце- 
нізаційний + %; 
-бій інсценований 0. 

ЙНТЕГРИРОВАТЬ інтегрувати, злива- в одно, 
збирЯ- докупи, г. докупи-; 
—й що /лі" хто/ інтегрує 0, з-й проінтегрувЯти, 
/річ/ інтегратор, пк інтеграційний, лі. інтегр/у- 
к)6ль-, о. в ролі стрижня; 
-йся/-ьій інтегрований 0. 

ИНТЕЛЛЕКТ (людський) рбзум. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЬШ (гурт) освічений. 
ИНТЕЛЛИІЛЛІТСТВОВАТЬ інтелігенствувати; 

—й заінтелігенчений. 
ИНТЕНС ЙВІІЬІЙ інтенсивний, посйле-, напру- 
же-, о. хуртовин-. 

ИНТЕРВАЛ проміжок, (часу - ще) павза, перер¬ 
ва. 

ИНТЕРВЬЮ у. рбзпити. 
ИИТЕРВЬЮЙРОВАТЬ інтерв’ювати, розпйту-, 
брати інтерв’ю у; 
—й що їм" хто/ бере інтерв’кЗ, інтерв’юер, роз¬ 
питувач. 

ИНТЕРЙС користь, (у значенні зиск/ пР" інтфес; 
в -ах дЯла для кбристи справи; свой -сьі своя 
користь. 

ИНТЕРЕСНЬІЙ (і напружений /твір/) сюжет¬ 
ний; 
ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ прецікавий, суперцікЯ-. 

ИМТЕРЕСОВАТЬ цікавити, фр вЯби- [нас не 
-Ял цирк нас не -ив цирк], (з ч. ке) обходи- [их 
не -Яла свобода їх не -ила свобода]; и. кого о. 
займЯ- чию увЯгу; и. кого что фР ітгіся кому про 
шо [их интересовЯл барьіш їм ішлося про 
зиск]; не /мЯло/ и. кого бути не в голові кому 
[ее м. -уют мбдьі їй мбди не в г.]; ничтб не 
-вЯло кого не було діла кому ні до чбго; 
—й що цікЯвить, з-й зацікавити, пк цікйвий для 
кого. 

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ цікавитися, виявляти ін¬ 
терес до чого, (з метою) ма- на бці що; н. ин- 
тймностями заглядати під спідницю; чем он 
-Уется? жР що у ньбго в голові?; тьі ничем не 
-Уешься тобі ніщб не в г. 
-йся що /лі" хто/ цікЯвиться 0, зацікавлений, пк 
допитливий, цікЯ- до чого, інтересант, ок до- 
шітливець, о. пбйнятий цікЯвістю до; -я чем кто 
Жр В ГОЛОВІ ЩО кому [все, -иеся мбдами всі, ко¬ 
му в голові моди]; ± ЛЮБОПЬІТСТВОВАТЬ. 

ИНТЕРНАТ гуртожиток, з. бурса. 
ИНТЕРНЙРОВАТЬ інтернувати, кида- /кгіну-/ 
за дротгі /колючий дріт/. 

ИНТЕРПРЕТЙРОВАТЬ інтерпретувати, витлу- 
мЯч/у-, тлумачити; 
—й що /лі" хто/ ~ує 0, з-й /поклгіка-/ вйтлумачи- 
ти, звщслий тлумЯчи-, зайнятий тлумаченням, 
інтерпретатор, тлумЯч, пк тлумЯчний, витлума- 
чливий, інтерпретЯторський + %; 
-йся/-бій тлумЯчений, інтерпретбва-, витлума- 
чува-. 

ИНТЕРФЕРЙРОВАТЬ інтерфер/увЯти; 
—й що /ж" хто/ ~ує, 3-Й і., пк інтерферентний, 
для інтерференції, р’ інтерференції. 

ИНТЕРЬЕР обладнане нуїрб будівлі /кімнати +/. 
ИНТИМНИЧАТЬ приязнйгися, діли- секретами 

/інтимом, інтимним/, допускЯти інтимності, бу- 
на інтймній нозі; 
--Й що /ж" хто/ ділиться інтгімним 0, звиклий 
ділитися секретами, схильний до інтймности, 
о. на інтимній нозі. 

ИНТЙМНОСТЬ к. інтим, фр задушевність. 
ИНТЙШШЙ/ свій, що аж; 
ИНТЙМ НЕЙШИЙ ок найсвоїший. 

ИНТРИГОВАТЬ інтриг/увЯти, жР бра- на ббга, 
заводи- /плести/ павутйння, снувЯ- інтриги, 
плестгі тенета, (чим) зацікЯвлюва-, лоскотЯ- ці- 
кЯвість; и. кого о. розпалюва- /лоскотЯ-/ ціка¬ 
вість кому; -ует кого что кортить знЯти /аж-аж- 
ЯжУ кого що; 

—й що /ж" хто/ ~ує 0, звщслий ~увЯти, схильний 
/охочий/ до ~, зайнятий ~ами, ~Ян, майстер ~, 
пк ~нський, /- подію/ загадкбвий, гостроцікЯ-, 
лоскотлй-, цікЯ- до кортячки, ск інтригуй- [ін- 
тригуй-назва]; -ще (казати) © інтригуючи; 
-бій інтригований 0. 

ИНТУИТЙВНО (почувати) серцем, нутром, 
шкірою, о. як розуміють малі діти, фР утрббно; 
ИНТУ ИТЙВНЬІЙ інгуїтйвний, позадбсвідний. 

ИНТУИЦИЯ шосте чуттЯ, підсвідбмість. 
ИНФАВПГЙЛЬНЬІЙ (вигляд) ф. молокосбсний. 
ИНФАРКТ жР рбзрив сфця, д. Ятак сфця. 
ИНФЕКЦИЯ зарЯза. 
ИНФИЛЬТРАЦИЯ просбч[т]ування, просякЯ-. 
ИНФИЛЬТРОВАТЬ інфільтр/увЯти; 

—й що /ж" хто/ ~ує, для інфільтрЯції, зЯйнятий 
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-ією, готовий ♦, інфільтрант, пк інфільтрацій¬ 
ний + %, (- пухлину) глибин-; 
-ьій інфільтрований. 

ЙНФИНИТИВ у. дієйменник. 
ИНФОРМАЦИЯ (дії) повідомлення, п відомості. 
ИНФОРМЙРОВАТЬ інформ/увати, доводи- до 
відома, дава- зна- /інформацію/; 
—й що їм" хто/ інформує 0, звйклий і., радий 
поінформува-, ~ант, -атор/, пк -аційний, ~атив-, 
для -ації, з -ацією про що; 
-йся/-ьій інформований. 

^ІНФРАСТРУКТУРА п° геть усе для існування 
громбди або сусільства. 

ИОНИЗЙРОВАТЬ: —й що йоніз/ує, з-й -увати, 
-атор, пк -аційний, -атор-, -уваль-; 
-ьій йонізбваний. 

ЙОТА: на -ту на мачину; ви на йоту /а/ні на 
волос, ані на ніготь. 

ИПОСТАСЬ постать, особа, образ, у? гіпостась; 
в -еи в рблі, в характері, в пбстаті. 

ИППОДРОМ гіподрбм, бігбвшце, скакбви-. 
ИРОНИЗЙРОВАТЬ іроніз/увати, приправля- і- 
ронією, (пишучи) бра- в лапки; и. вад кем під¬ 
кушувати, /підпггрйку- /словом,// кого, підсміш- 
куватися з кого; 
-й що Імн хто/ ~ує з кого 0, звйклий /схйльний/ 
-увйти (з), рбдйй підштрикну-, схйльний до і- 
рбнії, -атор, підкушувач, підштрикач, пк іро¬ 
нічний, підсмішливий, підсмішкуватий, -Угор¬ 
ський, о. приправлений ірбнією. 

ИРОНИЯ фР підсміх, сіль [приправлйть -ией 
что підсипати сбли куди]. 

ИСК: по йску на пбзов. 
ИСКАЖАТЬ перекруч/увати, викривля-, нівечи- 

(факти) робй- з білого чбрне; в. правду кривгі- 
прбги правди; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, звиклий /мастбк/ -увати, 
з-й /готовий/ перекрутй-, радйй скалічи-, -увач, 
спотвбрю-, іфутій, калічник, пк криводзеркаль- 
ний, спотворюваль- + %, рк спотвбрчий /-ли- 
вий/; 
-йся/-ьій перекручуваний, викрйвлю- /пере-/, 
спотворю-, нівечений, каліче-. 

ИСКАТЕЛЬ: в. приключений = ищущий в. 
ИСКАТЬ перевертати догорй ногами /все на сві¬ 
ті/, нйшпори-; & шукати гбстрим оком; в. вче- 
рашний день шука- вітра в пблі; в. контактов 
с кем припйтуватися до кого, шукати контактів 
з ким; в. приключений робй- авантури; нй- 
чать в. (очима) зашука-, забіга-; ищйте в обря- 
Щете шукайте і знайде-, хто шукає - знайде; по 
чужим карманам не ипої п° людям у руки не 
заглядай; 
иідущий що /м" хто/ щука 0, зайнятий пошу¬ 
ком, звйюшй /с-и/ шукати, поклйканий розшу- 
кй-, схгіль- до пошуків, шукач, пошукбвець, пк 

пошукливий, нйшпорли- /- око/ шукацький, /по¬ 
гляд/ розгублений, (чого /н. любови/), спрагне-, 
спраглий, у пбшуках; © шукаючи; -й популяр¬ 
носте честолібб, шукач слави; -й приключб- 
ний шукач пригод, авантурник, е. знайдйбіда; 
-й чьего расположбния запобігач ласки у кого, 
/забігййло, запобігливий/ перед ким; -й чьей ру- 
кй завзявшися заручйгися з ким; -ая натура 
неспокійна натура; 
искбмьій шз?каний, пошукува- /від-, роз-/ 0; 
ПОИСКАТЬ: какйх в. якйх мало, н8 ще той 
[плут, какйх в. ще той дурйсвіт]. 

ИСКЛЮЧАТЬ виключати, (думку) не припуска-, 
(повтор) перекрбслюва-, о. виноси- за дужкй, 
(зі школи) спйсува-, ф. виганя-, (з гурту) відлу- 
ча- від чого; всключая /о/крім, за вгіїмком, 
(кого) з, ніже хто [в. богбв ніже богй]; не иск- 
лючая © не без того, щоб [не в. вьіпивки не 
б. т., щ. вйпити]; 
—й що виключа 0, радйй /наставлений/ вгіклю- 
чити, пк несумісний з чим, © виключаючи; -й 
другйе вариантьі /решения/ безальтернатгів- 
ний; 
-йся/-мй вилічуваний, спгісу-, перекреслю-, ви¬ 
воджу-, відлучу- від; 
ИСКЛЮЧИТЬ (з партії) вйчистити; в. себй (з 
гри) вгілучитись; 
ИСК ЛЮЧЕНО: не в. в™ фР чогб дбброго. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ вйїмок; за -ием = всключая. 
ИСКЛЮЧЕНО: бто в. ок про це не може біти й 
мбви. 

ИСКЛЮЧЙТЕЛЬНО винятково, особлгі-, фР 
самйй 1-6, -а, -і/ тобі [в. дети самі т., діти], не 
звідки, а з чого [чбрпают в. из йми беріть не 
з., а з йми], © тільки (те) Й робить, що [бьіл 
занят в. едбй т. те й рббить, що їсть, зайнятий 
лйше їжею /де б поїсти]; 
ИСКЛЮЧЙТЕЛЬНЬІЙ виїмковий, (випадок) 
особлй-. 

ИСКОВОЙ спервовіку. 
ИСКОННЬІЙ (- чвари) давній, (житель) корін- 

нгій. 
ИСКОПАЕМЬІЙ викопний, Р допотбп-; -ое ко¬ 
палина, п. допотбпна істбта. 

ИСКОРЕНЯТЬ викорін/ювати, корчува-, викор- 
чбву-, о. виривбти з коренем, рубй- під кбрінь, 
(бур’ян) поло-, випблюва-, (хиби) ліквідбву-, 
винйщу-; 
—й що /ми хто/~к5є 0, з-й вйкорінити, зайнятий 
ліквідацією, -ювач, корчувбльник, поліль-, лік- 
відбтор, гР корчувальний + %; 
-йся/-ий корчбваний, викоріню-, викорчбву-, 
випблю-, ліквідб/ву/-, пблотий, вингіщуваний; 
ИСКОРЕНИТЬ фр вйрвати з м’ясом 0; 
-ймьій легко викорінюваний 0, пк викоріннйй; 
трідно -ий фР цупкий. 
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ЙСКОСА зукбса. 
ЙСКРА: из -рьі возгори'тся пламя із іскри по¬ 
лум'я /шквал вогню/ повстане; 
ИСКРЬІ (в очах, з очей) каганці, зіркй, свічки. 

ЙСКРЕННИЙ рбвний, о. правдивий серцем. 
ЙСКРЕННОСТЬ: и. отсутствует щире слово 
заперто. 

ИСКРИВЛЕНИЕ закргівина (прв м" закрйвини). 
ИСКРИВЛЯТЬ викривляти /пере-, с-/, кривити, 
викривлювати; 
—й що /мн хто/ викривля 0, радий /з-й/ викри¬ 
вити, звиклий /схйльний/ викривля-, викрив- 
ляч, пк /ви/кривлющий, криву-, т. кривйльний, 
ок криводзеркаль- + %; 

И СКРИВИТЬСЯ вйкривитися 0: 
-йся/-ьій кривлений, викривлюва-, п° вйкргів- 
ле- /пере-, с-/ 0; -я кривулястий, кривулькува-; 
ИСКРИВЙТЬ/СЯ/: -вший/ся) 0; -я покрив¬ 
лений. 

ИСКРЙНКА жаринка. 
ИСКРИТЬСЯ іскріти, сипа- іскрами, виіскрю- 
ватися, (блискати) яскріти, (- вогні) вигравати; 
-йся що іскрить 0, розіскрений, фР заяскрілий, 
пк іскристий, грайливий, іскрометний, о. у сяй¬ 
ві іскор, сповитий снопом іскор; 
ЗАИСКРЙТЬСЯ заіскріти 0, (в очах) зажев¬ 
ріти; 
-вшийся заіскрілий, зажеврі- 0,0. 

ИСКУПАТЬ (гріхи) ря покатувати /сі/, о. нести 
покуту за, відкупбвува-; и. грехи спасатися; 
—й /грехи/ що !м“ хто/ покутує /гріхи/ 0, радий 
нести покуту, обтяжений покутою, покутник, 
У ИСКУПИТЕЛЬ, о. на покуті; -й вину спо- 
кутливий; 
-ьій /с/покутуваний /відпо-/; 
ИСКУШІТЬ У відкупйти 0, (чим) розплатгіти- 
ся [тьі искупишь здорбвьем ти розплатишся 
здоров’ям] 

ИСКУПИТЕЛЬ ря Відкупйтель, Спасйтель, фР 
Спас [от Христа-Искушітеля від Христй-Спа- 
са]. 

ИСКУШІЕНИЕ відпокзпга, не У вйкуп. 
ИСКУСНИК: и. в чем майстер на що. 
ИСКЙСНО по-мистбцьки, (брехати) гладко; 
ИСКУСНЬІЙ г. штудерний; самьій и. ок чйс- 
тої проби; и. лжец меткйй до брехонь; и. мас- 
тер філігранний /ювелір-/ мййстер, майстер 
тонкгіх робіт. 

ИСКУССТВЕННЬІЙ штучний, (- ноги) протез-, 
(- квіти) рббле-, (діямант) фальшйвий. 

ИСКУССТВО: и. требует жертв з/спіх не лю¬ 
бить ледачих. 

ИСКУШАТЬ спокутувати, зваблювати, знад¬ 
жу-, о. ввбдити у спокус/у, (пробою) випробу¬ 
вати; 
—й 1. що /м" хто/ зваблює 0, ~ник, зваб-, пере- 

лес-, ф. звід-, зводйтель, У ~йтель, и* -ливий, 
звабли-, знадний, швидкий до зваби; 2. що Ім“ 
хто/ випробує з-й вйпробувати, с-и в., випрббу- 
вач, пк= %; 
-йся/-ьій 1. спокушуваний, зваблю-, знаджу- 0, 
2. випрббу-; 
ИСКУШЕННЬІЙ: и. бпьітом фР стріляний; 0. 

ИСКУШЕНИЕ приваба; 
ИСКУШЕНИЯ (життя) принади. 

ИСПАРЕНИЯ о. вйпоти. 
ИС1ІАРИНА пітнява, вгіпотина, піт. 
ИСПАРЙТЕЛЬ випарювач, випарбву-. 
ИСПАРЯТЬ випар/ювати, випарбвува-; 

—й що Імн хто/ ~ює, радий випарити, випарник, 
пк випарнгій + %; 
-ьій випарюваний, випарбву-, пк випарний; 
ИСПАРЯТЬСЯ випарбвувати/ся/, вивітрюва¬ 
тися, сходити парою, (- запах) видихатися, (- 
лик) танути; 
-ЙСЯ/-МЙ що випарбвує 0, випарбвуваний, ви¬ 
вітрю-, п. зникбмий, пк леткйй. 

ИСПЕПЕЛЯТЬ попитати, спопеля-, о. палгі- /о- 
берта-/ на пбпіл; 
--й що /м“ хто/ попелйть 0, радий спопелйти, пк 
попелющий, убйвчий, ншцівнйй, пк вогнеіріз-; 
-й взгля д _убгівчий погляд. 

ИСПЕЩРЯТЬ цяткувати, вицяткбвува-, мере- 
жи-; 
—й що /м" хто/ цяткує 0, з-й поцяткувати, 
звиклий /мастак/ цяткува-, зайнятий цяткуван¬ 
ням, пк цяткувальний; 
ИСПЕЩРИТЬ (світлом) промережати; 
-бій цяткований, мереже- 0 + ИСПЕЩРбННЬІЙ; 
ИСПЕЩРЕННЬШ промережаний, розцягкб- 
ва-; и. звездочками поцяткбва- /зірочками/. 

ИСПИВАТЬУ > ВЬШИВАТЬ. 
ИСПИСЬЮАТЬ списувати /об-, по-/, розпйсу-; 

—й що /м" хто/ спйсує 0, радйй пописати, зви¬ 
клий розпйсува-, писець, писака, пк = %, ± пи- 
шущий; 
-йся/-ьій стісуваний /об-, роз-/; 
ИСПИСАТЬСЯ: -вшийся більше не з-й писа¬ 
ти, гі° вгілиса-, 0. 

ИСПЙТИЕУ випиття. 
ИСПОВЕДНЬІЙ (- щирість) сповідальний. 
ИСПОВЙДОВАТЬ сповідати, (догми) сповіду- 
ва-, визнавй- дотрйму-; 
—й 1. що /м" хто/ сповіда 0, готбвий вгіспові- 
дати, зайюітий сповіддю, сповіднйк, сповідач, 
2. що /лР хто/ сповідує 0, захбплений /полбне-/ 
вірою, (- теорію) визнавець, ІрелігіюІ визна- 
вець віри, вірянин, о. з вірою в серці; 
♦♦♦СЯ сповідатися 0, (в церкві) ітгі до сповіді, 
». розкрива- /ф. виверта-/ душу кому; 
-йся/-ьій 1. що сповідається, сповіданий, спові¬ 
дальник, о. на спбвіді, на духу, 2. сповідуваний, 
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визна-, дотрйму- 0; 
ИСПОВЕДАТЬСЯ висповідатися; 
-вшийся висповіданий, 0. 

ИСПОВЕДЬ: для -ди (місце) сповідальний. 
ЙСПОДВОЛЬ о* без поспіху. 
ИСПОДЛОБЬЯ ок спохмура. 
ИСПОДТИШКА спотайна, о. під шумок. 
ИСПОКОН: и. векбв ок спервовіку. 
ИСПОЛНЕНИЕ: по -ии виконавши; об /по/ -ии 
долежить виконавши, повідомити; при -ии че- 
го виконуючи що. 

ИСПОЛНЙТЕЛЬ ф реалізітор; слепбй и. гви¬ 
нтик; судббньїй и. судовиконавець. 

ИСПОЛШІТЕЛЬНОСТЬ совісність, ревн-, слу- 
жлгів-, службистська струнка, /жшпса/. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЬІЙ (- бюро) г. екзекутив¬ 
ний, (-команду) ви остатбч-, г. до виконання, 
©акуратний, ретбль-, старан-, рев-, служлйвий, 
запопадай-, запобігли-, н~ вислужли-, ревно- 
служний, справнослуж-, службист, жЧ~ка/. 

ИСПОЛНЯТЬ виконувати, справді-, здійсніО- 
ва-, робй-, уважа-, уволя-, учиня-, д. сповня-, ф 
відбува-, реалізува-, г. до виконання [мнбго и. 
багато до в.]; и. бесполбзную раббту о. шука- 
гблки в сіні, коти- брус; и. весбпние раббтьі 
веснува-; и. возлбженньїе на кого обязаннос- 
ти нести покладений на чиї плечі хрест; и. все 
прйхоти годи-, як болячці; и. дблжпость ма- 
/заступа-/ посаду; и. чье желание чинй- /вво- 
ля-/ волю чию; и. мнбго обязанностей бу- за 
все /всіх/; и. непосильний труд працюва- без 
розгину; и. полезную раббту робй- діло; и. 
прйхоти увблюва- пргімхи; -яй! кому сказа¬ 
но?!, що я сказала?! 
—й що /м" хто/ виконує 0, з-й вйконати, с-и ви- 
кбнува-, зайнятий виконанням, виконавець, ви¬ 
конувач, здійсню-, реалізатор, пк виконавчий + 
вьіполняющий, гГ для [бюрб, -ее заказьі бю¬ 
ро для замбвлень], ф щоб виконувати [рабьі, 
-ие вс8 раби, щ. в. все]; -й желание виконавець 
вОлі, радйй ввОлити вОлю; -й полбзную раббту 
зайнятий ділом; -й раббту виконавець робОти; 
врбменно -й обя'занности тимчасОвий заступ¬ 
ник кого; 
-ьій викОкуваний, здійсню-, справджу-, реалі- 
зО-, рОбле- 0; -ий под баян підбайнний; 
ИСПОЛНИТЬ довестгі до діла 0, (волю) увО- 
ли-; (ряд задумів) ф. пороби-; и. обещание до- 
держа- /дотрйм-/ слОва; 
-ймьій легко здійснюваний 0, пк здійснен-. 
ИСПОЛНЕННЬІЙ зроблений 0; и. цинйзма 
зцинізОва-; и. чувства сббственного достбин- 
ства гідний себе, спОвнений самопова'гй; 
ИСПОЛНЕНО: бУдет и. буде зроблено 0; 
ИСПОЛНЙТЬСЯ виконуватися 0, (чим) пере¬ 
повнюватися, /- душуі налива-; -яется викону¬ 

вано 0; 
-йся/-мй 1. що виконується, сповнюваний /пе¬ 
ре-/ 0; 2. (-річницю) що мина 0, пк близькій, 
настУхший, прийдешній; вскбре -я о. не за го¬ 
рами, рк от-от-Отній; -я сегбдня (- свято) сьо¬ 
годнішній; 
ИСПОЛНИТЬСЯ: -вшийся 0, (сон) справд¬ 
жений, (- дату) щОйно минулий. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: по -нии вйкориставши. 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ використовувати, послугову¬ 
ватися, користува-, користати/ся/ /дк с~/ з чого, 
(рештки) утилізувати, зужиткОву-, (засіб) пра- 
кгикува-, бра- /взя-/ на озброєння; вдаватися 
/вді-/ до, пускати /пустй-/ в діло, (собі на ко¬ 
ристь) доі- /дк вй~/ кого; и. возмбжность не 
промину- нагоди; и. нестабільную ситуацию 
ловй- рйбку в каламутній воді; не н. пуска- 
/пустй-/ за вітром; 
—й що /мн хто/ використовує 0, з-й /зг-й, радій, 
готОвий/ скористатися/ з, звиклий /с-и/ корис- 
тати/ся/ з, користувач, утилізатор, ф де утилі¬ 
зують [цех, -й мусор цех, де у. сміття] ; -й в ка- 
честве з-й вживати як; -й возмбжность радий 
нагОді; -й по назначе'нию © використовуючи, 
як призначено; -й свбйства користань із влас¬ 
тивостей; -й служббное положение шукач кО- 
ристей на службі; -й мбтод практикант спо¬ 
собу, що практикує спОсіб; 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ використати, зужиткува- 0; 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ використовуватися 0; 
не и. дармувати; 
-йся/-ий уживаний, використОву-, зужиткОву-, 
практико-, утилізО- 0, пк ужиткОвий, о. уже в 
ділі /в робОті, в дії/; -я по назначбнию у ділі як 
призначено; не -я гулящий, невживаний, безу- 
житкОвий, ф мертвий [не -я фонд м. фонд], ск 
гулій- [гуляйполе]. 

ИСПОЛЬЩИКу. половйнник. 
ИСПРАВЙТЕЛЬНЬІЙ попрйвчий. 
ИСПРАВЛЙНИЕ поправа; и. служби з" служ- 
бйстика. 

ПОПРАВЛЯТЬ лагодити, лади-, справля- /на-/, 
ремонтува-, о. лата- діри; и. дблжность бу- на 
посаді, обійма- посаду; 
—й що /м“ хто/ лагодить +, зайнятий направою, 
здатний направити, ремонтер, направляй /ви-/, 
лагодильник, пк лагодильний + %; -й дблжн¬ 
ость на посаді; 
ИСПРАВИТЬ направити 0; 
-имьш легко виправлюваний 0, пк поправ-, © 
випрів-. 
ПОПРАВЛЯТЬСЯ направлятися 0; 
-йся/-ьш ремонтОваний, направлю-, лагодже¬ 
ний, правле- 0. 

ИСГІРАВНО /-НЬІЙ/ акуратно /-ний/. 
ИСПРАЖНЕНИЯ да каки. 
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ИСПРАЖНЯТЬСЯ випорожн/ягися, ~яги шлу¬ 
нок, да кйка-, в. арі-; 
-йся випорожнюваний, зайнятий -енням шлун¬ 
ку, в. серун. 

ИСПРАШИВАНИЕ фР клопотання; и. креди- 
тов к. про кредити. 

ИСПРАШИВАТЬ к" просити, клопотатися про 
що, запрошувати; 
—й = ходатайствующий. 

ИСПУГ: бьіть вне себя от -та перелякатися на 
смерть; от -та з (ііере/ляку. 

ИСПУСКАТЬ випускати, (звуки) видав і-, (за¬ 
пах) видиха-; и. аромат сходи- пахощами; и. 
пар парува-; н. свет світитися; 
—й що /м" хто/ видає 0, пк ф‘ випромінний, е- 
місій- + %; -й аромат запашний, пахучий, запа¬ 
хущий, о. із запахом; -й вздох = вздьіхающий; 
-й вопль /крик/ = вопя-; -й дух = умираю-; -й 
пар що парує, повитий парою /клубами пари/; 
-й свет = светящийся; -й стон = стонущий; 
-ьій (звук) видаваний, (- світло) випроміню-; 0; 
ИСПУСТЙТЬ: и. запах видихатися/; 
-вший з. (- сіно +) видиханий, вже без запаху. 

ИСПЬІТАНИЕ (чого) пробний камінь для чого; 
для -ия на пробу; 
ИСЖІЬІТАШЇЯ (труднощі) поневіряння. 

ИСПЬІТАТЕЛЬ випроббвець. 
ИСПЬІТАТЕЛЬНЬІЙ пробний, випрббуваль-, 
випроббвчий [и. срок в. період]. 

ИСПЬІТУЮЩИЙ (погляд) пильний, допйтли- 
вий, запйтли-, сторожкйй, с. інквізиторський. 

ИСПЬІТЬШАТЬ випрбб/овУувати, роби- іспит, 
піддава- пробі, бра- на пробу, (муку) терпі-, за- 
знава-, (знегоди) ма-; п. конфуз не зна- на яку 
ступи-; и. на про'чность фР прббува- на зуб; и. 
невзгбдьі /лишения/ поневірятися /дк попо-/; 
и. недостаток /нужду/ відчувйти брак /потре¬ 
бу/; и. радость раді- серцем; и. свою судьбу 
гратися з вогнем; и. судьбу гратися з долею на¬ 
впереваги; не и. недостатки в чем мати досить 
чого; не и. нуждьі ни в чйм ма- все, що трбба; 
-ает чувство облегчения кто о. розвиднюєть¬ 
ся на серці кому; 
—й 1. що їм" хто/ випробує 0, зайнятий прббою, 
з-й вгіпробувати, с-и випробу-, випробувач, до¬ 
слідник, рк випроббвець, пк випроббвчий + %, 
2. що Імн хто/ зазнає 0; -й влечение = вле- 
комьій; -й влия'ние /воздействие/ під вплйвом 
/дією/; -й голод и холод голбдний і холбд-, в 
голоді і в хблоді; -й жа'яаду спраглий; -й лише¬ 
ния поневірюваний; -й наслаждеиие /удовб- 
льствие/ = наслаждающийся; -й недостаток 
© відчуваючи брак; -й нужду тбчений злгідня- 
ми + нуждающийся; не -й недостатка в чем 
забезпечений чим; не -й нуждьі нн в чем за- 
безпече- усім, чим треба, © усе йому й є; 

-йся/-туемий 1. випробуваний, досліджу- 0, (у- 
чень) екзаменб-, пк підіспиггний; 
-йся/-тьіваемьій зазнаваний, звіду-, зажй-, від- 
чу-, пережгі-, пізна- 0; 
ИСПЬГГАТЬ витерпіти 0, (погане) вйпи- ківш 
гіркбї; и. веролбмство наковтатися гачків; и. до 
конца (кепське) о. випити до дна; и. на себб /на 
сббственном бпьіте/ зазна- /відчу-/ на власній 
шкурі; и. на прйктике спрактикува- /ви-/; и. 
превратности жйзни /судьбьї/ бу- на коні й 
під конем; и. счастье зазна- щйстя; 
-вший что вже знайбмий з чим, (голод) попо¬ 
мучений чим, (горе) навчений /битий/ чим, і. ді- 
знавбць, 0; -й влечение відчувши потяг; -й на 
своїм горбу що вйтерпів на власній шкурі, 
знайбмий з власного досвіду; -й наслаждеиие 
зазнавши втіхи; -й нужду попотбчений злидня¬ 
ми; -й удовбльствие от втішений чим; 
ЙСПЬІТАННЬІЙ (пережитий) зазнаний /ді-/. 

ИССЕКАТЬ висікати, вирізьблювати, (капусту) 
шаткувати; 
ИССЕЧЬ: и. в капусту посікти на локшину; 
ИССЕЧЕШШЙ пошаткбваний, обшмйга- 0. 

ИССЛЕДОВАНИЕ & (мала розвідка) рбзвідоч- 
ка; без -ия вопрбса нельзя... не дослідйвши 
пйтйння, не мбжна... 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ок дбслідчий. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСТВО дбслідницто. 
ИССЛЕДОВАТЬ досліджувати, вивча-, аналізу- 
ва-, студіюва-, експериментува-, стави- дбслі- 
ди, (надра) розвідува-, (глибше) глйбше копа-; 
—й що їм" хто/ досліджує 0, для дослідження, 
зайнятий -ям, дослідник, експериментатор, роз¬ 
відник, пк дослідний, дослідницький, розвід¬ 
ний, розвідувальний, дослідпивий + %, © с-и ♦; 
-йся/-ьій досліджуваний, студійб-, розвіду- 0, 
пк підцбслідний, о. признане- на досліди. 

ЙССТАРИ спрадавен. 
ИССТУПЛЕНИЕ п° несамовитая; до -ия до без- 
пам’яті /упаду/, © аж очі рбгом лізуть /поліз¬ 
ли/. 

ИССЯКАТЬ висихати, вичерпуватися, /- сили) 
танути, (- джерело) р. висбчуватися; 
—й/-ьш що вичерпується 0, вичерпуваний, висо¬ 
чу-, пк вичерпний, о. майже вйчерпаний, на ме¬ 
жі зникнення; 
ИССЯКНУТЬ фр вигаснути 0; 
-якший висохлий, вйчерпаний, вйсоче-, 0. 

ИСТАСКИВАТЬ; ПОИСТАСКАТЬ попошмб- 
ргати; 
ПОИСТАСКАШШЙ попошмо'рганий. 

ИСТЕКАТЬ витікати, випливі-, (строк) вихб- 
ди-, (час) мина- збі-, гая-; и. крбвью кривави¬ 
тися, збігати /сплива-/ кров’ю; 
-й/-іемьій 1. що витіка 0, випливаний, с-и ви¬ 
тікати, 2. що мина 0, закінчуваний [-й в зтом 
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году з. цей рік], 3. що /ж" хто/ сплива, оплива¬ 
ний; -й крбвью опливаний кров’ю; 
ИСТЕЧЬ: -екший що минув 0, пк вйгеклий, 
(час) мину-, збіг-, згаяний, б; -й крбвью зне- 
крбвле-. 

ИСТЕРИКА: до истерики (хотіти) аж-аж-аж, 
що аж, так, що ну. 

ИСТЕРЙЧЕСКИ (кричати +) не своїм голосом; 
ИСТЕРЙЧЕСКИЙ гістерйчний, нервовий, не¬ 
самовитий, с. божевільний; & гістерій-, с° істе- 
рйч-. 

ИСТЕРЙЯ гРн гістерія. 
ИСТЕЧЕНИЕ фР кінбць [до -ия србка до кінця 
терміну] за -ием србка через кінець терміну; с 
-ием врбмени з бігом /г. уплив-/ часу; по -ии 
србка /гбда/ як вййде термін /рік/, як минув 
термін /рік/; по -ии некоторого времени трохи 
згбдом. 

ЙСТИНА фР рація [іто соответствует -не в цьб- 
му є р.]; и. в послбдней инстанции остаточна 
істина, ок остання крапка над ‘і’; в зтом єсть 
доля -ньі жґ воно трохи й правда. 

ИСТЛЕВАТЬ зотлівати /ви-, пере-/, тлі-, поро¬ 
хнові-; 
—й що тліє 0, перетлівавші, майже зотлілий, 
покйнутий тліти; 
ИСТЛЕТЬ перетліти, спорохняві-, взятися тлі¬ 
нню 0; 
-вший зотлілий /ви-, пере-/, спорохвняві-, взя¬ 
тий тлінню, порохнявий, 0. 

ИСТОКИ джерела, кбрені, фР коріння [и. Отого 
явлбния к. цього явища]. 

ИСГОЛКОВЬІВАТЬ витлумйчувати, тлумачи-, 
(сни) відгадува-; 
—й що /ж" хто/ тлумачить 0, з-й витлумачити, 
звщотий /с-и/ тлумачи-, тлумач, (- сни) відгадь¬ 
ко, к" відгадник, пк тлумачний + %; 
-йся/ ьій тлумачений, витлумачува-, витовкма¬ 
чу- /роз-/, (сон) відгаду-. 

ИСТ ОНЧАТЬСЯ тбншати, витбнчуватися. 
ИСТОРГАТЬ викидати, виверга-, (звуки) видо- 
бува-, видава-; (вирива-) видирй-; (сльози) вик¬ 
лика-; и. слезьі у кого гі° проби- сльозбю кого; 
—й 1. извергающий, 2. що /ж" хто/ видира 0, р-й 
видерти, звгіюпш видира-, рвач, рваль, (звуки) 
вгідобувач, видавач, 3. що /ж" хто/ виклика 0, з-й 
викликати, охочий виклика-, збудник, приз¬ 
відець, спричйнник; -й слезьі збудник сліз; 
ИСТОРГНУТЬ (сльози) видобути, (зі себе) ви- 
лони-; 0; 
-гший, -гнувший б; 
ИСТОРГАТЬСЯ (з гурту) виламуватись; 0; 
ИСТОРГНУТЬІЙ вйдобутий 0. 

ИСТбРИК & доістбрик /= фахівець із доісторії/. 
ИСТОРЙЧЕСКИЙ (виняткової ваги) епохаль¬ 
ний. 

ИСТбРИЯ ок літописання, фР бувальщина, (ви¬ 
гадана) „якбитолбгія”; & доістбрія, історійка, 

ИСТОЧАТЬ виливати /роз-/, лгі-, лля-, точи-; и. 
аромат схбди- пахощами; и. свой милости на 
кого огріва- своєю ласкою кого; 
—й що- /ж" хто/ вшгава +, готбвий вилити, пк ще¬ 
дрий на що, ск -точивий [-й миро мироточй- 
вий]; -й аромбт = испускающий а.; -й свой 
милости па щбдрий своєю ласкою до, мгілос- 
тгівець /добродійник/ чий; -й слезьі 1. льющий 
с., 2. сльозоточивий, к"сльозогшний; 
ИСТОЧАТЬСЯ виливатися 0, (- події) мати 
місце, (- розмову) плестйся; 
-йся/-ьій виливаний /роз-/ 0. 

ИСТбЧНИК (знань) крішйця; & праджерело; 
неиссякаемьій и. богатства золоте дно; и. до¬ 
ходе © жива копійка; из неналежного -ка (ді¬ 
знатися) ж. „під церквою”; ббза -ов джерель¬ 
на база. 

ИСТбШНЬІЙ: и. крик роздерй-душу-кргік. 
ИСТОЩАТЬ1 (тіло) випбщ/увати, виснажу-; 

—й що /ж* хто/ ~ує 0, покликаний /з-й/ висна¬ 
жити, пк виснажливий; 
ИСТОЩЙТЬ: -вший б; 
ИСТОЩАТЬСЯ виснажуватися 0, (- ґрунт) 
пісніти, -уватися; 
-йся/-ьій що вилощується 0, виснажуваний, 
випбщу-, (ґрунт) вироблю-, (запас) вичерпу-, о. 
щораз худіший /марні-, пісні-/, на межі вйсна- 
ження /вгічерпа- +/, пк вичерпний, © доходйга, 
здохляк; 
ИСТОЩЕННЬІЙ вилощений, г. недожйвле- 
ний 0. 

ИСТОЩАТЬ2 > ТОЩАТЬ. 
ИСТОЩЕНИЕ вйпощення +, ± ИЗМОЖДЕ- 
НИЕ; на гра'ни -ия © доходяга. 

ИСТРЕБЙТЕЛЬСКИЙ ок нищительський. 
ИСТРЕБЛЕНМЕ заглада, п° вгігуба, фР потіла, 
наруга, пбїд. 

ИСТРЕБЛЯТЬ нгіщити, іубй- вибавля-, вингі- 
щува-, вигублю-, викоріню-, (людей) вимордб- 
ву-, вибивіти, видушу-, г. масакру-; 
—й що /ж" хто/ нищить 0, звиклий винйщувати, 
з-й /готбвий/ вйнищи-, зайнятий вйншценням, 
винищувач /з-/, нйщйтель, викорінювач, губй- 
тель, вигубник /з-/, душогуб, пк нищівнйй, знй- 
щуваль- /ви-/, вигубчий /з-/, вибав-, вигубливий 
+ %, б геній нйщення; 
-йся/-ьій нищений, виншцува- /з-/, викоріню-, 
вигублю-, вимордбву-, вибгі-, масакрб-; 
ИСТРЕБЙТЬ фР вйпущити, б. стеребй- 0. 

ИСТУКАН: как и. (стояти +) задубіло; си¬ 
діть, как и. сидіти як засватаний /-на/; стойт, 
как и. стоїть, як мальбва-; 

ИСТЯЗАНИЕ ок замучування. 
ИСТЯЗАТЬ катувіти, мордува-, тортурувй-, му- 
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чи-, бра- на муки, смажи- на повільному вогні, 
здирі- шкуру, заливі- сапа за шкуру; 
—й що /м" хто/ катує 0, звиклий /поставлений/ 
катувати, з-й /готОвий/ вймучи-, кат, мучитель, 
катюга, ніпюд, бузувір, шкуродер, лк5тий звір, 
майстер тортур, інквізитор, пк шкуродерний, 
лютий + %, пі мучающий; 
-ьш катований, мордо-, тортурО-, підда- мукам 0. 

ИСХАЖИВАТЬ виходжувати; 
ИСХОДЙТЬ о. попоміряти /ногами/; и. что 
попоходй- по чому. 

ИСХОД (змагань, виборів) г. вйслід, фР спад [на 
-де нОчи на спаді /скінчу/ ночі]; на -де на скін¬ 
чу на -де дней на схйлі віку. 

исходйть1 виходити, (- час) збіта-, /- запах) 
іти, литися, розливі-; и. из чего грунтуві- на 
чому, ф. відштбвхува- від чого-, и. из души ф. 
перти з нутра; -дя из на підставі /грунті, базі/; 
—й 1. що виходить 0, пк вихіднйй, (баланс) кін¬ 
цевий, 2. (запах) що йде 0, поппірюваний, роз- 
лгі-, 3. що ґрунтується 0, грунтований; 
-й из на підставі; -й из достовірного истбч- 
ника вірогідний; -й из предположіния ґрун¬ 
тований на припущенні; -й от кого одержаний 
від. 

ИСХОДЙТЬ2 вйходити; 
ПОИСХОДЙТЬ2 попоходити, попоміряти но¬ 
гами. 

ИСХОДНЬІЙ (- стадію) матірній; (пункт) від¬ 
оравшій, відправний; н. пункт фР пусковйй 
/старто:/ майданчик. 

ИСЦЕЛЙТЬ цілити, гОї-, лікува-, відживля-, 
(враз) зніма- рукОю; 
—й що /м" хто/ гоїть 0, для лікувіння, зайнятий 
-ям, з-й зцілйти, цілгітель, лікар, ж. ескулап, пк 
/засіб! цілющий, бальзамний, лікувіль-, поміч- 
нйй від, /аромат/ бальзамін-, ф р живлющий, /- 
воду/ е. живйй; -й душу душоцілкіщий; 
-йся/-ьій лікОваний, гОєний 0; 
ИСЦЕЛЙТЬ: -нмьій легко гОєний 0, вигОй-, 
вилікОв-, уР зцілен-. 

ИСЧАДИЕ: и. Ода дитя /виплід/ пекла. 
ИСЧЕЗАТЬ зникати, щезі-, тану-, гйну-. ітй на 
прОпасть /прахом/, зника- як сніг навесні, (- 
слід) пропада-, губгітися, о. оберті- в ніщО, роз¬ 
чині-у прОсторі, (помалу) перевОди-, (з голови) 
вивітрюва- Ід. з-/, о. вигасати, тіка- в пісОк, жР 
утіка- [и. с глаз у. з очей]; и. нз поля зрения 
зника- з очей; -ает разлйчие стираються межі; 
& с. зникати блгіскавкою; 
—й що /ж" хто/ зника 0, зникбмий, запропагцу- 
ваний, вивітрю-, приречений пропасти, майже 
знйклий, на межі знйкнення, обОртаний у ніщО, 
пк запропасливий, /- тіні/ роздаваний, тінучий, 
(хутко) минущий; -й в толпе проковтуваний 
юрбОю; -й из памяти забуваний, вивітрю-; -й с 

горизОнта вже мійже за Обрієм; -й с лица зем¬ 
ля /со світа/ майже знйклий з лиці землі; не -й 
вічно присутній; 
ИСЧЕЗНУТЬ запропаститися, канути в вОду 
/Лету/, мов крізь зімлю пітй /провалитися/, пі¬ 
ти за водОю /вітром/, відійпі в небуття, (по)ді¬ 
тися [и где всі -зло? де все й -їлося?], ф. зли¬ 
няти, здимі-, запропас-, р. знебутися, пощезну¬ 
ти, 0. послизну-, (- слід) заніс-, ізслйзну-; исчіз 
кто одвіяло кого-, и. без следа /бесслідно/ як у 
вОду вніс-, пропас-, як руді миші /-ді -ша/, 
знйкну-, як булька на воді; и. вдали відцалені- 
/з-/; и. в толпі загубгітися між натовпом; (з о- 
чей) зникнути з очій кому; и. с конца'ми пітй 
як голка в сіно; бесслідно исчіз кто мов коро¬ 
ва язикОм злизала кого; 
-ни! (з очей) згинь-пропадй!; 
-вший запропалий, знгік-, щез-, Й; -й вдали 
віддаленіший. 

ИСЧЕЗНОВЙНИЕ запропащення. 
ИСЧЙРПЬІВАТЬ вичерп/увати, (сили) висОту- 
ва-, (гроші) вибира-; 
-й що /м" хто/ вичерпує 0, зг-й вйчерпати, пк /- 
зміст/ вичерпний, всебіч-, пОв-, вичерпливий, 
якнайповніший, якнайдокладні-; 
-ающе вичерпно 0 —► —й о. до найміншої де¬ 
талі; 
ИСЧЕРПЬІВАТЬСЯ -уватися 0, /- сили) та¬ 
нути, не ставі-, (- запас) вихОди-; 
-йся що тіне 0, вичірпуваний, вибйра-, висОту- 
ва-; 
ИСЧЕРПАТЬ (сили) вгісотати 0; 
-ьій вичірпний, ок вичерпінний; 
-авший(ся) 0; -йся вгічерпаний, вйсота- 0. 

ИСЧИСЛЕНИЕ фР обрахунок [рублевое и. о. в 
рублях]; в рублівом -ии обчйслений в рублях. 

исчислягь обчйсл/ювати. обрахОву- /ви-/, 
вичйслю-, вичислити, (пудами +) подаві- /фік- 
суві-, запйсу-/ в пудах +; и. свой опьіт годами 
мі- за плечйма рокй; 
—й що /м" хто/ лічить 0, з-й ~ити, с-и ~юва-, 
для ~ення, зійнятий -ям, рахівнгік, ~ювач, -да¬ 
вальник, (річ) лічйль-, пк лічильний, -даваль- + 

%; 
-йся/-ьій обчйслюваний /ви-/, обрахОву- /ви-, 
пере-/, рахО-, перелічу-, лічений 0; -мй пуда'ми 
подіваний /запйсу-/ в пудіх; 
-ймьій лігко обраховуваний 0, пк злічен-, зчис- 
лен-. 

ИТОГ: и. труда дОрОбок, о. зажинок; в конечн- 
ом -ге після всьОго; по -ам чего як підсумок 
чого. 

ИТОГОВЬІЙ сумірний. 
ШПАК & ішачура. 
ИШАЧИТЬ ішічити, о. не покладі- рук, робгі- 
як віл /тріктор/, пір- плуга, тягну- вОза, р. гару- 
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ва-, ± ВКАЛЬЮАТЬ; 
—й що /мн хто/ ішачить 0, звйкпий ішачити, 
ішак, о. день і ніч у роботі, тягловйй кінь /віл/; 
НАШНАЧИТЬСЯ попогнути спйну 0. 

ИЩЕЙКА слідопгіт, слідчий пес. 

К 

К, КО 4? для [прйнял к исполнению прийняв д. 
виконання], на [к зтому толкает что на це 
штовхає; слепбй ко всему сліпий на все]; к 
дождю (- погоду) на дощ; к луншему на краще; 
ни к чему ні на що; к ноге! в“ до стопй кріс!; к 
но'чи під ніч; к пя'ти годам (засудити) на п’ять 
років; к самому худшему (готовий) на найгір¬ 
ше; к тому же та й те, ще й [он к тому же врач 
він ще й лікар]; к худшему на гірше; к чему на 
що [всй складьівалось к тому усе складалося 
на те], г. чому [приглядатись чому]. 

-КА ок -бо [подождгіте-ка пождіть-бо]. 
КАБАК б° гарбуз. 
КАБАКОВИЙ гарбузовий. 
КАБАЛА <(/ зашморг. 
КАБАН: дйкий к. вбпер; & кабанчик. 
КАБИНЕТ & кабінетах, кабінетище. 
КАБЛУК: под -6м (у неї) під пантбфлею, (не в 
неї) під п’ятою. 

КАВАЛЕР молодйк. 
КАВАЛЕРЙЙСКИЙ вершницький. 
КАВАЛЕРИЯ кіннота. 
КАВАРДАК = БЕСПОРЯДОК. 
КАВЕРЗНИЙ заковйчний. 
КАВЬЇЧКИ: взятьій в -ки залапкбваний [слово, 

-ое в -ки залапкбване слово]. 
КАДЙТЬ кадйги, курй-; (їм) звелгічува- їх, кадгі- 
тиміям /фіміам/ їм; 
--Й що /м“ хто/ кадить 0, радий накадйти, ка¬ 
дильних, ок кадій, пк кадйльний. 
КАДКА цеббр. 
КАЕМКА > ОКАЕМКА. 
КАЖДЬІЙ & щокбжний; к. по-сво'ему с умб 
схбдит кожен дуріє на свій лад, кожен має свої 
прймхи /в. бздури/; на -ого на брата; на -ой 
странйце щосторінки; в -ом нбвом кадре що- 
новбго кадру; с -ьім гбдом (менше +) що рік, 
то; всем и -ому (дати) кожному одному; всех 
и -ого кбжного однбго; в -ом нбмере щонбме- 
ра, щочислб. 

КАЗАРМА кошара. 
КАЗАРМЕННЬШ казармовий. 
КАЗАТЬ; СКАЗАТЬ сказати, У’ проректгі, (не¬ 
влад) ляпну-, ббвкну-, (різко) рубну-, (мамі) по¬ 
жалітися, (слово) вгіголосити, (на кого) нагово- 
Рй-, накапа-, донести; & скаже, як косою вкос¬ 
ить; нечего с. нічбго не скбжеш; нема що ♦; 

так с. окґ як той казбв, д. ти б казбв; -й(тє) по- 
жалуйста ? скажй[іть] на милість, подумаєш!; 
скажи снасйбо маєш щастя [с. с., что жив м. 
щ., що живйй]; что скажет, бели... що буде ка- 
збти, як...; я Вам скажу вт скажу я Вам, хоч вір¬ 
те, хоч - ні, повірте; с. то и то всЄ равнб, что 
не с. ничегб ♦ те й те все одно, що не с. нічбго; 
СКАЗАНО: не в обгіду /гнев, укбр/ будь с. не 
мій(те) цих слів за зле. 

КАЗАТЬСЯ здаватися, ок виглядати [-жетея, 
здесь -ає, що тут]; -жетея р. гадається; 
-жущийся що здається 0, гйданий, пк уяв-, фік- 
тйв-, ілюзбр-, г. сповйд-, позір-, о. на вигляд; 
-йся вечностью довгий як вік. 

КАЗЕЕШОЬІЙ 4? державний, (у зброї) іузовгій; 
на к. счбт коштом держави /скарбу/, держав¬ 
ним кбштом. 

КАЗНА зг скарб. 
КАЗНАЧЕЙ у. скарбник, скарбничий. 
КАЗНАЧЕЙСКИЙ (білет) державної скарбни¬ 
ці, (вексель) від скарбниці. 

КАЗНАЧЕЯ ж' скарбнгіча, жґ скарбнгічка. 
КАЗНИТЬ страчувати, карб- на горло /смерть/, 

—й що /мн хто/ страчує 0, кат, каратель, з. кар¬ 
дані, пк каральний (ш горло/, карательний; 
КАЗНЙТЬСЯ мучити /карб-/ себб, мучитися, 
карбтися (в душі); 
-ймьій (не на горло) караний, (на горло) стрб- 
чува-, стрбтбнець. 

КАЗНОКРАД рк скарбокрбд. 
КАЗНЬ кбра [егйпетская к. єгйпетська к.]; 

смертная к. кбра ембрти /на гбрло/. 
КАЗУС 4? штука. 
КАИНОВ (задум) душогубний, зарізяцький, 
смертонбсний. 

КАЙМИТЬ лямувбти, облямбву-. 
КАК аж [стою, аж тут хтось...]; к. бьі легкб не 
давблось хоч як легко дабться; к. бьі не хоч як; 
к. бьі не так та ба, де ж пак!, нема дурних!, ? 
аякже!, сподівбйся!; к. бм нн делал хоч як /хай 
як/ робить [к. бьі нн упрашивал х. як про¬ 
сить]; как бьі то нй било хай там як, (чи) сяк 
чи так, як не є, що не кажіть; к. би іто мог 
бить он? де ж би це він?; к. би я мог сме- 
йться? де ж би я сміявся?; к. Вам /тебб/ угбд- 
но вбля Ваша /твоя/, як собі хочете /-еш/; к. 
вдруг аж нарбз; к. видно мабуть, пбвно; к. до- 
лжнб бить як має бути; к. же так? як таки 
так? к. и нб бьіло кого наче лизень злизбв; к. 
можно бьістрбе /глубже, ра'ньше/ чимшвидше 
/чимглйб-, чимрбн/І/-/, к. якшввдше /якглйб-, 
якрбн/І/-/; к. можно чбще чимчастіш; к. нель- 
зй лУчше як не має бути краще, 4? в самий раз; 
к. ни хоч як /там/ [к. ни крутіі х. як крути]; к. 
ни досбдно + хоч як прикро +; к. ни бодрйсь х. 
як бадьорйсь; к. посмотрю коли подивлюсь; к. 
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придется як буде; к. раз ок аж [зігнув аж уд- 
вбє]; к. скоро коли; к. так? а то як?, фР де ж?; 
к. так мо'жно як таки [к. т. м. оставлять без 
присмбтра? як таки лишати без дбгляду?]; к. 
тблько щойно [к. т. приеду щ. прищу], скбро- 
но, скоро [к. т. он скажет с. він скйже]; а к. 
же! Р еге ж!, якраз!, фР де ж пак! [Чвйнится: а 
к. же! Ефрейтор! Чваниться: де ж пак! Єфрей¬ 
тор!]; а к. загорались глаза у кого треба було 
бачити чиї очі; ну, к.? то й як?; а тьі к, думай? 
а ти думав?, авжеж не як. 

КАК-НИБУДЬ (абияк) фР як Бог пошле. 
КАК-НИКАК як не є. 
КАКОВ: к. пастух, таковб и стадо який пастух, 
така й череда; к. привет, такбв и ответ яка 
шана, така й дяка, який „Добридень”, таке й 
„Доброго здоров’я”. 

КАКОЙ: к. бьі (то) нй бьіл © хай якйй буде [к. 
бьі злой нй бьіл хай якйй злий буде]; к. же 
якйй то; к. ни єсть якйй не є, хай якйй; к. у- 
гбдно будь-який, якйй хочеш, хоч /хай/ я.; ка- 
кбй ужас /стьід, мерзость, гбд- +/ е“ це ж тре¬ 
ба!; вот к.! он який!; ни в какую хоч убйй, хоч 
ти вмри; -йм тьі бьіл, такйм тьі н остался я- 
кйй (та) був, такйй і дбсі; ни за -йе блага /де- 
ньги, сокрбвища, коврйжки/ нізащо в світі; 
черт знает к. гд яке-таке казна-що. 

КАКОЙ-ЛИБО: к.-л. другбй який гінший. 
КАКОЙ-НИБУДЬ з" якййсь там [не к.-н. оббр- 
вьіш /замухрьішк-а, захудальїй/ не якййсь 
там драб /шибздик, затрушений/]; не в к.-н. ку- 
дй твоє діло [одет не в какбе-нибудь тряпье 
Убраний к. т. д.]; не к.-н., а аж [запосів аж пер¬ 
ший ряд]; хоть к. абгіякий; йли еще к.-н. фР 
абощо [красний и. е. к.-н. червбний аббщо]. 

КАКОЙ-ТО: какбй-то же якгійсь-то [дблжен 
бить какбй-то же порядок має бути якййсь-то 
лад]. 
КАК-ТО фР аж ось, якбсь [к.-то в одйн пре¬ 
красний день аж ось однбго разу]; к.-т. же я- 
кбсь-то [к.-т. же обойдбтся я.-т. буде]; к.-т. раз 
аж якось [кйк-то раз я сльішу аж якось я чую]. 

КАКТУС & кактусик. 
КАЛАМБУРИТЬ ~ити, гра- словами, прикла¬ 
да- прйкладки; 
—й що /ж" хто/ ~ить 0, готовий закаламбурити, 
звгікпий ~и-, майстер /меткйй до/ каламбурів, 
каламбурист. 

КАЛЕЙДОСКОП (безліч) віяло [віяло шляхів]. 
КАЛЕКА ж' калічка. 
КАЛбНЬШ: -ое железо фР гаряче залізо /д! ВЬІ- 
ЖИГАТЬ/. 

КАЛЙЧИТЬ калічити, нівечи-; 
—й що /ж" хто/ калічить 0, готбвий /з-й/ скалі¬ 
чити, калічник, костолбм, (сам себе) саморуб, 
/на війні/ самостріл, пк костолбмний; 

ИСКАЛЕЧИТЬСЯ: -вшийся скалічілий; 
ПО»»»СЯ ушкбди- себе, гР“ скалічі-, ста- /зро¬ 
битися/ калікою; 
-вшийся скалічілий, 0. 

КАЛИБРОВАТЬ: —й що /ж" хто/ калібрує, з-й 
відкалібрувйти, для калібрування, зайнятий 
-ям, калібрувальник, пк = %; 
-йся/-ьій калібрбваний. 

КАЛЛИГРАФИЯ краснбпис. 
КАЛОША: старая к. © старий баняк. 
КАЛЬКУЛ/ИРОВАТЬ: —й що /ж" хто/ ~ює, по- 
клшсаний скалькулювати, -ювальник, для ~яції, 
зайнятий -ією, (річ) ~ятор, пк -яційний + %; 
-мй калькульований. 

КАЛЬЦИФИКАЦИЯ звапнення /-іння/. 
КАЛЯКАТЬ балакати, гомоні-, гутори-, базіка-, 
теревени-, перекидатися словами, н3 галу-балу, 
балу-балУ; 
—й що /ж" хто/ гугорить 0, охбчий до гутірок, 
балакун, базіка, © усе галу-балу та галу-балу. 

КАМЕДЬ іУма, с° гума. 
КАМЕНЕТЬ кам’яніти, камені-; 

—й що кам’яніє, майже /мало не/ скам’янілий, 
© кам’яніючи. 

КАМЕНИСТЬІЙ (вигляд лиця) г. боввануватий. 
КАМЕННЬШ: к. уголь г. тверде вугілля. 
КАМЕННОУГОЛЬНЬІЙ г. твердовутільний. 
КАМЕНЬ: с -нем на сбрдце з важким серцем; 

-ни в печени пб камінь печінбк; -ни в пбчках 
камінь нирбк; под лежачий к. вода не течет 
під лежачий камінь вода не біжить; 
КАМНИ: к. развалин грузи. 

КАМНЕСЕЧЕНИЕ ма розтин на камінь /на вй- 
лучення каменю/. 

КАМЛАННЯ (військова) виправа; & пк *кампа- 
нійний. 

КАМУФЛИРОВАТЬ > МАСКИРОВАТЬ. 
КАМУФЛЯЖ о. димова завіса /заслбна/, фіго¬ 
вий листок. 

КАМЧАТКА (глушина) Кудкудаківка [в такую 
глушь? у таку -ку?]. 

КАМЬІШ шувар, очерет. 
КАМЬІШЕВЬІЙ очеретний. 
канАдец ок канадієць. 
КАНАДСКИЙ канадійський. 
КАНАЛ з. перекіп. 
КАНВА (сюжетна) лінія, о. „крива напруги”. 
КАНДЕЛЯБР ставнгік. 
КАНЙКУЛЬІ вакації. 
КАНИКУЛЯРНЬІЙ вакаційний. 
КАНИТЕЛИТЬСЯ марУди/тися, воловбди-, мо- 
рбчи-, розвбди- з, вози- як кіт із салом, марну¬ 
вати час; не к. бра- бика за рбги; 
-йся що /ж" хто/ ~ться 0, звиклий /с-и/ воловб- 
дитися, маруда, марудних, забара, загайко, пк 
марУдливий, забарли-, воловбдистий. 
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КАНУН день перед чим, фР надвечір’я [к. праз- 
дника святкове н.], мн передодні [п. свята]. 

КАНУТЬ (в воду) піти, пірну-, впас-; к. в Лету 
/в вечность/ пітгі /відійти/ в засвіти, жґ пітгі 
під шум, перевестйся на попіл; к. в прбшлое 
відлетіти; как в воду -ул (як) під шум пішов; 
как будто -ул в воду наче за сім земель пішов; 
-вший 0; -й в Лбту фР забутий. 

КАНЦЕЛЯРИСТ іс підписок, жм. писарчук. 
КАПАТЬ крапати /-оті-/, кала- /-оті-/, ляпа-, гд 
цяпа- /-оті-/, пф кап [кран -ает кран кап та кап]; 
не каплет над кем (дощ) за шию не ллє кому; 
—й що кала 0, призначений капати, для капання, 
зайнятий -ям, капальник, пк капальний, крапот- 
ливий, ляпотлй-,© знай, кап та кап; 
КАПНУТЬ (за щось) перепасти 0. 

КАПЕЛЬКА: до /гіослбдней,/ -ки до /останньої/ 
крихти /ьфихтйни/. 

КАПИТАЛ фР кошйка [жить с -ла жйти з -ки]; ос- 
новнбй к. істинні гроші, іста, стовп; уставнбй 
к. устанбвчий к. 

КАПИТАЛ ООБРАЗОВАНИЕ капіталотвбрення. 
КАНИТЕЛЬ (колони) & навершя. 
КАІШТУЛЙРОВАТЬ капітул/ювати /дк с~/, 

здаватися, складати збрбю; 
—й що /лі" хто/ ~ює 0, готовий /зм-й/ скласти з., 
зг-й на капітуляцію, капітулянт, пк капітуляцій- 
ний. 

КАЙЛ ЕОБРАЗНЬІЙ на взір краплі, іфаплйстий. 
КАПЛЯ капка, ляп-, (дрібка) крихта, (сумніву) 

іфгіхта, тінь [без -ли сомнения без -ні с.], фР 
ріска [во рту - ни -ли ні ріски в роті]; как две 
-ли водьі /гіохбж/ бко-в-бко /подібний/; к. в 
-лю бко-в-бко; к. но -ле © кап-кбп та кап-кап; 
по -ле по краллгіні. 

КАПРИЗ: по -зу судьбьі з прймхи /пргімхою/ 
долі. 
КАПРЙЗЬІ забаги, г. вгібаги 0 

КАПРЙЗНИК коверзун, перебендя, с. варйвода. 
КАПРЙЗНИЧАТЬ комизйтися, вередувати, ко- 
верзу-, капризу-, витребенькувати, крутй- нб- 
сом, щука- кістки в молоці; к. при вьіборе чего 
перебирати чим; 
—й що /мн хто/ вередує 0, розвередбваний, 
схгіль- вередувати, вередун, коверзун, вередій, 
вереда, комиза, перебендя, вереднйк, вередуля, 
каприз)/-, с. варивода, пк вередлйвий, забагли-, 
примхли-, комгізли-, химерний; 
ЗАКАПРЙЗНИЧАТЬ розвередуватися 0; 
-вший 0; 
РАСКАПРЙЗНИЧАТЬСЯ: -вшийся розвере¬ 
дбваний 0. 

каптенармус комірник. 
КАПУТ АМБА, гаплик; к. кому /ему, ей/ та й по 
кому /по ньбму, по ній/. 

КАПЮШОН & каптурець. 

КАРА (стягнення) покарання, (дія) покарання. 
КАРАБКАНЬЕ дряпання /теребка-/ /вгбру/, ок 
верходряпство. 

КАРАБКАТЬСЯ теребкатися, видира-, видряпу- 
ва-, д. чаряпка-, (вгору) п’ястгіся, дер- /дряпа-, 
лізти/ /вгбру); 
-йся що їм" хто/ дербться 0, с-и дертися, верхо- 
дряп, верхолаз, дріпець, д'к деручий /угору/, рк 
теребку-, © у русі вгбру, дбршися вгбру; умбло 
-я деручкгій. 
ВСКАРАБКАТЬСЯ вйгеребкатись 0. 

КАРАКУЛЬ смушок. 
КАРАКУЛЕВИЙ смушевий. 
КАРАПУЗ пргіземок, пузанчик, г. карапуз. 
КАРАТЬ карати, о. завдавати кари; 

—й що /м" хто/ кара 0, звиклий карати, радий 
покара-, карбтель, каральник, з. кардащ, п" ка¬ 
ральний [-й меч к. меч], кародай-; -щая десни- 
ца У караюча /кародайна/ десниця; 
-йся/-ьій караний. 

КАРАУЛ: хоть к. кричи хоч ляж та й плач. 
КАРАУЛЬНИЙ: -ое помещение вартівня. 
КАРАУЛИТЬ вартувати, чатува-, стерегти, охо- 
роня-; 
—й що /м" хто/ вартує 0, поставлений на варту, 
поклика- стерегпі, вартовйй, вартівнгік, охорб- 
нець, стброж, пк охорбнчий, о. на вбрті /стійці/, 
на сторожі. 

КАРЕТА (дорожня) ридван. 
КАРЕТНИЙ: к. сарбй возівня. 
КАРИКАТУРА: к. на кого/что ф. теж мені 
хто/що [к. на устбв т. м. статут]. 

КАРКАС (воза) снасть, (конструкції) кістбк. 
КАРКАТЬ крякати, крібка-, (- людей) кирка-, 
роззявля- пельку; 
—й що кряка 0, звиклий крякати, рбдгій закир- 
ка-, крякало, крукало, киркало, © знай, кру та 
ДРУ¬ 

КАР ЛИК кордупель, кордуплик, з" пшбзд-, не- 
дбмірок; & д. карлб. 

КАРЛИКОВИЙ карлувбтий 0. 
КАРМАН: но нбшему -ну на нашу кишеню; не 
по -ну кому не по зубах, не на чию кишеню, 
(купйв би, та/ купйло притушіло, © цінб куса¬ 
ється; держбть в -бне мбти в кишені /в кулаці, 
за пбзухою/. 

КАРМАННЬІЙ (критик) власнохбтній, купле¬ 
ний. 

КАРНИЗ г. /вікбнний/ прймурок. 
КАРТАВИТЬ гаркавити; 

—й що /лР хто/ гаркавить, пк гаркавий, і. гарка¬ 
вець, гаркун, гаркуша. 

КАРТЕЖНИК картограй. 
КАРТЙНА ф. мальовйдло, (панорама) видови¬ 
ще, (фантастична) видиво; ужбсная к.! © не¬ 
хай би мої очі ніколи не бачили!. 
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КАРТИНКА: как к. /как на -ке/ як намальо¬ 
ваний, © вйцяцько-. 

КАР ГИ ІНКИ картенята. 
КАРТОЧКА: почтбвая -ка поштівка. 
КАРТОЧНЬІЙ картяний; к. дбмик хатка з карт, 
п. мильна бульбашка. 

КАРТОШКА: нос -ой кйрпа, бульбастий /буль- 
бува-/ ніс. 

КАРЬЕР: с места в к. просто з мосту, спрожогу, 
з порбга /когоггб/. 

КАРЬЕР А & пк *кар’єристйчний [к. гін]. 
КАРЬЕРЙСТ ф. г. кар’єрбвич, о. ловець чинів. 
КАСАТЕЛЬСТВО дотйчність. 
КАСАТЬСЯ торкати (ся/, дотикатися), (кого) 
стосуватисся до /обходити/ кого, д. тйкатися 
/тйчи-/ (до/ кого /пф тйчеться, тйчився/; (теми) 
зверта- до чого, перескакувати на що, (гґ пф) 
тйкатися [касается тйчеться]; менгі /егб +/ не 
-ается мені /йому +/ мало діла до; кого -ается? 
до кого чарка п’ється?; бто Вас не -а'ется Ваше 
діло - сторона, е‘ це у вашу задачу не входить; 
что -ается менй що до /як на/ мене; не -ается 
кого не про кого [будто ее не -бется наче не 
про неї]; а что касается чего, то фР а що вже 
до чого, то [а ч. к. глаз, то... а що вже до очей, 
то...]; не -ось кого не обходило; 
-йся що стосується до 0, пк причетний /дотйч-, 
стосбв-/ до, п? стосовно до, відносно, щодо [на- 
мбк, -я менй натяк щбдо мене]; а что касается 
кого/чего що ж до /щбждо/; 
-МЙ/-ЙСЯ дотиканий, то'рка-, черка-, зачіпа-, 
стосбва- 0, пк дотикакальний, дотикбвий; 
КОСНУТЬСЯ: бели -бтея чего ж? як до чого 
прййдеться /припаде/; бели бьі -улось якбй до 
чого дійшлбея. 

КАССА: к. взаимопбмощи г. каса самопбмочі, 
жґ самопоміч. 

КАССЙРОВАТЬ ю. касувати, скасбву-, г. уне- 
вйжню-, д. канцелкн; 
--Й що /м" хто/ касує 0, покликаний /зг-й, ра¬ 
дам/ скасувати, касатор, пк касаційний; 
-ьій касований, скасбву-, уневажню- 0. 

КАСТРЙРОВАТЬ кастр/увати, стерилізува-, ви- 
чшца-, валаша-, знепяіднюва-; 
—й що /мн хто/ ~ує 0, покліка- -увати, зайня¬ 
тий ~ацією, ~бтор, валашап, валашальник, ~у- 
валь-, пк валашальний + %; 
-йся/-ьій кастрбваний, знеплідню-, вичгіщу- 0. 

КАТАЛКА (шпитальна) візбчок. 
КАТАЛУЛЬТЙРОВАТЬ/СЯ/ катапульт/увати- 

(ся/; 
—й що !мн хто/ ~ує, призначений катапультува¬ 
ти, пк катапультаційний, для катапультації; 
-йся/-ьій катапультований, змуше- катапульту¬ 
ватися. 

КАТАСТРОФЙЧЕСКИ (бракує) до зарізу; 

КАТАСТРОФЙЧЕСКИЙ: в -ом положений 
кто горйть земля під ногбми у кого. 

КАТАТЬ (тісто) качати, викачувати, (у валки) 
валкува-, (сталь) вальцюва-, (автом) возй-, (е- 
нерґійно діяти) ф. пшари-; 
—й що /мн хто/ кача 0, радий викачати, зайня¬ 
тий качанням, каталь, возій, возільник, вальцю¬ 
вань-, (повсть) шаповал, валяльник, (білизну) 
катальник Ьс: -ниця/, пк катальний, вальцювйль- 
+ %; 
-ьій качаний, кбта-, валя-, вальцьова-. 

КАТАТЬСЯ качатися 0; как сьір в ма'сле к. жи¬ 
ти як у раю; к. на конькбх біта- на ковзанцях; 
к. сб смеху, рва- ббки, лягб- від сміху, реготб- 
до упаду; лкібишь к. - люби и ебнонки во¬ 
зить ліббиш йди- - люби й санчата вози-; как 
сьір в масле -ается як вареник у сметані плава; 
-йся що качається 0, звиклий кататися, запрб- 
шений поката-, пасажир, г. прогулькбвець, о. на 
прбгульці /прогулянці/ + -бій; -я на коньках 
ковзаняр, бігун на кбвзанцях; -я сб смеху © з 
диким /гомеричн-/ сміхом, лягбючи від сміху. 

КАТЕГОРЙЧЕСКИ фР руба. 
КАТЕХЙЗИС г. катехйзм. 
КАТИТЬ котити, суну- кбтом; кати! манджай!; 

-ти домбй! махай додбму!; 
—й що /м" хто/ кбтить 0, покликаний /з-й, зм-й, 
готбвий/ покотити, зайнятий кбтом, котій, пк 
котйльний; 
КАТНУТЬ в. махнути [-ем зб город -ім на 
прирбду /за місто/]. 

КАТИТЬСЯ котйтися, екбчува-, котгіти, сУну- 
кбтом, (- віз) їха-, (- сльози) текти, (- голови в 
бою) леті- з пліч; к. по наклбнной плбскости 
о. скочуватися у прірву; шаром к. як по маслу 
йти; 
-йся що/мн хто/ кбтить(ся/ 0, кочений, екбчува-, 
зм-й /покинутий, с-и/ котитися, (річ) покотьбло, 
о. колоббк, пк коткий, котючий, перекбтистий, 
© кбтом; легкб -я покотючий; -я градом нот © 
піт струмкбм; -я по наклбнной плбскости ко¬ 
чений /екбчува-/ у прірву /по похилій площи¬ 
ні/; -я пбд гору © кбтом з гори. 

КАТОК д. кбвзаниця. 
КА ГОРЖГІЬІЙ ок кбторженний, іс канальський. 
КАТУШКА шпуля, шпулька; на всю катушку 
на весь заряд /диск/, на всю котушку /потугу/. 

КАТУШЕЧКА шпУлечка. 
КАФЕДРА катедра, (проповідника) г. проповідб- 
льниця. 

КАФЕДРАЛЬНИЙ: к. соббр катедра, катедрал, 
с° кафедральний соббр. 

КАЧАЛКА крісло-колйска, к. колиска. 
КАЧАТЬ гойдати, хита-, вихйтува- /роз-/, вигбй- 
ду-, колисати, (головою) крутй-, (утопленого) 
труси-; к. головбй о. кив-кйв головою; к. го- 
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ловбй по поводу чего обцмакувати що; 
—й що /м" хто/ гбйда 0, покликаний /зм-й/ по¬ 
гойдати, звиклий гойда-, для гойдання /помпу- 
ван-/, зайнятий -ям, колисалець /ж' -лка/, (пом¬ 
пою) помпувальник, пк коливальний, колйсаль-, 
гбйдбль-, помпуваль-, р. гойдливий + %; -й го- 
ловбй © кив-кйв головбю, хитаючи г.; 
КАЧАТЬСЯ (без упину) вигбйдуватися; 0; 
-ЙСЯ/-МЙ гойданий, колих-, колйс-, хйт-, похгі- 
тув- /ви-/, помпбв-, пк хиткий, ХИЛИТ-, хитли¬ 
вий, гойдлгі-, погбйдаи-, (човен) перекгідистий, 
© знай хить та хить; 
КАЧНІТЬСЯ хитнутися 0; -ись чашки весбв 
-ись шальки терезів. 

КАЧЕСТВО: в -ве (- живих осіб) в характері, в 
ролі, (- речі) у формі [в -ве приложения у ф. 
додатку]; по -ву якістю; отлйчного -ва о. хоч 
на вйставку. 

КАЧКА (на морі) хитанйна, рк хйтанка. 
КАША (в голові) лемішка; к. во рту у кого мов 
клбччя жує хто. 

КАШЛЯТЬ: —й що /м" хто/ кашля 0, розкаш- 
ляний, душе- /обтяже-/ кбшлем, бухикало, пк 
кашлйвий, о. з кашлем, у нйпаді кашлю, н3 ка- 
хгі-кахй; -й старик старгій з кашлем, кашлйвий 
стариган; 
ЗАКАШЛЯТЬСЯ розкашлятись, закахйкатися; 
РАСКАШЛЯТЬСЯ: -вшийся розкашляний, 0; 
КАШЛЯНУТЬ & кашельнути. 

КАЮК (кому) гаплик, + КАПУТ. 
КАЯТЬСЯ кбятися, розкаюва-, (з досадою на се¬ 
бе) кусати /грйз-/ лікті; 
-йся що /м" хто/ кйється 0, зг-й покаятися, звгік- 
лий кая-, покутник, покаян-, каятник; пк покут¬ 
ній, покаянний, © розкая-, о. з покутою /каят¬ 
тям/ (у серці/; 
ПОКАЯТЬСЯ (визнати вину) повинйтися, фР 
вдари-у груди; 0; 
-вшийся розкаяний, 0. 

КВАЗИ- ніби- [квазиученьїй нібивчений]. 
КВАКАТЬ кумкати, кряка-, крюка-, скрекота-, с° 
квака-; 
—й що кумка 0, кумкало, квакало, скрекотун 
Іж' -туха/, кряка, ьфяківка, © знай кум та кум 
/ква та ква/. 

КВАЛИФИЦЙРОВАННЬІЙ о. підкутий /на всі 
чотйри/. 

КВАЛИФИЦЙРОВАТЬ кваліфікувати, підкб- 
ву-, (дії) розціню-; 
—й що /м" хто/ кваліфікує 0, з-й розцінити, 
звиклий розцінюва-, пк кваліфікаційний + %; 
-йся/-ьій кваліфікбваний, розціню- 0. 

КВАН'ГУЮЩИЙ ф1 квантувальний. 
КВАРТИРА мбшкання, (невелика) малометрйж- 
ка; частная к. ф. приватка. 

КВАРТЙРНЬІЙ (- кризу) житловйй. 

КВАРТИРОВАТЬ мешкати, квартирува-, ви- 
найма- мбшкання; 
—й що /м“ хто/ мбшка, квартирант, мбшканець, 
/по/жилець, з. комірник, пк замбшкалий, о. на 
мешканні, на квартгірі. 

КВАРТИРОВЛАДЕЛЕЦ КВАРТИРОХОЗЯ- 
ИН/ власник квартири. 

КВАСИТЬСЯ кваснути, квасніти, виквашувати, 
кваситися; 
-йся що квасне 0, покинутий кваснути, кваше¬ 
ний, виквашува-, піддава- квашенню, пк квас¬ 
ний; 
-вшийся квашений 0,0. 

КВАСЦЬІ кислий камінь. 
КВАШНЯ © лемішка. 
КВИТАНЦИЯ квиток, г. поквитбвання; по -ции 
на квиток /квитанцію/. 

КВИТАТЬСЯ квитбтися; 
РАСКВИТАТЬСЯ розквитатися, зреваншува-, 
відплати-, бути квйт/и/ [ми квгіти]. 

КЕГЛИ г. круглі. 
КЕМПИНГ шатрування. 
КЕРОСЙНЩИК п. під’їбджувач, підббхту-, під- 
штрикач, підштрикайло. 

КИВАТЬ кивати, хита-, пф кив; 
—й що /мн хто/ кива 0, кивун /ж1 -уха/, © знай 
кив та кив; -й головбй звиклий хитати голо¬ 
вбю, кивун, ф'р покивбн, © кив-кив головбю. 

КИДАТЬ кидати, мета-, шпур ля-, вбрга-, швир- 
га-, пф кидь; 
—й що /мИ хто/ квда 0, звиклий /с-и/ кгіда-, по¬ 
кликаний /зг-й, зм-й/ кину-, кидальник, кидун, 
кидбць, кидій, метальник, швиргун, и" кйдаль- 
ний + %, © знай кидь та кидь; 
-йся/-ьій кгіданий, вбрга-, швйрга- 0; 
КЙНУТЬ: -ули /-уло/ кйнуто; 
ПЕРЕКЙНУТЬ ф. перефутбблити 0. 

КИНЕМАТОГРАФЙСТ працівнгік кіна[б], ф. 
кінорбб, кінбшник. 

КИНЖАЛЬЧИК кинджалик. 
КИНОВАРНЬІЙ рк цинбберний. 
КИНОВАРЬ цинббра. 
КИНОСЬЕМКА фільмування; дблать -ку філь- 
мувати. 

КИНОСЬЕМОЧНЬШ фільмувальний. 
КИНбШНЬІЙ кінбшни[і]й. 
КИШЕНИЕ о* кипінь. 
КИПЕТЬ кипіти, закипати /ви-/, /аж/ пінити/ся/, 
булькотіти, клекоті-, с. кипі- кипнем; п. бурха-, 
бурхоті-, нуртува-, вирува-, (-життя) клекоті-, 
ходй- хбдором, (- пристрасті) ок шкварча-; & 
кипі- життям; к. в котлб варгітися в казані; к. 
страстя'ми колоти-; -бли стра'сти колотйло-; 
—й що їм" хто/ кишіть 0, поставлений /залйше-/ 
кипіти, майже закипілий, у стані кипіння, запі¬ 
нений, віфйтий піною, (у чім) варений, перева- 
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рюва-, пк кипучий, кипл[’]я-, булькотіб-, буль- 
кітлйвий, (казан) (вже) закипілий /забулькоті-/, 
майже закипі-, (- море) розшалі-, розбурханий, 
розгбйд-, розбуруне-, бурхлйвий, (- пристра¬ 
сті) розбуялий, © от-бт закипйть; -й гневом 
розлк5чений, пбйнбтий гнівом; -й страстя'ми 
колотлгівий, колочений пристрастями; -ая водб 
окріп, кипень, вар, кип’яч; 
ПЕРЕКИПЕТЬ (- емоції) відшумувати, вгішу- 
мі-, г. вйшумува-, вгішумитися; 
-вший перекипілий, вйшумі- 0, 0. 
ВСКИПЕТЬ (гнівом) спалахнути; 
КИПУЧИИ гейзерний, (- діяльність) невсипу¬ 
щий. 

КИПЯТЙТЬ (воду) кип’ятити, перевар/юва-; 
—й що /м" хто/ кип’ятить 0, покликаний пере- 
варгіти, взявшись прокип’яти-, перевбрювач, 
зайнятий кип’ятінням, (річ) кип’ятгільник, ик 
кип’ятгільний; 
КИПЯТЙТЬСЯ (- воду) кип’ятитися, перевб- 
рюва-, п. гарячкувати, нервувбтися, г. денерву- 
вб-, о. лізти на стінку, вогнем /прйском/ сгіпа-; 
-йся/-ьій що -юється 0, кип’ячений, перевбрю- 
ва-, денервб-, рознервб-, звгіїошй гарячкувати, 
готовий ліз- на стінку, пк нервбвий, з. завбїс- 
тий, © аж прйском сипле. 

КИСЕЙНЬІЙ: -ая баришня г. капелюшкова 
панна. 

КИСЛЕЙШИЙ кйслим-кгіслий, кйслий-прекйс-. 
КЙСЛО-СЛАДКИЙ ВИННИЙ. 

КЙСЛЬІЙ кваснгій; & “квасненький. 
КЙСНУТЬ квбснути, квасніти, п. нудити світом; 

—й що ІмИ хто/ квбсне 0, залгішений к., майже 
скгіслий, ще трбхи й кйслий, у процесі ски¬ 
сання; -ие бвощи квасиво. 

КИСТЕВЙДНЬІЙ (- ягоди) рк гронуватий, гро- 
новгі-, пк (цвіт) кит/ч/бстий, (- кукурудзу) воло- 
тйстий, © гронами, кйтицями. 

КИСТЬ сС п’ясть, (маляра) квач, квачик; & кгі- 
тичка. 

КИЧЙТЬСЯ гнути кйрпу, чвбнитися, хизува-, 
пргінди-, вгісоко нестгіся, вихваля-, бундючи-, 
г. рбдува- чим; 
-йся що ІлС хто/ чвбниться 0, схгільний /звгік- 
лий/ п., спбвнений чвбнства, чванько, пргінда, 
хвалько, пк чванливий, чваньковйтий, пихб-, 
хизувб-, гордошішний, зарозумілий, д. фудУль- 
ний, ок чвбнистий. о. з пихою в серці. 

КИШЕТЬ кишіти, (роєм) роїтися, комашй-, му- 
равлгі-; так и -йт /кишмя/ аж роїться; 
—й чем що кишгіть від чого 0, пк рійнйй, заки- 
шілий, © як комашні /оселедців/ чого, аж ки¬ 
шить від чого; -й червйми хробачлйвий, © аж 
кишить від червй; 
ЗАКИШЕТЬ фР зарясніти 0. 

КИШЕЧНИК к. кишкй. 

КИШКА (пожежна) рукав; к. тонка /слабб/ по¬ 
роху /духу/ не стане, жила тонкб. 
КИШКООБРАЗНЬїЙ у. кишкувбтий. 
КЛАДЕЗЬ: к. мудрости кринйця мУдрости, © 
живб енциюіопедія. 

КЛАДКА (кам’яна) вйкладка. 
КЛАДОВАЯ г. кладівка. 
КЛАН & пк *клановйтий /= на взір клбну/. 
КЛАНЯТЬСЯ уклонятися, розклбнюва-, (кому) 

ьслбня- до кого, (навзаєм) відклоня-; земно к. зг 
вигинбти кбрк/а/; 
-йся що /Vі хто/ вклоняється 0, звгіїошй кланя¬ 
тися, рбдий вклонгі-, © з поклбном, вклонгів- 
шися; земно -я /-я в нбги/ з доземним поклб¬ 
ном; никому не -я нікому невклінний; 
ПОКЛОНИТЬСЯ (навзаєм) відклонгітися; 0. 

КЛАПАН хлипбк, лР хлйпавка. 
КЛАСС: високого -са висбкого рівня, <? висо¬ 
кої плбнки. 

КЛАССИФИЦЙРОВАТЬ класифікувати, роз- 
бивб- на класи /групи, категорії/, дР скласифі- 
кувб-; 
—й що /м" хто/ класифікує 0, покликаний с., для 
класифікбцїі, зайнятий -ією, класифікатор, пк 
класифікаційний; 
-йся/-ий класифікований, розбй- на клбси /гру¬ 
пи, категбрії/. 

КЛАСТЬ класти, покпадб- /на-, ви- +/, (до ки¬ 
шені) ховб-; к. голову наклада- головбю; к. дУ- 
шу во что = вкладьівать душу; к. конец 
клас- край; к. на счетьі кгіда- на рахівнйцю; к. 
начало залочаткбвува-; к. под сукно відкладб- 
на безрік; к. пятнб на кого плямувб- /очбрню-, 
знеславлю-/ кого; к. себе в кармбя прибирати 
до кишбні; 
-дущий що /м" хто/ кладе 0, зг-й поклбсти, звгі- 
юшй клас-, кладій, кладУн, кладільник, накла¬ 
дай /по-, ви- +/, пк кпбдчий, <ґ -клбд [дармо- 
клбд]; -й в карман звгіїошй клбсти до кишені; 
-й в оснбву © поклавши в основу; -й в рот що 
кладе в рот; -й гблову покладбч головгі; -й ко¬ 
нец ск кладгі-край; -й на мУзьїку что автор нот 
до чого; -Й начбло зачинбтель, ініціатор, пк по¬ 
чатковий, стбртовгій; -й под сукнб рбдгій від¬ 
класти на безрік; -й ('земньіеу поклони уклін¬ 
ний прохач, (у храмі) щедрий на /'дозбмні/ по- 
клбни, богомільний, € святгій та ббжий; -й пят¬ 
нб на кого ганьбгітель /знеслбвлювач, очбрн-/ 
кого; -й резолю'цию накладач резолніцїі; 
-йся кладений, наклбда- /у-, по-/, (м^) мурбва- 0. 

КЛЕВАТЬ юповбти, (- птахів) дзьбба-, г? дзьоб, 
(- рибу) смгіка-, пф смик; к. на дармовщгіну ло¬ 
витися на дурнгічку; к. нбсом покунювати, ку- 
ня- сгідячи, клювб- нбсом мак, окунів ловгі-; 
—й що /м“ хто/ клює 0, пк кпювбльний, дзюббс- 
тий, © знай, дзьоб та дзьоб; -й нбсом = дрем- 
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лющий © закунявши сгідячи; 
КЛЮНУТЬ клюнути 0; к. на что купитися 
на; не к. на провокЯцию не повестися /г. клю¬ 
нути/ на провокацію; 
ИСКЛЕВАТЬ (віспою) подовбати; 0. 

КЛЕВЕТАТЬ клепати, зводи- наклеп, обмовля- 
/оббріхува-/ кого, натовбрю- /набріху-, накле¬ 
пу-, зводити пенні/ на кого-, 
-вбщущий що їм" хто/ зводить наклеп 0, радий 
оббрехати, схильний клепа-, наклепник, обмбв-, 
кляуз-, набреха, фабрикант наклепів, пк кляуз¬ 
ний + %. 

КЛЕИТЬ клеїти, ліпи-, склеюва-, приліплюва- 
/з-, на-, роз-/; 
—й що клеїть, радий склеїти, зайнятий клеєн¬ 
ням, клеїльник, ліпиль-, склеювач, розліплю-, 
наклею-, пк клеїльний, ліпиль- + %; 
КЛЙИТЬСЯ клеїтись, <$ в’язЯ- [разговбр не 
-ился розмбва не -алася], бра- рук [ничегб не 
клеилось нічбго не брЯлося рук]; не к. (- гру) 
окґ не йти; 
-йся клеєний, ліпле-, склеюваний, приліплю- 
/з-, на-, роз-, об-/, пк г[к]лейкйй, глеювЯтий, ли¬ 
шай, липучий, прилйпливий. 

КЛЕЙ: столярний к. картка, карук. 
КЛЕЙКИЙ липучий. 
КЛЕЙМИТЬ таврувЯти, плямувЯ-, пашпбжи-, 
штемпувЯ-; к. позбром ганьбй-, вкривЯ- гань- 
ббю, неслави-, знеслЯвлюва-; 
—й що їм" хто/ таврує 0, зм-й /поклйка-/ затав- 
рувЯти, зЯйнЯтий таврувЯнням, таврувЯльник, 
знеслЯвлювач, пк таврувЯльний + %, паплюжли- 
вий; -й позбром = позорящий; 
-ймьій пашпбжений, таврбва-, штемпбва- 0. 

КЛЕПАТЬ (брати на нюти) нютувЯти; 
—й що /м" хто/ клбпле 0, постЯвлений клепЯти, 
зайнятий клепЯнням, клепальник, кпепЯч, кпе- 
пЯйло, (річ) кяепЯло, калЯтало, пк клепЯльний; 
-йся клбпаний, нютбваний.. 

КЛЕТКА (в зошиті) крЯтка; груднЯя к. огруддя; 
в -ку (папір) картЯтий. 

КЛЕШНЕВЙДНЬШ, -ОБРАЗНЬШ клешняс- 
тий, кпешнювЯ-, як клбшнЯ, у фбрмі /на взір/ 
клешні. 

КЛИКУШЕСТВОВАТЬ галасувЯти, гістерик/у- 
вЯ-, верещЯ- /крич-/ у гістериці; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, і. криклйвець /ж‘ крик- 
лгівиця, гістерйчка/, пк криклйвий, гістерйчний, 
криклйвицький, біснувЯтий. 

КЛИН плішка, заплішка; кудб нн кинь - все 
клин і сюдй гЯряче і туди бблячб; к. -ом ви- 
шибать вогонь вогнем долЯти. 

КЛИНОК (шаблі) залізко. 
КЛИНООБРАЗНЬІЙ кпинувЯтий; -ое письмб 
клинбпис, клинбписне письмб. 

КЛИНОПЙСНЬІЙ пР" клинбписний. 

КЛИНЦОВКА клинцювання. 
КЛОБ“5% у. кЯптур. 
КЛОК пучок, жмут; 
КЛОЧЬЯ (пучки) жмуття. 

КЛОКОТ & кпекбтнява. 
КЛОКОТАНЬЕ булькіт, кпекбтнява. 
КЛОКОТАТЬ юіекотЯ[і]ти, бурхоті-, вирува-, 
нуртувЯ-, булькоті-; 
-чущий що клекбче 0, розклекбчений, клеко- 
тун, булькотій, пк клеко[і]тлйвий, бурхітлгі-, 
кпекоткЗчий, о. вулканічний, © з клекотом; -ще 
вулканічно 0. 

КЛОНЙТЬ хилити, нахилЯ- /по-, с-/, гну-, к. к 
чему (у розмові) о. топтЯ- стежку (до якої кри¬ 
ниці/; к. разговбр к чему гну- /вестй/ до чого; 
-ит ко сну тЯтне на сон; 
КЛОНИТЬСЯ хилитися 0; к. к чему (н. к вой- 
не/ занбситися на що (н. на війну); к чему зто 
-тся? до чого воно йде?; 
-я'щий/ся/ = склоняющий/ся/, пк р. скбсистий; 

КЛОП (- дитину) пуцьвірок. 
КЛОХТАТЬ /КВОКТАТЬ/ квоктЯти; 

-чущий що квокче, розквбкганий, квокг^н, ж‘ 
квбчка, квоктуха, пк квоктлйвий. 

КЛОЧЕЧЕК кЛаптенЯ; -ечки клаптенЯта. 
КЛОЧОК (землі) п’ядь. 
КЛУБ а" &мн клуби, клуббвиська. 
КЛУБ/ЙТЬСЯ & *переклуббчигася /= (- емоції 
в пам’яті) перемішЯ-/; к. пЯром парувЯти; 

-йся що ~бчиться, розклуббчений, пк -очлйвий, 
ок ~отлй-, -откічий, о. у ~ах (чого); -я паром 
що парує, повйгий пЯрою /~ами пЯри/; 
СКЛУБИТЬСЯ: -вшийся склуббчений, 0. 

КЛУБНЕВЙДНЬГЙ бульбЯстий. 
КЛУБНЙКА г. трускавкй. 
КЛУБОЧКОМ (лежати) калЯчиком. 
КЛУМБА квітник. 
КЛЬНС (вепра) різЯк. 
КЛЮВООБРАЗНЬІЙ дзюбЯтий. 
КЛЮЧ (джерело) живбць, жйвчик. 
КЛЮЧОМ цівкою, дзюркбм, (летіти) шнуром, 
шнуркбм; бить к. прйскати. 

КЛШІЧИТЬ канючити, клЯндати, цигЯнити; 
—й що їм" хто/ кашбчить 0, звгіклий /с-и/ каню¬ 
чити, кашбка, кландйга, д. гдйра, пк канібчли- 
вий. 

КЛЯСЕР (коробочка для візитівок) візитнйця. 
КЛЯСТЬ клЯстй, проклинЯ-; 

-нущий що їм" хто/ клене 0, о. з прокляттями 
(на устах/, ± проклинающий. 

КЛЯСТЬСЯ присягати(ся/, божйтися, бігмЯ-, за- 
клинЯ-, складЯти присЯгу; к. и божиться божй¬ 
тися і присягЯ-; -усь! щоб я так жив!; 
-нущийся що їм" хто/ присягЯ 0, заприсЯжува- 
ний, звщслий божйтися, готовий /зг-й/ присяг¬ 
нути, пк присяжний, і. ф. божкало; 
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ДОЖ: -вшийся заприсяжений, присяглий, ф? 
присяжний, 0. 

КЛЯТВЕННО і КЛЯТВЕННЬШ під присягою; 
-ое обеща'ние обіцянка п. п.; взять -ое о. с кого 
заприсяглі кого', -ьіе обещания божба. 

КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕНИЕ кривоприсяга. 
КЛЯТВОПРЕСТУПНИК кривоприсяжник. 
ЮІЯТВОПРЕСТУПНЬІЙ кривоприсяжний. 
КЛЯУЗНИЧАТЬ клепати язиком, нашіптува-, 

(на письмі) писі- кляузи; 
—й що ІмИ хто/ нашіптує 0, схильний нашіпту¬ 
вати, готовий нашепті-, ябеда, кляузник, ка¬ 
верз-, шепотгін-, інтриган, суціга, ик кляузний, 
± клевещущий. 
КНЙЖИЦА книженція. 
КНИЖНИЙ & книгірський. 
КНОПКА (електрична) ґудзик, (маля) КЛОП. 
КНУТ & з6 батбжжя. 
КНЯЗЬ & *князбнко /-івна/ /= син /дочка/ кня'зя/. 
КОАГУЛЙРОВАТЬ у. (- рідини /н. молоко!) зсі¬ 
датися, скипа-; 
—й що коаґулкіє, з-й коагулювати, для коагуля¬ 
ції, схильний зсідатися /до к./, коаґулЯнт, пк 
коагуляційний; 
-йся коагульований, і. коагулят. 

КОВАНИЙ вгікуваний, фР відкрий. 
КОВАРНЬШ (намір) чорний; -ое существб змій. 
КОВАРСТВО п° підступство. 
КОВАТЬ кувати, підковувати /за-, об- +/; 

—й що /м" хто/ кує 0, з-й викувати, ковіль, ко- 
віч, пк кувальний, для кування, с* -кбв [-й ору- 
жие зброєкбв]; куй железо, покй горячі ко- 
віль клепле, поки тепле, коси косй, поки роса, 
гни гілляку, піки молоді; -й деньги скороба- 
гітько; 
-йся кбваний, підкову- /за-, ви- +/, пк ковкий. 

КОВЕР (килимок) доріжка, прбстіжа; & кили¬ 
мець. 

КОВЙРКАТЬ переьфучува-, спотвбрюва-, ніве- 
чи-, калічи-, ламі-; 
—й що /мн хто/ спотвбрює 0, привчений /схгіль-/ 
калічити, калічник, партіч, спотворювач, ± ис- 
кажающий; -й слові недоріка, каліка криво- 
мбвий, з ліманою мовою; 
ИСКОВЕРКАТЬ (мову) г. покрупіги; б; 
ИСКОВЕРКАННЬШ спотвбрений, скаліче¬ 
ний /пере-/ 0. 

КОВРИКОВЬШ килимковий. 
КОВЧЕГ & пк *ковчежний. 
КОВНІ & кбвшик. 
КОВЬІЛЯТЬ шкандибіти, шкутильгі-, кульгі-, 
крйва-, кривуля-, клгіга-, дйба-, (- бузька) цибі-; 
—й що /мн хто/ шкандибі 0, звиклий шканди¬ 
біти, кульгі, кривуля, шкандиба, пк кульгівий, 
кривоногий, кривий, кривінький; -й ногіми 
жґ петельгузий; 

ДОКОВЬІЛЯТЬ докпйгати б. 
КОВНРЯНИЕ длубангіна. 
КОВЬІРЯТЬ колупіти, копирсі-, длуба-, вико- 
лупува-, (землю) шпбрта-; (в носі) г. довбі-; 
—й що їм" хто/ колупі б, звиклий /с-и/ колупі¬ 
ти, рідий /з-й/ розколупі-, колупільник, шпбр- 
та, пк копирсіпьний + %; 
-мй колупаний, розколупува-, кошірса-, длу¬ 
ба-, шпбрта- б; 
КОВМРНУТЬ: к. серце ухргізтися в серце; б; 
НАКОВЬІРЯТЬ ф. нашпбртати б; 
ПЕРЕКОВЬІРНУТЬ перенівечити /по-/ б; 
СКОВЬІРНУТЬ сколупнути б, (кого з посади) 
сплестгі личаки кому, підвіжи- кого; 
ИСКОВЬІРЯННЬІЙ (віспою) подбвбаний; б; 
КОВМРЯТЬСЯ ф/ бібратися б, (в душі) 
шпбрта-; 
-йся 1. що /лі" хто/ колупіється б, звиклий ш., 
© пбрпало, шпбрта-, 2. -ьій. 

КОГДА жґ аж (= аж коли/ [напишу, к. приеду 
напишу, аж приїду], ся (на початку мови) як [к. 
еще як іщб]; к. бьі яи © хай колй [к. бьі ни 
принес х. к. принесе]; к. бьі то нй било будь- 
коли, хоч колй; Бог весть к.! (давно) ще аж бн 
коли!; к. ж еще коли то ще. 

КОГДА-НИБУДЬ о. як не тепер, то в четвер; к,- 
н. в другій раз коли-йнше. 

КОГДА-ТО (= пре'жде/ перше [как бьілі к.-то 
як перше було]. 

КОГДА-ТО ЖЕ колйсь-то [к.-т. же заберут ко- 
лйсь-то заберуть]. 

КОГб: у к. кому [руки опустились у К. руки 
опустилися кому]. 

КОГО-ТО ЖЕ когось-то [когі-то же изберУт 
когбсь-то оберуть]. 

КОГОТОК: к. увіз - всей птйчке пропасть с? 
сказів А, скіжеш і Б. 

КОГОТЬ; КОЇТИ: показать к. вйпустити кігті. 
КОДЙРОВАТЬ код/увіти, закодбвува-; 

—й що !мн хто/ ~ує б, з-й закодувіти, для коду- 
віння, зійнітий -ям, пк кодувільний, © кодую¬ 
чи; 
-йся/-ьій кодбваний, закодбву-. 

КОДИФИЦЙРОВАТЬ кодифік/увіти; 
—й що /мн хто/ ~Ує, пригнічений -увіти, для 
~ацп, зайнятий ~ією, ~атор, пк ~аційний, © 
~уючи; 
-йся/-ьій кодифікований. 

КОЕ-; к.-где сям-тім, то тут то там, то там то 
сям, де-де, де-не-дб; к.-как (зробити) на халту¬ 
ру, яко-тіко; к.-когда подеколи, десь-не-десь; 
к.-куді (зайти) в одні місце. 

КОЖА: к. да кісти у кого світить рббрами хто; 
ни -жи ии ріжи ні лиці ні зрбсту. 

КОЖАНКА дублянка. 
КОЖЕВЕННЬІЙ: к. завід чинбірня, гарбір-. 
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КОЖУРА (на цибулі +) кожушок. 
КОЗЕЛ ст кобилка; к. без бородьї шутий цап; к. 
отпущения г. жертвенний козел, ф? дурніший 
за себе [искать -ла о. шукйти -ішого за с.]. 

КОЗЛИ каверзи, інтриги. 
КОЗЬІРЙТЬ (чим) хизуватися, зг попйсува-; 

—й що /м" хто/ козирі 0, звиклий козиряти, 
прінда. 

КОЗЯВКА казюка, казкЗчка. 
КОКАТЬ; /ПРИЖОКНУТЬ (вбити) уколбшка- 
ти, г. крбпну-. 

КОКЕТКА дженджеруха, кокетуха. 
КОКЕТЛИВО, -ВЬІЙ зальотно, -ний. 
КОКЕТНИЧАНЬЕ зальоти. 
КОКЕТНИЧАТЬ кокетувати, строї- фіглі-мгіглі 

/вихиляси та викрутаси/, дженджургітися; 
—й що ІяС хто/ кокетує 0, звиклий кокетувати, 
охбчий до кокетства, кокетуй, ж' кокетка, ко¬ 
кетуха, дженджеруха, пк кокетливий, грайли-, 
дженджуристий; 
НАКОКЕ'Ї'НИЧАТЬСЯ накокетуватися, на- 
женихатися 0. 

КОКЕТСТВО г. кокетерія. 
КОКСОВАТЬ: — й що /мн хто/ кокс/ує, коксу¬ 
вальних, пк = %; 
-йся що -ується, -бваний, з-й -уватися, пк ~у- 
вальний, к" ~івнгій. 

КОКТЕЙЛЬ (з напоїв) ведмідь. 
КОЛ пакіл; хоть к. на голові теши кому хоч 
головою об стінку товчи /хоч ножем ріж/ кого; 
КОЛЬЯ пакілля. 

КОЛБАСА (кров’яна) кров’янка. 
КОЛДОВАТЬ чаклувати, відьмува-, відьмити, 
шамани-, ворожй-; 
—й що їм" хто/ відьмує 0, з-й чарувйти, зай¬ 
нятий ворожббю, чаклун, чарівнйк, характер-, 
відьмар /-ік/, ворожбит, ж' відьма; 
ВЬІКОЛДОВАТЬ вйворожити, вйчарува- 0. 

КОЛДОВСКОЙ ок чорномйговий, відьмачий. 
КОЛЕБАНИЕ хитангіна, (цін) сірибкй; без -ний 
не дбвго думавши, г. без надУми; без -ия бьі 
сділал отак би взяв і зробйв. 

КОЛЕБАТЬ коливати, хита-, вихитува- /роз-/, г. 
колиба-; к. устби розхігу- підвалини, розгбй- 
ду- човні; 
—й, -лющий що їм хто/ хита 0, звиклий вихи¬ 
тувати, з-й /поетика-, радий/ розхита-, вихіту- 
вач /роз-/, пк коливальний; -й устби руйнівник 
/розхйтувач/ підвалин; 
ПОКОЛЕБАТЬ (підвалини) підважити; п. ві¬ 
ру захита- віру; 
-вший 0. 

КОЛЕБАТЬСЯ хитатися, вихгітува-, ваті-, тер- 
тися-м’я-, ф. мшбха-, (- брезкле тіло) колоті-, 
(грунт) двигтіти, тіка- /пливти/ з-під ніг, (- ці¬ 
ни) стриба-, не стоя- на місці; не к. о. і бком не 

моргну-; 
-ЛЮЩИЙСЯ/-ЙСЯ що хитйється 0, коливаний, хі¬ 
та-, вихітува-, коліха-, трепет-, пк нетривкій, 
нестій-, хиб-, хи/с/т-, ХИЛИТ-, ХИТЛІВИЙ, МІНЛІ-, 
вібраційний, (- величину) непостій-, раз-у-раз 
інший, © нерішучий, оглядистий, половінчас-, 
д. мшбха, о. як півень на плбті /куди стрибне?/, 
(човен) вихлюватий, вихляс-, ф‘ коливній; не 
-я безбглядний, безтрепет-, рішучий. 

КОЛЕНКОР Є перкаль. 
КОЛЕНКОРОВИЙ перкалевий. 
КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЬЕЙ укляклий, сколі- 
нений. 

КОЛЕНОПРЕКЛОННЬІЙ ок вірнопідданчий. 
КОЛЕР: (малювати) в бельїй /зеленьїй, крбс- 
ньій +/ к. г. на біло /на зелбно, на червоно +/. 

КОЛЕСИТЬ колувйти, бува- тут і там, їзди- ту- 
дй-сюдй, роз’жджа-, роз’їзді-, (блукаючи) кру- 
жля-, робі- такі; 
—й 1. що !мн хто/ роз’їздіть 0, охбчий до мінд- 
рів, бувалий тут і там, вояжер, літун, обохдй- 
світ, о. вічно в мйндрах, 2. що /лг" хто/ колУє 0, 
зм-й кружляти, © кружляючи; 
ИСКОЛЕСЙТЬ попомандрува-; и. что попо- 
їзди- по чім; 
-вший что о. частий гість де, 0. 

КОЛЕСО & ск *-колЄсий [злотоколесий]; как 
немізанное к. як немазаний віз. 

КОЛЕСОВЙДНИЙ коліща/с/тий, рк колесува-, 
на взір /у фбрмі/ колеса, як кблесо. 

КОЛ & з® пакілля. 
КОЛЕЯ слід; по набзженной -ее 2. старім слі¬ 
дом. 

КОЛИКИ ф~р завійна; до -ик до корчів; & кб- 
льочкі. 

КОЛЙЧЕСТВО число; большбе к. сіла, купа, 
шмат; ничтбжное к. мізер; несметное к. чего 
о. хоч гать гаті чим; порідочное к. чимало; по 
-ву /в -ве/ кількістю, числбм; в большбм -ве © 
як мухи на мед; в /такім/ большбм -ве (зі¬ 
йтися) /гак/ численно; большим -ом хмарою 
/-ами/, велгікою кількістю. 

КОЛКИЙ (пень) лупкій, (- слово) приперчений. 
кблкости дбтинки, _ущипки. 
КОЛЛАБОРАЦИОНИСТ к. коляборйнт. 
КОЛЛЕГА товариш, побратім, ф. однокашник. 
КОЛЛЙГИУМ колегія. 
КОЛЛЕКТЙВ гурт, (команда) обслуга, ст дру- 
жйна. 

КОЛЛЕКТИВНО гуртом, по-гуртовбму, 
КОЛЛЕКТЙВ Н ЬІИ гуртовій. 

КОЛЛЕКЦИОНЕР призбірувач. 
КОЛЛЕКЦИОМЙРОВАТЬ призбйр/увати, зби¬ 
рати; 
—й що ІмИ хто/ ~рує 0, зайнятий /захбплений/ 
~уванням, колекціонер, ~увач, пк колекційний, 
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©~уючи. 
КОЛЛЕКЦИЯ збиранйця, збгіранка, (картин) 
збірка. 

коллгізия зіткнення, г. зудар. 
КОЛОБРОДИТЬ 1. тинатися, вешта-, валанда-, 
сновигати, швендя-, 2. (витівати) шурубури-, 
колобрбди-, (коло/брбї-; 
—й 1. що їм11 хто/ швендяє 0, звиклий швбндяти, 
швендя, сновига, сновигбйло, 2. що колобро¬ 
дить, галабурда, колобрбда /-ник/. 

КОЛОВОРОТ вир, кручія. 
КОЛОВРАЩЕНИЕ в. кругообіг. 
КОЛОКОЛ: -ла звоня'т о. дзвони грають; во все 

-ла (дзвонити) п. на всі усюди. 
КОЛОКОЛООБРАЗННЙ дзвонуватий, як дзвін, 
на взір дзвона. 

КОЛОКОЛЬЧИК (бубонець) балаббнчик. 
КОЛОКОЛЬНЬІЙ: к. звон передзвін, церков¬ 
ний дзвін, (поминальний) подзвін, подзвіння. 

КОЛОКОЛЬНЯ: отзвони'л и с -ни долбй зро¬ 
бив своє діло і бувай здоров. 

КОЛОНИЗАТОРСКИЙ зайдівський. 
КОЛОНИЗЙРОВАТЬ: --й що /ж" хто/ колоні- 

з/ує, з-й -увйти, зайнятий -ацією, колонізатор, 
пк колонізаційний, зайдівський; 
-йся/-ьій колонізбваний. 

КОЛОНКА (цифр) стовпець. 
КОЛОС & з6 колосся. 
КОЛОСИТЬСЯ колоситися, колосіти; 

-йся що колосіє 0, с-и колосгітися, пк колосйс- 
тий, о. у процесі колосіння, вже з повним коло¬ 
сом, рк розколосілий; 
ЗАКОЛОСЙТЬСЯ: -вшийся заколбшений, 
заколосілий /роз-/. 

КОЛОСНИКИ г. рушти. 
КОЛОССАЛЬНЬІЙ (у значенні знаменитий/ у- 
мрбш який, /обід/ бучний, царський. 

КОЛОТЙТЬ бити, стука-, грюка-, гати-, калйта-, 
гамселй-, побива-, лупцюва-, лупбси- +, (довб¬ 
нею) гарата-; 
—й 1. бьющий, 2. избивающий, щедрий на 
стусани. 

КОЛОТИЙ (- дрова) тятий. 
КОЛОТЬ шпигбти, (дрова) тя-, колб-; к. глаза 
цвіка- в очі, (чим) виїда- /муля-/ очі; 
—й що їм" хто/ кбле 0, поставлений /призначе-, 
звиклий, с-и/ колоти, з-й /радйй/ поколб-, колій, 
пк кілкйй, колькйй, лупкйй, колібчий, ок шпигу-, 
їжакуватий, /- зброю/ холбдний, кинджаль-, 
шпичастий, рк колійський; -й дрова дроворуб; 
-й топбр колун; 
-йся кблений, закблюва-, тятий, пк лункий, (- 
щетину) колкічий, їжакуватий; 
КОЛЬНІТЬ (у/шпигнути 0; 
ПОКОЛОТЬ (дрова) ок потяги 0; 
-вший б; 

ПОКОЛОТИЙ (- дрова) покблотий, потятий. 
КОЛОШМАТИТЬ гамсел/гіти, мотлопш-, мако- 
гбни-, колінчи-, репіжи-; 
—й що /ж" хто/ ~ить 0, + колотящий. 

КОЛПАЧИТЬ; -й > ОКОЛПАЧИВАТЬ. 
КОЛЬІБЕЛЬ: с -ли до грбба /могили/ змалку 
до ‘станку, з малого малку до старого ‘станку. 

КОЛЬШЕЛЬННЙ: -ая песня колисанка & за- 
колисуванка. 

КОЛИХАТЬ; ВСКОЛЬІХНУТЬ розбухати, р. 
взруши-. 

КОЛИХАТЬСЯ коливатися, гойда-, хитб-, хи-ли- 
та-, вихйтува-, погбйдува-, (в очах) мерехтіти; 
-йся що хилитається 0, вихитуваний, колгіх-, 
гбйд-, погбйдув-, пк хилиткий, мерехтливий, ок 
колихлй-, колихкйй, ± трясущийся. 

КОЛЬ: уж к. раз [уж коль такеє дбло раз таке 
діло]; к. на то пошлб (а) раз так, як до тбго 
йдеться; к. скоро коли, якщо, за умбви, що, фР 
колй-но [к. скоро зто так колгі-но це так]. 

КОЛЬЦЕВАТЬ: -й що /ж" хто/ кільцює, зайня¬ 
тий кільцюванням, кільцювальник, пк кіпьцю- 
вальний, © с-и кільцювати. 

КОЛЬЦЕВгіДНЬІЙ, -ОБРАЗНИЙ у. кільцювЯ- 
тий, кільчастий, на взір /у формі/ кільця. 

КОЛЬЦО (ковбаси) кружалко. 
КОЛКІЧИЙ (- рослину) шпичкуватий, шпиль¬ 
частий. 

КОЛЮЧКА кблька, (писемна) шпигйчка. 
КОЛЮЩЕРЕЖУЩИЙ що кбле й ріже, з-й ко- 
лбти й різа-, шпигучорізучий; к. предмет ко¬ 
лібчий різй/чб/к, різучий гострік, рк списоніж. 

КОЛЯСКА (інваліда), візочок. 
КОМ, КОМОК, КОМИЩЕ грудка, грудочка, 
грудомаха; 
КОМЬЯ груддя. 

КОМАНДА (екіпаж) обслуга, (спортивна) г. 
дружгіна; по -де на команду. 

КОМАНДЙР: к. батальбна курінний; к. взвбда 
чотовйй; к. рбтьі сотенний; к. отделения ро¬ 
йовий. 

КОМАНДИРОВАТЬ відрядж/ати, висилати, де- 
легува-. 
—й що /ж* хто/ ~а 0, радий /зм-й/ відрядити, с-и 
відряджа-, посилач, відряджувач, пк відрядний; 
-йся/-ьій відраджуваний, висйл-, командирбв-, 
делегб-, і. посланець, делегат; 
-вший б і. —* —й. 

КОМАНДИРОВОЧНИЙ к. відрядний [-ое удо- 
стоверение -не посвідчення]; -ьіе (гроші) добо- 
ві. 

КОМАНДНИЙ: к. состав старшйна. 
КОМАНДОВАНИЕ команда [под -ием під -ою]. 
КОМАНДОВАТЬ командувати, врядува-, ради-, 
верховбди-, розпоряджатися; к. парадом пра- 
ви- бал (в); никтб мною не -ует ніхтб мені не 
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вказ; 
—й що /ж" хто/ командує 0, покликаний /с-и/ 
командувати, командувач, командо[й]р, пк ко¬ 
мандний; 
ПОКОМАНДОВАТЬ поверховодити 0; 
СКОМАНДОВАТЬ о. дати команду 0. 

КОМАР: к. нОса не подтОчит ніхто не підкопа- 
еться, спробуй підкопайся!. 

КОМБИНАТ: к. бьітово'го обслуживания ком¬ 
бінат побутових послуг. 

КОМБИШІРОВАТЬ комбінувати, (дії) поєдну-, 
(для себе) вихитрову-, крутити на всі боки /як 
циган сонцем/; & дк вгікомбінува-; 
—й що /ж* хто/ комбінує 0, з-й на комбінації, 
звиклий /с-и/ комбінувати, комбінатор, ок махі- 
на-, пк комбінаторний /-ський/ + %; 
-йся/-ьій комбінований, поєдну-, вихитрОву-, 
викомбінО- 0. 

КОМБИНАТОРСТВО комбінаторство, ґешеф- 
тярство. 

КОМЕНДАНТСЬКИЙ: к. час поліційна годйна. 
КОМЕДИАНТСТВОВАТЬ грати комедію; 

—й = играющий комедию. 
КОМЕТА хвостата зірка. 
КОМИССАРСТВОВАТЬ комісарити. 
КОМЙССИЯ (відсоток) комісОве; к, по (соста- 
влению, продаже +), комісія для (укладан-ня, 
продажу +); к. по охрйне труда к. охорОни 
праці; к. по трудовьім спорам конфліктна ко¬ 
місія. 

КОМКАТЬ м’яти, бга-, жужми-, жмака-; 
—й що /ж" хто/ жмака 0, жмакало, радий по¬ 
жмакати, пк жмакальний, © с-и жмака-; 
НАКОМКАТЬ нам’яти, набгати 0; 
(ПО)ИСКОМКАТЬ попожмакати, попобга- 0. 

КОММЕНТАРИЙ: -рип излйшни © ні додати 
нівіднйти. 

КОММЕНТЙРОВАТЬ комент/ува-, дава- ко¬ 
ментарі, супровОди- коментарем; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, зм-й /поклика-/ прокомен¬ 
тувати, с-и ~ува-, коментатор, о. у своєму ко¬ 
ментарі про, © коментуючи; 
-йся/-ьій коментований, супровОджу- комен¬ 
тарем. 

КОММУНИКАЦИЯ сполучення, (словесна) 
зв’язОк. 

КОММУТЙРОВАТЬ п° переключати; 
—й для комутації, комутатор, и* комутаційний, 
комутатор-. 

КОММЮНИКЕ ('урядОве/ повідомлення. 
КОМБАТА (мала) комірчина /і темна/ цюпа, 

(на сон) і° ложнйця; & кімнатка, цкіпка. 
КОМПАНЕЙСКИЙ з. прикидливий до людей. 
КОМПАНИЯ товариство, гурт [прбспм в -нию 
прбсимо до -ту], (комерційна) фірма, спілка, 
Дім, (весела) гоп-компанія; не к. кто кому не 

має нічОго спільного хто з ким; в -ии в гурті, 
серед гурту; -нией гуртом; в -ии с кем фР у па¬ 
рі з; в -ию до товарйства; за -ию и жид повО- 
сился гі° за гуртОм і стргіжене біжйть. 

КОМПАНЬОН партнер. 
КОМПАНЬОНКА г. товариппса. 
КОМПАС дороговказ. 
КОМПЕНСАЦИЯ (дія) відшкодування, (гроші) 
відшкодОва-. 

КОМПЕНСЙРОВАТЬ відшкодовувати, ком¬ 
пенсуй фР зрівноваж-у-, надолужу-, попОвню-, 
± ВОЗМЕЩАІЬ; 
—й що /ж" хто/ компенсує 0, зг-й /зм-й, готовий/ 
відшкодувати, відшкодівнгік, (річ) компенсат¬ 
ор, пк компенсаційний, компенсатор-, компен- 
суваль- + %, для компенсації, сР компенсуй¬ 
ся составляющая к.-складова]; 
-йся/-ьій компенсований, відшкодОву-, зрівно¬ 
важу-, надолужу-, попОвню- 0. 

КОМПЕТЕНТБЬШ обізнаний, (у чім) як у себе 
вдОма; к. в чем знавець чого. 

КОМПЕТЕШЩЯ обізнаність. 
КОМПИЛЙРОВАТЬ насмйк/увахи, компілюва-; 

—й що /ж" хто/ ~ує +, звиклий компілювати, 
компілятор, насшікувач, пк компіляційний, 
компілятгів-, ск насмикуй-, © ~уючи; 
-йся/-мй компільований, насмйку-. 

КОМПИЛЯЦИЯ насмикангіна. 
КОМПЛЕКТОВАТЬ комплект/увати укомплек- 
тОв-, складати ~и, добира- до ~у; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, для -ування, зайнятий 
-ям, -увальник, о. добирач до комплекту, скла¬ 
дач ~ів, пк ~увальний, ~ацій-, ~ор- + %, фР де 
комплектують [цех, -й детали цех, де к. деталі]; 
-йся/-ьій комплектований, укомплектОву- 0. 

КОМПОНЕНТ >. складник. 
КОМПОНОВАТЬ компонувати, (вірші) писати; 

—й = сочиняющий. 
КОМПОСТЙРОВАТЬ: —й що /ж" хто/ компос- 
т/ує, призначений -увати, (річ) компОстер, пк 
-увальний, для компостування; 
-йся/-ьій компостований. 

КОМПРОМЕТЙРОВ АТЬ компроміт/увОти, зне¬ 
славлю-, очОрн-; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, з-й /радгій/ скомпромі- 
тувати, звиклий знеславлю-, для ~ації, зайня¬ 
тий -ією, пк знеславчий + %, /факт/ -ацій-, ска¬ 
ндаль-, компромат-; -й материйл компромат; 
-йся/-ьій компромітований, знеславлю-, очОр- 
НЮ-. 

КОМПРОМЙСС & компромісик. 
КОМФОРТ вигОди; 
КОМФОРТАБЕЛЬНЬІЙ вигідний, о. з виго¬ 
дами. 

КОНВЕНЦИЯ (поштова) угОда, (збори) з’їзд. 
КОНВЕРТ кР обгОртка. 
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КОНВЕРТЙРОВАТЬ/СЯУ конверт/увати/ся/, об¬ 
мінювати (ся)\ 
—й що /ж" хто/ ~ує +, пк ~увальний, ± обмени- 
вающий; 
-ЙСЯ/-МЙ ~бваний, обміню-, пк ~абельний; -мая 
валюта тверда валкіта. 

КОНВОЙРОВАТЬ конво/ювати, супроводи-, о- 
хороня-, ескортува-; 
—й що /ж" хто/ ~ює 0, звгікпий -ювати, ~їр, 
/збройний,/ супровідник, охоронець, з6 ~й, су¬ 
провід, пк супровідний, ~й-, для -ювання; 
-йся/-мй конвойований, супроводжу-, ескортб-. 

КОНВОЙ збройний супровід. 
конвульсивний > судорожний. 
КОНВУЛЬСИИ кОрчі, корчій, судОма, дрижаки. 
КОНДЕНСЙРОВАТЬ конденс/увати, ущільню-, 
згущу-, згущати; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, з-й /признане-/ сконден¬ 
сувати, ущільнювач, (прилад) ~атор, пк ~ацій- 
ний, конденсатор- + %, для конденсації; 
-йся/-ьш конденсований, згущу-, ущільню-. 

КОНДЙТЕР цукерник. 
КОНДЙТЕРСКАЯ цукерня. 
КОНДОВЬІЙ фР старосвітський. 
КОНДРАШКА: к. хватил кого хапун вхопив 
кого. 

КОНЕК конисько. 
КОНЕЦ & кінчик, прйкінець [напрйкінці]; к. 
дОлу скінчено справу /діло/; к. - делу венец кі¬ 
нець діло хвалить; к. света кінець віку, ок ґвалт 
[це вже г.]; под к. /при -це, в -це/ фР наостйнок, 
при кінці, наприкінці, в останню хвилйну; в -цО 
(року +) кінцем, як пРк кінець [в -це улицьі к. 
вулиці]; в самом -це насамкінець + под к.; в 
-цО -цбв к. укінці; до -пі цілкОм, абсолкітно, до 
краю /решти/; до -ці дней чьих пОки й віку 
чийого, пОки нОги нОсять кого-, и дйлу к., и де- 
ло с -Ом на тім і кінець, жґ та й вже, та й гОді; 
к -цу на кінОць; и -цьі в вОду і шукай вітра в 
пОлі. 

КОНЕЧНО: к. же авжеж, що так, та вже ж, ав¬ 
жеж такії, к. вже ж [к. же, назад вже ж, назОд], 
фР ну, а що ж, та... же ж [к. же Адам! та Адам 
же ж!], (відповідь) а ти (ж) думав?!; ну-да, к. 
авжеж пак. 

КОНЕЧНОСТЕ руки-нОги. 
КОНЕЧНИЙ (етап) останній, (результат) ос¬ 
таточний. 

КОНКРЕТИЗЙРОВАТЬ фР уточнювати. 
КОНКРЕТНИЙ (цілкОм/ певний, (чітко) вгізна- 
че- /окресле-/. 

КОНКУРЕНТ суперник. 
КОНКУРЕНЦИЯ: не знйющий -ции безконку- 
ренційний. 

КОНКУРЙРОВАТЬ конкур/увати, супернича-, 
змагатися; 

—й що /ж" хто/ ~ує 0, з-й /зм-й/ -увати, втягну¬ 
тий у ~енцію, ~ент, супфник, пк -ентний, су¬ 
перницький; успешно -й -ентоздатний; -ая 
фйрма фїрма-конкурент. 

КОНИЩА вершництво, іс козйцтво. 
КОНОПАТИТЬ шпар/увати; 

--й що /ж" хто/ ~Ує, покликаний зашпарувати, 
для шпарування, зайнятий -ям, шпарувальник, 
пк шпарувальний; 
-йся шпарований. 

КОНОПАТКА (дія) шпарування, (матеріял) 
шпаровання. 

КОНОПАТНИК шпарувальник. 
КОНСЄНСУС згОда, погодження. 
КОНСЕРВЙРОВАТЬ консерв/увати, зберігати; 

—й що /ж" хто/ ~ує 0, ,с-и ~увати, з-й законсер- 
вува-, для ~ації, зайнятий -ією, і. /чинник/ ~ант, 
пк ~аційний, консервувань-, фР де консервують 
[цех,—й кровь цех, де к. кров]; 
-йся/-ьій консервований, підда- консервації; 
ЗА»»» (розвій) заморОзити, припини-, (плян) 
поклас- під сукнО. 

КОНСОЛИДЙРОВАТЬ консолід/увати, згуртО- 
ву-, гуртува-, збирати докупи, зміцнюва-, п. це- 
ментува-; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, покликаний /з-й/ скон¬ 
солідувати, -атор, пк консолідаційний, гуртів- 
ніій + %, для консолідації; 
-йся/-ьій консолідований, згуртОву-, гуртО-, 
зміцню- 0. 

КОНСОРЦИУМ консОрція; 
КОНСОРЦИУІУЬАЛОЬНЬІЙ консорційний. 

КОНСІШКТИРОВАТЬ конспектувати, законс- 
пекгОву-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, звгіклий /с-и/ ~увати, зм-й 
законспектувй-, зайнятий конспектуванням, © 
конспектуючи. 

КОНСТАТЙРОВАТЬ констатувати, засвідч-, 
ствердж-, відзначати; 
—й що /ж" хто/ констатує 0, поклйканий /зм-й/ 
засвідчити, засвідчувач, и* свідчий, свідОцький, 
твердосвідчий, о. як ствердження /свідче-/, © 
стверджуючи. 

КОНСТИТУЙРОВАТЬ конституювати, визна¬ 
на-, встановля-, уряджа-; 
—й що /ж" хто/ встановля 0, пк устанОвчий, у- 
рядущий. 

КОНСТРУЙРОВАТЬ (машини) констру/ювати 
твори-, будува-; 
—й що /ж" хто/ ~к5є +, зайнятий /захоплений/ 
~юванням, з-й с-ювЯти, ~ктор, творець, будів- 
нйк, я1 будівнйчий, пк ~кторсмсий; 
-ьій конструйований, твОре-, будОва-. 

КОНСТРУКТИВНО (вирішити) ж■? до діла, 
КОНСУЛЬТЙРОВАТЬ консульт/увати, рОди-, 
дава- поради; 
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—й що їм" хто/ радить 0, зг-й /поклйка-/ про¬ 
консультувати, с-и -у-, -ант, (по/радник, пк ~а- 
тйвний, -ацій-, дорадчий, для -ації, ©; 
ПРО»»»СЯ: п. с кем запобігти поріди в кого. 

КОНТАКТ (людей) спілкування, звя’зок, (з авди- 
торією) взаєморозуміння, е" дбтик, місце дотику; 
♦♦♦И стосунки, взаємини, знос-, с° взаємовід- 0. 
КОНТАКТЙРОВАТЬ контакт/увіти, ма- кон¬ 
такт, спілкуватися; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, з-й сконтактувати, пк 
-ний, о. з -ом. 

КОНТИНЕНТ материк, суходіл. 
КОНТОРА бюро [погребальная к. похоронне 
б.]. , 

КОНТОРКА (стіл) г. бк5рко. 
КОНТРАБАНДА г. перемитництво. 
КОНТРАКТОВАТЬ контракт/увати, підряджа-, 
ряди-, договбрюва-, законтрактбвува-, найма-, 
з. єдна-, годгі-; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, покликаний підрядити, с- 
и підряджа-, зайнятий -уванням, підрядник, на¬ 
ймач, пк контрактаційний; 
-йся/чьій -ований, договбрюв- 0, договірній, 
строковйк, ю. -ант. 

КОНТРАСТ протилежність, полярн-, розбіжн-, 
о. (як) небо і земля. 

КОНТРАСТНИЙ протилежний, поляр-, розбіж-, 
як небо і земля. 

КОНТРАСТЙРОВАТЬ: —й що /м" хто/ контра¬ 
стує, пк полярний. 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ок протинаступ. 
КОНТРОЛЙРОВАТЬ контрол/ювати, перевіря-, 

здійснюва- контроль, (пресу) цензурува-; 
—й що їм" хто/ -кіє 0, покликаний /готбвий/ 
проконтролювати, для ~ю, зайнятий -ем, при¬ 
значений /с-и/ -ювати, -ер, перевірник, цензор, 
пк контрбльний, перевірний + %; -й рьічаг ва¬ 
жіль ~ю; 
-йся/-ьій -ьбваний, перевірю-, цензуро-, пк 
під-ьний, підцензур-; 
ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ сконтролювати 
/про-/. 

КОНТУЗІЯ у. ПОТОВЧЄННЯ. 

КОНТУР ббрис, (лінія) обвід, (губ) рисунок. 
КОНУС г. стіжок; -ом стіжком, шатрбм. 
КОНУСООБРАЗНО шатрбм, кбнусом; 
КОНУСОВЙДНМЙ, КОНУСООБРАЗНЬШ 
конічний, стіжкуватий, шатрув-, о. у фбрмі /на 
взір/ конуса, як кбнус /шатро/. 

КОНФЕДЕРАТЙВННЙ конфедераційний. 
КОНФЕДЕРАТКА (шапка) г. рогатйнка, рога- 
тівка. 

КОНФЕРЙРОВАТЬ конфер/увати; 
—й що їм" хто/ ~Ує, призначений про-увати, с-и 
к., конферансьє. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЬІЙ > СЕКРЕТНЬІЙ. 

КОНФИРМОВАТЬ конфірм/увйти; 
—й що їм" хто/ ~ує, для -ації, зайнятий -ією, пк 
конфірмаційний; 
-йся конфірмований, і. конфірмант. 

КОНФИСКАЦИЯ вйвласнення, г. конфіската. 
КОНФИСКОВАТЬ конфіск/увати, вивлйсню-, 

(пресу) вилучати; 
—й що /V хто/ ~ує 0, поклгіканий вгівласнити, 
пк -аційний + %; 
-йся/-ьій конфіскбваний, вивлйсню-, вилучу-. 

КОНФЛИКТОВАТЬ конфлікт/увати, заходи- в 
конфлікт, не мирйтися; 
~-й що їм" хто/ ~ує, розсварений /пере-/, роз- 
конфліктбва-, звййшй ♦ з, втягнутий у - з, о. у 
конфлікті з, ± ссорящийся. 

КОНФРОНТАЦІЮ протиббрство. 
КОНФРОНТОВАТЬ протиборствувати, конф- 
ронтува-, (з ким) з. мати пеню, (зі стихіями) дк 
напертися прбти; 
—й що конфронтує 0 + противоборствующий. 

КОНФУЗ знічення, заміша-, ніяковість. 
КОНФУЗИТЬ сорбм/ши, засорбмлюва-, знічу- 
ва-,р. стиді-; 
—й що їм" хто/ -ить 0, з-й засоромити, соро¬ 
мітник, соромйтель, пк соромніш, сороміт-, не- 
пристбй-, о. з метою засорбмити; 
♦♦♦СЯ встилатися, ніти-, ніяковіти, не зна- на 
яку ступгі-; 
-йся соромливий, сором’язли-, встидли-, з" 
конфузли-; 
СКОНФУЗИТЬСЯ зніяковіти, завстидатися, 
ф. скашпучи- 0; 
-вший/ся) 0; -я засорбмлений, сконфуже-, зні¬ 
яковілий 0; 
СКОНФУЖЕННЬІЙ зніяковілий 0. 

КОНЦЕНТР АЦИОННЬІЙ: к. лігерь г. кон- 
центрак. 

КОНЦЕНТРАЦІЮ фР зосередження. 
КОНЦЕНТР/ЙРОВАТЬ: -й що /м" хто/ ~ує 0, 
покпйканий зосередити, звиклий /с-и/ зосере- 
джува-, зосереджувач, ущільнювач, згущувач, 
п" ущільняй, густйль-, зосередчий, (речовина) 
~ат чого, пк -аційний + %, для -іції, фр де с~б- 
вано [поли -й танки полк, де с. танки]; 
КОНЦЕНТРЙРОВАТЬ/СЯ) концентрувіти- 
(ся), зосереджувати/ся/, збирати/ся/ /збивати(с- 
я)І докупи /в кулак/, (- рідке) насйчувати/ся/; 0; 
-йся/-мй збираний в кулак, -ований, зосере¬ 
джу-, насичу- 0. 

КОНЦЕРТЙРОВАТЬ давати концерт/и, (як гіс¬ 
ть) гастролюва-; 
—й що їм" хто/ ~Ує 0, зайнятий -ами, звиклий д. 
к., ~йнт, гастролер. 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР імпресаріо; & у? концерт¬ 
мейстер. 

КОНЧАТЬ кінчати, викінчувати /за-, до-/, вер- 
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шгі-, завершува-, стави- крапку /хрест/ на чім 
/над чим/, (іиахри) клас- край чому, к. жизнь 
самоубййством самовбиватися; к. раббту ша¬ 
башити; 
—й що /мн хто/ кінча 0, з-й /готовий/ закінчити, 
звйклий /с-и/ кінчй-, закінчувач, вершитель, о. 
наприкінці /при кінці/ чого, пк завершальний + 
%, © закінчйвши + завершающий; -й жизнь 
самоубййством самогубець; -й скверно /пло¬ 
хо/ з поганим кінцем; -й студент що кінча ста¬ 
дії, дипломант; -й университет випускник /ґра- 
дуант/ університету; 
-ьій закінчуваний, /ви-, до-/, завершу- 0; 
КОНЧИТЬ (діло) справити, зробгі-, да- раду 
чому; к. жизнь самоубййством вкороти- собі 
вік^уі, відібра- собі життя, г. поповни- самогуб¬ 
ство; плохо -ит кто добра не буде з кого; -ил 
дело, гуляй смбло зробив діло, гуляй сміло; 
ПОКОНЧИТЬ: п. с чем збийся чого, (упо¬ 
ратися) дати раду чому; п. жизнь самоубйй¬ 
ством вчинйти самогубство; п. с собо'й вкоро¬ 
тити собі вік(у); п. счетьі с чем розквитатися з 
чим; 
-вший (д; -й с собой самогубець, Й; 
♦♦♦СЯ викінчуватися 0, верши-, завершува-, 
добігати кінця, доходи- краю; плохо к. ма- 
кепський кінець, вилази- боком; 
-йся = -ьій + пк скінченний, ©напівживій + а- 
гонизирующий; -я плохо з кепським кінцем; 
СКОЕГЧАТЬСЯ відійти у вічність, упокоїтися, 
У рушити в Божу дорогу, сті- перед Божим по- 
рбгом; 
-вшийся упоко'єний, 0, ± умерший; 
КОНЧИТЬСЯ кбнчилось жґ годі [а затем и 
-ось а тоді й г.]; неизвестно, чем бьі -лось не 
знати, що й було б; 
КОНЧЕННЬШ д~к викінчений 0; 
КОНЧЕНЬІЙ пк запропащений, безнадій-; к. 
человек пропаща голова. 

КОНЧИК фР прикінець. 
КОНЧИНА відхід у вічність. 
КОНЬ (у шахах) г. скакун; к. к коню кінь-у- 
кінь; куда к. с копьітом, туда и рак с клеш- 
ней коваль коня кує, а жаба лапу наставля, нате 
й мій глек на капусту; не в -ня корм не по го¬ 
лові шбпка. 

КОНЬКЙ зглгіжви. 
КОНЬКОБЕЖЕЦ зг лижвар. 
КОНЮХ стаєнний. 
КОНЮШЕНЬКА стаєнька, стаєнка. 
КОНЮШНЯ (на буйволи) буйволятник. 
КООПЕРЙРОВАТЬСЯ коопер/уватися; 

-йся що Імн хто/ -ується, -бваний, у процесі 
кооперації. 

КООПТИРОВАТЬ кооптувати; 
—й що /м“ хто/ кооптує, зг-й /зм-й/ кооптувати, 

пк кооптувальний; 
-йся/-ьій кооптований. 

КООРДИНАЦИЯ: отсутствие -ии о. права рука 
не знає, що робить ліва. 

КООРДИНЙРОВАТЬ координ/увати, узгбджу- 
/по-/, г. узгідню-; 
--Й що /м" хто/ ~ує 0, призначений ~увати, з-й 
с~у-, для ~ації, зайнятий -ією, ~атор, узгбджу- 
вач, пк -аційний, узгоджувань- + %; 
-йся/-ьій координований, узгбджу- /по-/, узгід¬ 
ню-. 

КОПАНКА (на рибу) саджавка. 
КОПАНЬЕ (в архівах) бббрання, бабранина. 
КОПАТЬ розкбпувати /ви-/, (бульбу) вибира-; к. 
йму кому ок протбчува- нори під чиїми ногйми; 
—й що /м" хто/ копа 0, для копання, зм-й /пок- 
лика-/ викопати, копач, копальник, лопат-, гра¬ 
бар, пк копальний + %, ск -коп [-й землю зем¬ 
лекоп], копай- [копайкорч]; -й могилу гробо- 
кбп, могильник; -й руду рудокоп; 
КОПАТЬСЯ ритися, пбр/п)а-, шпбрта-, длу- 
ба-, бббра-, (в піску) гребтгіся; 0; (в душі) ниш¬ 
порити; к. в грязном белье бабратися у бру- 
дах, перетрушувати чужу білизну; 
-йся/-ьій 1. що їм" хто/ копається 0, копаний, 
викбпува- /роз-/, (- бульбу) вибйра-, 2. що /мн 
хто/ пбрпаєгься, пбрпало, к. шпбрта, радйй пб- 
рпатися, © пбрпаючись: легко -я копкий, з. ко- 
пачкйй; -я в грязном белье заглиблений у бру- 
ди, перетрушувач чужих брудів; 
ПО^іі (в кишені) подлубатися; п. в словарях 
попогортати словники. 

КОПЕЕЧігаЧАТЬ о. трястйся над (кожною/ ко¬ 

пійкою. 

КОПЕЕЧНЬІЙ з. шаговий. 
КОПЕЙКА: к. рубль бережбт жґ копійка рублі 
береже. 

КОПИРОВАЛЬНЬЇЙ (папір) перебивний. 
КОШІРОВАНИЕ наподібнення, (для сміху) па- 
родіюва-. 
КОПИРОВАТЬ копіювати, ок наподібню-, (для 
сміху) пародію-; 
—й що їм" хто/ копіібє 0, зг-й /з-й/ скопіювати, 
копіїст, копіювальник, пародгіст, пк копіюваль¬ 
ний, пародій-. 

КОПИРОВЩИК копіїст. 
КОПЙТЬ збирати, склада- /від-/, призбгірува-, 
нагромйдж-, накопич-; к. /капитал/ ф. збивати 
копійку; к. злббу /ненависть/ к кому гострй- 
ніж на кого; 
—й що /мн хто/ призбирує 0, захбплений при- 
збгіруванням, с-и призбирувати, збирач, при- 
збгірув-, нагромаджу-, накошічу-, гґ —* накап- 
ливающнй; -й злббу /ябнависть/ к кому готб- 
вий втопити у ложці води кого; 
ПОДНАКОПИТЬ призібрати 0, (гроші) на- 
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скпада-. 
КОПНА & (вкритий копицями лан) "закопиле¬ 
ний. 

КОПОШИТЬСЯ (коло чого) морочитися, пбр- 
(п)а-, товктйся, метушй-, (кишіти) рої-, мурав- 
ли-, комашгі-; ± СУЕТИТЬСЯ; 
-йся що /мн хто/ комашгїгься 0, звиюіий пора¬ 
тися, клопотун, пбрпало, пк метушлйвий, ко- 
машлй-, о. в роботі коло чого. 

КОПТЙТЬ 1. (- свічку +) диміти, кади-, 2. (м ’я- 
со) вуди-, дими-, продгімлюва-; к. нббо скні- 
/животі-/ під небом, гі° нуди- світом, в’яну- на 
пні, о" закаджува- небо, оббива- боки; 
—й 1. що /мн хто/ димить 0, залишений /с-и/ ди¬ 
міти, пк кіптявий, курнйй, дим-, чад-, 2. що /л<" 
хто/ вудить 0, зайнятий вудженням, рк вуджів- 
нгік, пк = %; -й небо нербба, гультяй, байда; 
-йся 2. вуджений, задгімлюваний, закурю-. 

КОПЧЙНИЯ, КОПЧЕНОСТИ вудженгіна. 
КОПЧЕНЬШ (- ковбасу) сухий, воджений, (- ке¬ 
раміку) дгімлений. 
КОПЬІТО & копитце, копитечко. 
КОПЬЕВЙДНЬШ, КОПЬЕОБРАЗНЬІЙ спи- 
частий, шпичас-, на взір /у фбрмі/ списа. 

КОПЬЕЦО (стебельце) списик. 
КОРА & пк "тонкокорий. 
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ (їюітрбщення корабля, 
суднотрбщення; ± КРУШЕНИЕ. 

КОРАБЕЛЬНИЙ судновйй. 
КОРАБЛЬ суднб. 
КОРАЛЛ (в усіх значеннях) кораль; 
КОРАЛЛЬІ корйлі. 

КОРАЛЛОВИДНЬШ на взір /у фбрмі/ коралів. 
КОРЕЖИТЬ; ПЕРЕКОРЕЖВГГЬ: -ило кого на¬ 
пали кбрчі на; 
ИСКОРЙЖЕННЬІЙ (- ноги) покандзюблений. 

КОРЕЖИТЬСЯ жолббитися; 
-йся що жолббиться 0, жолбблений, кбрче-, 
скручува-, судбмле-, ± корчащийся; дк > ПО- 
КОРЧИТИСЯ 

КОРРЕКТЙВА поправка; внестй -вьі підправити. 
КОРЕНАСТИЙ окоренкуватий, осадку-, оцуп¬ 
ку-, гамалику-. 

КОРЕНЙТЬСЯ коренйтися; к. в чем ГНІЗДЙ-, 
містгі-, мати свій корінь; 
-йся що міститься 0, закорінений, загніждже-, 
пк притаманний чому, о. стало присутній /наяв¬ 
ний/. 

КОРЕННСІЙ (житель) споконвічний, постій-, 
тубіль-, автохтбн-, абориген-, місцевий, /тут/ 
тутбшній, /там/ тамгеш-, (одесит) урбджений, 
(зуб) г. чербнній, (- породу) матір-, (кінь) голо¬ 
бельний, (- зміну) істот-, кардинали-, ірунтбв-, 
радикали-. 

КОРЕБЬ (зла) причина; & корінець, корінчик; 
к. учення гбрек, а плод сладок корінь науки 

гіркий, зате плід солбд-; до -рнбй волос (який) 
наскрізь, (почервоніти) аж до вух; до -рнй до 
ноги /пня/; хлеб на -рніб хліб у пблі; 
КОРЕНІ (явища) джерела, с°вйтоки. 

КОРЗЙНА: потребйтельская к. споживацький 
кошик, кбшик споживачі 

КОРИГУВАТИ виправляти /під-/. 
КОРИТЬ > ДОКОРЯТИ. 
КОРЙЧНЕВЬШ бурий, каштанов-, шоколади-, 
каштанист-. 

КОРКА (на виразці) струп, (хліба) цілуппса. 
КОРКОВЙДНЬІЙ на взір /у фбрмі/ ш[с]корини, 
коруватий, ма струпува-. 

КОРМ: поднбжньїй к. паша. 
КОРМИТЬ годувати, харчува-, живй-, г. корми-; 
хлебом не кормй кого (а дай щось улюблене) 
цукром не годуй /хліба не давай/ кому, а дай 
щось улібблене; 
—й що їм" хто/ годує 0, з-й прогодувати, зай¬ 
нятий годівлею, годуй, годівник, годували- хлі¬ 
бодавець, хлібодар, кормйлюд, г. кормйтель, пк 
годівнйй, годували-, хлібодавчий + %; -щая 
грудню мати-годівнгіця, /не рідна/ мамка; -й 
обещаниями обіцяльник; 
-йся годований, харчб- 0, о. у процесі году¬ 
вання, на відгодівлі. 

КОРНАТЬ краяти, гі° чімхати; 
ОБКОРНАТЬ фр обгрйзти, (гілля) обчімха-, 
обчухра-; о. крьілья втяти /об-/ крила; 
-вший 0; 
ОБКОРНАННЬІЙ обкраяний, обчімха-, об- 
ч^хра-, обгрйзе- 0. 

КОРНЕВЙДНЬШ коренйстий, у фбрмі /на взір/ 
кбреня. 

КОРНЕВИЩЕ коріння, коріняччя. 
КОРНЕВОЙ корінневий, коріннячий. 
КОРНЕПЛОДг коріняк. 
КОРОБ: с три -ба (наговорити) сім мішків гре¬ 
чаної вбвни /з" арештантів/. 

КОРОБИТЬ жолобити, п. (кого) шокува-, пере¬ 
корчу-, обливати холодною водою, обсипа- мо¬ 
розом, пройма- пбт-; ее -ит її обсипй морбз-; 
—й 1. що /їй" хто/ жолббить, з-й пожолббити, 2. 
що /м* хто/ обсипа м. 0, з-й перекбрчити, пк /ви¬ 
разі нетактбвний, безпардбн-; 
ПЕРЕКОРОБИТЬ перекбрчити [-ило кого 
скрутйвся хто]; 
ПОКОРОБИТЬ перекбрчити; -ило кого пере- 
кбрчило кого; 
КОРбБИТЬСЯ жолобіти, шкарубну-, шкару- 
бі-, шкарубитися, дуби-, стовбурчи- 0; 
-йся що жолобіє 0, жолбблений, шкарубле-, 
скручува-, пк шкарубкий, шкарубкувйтий, © 
перекбрчуваний; 
ПОКОРОБИТЬСЯ (од нетакту) перекбрчи- 
тися, ок зажолобіти, (- чобіт) зашкарубнути; 
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-вшийся пожолоблений, зашкарублий 0,0. 
КОРОБКА & коробочка. 
КОРОБОЧКА г. пуделко. 
КОРОВА: чья б к. мьічіла, а чья б молчала 
чиє б нявчало, а чиє б мовчало. 

КОРОЛЙВСКИЙ п° коронний. 
КОРОНАРНИЙ вінцевий. 
КОРОНАЦИОННЬШ коронувальний. 
КОРОНОВАТЬСЯ коронуватися, діставати /при- 
йма-/ корбну, заступі- на цірство; 
-йся що /мн хто/ коронується 0, коронований, 
поклгіка- на царство; -я монарх новий цар /мо¬ 
нарх/. 

КОРООБДЙРОЧНЬШ рк кородерний; -ая ма¬ 
шина кородерня. 

КОРООБДИРЩИК кородер. 
КОРООЧИСТЙТЕЛЬНЬШ к. корочйсний. 
КОРОТАТЬ (вік) збувати; к. время вбива- час; 
к. дни гА тручі- дні наперед себе; 
--Й время що вбиві час, о. звгіюшй байдикуві- 
ти /марнуві- час/; -й время в чем нічім не зі- 
йнятий, тільки чим. 

КОРОТКО 4? близько, добре [к. знакбмьій до¬ 
бре /близько/ знайомий], ск куцо- [короткого¬ 
ловий куцоголбвий; -нбгий куцоліпий; -пі¬ 
льга куцопілий; -шеий куцовблий; -шерстьій 
куцошерстий +]. 

КОРОТКОЖИВУЩИЙ недовговічний. 
КОРОТЬІШ ж' коротуха. 
КОРОТЬІШКА курдУпелик. 
КОРОЧЕ: к. говори (одним,) словом /сл’ом/. 
КОРОЧКА (на виразці) струпик. 
КОРПЕТЬ (без руху) гі° чапіти; к. над чем сох¬ 
нути /пропаді-, розпадітися, в. мудбха-/ над 
чим; 
—й що Імн хто/ сбхне над чим 0, зм-й /готовий/ 
пропадіти над чим; 
ПРОКОРПЙТЬ попосбхнути, попосидіти; 
-вший б. 

КОРПУС (машини) тіло. 
КОРРЕКТИРОВАТЬ корект/увіти, кори[е]гуві-, 
пріви-, виправля-; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, покпгіканий /з-й/ с~увіти, 
зійнітий ~увінням, ~увйльник, ~ор, пк -увіль- 
ний + %, корекцій-, для корекції, ск -коректив¬ 
ний [светокорректйрующий фотокоректйвний]; 
-йся/'-ьій коректбваний, кори[е]гб-. 

КОРРЕКТНЬІЙ чемний. 
КОРРЕСПОНДЕНТ (у листуванні) листувіль- 
ник. 

КОРРИДОР г. передсінок; & д. калідбр. 
КОРРОДИРОВАТЬ кород/увіти, ф? вивітрюва¬ 
тися; 
—й що ~Ує схильний до корбзії, пк корозійний + 

%; 
-ьій кородбваний вивітрю-. 

КОРРУМПЙРОВАННЬІЙ корумпбваний, про- 
діж-, підкуп-, © хабірник, корупціонер, ок ко- 
румпір. 

КОРРУПЦИЯ фУ продіжність. 
КОРСАЖ п° стіник. 
КОРСЕТКА д. (безрукава кохта) керсет (ка,). 
КОРЧЕВАТЬ корч/увіти, викорчбвувати, (пень¬ 
ки) д. дерти; 
—й що /ж" хто/ ~Ує 0, пригнічений корчувіти, 
з-й /готбвий/ вйкорчу-, для -ування, зайнятий 
-ям, -увільник, пк -увільний + %; 
-йся/-ьій корчований, викорчбву-; -бій учісток 
корчунок. 

КОРЧИТЬ н° кбрчити, судбми-, скручува-, пере- 
кбрчува-, карлібчи-, коцюрби-, тіла- [ее -ит її 
тіпає]; к. из себя вдаві- /стрбї-, мбрщи-, роби-/ 
(ї)з /зі/ себе; 
—й що Імн хто/ кбрчить 0, звиклий /с-и/ кбрчи¬ 
ти, рідій уді-, комедіянт, удавіка, х* удаваль¬ 
ник, пк (біль) судомний + %; -й дурака рідій 
кбрчи- дУрня; -й из себі кого © удаючі з себе; 
-й рбжи що строїть міни +, кривляка, триміс¬ 
них; -й смиренника святій та божий; -й шуті 
рідій блазнюві-, блізень; 
ПОКОРЧИТЬ (ноги тщ) покрутити 0; 
КОРЧИТЬСЯ вигинітися в кбрчіх, судбми-; 
-йся кбрчений, скрУчува-, судбмле-, перекбрчу- 
ва-, коцюрбле-, карлібче-, тіла-, о. у корчах; 
СКОРЧИТЬСЯ) скулити(сяУ, скощбрбитися; 
-вший(ся) б; -я скулений, скбрче-, скрУче-, 
скарлібче-, скоцкЗрбле-, зсудбмле-; 
ПОКОРЧИТЬСЯ: -вшийся покбрчений, по¬ 
круче- 0, 0. 

КОРЬІСТНМЙ фР шкурний, ф. загребущий; из 
-ьіх побуждений зі шкурних міркувінь (моти¬ 

вів). 

КОРЬІСТОЛЮБЕЦ з" мискоббрець, о. до себе 
- обомі рукіми, від себе - ні пільцем. 

КОРЬІСТОЛЮБЙВМЙ пожідливий, грошо¬ 
любний, шкур-, грабовітий, г. хіпчівий. 

КОРЬІСТОЛНЗБИЕ пожадливість, грабовйт-, 
зажерство, грошолібб-, з" мискоббр-. 

КОРЬІТНИК мискоббрець. 
КОРЬІТО: остіться у разбйтого -та зазніти не- 
вдічі, лишітеся ні з чим /край розбйтого ко- 
ргіта/. 

КОРЬГГООБРАЗНЬІЙ рк нецькувітай, на взір 
/у формі/ нецьок. 

КОСА1 (піскова) 4? пересип. 
КОСА2 (дівоча) &м“ кбси-дрібушечкі. 
КОСИТЬ: к. глізом /-іми/ ок зізита; -йт на 
один глаз © кривій на одне бко; косі ско¬ 
сивши бко; 
—й 1. що їм” хто/ кбсить, поклйканий скосіте, 
косір, пк косйльний, © посівши; 2. що /V хто/ 
зізом дівигься 0, пк кривобкий, зизоб-, зізий, 
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зизуватий, о. з кривим /зйзим/ оком; -й глаза 
-й 2.; -й рот пк криворотий; 
ПОКОСЙТЬСЯ 1. упоратися з косовйцею, 2. 
глянути зйзом 0. 

КОСИ ТЬСЯ1 (- хату) хилйтися; 
-йся1 перекошуваний, перехняблю-, хилений; 
ПОКОСЙТЬСЯ1: -вшийся1 перекошений, по¬ 
хиле-, перехнябле-, 0. 

КОСИТЬСЯ2 (оком) кривим /зйзим/ бком погля¬ 
дати /дивйтися/, д. подавати косякй; 
-ящийся2 = косящий глаза; 
ПОКОСЙТЬСЯ2 глянути кривйм оком 0. 

КОСМАТИТЬСЯ: -йся розкудланий, розкучма-. 
КОСМАТЬІЙ кучмістий. 
КОСМЙЧЕСКИЙ (корабель) д. міжпрбстірний; 
к. аппаріт неоднократного испбльзования к. 
ракетолітак; к. корабль ок космоліт. 

КОСМОЛОГЙЧЕСКИЙ світознавчий. 
КОСМОЛОГИЯ світознавство. 
КОСМОПОЛИТЙЗМз" безґрунтя. 
КОСМОПОЛИТЙЧЕСКИЙ вселюдський, ± 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЬІЙ. 

КОСМОС & д'к п° *закосмічений. 
КОСНЕТЬ 1. скніти, нйді-, шкарубі-, д^бну-, 2. 
дубі-, клякну-, заклякі-; 
—й що /ж" хто/ нгідіє 0, покйнутий нйдіти, на- 
півзаскнілий, щораз зашкарубліший /задубілі-, 
заскнілі-/, фР пліснявий, ± закосневающий, 2. 
що /мн хто/ заклякі = застьівающий; -й в неве- 
жестве заскнілий у ніуцтві /невігласт-, темря-/; 
ЗАКОСНЕТЬ о. зачірствіти душею 0. 

КОСНОЯЗЬІЧНЬІЙ кривомбвий, тяжкомбвний. 
КОСНЬІЙ бездіяльний, інертний, фР загумінко- 
вий. 

КОСО, ЙСКОСА косяка, скісним спадом, зйз-; 
к. смотреть з. дивйтися, зизувати; 
КОСОЙ: -йя сажень (в плечах/ п° міцнотілий. 

КОСОГЛАЗИЕ зизобкість. 
КОСОГЛАЗЬШ скіснобкий. 
КОСОЛАПЬІЙр. шевернбгий, корячконбгий. 
КОСОПРИЦЕЛЬНЬІЙ (вогонь) в" навскісний. 
КОСТЙЛ костел. 
КОСТЕ ЛЬНЬІЙ костбльний. 
КОСТЕНЕТЬ (в усіх значеннях) дубіти; 

-еющий = коченеющий, ± закостенева-. 
КОСТЙСТЬІЙ маслакуватий. 
КОСТЙТЬ: —й с-и картати /кобенй-/. 
КОСТЛЯВИЙ кісткбватий, окбстуватий, коща¬ 
вий, с° костйстий. 
КОСТРОВЬІЙ ватровий. 
КОСТЬІЛЬ з* г. бретнйль. 
КОСТЬІЛЯТЬ 1. дубасити, дубцюва- /луп-/, ту¬ 
зати, 2. шкандибі-; 
—й 1. що /ж" хто/ дубасить 0, звііклий /с-и/ ту¬ 
зати, щедрий на стусанй, 2. ковьіляющий. 

КОСТЬ (велика) костомар[х]а; к. от -тй чьей з 

крбви й кости чиєї; 
КОСТИ з6 маслаччя. 

КОСТЮМ: к. Еви одежа Еви; & костюмчик. 
КОСТЮМЕРНАЯ костюмерня. 
КОСТЯК каркас. 
КОТ: к. в сапогах кіт у чобітках. 
КОТЕЛ (оточення) ви мішок; все в одйн к. все 
на кфу; как пивнбй к. (завбільшки) як діжі в 
розлйві; в -ле собьітий у вйрі /виру/ подій. 

КОТЕЛОК п > БАШКА. 
КОТЙРОВАТЬ квотувіти; 
КОТЙРОВАТЬСЯ квотувітися, цінуві-, оціню- 
ва-, бути в ціні /обігу/, міти вйртість /ціну/; ± 
КОНВЕРТИРОВАТЬ(СЯ); 
-йся що міє віртість 0, квотбваний, оціню-, пк 
віртісний, віртий, вагомий, путній, путящий;. 

КОТИРОВКА квотування. 
КОТШ*бВОЧШ>Ш квотувйльний. 
КОТЙТЬЄЯ1 котити (ся/, пересуватися котом; к. 
в бездну підати у прірву; 
—й(ся/ що кбтить, пересуваний кбтом, клуббк, 
пк котючий, © котгівши (сь/. 

КОТИТЬСЯ2: -йщаяся2 що кбтиться, звйкла /с- 
и/ котйтися, скбра окотйгися. 

КОТЛОВАН (в землі) чіша. 
КОТЛОВЙНА вйдолинок. 
КОТЛООБРАЗНЬЕЙ чашувітий, казануві-, на 
взір /у фбрмі/ казані. 

КОТОРЬІЙ що отб [що ото літів над землею]; 
к. раз укбтре; котбрьій-то же котргійсь-то, я- 
кййсь-то; о -ром окґ що [тог, о -ром расскізьі- 
ваю той, що розкізую]; при -ом/-ой -мх/ фР 
колі [систбма, п. -ой... система, колі...]. 

КОФЕЕК кавуся. 
КОЧЕВАТЬ кочувіти, мандруві-, вісті цигін- 
ське життя; 
—й що їм” хто/ кочує 0, звгіклий кочувіти, ко- 
човйк, мандрівнгік, перекотгіпбле, літун, пере¬ 
літний птах, (у шатрі) шатерник, пк кочовгій, кР 
кочівнйй, кочівнгічий, о. на колесах, у вічних 
міндр-, ск нйні-тут-зівтра-там. 

КОЧЕВНИК (у шатрі) шатерник. 
КОЧЕВНИЧЕСКИЙ кочівнгіцький, шатерни-. 
КОЧЕВЬЕ гРИ кочбвгіще. 
КОЧЕНЕТЬ заклякйти, клякну-, дубі-, кощббну-, 
дзюбну-, качані-; 
—й що /ж* хто/ клякне 0, напівзакляклий /-за- 
дубі-, -закоцюб-, -замерз-/, покйнутий /с-и/ за¬ 
мерзати, вже мійже закляклий, задуб- 0. 

КОЧЕРГА (мала) коцюбка; & пк *кочережний. 
КОЧКА: по -ам (у значенні по нерівних місцях/ 
по виббях. 

КОШАЧЬИ котгі /тигр, лев, КОШКА/. 
КОШКА (велика) пантера, барс, ягуір; м° кітви- 
ця; как к. с собакой як кіт із псом; как угорі¬ 
лая к. як ошпірений (кіт/; -ке игрушки, а мьі- 
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шке слезьі кому весілля, а курці смерть; на 
сердце -ки скребут у кого аж на серці холоне 
кому/в кого; & г. кіт(оч)ка, пк *кішчин. 

КОШМАР жахіття, о. жахи Госпбдні. 
КОШМАРНИЙ страхітливий, страховйнний, 

(сон) несвітський; -ая реальность п6 страшний 
суд. 

КОЩУНСТВОВАТЬ блюзнити, блюзнува-, зне- 
важа- Бога; 
—й що /лі" хто/ блюзнить 0, звиклий /с-и/ блюз- 
шіти, з-й на блюзнірство, блюзнір, богоненй- 
вйсник, богоббрець, пк блюзнірський, богоббр- 
чий, богоненависний, о. з герессю на устах. 

КОЗФФИЦИЕНТ коефіцієнт, г. співчйнник. 
КРАБОВИЙ краб’ячий. 
КРАЕУГОЛЬНЬІЙ фР кутній. 
КРАЖА: к. со взлбмом крадіж із влбмом. 
КРАЙ & крайок, краєчок; до -ев (повний) у- 
щерть, по берегй; -ем глаза в півока; -ем уха 
впівуха. 

КРАЙНЕ надміру, надмірно, надмір, куди як, фР 
до зарізу, гбстро [к. необходйм г. потрібний], 
(- щось негативне) не-дай-Гбсподи-якйй [к. 
капрйзньїй не-д.-Г.-я. вередливий]; к. необхо¬ 
дйм потрібен як повітря; 
КРАЙНИЙ (термін) останній, (- потребу) пе¬ 
кучий, нагальний, (захід) рішучий, ьфутгій, (е- 
гоїст) надмірний, страшен-, не-дай-Гбсподи-я- 
кий, (- швидкість) гранйчний; по -ей мере при- 
найменше, хоч, бодай, в усякому разі, г. пре¬ 
цінь. 

КРАЙНОСТЕ фР надмірність, край [до -ста до 
краю, крайнє, що аж]; до -сти возмущенньїй 
обурений що аж; из -сти в к. од крайносте до 
крайносте. 

КРАПАТЬ/—й = КАПАТЬ/капающий. 
КРАСАВЕЦ ф. красібк. 
КРАСАВИЦА красібчка; & *некрасуня. 
КРАСЙВ: к. лицбм гарний з лиця; 
КРАСИВИЙ гожий, пишний, фР ефектний, те¬ 
атрали- [к. жест е. /т./ жест]; & іфасний, як той 
місяць на небі; -ьіе слова пишні слова; за -ьіе 
глаза за хорбші бчі; не родйсь -ой, а родйсь 
счастлйвой не родись красна, а родйсь щасна; 
КРАСИВЕЕ пР гарніше, краще, пк гарніший 
/-нішенький/, кращий; 
КРАСЙВЕЙНІИЙ найгарніший, гарний-пре- 
гйр-, гарнісіньк-. 

КРАСИТЬ 1. фарбувати, красй-, забарвлюва-, 2. 
прикраша-, іфасгі-; 
—й що /мн хто/ фарбує 0, звиклий /с-и/ фарбува¬ 
ти, рбдйй /зм-й, з-й/ пофарбува-, фарббр, фарбу¬ 
вальник, фарбівнйк, (річ) барвник, пк фарбу¬ 
вальний + %, барвнйй, 2. = украшающий; 
-йся фарбований, забарвлю- 0, пк красивий. 

КРАСКА: к. стьща жевриво сорому. 

КРАСНЕТЬ червоніти, шарі-, пекгй рака, шарі- 
тися, залива- рум’янцем /кармазином, фарбою/, 
фР малйніти, (за кого) соромитись; 
—й що Ім“ хто/ червоніє 0, с-и червоніти, щораз 
червоніший, фР зачервонілий, вже майже чер¬ 
воний, ще трохи й ч., от-бт вже ч., (за кого) зм-й 
пектй рака, © пікши рака; -й до ушей /до кор- 
нбй волос/ заливаний фарбою по вуха; 
ЗА»»»/СЯ) зашаріти/ся/ [мне удйрила кровь 
в лицб я зашарівся]. 
ПОКРАСНЕТЬ: -вший почервонілий, зашарі- 
0; -й как рак © спікши рака /раків/; 
РАСКРАСНЕТЬСЯ: -вшийся розшарілий /за-/, 
розчервоні-, розпаші-, 0. 

КРАСНОБАЙк. фразер. 
КРАСНОБХЙСТВО фразфство. 
КРАСНОРЕЧИВО уР золотоусно 0; говорить к. 
як з книжки брати; 
КРАСНОРЕЧЙВЬІЙ пишномбвний, солодко- 
мбв-, багбтий на слбво, уР золотоустий, (жест) 
вимовний._ 

КРАСНОРЕЧИЕ пишномбвність, ок пишнослі- 
в’я. 

КРАСНОСЛОВ гранослбв. 
КРАСНИЙ: -ая нить (твору) провідна нитка; 

-ной нйтью проходить гі° просякати наскрізь. 
КРАСОВАТЬСЯ красувати/ся/, викрашатися, 
пишй-, як маків цвіт, як мак процвітати, пишні-, 
р. герцюва-; к. все цветисгее барвгістіша-; без 
концб к. викрасбвуватися; 
-йся що /мн хто/ красує 0, звиклий пишатися, 
спбвнений /пбвен/ красй /пихгі/, н1 принда, пк 
красовитий, пйшний (як маків цвіту, гордопйш-, 
величнопгіш-. 

КРАСОТА: -бй, по -те на вроду [послбдняя -бй 
остання на в.]; 
КРАСОТИ (життя) принади. 

КРАСОТКА гаршбня, кралечка. 
КРАСТЬ красти [краду, краде], тягну-, цУпи-, 
купува- за три бгляди, (стало) злодіячи-, (кра¬ 
дене) відкрада-; к. у кого г. красти кому; 
-дУщий що /м* хто/ краде 0, звшший /навчений, 
зм-й/ красти, крадій, іфадУн, злбдій, злодіяка, 
злодюга, пк крадючий; 
НАКРАСТЬ ок? натгірити; 0. 
УКРАСТЬ о. приробити нбги чому; (крадене) 
відкрає-; 0; 
КРАДЕНИЙ: -ое добро впрок не идет краде¬ 
ним /добром/ не забагатієш. 

КРАСТЬСЯ ок скрадатися /під-/; 
-дУпщйся що Імн хто/ іфадеться 0, пк скрадли¬ 
вий, /крок/ тихий, нечутний, крадькуватий, без¬ 
шелесний, притгіше-, © як потайний хижак. 

КРАТКИЙ недбвгий, (умові) лаконічний, нероз- 
везистий; 
КРАТЧХЙШИЙ найкорбтпшй, фР дуже ко- 
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рбткий [в к. срок в д. к. строк]; в -шее время г. 
в дуже короткому чісі. 

КРАТКОВРЕМЕННЬІЙ к. недбвгий [-ая оста- 
во'вка -га зупинка]. 

КРАТКОСРОЧНЬІЙ нетривалий, недовгий, ко¬ 
роткочасний /-тривалий/, нетривалий, з малйм 
строком, корбткий, на короткий час. 

КРАТКОСТЬ (умові) лаконічність. 
КРАХ неуспіх, провал, (мрій) нездійснення. 
КРАХМАЛИТЬ крох/малиги; 

—й що /мн хто/ ~малить 0, звиклий к., з-й /по- 
кпйка-/ накрохмали-, для ~малення, зайнятий 
-ям, пк крохмалистий, крохмальний. 

КРЕ АТИВНЬІЙ твбрчий, винахідливий. 
КРЕДЙТ: в к. наборг; по -ту на кредит. 
КРЕДИТНЬШ: -ая кісса /товарищество/ кре- 
дитівка. 

КРЕДИТОР лихвар, позичайло. 
КРЕЙСЙРОВАТЬ крейсувати, (стало) курсу- 
ва-, пліва-; 
—й 1. курсирующий, 2. що їм11 хто/ крейсує, 
для крейсування, зайнятий -ям, (судно) (пат¬ 
рульний) крейсер. 

КРЕКИНГ рафінарня. 
КРЕМАЦИЯ ті лопалення. 
КРЕМНИСТЬІЙ: к. путь и. тернгістий шлях, 
важка дорога. 

КРЙН^ЕЛЬ г. плетеник. 
КРЕНИТЬСЯ хилитися, нахилі- /по-/, м° давати 
крен; 
-йся що дає крен 0, хйлений, нахилюва-, о. що¬ 
раз похйліший, © с-и давати крен. 

КРЕШІТЬ кріпйти, скріплюва- /за-/, скріпля-, п. 
зміцню-, зміцніти; к. силу додава- /на-/ сйли; 
к. душу кріпй- душу, ли- силу в д.; к. узьі 
дружби поглйблю- братство; 
—й 1. що /м" хто/ кріпить 0, зайнятий кріплен¬ 
ням, кріпильник, кріпляр, пк кріпйльний + %, 
кріпшій, (мед) снажлгівий, © с-и кріпити, 2. у- 
крепляющий; -й узьі дружби настроєний бра¬ 
татися; 
-ймьій = крепящийся; 
КРЕШІТЬСЯ кріпгітися 0, держа-, трима-, не 
пйдати духом /на дусі/, дК вдари- лихом об зем¬ 
лю; 
-йся 1. що !мн хто/ кріпиться 0, кріплений, за- 
кріплюва- /с-/, 2. що !ми хто/ не пада духом, на¬ 
строєний по-бойовому. 

КРЕПКИЙ твердій [к. орешек т. горішок]; & 
міцнющий; довільно к. кріпкенький; к. духом 
сильнодухий, к. сон твердий сон; -ок на ухо 
приглухій; 

КРЕПКО (спати) твердо; (держати) мов залі¬ 
зом; & міцно-міцно; к. сшитьій © міцно збй- 
тий; 

КРЕПКО-НАКРЕПКО (дуже суворо) твердо- 

натвердо, пренайсувбро; 
КРЕПЧАЙШИЙ кріпкйй-/пре)кршкгій, (мо¬ 
роз) лютий-прелю-. 

КРЕІШУТЬ міцніти, іфіпша-, вбиватися в сйлу, 
спині- на ноги, (по хворобі) оклигувати, здорб- 
вша-, прихбди- до сили; 
-й що /лґ хто/ міцніє 0, о. щораз міцніший 
/сильні-, здоров-, кріп-, тверд-, дужчий/; 
ОКРЙПНУТЬ убитися в силу, (фінансово) ф. 
підлата-, підкуві-; о. стволом (- дерево) по- 
стовбуріти; 
-пший зміцнілий, (- худобу і п.) вигуляний, 0. 

КРЕІЇОСТНЙЧЕСКИЙ (щодо кріпацтва) крі¬ 
пацький, (щодо кріпосника) кріпоснйцький. 

КРЕПОСТНОЙ Г (в усіх значеннях щодо крі¬ 
пацтва) кріпацький, © кріпак. 

КРЕПОСТЬ твердість, тривкість; ю. лист [за¬ 
кладній к. заставний л.; купчая к. купчий 
/запродажній/ л.]. 

КРЕІІЧАТЬ міцнішати, дужча-, кріпша-; 
—й що дужча 0, о. (-мороз, бурю) щораз лю¬ 
тіший /дошкульні-, міцні-, сильні-, дужчий/, © 
с-и дужчати. 

КРЕСЛО & кріселко, кріебльце. 
КРЕСТ & крестик; д. круцик [круцики на гор¬ 
нятках]. 

КРЕСТИ (в картах) д. жир, б. хресть, хрестб. 
КРЕСТОВЬШ д. хрестбвий (— жирбвий]. 
КРЕСТИТЬ хрестйги, тримі- до хресті, охре- 
щува-, даві- ім’я, (іновірця) наверті-, вихрещу- 
ва-, (рукою) кліс- хрест на; начіть к. (небо 
блисками) захрести-; 
—й що /мн хто/ хрбстить 0, поклйканий охрес¬ 
тити, хреститель, пк хрестильний + %; 
КРЕСТЙТЬСЯ хрестгітися 0, о. складіти хрест; 
-йся хрещений, охрещува-, уводжу- у хрест, (і- 
новірець) вихрещу-, навертаний, вихрест, пере¬ 
хрест; 
КРЕЩЕННЬІЙ д'к хрещений, введе- у хрест; 
КРЕЩЕНЬШ пк хрещений. 

КРЕСТНЬІЙ: к. путь хрбсна дорога. 
КРЕСТОВЙДНЬІЙ фР нівхресний [-ая вязка 
на в’язь]. 

КРЕСТООБРАЗНО крижем, хрестіто; 
КРЕСТООБРАЗНЬІЙ хрещітий. 

КРЕТИН шгібздше. 
КРЕТЙІІИСТЬІЙ шибздикувітий. 
КРЕТЙНИТЬСЯ; ОКРЕТИБИТЬСЯ скретині- 
ти; 
-вшийся скретиніпий 0. 

КРЕЩЕНИЕ: боевбе к. г. вогневі прбба. 
КРИВЙТЬ іфивйги, викривля- /с-/, к. душбй 
криви- душею, криводуши-; 
—й що їм" хто/ кргівить 0, звиклий /с-и/ викрив¬ 
ляти, готбвий /з-й/ вгікриви-, пк кривущий, т. 
кривйльний; -й душбй криводушний; 
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ИСКРИВЙТЬ перекривити /по-, с-/. 
КРИВИТЬСЯ кривитися 0, перекОшува-, (наду¬ 
то) кривити губи; 
-йся 1. що /ж" хто/ кривиться 0, звиклий криви¬ 
тися, кривляка, 2. що перекошується 0, кривгій, 
кривший, кривобокий, щорйз кривіший; 
СКРИВИТЬСЯ: -вшийся скривлений 0, 0. 

КРИВЛЯКА а. цгірлих-манірлих. 
КРИВЛЯТЬСЯ маніритися, викаблуч/ува-, ви- 
коббнюва-, виламува-, /ви/кривля-, кР гримасу¬ 
вати; 
-йся що ~ється, звйклий /готовий/ кривлятися, 
кривляка, гримасник, (фігляр) мартопляс, пк 
ґримасливий, о. з Гримасами. 

КРИВОЙ: -ая ульібка кйсла /сйлувана, виму- 
ше-/ усмішка /3/сміх/. 

КРИВОШИЇЙ кривов’язий. 
КРИВОШИП кОрба. 
КРИВОШЙПНО-ШАТУННЬІЙу кбрбогонкб- 
вий. 

КРИВОШЙПНЬШ корбовий. 
КРЙЗИСНЬІЙ фР межовгій, кризовий, гранич¬ 
ний [-ая ситугіция -ва /-на/ ситуація]. 

КРИК & крйкнява; истбшньїй /исступлен-, от- 
чйян-/ к. о. роздергі-душу-крик; я'ростньїй к. 
рев, ревіння; 
КРИКИ крйкнява. 

КРИКЛИВЬЕЙ (колір) ядучий, разю-, шпаркйй, 
заяскравий. 

КРИКУН & крикуняра. 
КРИМИНАЛЬНЬІЙ (кодекс) карний, (світ) 
злочйнний. 

КРИСТАЛЛИЗЙРОВАТЬ: ~й що /мн хто/ крис¬ 
талізує, з-й скристалізувати, кристалізатор, пк 
кристалізаційний; 
-йся кристалізований, з-й кристалізуватися. 

КРИСТАЛЛОВІІДНЬІЙ, /-ОБРАЗНИЙ/ к. 
кристалічний, о. на взір /у формі/ кристала. 

КРИТЕРІЙ мірйло. 
КРИТИКА: нйже вся'кой -ки не вартий і крй- 
тики. 

КРИТИКОВАТЬ о. брати в роботу, (у пресі) 
протягати; 
—Й ЩО ім" хто/ КрИТИКуЄ 0, звйклий /схйльний, 
с-и/ критикувати, готовий розкритику-, кргітик, 

з" критикан, пк критйчний; 
-йся/-ьій критикований, піддй- кргітиці. 

КРЙТИКША критикОса. 
КРИТЙЧЕСКИЙ (розум) аналітичний, (вік) пе- 
реломОвий, перелОмний, (стан) небезпеч-, кри- 
тйч-. 

КРИЧІТЬ волати, лементува-, галасу-, вигуку- 
/на-/, репету-, (на кого) грймати, д. галайка-, (як 
пугач) пуга-, пугйка- к. блйгим матом крила¬ 
не своїм гОлосом, крича- /зіпа-/ на пуп, прОбі 
ревтгі; к. во все гОрло на всі заводи крича-; к. 

во всю глОтку реві-, як корбва; к. на кого 
грйма- на; к. на всех перекрестках кричй- на 
весь світ; нача'ть к. фР у крик [я -ал к. я - у 
крик]; кричй-не-кричй безнадійно; 
—й що /мн хто/ іфичйть 0, звйклий кричати, зм'й 
закрича-, розкргічаний, розгука-, крикун, вере¬ 
щака, зіпа-, горлань, гримййло, ик крикливий, 
галасли-, вересклй-, фР кричущий, ревучий, 
(колір) шпаркйй, разн5чий, яду-, о. з криком 
/вереск-, галас-, рев-/; грОмко -й з голосним 
криком; -й благим матом /во все гОрло/ роз- 
репетОваний, о. з дгіким ревом; -й дурньім гО¬ 
лосом крикун не своїм гОлосом; -й на всех пе- 
рекрестках = звонящий во все колокола; 
КРИКНУТЬ загукати 0; к. „Зврика!” вдйрити 
себе по чолі; к. в отвег відгукну-, відкрйкну-; 
ВСКРЙКНУТЬ гд скричати 0; 
КРИКАНУТЬ галаснути 0; 
ДОКРИЧАТЬСЯ: д. до хрипотьі захргіпти від 
крйку; 
-авшийся до х. захргіплий в. к.; 
НАКРИЧАТЬСЯ попокричати, насгітйтися 
кргіком, (удосталь) вйкричатися; 
-вшийся Й; 
РАСКРИЧАіЬСЯ: -вшийся ок розкргічаний, 0. 

КРОВАВИТЬСЯ кривйвити(ся/, закривавлюва¬ 
тися, схОдити крОв’ю, рк кривавіти, (від світла) 
червоніти; 
-йся що їм" хто/ кривавить 0, закривавлюва¬ 
ний, залйва- крОв’ю, пх кривавий, кровоточгі-, 
фР закривавлений; -я рана закривавлена /кро- 
воточгіва/ рана. 

КРОВАВЬШ (задум) душогубний, зарізяцький. 
КРОВАТЬ (розкладна) розкладачка; & ліжечко. 
КРОВЕЛЬНЬІЙ: -ое железо бляха. 
КРОВЕЛЬЩИК 0. кргітник. 
КРОВИНКА: ни -ки в лице блідгій /на виду/, як 
стіна. 

КРОВОЖАДИНА кровожер, ж' кровожера. 
КРОВОИЗЛИЯНИЕ фР нагла кров. 
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ кровоспин¬ 
ний, /крово/гамувОль-, ма гемостатгіч-, о. прОш 
кровотечі. 

КРОВОПЙЙЦА > КРОВОСОС; & ж' кровожОра. 
КРОВОПРОЛЙТИЕ кроволивство. 
КРОВОПРОЛИТНИЙ м’ясорубний. 
КРОВООЧИСТЙТЕЛЬНЬІЙ к. кровочисний. 
КРОВОСМЕСЙТЕЛЬ рк кровоблудник. 
КРОВОСМЕСЙТЕЛЬНЬІЙ кровосумішний, рк 
кровобяуд-. 

КРОВОСМЕШЕНИЕ кровосуміш/ка/, рк кро- 
воблуд. 

КРОВОСбС кровопивець, кровопій, п’явка. 
КРОВОСОСАНИЕ кровосмоктання. 
КРОВОСОСУЩИЙ кровопгівчий. 
КРОВОТОЧЙТЬ кривгівити/ся/; 
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~й що !мн хто/ кривгівить/ся/, пк кровоточивий, 
криві-, о. з невпинною кровотечею, ± кровавя- 
щийся. 

КРОВОХАРКАТЬ харкати кров’ю; 
—й що /м" хто/ харка кров’ю, о. з кровохарка¬ 
нням. 

КРОВЬ: к. брбсилась /удгірила/ в голову кров 
шугнула в гблову; к. от -ви и плоть от плоти 
г. кров од крбви і кість од кости; к. с молокбм 
(- вроду) хоч з лиця воду пий; в -вії ок в натурі 
[зто у нее в -вгі це в її н.]. 

КРОВЯНОЙ: -а'я колбасгі кров’янка. 
КРОЙТЬ клинцювати; ± ВЬІКРАИВАТЬ. 
КРОМЕ: к. всегб прбчего пбнадусім, пбза всім 

гіншим, жґ та ще й те; к. как більше як [нигде, 
к. как там ніде б. як там; никтб, к. как он ні¬ 
хто б. як він]; к. тогб та ще й те, що [к. т. - 
он стар та ще й те, що він старгій], ф'р да пак 
ще ж; не чей, к. как не чий, а [ие чей, к. как 
мой не чий, а мій]; нигдгі, к. как ніде, а; ни- 
какбй, к. как не якйй, а [н. порбк, к. как бтот 
не яка, а оця від а]; никтб, к. как не хто, а, не 
хто, як [н., к. как он не хто, а /як/ він]; кому 
же, к. меня? вже не кому, як мені. 
КРОМЕШНЬЕЙ: ад к. на сердце /душе/ у кого в 
душі чиїй як у пеклі. 

КРОМКА кант, край; вінце, пружбк, береж-, бе¬ 
рег, вінчик, край-. 

КРОМСАТЬ шматувати, края-, чикрйжи-, крім- 
са-, паюва-; 
—й що /м" хто/ чикргіжить 0, звгіюшй /с-и/ кра¬ 
яти, зм-й розкргія-, краяльник, (річ) різак, ніж, 
пк шматувальний, паюва-, © міх-мгіх, чик-чгік, 
± РЕЗАІЬ; 
-мй шматований, края-, чикрйже- 0; 
ИСКРОМСАТЬ попокраяти, о* перешаткува- 0; 
-вший, Й; 
ПОИСКРОМСАТЬ попокремсати 0; 
ИСКРОМСАННЬІЙ почикрижений, перешат- 
кбва- 0; 
НАКРОМСАТЬ понакремсати 0. 

КРОПАТЕЛЬ (писака) базграч, шкряботун (ж1 
-уха;. 

КРОПАТЬ 1. шити, лата-, 2. партачи-, партбли-, 
ляпа-, дряпя-, бгізґра-; 
—й 1. шьющий, 2. що /м" хто/ партачить 0, 
звиклий партачити, партач, (пером) писака, пе- 
родряп, базграч, графоман, пк невмілий; -й сти- 
хй віршомаз. 

КРОПОТЛЙВЬІЙ пйнявий; к. труд /раббта, за- 
ня'тие/ мурашйна праця. 

КРОТ Зінське щенй, (місце, заселене кротами) 
кротбвшце. 

КРбТБСИЙ незлббний, незлоб/л/йвий, плохий, 
плоховгітий, тихомирний, о. як голубка, фС що 
й мухи не зачепить. 

КРОХА і КРОХОТКА (маля) манюня, мацю- 
пуля. 

КРОХА крихтина, о дробина. 
КРОХОБОР в' загнгібіда. 
КРОХОБОРСТВОВАТЬ скнарити, трястись над 

/кожною/ копійк-; 
—й що трясіться н. (к) к., готовий т. н. (к.) к., 
загнйбіда, скніра, скупар, скупій, скупердіга, 
пк скушій, скнарий. 
КРОХОТНЬІЙ машбній, мацюпу[і]сінький, ма- 
цюпулень-, мацюпусіч-. 

КРОІПЕЧКА крихітка, © манюня, кришенятко. 
КРОШЕЧНЬІЙ: к.-к. отакусінький + жест. 
КРОШЙТЬ кришити, дрібнити; 
ИСКРОШИТЬ попокришйти, викриши-; 
ПОКРОШЙТЬ попорубати, попокришй-, по¬ 
сікти на лбіапину, (не дрібно) по/по/кремса-, 
почикрйжи-, попокрая-, пошматува-. 

КРОШИТЬ/СЯ/: к-ся и рассьшаться п° крих- 
котіти 
-іщий/ся/ > РАСКРАШИВАТЬ/СЯ/2; 
ОТКРОПШТЬСЯ відкришитися, /ви-/; 
-вшийся відкрйшений /вгі-/, 0. 

КРОШКА одрббина; © манюня, мацюпуля; бьі- 
ли бьі -ки, а мьїшки будут абгі коргіто, а свгіні 
будуть. 

КРУГ (гурт) товаргіство, середовище, (святих) 
У гроно, ф? обсяг [к. дел /обязанностей/ о. 
справ /оббв’язків/]; в к. (ставати) кружка; 
спаса'тельньш к. п. дбшка порятунку; в -гу по¬ 
між, серед [в -гУ друзбй с. друзів]; по -гу (бі¬ 
гати) кружка; 
КРУГИ (під очима) мішки; к. перед глаза'ми 
пльівут /стоя'т, мелькбют +/ мерехтить в очах; 
КРУГИ: к. гіда пекільні кбла. 

КРУГЛЕТЬ; ОКРУГЛЕТЬ покругліти; 
-вший покруглілий, 0. 

КРУГЛ ОС УТОЧНО о. 24 годгіни, день і ніч; 
КРУГЛОСУТОЧНЬШ к. добовгій. 

КРУГЛЬІЙ <ф абсолібтний, пбв- [к. идибт а. /п./ 
ідібт]; -ое состоя'иие чималі маєтки. 

КРУГОВОЙ: -бе движение, -гія тропгі ок круго- 
від. 

КРУГОВОРОТ (істот) клуббчнява, (подій) кру¬ 
говерть, п. бурун [в буруні новгін]. 

КРУГОВРАЩЕНИЕ кругойдучість, кругббіг. 
КРУГОВРАЩАТЕЛЬНЬЕЙ кругобіжний, кру¬ 
гойдучий. 

КРУГОЗОР виднокбло, (науковий) ерудиція, ф*1 
горизбнт, ббрії [расширять к. шгірити ббрії]; с 
широким -ом широкоглядний. 

КРУГОМ колом, кружкгі. 
КРУГОМ ф? скрізь [к. виновгіт с. вгінен]; к. да 
бколо іфужка й кружкгі, кблом і навколо; к. 
дургік дурень дурнем; к. плут шельма шіль- 
мою; к. свблочь пбгань поганню. 
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КРУГООБОРОТ кругббіг, к" кругообертання. 
КРУГООБРАЗНЬІЙ круглястий, д. оббруватий. 
КРУГОСВЕТНЬІЙ о" кругземельний. 
КРУЖЕВНИЦА мережниця, гр" мереживнйця. 
КРУЖИТЬ крутити, кружлЯ-, колува-, (- шлях) 
в’юнитися; к. голову кому запаморочува- кого; 
—й 1. крутящий, 2. кружащийся, 3. колеся- 
щий, 4. извивающийся; -й голову кому з-й за¬ 
паморочити кого, крутиголова, головокрут, ба¬ 
ламут, пк (запаморочливий; 
ВСКРУЖИТЬ: в. голову задурити голову; 
КРУЖЙТЬСЯ крутитися 0, оберта-, кружляти, 
(- голову) йти ббертом, ходці- хбдором; к. юлбй 
вертітися дзйґою, іти млинкбм; голова -йтся у 
кого світ /голова/ вернеться кому, наморочить¬ 
ся в голові кому; -а'сь кружляючи +, жґ дру¬ 
жка, крутька; 
-йся що їм" хто/ кружля 0, звйюшй /с-и/ круж¬ 
ляти, радий /зм-й/ крутитися, пк кругойдучий, 
іругобіжний, о. у круговерті, ± юлящий1; -я в 
танце у круговерті танцю; -я в хоровбде кру- 
жанин; без концй -я многоверткдій; 
ЗАКРУЖЙТЬСЯ (в голові) заверетенитись; 0; 
-вшийся (- голову) запаморочений, замакітре-; 
0,0. 

КРУЖОК & гурточок. 
КРУПИЦА дріб/оч^ка; по -це крупинка до кру¬ 

глішої, крихтйнка до крихтйнки, колосок до ко¬ 
лоска. 

КРУПНОЗЕРНЙСТЬІЙ буйний, буйнозер-, яд- 
рЯ-, ядер-, ядренгістий. 

КРУПНИЙ недрібний, чималий, добірний, (- 
фігуру) масгів-, (куш) солід-, немалий, (дощ) 
краплйстий, ядерний, (- аферу) пшрокозакрбє-, 
(успіх) (ви/значний, великий, (- судини +) го¬ 
ловний, /- зерно) = КРУПНОЗЕРНИСГЬІЙ, (пі¬ 
сок) зернистий. 

КРУПЧАТЬІЙ дрібчатий. 
КРУТИЗНА (якість) закрУтистість. 
КРУТИЛЬНИЙ вертільний. 
КРУТИТЬ вертіти, оберта-, (- хугу) хурдели-, ку¬ 
шпели-, (стегнами) вигбйдува-; к. варга'нку д. 
крутй- веремію; к. мозгй морбчи- голову; 
—й що /мн хто/ крутить 0, звйюшй крутйги, ра¬ 
дий /з-й/ закрутгі-, крутій, крутйпьник, пх кру¬ 
тильний, верті-, оберта-, фР гвинтовдій, ск -круг, 
крутй-, -крутний, [-й голову головокрут, кру- 
тдіголова, пк головокрутний]; 
КРУТЙТЬСЯ вертітися 0, кружляти; к., как 
бблка в колесе крутитися, як дзйґа /як муха в 
окропі, як в’юн в ополбнці/; к., как в водово- 
рбте дфутйтися, як в’юн на пательні; 
-йся що їм" хто/ крутиться 0, обертаний, кру¬ 
че-, верче-, з-й крутйтися, крутькб, вертун, пк 
верткий, вертлявий, крупні-, закрутистий, 
(шлях) звйвис-, кривуляс-; 

ЗА»»»: з. в голове закрутйгися /потовпй-/ в го¬ 
лові; 0; 
КРУТНІТЬСЯ (о/крутнутися 0, (в повітрі) 
кружельнути; 
КРУТАНУТЬСЯ окрутнутися, крутону-. 

КРУТО (зварений) натвердо; к. прихбдится ко¬ 
му (важка/ біда обсіла кого; 
КРУТОЙ ок різкий [-ая переміна різка зміна], 
(- яйце) натвердо зварений; к. кипятбк крутгій 
окріп; -ьіе путй (пізнання) крутосхбди. 

КРУТОПАДАЮЩИЙ (- деталь) дзьобастий. 
КРУЧЕНИЕ (перед люстром) крутанйна. 
КРУЧИНАв' жаль, скруха, гризбта. 
КРУЧЙНИТЬСЯ журитися, вдава- в тугу; 

-йся = тоскующий; 
ЗА»»»: -лея кто жаль узяв кого; 
-вшийся зажарений, засмуч-, спбвн- жалдб, б. 

КРУШЕНИЕ (судна) розбиття, о* (по/трбщення 
(корабля/, суднотрбщення; потерпевшее к. 
судно зг рбзбйток. 

КРУШЙТЬ/-й = СОКРУПІАТБ/--Й; 
КРУШИТЬСЯ трощитися. 

КРЬІЛАТЬІЙ (вираз) ходовий, поширений. 
КРЬІЛОВЙДНЬІЙ, -ОБРАЗНЬШ крильцюва- 
тий. 

КРЬШ: где К., а где Рим де піп, а де попбва 
груша. 

КРЬІСОЛОВКА дцуролбвка. 
КРЬІТЬ крйти, покривй- /у-/, (дах соломою) по- 
шива-; к. нечем кому слів /аргументів/ бракує 
/заціпило/ кому, придсусйв язик (а/ хто; 
-бющий що їм" хто/ криє 0, зайнятий покрит¬ 
тям, радйй /з-й/ покрити, покрівельник, укри¬ 
вань-, (соломою) пошиваль-, (річ) покрівець, 
покривало, п" покривальний /у-/, покрівель-; 
КРЬІТЬСЯ дфйтися 0, хова-, (у чім) поляга-, 
таїтися; 
-бющийся що крйєгься 0, покрйваний /у-/, при- 
хбву-, фР прихб- [-аяся тут прнчйна -ана тут 
причгіна], /с-/, затає-, © потайливий, нещирий. 

КРЬІША (протекція) знР запліччя, (? дах; к. к 
-ше стріха-в-стріху; поехала к. ф. поїхала стрі¬ 
ха; с какой крьішей ск -дахий [с зеленой -шей 
зеленодахий]. 

КРЬІШЕОБРАЗНЬІЙ дашкуватий, у фбрмі да¬ 
ху, як дах. 

КРЬІШКА закривка, (погреба, люка) ляда, (кому 
/йому, їй//, та й по кому (по ньбму /ній//; тут 
ему и к. тут йому й гак, тут йому жаба молочка 
/цицьки/ й дасть. 

КРЮЧКОВАТЬІЙ (напис) о" гадючкуватий. 
КРЮЧКОНбСЬІЙ горбоносий. 
КРЮЧКОТВОР канцелярський щур, каламар, гд 
крутар. 

КРЮЧКОТВОРСТВО казуїстика, бюрокра¬ 
тизм, крутанина, канцелярські гачкгі. 
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КРЮЧКОТВОРСТВОВАТЬ займатися крутій¬ 
ством, карлючити, закиді- канцелярські гачки 
/г. загині- карлн5чкй/ кому; 
—й що /м" хто/ карлючить 0, с-и к., зайнятий 
крутійством, крутій, казуїст, канцелярський 
щур, пк карлючкуватий, казуїстичний. 

КРЮЧОК: спусковбй к. ви язичок, гачок. 
КРЯЖ п° сугір’я. 
КРЯКАТЬ (- качку) кахкати, кряка-; 

--й що кряче 0, і. ок кахкало, крякало, (птах) 
крйчка,, и* крякучий. 

КРЯХТЕТЬ кректати; 
—й що /ж" хто/ крекче, кректун, КрвКОТІЙ. 

КСТАТИ до місця, фР на чісі [как нельзя' к. 
дуже на ч.]; как нельзя к. якнайдоречніше, аж- 
бн-як до речі [сьір понадобился как нельзя к. 
сир знадобйвся аж-бн-як до речі]. 

КТО: к. бьі ни © хай хто [к. бьі ни пел х. хто 
співі]; к. бьі он нй бьіл хто він /там] не є; к. 
бьі то нй бьіл хоч (би) хто, абихто [кому бьі то 
нй бьіло абикому]; к. ж бьі хто б же; к. куда 
куди хто запопйв /бачив/; к. мбжет знать? хто 
ж то знає?; к. такбй? що за один?; к. угбдно 
будь-хтб, хоч хто, хай хто; не к. другой не хто 
ж [он, не к. д, він, не х. ж]; кем від кого [на- 
ученньїй кем навчений від кого]; не к., а аж [я 
хотел, чтббьі не кто. а он меня' учгіл я хотів, 
щоб аж він мене вчив]. 

КТО-ЛИБО: мой /твой +), а не когб-либо дру- 
гбго не чий, а мій /твій +). 

КТО-НИБУДЬ: к.-н. одйн котрийсь; не к.-н. не 
абйхто, ф. не хвіст собачий. 

КТО-ТО ЖЕ хтбсь-то [ктб-то же сделает хтбсь- 
то зрббить]. 

КУБ (дрів) стіс. 
КУБАРЕМ млинкбм, д. кужелем, (з кручі) 
сторчголбв /стрім-/. 

КУБИК (на петлиці) ф. кубір. 
КУВЬІРКАТЬСЯ перевертітися, коти- клубком, 

іти в переверти; 
-йся що /ж" хто/ котиться к. 0, перевертаний, 
перекйда-, звшогай /с-и/ перевертітися, рідйй 
переверну-, вертун, перевертійло, пк перекб- 
тистий, переверткйй, сторчголбвий, © у пере- 
вертах, клубкбм-клубкбм. 

КУВЬІРКОМ перестрибом, ± СТРЕМГЛАВ. 
КУДА: к. как йужно дуже потрібно; к. мать, 
туді и дитя куди коза, туди й вовк, кудй голка, 
туди й нйт-; к. ни © хай куди [к, ни пошлет х. 
к. пошле]; к. ни глянь де не глянь; к. ня шло 
нехій вже, мбже бути; к. там! кудй ж пак!, так 
куди!, та де!; к. подальше кудгі-йнде; к. угб¬ 
дно хоч кудй, кудй хбче/іп) /-уть +/; к. уж € © 
якнайне- + с”7 [к. уж кстати якнайнедоречніш- 
е]; к. хбчешь на всі чотйри стброни; еще к. ни 
шло ще тудй-сюдй; хоть кЛ (річ) кудй твоє ді¬ 

ло!, що називіється, я тобі дам!, будь здорбв! 
КУДА-НИБУДЬ: к.-н. в другбе место кудй-йн- 
де. г 

КУДА-ТО ЖЕ кудйсь-то [куді-то же отвезут 
кудйсь-то відвезуть]. 

КУЗЙН г. стрййчич. 
КУЗНЕЦ: ка'ждьш сам своегб счастья к. кбжен 
сам куб собі щістя. 

КУЗНЕЧИК о. кбник-стрибунець. 
КУКАРЕКАТЬ кукурікати, співіти півнем; 

—й що кукуріка 0, звйклий /с-и/ кукурікати, рі¬ 
дйй закукуріка-, і. півень, кукурікало. 

КУКИШ ж. комбініція з трьох пільців. 
КУКЛОВОД ляльковбд. 
КУКОВАТЬ кувіти, кука-, кукуві-; 

—й що куб 0, пк ІголосІ зозулячий, © знай куку 
такуку. 

КУКОЛЬНЬШ: -ая комбдия 1. фарс, комедія та 
й гбді, дешева к., 2. придурювання. 

КУКУШКА: к. хвалит петухі гі° нездіра хві- 
лить нездару. 

КУЛАК & кулачі, кулацюра. 
КУЛАЧНЬІЙ (бій) штурхоббчний. 
КУЛЕК з. кулик. 
КУЛИНАРНЬІЙ: -рная книга г. стравбпис. 
КУЛЬ & кулик; кулем (все) на купу [вали к. ва- 
лй (все) на к.]; вали -ем - потім разберем гати 
в тісто і кйсле і прісне. 

КУЛЬМИНАЦИЯ (цвіту) п° рбзповінь. 
КУЛЬТИВЙРОВАТЬ культивувіти, вирбщу-, 
виплеку-, плекіти, розводи-, сприй- рбзвиткові; 
—й що /мИ хто/ культивує 0, зійнятий вирощу¬ 
ванням /розведе-/, з-й виплекати, с-и культиву- 
ві-, (річ) культиватор, дряпік, пк культивацій¬ 
ний, вирбщуваль- + %; 
-йся/-ьш культивбваний, вирбщу-, розвбджу- 0. 

КУЛЬТЯ кйкіть. 
КУМА & куміся, кУмця. 
КУМЕКАТЬ кумекати, метикуві-, пбтра-, шнй- 
пори-; 
—й що /ж" хто/ петра 0, пк тямущий, головітий, 
тямовитий^ і. знавець чого, о. з головою. 

КУНИЙ; ЮЧІЬИ б7 кунйчі. 
КУМОВСТВО п° приятелізм. 
КУІІАЛЬНЬІЙ купелбвий. 
КУПАЛЬНИК г. купелівка. 
КУПАТЬ купіте; 

—й що їм" хто/ купі, радйй вйкупати, пк купаль¬ 
ний; 
КУПАТЬСЯ купітеся, бріти купіль, да купі- 
тоньки, купці; 
-йся що /м" хто/ купіється 0, купаний, звиклий 
/с-и, любгітель/ купатися, рідйй скупі-, пляж¬ 
ник, купіль-, рк купілець, о. на купанні, в купе¬ 
лю; -я в крови купаний у крові, закривівле-, о. 
по коліна в крові; 
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-ьій копаний; 
ПОКУПАТЬСЯ: -вшийся скапаний /об-, вЙ-/, 0. 

КУПЕ переділ, переділка. 
КУПИРОВАНИЕ (нападу недуги) в' припинення. 
КУПИРОВАТЬ (напад недуги) припиня[й]ти; 

—й = останавливающий. 
КУПИТЬ: придет беда - -ишь умй по надобі 
знайдеш і в кідобі. 

КУПОЛ: внутренняя сторона -ла підбання. 
КУПОЛОВЙДНЬІЙ /-ОБРАЗНИЙ/ у формі /на 
взір/ церковної бані, як церкбвна баня, ок круг- 
ловерхий. 

КУРАЖИТЬСЯ 1. бадьоритися, принди-, кози- 
рй-, 2. колобрбїти, колобрбди-, брбї-, 3. знуща¬ 
тися, збиткува-; 
-йся 1. що /м“ хто/ прйндиться 0, звйклий прйн- 
дитися, прйнда, о. кбзирем діло, 2. куролеся- 
щий, 3. що /м" хто/ збиткується 0, і. варгівода, 
± издевающийся; 
РАСКУРАЖИТЬСЯ розпрйндигися 0; 
-вшийся розпргінджений 0, Й. 

КУРАНТИ дзиґарі. 
КУРАТОР опікун, наглядач. 
КУРГУЗЬШ куций (як заячий хвіст/ 
КУРЕЦ курій. 
КУРИЛКА: жив кЛ ще не вмер курйлка!. 
КУРЙЛЬНИЦА к" прйлад для курення, (на Схо¬ 
ді /де дим проходить крізь воду!) кальян. 

КУРЙРОВАТЬ 1. опікуватися /дк за-/, 2. нагля¬ 
дати; 
—й що /мИ хто/ опікується чим 0, зайнятий опі¬ 
кою /2. наглядом/, опікун, куратор, пк куратор¬ 
ський, 2. надзирающий; 
-йся/-ьій 1. опікуваний, під опікою кого, 2. 
надзираемьій. 

КУРЙТЬ палйти, кури-; & покурювати; к. фи- 
миам іримі- славу, кадгі- тиміям; 
--Й що /мн хто/ палить 0, звйклий кургіти, ку¬ 
рець, курій, раб тютюну; -й фимиам кому зве- 
лйчник /величаль-, хвалйтель, прославй-/ кого-, 
-ая молодежь молоді курці; 
КУРИТЬСЯ кургітися, димі-, куріти, (спирт) 
гнатися; 
-йся 1. що куриться 0, пк курнйй, димнйй, дим- 
лйвий, покрйтий курявою, ± дьімящийся, 2. ко¬ 
рений, пале-, (спирт) ті-, п" курйль-; 
ПРИКУРИТЬ: дать п. ф. ід дати лйха. 

КУРЛЬІКАТЬ крукати, пф усе кру та кру; 
—й що крукає 0, © знай кру та кру. 

КУРОК (у зброї) гачбк, язичбк, к. спуск; ± КРЮ¬ 
ЧОК. 

КУРОЛЙСИТЬ колобрбдити, колобрбї-, брбї-, 
шурубури-; 
--Й що /мн хто/ брбїть 0, звйклий колобрбдити, 
галабурда, урвйголова, палйвода, жлоб, коло- 
брбдник, бешкет-, (малий) збитбш-, шйбе-, у- 

рвйтель, пк колобрбдистий, жлобувй-; (- дітей) 
збигбшний; 
НАКУРОЛЕСИТЬ поподуріти 0; 
-ВШИЙ 0. 

КУРОЛЙСИЦА в' катавасія, веремія, кавардак, 
ок шарварок. 

КУРСИРОВАТЬ курсувати, (регулярно) ф. хо¬ 
дити; 
—й що курсує 0, признане- курсувати, лайнер, 
маршрутне суднб, пк маршрутний [-Й катер м. 
катер] о. на лінії. 

КУРСИ: к. крон и шитья кравецькі курси. 
КУРТКА п° жупанбць. 
КУРЧАВИТЬСЯ кучерявіти, (- волос) вйгися; 

-йся що кучерявіє 0, п" виткйй, кучерявий, ку- 
черявенький, кучерявистий, закучерявлений, 
щораз кучерявіший; 
ЗАКУРЧАВЛЕНІІЬІЙ кучерявий, закруче¬ 
ний; виткйй; завйтий. 

КУРЬІ: к. заклюїбт кури засміють /заклюють/. 
КУРЬЕЗ сміховгіна. 
КУРЬЕР гонець, ж. старший, кудй пошлють, (в 
установі) посильнгій /роз-/. 
КУРЯТНИК з. кбєць; & курничбк. 
КУС & шматяра. 
КУСАТЬ кусати, (лікті) гргізти; 

—й що /м" хто/ куса 0, кусака, пк куслйвий, ку¬ 
сючий, зубатий, т. кусапьний; -й лбкти готб- 
вий грйзти лікті; 
-йся/-ьш кусаний; -я що /мн хто/ кусається 0, 
схильний кусатися, і./пк~* кусающий; 
ИСКУСАТЬ попокусати, згризти; 
УКУСЙТЬ: у. себй за язьік вкусйтися за язйк; 
муха -ла кого ґедзь напав кого-, блйзок лбкоть, 
да не -ишь є в глеку молоко, та голова не влізе. 

КУСОК гд буката [в кожній хаті - по букагі]. 
КУСОЧНИК шматбчник, шматешник. 
КУСТАРНИЧАТЬ кустарювати; 

—й що /мИ хто/ кустарібє /шевцює, кравщбє +/, 
звйклий /с-и/ кустарювати, зайнятий доморбб- 
ством, кустар, реміснйк, доморббець, пк кустар- 
ницький, ремісничий, доморббчий. 

КУСТАРНИЙ реміснйчий, доморббний, само- 
рбб-. 

КУСІЧІТЬСЯ кущилися, /в/рунйтися; 
-йся що рунйться 0, пк /- трави/ (в)рунйстт, /- 
кущі/ кущуватий, корчува-, кущгіс-, корчас-. 

КУТАТЬ катати, тушкува-; & дк утушкувати; 
-й/ся; > ЗАКУТЬІВАТЬ. 

КУТЕРЬМА буча, рейвах, к/чма, каша, фр шб- 
лест [поднять -му наробйти -ту]. 

КУТЙТЬ гуляти, пйта-гуля-, гультяюва-, бень- 
кету-; 
—й що /м" хто/ п’є-гуляє 0, звйклий гуляти, 
радгій гульну-/побенькетува- +/, гуляка, гульві¬ 
са, гультяй, гультіпака, бенкетар, пк гультяйсь- 
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кий, розгульний. 
КУХОННИЙ кухонний; -ая латьінь кухенна 
латина. 

КУЧА фР ого! [бумгіги - куча! ого паперу!]; & 
купка, кепочка. 

КУЧЕР погонич, поганяйло. 
КУЧЕРЯВИТЬСЯ > КУРЧАВИТЬСЯ. 
КУЧНОСТЬ густість. 
КУЧНЬІЙ густий; -ая стрельбгі в“ густий во¬ 
гонь. 

КУШ фР гріш [изря'дньїй к. чималіш г.]. 
КУШАК (з грошима) черес. 
КУШАТЬ їсти, спожива-, призволитися; 

—й що ІлР хто/ їсть 0, їдець, їдак, їдун, ф. же- 
рун, о. за їжею. 

КУШЙТКА канапа. 
КХМЕР хмер; красньїе -рьі червоні хмери. 
КЮВЕТ рівчак, канава. 

Л 

ЛАБИАЛИЗЙРОВАТЬ лябіялізувати; 
—й що лябіялізує, з-й лябіялізувати, пк лябія- 
лізаційний + %; 
-йся лябіяпізбваний, пк лябііль-. 

ЛАВИНА обвал снігу; л. войск хмара /море/ 
війська. 

ЛАВИННИЙ обвальний. 
ЛАВИНООБРАЗНО -НЬІЙ/ як лавіна. 
ЛАВЙРОВАТЬ маневрувати, лавіру-, обминати 
рифи /гострі кутй/, (уникати біди) викрУчува- 
тися, петляти на всі боки, (ризикуючи) балансу¬ 
вати на лезі ножгі, ок еквілібрувати; 
—й що Імн хто/ лявірує 0, зм-й /звгіклий/ лавіру¬ 
вати, в’юн, крутихвіст, пк лявірувальний, п. 
в’юнкий, верт-, © скбком-ббк-, маневруючи +. 

ЛАВКА (академічна, суднова) крамнйчка; мяс- 
нгія л. м’ясарня. 

ЛАВОЧКА, ЛАВЧОНКА гендблик. 
ЛАВРОВИЙ з лавра. 
ЛАГЕРНИК табірник, таборовйк. 
ЛАД: на л. их дбло не пойдет чобіт не вшиють 
ЦІ шевці. 

ЛАДИТЬ лагодити, ладна-, літ-', л. /мбжду со- 
ббй/ жига без чвар, жити у згоді; 
—й 1. що /м* хто/ живе у з. 0, пк злагідний не- 
сварлгівий, © не знаючи чвар, 2. що /мн хто/ ла¬ 
годить 0, поклгіканий налагодити, лагодильник, 
п" лйгодливий, т. лагодильний; -й со всбми 
безконфліктний; не -не менаду собо'й нездатні 
жити без чвар; 
ЗА ЛАДИТЬ: з. своб правити /торбчи-/ свойі; 0; 
ПОЛАДИТЬ дійтгі згоди, дійпі (до) ладу; 0; 
СЛАДИТЬ дійтй (до) ладу; 0; с. с чем дати 
Раду чому; 0; с. с кем дійтй (до) ладу з ким; 0; 

-вший 0. 
ЛАДИТЬСЯ 1. ітй на лад, ладитися, налагоджу- 
ва-, о. ітй як по маслу, 2. готуватися, збира-; 
дбло не -ится діло не клеїться; 
-йся 1. що йде на лад 0, налагоджуваний, 2. го- 
товящийся. 

ЛАДНО: и л. и складно і в лад і в склад; л. уж 
ок де наше не пропадало; 
ЛАДНЬІЙ & ладненький. 

ЛАДЬЕВИДНЬШ, ЛАДЬЕОБРАЗНЬІЙ човна- 
стий, човнуватий, о. на взір /у фбрмі/ човна. 

ЛАЗЕЙКА лаз, пролаз, (для обходу закону) 66’- 
їздка. 

ЛАЗЕР лйзер. 
ЛАЗЕРНИЙ лазерний. 
ЛАЗИТЬ лазити, пбвзати, плазувати; 

—й що їм" хто/ лгізить 0, звиклий лазити, лазь- 
кб, (п/лазун, лазій, лазильник и" повзучий, рк 
Ікущ! (п/лазучий, /бур’ян/ сланкйй, чіпкйй. 

ЛАЗУТЧИК пластун. 
ЛАЙ к. брех. 
ЛАКАТЬ хлебтати, хлистати, хлебестати, хлгісь- 
кати; 
—й що /м" хто/ хлебче 0, звгіклий /с-и/ хлебта¬ 
ти, готбвий /радий/ вгіхлебта-, хлистун, хлеб- 
тун, хлебестун, пк хлептучий. 

ЛАКЕЙСТВОВАТЬ (перед ким) плазувати, під¬ 
лабузнюватися, стелгі- листом, лакузи-; 
—й що їм" хто/ плазує 0, звшслий /навчений, зм и, 
готбвий/ плазувати, лизун, лизоблібд, підлабуз¬ 
ник, лакуза, плазун, пк підлабузливий, прислу- 
жли-, /- манери/ лакеюватий, плазува-, /рід/ ла¬ 
кейський, о. лакейської породи. 

ЛАКИРОВАТЬ лакувати, фР навбди- блиск; 
—й що /м" хто/ лакує 0, звгіклий /поклгіканий, с- 
и/ лакувати, для лакування, зайнятий -ям, лаку¬ 
вальник, пк лакувальний; 
-йся/-ьій лакований. 

ЛАКОМИТЬСЯ ласувати, рк солодйгися; 
-йся що /мИ хто/ ласує, звгіклий ласувати, радий 
/готбвий, охбчий/ поласува-, ласун, ласій, лась- 
кб, ласолібб/ець/, ласогуб, з. лагомгінець, пк ла¬ 
сий до ,рк ласовгітий. 

ЛАКОМКА смакУн, ж‘ ласуня. 
ЛАКОМСТВО смаковгідло; 
ЛАКОМСТВА смакблики, смакощі, г. присмаки. 

ЛАМПА (на 100 свічок) стоватка. 
ЛАПА & лапгісько. 
ЛАПООБРАЗНЬІЙ лапатий, на взір (у формі/ 
лапи. 

ЛАРЕЦ (для дороги) погрібець. 
ЛАСКА прихильність, зичлгівість, п° лагідь. 
ЛАСКАТЬ пестити, лащи-, милува-, голуби-, 
приголублюва-, жалува-, ніжи-, фР тіши- [ті- 
ши- бко]; л. взор вбира- бчі; 
—й що /м" хто/ пестить 0, звгіклий пестити, (по- 
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гляд) сповнений ніжности, пк пестлйвий, голуб- 
лй-, ласка-, ніжний, щедрий на ласку /пестощі/; 
-й взор приємний для бка, привабливий; -й се- 
бй надеждой багйтий думкою; -й слух приєм¬ 
ний для вуха /слуху/; 
-бій пещений, голубле-, милбва- 0; -бій сблн- 
цем в обіймах сонця; 
ЛАСКАТЬСЯ лащитися, милува- 0; 
-йся 1. що /м" хто/ лащиться 0, скбрий до пес¬ 
тощів, пк —* —й; 2. = -бій; 
ОБЛАСКАННЬІЙ облущений 0; о. успЄхом в 
обіймах /на кргілах/ успіху. 

ЛАСКОВОСТЬ п° лагідь. 
ЛАСКОВЬІЙ лагідний, п° ск лагідь- [лагідь-ніч]; 

& лагідненький. 
ЛАТКА (землі) клапоть; & латочка [л. снігу]. 
ЛАСТОЧКА: одна л. весньі не делает одна лас¬ 
тівка. то ще не весна. 

латАть латати, залатува-, наклада- лати, р. 
латкува-; 
—й що /м" хто/ лата 0, майстер латати, зайнятий 
латанням, латач, залйтувач, латйльник, пк ла- 
тальний; 
-йся/-ьій латаний, залатува-; -я п. = лакейст- 
вующнй; 
ЛАТАННЬШ латаний/'-перелатаний/, розлат-. 

ЛАТЕНТНЬШ ок дрімливий. 
ЛАТЙНСКИЙ: -ая азбука к. латинка. 
ЛАТКА: л. на -ке рубець на рубцю, г. руб руба 
не держиться. 

ЛАТУННЬІЙ з жовтої міді, мосяжний. 
ЛАТУНЬ жовта мідь, з. мосяж. 
ЛАУРЕАТ: л. Нббелевской премии нобеліянт. 
ЛАЦКАН закот, вилбга. 
лАять і. гавкати, бреха-, с. валувб-, 2. свари-; 

—й 1. що гйвка, звиклий /охбчий, с-и/ гавкати, 
гавкун, рк гавкало, пк гавкучий, бреху-, брех¬ 
ливий, гавкітлй-, 2. бранящий; 
-йся = бранящийся. 

ЛГАТЬ брехати, ф. залива-, лгі- /відлива-/ кулі, 
підпуска- москаля, возй- попб в рбшеті, кривй- 
прсіти правди, ггР побріхува- /при-/; 
лгущий що /м" хто/ бреше 0, звиЬслий /схйль- 
ний/ брехати, радий /готбвий/ набреха-, брехун, 
брехйч/к%), брехуняка, брехунець, ф. свист/ун), 
пк брехлйвий, / кривоустий, о. з Брехунівки. 

ЛГУН, ЛЖЕЦ (надхненний) Хлестакбв, барбн 
Мюнхгавзен. 
ЛГУНИШКА бреппсб. 
ЛЕБЕДИНИЙ лебедій, лебедячий. 
ЛЕБЕЗЙТЬ (перед ким) підлабузнюватися ла- 
бузни-, стелй- листбм, запобігати, лататися 
/підсип-, підшив-, підпещув-/ до кого; 
—й що їм" хто/ датується до 0, звиклий латати¬ 
ся, з-й підлата-, підшивайло, забігай-, підла¬ 
бузник, о. і задкбм і передкбм перед ким, ± по- 

дольщающийся. 
ЛЕВ о. цар звірів, & левйця, левеня, левчук. 
ЛЕВЕТЬ лівіти, лівіша-; 

—й що !мн хто/ лівіє 0, готбвий полівіти, схиль¬ 
ний лівіша-, щораз лівіший, вже мбйже лівий, 
фР полівілий. 

ЛЕВОВРАЩАЮЩИЙ лівокрутний, лівокрут. 
левовращАющийся к. лівобіжний. 
ЛЕВША я' ліворукий. 
ЛЕВЬІЙ: л. заказ ф. лівак. 
ЛЕГКОМЬЇСЛЕННЬІЙ легкодухий, г. легко¬ 
душний. 

ЛЕГАВАЯ (собака) вижлиця. 
ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬ легалізувати, узаконю-, 
узакбни-, визнава- /вгізна-/ законним, скасбву- 
ва- /скасува-/ заборбну, дозволя-, дозвбли-; 
—й що Ім" хто/ легалізує 0, зг-й узаконйти, лега- 
лізатор, узакбнювач, пк леґалізаційний, гі° легі- 
тимбцій- + %; 
-йсяЛ-Бій легалізований, узаконю-, визна- за- 
кбнним 0. 

ЛЕГАЛЬНИЙ легаль-, закбн-, дозволе-, не за- 
борбне-, не підпіль-. 

ЛЕГЕНДА ± ФИКЦИЯ. 
ЛЕГЙРОВАТЬ легувати; 

—й що /лР хто/ легує, пк легувальний, для легу¬ 
вання; 
-йся/-бій легбваний. 

ЛЕГИТИМЙЗОВАТЬ > ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬ. 
ЛЕГКИЙ: с -им пйром дбброго здорбв’я, по- 
мившись; 
ЛЕГЧАЙШИЙ найлегший, фР легесенький, ок 
легісінький. 
ЛЕГКИЕ: одними -кими (гукнути) на самі ле¬ 
гені. 

ЛЕГКОВОЙ (- авто) особбвий, пасажйрський. 
ЛЕГКОИСЇІАРЯЮЩИЙСЯ легкий. 
ЛЕГКОМЬІСЛЕНННЙ шалапутний, легко- 
дУш-, вітрогбн-, з вітром у голові. 

ЛЕГКОМЬІСЛИЕ шалапутство. 
ЛЕГКОПЛАВКИЙ легкотбпк[н]ий. 
легкопроникАющий рк легкосягУчий, 
легкопросяжний. 

легкопроницАемьш в[ легкопросяжний. 
ЛЕГКОРАСЩЕПЛЯЮЩИЙСЯ лупкий. 
ЛЕГКОСТИРАЮЩИЙСЯ легкопрбний. 
ЛЕГКОВУШКА (авто) легковйк. 
ЛЕГЧАТЬ лбгшати; 
ПО»»» (їм) н° попустйти їх [больнбму -ало 
хвброго попустйло]. 

ЛЇД & (простір під кригою) *підльбддя; по 
льду (іти) кригою. 

ЛЕДЕНЙТЬ 1. крижаніти, обмерзб- /братися/ 
крйгою, 2. клякну-, дубі-, холбну-; 
—й 1. що крижаніє 0, напівскриженілий, на- 
півобмерз-, с-и крижаніти, укрйваний крйгою. 
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майже уіфйтий кригою, щораз цупкіший від 
морозу, © стаючи кргігою, крижанію-, 2. ко- 
ченеющий. 

ЛЕДЕНИТЬ морозити, скбвува- крйгою, (душу) 
пройма- холодом; 
--Й що сковує к. 0, з-й заморозити, пк /- водуІ 
льодовий, льодуватий, крижаний, холод- як 
лід, /мороз/ цупкий, /жах/ несвітсь-, /- видови¬ 
ще/ моторошний, жахливий, (сум) ок льодува¬ 
тий. 

ЛЕДОХОД кригоплав. 
ЛЕДЯНОЙ п° крижбнйстий, гд ледовйтий, (голос) 
ок морозний, холбд- як лід. 

ЛЕДЯШКАг. сопляк льбду. 
ЛЕЖАНИЕ лежа, лежанка; для -ия лежальний. 
ЛЕЖАНКА лежак, тапчан, (пляжна) шезлбнг. 
ЛЕЖАТЬ лежати, байдикува-, вилежуватися, г* 
розташбву-, бути розташбваним, (- обов’язь) з. 
зависа-, (на плечах) фР спочива-; лежнем л. ле- 
жі- лежма; л. без дбла дармувб-; л. мертвим 
капиталом лежа- облогом /мертвим каітбл-/; л. 
нетрбнутьім стоя- облбгом; душа /сбрдце/ не 
-ит у кого к чему серця не має хто до чого, не 
йде на душу кому що; не -йт душа к кому 
серце не прийма кого; плохо -йт что увбдить 
злбдія в гріх що; 
—й 1. що /м" хто/ лежгіть, лежачий, фоз/прос- 
тєртий, простягну-, покладений /роз-/, звгіюшй 
лежати, лежень, валяка, (річ) лежак, © лежачи, 
лежма, (нав/лежачки, 2. розташбваний; лежнем 
-й вічно на боку, вічний лежень; плбхо -й без 
дбгляду; -й без дбла гулящий, покинутий дар¬ 
мувати; -й в оснбве покладений в оснбву, ос- 
новополбж-, (принцип) наріж-, головшій; -й в 
развалинах у руїнах; -й кбмнем на сбрдце як 
камінь на серці; -й мертвьім грузом /капитал-/ 
безкбрисний, без ніякої кбристи; -й на боку /на 
печй/ = лежнем -й; -й на плечах чьих по¬ 
кладений на кого; -й невозделанньїм облого¬ 
вий; -й пластом простертий крйжем; -й под су- 
кнбм заморбжений, законсервбва-, покладе- 
під сукно; 
НАЛЕЖАТЬСЯ пополежати 0; 
-вшийся 0; 
СЛЕЖАТЬСЯ: -вшийся злбжаний, злбжалий, 
злеглий, 0. 

ЛЕЖЕБОКА лежень, валяка, з. полежій, ск ле- 
жйбік, пк лежеббкий. 

ЛЕЗТЬ лізти, (вгору) випбзи-, вилізб-, п’ястйся; 
л. в бутьілку ок показувати гонор, п° пари- 
парка; л. в /на/ глазй муля- /мозбли-/ очі, на¬ 
вертатися на бчі, вистрбмлюва- перед очі; (на- 
збйливо/ л. в гблову тисну- до головгі, (торб- 
чя~) кому; л. в петлю пхбти гблову в зашморг 
/ярмо/; л. из кбжи ліз- зі шкіри, із себе пнути¬ 
ся, розсіда-; л. на рожбн пхати пальці між деб¬ 

рі, ліз- на кулю; за слбвом в карман не -зет 
кто клепаний /швидшій/ на язик, слів не пози- 
чб; глаза на лоб лбзут бчі рогом лізуть; 
—й що /мИ хто/ лізе 0, з-й улізти, ЗВИЮІИЙ /с-и/ 
влйзи-, пролаза, п" (усзбруї) влбзистий; -й в бу¬ 
тьілку схйльний вдаватися в амбіцію; -й в гла¬ 
за звиклий муляти бчі; -й в гблову (- думки) 
невідстз/пний, настирливий; -й в душу влйзли-; 
-й из кбжи фон) готовий розсістися; -й на стб- 
ну с-и лізти на стінку; 
ПОЛЙЗТЬ: п. в петлю почепити урйвок на 
шйю; п. на лоб (- очі) стати рогом. 

ЛЕЙТЕНАНТ чотар, & лейтенантах; младший 
л. хорунжий; старший л, поручник. 

ЛЕКАРЙШКА лікарчук, ж" лішіло. 
ЛЕКАРСТВО: л. от /прбтив/ чего ліки на що. 
ЛЕКЦИИ (у вишах) виклади. 
ЛЕЛЕЯТЬ пестити, плека-, викбхува-, виплбку-, 
випбщува-, здувати порохи з, (квіти) догляда-; 
(надію) грі- в серці; л. мечту о чем вимріва- /дк 
вймрія-/ що; 
—й 1. нежащий, 2. що /ж" хто/ плека 0, з-й вй- 
плекати, схйльний плека-, к" плекальник, пле¬ 
кай, /ж' г. -ачка = мамка/, виплбкувач, випещу-, 
(квіти) доглядач; -й мьісль з таємною думкою; 
-й надбжду з надією в сбрці; 
ЛЕЛЕЯТЬСЯр. пбститися 0; 
-ьій 1. пещений, голубле-, 2. плека-, виплбку- 
ва-, викбху-, вигрі- у сбрці, плеканець, пк пле- 
канний + %. 

ЛЕНЙВЕТЬ; РАЗ»»» гд злінйвіти /роз-/. 
ЛЕНЙВЬІЙ & ледачкуватий; -му всегда' празд- 
ник ледачому і в будень свято; у -ой прйхи и 
про себй нет руба'хи з лбжі не справиш одежі. 

ЛЕНЙТЬСЯ лінуватися, ледар/ювати; 
-йся що /м" хто/ ~к>є 0, звиклий ледарюва-, ле¬ 
дащо, лбдар, валяка, лбжень, нербба, пк ледач¬ 
ий, лінйвий, лінькуватий, ледачкува-, о. нео- 
хбчий до праці, без охбти щось робйги; 
РАЗЛЕНИТЬСЯ: -вшийся фо,) зледащілий, 0. 

ЛЕНТА тасьма, (стрічечка) пружбк, (липуча) 
липучка. 

ЛЕНТОВЙДНЬІЙ, -ОБРАЗНЬІЙ стрілкуватий, 
на взір стрічки. 

ЛЕНТОЧНЬІЙ: л. червь & ціп’як. 
ЛЕНТЯЙНИЧАТЬ ледарювати, посидбньки 
справля-, посидбнькува-; 
—й = лоботрясничающий. 

ЛЕНЦА: с -бй лінькуватий, ледачкува-. 
ЛЕНЬ лінивство, неохбта, фр баглаї [день одо- 
лбла б. вкинулись]; (все), кому не л. (всі), хто 
має охбту, кбжен охбчий /хто захбче, неледа- 
чий/, всі охочі, 4? не... хіба ліниві [ходили в., 
к. н. л. не ходйли хіба лінйві]; л. напбла /одо- 
лбла /лінощі /баглаї/ обсіли; не л. тебб /Вам/ і 
охбта тобі /Вам/; кому не л. кбжен всякий /о- 
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дин/, всяке, хто хоче. 
ЛЕПЕТ: дбтский л. дитячий белькіт. 
ЛЕПЕТАТЬ белькота[і]ти, жебоні-, бубоні-, ло- 
пота[і]ти; 
-чущнй що /ми хто/ белькоче 0, белькотун, пк 
белькі[о]тлгівий, жебонли-, белькотючий, /- ли¬ 
стя/ лопотливий, лопотючий. 

ЛЕПЕШКА кбржичок. 
ЛЕГШТЬ (справу) тулити, пришива-; л. как ле- 
пешки ліпи- як вареники; 
—й що /мн хто/ ліпить 0, зг-й зліпити, звиклий 
ліпи-, ліпляр, ліпило, ліпбк, ж1 ліпашка, пк лі- 
пйльний, рк ліпчий; 
ПРИЛЕПЙТЬ Ф? притулити, дода-, пристави- 
0, (хлюпком) прихлюпну-, пф хлюп; прилепйли 
додано, пристбвле-, притуле-; 
ЛЕПИТЬСЯ ліпйтися, виліплюва-, (- дім над 
прірвою) тисну-; 
-йся що ліпиться 0, ліплений, виліплюва-, пк 
ліпшій, (над прірвою) притулений, притгісну- 
тий, ск лілії- [Ліпйпшшка]. 

■НЕПРОЗОРИЙ прокажйльниця. 
ЛЕПТА ж. глек на капусту [вот н моб л. нате й 
мій г. на к., нате й моїх п’ять, щоб було десять]. 

ЛЕС & підліс, прйліс, м" лісйща; л. рубят - 
щбпки легат де п’ють, там і ллють. 

ЛЕСТНИЦА: общбственная л. суспільна дра- 
бйна; с самой нйзшей ступеня общбственной 
-цьі о. з найнйжчого нйзу. 

ЛЕСТНИЧНЬІЙ: л. пролет сходовйй марш. 
ЛЕСТЬ о. словесний мед. 
ЛЕТ (птахів та п.) ширяння. 
ЛЕТА: за нбсколько последних лет (зроблено) 
пфед кільком^ роками; србдних лет уже немо¬ 
лодий /-да, -ді/; твойх лет твого віку; летами 
віком, на літа; не по летам г. понад свій вік [н. 
п. л. ум Єй п. свій вік мудрий]. 

ЛЕТАРІЙЯ гЄм летаргія. 
ЛЕТАТЬ літати, (нестримно) шугати; 

—й що /м“ хто/ літі 0, окрйлений, з-й /навче-, 
звиклий/ літати, літун, летяга, легкокрйл, /річ/ 
літак, пк летю[у]чий, крилатий, легкокрйлий 
/швидко-/, літальний, п° розліта-, /птах/ підне- 
бес-, о. на крйлах, у леті /польоті/, у небі /під¬ 
небессі/, ск авіо- [-ая лбдка авіочбвен], ± летя- 
щий; -ая крепость крилата фортеця, ск -літак 
[-ая лбдка човен-літак]; -не лягушки жаби-лі- 
тунгі. 

ЛЕТЕТЬ летіти, п° лйну-, (в небо) спинатися; (- 
дні) сходити, минй-, (- час) тіка-, як вода з до- 
лбні; (хутко рухатися) вітром нестися; л. 
вверх тормашками /в тартарарьі/ леті- сторч- 
голбв /у прірву/; л. в прбпасть пада- у прірву; 
& леті- стрілою, зе летітися [тудй летйться че¬ 
рез море]; л. для кого (- час) біг- кому, тблько 
пбрья летят аж гай шумйть /пір’я летйгь, іскри 

крешуть/; 
—й що /м" хто/ летгіть 0, спокушений /зм-й/ по¬ 
летіти, навче- леті-, літун, повітроплавець, пк 
лету[ю]чий, іфилатий, повітроплавний, /кам¬ 
інь/ ьсйнутий, о. у леті, на крйлах, у повітрі, в 
польоті, ск -летний [низколетя'щий низьколет- 
ний], ± летающий. 

ЛЕТНО- ок аеро- [л.-тактйческий а.-тактичний]. 
ЛЕТНЬІЙ г. летУнський [л. костюм л. косткім; 
л. состав л. склад], с* авіо- [-ьіе пронсшбствия 
авіопригбди; -ая книжка авіокнйжка]; -ое дело 
аеронавтика; -ая подготбвка авіовйшкіл; -ое 
пбле /аеродрбм/ летбвище. 

ЛЕТО о. нові віники [до -та до -гіх віників]. 
ЛЕТУН летяга, о. перелітний птах. 
ЛЕТУЧКА (збори) хвилгінка. 
ЛЕТЧИК легуй, літун. 
ЛЕЧЕБНИЦА г. лічниця. 
ЛЕЧЕБНЬІЙ (- зілля) лікфський, г. лічнгічий. 
ЛЕЧЕНИЕ гоєння, У зцілення. 
ЛЕЧИТЬ лікувати, (рану) гбї-, вилікбвува-, ви- 
гбю-, р. курувати, (враз) зніма- рукою; 
—й що /мИ хто/ лікує 0, з-й /радий/ вйлікувати, 
для лікування, зайнятий -ям, лікар, цілитель, пк 
лікувальний, гбй-, цілн5щий, п° гоїстий, /- тра¬ 
ви/ лікарський; -й врач закріплений /відпові¬ 
дать-, родйн-/ лікар; 
-йся гбєний, лікбва-, вигою-, вилікбву-, паці¬ 
єнт, пк хворий; 
ДОЛЕЧЙГЬ доволбдати 0. 

ЛЕЧЬ лягтй; л. свинцбм на грудь облягти гру¬ 
ди; как ля'жет кбрта п. як складуться обста¬ 
вини; 
легший простертий, 0. 

ЛЕШИЙ фР враг; л. бм тебя' задавйл щоб Вас 
дідько злизав, щоб тебе чортгі вхошіли. 

ЛЖЕ- квазі- [лженаучньїй квазінаукбвий], кри¬ 
во- [лжесвидетель кривосвідок]. 

ЛЖЕСВИДЙТЕЛЬСТВОВАТЬ кривосвідч/ити; 
--Й що /мн хто/ нить 0, звгіюшй ~ити, готовий 
покривосвідчи-, кривоприсяжник, кривосвідок, 
пк кривоприсяжний. 

ЛЖЕУЧЕНИЕ кривовчення. 
ЛЖЙВОСТЬ забріханість. 
ЛЖИВЬІЙ забріханий, У кривоустий. 
ЛИ: то ли... то ли... чи то... чи то. 
ЛИБЕРАЛЬНИЧАТЬ ліберальств/увати, грати¬ 
ся /пошива-, шя-/ в ліберали; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, схйльний ліберальствува- 
ти, пошгіваний у ліберали, ліберал, ? такий лі¬ 
берал, що ну, всім лібералам ліберал, пк (псев- 
до)ліберальний, не в міру ліберали-. 

ЛИБЕРАЛЬНЬІЙ вільнодумний. 
ЛЙБО: л. грудь в крестах, л. голова в кустбх 
пан або пропав, здобути або вдома не бути. 

ЛЙВНЕВЬІЙ ЗЛИВНИЙ. 
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ЛЙВНЕМ пр злітно, зливою, лявйнно. 
ЛЙДЕР & ж' лідерка. 
ЛИДЕРСКИЙ провіднгічий /-йцький/. 
ЛИДЕРСТВОВАТЬ і ЛИДЙРОВАТЬ лідерува- 
ти, вести перед, задава- тон, ходгі- в лідерах; 
~й що їм", хто/ веде пербд 0, звйклий ходити в 
лідерах, з-й зада- тон, лідер, /флоту/ флагман, 
пк лідерський, передовий, провідний, авангард-, 
/у спорті/ головний, пфший, о. на чолі /зма¬ 
гань^, на першому місці, на цей час лідер. 

ЛИЗАТЬ лизати, лизька-; & і. п° *лизь [л. блис¬ 
кавки/= зигзаг б.]; 
-жущий що їм" хто/ лиже 0, радий лизнз/ти, с-и 
лиза-, лизун, лизака, підшивайло, підсипай-, 
підчихвіст, підлабуза, пк лизальний, лизучий; -й 
руки /нбги, пятіси/ лизун /лизака/ рук /ніг, п’ят/; 
УЛИЗНУТЬ вйслизнути(ся/, п. ушитися; 
НА»»»СЯ набратись, як жаба мулу. 

ЛИК: к -ку святьіх до числа /ліку/ святих. 
ЛИКВИДАЦИЯ дк зліквідування. 
ЛИКВИДИРОВАТЬ н.дк ліквідувати, знищу-, 

(борг) сплачува-, г. вирівнюва-, вирівня-; 
—й що /м" хто/ ліквідує 0, з-й /зг-й, зм-й/ злікві¬ 
дувати, для ліквідації, зайнятий -ією, ліквіда¬ 
тор, пк ліквідаційний; 
ЛИКВИДИРОВАТЬ дк зліквідувати, знйщи- 0; 
л. задблженность виліз- з боргів, г. вйрівня- 
залбглість; 
-йся/-ьій ліквідований, знйщу-, підда- ліквіда¬ 
ції 0. 

ЛИКОВАНИЕ о. безмежна /висока/ радість, ок 
трирадість. 

ЛИКОВАТЬ тріумфувати, раді- без меж /сф- 
цем/, скака- з радощів, чмані- від щастя, п° 
грати-густй [все -ует усе грає-гуде], сповнюва¬ 
тися радістю, ± РАДОВАТЬСЯ; 
—й що /м" хто/ тріюмфує 0, безмежно р-й з чо¬ 
го, спевнений /безмежної/ радости, тріюмфант, 
пк бучно-веселий, тріюмфальний, (перемож¬ 
ний) ура-віват-, о. з безмежною радістю в сфці; 
-ие звуки грім [-ие з. победьі грім перемоги]; 
-ще високорадісно, весело-бучно, тріюмфаль- 0; 
ВОЗЛИКОВАТЬ сп’яніти сфцем, ря возраду- 
ватися; душа -йла аж світ миліший став. 

ЛЙЛИЯ: морская л.рк морське латаття. 
ЛИМИТИРОВАТЬ лімітувати, о. наклада- ліміт; 

—й що /м" хто/ лімітує 0, звйюшй лімітувати, 
для лімітування, зайнятий -ям, пк лімітний, лі- 
мітацій- + %; 
-йся/-ьій лімітбваний, о. з лімітом; ± ОГРА- 
НИЧИВ АТЬ (СЯ). 

ЛИМбН: вьіжатьій л. вйдушена цитргіна, вй- 
трушений мішок. 
ЛИМОНКА (граната) репанка. 
ЛИМбННЬЕЙ: -ая кислотй цитрйнна кислота. 
Л ИМОНОВЙДНЬІЙ к. як цитрина, на взір /у 

формі/ цитрйни. 
ЛИНЗА г. сбчка. 
ЛИНЗОВИДНЬІЙ лінзувйтий, на взір /у формі/ 
лінзи, як лінза. 

ЛЙНИЯ (споріднення) коліно, (поведінки) на- 
станбва [генеральная л. загальна н.]; л. пове- 
денин п° поступбвання. 

ЛИНОВАТЬ ліні/їти, лініюва-; 
—й що їм" хто/ ~їть 0, лініювальник, пк лінію¬ 
вальний, для лініювання; 
-йся лініяний, лінійбва-. 

ЛИНЧЕВАТЬ линчувата, чинйти самосуд; 
—й що їм" хто/ линчує 0, линчувальник, учйс- 
самосуду, пк линчувальний, самосад-; 
-ьій линчбваний. 

ЛИНЯТЬ линяти, вицвітати; 
—й що линя 0, щораз безбфвніший, пк линіб- 
щий, фР линяпий; 
ПОЛИНЙТЬ: -вший злинялий, вйлинялий. 

ЛИПНУТЬ лгіпнути, пристава-, жґ братися; 
—й що /м" хто/ лйпне 0, з-й прилйпнути, п" ли¬ 
пучий, липкйй, бер/уч/кйй; 
ВЛИПНУТЬ (в біду) встрягтй, вліз- в біду, у- 
скбчи- (вище халяв,/, ушелепатися, укпепа-; 
-пший влиплий, (в халепу) встряг-, уклбпаний 
0,0. 

ЛИРЙЧЕСКИЙ: л. беспорядок поетйчний роз¬ 
гардіяш. 

ЛИРОВИДНЬІЙ, -ОБРАЗНИЙ на взір /у фбр- 
мі/ ліри, як ліра. 

ЛИСТ: окладнбй л. податковий лист; онроснбй 
л. анкета. 

ЛИСТАТЬ гортати, перегорта-, перегортува-; 
--й що їм" хто/ горта 0, зайнятий гортанням, 
с-и гортати, © гортаючи; 
ПОЛИСТАТЬ: изря'дно п. (книги) попогор- 
тати; 0. 

ЛЙСТВЕННЬІЙ: -ьіе бвощи листяна горбдина. 
ЛИСТОВЙДНЬІЙ /-ОБРАЗНЬІЙ/ листкуватий, 
у фбрмі /на взір/ листя. 

ЛИСТОВКА летібчка. 
ЛИСТОПАД &п° листопада. 
ЛИСТОПРОКАТНИЙ к. прокатний. 
ЛИТАВРЬІтулумбаси. 
ЛИТЕРАТУРА (божественна) висока літерату¬ 
ра; худбжественнная л. красне письменство. 

ЛИТЕРАТУРНЬІЙ: -ое твбрчество письменство. 
ЛИТОГРАФИРОВАТЬ літограф/увати; 

—й що ІлР хто/ ~ує, для -ування, зайнятий -ям, 
© літбграф, п" -увальний, фР ~іч-. 

ЛИТЬ лити, лля-, пролива- /ви-, за- +/, точи-, (- 
дрібний дощ) цідоь; 
льющий що /ми хто/ ллє 0, звйклий лити, ра¬ 
дий вгіли-, виливйльник, т. ливар(ник/, пк лгів- 
чий, виливаль-, ливущий + %, © ллючгі; -й вбду 
(на чью мбльницу) водолій (на чий млин/; -й 
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кровь покликаний пролити кров; -й слезьі у 
сльозах, залитий слізьми, © проливаючи сльо¬ 
зи; —й, как из ведра © ллючи, як з відра; 

ЛИТЬСЯ лгітеся 0, (- води) струмувати, струмі-, 
(-звуки) снуватися, (- піт) коти-; л. тбнкой 
струбй ціди-; л. через край чего переповнюва¬ 
ти ЩО', 

льющийся що ллється 0, розливаний /про-, ви-, 
(куди) на-/, пк струмлгівий, лившій, ливкий, фР 
розлитий [ток, -ихея из нее страстей потію -т- 
их у ній пристрастей]; -я через край © перепо¬ 
внюючи; -я строями /потбка-/ струм (ен)истий. 

ЛЙФЧИК нагрудник, станик. 
ЛИХВА фР гак [с -ой з гіком], (у картах) пере¬ 
бір. 

ЛИХО гР шпарко, безстрашно; 
ЛИХОЙ презавзятий, (спів) шпаркий, (боєць) 
безстрашний, фР відчайдуш-; л. парень хлб- 
пець-зух. 

ЛИХОРАДИТЬ морозити, труси-, тіпа-, /тру¬ 
сом^ трясти, колоти-; -ит кого трясця трясе; 
—й 1. © з гарячкою, у гарячці, пк гарячковий, 
2. (- недугу) що морозить 0, пк трясучий, коло- 
тю-. 

ЛИХОРАДКА: золотій л. золоті лихомінка; у 
больнбго л. хворий має гарячку. 

ЛИХОРАДОЧНО ок маніакально; 
ЛИХОРІДОЧНЬІЙ ок лихоманний, (рух) шпар¬ 
кий, (блиск очей) маніякальний; л. жар гарячка. 

ЛИЦЕВАТЬ: -й що Імн хто/ лицює 0, звиклий 
лицювати, зайнятий лицюванням, лицюваль¬ 
ник, пк лицювальний; 
-йся/-мй лицьований, перелицьбву- /об-/. 

ЛИЦЕВОЙ (чоловий) ок передній, фронтальний; 
л. с двух сторін личковйй; л. счет ок іменнйй 
рахунок. 

ЛИЦЕДЕЙСТВОВАТЬ: ~й що /м" хто/ лицедіє, 
лицедій, комедіант, актор, пк лицедійний. 

ЛИЦЕЗРІТЬ ок спозир'іти, спостеріга-, г обсер- 
вува-; 
—й що !мн хто/ -і 0, схгільний /ставши/ с., зай¬ 
нятий спозиранням, (спо/глядач, спостерігач, 
п" споглядапьн/ицьюіий. 
-ймьій спозйраний, спогляда-, спостеріга-. 

ЛИЦЕМЕРИЕ ок криводушність. 
ЛИЦЕМЕРИТЬ ок лукавити, фарисействувати, 
кривйти душію; 
—й що /м“ хто/ лукавить 0, звиклий ♦, лицемір, 
лукавець, фарисій, пк лукавий, криводушний, 
лицемір-. 
ЛИЦЕМЕРНЬІЙ ок криводушний, о. хамелеон-, 
ее нещгірий. 

ЛИЦЕПРИЯТНО ок не по правді. 
ЛИЦЕПРИЙТСТВОВАТЬ не бути безсторон¬ 
нім, виявля- упередженість, (кому) спри/я- чиїй 
стороні; 

—й що їм" хто/ ~я кому 0, пк небезсторонній, 
несправедливий, упереджений. 

ЛИЦО жР пйсок, твар, н1 сурло, морда, мармгіза, 
пйка; (будівлі) перед, фасад, фронт, чоло; (су¬ 
кна) верх, лицьовгій бік; п. зовнішність, образ; 
(явища) суть, єство, характер; (землі) поверхня; 
& личко, лйченько; -ці нет на ком мов з хрес¬ 
та знятий хто, лиця не знати на; -бм к -цу ок 
ніс-у-ніс, бчі-в-бчі, чолб-в-чолб; знать в л. зна- 
з лиця; смотре'ть в л. дивитись у вічі; вгідеть 
но -цу бачити з очей; по -цу видно з лиця зні-; 
перед -бм 1. (кого) перед очйма, 2. (чого) зус¬ 
трівши що, г. в облйччі чого; прочитаться /и- 
зобрази-/ на -це (- думку) світитися на облйччі; 
ЛИЦЯ щоки. 

-ЛЙЦМЙ -лйкий [темнолйкий], -лйций [білолй- 
ций, хитролйций]. 

ЛЙЧНО персонально, (діяти) самбму [л. явить¬ 
ся прийтй с.]; 
ЛЙЧНЬІЙ: -ая жизнь привітне життя, г. при¬ 
віт; в лйчной жйзни у привіті; л. состів в" во¬ 
яцтво; -ьіе счйтьі особйсті порахунки. 

ЛЙЧНОСТЬ У’ син [вьідающаяся л. нішей 
зрьі видатнйй с. нішої добй]; что зто за л.? що 
це за одгін /одні/? 

ЛИШАТЬ (щастя +) збавляти, не даві-; л. ар¬ 
гументи убедгітельности підвіжува- сілу ар¬ 
гументів; л. влісти обезвліднюва-, позбавля- 
вліди, скиді-, валй-, (царя) знетронюва-; л. во- 
змбжности унеможлйвлюва-; л. воли к дійст- 
вию/ фР обезвліднюва-; л. міста звільна- з по¬ 
сіли; л. разнообразия уодноманітнюва-; л. рй- 
зума /рассУдка/ знетямлюва-; л. свободи дей- 
ствий зв’язува- руки; л. себй удовбльствия 
позбавля- себе приємносте; л. слова відбирі- 
слбво; л. сознания забиві- пімороки; л. спокб- 
йствия не даві- спбкою; 
—й що їм" хто/ позбавля 0, рідйй /з-й, зм-й/ по- 
збівити, відбиріч, позбівлюв-, пкрк позбівчий, 
-й возмбжности ск в’яжй-рука; -й жйзни вбйв- 
ця, душогуб; -й міста радий позбівити посіди; 
-й різума /рассудка/ знетямливий; -й свобо¬ 
ди, відбиріч своббди; -й слова відбиріч слбва, 
© позбавляючи слбва; 
-ий позбівлюваний, жґ збівля-; 
ЛИШИТЬ: л. чего перекрити каніл (краникі; 
л. жйзненньїх благ о. перекрй- кйсень /повіт¬ 
ря/; л. жйзни відібрі- життя; л. рассудка обез- 
глУзди- кого, відбй- глУзди кому; л. современ- 
ной внешности (вида +) знесучісни-; л. чело- 
віческого достбинства /образа/ упосліди- /о- 
берну- на бидло/; 
ЛИШЕННЬІЙ (прав) ок здеправбваний; л. во¬ 
змбжности явиться (из-за болезни) г. переш- 
кбдже- (недугою/; л. красотьі живій речи 
(твір) окнйжне-; л. рассудка знетямле-; л. сил 
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и средств (з)неспромбже-; л. тревбг знезтри- 
вбже-; л. удовбльствий безмедбвйй; 
ЛИШАТЬСЯ втрачати, (позбуватися; л. под- 
вижности нерухоміти; л. чувств умліва-; 
-йся що Ім“ хто/ втрача 0, збуваний, © втра¬ 
чаючи + -ьій; 
ЛИШИТЬСЯ: л. близких осамотіти; л. на- 
деждьі збутися надії; л. ног збезнбжіти; л. по- 
движности знерухомі-, знерухбмитись; л. раз- 
нообразия ок зоднаковіти; л. расположения 
відпбс- ласки; л. рассудка збутися /одбігти/ рб- 
зуму, обезглузді-, загуби- розум, спас- з розу¬ 
му; л. сил знесйлі-, підупас- на силі; л. сознания 
втрати- пам’ять, знепритбмні-; л. умб збийся 
розуму, відбгі- /ріпні-, спасти з/ глузду; л. чув¬ 
ств знепритбмніти, втрати- пам’ять; лишйлся 
терпбния кто терпець урвався кому, 
-вшийся 0; -я подвйжиости знерухбмлений, 
знерухомілий; -я ума обезглЗді-; -я чувств зо¬ 
млілий /у-/, знепритбмні-. 

ЛШПНИЙ: без -их слов без ніяких йких; с -им з 
гачком [три с -им три з г.]; не -нее /не -не, 
-ним не будет/ не зашкодить /заваляється/, фР 
г. не від речі. 

лишь аж [л. чбрез мииуту аж по хвилі], аж ось 
[не міг взяти вчбра, аж ось нйні], ледве [л. 
рассвелб л. розвйднилось], щойно [л. тогда щ. 
тоді], р. іно, йно; л. впоследствии аж [аж вгі- 
явилося]; л. когда аж [скажу, аж настане час]; 
л. после тогб аж відтак; л. тогда, как аж як 
Гаж як поснідали]; л. тблько скоро, аж [аж акт 
шлюбу змусив її визнати]; л. (тблько,) фР аж 
[л, (т.) теперь аж тепбр], тільки-но, щбйно; л. 
недбвно тільки-тільки, от-от-бт. 

ЛИШЬ БЬІ абя,рм аби-но. 
ЛИЧИНА (маска) фР намітка [під -ою ідеалістки]. 
ЛОБ & лобгісько; лоб в лоб ніс-у-ніс, груди-в- 
груди, чолб-в-чолб; что в л., что пб лбу не 
вмер Данило - болячка задавила. 

ЛОБОВОЙ тп. фронтальний. 
ЛОБЗАТЬ з" лизати (губи кому), лизька-; 

—&(ся) що /м" хто/ цілує(ться,) 0, звиклий /с-и/ 
цілувати(ся^, лизун, цілувальник, цілуйко, о. з 
поцілунком, ©. 

ЛОБОТРЯС м’яло. 
ЛОБОТРЯСНИЧАТЬ д. ледачити; 

—й що /мн хто/ ледарює 0, розледащений, звик¬ 
лий ледарювати, лобур (яка,), ледащбга, нероба, 
гультяй, гульвіса, пк ледачий, лінивий. 

ЛОВЕЛАСНИЧАТЬ залицятися, волочй-, пус- 
ка- в зальоти, упадати до жінок /дівчат/; 
—й що /мн хто/ упада до жінок 0, схйльний во¬ 
лочитися, донжуан, зальотник, ловелас, ф. ба¬ 
бій, бабич, баболкіб, пк женихлйвий, о. швид- 
кйй на зальоти. 

ЛОВИТЬ ловгіти, (на лету) хапа-, (рибу) вилбв- 

люва-, (кого) ганятися за, (на гарячому) засу¬ 
кувати, заскаку-, (погляд) переймати, (щастя) 
ж. хапа- за хвіст; л. на мбсте преступления 
лови- на гарячому; л. себй на чем поміча- за 
собою що; 
ИЗЛОВЙТЬ спіймати, г. прилови- 0; 
ПОДЛОВЙТЬ заловити, (кого де/ запопас-, зг 
прилови- б; 
УЛОВИТЬ спіймати, вловити /з-/ 0; 
ЛОВИТЬСЯ: ловись, рьібка, малая и боль- 
шбя ловись, рибко, велика й мала; 
—й що ІмИ хто/ ловить 0, зайнятий /захбплений/ 
ловом, звиклій ловгіти, ловець, пк ловчий, ло¬ 
вильний, ловучий, /приладі для лбву/лбвлення/, 
ск -лов [-й рьібу риболов], © ловивши, спіймав-; 
-й момбнт у пбшуках нагоди; -й рьібку ловець 
рибки; -й себя на мьісли © ловивши себе на 
думці; 
-йся/-имьій ловлений, хапа-, вилбвлюва- 0. 

ЛОВКАЧ мастак (на все, до всього,/, бувалець, 
спргітна (метка) голова, фР хват, скорохват, 
проноза, спритняга, хлюст, з. дотепник 

ЛОВКИЙ г. звгінний, з. ручий, (ділець) в’юнкій, 
гнуч-, мет-, фР швид-, жґ знбтний, о. ніде не- 
пропащий, д. доскбцький; л. наездник вправ¬ 
ний верхівець; л. плут проноза, хлюст; 
ЛОВКО (зробити) мудро, г. звгінно, жґ знатно; 
ЛОВЧАЙШИЙ спритнібщий. 

ЛОВКОСТЬ сприт; л. рук н никакбго мошен- 
ства міх-мах і все ваше, буде наше. 

ЛОВЛЯ: место -ли лбвйще. 
ЛОВУШКА вовча яма, (на птахів) перевесиця. 
ЛОВЧИЙ: -ая я'ма пастка, вовча яма. 
ЛОВЧИЛА спритняга; ± ЛОВКАЧ. 
ЛОВЧЙТЬСЯ; ИЗЛОВЧИТЬСЯ добрати хисту 

/способу/ [добери хйсту при великому дристу, 
щоб штанів не закаляти]; 
ПРИЛОВЧИТЬСЯ фР спровбритися. 

ЛОГАРИФМЙРОВАТЬ логаритГ фім/увати; 
—й що /мн хто/ ~ує, зайнятий -увбнням, -уваль- 
ник, пк -увальний, -ічний; 
-йся/-ьій ~бваний. 

ЛОДЬІРНИЧАТЬ > ЛОБОТРЯСНИЧАТЬ. 
ЛОДЬІРЬ оббийбік, оббгійбока. 
ЛОЖЕ & півлбже. 
ЛОЖЕЧКА а" дгіхапо; под -ку (вдарити) під дої¬ 
хало; под -кой під сбрцем. 

ЛОЖЙТЬ; ПО»»»: как Бог на душу полбжит 
як заманеться /забандюри-/; н. в кармбн схова¬ 
ти до кишені. 

ЛОЖЙТЬСЯ (вкладатися) кластися, (- тінь) по¬ 
дати, (- фарбу) накладатися; (живьім/ л. в гроб 
(кивгім) лізти в яму; 
-йся що /м" хто/ ляга 0, кладений, наклада- 
/по-/, звгіклий /с-и/ лягати, радий /зм-й/ лягти, © 
лягаючи; -я на плечи кладений на плечі, © ля- 
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гаючи на п.; 
ЛЕЧЬ: свинцем л. на сердце лягти каменем 
на серце /душу/; 
легший що ліг +, покладений /на-/, © лігши. 

ЛОЖКА: через час по чййной /столбвой/ лбж- 
ке чайну /столову/ лбжку щогодини. 

ЛОЖНЬІЙ уявний, (свідок) фіктйв-, брехлгівий, 
(донос) безпідставний, (міт) облуд-, ск псевдо-, 
криво-, ніби- [-ое учбние псевдовчення; -ая 
прися'га кривоприсяга; л. окбп нібишанець]. 

ЛОЖЬ: бессбвестная /наглая/ л. безпардонна 
брехня, брехня в живі очі; л. на коротких но- 
гбх б. має короткі нбги. 

ЛОКАЛИЗЙРОВАТЬ локалізувати, не допуска- 
пошгірення дйлі даного місця; 
—й що локалізує. з-й локалізувати, локалізатор. 
пк локалізуваль-ний, локалізацій-, для локалі- 
збції; 
-йся/-ьій локалізований. 

ЛОКАЛЬНЬІЙ місцевий. 
ЛОКОНЬІ о. персні. 
ЛСІКОТЬ: л. к лбктю лікоть-у-лікоть. 
ЛОКТЕВОЙ: локтевая ямка міжлікгя. 
ЛОМАТЬ ламати, ломи-, тропці-, (хліб) розламу- 
ва-, (гілля) /об-/; мастер л. майстер-ламайстер; 
л. голову сушгіти голову; л. дрова п. перебива- 
через коліно; л. зубьі на чем лама- зуби об що; 
л. кбпья воюва-, змагатися; л. - не стрбить 
руйнувати - не мурува-; л. шапку (перед ким) 
шапкува-; л. себб гблову /-овьі/ над чим сушгі- 
гблову /гйбі-/ над чим; 
ПОЛОМАТЬ: п. зубьі п. не мати успіху, за- 
зна- невдачі; по кривбй дорбге -аешь нбги не 
звертай з дороги, бо поломиш нбги; 
ЛОМАТЬСЯ (перед ким) виламуватися, жґ 
викаблучува-; н° -алось ломлено, ламано; 
—й що /м" хто/ лама 0, звшслий ламати, зг-й /по- 
клика-, зм-й, готовий/ зломи-, ламач, ламай/ко/, 
ламбйстер, пк т. ламільний, ломйль- + %, ло¬ 
мовий, рк лбмчий, ломбцький, с. руйнівний, 
(біль) судом-, ск -лам, -лбмний [-й лед криго¬ 
лам; -й шею карколомний], © ламаючи, ломив¬ 
ши; -й вековьіе традйции губитель віковйх 
традйцій; -й гблову над чем © ламаючи гблову 
над; -й дурака радий кбрчиги дурня; -й зубьі 
над чем узятись опанувати що; -й комедию 
комедіінт, радий стрбїти комбдії; -й лед безра- 
злйчия з-й розбити криху байдужосте; -й по¬ 
рядок /рядьі/ порушник порідку /лав/; -й шап¬ 
ку перед кем 1. уклінний прохач, 2. забігайло, 
підшива-, запобігливий пбред; -й язьік каліч- 
ник мбви; 
-йся/-ьій ламаний, лбмле-, ламле-, трбще-, (гол¬ 
ос) переріівчасгий; -я що лбмиться, ламучий, 
ламкий, крих-, ламливий, розлбмистий, © кри-в- 
ляка, схильний маніритися, манірний, церембн-; 

ЛОМАННЬШ лбмлений 0. 
ЛОМИТЬ ломити, ламй-; л. кости (в суставах,) 
судбми-; л. цбну прави- /дк за-/ як за батька; н° 
лбмит кого судбмить; 
—й що лбмить 0, (біль) ломотний, судбм-, ± ло- 
мающий. 

ЛОМЙТЬСЯ ломитися, лама-, (під вагою) розсі- 
да-, (куди) лізти напрбпуд; л. в открьітую 
дверь и. довбди- очевидне; тебтр -ится от пу- 
блики публіка розносить театр, т. розсідається 
від публіки; 
ломящийся що !мн хто/ лізе напрбпуд 0, влбм- 
ник, напас-, (під вагою) аж вгинається; -я в от- 
крьітую дверь мудрий доводити очевіідне. 

ЛОМКА розвал, розлам, розлбм, руйнування, 
руйнація. 

ЛОМКИЙ ламкхій, ламливий. 
ЛОМТИК (накришений) кришеник. 
ЛОМЩИК ти” метранпаж, д. ломкар. 
ЛОНО & лбнце. 
ЛОПАСТЬ лопатка. 
ЛОПАТКА: во все -тки в' в собачу ристь. 
ЛОПАТО/ВЙДНЬІЙ, -ОБРАЗНИЙ лопатис- 
тий, на взір /у формі/ лопати, як лопата 

ЛОПАТЬ1 запихатися (їжею); 
ЛОПАТЬ2 розтріскуватися, розрепува-, розлУс- 
кува-, перерива-, розсіда-; 
—й 1. що /мн хто/ запихається 0, звиклий /ра¬ 
дий/ запихбтися, жерУн, зажеря, 2. лопающий- 
ся; 
ЛОПНУТЬ: -вший 2. репнутий, трісну-, лоп¬ 
ну-, тріслий, розрепаний, розтріска-, (пуп ’янок) 
розпуклий, 0. 

ЛОПАТЬСЯ лопати, луска-, тріска-, репа-, пф 
лусь, (на дріб) розскакуватися, розпукува-; л. 
от злбсти сохнути від злбсти; 
-йся що луска 0, схгільний лускати, розтріску- 
ваний, розрепу-, розпуску-, (пуп'янок) розпУ- 
ку-, пк ІтерпецьІ останній; -я от жиру душений 
жиром; -я от злбсти готбвий луснути від злбс¬ 
ти; -я от смбха душений сміхом; 
ВЛОПАТЬСЯ ушелепкатися, о. влізти /встря- 
гаі/ в бідУ; 
-вшийся у стряглий /вліз-/ у біду, б. 
ПОЛОПАТЬСЯ: -вшийся /по/рбпаний, 0. 

ЛОПОТ (крил) хляпання, (голосів) гомін. 
ЛОСНЙТЬСЯ лисніти, масні-, лиска-, вилйскува-; 

-йся що лисніє 0, фР залиснілий, пк лискучий, 
лиснібчий, о. з лиском /полиском/. 

ЛОТЕРЕЯ гі° жеребок [тягнути ж.], ± ЖРЕБИЙ; 
& с° лотербя. 

ЛОТОК (у гарматі) кброб. 
ЛОХМАТИТЬ куйбвдити, кбшла-, розкуйбвджу- 
ва-, розпатлу-; 
—й що /м" хто/ патлає 0, радий розпатлати, пк т. 
= %, © патлаючи; 
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-йся кошланий, кудла-, патла-, кудлань, кудла, 
кудлай, патлань, патлач, куйовда, пк кошлатий, 
кудла-, патла-, коструба-, кустра-. 

ЛОХМбТЬЯ фантя. 
ЛОХМЬІ (брів) острішки. 
ЛОШАДЬ: на -дя'х кіньми. 
ЛУБЕНЕТЬ коржйвіти. 
ЛУБЕНЧАНИН, -АНКА луббнець, -йнка, пт лу- 
беночка. 

ЛУБНЬІ у, Дубні. 
ЛУБОЧНЬЇЙ я. дешевий. 
ЛУДИТЬ цинувати, білй- (щіною/; 

—й що /м" хто/ цинує 0, цинувальник, лудиль-, 
пк цинувальний, лудйль-; 
-йся цинбваний, біле- (цгіною/, лудже-; 
ПОЛУДИТЬ поцинувйти 0. 

ЛУЖА & калабйнька. 
ЛУЖАИКА (газон) травнгік. 
ЛУКАВЬІЙ (навчений лукавства) злукавлений, 

(погляд) спбвне- лукавства. 
ЛУКАВИНКА: с -ой шельмуватий, (в очах) з 

/хитрими/ бісиками. 
ЛУКАВИТЬ /ЛУКАВСТВОВАТЬ/ кривити ду- 
шбю, лукави-, крутй-; 
--й /-ующий/ що /V хто/ лукавить 0, звиклий 
/с-и/ лукавити, сповнений лукавства, лукавець, 
крутій, лицемір, пк лукавий, криводушний, ли¬ 
цемір-, с. підстеп-; не -й нелукавий, чистий 
сфцем (кутею). 

ЛУКАВСТВО: испблненньїй -ва злукйвлений. 
ЛУНА: ничтб не вечно под -бй ніщо не вічне 
під небом. 

ЛУНАТИК снобрбда. 
ЛУНОВЙДНЬІЙ, -ОБРАЗ- місяцюватий, як мі¬ 
сяць, на взір /у фбрмі/ місяця. 

ЛУНОЧКА (нігтя) місячик. 
ЛУПИТЬ о. годувати бббехами; 

—й глаза витріщака, О вилупивши очі. 
ЛУПОГЛАЗЬІЙ лупатий. 
ЛУЧ: л. света в темпом царстве ер ковтбк сві¬ 
жого повітря. 

ЛУЧЕВЙДНЬІЙ /ОБРАЗНИЙ/ променястий, 
на взір /у фбрмі/ прбменя, як прбмінь. 

ЛУЧЕЗАРНЬІЙ сяйлйвий, сяїстий, світозарний, 
п° стопромін-, самоцвіт-, зоріючий. 

ЛУЧЕИСПУ СКАЮЩИЙ пк випромінюваль¬ 
ний, к. випромінч[н]ий, і. випромінювач. 

ЛУЧЕПРЕЛОМЖНИЕ к. заломлення променів. 
ЛУЧЙТЬСЯ променіти, визорювати. 
ЛУЧШЕ: л. мало, чем ничегб краще щось, як 
нічого; л. не говорить /вспоминбть/ бодай не 
/шкода й/ казать /згбдувать/; л. оплачиваемьій 
кращеплатний; л. синйца в руках, чем жу- 
равль в нббе краще сингіця в жмбні, як жура¬ 
вель в небі; л., чем ничегб фР і то хліб; тем л. 
то й краще; как нельзя л. краще не треба; ку- 

дб л. (як відповідь) не те слово; делал бьі что- 
ннбудь л. робй вже краще! [молчал бьі л. мов¬ 
чи вже к.!; читала би л. читай вже к.]; 
ЛУЧШИЙ & кращенький 0; ід скрізь добре, а 
вдома найліпше. 

ЛУЩИТЬ лущити, розлущува-, (горішки) луза-, 
луска-; 
ВЬІЛУЩИВАТЬСЯ: -йся що вилущується, 
вилущуваний, гд вйлушок /= вилущене ядро го¬ 
ріха/. 

ЛЬІЖИ г. лещета, сбвги [гусеничні сбвги]. 
льіжник лещетар. 
ЛЬІКО: не -ом шйтьій не з лика шйтий. 
ЛЬІСЕТЬ о. губити волос; 

—й що /мИ хто/ лисіє 0, вже напівлйсий /обли¬ 
сілий/, майже лисий, щораз лисіший, і. лисак, 
лисун, голомбзько, ж. лисолбб, ббса голова, пк 
голомозий, голомшивий, лисавий, © лисіючи. 

ЛЬІСЬІЙ гологолбвий, ж. лисолбб і всі і. +«"—*• 
льісеющий. 

ЛЬІЧКА (на погоні) вус; 
ЛЬІЧКИ вуса. 

ЛЬВЕНОК левчук. 
ЛЬГбТНЬІЙ ок привілбйний. 
ЛЬНООЧИСТЙТЕЛ ЬНЬІЙ льоночгісний. 
ЛЬНУТЬ прихилятися /горну-, прикипати/ /сер¬ 
цем,), липну- (листочком/, витися коло кого, су¬ 
сіди- /купи-, тгісну-/ до, ок суну- [л., как к свя- 
тбй водб с., як до свячбної води]; 
льнущий що їм" хто/ горнеться 0, звйкпий гор¬ 
нутися, радий пригорну-, пригортайло, приту- 
ла, пк в’юнкгій коло кого; -й сердцем к кому 
ваблений сфцем до кого-, 
ПРИЛЬНУТЬ о. прилипнути листбчком, фР 
прикипіти; 0; 
-вший прикипілий, прилгіплий листбчком 0,0. 

ЛЬСТЕЦ лестун, підшивайло, підсипай-, забігай-, 
г. підхлібних, я'лестивий. 

ЛЬСТЙВЬІЙ підлазистий, солодкомбвний, під- 
хліб-, підхлібливий, р. примильний, о. з медом 
на устах, солодкомбвець, п° улбсник; -ие рбчи 
медбві слова /речі/. 

ЛЬСТИТЬ лестити, улещува-, підхлібничати; л. 
самолюбию чьему лоскота- самолюбство чиє-, 
л. себя надеждой грі- себе надією, багаті- дум¬ 
кою; 
—й що /мн хто/ лестить 0, з-й /щбдрий/ на лес¬ 
тощі, підлесник, лестун, пк лестивий, улесли- 
/об-, під-/, підлазистий, підхлібний, підхлібли¬ 
вий; -й себя' надеждой © грівши /гріючи/ себе 
надією, багатіючи думкою. 

ЛЬСТЙТЬСЯ (на що) спокушатися, ласи-, ф. 
клювати; 
-йся що /м" хто/ ласиться 0, спокушуваний, 
зваблю-; -я надбждой = -й себя н.; 
ПОЛЬСТЙТЬСЯ: -вшийся спокушений, зва- 
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блений, 0. 
ЛЮБЕЗНИЧАТЬ фліртувати, підпускати ляси; 

—й що /ж" хто/ підпуска ляси 0, звиклий жени- 
хітися, радий пожениха-, зальотник, пк жених- 
ливий. 

ЛЮБЕЗНОСТЬ фР ліска [окажите л. зробіть 
ласку], г. чемність [пбльзуясь -тью чбрез ч.]; 
ЛЮБЕЗНОСТИ компліменти, фР ляси. 

ЛЮБЕЗНЬІЙ грбчний; & ласківінький; будьте 
-ньі! зробіть таку ласку!, зробіть /скажіть +/ з 
ласки своєї! [будьте столь -ньі принять прий¬ 
міть з ласки свобї]. 

ЛЮБЙМЕЦ У возлкібленник, (царя) фаворйт; 
л. судьбьі = баловень судьбьі. 

ЛЮБЙМЬІЙ милий серцю,рідний, (ким) лн5б- 
лений, ± ВОЗЛЮБЛЕННЬШ. 

ЛЮБЙТЕЛЬ фР трохи [фермер-л. т. фе[а]рмер]. 
ЛЮБИТЬ любити, вмира- за ким, коха-1 (без тя¬ 
ми) боготвори- /божестви-, оббжнюва-/ кого, 
(музику) цінува-, (квіти +) кохатися в чім; & с. 
♦ до смутку; л. всем серцем ♦ душею; безгра- 
нйчно л. кого душі не чу- в кому; л„ как соба¬ 
ка пілку ♦ як собака кия; 
—й що /ж" хто/ лкібить 0, закоханий /залюбле-/ 
у, захбпле- чим, спбвне- люббви до, відданий се¬ 
рцем кому, і. любитель чого, імузики/ цінгіт-, пк 
охочий до чого, о. усім серцем у чім, ск -люб [-й 
петь співолк5б], -любець [-й братьев братолк5- 
бець], -лкібний [-й теплб теплолкібний], © ко¬ 
хаючи; -й без пймяти закбха- до нестями; -й 
Вас (у листі) відда- Вам, з любов’ю (до Вас/, щй- 
ро Ваш; -й петь залкібле- у співи; -й посмея'ть- 
ся сміхотливий; -й родину патріот; -й своїй раб- 
бту захоплений свойю працею; -щие хто лн5бить; 
ПОЛЮБИТЬ прикипіти серцем до кого 0; п. 
душбй кого припасти (всім) серцем /всією ду¬ 
шею/ до; 
-вший залюблений, закбха-, прикипілий сер¬ 
цем до, 0; 
ЛЮБИТЬСЯ милуватися у чім; л. с кем коха¬ 
тися в кому; кого любится кого люблять; 
-йся гРе мн -иеся кохані, закохані, залюблені, 
хто кохається 0 + ЛЮБЙМЬІЙ; 
ПОЛЮБЙТЬСЯ прикипіти до серця, запасти 
вдушу; 
РАЗЛЮБЙТЬСЯ1. стати люби-, 2. переста- л.; 
-вшийся зосоружілий, Й. 
ЛК)БО: л. посмотріть є на що подивитися, 
жґ ти б бачив /Ви б -или/ [збруя - л. п.! збруя 
- ти б б.!]; не л. - не слушай, а врать не ме- 
шйй вір не вір, а не кажй „брешеш”. 

ЛЮБОВАТЬСЯ милуватися, (чим) ок чарува-, з. 
любувати з чого /на щоі; 
-йся що /ж" хто/ милується 0, милувальник, за- 
мйлуваний, замило-, зачудб-, зачарб-, задйвле- 
ний на що, схгільний ♦. 

ЛЮБОВНИК (цариці) фаворит. 
ЛЮБОВНИЦА з. наперсниця. 
ЛЮБОВНЬІЙ р. любосний; -ое влечіние п° 
шал залібблення. 

ЛЮБОВ Б з. любість; л. зла - полюбить и коз¬ 
лі люббв сліпі - доведе до попі; л. и благод- 
іть згода й люббв, мир і спбкій; л. не картбш- 
ка, не вьібросишь в окбшко люббв не пічка, 
зійметься - не погасиш, кохіння не запобіжиш 
зріння; по -бвй з люббви, з ліббости, до любб¬ 
ви; -бвй все вбзрастьі покбрньї живий живе 
гаді, кґ коханню всякий вік підвлідний. 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЬШ доскіпливий, о. цікі- до 
всього, жадУщий /спріглий/ знань, охочий до 
науки, ціківий-все-зніти, ± ЛЮБОПЬІТНЬІЙ. 

ЛЮБбЙ хоч хто [-ого спросй хоч кого спитій], 
хто хбче(ін/ /-еге/, який хоч /хбче/щ), -ете/; л. 
на вьібор який тільки хочеш; л. национйль- 
ности фР всіх національностей; л. другій вся¬ 
кий инший; в л. момент кожної мгіті, бУдь-ко- 
ли; -ого сбрта фР всіх сортів; -ому и каждо- 
всім і всяко-, кбжно- одно-; в -бе время будь- 
коли; в -бм слУчае так чи так, у всякому разі, 
чи сяк чи так; 

ЛЮБОПЬІТНЬІЙ доскіпливий, цікі- що аж, ці¬ 
кі- з ціківих, о. забівно-ціківий, ціківий-цікі-, 
(факт) курйозний, ± ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЬШ. 

ЛЮБОПЬІТСТВОВАТЬ доскіпуватися, допй- 
тува-, ціківи- (що аж /до всьбго//; 
—й що /ж" хто/ ціківиться 0, схйльний ціківити- 
ся, допйтливець, пк ціківий (що аж /до всьбго//, 
допйтли-, доскіпли-, не в міру цікі-, жадний /о- 
хбчий/ зніти, ± ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЬШ. 

ЛЮД: базарний л. базаряни, од базарянин. 
ЛЮДИ: что -ям, то и нам що громіді, те й бібі; 

& люденята, людиська, нідлк5ди. 
ЛЮДОЕД мт песиголовець. 
ЛЮДОЕДСКИЙ людожфний, канібальський. 
ЛЮК: л. с крьішкой люк з лядою. 
ЛЮМИНЕСЦЙРОВАТЬ люмінесц/давати; 

—й що ~іює, 3-Й -повіти, пк люмінесцентний. 
ЛЮПИН г. лупйн. 
ЛЮТОВАТЬ = СВИРЕПСТВОВАТЬ. 
ЛЮТЬІЙ (мороз) сердгітий, тріскучий. 
ЛЯГАТЬ брикіти, хвиці-, вихі-; 
-Й/-ЙСЯ що брикі 0, брикун, брикійло, пк брик- 
лйвий, брикучий. 

ЛЯЗГ г. лбміт ('-оту/. 
ЛЙЗГАТЬ брязкати, брязкоті-, лящі-, ляска-, 
кліца-; 
--й що /ж" хто/ брязка 0, звгіюшй /с-и/ ♦, р-й 
по4, брязк(от,/Ун, (річ) побрязкіч, пк брязкітли¬ 
вий, брязкучий, брязкотні-, п° брізкітний, © 
брязкавши /-каючи/, знай брязь та брязь; -й зу¬ 
бами = ляскающий з.. 

ЛЯМЗИТЬ ф. тгіриги; 
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СЛЯМЗИТЬ старити. 
ЛЯМКА ТЯГЛО. 

ЛЯПАТЬ 1. бовкати, ляпа-, хляпа-, пф бовк, 
бевк, лясь, ляп; (раз-у-раз) пояяпува-, (розчин 
кельмою) /при-/; 2. партачи-, партбли-; 
—й 1. що /мн хто/ ббвка 0, схйльний ♦, бовкало, 
бевкало, бовкун, ляскотун, 2. портачащий; 
ВЛЙПАТЬСЯ о. влізти в біду. 

ЛЯ11ИС пекбльний камінь. 
ЛЯПСУС к. ляп. 
ЛЯРД нутряк. 
ЛЯСКАТЬ ляскати, клаца-; 

—й що /м" хто/ клаца 0, звиклий клацати, 
ляскотун, пк ляскучий, ляскітливий, ляскотю- 
чий, © знай лясь та (и) лясь; -й зубами © 
клацаючи зубами; 
ЛЯСКНУТЬ (об мур /- кулю!) цьвохнути; 0. 

ЛЙСЬІ: л. точить ляси-баляси точгіти. 

М 

МАВР мурин; м. сделал своє дбло, м. мо'жет 
уйти м. зробив своє діло, м. мбже йти. 
МАВРСКИИ муринський. 
МАГ чарівнгік. 
МАГИЧЕСКИЙ чарівнйч[цьк]ий. 
МАГАЗИН у. крамниця; цветбчиьій м. квіт/ни/- 
карня; ювелирньїй м. ювелір-. 
МАІПЕТИЗЙРОВАТЬ: -й 1. гипнотизирующ- 
ий, 2. що магнетизує, з-й магнетизувати, пк = %; 
-йся/-ьій 1. гіпнотизбваний, 2. магнетизб-. 
МАГНИТИТЬ магнет/увати; 

—й щоу-ує, з-й на4, пк магнетувшіьний. 
МАГНИТВЬІЙ: м. железняк морськб залізо. 
МАЗАНЬІЙ: однйм миром м. одним миром ми- 
рбваний, одного пір’я птах. 
МАЗАТЬ мастити, маза-, вимазува-, смарува-, 

(квачем !гРе зле!) кваця-, д. ґвадзя-, (глиною) об- 
мазува-, (з кріса) промахуватись; м. губьі п. 
масти- губи медом, обіця- золоті гбри; м. /какі 
дегтярной кйстью квацяти, ґведзя-; 
-жущий що їм" хто/ мастить 0, звиклий ♦, з-й 
/р-й/ наФ, мазій, мазі[й]льник, мазаль-, мастйль-, 
(річ) мастило, мазй-, шмаровд-, пк масткий, ма¬ 
стильний + %; -й по губйм п. 1. обіцяльник, 2. 
підлабуз-; 
-йся мазаний, маще-, вимазува- /об-/, смарбва-, 
пк масткйй, бер/уч/-', каль-', мазь-', мазібчий; 
ПОМАЗАТЬ: не -жешь не побдешь суха лож¬ 
ка гбрло дере, немазаний віз скришіть; -ажешь 
- поедешь г. кУку в руку; 
ПРИМАЗАТЬ (хлюпком) прихлібпнути; 0; 
МАЗНУТЬ: кудй -Ул! кудй замірився! 
МАНІЛА малярчУк, квачомаз. 
МАЗНЯ ляпанйна, квацянйна. 

МАЗУРИК (= одна особа) гаврик [10 -ов 10 -ів]. 
МАЗЬ: дбло на мазй діло йде, процбс пішов. 
МАЗЮКАТЬ квацяти, д. квбця-, фР мазька-, баз- 
Гра-; 
—й мазькало, квецькб, гР—> мажущийся; 
ПОМАЗЮКАННЬІЙ в‘ поквецяний 0. 
МАК & мачок [мачкбм насгіпано /= обйльно на¬ 
сипали/]. 
МАКАР: где М. телят не пас де козам роги пра¬ 
влять. 
МАКАТЬ мочати, умочати; 

—й що /мн хто/ моча 0, звгіюшй ♦, зм-й умочгі-, 
мочальник, пк мочальний. 

МАКЛЕР посередник. 
МАКЛЕРСТВОВАТЬ маклерувати, факторува-; 

—й що /м“ хто/ маклерує 0, зайнятий маклерст¬ 
вом, маклер, брбк-, фактор, посередник, пк ма¬ 
клерський, фйкторсь-, посередниць-, брбкерсь-. 
МАКСИМАЛЬНИЙ /як/найбільший, (тиск, ці¬ 
на) найвйщий, ок якнайкращий. 
МАКУШКА щолопбк. 
МАЛ: м., да удал хоч мале, та завзяте; м. золот¬ 
ник, да дброг мала іскра поле пйлить, мала 
птбшка, та кігті гострі; м. малй мбньше сама 
дрібнбта /малеча/; от -ла до велика 1. старе[і] 
й мале [і], 2, з малого малку до старбго станку; 
МАЛО скупо [м. запблненній зал с. заповнена 
заляї; (дуже) як кіт наплйкав, на пальцях полі¬ 
чити; слйшком м. замйло; м. кто рідко хто; м. 
ли где мало де; м. ли кому захбчется мало ко¬ 
му захбчеться; м. ли кто мало хто; ма'ло ли с 
кем мало з ким; м. ли что мало що, фР чого 
тільки не [м. ли ч. кажется ч. т. не здабться]; 
м. ли что он захбчет /скйжет/ мало що він 
схбче /скаже/; м. тогб = бблее тогб; ни м. ни 
мнбго, а аж [аж цілий тйждень]; как м. прожи¬ 
то, как мнбго пережй- прбжгіто мало, а скіль¬ 
ки пережито; без -го трохи /мйло, за малйм/ не. 
МАЛО- скупо- [малослбвньїй скупомбвний]; 
МАЛИЙ фР хлопака [славньїй /весел-/ м. сла¬ 
вний /весел-/ х.]; от -ой йскрьі да большбй по¬ 
жар тиха вода греблі рве, з малбї хмари ве- 
лгікий дощ; без -ого за малйм не; с ма'льїх лет 
до старости з малбго малку до старбго станку; 
МАЛЕЙШИЙ ок жоднісінький [ни -его вни- 
ма'ния -ої уваги]; фР г. зелений [не имбю -его 
понятий -ого поняття не маю], рм тінь [без -е- 
го сомнбния без тіні сумніву]. 
МАЛЕНЬКИЙ: м.-м. отакУсенький + жест; 
сймьій м. найменшень-. 
МАЛОСТЬ & дрібонька. 
МАЛЕХОНЬКИЙ к" крйхітний. 
МАЛИНА: не жизнь, а м. не життя, а рай (казка). 
МАЛОВАЖНО: м., что фР то нічбго, що; 
МАЛОВАЖНИЙ якйй-такий, малоцінний, ма- 
лознач-. 
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МАЛОВЕРОЙТНО /-НЬІЙ/ о. вилами по /на/ 
воді писано /-ний/. 
МАЛОВРАЗУМ ЙТЕЛ Ь НЬІЙ малоперекбнливий. 
МАЛОДУШЕСТВОВАТЬ маподУшничати, ви- 
явля- легкодухість, ф. трусгі- штанами; 
—й що їм" хто/ трусить ш. 0, звиклий т. ш., лег¬ 
кодух, слабо-, пк легкодухий, слабоду-. 
МАЛОДУШНИЙ бездухий, я‘ плохУта. 
МАЛОЗАСЕЛЕНИМИ мапозалюднений. 
МАЛОЗНАЮЩИЙ малодосвідчений, ф. мало- 
підаУтий, о" малознай. 
МАЛОИЗВ ЕДАННЬШ малоспізнаний. 
МАЛОИЗВЙСТНЬІЙ ф. „з вулиці”. 
МАЛОЛЙТСТВО фР мальство [с -тва з -тва]; в 

-ве змалку, © колії ще пішки під стіл бігав /-ла/. 
МАЛО-МАЛЬСКИ фР бодай трохи; хоть м.-м. 
хоч скільки-небудь. 
МАЛООБЬЯСНИМЬІЙ з” малодосліджений, 
нерозгада-, малоз’ясбва-, малозрозумілий. 
МАЛО-ПОМАЛУ р. трохи-потроху. 
МАЛОПРИМЕНИМЬІЙ маловживаний. 
МАЛОПРИМЕЧАТЕЛЬЕОЬІЙ такий собі. 
МАЛОРАЗГОВОРЧИВЬІЙ маломбвний /скупо-/. 
МАЛОРОСЛИЙ п рисадкуватий. 
МАЛОСВЕДУЩИЙ темний, о. темна ніч, ні бе 
ні ме, з6 темнота, ± МАЛОЗНАЮЩИЙ. 
МАЛОСОДЕРЖАТЕЛЬНЬІЙ пустопорожній, 
пустодзвонний. 
МАЛОСТІЙКИЙ (газ) нетривкйй. 
МАЛОСТЬ я' обмаль. 
МАЛОУСПЕВАЮЩИЙ (учень) слабенький, без 
помітних успіхів, далеко не пфший, є" не з 
першої десятки. 
МАЛОУТЕШЙТЕЛЬНЬІЙ не дуже втішний. 
МАЛЬІЙ > МАЛО. 
МАЛЬЙІІ ф. пуцьверінок. 
МАЛЬБРУК: М. в поход собрался Мальбрук на 
прю зібрався. 
МАЛЬЧИ[У]КОВЬІЙ хлопчаїсбвий. 
МАЛЬЧИКОВАТЬІЙ хлопчакуватий; -ая дево- 
чка хлопчурка. 

МАЛЬЧИШЕСКИЙ хлоп’яцький. 
МАЛЬЧЙШЕСТВО хлоп’ячість. 
МАЛЬЧУГАН хлоп’як. 
МАЛЮСИНЬКИЙ манюній. 
МАЛібТКА мацюпУля. 
М АЛЯРНИЧАТЬ малярувати; 

—й що /м" хто/ малярує, зайнятий маляруван- 
ням, маляр. 
МАМА: той мами кто ф. ще той [т. м. спец ще 
той спец]. 
МАМЕНЬКА мамуся. 
М АМЕНЬКИН: -на дбчка мамина дбня; м. си¬ 
нок мамин синбк. 
МАМОНТ у, мамут. 
МАМУЛЯ мамця. 

МАНДАТ грамота, припоручення. 
МАНЕВР ж" виверт, викрут, викрутас, комбіна¬ 
ція, о. тактичний хід, хід конбм. 
МАНЕВРЕННЬІЙ маневровий. 
МАНЕВРЙРОВАТЬ маневр/увати, лавіру-; 

—й що їм" хто/ ~Ує 0, з-й /звйклий/ ♦, -увальник, 
пк ~бвий, -увальний, о. у ~ах, ± лавирующий. 
МАНЕР: на м. навзір; на один м. на один копил; 
таким -ом в‘ такйм рбб- /манер-, кандибббер-/. 
МАНЕРА: м. письма письмо; м. поведений /м. 
держаться/ г. настанова. 
МАНЕРИ МЧАТЬ маніж/итися, маніри-; 

—й що їм" хто/ ~иться 0, звиклий ♦, кривляка, 
ж‘ манірниця, пк манірний, о. з манерами. 
МАНЕРНО фР спанська. 
МАНЙРНОСТЬ з” цирлих-манірлих. 
МАНЖЕТ г. зарукавок. 
МАНИАКАЛЬНЬШ: -ое состоя'нние стан влас¬ 
тивий маньяку. 
МАВШІ УЛЙРОВАТЬ маніпул/ювати, комбіну- 
ва-, робй- махінації, о. крути- на всі боки; 
—й що /л*" хто/ ~ює 0, звиклий ♦, маніпулятор, 
пк /~йторський, -ягорний/, маніпуляційний, + 
%, для маніпуляції, ± комбинирующий; 
-нй маніпульбваний 0. 
МАНИТЬ манити, ваби-, спокуша-, привабл/юв-; 
м. из могили вабити з гробу; 
—іі що /м" хто/ ~ює 0, з-й привабити, спокусник, 
ІптахІ вабець, пк принадний, вабливий, манлй-, 
привйбли-, пріїнадли-, спокУсли-. 
МАНИФЕСТИРОВАТЬ маніфест/увати; 

—й що /мн хто/ -ує, ~ант, пк ~аційний, © ~уючи, 
с-и ♦. 
МАНКИРОВАТЬ нехтувати кого/що, манкува- 
ким/чим; м. кем о. їздити по голові кому; 
—й що їм" хто/ нехтує когоіщо 0, звщошй нехту¬ 
вати, з-й знехтува-, недбайло, недбйха, недбай¬ 
ливець, ок недбал-, пк недбалий, недбайлгівий. 
МАНОВЕНИЕ: м. руки помах пальця [-ием р. 

-ом п.]; по -ию волшебного жезла по щучому 
велінню; по -ию /-ием/ руки /волшебной па- 
лочки/ від пбмаху рукй /чарівного прутика/. 
МАНСАРДА г. піддйшшя. 
МАНТИЛЬЯ накидка. 
МАНУСКРИПТ рукопис. 
МАНЬЯК одержимий манією. 
МАРАКОВАТЬ розумітися на чім, тямити, щУ- 
пи- що, метикува-, кумека-, о. розкида- голо¬ 
вою; м. в чем знатися на чім; 
—й що їм" хто/ тямить 0, п" тямущий, досвід¬ 
чений, о. кований на всі чотйри, з головбю. 
МАРАТЬ мазати, брудни-, каля-, бйбра-, (кого) 
плямува-, очбрнюва-, облива- болбтом /бруд-/; 
& розбабру-; м. репутацию чью оч. чиє ім’я; 
—й що їм" хто/ каля 0, з-й облити брудом, 
мазій, пк калький, масг-, мазь-, п. —*■ очерняю- 



МАРГАНЕЦ 193 МАТУШКА 

щий; -й бумагу перодряп; -й репутацию очбр- 
нювач; -й руки зм-й погани- руки; 
-йся/-ьій забруднюваний, очорню-, обли- бру¬ 
дом, викреслю- 0; -я п. готовий опаскудитися; 
ЗАМАРАТЬ захвбйдати 0, (руки) загйдити. 
МАРГАНЕЦ манган. 
МАРГИНАЛЬНЬШ п. загумінкбвий. 
МАРИНОВАТЬ (продукти) квас/ити, маринува-; 

—й що /мИ хто/ ~ить 0, с-и ♦, з-й наФ, для ква¬ 
шення /маринува-/, зайнятий -ям, маринуваль- 
ник, пк маринувальний; 
-йся/-ьій квашений, маринбва-; маринбванное 
мясо душенина. 
МАРИОНЕТКА лялька. 
МАРОДЕРСТВОВАТЬ мародер/ствувати; 

--Й що /м" хто/ ~егвує, скорий до -ства, зайнят¬ 
ий -ом, звгіюшй /с-и/ Ф, мародер, пк ~ський, О. 
МАРТЬІШКИН: м. труд марна праця. 
МАРФА Марта. 
МАРШ! гайда! ходім! пішли! ф. киш! 
МАРШИРОВАТЬ марш7увати, крокува- /ступа-/ 
маршем; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, звиклий Ф, покликаний 
проФ, маршовик, маршувальник, пк маршуваль- 
ний, о. намірші, © крокуючи маршем. 
МАРШ КРО ВОЧНЬІЙ маршувальний. 
МАСКИРОВАТЬ маск/увати, замаскбву-, хова- 
від очей, (гірше кращим) личкува-, заличкбву-; 
не м. зва- речі своїми іменами; 
—й що /мИ хто/ ~ує 0, готовий /з-й, поклгіка-/ 
заФ, звиклий /с-и/ Ф, для -увйння, зайнятий -ям, 
маскувальник, пк маскувальний + %; -й неуда- 
чу з весйлою міною у кепській грі; 
МАСКИРОВАТЬСЯ о. убирати овечу шкуру; 
-ЙСЯ/-БІЙ маскований, замасковув-, заличкбвув-, 
личкбв-, убйр- в овечу шкуру 0; 
ЗАМАСКИРОВАТЬСЯ & примаскуватися 0; 
ЗАМАСКИРОВАННЬІЙ з. чем фР схований 
за фасадом чого [з. целомудрием с. за ф. не- 
вйнности]. 

МАСКИРОВКА (дія) маскування, (дія і каму¬ 
фляж) масковання; о. димова завіса /заслона/, 
фіговий листок, г. оборбна. 
МАСЛАК д. кість, кістка, маслйк, масбл. 
МАСЛЕНКА т. мастгільниця, пб мазниця. 
МАСЛЕННИЦА: не все коту м. до часу дзба¬ 
нок воду носить, урвйлися коту маснгіці, мину¬ 
лися рокіі, що розпирйли бокй. 
МАСЛО (машинне) ок олива; ерунда на по'стн- 
ом -ле на вербі груші, Хймині кури, сон рябої 
кобили; как -ом по сердцу як медом по губах. 
МАСЛЯНИЙ (мастильний) олйвний. 
МАССА (безліч) море, хмара, фР навал [м. дел н. 
прйці); -ой ок хмарою. 
МАССАЖ натирання, розтирання. 
МАССАЖЙРОВАТЬ натирати /роз-/, масажува¬ 

ти, робй- масаж, дк змасажувй-; 
—й що !мн хто/ натира 0, для натирання, зайнят¬ 
ий -ям, натирач, масажйст, пк натиральний + %; 
-йся/-ьій натйраний /роз-/, масажбва-. 
МАССЙВНИЙ ок обіймистий, дебелий, важкгій. 
МАССЙРОВАННЬШ (вогонь) зосереджений, 
фР шквальний. 
МАССЙРОВАТЬ 1. масажувати, 2. е“ купчи-, зо- 
сербджува-, к" масува-, о. збира- в (один) кулак; 
—й 1. массажирующий, 2. сосредотачиващ-; 
-йся/-ьій 1. масажований, 2. скупчув-, зосербдж- 
ув-, збйр- в (один) кулак, р. масбв-. 
МАСТАК д. (на що) майстер, (у чім) мистець, ві- 
ртубз, (дока) спрйгна голова, к? спритник, о. 
підкутий /на всі чотири/. 
МАСТЕР золоті руки; м. чего майстер на що; м. 
на все руки мастак до всьбго, г. майстер від у- 
сьбго, на всі штуки здалий, і швець, і жн-, і на ду¬ 
ду гр-; дел о -ра бойтся роббта майстра боїть. 
МАСТЕРЙТЬ майстр/увати, робй-, споруджув- 
а-; & дк вгімайструвати; 
—й що /м" хто/ ~уе 0, зайнятий -увйнням, з-й /у- 
зявшись/ зФ, звйклий Ф, майстер, пк ~овйтий. 
МАСТЕРСКАЯ (митця) г. робітня. 
МАСТЕРСКИ/СКОЙ/ майстровито /-ЙТИЙ/. 

МАСТЬ: однбй -ста (- коней) вблос-у-вблос; ка- 
кбй -та? якгій на масть?. 
МАСШТАБ мірйло, маштаб; в бблее шнрбком 

-бе /широких -ах/ г. на шгіршу скалю, у шир¬ 
шому зйсягу; 
МАСШТАБИ (робіт) рбзмах. 
МАСШТАБНИЙ шйрокозакрбєний. 
МАТЕРИАЛ речовина, сировині, (ілюстрацій- 
ний) ілюстратйв. 
МАТЕРИАЛИЗОВАТЬ матеріяліз/увати, (у що) 
втілю-, з" уречевлю-, г. оприявню-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и Ф, з-й втілй-, втілювач, 
пк втілювальний; 
ФФФСЯ матеріалізуватися 0, дк оприявни-; 
-йся/-ьій матеріалізований, втілю- 0; 
-вшийся зматеріалізований, ок оприянений, 0. 
МАТЕРИАЛИСТЙЧНЬІЙ матеріялістичний, 

зматеріялізбва-, перейнятий матеріялізмом. 
МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЬІЙ: м.-ное 
лицб відповідальний за майно, заручник майна. 

МАТЕРИАЛЬНЬІЙ не духовний, фР~плбтський; 
грошовій, майно-. 
МАТЕРИН матчин. 
МАТЕРЙНЩИК, М АТЕРЩгіШШК матюга- 
льник, чорний рот, лихослбв. 
МАТЕРЙТЬСЯ /МАТЕРЩЙНИ-/: -йся що /м“ 
хто/ матюкається, пк матюк[ч]лйвий. 
МАТЕРЬЕЙ (запеклий) забісбваний. 
МАТОВЬІЙ тьмйний, (- скло) г. притьменний. 
МАТРОНА панімйтка. 
МАТУШКА (попадя) г. їмость, добрбдійка; -ки 



МАТЬ 194 МЕЛКИЙ 

мои! мати моі!. 
МАТЬ: м, родная! неньо рідна! мати моя! мамо 
рідна!; в чем м. родила як мати вродйла, в ко¬ 
стюмі Еви /Адама/, © світлівши грішним тілом. 
МАТЬ-ПЕРЕМАТЬ так-перетбк, тудй-перетуди, 
в-рбт-поза-рбт. 
МАХ ф? (заумах, захід, рип, удар; одним махом 
однгім рип- /заход-, удар-, замах-/, в один мах. 
МАХАТЬ махати, мая-, вихй-, (руками) розкида-, 
розмахува- /ви-/, (ногами) баламка-; м. полос- 
кающимся на ветру чем витріпочува- чим; 
пбсле драки кулакбми не мбшут по відправі 
не дзвонять; 
—й/-шущий що /мн хто/ маха 0, розмаханий, 
звиклий ♦, махальник, замахййло, пк махаль¬ 
ний, т. /- крило/ маховий, о. /чим/ мах-мах, ск 
май- [Майборода], © махаючи; 
МАХНУТЬ (куди) ф. дмухнути, стругну-, май¬ 
ну-, гайну-, чкурну-; м. в свет піти у світгі /світа¬ 
ми/; м. крьільями г. розмахну- крилами; -нй! 
скоч!; -нй рукбй! махнй рукбю на що /= знехт¬ 
уй/, є" плюнь і розітрй! 
-вший 0; -й рукбй на © махнувши рукбю на; 
РАЗМАХАТЬСЯ: -вшийся розмаханий, 0. 
МАХИНА © дорббало, (що) озія; & озіїще. 
МАХИНАЦИИ (комерційні) ґешефтярство. 
МАХОРКА рубанка. 
МАХОРОЧНЬІЙ (дим) ок махряний. 
МАХРОВИЙ (рушник) волохатий, © якгіх мало 

[м. шовинйст шовініст я. м.]. 
МАЧЕХА: как м. (ставитися) по-мачушиному. 
МАШИНАЛЬНИЙ (жест) мимовільний. 
МАЯТНИКООБРАЗНЬІЙ на взір /у фбрмі/ ма¬ 
ятника, як маятник. 
МАЯТЬСЯ (поневірятися) мордуватися, побива-, 
Ф колоти-, світу білого не бачити, терпі- гбре, 
д. снгіді- гриббм, (морально) тлі- душею; 
-йся що /м" хто/ мордується 0, поневірюваний, 
мученик, страд-, терпелгівець, пк стражденний, 
о. вічно в біді, вічний бідар, © знемагаючи +; 
ИЗМАЯТЬСЯ (дуже) попомучитися, перетлі¬ 
ти душею 0; и. в пбисках попошукати; и. в по- 
клбнах перед кем попокланятися кому; и. в 
просьбах попопросйти; и. душбй попонудити- 
ся, попонУдити світом; и. в клопотах попобіга-, 
попотовктйся; и., няньчившись попопйнька-; 
-вшийся перетлілий душею 0,0. 
МГЛЙСТЬІЙ мрякуватий. 
МГНОВЙНИЕ момент, секунда, кліп ока, фР /ко¬ 
ротка^ мить [семь -ний весньі сім (-шх) мйтей 
веснгі; в корбткие -ия за короткі -ті]; в то же 
м. тої ж миті; в однб м. /в м. бка/ як стій, у 
блим /змиг, кліп/ бка, блискавйчно, г. вмлівіч, у 
млі бка, д. на мліг бка, о. ж батогом ляснув;]. 
МГНОВЕННО = в одно мгновение. 
МГНОВЕННОДЕЙСТВУЮЩИЙ блискавичн¬ 

ої дії, блискавгічний. 
М-ДА м-да/к/, п° м-гу, ум-гу! 
МЕБЕЛЬ: для мебели про лєдське око, для меб¬ 
лів /профбрми/. 
МЕБЛИРОВАТЬ меблювати, обставля- меблями; 

—й що /м" хто/ меблює 0, зайнятий меблюван¬ 
ням, меблювальник, пк меблювальний; 
-ьій мебльований 0. 
МЕБЛИРОВКА (речі) меблі, /у/мебльбвання, 

(дія) меблювання. 
МЕГЕРА з. йзя. 
МЕД & (кислий) кисломед, (прізвище) Кисломед. 
МЕДВЕДЕОБРАЗНЬІЙ ведмедкуватий. 
МЕДВЕДИЦА: Большая М. /Великий/ Віз; Мі¬ 
лан М. Малий В. 
МЕДВЕДКА & під’їдень. 
МЕДІЙНИЙ засобів інформації, видавничий. 
МЕДОПЛАВЙЛЬНЬІЙ міднотбпний. 
МЕДИКАМЕНТИ ліки. 
МЕДИЦИНА о. лікарська опіка. 
МЕДЛЕННО тихо, звільна, по-волбвому, о. як 
мбкре горгіть; м., но верне помалу, але вперто; 
МЕДЛЕННЬІЙ тихий; на -ом огне на малому 
вогні; -нная смерть п° розтягнена смерть. 
МЕДЛЙТЕЛЬНОСТЬ неквап, о. волячість. 
МЕДЛЙТЕЛЬНЬІЙ воловйтий, пинявий, неква- 
ПЛЙ-. 

МЕДЛИТЬ барйгися, гая-, гаяти час, зволікай-, 
ф. воловбди-, зг отягатися; 
—й що /мн хто/ ~а 0, звиклий ♦, воловбда, ~ач, 
марУда, ~айло, пк забарливий, марУдли-, маруд¬ 
ний, © зволікаючи. 
МЕДНИК кітляр, котляр, г. мідяр. 
МЕДНОВАТЬІЙ мідявий. 
МЕДНЬІЙ: м. купорос синій камінь. 
МЕДОВЬІЙ: -ьіе речи масні слова. 
МЕДУЗА водяне /морськб/ сбрце. 
МЕДУЗИЙ медУзячий. 
МЙЖДУ: м. нами не для чужйх вух; м. соббй 

(обирати) з-пбміж себе, (мовити) прбміж сббе; 
м. тем поміж тим, фР серед того, (значить тим 
часом,/ г. у міжчасі; м. прбчим (зайти) так собі. 
МЕЖДУВОЕННЬІЙ: м. перйод п° міжвоєнна. 
МЕЖЕВАТЬ межувати; 

—й що межує, з-й розі, с-и ♦, для межування, 
зайнятий -ям, межувйльник, пк межувальний; 
-йся межбваний. 
МЕКАТЬ мек/ати, мекека-, бека-; 

—й що ~а, бекало, мекбка-, мекотливий, о. з бе¬ 
канням, © бекаючи. 
МЕЛЕТЬ міліти, міліша-, пліткіша-; 

—й що міліє, щораз плиткіший, майже обмілі¬ 
лий, напівзмілілий; 
ОБМЕЛЙТЬ зміліти /об-/; 
-вший змілілий /об-/. 
МЕЛКИЙ: на -не кусочки жР на стократ; & 
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дрібнюсінький. 
МЕЛКО о. курці по коліно 0; 
МЕЛЬЧАЙШИЙ найдрібніший, (дрібнгій-^дрі- 
бнісінький. 
МЕЛКОЗЕРНЙСТЬІЙ дрібнозерній. 
МЕЛКОПЛАВАЮЩИЙ мілководний, © неви¬ 
сокого польоту, невелйке цабй /птиця/. 
МЕЛКОСИДЙЩИЙ (човен) мілкоплавний, міл- 
ковбд-. 
МЕЛКОТА (- живі душі) дріб’язок, дрібнота. 
МЕЛКОТРАВЧАТЬІЙ гі° посмітюшний, (- ду¬ 
шу) ослимачений. 
МЕЛОДЙЧЕСКИЙ милозвучний. 
МЕЛОЧЙТЬСЯ скнарувати, трястися над копі¬ 
йкою, бути дріб’язковим; 
-йся що /м" хто/ трясеться н. к., схильний т. н. 
к., скнара, скупердяй, пк дріб’язковий, скупгій. 
МЕЛОЧНЬІЙ: (но) не будем -ьіми (та) менше з 
тим. 
МЕЛОЧЬ (гроші) дрібнякгі; (дрібниця) абгіщиця; 
по -чам дрібними порція-, трохи того, трохи 
сьб-; должйть по -чам позичати щось тут, щ. 
там /трохи тут, трохи там/; по -чи (збирати) 
дрібнйчками, (зібрати) всйких дрібниць, (поча¬ 
ти) з дрібниць; кое-что по -чи теє-сеє; кбе-че- 
гб по -чи тбго-сьбго, трохи тбго, трохи сьб-; -чи 
жгізни усе дрібнб, проза життя; вьіше -чей 
жйзни над усб дрібне. 
МЕЛЬ (замулена) замулисько. 
МЕЛЬКАВШЕ метляння, шмига-, перемельк, 

(рук) перемахи, міх-махи. 
МЕЛЬКАТЬ мигтіти, мерехті-, (в очах) скака-, 
проскакува-, дР проскбчи-, пф мельк!; в глазах - 
бет мерехтгіть в очах; -ія з. прбгульком; 
—й що мигтить 0, пк мигабчий, стрибу- /міх-м- 
ах/ в очах, миготливий, мерехтлй-, /- вогні/ бли- 
скотлй-, проблйскуватий; 
ЗАМЕЛЬКАТЬ заблймати 0; 
(ПРО)МЕЛЬКНУТЬ цд мигнути, фР пролеті-, 
проблйсну-, прозирну-, промигну-, (миттю) 
промигті-, мигону-, (в голові) перебіг-; 
-вший проблислий, кн промайну- 0, Й; 
ПРИМЕЛЬКАТЬСЯ о. попомбтлятися в очах, 
(добре,) попомуляти бчі, фР набй- оскбму, про- 
миґатися, г. збуденіти; 
-вшийся набрйдлий, осточорті-, г. збудені-, 
(термін) обжйтий 0, 0. 
МЕЛЬКОМ прйторком, (зріти) однйм бк-, (чу¬ 
ти) одним вух-. 
МЙЛЬНИЦА млинівка [млин і окблиця млина]. 
МЕЛЬЧАТЬ1. дрібні- /-іша-/, нікчемні-, 2. мілі-; 

—й що /мн хто/ дрібніє 0, напівздрібнілий, що¬ 
раз дрібніший /нікчемні-, 2. мілкі-/; 
ИЗМЕЛЬЧАТЬ1 знікчемні-, змізерні-, змалі- 0; 
-вший змалілий, здрібні-, змізер-, знікчем-, 0. 
МЕЛЬЧЙТЬ дрібнити, подрібн/юва-, криппі-; 

—й що /мн хто/ кришить 0, 3-Й по4, звиклий ♦, 
~ювач, пк кришильний, -юваль-, дрібнйль- + %, 
для~ення; 
-йся подрібнюваний, дрббле-, крйше-. 
ИЗМЕЛЬЧЙТЬ попокришити 0. 
МЕМОРИАЛЬНЬІЙ пам’ятнгій, вікопбм-, г. 
пропам’ятний. 
МЕМУАРНИЙ ок спогадальний. 
МЕМУАРИ спбгади. 
МЕНА виміна. 
МЕНЕЕ фР не так [м. серьезно не т. серйозно]; 
тем не м. фР таки [я таки скажу], а проте [а тм 
т. не м. молчй а проте ти мовчй], та... все одно 
[т. не м. он зашел та він в. о. зайшбв], а от же 
[т. н. м., заснул а от же, заснув], вст позатгім, 
попри це все; и т. не м. і... таки [и т. не м. я 
сел і я такй сів]; но т. не м. та всб таки, а втім од¬ 
нак [но т. не м. я вьіиграл та я все т. виграв, а 
втім о. я вйграв]; тем не м. - факт! (коли важ¬ 
ко повірити) але ж маєш! - факт! 
МЕНОВОЙ вимінний. 
МЕНСТРУАЦИЯ місячка. 
МЕНСТРУИРОВАТЬ менстр/уювйти; 

—й що ~уює, пк менструаційний, менструаль-. 
МЕНТАЛИТЕТ душбвний склад, ментальність. 
МЕНТАЛЬНИЙ розумовий. 
МЕНЬШЕ: не м., чем аж [не м., ч. три аж три]. 
МЕНЬШИНСТВС) (етнічне) меншина; относя- 
щийСя к -ву меншинний. 
МЕНЯ, МНЕ + > Я. 
МЕНЯТЬ міняти, змінюва- /ви-, роз-, об-/; м„ 
как перча'тки міня-, як рукавички /цйган коні/; 
м. кукушку на нетреба міняти шйло на швай¬ 
ку /мило/; дбла не -я'ет не робить погбди /різн- 
йці/, лишає без змін; зто не -ет ситуации це не 
міня погбди; 
—й що /м" хто/ міня 0, с-и ♦, меткйй до міньби, 
міняйло, пк міняльний + %; -й кукушку на не¬ 
треба мастак міняти шило на ми-; -й направ- 
ление щораз в гіншому напрямі /з иншим нап¬ 
рямом/; -й фбрму щораз йншої форми; 
МЕНЯТЬСЯ о. зазнавати змін 0; м. к лучше- 
му /худ-/ повертати на краще /гірше/; 
-йся/-ьій міняний, змінюва- /об-, ви-, роз-/, пк 
змін-, ок мігшій, ск -змінний [неоднократно -я 
частозмінний]; -я пк нестабіль-, нестійкий, мін- 
лгівий, несталий, /-погоду/ перепадистий, що¬ 
раз /чимраз то, раз до разу/ йнший; не -я стабіль¬ 
ний, сталий, стійкйй; бьістро -я калейдоскопіч¬ 
ний, щораз, і то хутко, йнший; -я в лице О враз 
йнший на виду; -я к лучшему /худшему/ що- 
рйз то кращий /гірший/; -я под влиянием наст¬ 
роєний настроєвий. 
МЙРА спосіб [-рьі защйтьі спбсобгі захисту], фР 
межа [м. прилйчия межа пристбйности]; ни в 
кбей /какбй/ -ре фР ніяким світом; в пблной 
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-ре цілком, (задовольнити) до гаразд# в рав- 
ной /одинЯковой, той же/ -ре однаково, а так 
само, (на початку думки) рівно ж; в такбй -ре 
аж так/ий); по -ре того мірою того; по крЯй- 
ней -ре принайменше /що-/, (хоч) бодай, г. пре¬ 
цінь; по -ре сил по змозі; в пблную -ру на всю 
свок5 охоту, без обмежень, скільки має охоти; 
не знай -рьі на всю міру; -ой (порціями) видав¬ 
цем; без -рм (пити) безбщадно; сверх -рьі че¬ 
рез край, (хвалити) аж-бн-як, (гніватися) хіба- 
ж-так; рЯвной -ой нарівно. 
МЕРЕЩИТЬСЯ верз/тгіся, ввижа-, привйджува-, 

(в очах) снува-,р. вздріва-, (видніти) мріти/ся,/, 
-йся що -ється +, примирливий, примарний + 
чудящийся, грезящи-; 
ПРИМЕРЕЩИТЬСЯ примаритися 0; 
-вшийся 0. 
МЕРЗАВЕЦ паскуда, з. суціга. 
МЕРЗКИЙ падопбчий, фР соба- [-ая душі -ча 
душа]; -ое существб огида, огидник /ж' -ниця/. 
МЕРЗЛОВАТЬІЙ мерзлуватий. 
МЕРЗЛЬІЙ мЄрзлий; & мерзлуватий. 
МЕРЗНУТЬ замерзати, мЄрзну-, качані-. жм мо¬ 
розитися, (- землю) дубіти, (- тіло) коцюбну-, 
клякну-, закпяка-; 
—й що /м" хто/ мЄрзне 0, морожений, покину¬ 
тий мЄрзнути, зморюваний морбзом, мерзляк, 
змерзлюх, о. в обіймах хблоду, на хблоді, на 
морозі, ж. паршиве порося. 
МЕРЗОСТНЬІЙ ок гадський. 
МЕРЗОСТЬ (властивість) плюгавство. 
МЙРИТЬ /-ЯТЬ/ міряти, вимірюва- /об-, за- +/; м. 
дороги топта- шляхи; м. на свой ІчейІ аршин 
/мбрку/ міря- /натята-/ на свій /чим/копил, при- 
міря- до сЄбе світ; 
—й = измеряющий; -й глазЯми © міряючи о- 
чйма; -й на свой аршин звиклий міряти на 
свій кошіл; -й тбю же мброю звиклий міряти 
на ту саму мірку. 
МИРИТЬСЯ мірятися, вимірюва- 0; м. взгля- 
дами ламати очгіма погляд. 
МЕРКАНТИЛЬНИЙ торговельний, комерцій-, 
гендлярський; скупий у дрібницях. 
МЕРКНУТЬ мЄрк/ну/ти, примерка-, гасну-, зга- 
са-, (- світло) тьмяні-, тьмаритися; 
—й що меркне 0, напівзгаслий, напівпомЄрк-, 
щораз тьмяніший, приречений згаснути, пк за- 
гасущий, вгасу-, гаснучий, ± ГАСНУТЬ; 
ПОМЕРКНУТЬ (- світло) притемнитися 0; 
-ерк свет в глазЯх світ хитнувся в очах. 
МЕРОПРИЯТИЕ акція; публичноем.г. імпрЄза. 
МЕРТВЕТЬ мертвіти, (- руки) терпну-; 

—й що /м" хто/ мертвіє 0, напівмертвий, майже 
мертвий, майже мрець, напівтруп, напівмрець, 
© от-бт помрЄ; 
ОМЕРТВЕТЬ змертвіти, г. /за-/; 

ПОМЕРТВЕТЬ: -вший змертвілий /по-, і за-/. 
МЕРТВЙЦКИ: м. пьян ок п’яний до нестями. 
МЕРТВЕЧИНА мерлятина, в. здохля-. 
МЕРТВИТЬ мертвгіти, дйха- смбртю; 

—й що мертвить 0, о. з подихом смбрти, пк мер¬ 
твотний, мертвбн-, мертвущий, мертводзіхий, I- 
тишу/ могильний, /сморід! труп-. 
МЙРТВЬІЙ: м. капитал ок мбртвий скарб. 
МЙРТВО (кріпити) камінно, /на/мЄртво. 
МЕРТВЯЩИЙ (- нудьгу) роздерирбтий. 
МЕРЦАНИЕ п° мбрехт. 
МЕРЦАТЬ мерехтіти, ряхті-, блима-, мит/о/ті-, 
мрі-, (- зорі) вимбргувати; 
—й що мерехтить 0, (- світло) тріпотлйвий, 
блимкотлй-, мерехтли-, мерехкгій, блимкгій + 
мелькающий; -й огонек п° мерехтйнка. 
МЕСИВО ок кбша. 
МЕСЙТЬ місити; м. грязь брьбха- по болбту; 

—й = вьімешивающий1. 
МЕССИАНСТВО г. післбнництво. 
МЕСТАМИ тут-і-там, то тут, то там. 
МЕСТЙЧКО: теплое м. тєплЄнькє місце; хлЄб- 
ное м. хлібна посада /служба, місце/. 
МЕСТЙместй, вимітати /за-, об-/; 

-тущий що /м" хто/ метб 0, с-и ♦, з-й вгіі, зай¬ 
нятий метінням, метільник, пк метільний, ± за- 
метающий /об-, вьі-/. 
МЕСТНИЧЕСТВО к" парафіяльщина. 
МЕСТНОСТЬ г. тербн, о" місця [в здешней -ти 
в тутешніх -ях, г. в цьому терені]. 
МЕСТНЬШ (тут) тутешній, (там) тамтешній. 
МЕСТО фР ніша [занять своє м. з ай гоїти своіб 
нішу]; м. палбмничества п. мЄкки; м. убййст- 
ва з. сукрбвище; на м. егб /ее, любьіх предме- 
тов +/ натомість; ни с -та ані руш; с -та в ка- 
рьер з копита, просто з мосту, фР спрожбгу; на 
чьем /его +) месте бувши ким /ним +); будь я 
иа твоем /Ваіпем/ -те якби на мЄнє; другбй бьі 
на егб /моем +/ -те якбй на иншого; в другбм -те 
деінде; в однбм -те (сісти) при купі; в самом 
недоступном -те на дні мбря; на -те преступ- 
ления на гарЯчому, на місці злочину; но -Ям! 
на місцЯ!; по -ту жительства (куди) на місце 
/(де) на місці осідку /проживання, мЄіпка-/; ду- 
шЯ не на -те у кого на серці чиєму котй /чорні/ 
скребуть; 
МЕСТА: из окрестньїх мест п° знадовкіл; м. 
соединения (розбитого) стулини, п° ступини- 
шрами. 
МЕСТОЖЙТЕЛЬСТВО фР домівка; постоянн- 
ое м. осідок, о. насаджене місце. 
МЕСТОНАХОЖДЙВОНЕ ок знахбдище. 
МЕСТОПРЕБЬШАНИЕ осідок; постоя'нное м. 
сталий о. 
МЕСЯЦ: по -Ям 1. помісячно, 2. (розподіляти) 
на місяці; & *півмісячик. 
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МЙСЯЧНЬІЙ (- ніч) п° місяцесяйний; при -ом 
свете жР до місяця. 
МЕСЯЧНМЕ місячка. 
МЕТАЛИ: презрбнньш м. золото, ф. мерзенний 
метал. 
МЕТАЛЛОВЙДНЬІЙ, -ОБРАЗ- на-взір-металу. 
МЕТАЛЛОПЛАВЙЛЬНЬІЙ металотбпний; м. 
завод гамарня. 
МЕТАЛ ЛУРГ залізорбб. 
МЕТАБОЛИЗМ обмін речовин. 
МЕТАМОРФОЗЬІ (фортуни) о. злети-падіння. 
МЕТАСТАЗЙРОВАТЬ метастаз/увати; 

—й що ~ує, пк метастазотвбрчий, метастатгіч-. 
МЕТАНИЕ: м. из стороньі в стброну розтеле- 
сбваність. 
МЕТАТЬ1 метати, (петлі) обкида-, (ниткою) фа- 
стриґ/ува-; 
—й1 що /м“ хто/ ~ує 0, зайнятий -уванням, пк 
фастриґувальний; 
-ьій фастриґбваний. 
МЕТАТЬ2 вергати; м. грбмьі и мблнии ♦ /носи¬ 
ла-/ громи, ф. сгіпа- чортами, ок тупоті- ногами; 
м. йскрьі сгіпа- іскри; не мечгіте жемчуг пбр- 
ед свиньями не кладіть помаранчів свгіням - 
вонгі матимуть їх за картоплю; 
мечущий що /мИ хто/ кйда 0, з-й метнути, мета¬ 
льник, кгіда-, пк метальний, кгіда-, рк вергучий, 
для метання, ± кидающий; -й грбмьі и мблнии 
1. громовгік, громовержець, 2. з чортами на ус¬ 
тах, ф. чортопхбй; -й гіскрьі из глаз з іскрами 
в очах; 
-ьій кгіда-, верга-; 
МЕТНУТЬ: -вший 0; 
РАЗМЕТАТЬ (бомбою) ф. розхекати 0. 
МЕТАТЬСЯ телесуватися, шамота-, п. не знахб- 
дига собі місця, бгітися як рйба об лід, (з боку в 
бік) шарпа-, ббрса-, ґбдза-, метушгі-, бігати, га- 
са-, (у сні) жахатися; м. из стороньі в стброну 
телесуватися, тгікатиея-мгіка-, пф тгік-мгік; 
-йся = метаемьій, телесбваний, ббрса-, ґедза- 0; 
мечущийся зашамбтаний, заніколе-, розтелесб- 
ва-, розпанікбва-, охбпле- /пбйнятий/ пйнікою, 
(погляд) розбіга-, пк метушлгівий, безладний, 
хаотгіч-, о. як несамовитий /гедзем укушений/, 
сам не свій; -я из стороньі в стброну розтеле- 
сбваний; д! ЗАМЕТАТЬСЯ /> ЗАМЕТАТЬ/; 
МЕТНІТЬСЯ мотнутися, порснути 0; 
-вшийся 0. 
МЕТЙЛКА: под -ку під корінь; все под -ку усе 
до кргіхти. 
МЕТЕЛЬ ок кружелиця, г. заметільниця. 
МЕТИЛЕНОВИЙ: -ая синь берлінська сгінька. 
МЕТИТЬ (значити) карбувати, позначу-, (тавр¬ 
ом) штемпувати, (вироби) маркува-, (бажати 
бути ким) шгітися /мости-, пнути-, цілити-/ в; 
--й 1. що /м" хто/ значйгь 0, звиклий /с-и/ карб¬ 

увати, зайнятий карбуванням, карбівнгік, марк- 
бр, значгільник, пк значгільний + %, 2. що /м" 
хто/ пнеться 0, (зробити) наставлений, націле-, 
настрбє-, о. з наміром, з думкою, з метою; 
-йся 1. значений, познбчува-, карбб-, штемпб-, 
2. що пнеться. 
МЕТКА карб, знак, ж" хрестик, галочка. 
МЕТКО (влучити) о. як в око. 
МЕТЛА (витерта) з" шкрібачка; новая м. чгіс- 
то метет нова щіточка на кілочку. 
МЕТОДИЧНО о. п’ядь за п’Ддцю. 
МЕХОВЩЙК кушнір. 
МЕЦЕНАТСТВОВАТЬ бути меценат/ом, ощед- 
ря- митців; 
—й що /м“ хто/ ощедря митців, с-и ~ом, меце¬ 
нат, ощедргітель митців, пк ~ський, о. в ролі ~а. 
МЕЧЕВЙДНЬШ на взір /у формі/ меча, як меч, 
рк мечикуватий. 
МЕЧЕННЬІЙ таврований, карббв-, значе- [-ьіе 
атомьі значені атоми]. 
МЕЧТА: сладостная м. солбдка мрія /думка/; 
МЕЧТЬІ /солодкі/ сни; неосуществгімьіе м. ок 
сподівання без надії. 
МЕЧТАТЬ мріяти, мари-, снгі- /вочевидь/, захо¬ 
ди- в хмару; м. о чем мари- чим; и не м. і в го¬ 
лову не клбс-; 
—й що/м" хто/ мріє 0, замріяний /роз- 0/, захбп- 
ле- /полоне-, окргіле-/ мріями, схильний /с-и/ ♦, 
мрійник, пк мрійливий, о. у мріях, на кргілах 
мрій; -й мнбго о себе з високою думкою про 
сббе, що багато про сббе дума /мріє/; 
ПОМЕЧТАТЬ попоснгіхи 0; 
ПЕРЕМЕЧТХТЬ перемріяти, переснити 0; 
МЕЧТАТЬСЯ мріятися 0; -блось мріяно, ма¬ 
рено, снгілось вочевгідь; 
ЗАМЕЧТАТЬСЯ: -вшийся що замріявся, зам¬ 
ріяний, задгівле- у хмбри, заглгібле- у мрії, мрі¬ 
йник, о. у полоні мрій, 0; 
РАЗМЕЧТАТЬСЯ: -вшийся розімріяний, роз¬ 
міре-, 0. 
МЕШАН11НА о. горбх з капустою, а. конгло¬ 
мерат, (мов) суржик. 
МЕШАТЬ заваж/ати, перешкоджа-, о. става- на 
заваді, плутатися під ногами, лізти попід руки, 
(діяти) не дава-, (не іно про рідину) фР колотгі- 
[наколотгі- горбху з капустою], (кашу) розколб- 
чува-; м. грешное с праведним мішб- кукіль 
до шпенгіці; м. с грязью затбптува- у бруд /бо¬ 
лото/; не -бет /-бло бьі/ не заппсбдить /-ило б/; 
не -бет кому что їсти не прбсить що у кого; 
—й 1. що ІмИ хто/ ~а 0, звиклий ♦, пк гальмівний, 
перебгівчий, перешкбдний, завадпивий, к" завб- 
дний, обструкцій-, ігість/ зайвий, о. на заваді 
/перешкоді, перепоні/, ск -перешкода [-й сиг- 
нбл сигнал-перешкбда], 2. що /м" хто/ міша 0, 
з-й /р-й/ розмішб-, мішальник, пк мішальний, 
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для розмінування; -й чему © перешкоджаючи; 
ПОМЕШАТЬ зашкодити [не -а'ет не -ить]; не 
п. фР шляху не перебігти; 
-бій 2. мішаний, колбче-, розмішува-, розколб- 
чува-, (розчин) мішанкбвий. 
МЕШАТЬСЯ (між чим) лізти, плутатися, (- пах¬ 
ощі) перемішув-; м. в уме спадати з глузду; м. 
не в своє дело пхі- носа до чужих справ /до 
чужого проса/; м. с толпбй порині- в юрбу, гу¬ 
битися між натовпом; 
-йся 1. = вмешивающийся, 2. = -бій; -я в уме 
/умом/ на межі божевілля, -я с толпбй проко¬ 
втуваний юрббю. 
ПОМЕШАТЬСЯ відбгітися /скрутй- з, спасти з/ 
глузду, жґ повредитись розумом; п. в уме хиб¬ 
ну- розумом; п. на чем ф. зацикли- на, о. спати 
й бічи- що; п. умбм ок рішитися тями; 
-вший/ся/ 0; -я слабий на гблову, несповна ро¬ 
зуму, кручений, (на чім) = ПОМЕШАННЬІЙ. 
ПОМЕШАННЬШ кручений, жґ малоум-, (на 
чім) схгібнутий, схиблений, зацикле-, з вавкою 
в голові, г. зварійбваний; тихо п. тихий боже¬ 
вільний /г. вар’ят/, несповна розуму, алб тйхий, 
ок причинуватий, о. прибитий на (у) цвіту. 
МЕШКАТЬ баритися, гаятися: 

—й що /м“ хто/ бариться 0, пк забарливий, мару- 
дли-, загайний, ± медлящий. 
МЕШКОВАТЬІЙ © тулубастий, (одяг) бахмі-. 
МЕШКОВИДНЬІЙ /-ОБРАЗНИЙ/ мішкува¬ 
тий, лантух-, (верхній одяг) тулубастий. 
МЕШОК: совсбм как м. мішок мішком; спіль¬ 
ний м. спільник; 
МЕШКЙ (під очима) синці. 
МЕШОЧНИК торбар, торботряс. 
МЕІЦАНЙН міщ^х. 
МЕЩАНСКИЙ міщуцький, о. провінційно-ци- 
рульницький. 
МЗДОЙМЕЦ фР здйрця. 
МИТ (І) блим!; в тот же м. тбї ж миті; и в м. зкґ 

і вріз!, і на! 
МИГАЛКА моргал-, блик^н/ець], каганбць. 
МИГАТЬ /- очі) кліпати, морга-, мита-, блима-, 
поблимкува-, пф блим!, морг!, кліп!; 
—й що /м" хто/ моргі 0, звиклий /с-и/ моргати, 
моргун /ж' -уха/, пк миготавший, тріпотлй-, мер- 
ехтлгі-, блимлй-, блимкгій, моргучий, миттю-, 
© знай морг та морг; -й огбнь блимавка; не -щ- 
им взглядом /не мигающе/ неблимно; 
МИГНУТЬ /- думку) мигонути 0. 
МИТОМ враз, махом, фР в цю хвилйну. 
МИГРЙРОВАТЬ мігрувати, міня- бсідок; 

—й що їм" хто/ мігрує, зм-й мігрувати, мігрант, 
пк міграційний, мігрувать-, фР кочовий, непоси¬ 
дющий; -щие хто мігрує, ж. тут-і-тами. 
МИЗАНТРОП /людо,)ненавид[с]ник. 
МИЗЕРНО мушино [мугшіно малйй] 0; 

МИЗЕРНЬІЙ мізерний, фР не якйй [там роббта 
не яка], неважнецький. 
МИЗЙНЕЦ і<Р мізинний палець, & мізинчик. 
МИЗИННЬІЙ п. найменший, наймолбдпшй. 
МИЛ: більш свет не м. і циганські діти не милі; 
МИЛИЙ лгббий; за -ую душу 1. залюбкгі, 2. 
так і знай; с -ьім рай и в шалаше хоч хліб з 
водбю, абй серце з тобою; 
МИЛЬТЕ люб’ята; 
МИЛЕЙШИЙ! голубе!, г. любцю! —► любець; 
МИЛО приємно 0. 

МИЛЕНОК солодятко, серденят-. 
МИЛЕНЬКИЙ: как м. (виконає) без слова, ніде 
не дінеться. 
МЙЛКА, МИЛАШКА солодятко, серденят-. 
МИЛЛИОН: м. терзаний /душйвна] мука з мук 
МЙЛОВАТЬ милувати, щади-, амнесгува-, (від 
смерти) дарува- житті; м. глаз тішити око; 
—й що /ж" хто/ милує 0, звйклий ♦, зг-й по*, ми- 
лос/ерднигс, пк ~ерд/н]ий /-тгівий/ до кого, ©; 
-бій мгілуваний, амнестб-, рк шадймий; 
ПОМЙЛОВАТЬ: помилуй/те/! Бог з тобою 
/Вами/!, с. бійся /-тесь/ Бога!; 
СМЙЛОВА ГЬСЯ фР пожалитися [-уйся, Гос¬ 
поди! пожалься. Боже!]; смйлуйтесь! = поми¬ 
луйте! = бійтеся Бога!. 
МЙЛОВАТЬ: —й/ся] = ласкающий/ся]. 
МИЛОЗВУЧНИЙ (голос) щебетлгівий. 
МИЛОСЕРДНЕ: из -ия заради Христа. 
МИЛОСЕРДСТВОВАТЬ: м. кому зглядатися на 

/мати зглядь до/ кого, мі- милосердя до кого; 
—й що міє зглядь до 0, сповнений милосердя, 
і./пк —* мйлующий. 
МИЛОСТЬІНЯ о. прбшений хліб. 
МЙЛОСТЬ: на м. фР з ліски свой' [скажйте на 
м. скажіть з л. с.]; Ваша м. з* Віша гідність; 
-ью Божьей з ліски Божої, Божою ліскою; 
МЙЛОСТИ о. золотий дощ. 
МИЛОЧКА зв лістівко!, серденько!, ргібонько! 
МИМИКР/ЙРОВАТЬ -увіти; ± ПОДРАЖАТЬ; 

—й що ~ує, 3-Й ♦, схильний до ~ії, пк -увіль-. 
МИМОЛЕТНО /-НЬІЙ/ фР мимобіжно /-ний/. 
МИМОХОДОМ о. був та й немі. 
МИНДАЛЬНИЧАТЬ пінькатася /маніжи-/ з ким, 
стіви- поблажливо до кого, потур'іти кому; 
—й 1. що /ж" хто/ панькається 0, пк манірний, 2. 
що /мн хто/ -а 0, звиклий -іти, потакіч, добрий 
вуйко, пк побліжливий, добрінький-солодень-. 
МИНИМАЛЬНЬШ /як[гцо]] найменший. 
МЙНИМУМ & *мінімум-мінімісимум. 
МИНЙРОВАТЬ мінувіти, закладі- міни; 

—й що /ж* хто/ мінує 0, с-и ♦, з-й /зм-й/ за*, мі- 
н6р, закладіч мін, пк мінний, мінувіль-; 
-йся/-ий /за]мінова-. 
МЙННЬІЙ: м. заградйтель рк міномітка. 
МИНОВАТЬ /про]минати, /- час іхуткоІ) /піно- 
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ю) збіга-, дк відбіг-; (іти повз) омина-, дк мину-, 
(скінчитися) дк минутися; двум смертям не 
бьівйть, однбй не м. чи пан, чи пропав - двічі 
не вмирати; 
—й що їм" хто/ мина 0, з-й проминути, звиклий 
мина-, пк минущий, промивальний; 
-вший пк минулий, збіг- 0, 0; 
ОБМИНІТЬ: не обминешь конем не об’їдеш; 
ПРЕМИНУТЬ: не п, (зробити) не /пр/омину- 
ти, не проґави-, не забу-; 
не -вший © не забувши 0. 
МИНУТА: кйждая м. дорога кожна хвилина на 
вагу зблота; с -тьі на -ту от-бт; в данную -ту 
оце (зйраз), наразі; в хорошую -ту під добру ру¬ 
ку; сию -ту зараз таки, в цю хвилину, заразісі- 
нько (таки/. 
МИНУТНЬІЙ: -ое дело вст раз-двй й готово; по¬ 
сле -ого чего по хвилі чого [п. -ого молчания 
по х. мовчанки]. 
МИР & з. сумгір; потусторбнний м. збсвіти, по- 
засвіття; м, прйху кого и6 хай буде земля пербм 
/пух-/ кому; м. хйжинам, война дворцам мир 
хатам, війна палац-; в -ре и согласии у згоді та 
спокої; во всем -ре на цілім світі; на -у и 
смерть краснй в товаристві і смерть мйла, гі° 
за компанію і жид повісився; далекие /неведо- 
мме/ мирьї галай-світй. 
МИР АЖ & пк *міражбвий. 
МИРЙТЬ/СЯ/: —й/ся/ = примиряющий/ся/; не 

-йся непримиренний, безкомпроміс-. 
МЙРО: одним -ом мйзаньї одного тіста книші. 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ світобачення. 
МИРОЗДАНИЕ світотвір. 
МИРОК СВІТИК. 

МИРОТВОРЧЕСКИЙ світотвбрчий. 
МИРОСОЗИДАЮЩИЙ світотвбрчий. 
МИРСКОЙ (парафіяльний) мирянський. 
МИСКА (велика) мйса, ± ЧАША. 
мйссия обов’язок, повинність; дя представни¬ 
цтво; (лицаря) завдання, доруче-, признане-, від¬ 
повідальність; (фанатична) місіянство. 
МИСТИФИКАЦИЯ окозамйлення. 
МИСТИФИЦЙРОВАТЬ = вводить в заблуж- 
дение; містифік/увйти, збива- з пангелйку; 
—й що !мн хто/ ~ує 0, зайнятий ~ацією, охочий 
до ~ацій, ~атор, пк ~аційний, ск збивбй-з-панте- 
лику [збивай-з-пантелику-інформація]. 
МИСТЙЧЕСКИЙ загадкбвий, таємничий, несу¬ 
світній. 
МЙТИНГ віче. 
МИТИНГОВАТЬ мітинг/увати, палко обговбр- 
юва-, виступі- із закликами; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, розмітищбваний, р-й /с-и/ 
♦, горлань, крикун, ~ант, мітинґар, учйсник мі¬ 
тингу; -щая толпа розбурханий натовп. 
МИТИНГОВЬІЙ (стиль) трибунний. 

МИФЙЧЕСКИЙ: -ое твбренье п° мітотвір. 
МИШЕНЬ: падающая м. підкошувана мета; по- 
являющаяся м. миттєва мета; скрьівающаяся 
м. зникбма мета. 
МИШУРА позлбтиця, (умові) виблискування. 
МИШУРНОСТЬ ПОЗЛІТКОВІСТЬ. 

МИШУРНЬІЙ сухозлбтий, позлітковий. 
МЛАДЙНЕЦ, МЛАДЕНЧИК дитинча, дитя, фР 
маля/тко/. 
МЛАДЕНЧЕСКИЙ: с -их лет з малбго мальст- 
ва, з пуп’янку. 
МЛАДЕНЧЕСТВО немовлятність; с -ва з маль- 
ства, змалку, з пуп’янку. 
МЛАДШИЙ: м. командний состав підстаршйн- 
а; школа -его командного -ва, підстаршйнськ- 
а школа; -ие офицерьі = м. командний состав. 
МЛЕТЬ мліти, зомліва- /у-/; 

—й що /м* хто/ умліва 0, огортаний млбстю, пк 
напівзомлілий, майже зомлі- /непритомний/, © 
умліваючи; 
РАЗОМЛЙТЬ /ОБО-/ & б“ повмпівати. 
МЛЕЧНЬІЙ: М. Путь Чумацький Шлях. 
МНЕНИЕ г. опінія, фР уявлення [составить себе 
м. виробити у.]; по моєму -ию ок на мій суд і 
смак; по ббщему -ию на кумку всіх /загалу/; 
тут не мбжет бьіть двух -ний (після твер¬ 
дження) жґ то вже так. 
МНЙМЬІЙ фіктйвний, нереаль-, г. сповгід-, фР 
мітич-, с" ніби- [м. больнбй ніби-хвбрий]. 
МНЙТЕЛЬНЬІЙ недовіркуватий, оглядис-, пе- 
ренасторбжений, упередже- /насторбже-/ до у- 
сьбго /всіх/, надто обереж-, пересторожкйй, о. 
на-все-з-підбзрою, спбвнений підозри, повен 
страхів, к. мйсливий, г. запідбзрйсвіт. 
МНИТЬ /«ЙВОЗОМНЙТЬ/ думати, гада-, уявля-, 
забирй- собі в голову, багаті- думкою, перекб- 
нува- себб; 
—й що !м“ хто/ дУма 0, з-й забрати собі в голо¬ 
ву, химерник, багатий думкою + мнительньїй; 
ВОЗОМНЙТЬ забрати собі в голову 0; 
-вший 0; + возгордившийся; -й, что... © за¬ 
бравши собі в гблову, що...; -й о себе загорді¬ 
лий; -й себя' барином запанілий. 
МНОГИЕ не один [не одйн дав би], і° мнбзі. 
МНС)ГО не одйн, нетрбхи, рясно, купа, сйла, мо¬ 
ре, ггібель, хмара, страх [людей - с.!], фР стіль¬ 
ки [треба с. сказати!], (значно) кудгі [м. мень- 
ше к. менше], о. до лйха, як піску морськбш, як 
опеньків на пеньку, як колорадських жуків, як 
грибів після дощу, як бліх у шолудгівого пса; м. 
шума из ничегб з велйкої хмйри малйй дощ, 
багато галасу даремно; ни м. ни мало якраз, рі¬ 
вно, копійка в копійку, фР аж [аж цілий рік]; до- 
вбльно м, чимало, багатенько; бчень м. до біса 
/дідька, ката, гйбелі/, кури не клюкіть, фР аж он 
/огб/ скільки; так м. аж стільки [т. м. украл? 
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аж стільки вкрав?]; по -гу чего © чимало; 
МНОГО- буйно- [многовбдньїй буйновбдий], 
веле- [многоглас- велегласний], вельми- [мно- 
гочтимьш вельми славний], громо- [многозву- 
чньїй іромозвукий], довго- [многолбтний дов¬ 
голітній], кілька- [многоднбв- кількаденний], 
мульти- [многоканаль- мультиканаль-], повно- 
[повновбдий]; полі- [многобрйчие полігамія], 
різно- [многоцветньїй різнобарвий], рясно- 
[многоплбд- рясноплбдий], сто- [многонбжка 
стоніжка], стосот- [многовекбвьій стосотвікб- 
вгій], ф. багато [многоместньїй на б. місць]. 
МНОГОЕ: и м. другбе і ще ббзна-тільки-що; о 

-ом багато про що; во -ом багато в чім. 
МНОГОВЕКОВЬІЙ стосотвікбвйй, к. віко-. 
МНОГОВбДНЬІЙ рясновбдий, буйновбдий. 
МНОГОГЛАСНЬІЙ стоустий, велегласний, п° 
стодзвбнний. 
МНОГОГОВОРЯЩИЙ промовистий. 
МНОГОГОЛбВЬІЙ СТОГОЛОВИЙ. 

МНОГОГОЛбСИЕ стоголосся. 
МНОГОГОЛОСЬІЙ стоголбсий. 
МНОГОГРАННЬІЙ рясногранний, о" багато- 
донний. 
МНОГОГРЕШНЬІЙ стогрішний. 
МНОГОДНЕВНЬІЙ кількаденний. 
МНОГОДУМНЬЕЙ стодумний. 
МНОГОДЬІРЧАТЬІЙ ряснодірий. 
МНОГОЖЙЛЬНЬІЙ п° стожильний. 
МНОГОЗВУЧНЬІЙ стозвукий, громозв^кий. 
МНОГОЗНАЧНЬІЙ /-ЗНАЧАЩИЙ/ ок рясно- 
значний, (жест) вимов-, промовистий. 
МНОГОЗУБ рк стозуб. 
МНОГОКРАСОЧНЬІЙ сто [ буйно] ббрвий. 
МНОГОКРАТНО к. нераз /не раз/, знґ сто раз; 
МНОГОКРАТНЬІЙ неодноразовий, повтор¬ 
ний, га повтбрюва-. 
МНОГОЛЙКИЙ ряснолйкий, столикий. 
МНОГОЛЮДНО7-НЬІЙ/ людяно / ний/. 
МНОГОМЕРНЬІЙ рясно/вимірний /багато-, не- 
одно~/. 
МНОГОМЕСТНЬЇЙ: м. лимузйн стомісний л. 
МНОГОМОТОРНЬІЙ кількамотбрний. 
МНОГОНОГИЙ стонбгий. 
МНОГОНбЖКА стоніжка. 
МНОГООБЕЩАЮЩИЙ пбвен /з морем/ на¬ 
дій, перспективний, багатояадій-. 

МНОГООБРАЗИЕ розмаїття, грановйтість. 
МНОГООБРАЗНЬБЙ розмаїтий, гроновй-, п. 
рясногранний, барвгістий; & гронуватий, к* 
гроноподібний. 

МНОГОбПЬІТНЬІЙ о. битий на всі копйта. 
МНОГООТРАСЛЕВбЙ к. розгалужений, ряс- 
новітий, галузис-. 
МНОГОПЛОДНЬШ рясноплбдий. 
МНОГОРЕЧЙВЬІЙ розвезистий. 

МНОГОРЯДНЬІЙ кількарядний. 
МНОГОСЕМЕЙНЬІЙ сім’янйсшй, багатодіт¬ 
ний, е. семибратній. 

МНОГОСЛЕЗНЬІЙ рясносльбзий, стосльбзий. 
МНОГОСЛбВНОСТИ (у творі) розлогості. 
МНОГОСЛбВНЬІЙ просторікуватий, розвези- 

с-, рясноречгівий, ряснослб-, рясномбвний. 
МНОГОСЛбЖНЬІЙ 1. л1 кількаскладбвий, 2. 

(проект) заскладнгій, ф, складнібщий. 
МНОГОСЛОЙНЬІЙ йлькашарбвий, фР шару¬ 
ватий [м. огонь ш. вогонь]. 
МНОГО СТЕПЕННЬШ кількаступневий. 
МНОГОСТОРОННИЙ рясногран-, розгалуже-. 
МНОГОСТРАДАЛЬНЬІЙ стражденний, уР дов¬ 
готерпеливий, всетерпелгі-. 
МНОГОСТУПЕНЧАТЬІЙ ступінчастий, щабл- 
йс-, кількащаблбвий, кількаеташшй. 

МНОГОТбМНЬІЙ кількатбмний. 
МНОГОТОЧИЕ трикрапка. 
МНОГОТРУДНЬІЙ стотрудний, (шлях) тернис¬ 
тий. 

МНОГОТЬІСЯЧНЬІЙ кількамісячний, п° сто- 
СОТТЙСЯЧ-. 

МНОГОУКЛАДНЬІЙ кількаукладний. 
МНОГОУМНЬЕЙУ’ стомудрий. 
МНОГОЦВЕТНЬЇЙ ряснобарвий, стобар-, ко- 
льорб-, барвистий, строка-, с° ряснобарвний. 
МНОГОЦВЕТЬЕ рясноцвітая, барвйстість, стро¬ 
катість, о. буйнощі барв. 

МНОГОЦЕЛЕВОЙ універсальний, рясноцільо- 
вйй. 

МНОГОЧАСОВОЙ кілька[довго]годгінний, не- 
СКІНЧЄН-. 

МНОГОЧИСЛЕННЬІЙ (здвиг) ок густий; с -ьі- 
ми учйстника- (збір) численний учасниками. 
МНОГОЧТЙМЬІЙ вельмиславлений, вельми- 
славний. 
МНОГОЗТАЖКА висбтка, висотний дім, бага- 
товерхівка. 
МНОГОЗТАЖНЬІЙ кілька/по/верхбвий, бага- 
товерхий, (матюк) стовф-, многовер-, (дім) ви¬ 
сотний, & сто/гю/верховий. 
МНОГОЯЗЬІЧНЬІЙ/ стоязйкий. 
МНОГОЯРУСНЬІЙ кількаярусний. 
МНОГОЯЧЕЙКОВЬІЙ рясногніздий. 
МНбЖЕСТВО маса, море, рій, прбпасть, п° 
многота; (вели'кое,) м. велйка сгіла; бесчислен- 
ное м. безліч; м. людей жҐ людбй-людбй!; ве- 
лйким -ом хмйрою. 
МНбЖИТЕЛЬНЬІЙ мнбжильний. 
МНОЖИТЬ множити, розмнбжува- /при-, на-/, 

(А на Б) перемнбжу-; збільшу-; 
—й що ім* хто/ мнбжить 0, звиклий ♦, з-й по*, 
для (розмноження, зайнятий -ям, збільшувач, 
розмножу-, м. множник, пк множнйй, мнбжиль-, 
розмнбжуваль- + %; 
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-йся/-имьій мнбжений, перемнбжува- /роз-/, 
збїльшува- 0. 
МОБИЛИЗОВАТЬ (військо) набирати, ндк ок 
мобіліз/бвува-, (сили) напружу-, дк змобілізува-; 
--й що Імн хто/ ~ує 0, покликаний /з/мобілізувгі- 
ти, зайнятий -ацією, пк -аційний; 
-йся/-ьій мобілізований, напружу- 0. 
МОГИЛА (братська) ж? братуха. 
МОГИЛЬНИК стародавнє /розкопане/ кладб- 
вище. 
МОГУЧИЙ о. стосгілий /буйно-/, п° сторукий; & 
надмогутній. 
МОГУЩЕСТВЕННЬЕН © можновладний. 
МОГУІЦЕСТВО п° всесйла, могуття, могуть. 
МОДЕЛЙРОВАТЬ модел/ювгіти; 

—й що ІлР хто/ ~ює, з-й /поклгіка-, р-й/ з4, моде¬ 
ліст, модельєр, модельник, -юваль-, модель, пк 
-ювальний, для -ювання, ск моделюй- [-й ап- 
парат моделюй-апарат]; ± воспроизводящий; 
-йся/-мй модельований. 
МОДЕРНИЗЙРОВАТЬ модерніз/увати, усучас¬ 
ню- /дк усучасни-/, ф. онбвлюва- /оновгі-/; 
—ий що М хто/ ~ує 0, з-й усучаснити, с-и усу- 
часнюва-, для -ацїі, зайнятий -ією, -атор, пк 
~аційний; 
-йся/-ьій модернізбваний, усучасню- 0. 
МОДЕРНЬІЙ модбрний, новітній, новочасний, 
найновіший, ф. модний. 
МОДИСТКА г. моднірка. 
МОДНЬШ (і масовий) конвеєрний; & модне- 
йпгай наймодніший; стгіло -ьім зайшла мбда. 
МОДИФИЦЙРОВАТЬ видозмінювати: модифі- 
к/ува- 
—й що /мн хто/ ~ує 0, з-й /поклгіка-/ видозміни¬ 
ти, -атор, пк ~аційний, для видозміни /~ації/; 
-йся/-ьій -бваний, видозміню-, підда- -ації; -я 
гнучкгій. 
МОДУЛ/ЙРОВАТЬ модул/ювати; 

--Й що /м" хто/ ~к5є, з-й /зг-й/ з», (річ) -гітор, пк 
-ювальний, -ядій-, -ятор-, для -яції /-ювання/; 
(голос) перелгівчастий, з перелгівами; 
-йся/-ьш модульований, підда- модуляції. 
МОЖЖЕВЙЛЬНИК д. жереп. 
МОЖНО фР мож; м. и дблжно можна і треба. 
МОЗГ; МОЗГЙ: м. не на месте у кого клепки 
бракує кому, до -га костей о* до шпіку кісток, 
(який) наскрізь. 
МОЗГЛЯВЬІЙ ок шибздикуватий. 
МОЗГЛЙК шгібздик. 
МОЗГОВАТЬ мізкува-, метику:, варгі- головою; 

—й що /м“ хто/ метикує 0, з-й варгіти г., розума¬ 
ка, пк тямущий, головатий, тямовгі-, з головою. 
МОЗГОВИТЬІЙ о. з головою. 
МОЗГОВОЙ: м. центр мозковгій цент/еф. 
МОЗГОКРУТ заморбка, гбловокруг, крутій. 
МОЗГОКРУТСТВО головокрутство, крутій-. 

МОЗОЛИТЬ маляти; м. глаза бу- сіллю в бці; 
--й що муяя 0, пк мулькгій, мозольний; -й глаза 
© дармовгіс, © як сіль в бці; -й язьік базіка, 
дурноляп. 
МОЗОЛЬ г. нйтніток, нйгнітка. 
МОЙ: с моє (пожити) стільки, як я. 
МОЙЩИК мийкар. 
МОКНУТЬ мбк/ну/ти, вимокати, мочитися; 

—й що їм" хто/ мокне 0, напіввгімоклий, покгі- 
нутий мбкти, фР /надмочений; -й лишай екзе¬ 
ма, мокрець. 
МОКРОТА (мокрий одяг +) мокряччя. 
МОКРЬІЙ & і. жР *мокруха /= убивство/. 
МОЛВА (пересуди) з. пбславка. 
МОЛВИГЬ: --й = говорящий; 

-вший © мовивши, 0; 
ВЬІМОЛВИТЬ: в. слово здобутися на слово; 
ЗАМОЛВИГЬ: з. слово за кого обстати за ким, 
мови- слово за кого; 
ПРОМОЛВИТЬ Р перепустити через губу. 
МОЛЕЛЬЩИК богомолець, молигвенник. 
МОЛИТВА: Вашими -ами молитвами Вашими. 
МОЛЙТВЕННЬІЙ: м. дом молитовня, модель-. 
МОЛЙТЬ благати, молгі-, Христбм-Ббгом про- 

сгі-, е" так просгі-, так просгі-, (кого) пада- в нб- 
ги кому; & д" ублага-; м. о пощаде випрбшува- 
ти /вимолю-/ пощаду; 
—й що /м" хто/ блага 0, звиклий /с-и/ благати, 
прохач, з" канібка, пк благальний, р. благущий, 
о. з благанням [-й о пбмощн з благанням про по¬ 
міч], спбвнений благання, ск молгі- [молгібога], 
© благаючи; 
-гімьій р. благаний; 
ВЬІМОЛИТЬ вгіблагати 0. 
МОЛИТЬСЯ о. руки до Бога простягати; 0; 
—й/ся/ 0; -я молільник, богомбл, отченашник 
/-ниця/, пк богомільний, молящий, і? святгій та 
ббжий, ± верующий; -я Ббгу Молгібога; 
ВЗМОЛИТЬСЯ заблагати; 
-вшийся 0. 
МОЛКНУТЬ: —й = замолкающий. 
МОЛНИЕВЙДНЬІЙ /-ОБРАЗНЬІЙ/ як блгіс- 
кавка, на взір /у формі/ блгіскавки. 
МОЛНИЕНОСНО сР ракетою, о. раз - і там!. 
МОЛОДЕЖНЬІЙ юнацький. 
МОЛОДЕТЬ молодіти, молбдша-. става- молбд- 
пшм, не старі-; м. годами молоді- прбти літ; 
—й що /м“ хто/ молодіє 0, щораз молодший, п” 
молодявий, (ліс) вже помолоділий; -й на гла- 
згіх щораз /просто/ на очах молбдший; 
ПОМОЛОДЕТЬ п° помолодіти /за-, з-/ 0; 
-вший помолоділий 0. 
МОЛОДЕЦ (у значенні одна особа/ гаврик [10 

-бв 10 -ів]; м. к -цу одгін-в-одйн, одгін від од¬ 
ного кращий; м. на овбц, а на -ца - сам овцгі 
молодбць прбти овець, а прбти -ця - сам вівця. 
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МОЛОДЕЧЕСТВОВАТЬ геройствувати. 
МОЛОДИТЬ молодйти, підмолбджува- /від-/; 

—й що молодить 0, з-й відмолодгіти, с-и відмо- 
лоджува-, пк молодильний, ок відмолоділій, для 
відмолодження, зайнятий -ям. 
МОЛОДЙТЬСЯ підмолОджуватися 0; 

-йся що /мн хто/ молОдгіться 0, молОджений, 
підмолОджува- /від-/, охОчий підмолодгітися, © 
с-и молодй-. 
МОЛОДОЙ: м. и резвьій молодий і жвавий; м.- 
м. молодіОсінький, г. молодк5сь-; м. побег літо- 
росль; из -ьіх, да ранний молодий та бОрзий; 
МОЛОДОСТЬ: в (ранней) -ста замолоду (за пе¬ 
ршого молоду,); по -ти (прощати) через молоді 
літа /вік/, (не вміти) бувши молодим; & з-замО- 
лоду/= змОлоду/. 
МОЛОЖАВИЙ молодявий. 
МОЛОКО (кисле) кисляк; м. матери пОкорм; м. 
на губйх не обсОхло у кого ще жовторОгий хто; 
кто ожегся на -ке, дует на холОдную вбду на¬ 
лякав міх, то й торби страшно, опікся на моло¬ 
ці, то й вОду стидить. 
МОЛОКОСОС шмаркач, пискля, сопляк, цуце¬ 
ня, щеня, жовторОтик, д. паршук; & пк “‘жовто¬ 
ротий. 
МОЛОТЙТЬ молот/йти, гарманува-, гармани-; 

—й що /м" хто/ ~ить 0, звиклий молотити, з-й 
обмолоти-, зайнятий молотьбОю, майстер моло¬ 
тьби, молОтник, п" молотйльний, для молотьбгі; 
МбЛОТЬІЙ розмОлотий, розмелений 0. 
МОЛОТЬ молОти, розмОлюва-, (на жорнах) жо- 
рнй-; (язиком) верзтгі; м. вздор Хймині кури 
прави-; мелет язиком кто г. язгік крутиться 
мов млинОк на вітрі в кого; 
мелющий що /м" хто/ меле 0, майстер молОти, 
з-й розмолО-, зайнятий меливом, мельник, мли- 
нйр, р. мелій, пк мелючий, розмелювальний, 
розмель-, ск -мельний [-й муку борошномель¬ 
ний]; -й язьїком /-Й вздор/ дурноляп; 
-Йся що мелеться, мелений, розмелюва-, меля-. 
МОЛОТЬБАд. молочіння. 
МОЛСЗЧНЬІЙ: -ие продукти набіл, дійливо; 

-ая ферма молочарня. 

МОЛЧАЛЙВО © ні пари з уст; 
МОЛЧАЛЙВЬІЙ скупий на слОво. 
МОЛЧАНИЕ невідгук, невідповідь; м. - знак 
согла'сия ок мОвчить - значить згОден; м. - зб- 
лото хто мовчить, той двох навчить; после ми- 
нутного -ия по хвйлі мОвчанки. 
МОЛЧАТЬ мовчати, німува- (як риба/, держа- 
язйк за зубами, справля- мОвчанку, ні пари з 
уст не пуска-, к ні пари з уст [я -ал я - ні п. з у.]; 
& мовча-, як камінь; не м. гомоні-; м. в тря'по- 
чку не розтуля- рОт/%); Молчй! прикуси язйк!; 
—й що /м“ хто/ мовчить 0, схильний /звйклий/ 
мовчати, мовчун, мовчан, пк мовчазний, безс- 

ловОс-, безмОв-, німОт-, німйй, мовч^дікуватий, 
мовчущий. 
-вший 0, фР мовчазний дОсі [-й судья мовчаз- 
д. суддя]. 
МОЛЧОК ф? ні слОва, ні пари з уст [об ітом - 
м. про це - ні с., про це - ні пари з уст]. 
МОЛЬ г. мн мОлі [м. поела мОлі поїли]. 
МОМЕНТ: в настоящий м. тепф, на цю хви¬ 
лину, нарізі; к настоящему -ту натепер, на цей 
час; 
МОМЕНТИ хвилини. 
МОМЕНТАЛЬНО враз, як стій, з. притьмОм. 
МОМЕНТАЛЬНИЙ миттєвий, блискавичний. 
МОНАШЕСТВОВАТЬ чернечити, ченцюва-, бу¬ 
ти ченцем /черницею/, (- ж) черничи-; 
—й що їм" хто/ ченщОє 0, вірний чернечому о- 
біту, чернець /ж‘ черниця/, п. відлюдько, саміт¬ 
ник, аскет, пк чернечий, чернецький, самітни¬ 
ць-, відлюдниць-, відлкідькуватий, аскетгічний. 
МОНГОЛОВЙДНЬїЙ монголосхОжий /-подіб-/; 
МОНГОЛОПОДОБНИЙ МОНГОЛОЇДНИЙ, мон- 
гОлистий, ок монголосхОжий. 
МОНЕТНИЙ: м. двор карбівня. 
МОНЙСТО & *намйстинка. 
МОНОЛИТНИЙ одноцілий, суцільний, (рух) 
згуртОваний. 
МОНОПОЛИЗЙРОВАТЬ монополіз/увати; 

—й що ~ує, звиклий /настрОєний/ -увіти, моно¬ 
поліст, пк -аційний, для монополізації. 
МОНОПОЛЬНИЙ безконкуренційний. 
МОНОТОННОСТЕ ок монотОнія. 
М ОНОТОННЬІЙ однозвукий /-звучний, -тОн-/. 
МОНСТР потвОра, страхіття; & ж‘ монстриня. 
МОНТАЖНІЇ ЧАТЬ монтажникувіти; 

—й зайнятий монтажем, монтажник, монтажер. 
МОНТЙРОВАТЬ монт/увати, збира-, складі- до¬ 
купи; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, зайнятий ~ажем, з-й зіб¬ 
рати, ~ер, -увільник, -іж-, пк -увальний, ~іж-; 
-йся/-ьш монтОваний 0; ± МОНТАЖНИЧАТЬ. 
МОНУМЕНТ пам’ятник. 
МОНУМЕНТАЛЬНИЙ величний. 
МОРАЛИЗОВАТЬ мораліз/увати, повча-, чита- 
мораль; 
--й що ~ує, настрОєний /схиль-, звйклий/ -увіти, 
~йтор, мораліст, читець моралі, пк -аторський; 
-ий морапізОваний. 
МОРГАТЬ (очима) кліпати, лупа-, підмОргува- 
кому /вказуючи - ще/ на кого, г$ морг; м. в от- 
вбт відмОргува-; 
—й що їм" хто/ морга 0, розмОрганий, звйклий 
моргати, р-й підморгну-, моргун, кліпкО, пк мор- 
гУчий, моргосліпий, /- світло/ миготливий, ме- 
рехтлй-, блимкйй, © знай морг та морг; не -й 
незмгігливий; 
МОРГНУТЬ: глазом не м. бровОю не повести; 
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не успеть глйзом м. не зчутися; 
НАМОРГАТЬСЯ попоморгати, розморгатися; 
-вшийся попомбрганий /роз-/, б. 
МОРДОВОРбТ держиморда. 
МОРЕ: м. по колено хоч би що кому; за -ем те- 
лушка подушка, да рубль перевіз, гі° там до¬ 
бре, де нас нема, славні бубни за горами, всі 
кози в зблоті. 
МОРЕПЛАВАТЕЛЬ п° мореплав. 
МОРЕЛЛАВАТЕЛЬНЬІЙ мореплавний. 
МОРЙТЬ (голодом) моргіти, вимбрюва-; 

--й що /м" хто/ морить 0, звйклий морити, ра¬ 
дий замори-, морйльник, пк морйльний + %, ск 
мори- [Морйквас]; 
-йся/-имьій мбрений, вимбрюва-; 
ПРИМОРЕННЬІЙ примбре-, здохлякувйтий. 
МОРОЗИЛКА морозгільня, льодбв-, льбдник. 
МОРбЗ: трескучий м. д. кип’ячий мороз. 
МОРОЗИТЬ морбз/ити, заморбжува- /під-, об-/; 

—й що Ім“ хто/ ~ить 0, зайнятий морбженням, 
з-й заморозити /під-, об-/ звйклий /мастак/ мо¬ 
рози-, пильник, пк морозильний, морозячий; 
СМОРОЗИТЬ (ляпнути) бовкнути, (не лише 
словесно) утя- до гапликів; с. глупость сплес- 
ка- дурницю. 
МОРОСЙТЬ мрячйти, мжичи- (і)мжй-, (- дощ) 

сіятись /як крізь тонке сито/, накрапати; 
—й що мжить 0, пк мрячний, о. із мрячкою; -й 
дождь хляпавка, дощ із мрячкою /мжичкою/. 
МОРОЧИТЬ морбчити, задурюва- заморбчува-, 

(задурювати) забивй- бйки, замйлюва- очі, (го¬ 
лову) клопоті- [не клопочи головй!]; 
—й що їм" хто/ морбчить 0, з-й /рйдгій/ заморб- 
чига, завернгіголова, закрутй-, пк /за/морбчли- 
вий; -й голову закрутйголова. 
МОРЩИНИСТИЙ побрижбваний, збрйжений. 
МОРЩЙНИТЬ/СЯ; бргіжити/ся;; 
МОРЩЙНИТЬСЯ (- овочі) мбрхнути; 
—й = сморщнвающий; 
-йся що мбрхне, зморщуваний, пк брижатий, 
брижува-, (- овочі) мбрхлий; 
ИЗМОРЩЙНИТЬСЯ змбрхнути; 
ИЗМОРЩЙНЕННЬШ фмбрхлий. 
МОРЩИТЬ: —й = сморщнвающий; 

-йся мбрщений, змбрщува-, пк зморшкуватий; 
ПОМОРЩИТЬСЯ /ирв - овоч) змбрхнути /по-/; 
-вшийся помбрщений, /по/мбрхлий, © 0. 
МОСТИТЬ мостйти, брукува-, замбщува- /ви-/, 

(чим) виклада-; (шлях) торува-; 
—й 1. що їм" хто/ мостить 0, радий підмостйти, 
мостильник, пк мостильний, 2. що /м“ хто/ бру- 
кує, зайнятий брукуванням, брукар, бруківник, 
пк брукувіпьний; 
-ймьій = -йся2. 
МОСТЙТЬСЯ мостгітися 0, вмбщува- /при-/; 

-йся 1. що !мИ хто/ мбститься 0, мощений, вмб¬ 

щува- /за-, під-, при-/, 2. що брукується, брукб-. 
МОТАТЬ1 мотати, метля- навива-, намбт/у- /об-, 
роз-/; 
—й що їм" хто/ мота 0, звиклий ♦, з-й на*, для мо¬ 
тання, зайнятий -ям, мотальник, ~уваль-, пк мот¬ 
альний, ~уваль- + %, ск мотай- [-й нервьі звук 
мотай-нерви-звук]; -й нбрвьі варивода, звйклий 
шарпа- нерви; -й себе на ус мотай-собі-на-вус; 
-ьій1 мбтаний, намбтув- /об-, роз-/, навив-. 
МОТАТЬ2 тргіньк/ати, розтргінькува-, гайнува-, 
транжйри-, цйндри-, перевбди-; 
—й2 що Ім“ хто/ ~а 0, звиклий ♦, з-й роз*-, ~ало, 
марнотратець /-ник/, перевід-, розтринькувач, пк 
марнотратний, розтратливий; 
-ьій2 розтринькуваний 0, транжире-. 
МОТАТЬСЯ метушитися, мотля-, бігати, вгісо- 
лопивши язйк/ц); 
-йся 1. що /м" хто/ метушиться 0, заклопота¬ 
ний, о. у метушні, з вйсолопленим язйкбм, 2. = 
-ьій1, 3. = -мй2; 
ЗАМОТАТЬСЯ: -вшийся замотаний, заморб- 
че-0. 
МОТИВ: по лйчньїм -ам з особгістих мотйвів 

/причин/. 
МОТИВ ІІРОВАТЬ мотив'увати, умотивбву-, об- 
грунтбву-, подавати мотйви, г. узасаднювати; 
--й що /м“ хто/ ~ує 0, з-й у*, узасаднювач, мо- 
тиватор, пк мотиваційний, мотивували- + %, ©; 
-йся/-ьій мотивбваний, умотивбву-, обгрунтбв- 
у-, узасадню-. 
МОТИВИРОВКА (дія) мотивувйння, (зміст) мо- 
тивбва-, мотйви. 
МОТОР двигун, рушій. 
МОТОСТРЕЛКОВЬІЙ мотопіхбтний. 
МОТОЦИКЛЕТНЬІЙ мотоцйкловий. 
М ОТРИМОНИАЛЬНЬІЙ зіміжницький. 
МОТЬІЖИТЬ сапати, сапува-, шарува-; 

—й що /м“ хто/ сапа 0, с-и ♦, з-й про*, зййнятий 
сапанням /шарува-/, сапальник, шарува-, сапу¬ 
ва-, пк тарувальний, сапаль-, сапувйль-. 
МОТЬІЛЕК (білий) п° білокрйлець. 
МОХНАТИТЬ кбшлати, кошлати-, волохата-, 
кудла-, кострубачи-, кустра-, кучми-; 
—й що їм" хто/ кбшлає 0, звйклий ♦, з-й роз*, т. 
для кбшлання; 
♦♦♦СЯ кошлатіти, волохатіти, волохатитись 0; 
-йся кошланий, кустр-, кудл-, і. кострубіч /-ань/, 
куічма, кудлай, кудла, волохач, пк кудлатий, ко- 
шла-, коструба- 0; 
ЗАМОХНАТИТЬСЯ заволохатіти 0; 
-вшийся заволохатілий 0,0. 
МОХОВЙДНЬІЙ /-ОБРАЗНИЙ/ мохуватий, на 

взір мбху, як мох. 
МОЧЙТЬ мочгіта, кваси-; 

—й що /м" хто/ мбчить 0, звиклий ♦, зайнятий 
моченням, мочйльник, пк мочйльний; 
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ЗАМОЧЙТЬ (дощем) о. засльозгіта; 0; 
ИЗМОЧЙТЬ (дощем) попопрати; 0; 
ОТМОЧИТЬ (коника) учвбрити, відкинути; 
ПОДМОЧЕННЬІЙ (- реноме) підмгітий, зіпсу-. 
МОЧЙТЬСЯ відправляти малу нужду; 

-йся 1. що мочиться 0, покинутий кваситися, 
квашений, моче-, 2. що відправля малу нужду, 
© відправляючи м. н. 
МОЧЬ1 могти, спромагатися, уміти, бу- здатним, 

© у сйлі [бели би наука могла якбй в силі 
науки]; не м. прийти в себя от изумлбния не 
могти вий- з дива; как живете-мбжете як Бог 
милує /живеться/-мбжеться;/; 
могущий що їм11 хто/ може 0, гР спроможний 
/-жен/, годний /-ден/, здатний /-тен/, зугар-, зда- 
лий, і. майстер, знавбць, 6 в сйлі; -щие хто може; 
СМОЧЬ змогтй, здужа-, здолі-, фР вда-; 
ембгший спроможний 0, ± сумевший, 0. 
МОЧЬ2 і. ейла, міць, снага, спромбга; что єсть 
мочи чимдуж, щомога; мбчи нет незмога, сна- 
гй не стає. 
МОІІІЕННИК махляр, г. видридушник. 
МОШНА: м. пустЯ ж. купйло притупгіло. 
МОЩИ: живьіе м. © ребрами світить хто. 
МОЩНОСТЬ: на пблную м. ф. на повну /всю/ 
пару /ейлу/. 
МОЩНЬІЙ о. стосйлий. 
МОЩЬ: во всю м. на всю спромогу /потугу/; в 
пблную мощь на пбвну ейлу. 
МРАЗЬ пЯдло, шмаровбз, є" мразь. 
МРАК: м. невбжества царство тбмряви; покрьі- 
тьій -ом, замрЯчений; покритий -ом нензвес- 
тности замрячений мрякою незнаний /невіда-/. 
МРАЧНЕТЬ /по/хмурніти, /дк спо-/, хмурніша-; 

—й що їм" хто/ хмурніє 0, дедЯлі похмуріший 
/хмурні-/, © с-и хмурніти, фР спохмурнілий; 
ПОМРАЧНЕТЬ спохмурніти, г. посоловіти; 
-вший спохмурнілий. 
МСТИТЬ метатися /помща-/ над ким /на кому/, 
чингіти помсту, і? віддячува-, відплачу-; 
—й що /м" хто/ метаться 0, готовий по4, звикл¬ 
ий ♦, захбплений помстою, мбеник, мстйвець, У 
помстйтель /р. відо-/, пк /по/мстйвий. 
МУДАк в. л. мудйло, жлоб, довбак. 
МУДОХАТЬСЯ > ВКАЛЬЮАТЬ. 
МУДРЕНО: не м. не штука; 
МУДРЙНЬІЙ замудрий; -ая штучка, -ое дбло 
мудрація; утро вбчера -нбе дасть Бог світ, 
дасть і совіт, рано голова мудріша. 
МУДРЕТЬ мудр/іти /-іша-/. розумні- /-іша-/. 

—й що /мн хто/ ~іє 0, щораз /з часом/ мудріший. 
МУДРЕЦ: на вейкого -ца довбльно простоти 
кбжен мУдрий свого дУрня знайде. 
МУДРЙТЬ мудр/увйга, вимудрбву-, хитрувЯ-; 

—й що /мн хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й вй4, мудрбць, 
мудрій, мудрагель, ~агблик, пк /хитро/мудрий, 

химеруватий. 
мУдро ж" знатно; 
МУДРЬШ (указ) Соломонів; & дорбсло мудрий 
МУДРСТВОВАТЬ/—й > МУДРИТБ/-Й. 
МУЖАТЬ мужніти, дохбди- літ, става- мужнім, 
маторі-, вилкіднюва-, /- жінку) матерні-; 
—й що /мя хто/ мужніє 0, дедйлі мужніший, вже 
мЯйже змужнілий /зматорі-/, © с-и мужніти. 
ВОЗ»»»: -вший що змужнів, змужнілий 0, б. 
МУ ЖАТЬСЯ: -Яйся /-тесь/! тримЯйся /-тесь/! 
МУЖЕПОДОБНЬШ, -ОБРАЗНЬЕЙ чоловіку- 
вЯтий, усім чоловік, як ч., зовсім як ч. 
МУЖЕСТВО: гражданское м. громадянська від- 

вЯга /мужність/, г. цивільна відвЯга. 
МУЖИК хлоп, ф. ІвЯн [без -кб нет раббти без 

ІвЯна немЯ Й пЯна]; & з6 мужикбта. 
МУЖИКОВАТЬІЙ мугиристий, дядькувЯтий. 
МУЖИЧИЙ, МУЖЙЦКИЙ хлопський. 
МУЖИЧОК: м. с ноготбк = от горшка два вер¬ 
шка (> горшок;. 
МУЖЧЙНА фР хлоп; 
МУЖЧИНЬІ/ чоловіцгво, чоловіча стать. 
МУЗИЦИРОВАТЬ музичити; 

—й що ІлҐ хто/ музичить, звйюшй музіічита, 
рЯдгій помузгічита, музи/ч;ка, з" бренькало. 
МУЗЬПСАЛЬНО /-ННЙ/ п° оргЯнно /-ний/. 
МУКА фР кЯра [принять -ку прийнята -ру]; м. 
мученическая мука з мук, мука, яких мало; 
-ки мученические о. сибіри. 
МУМИФИЦЙРОВАТЬ муміфік/увЯти; 

—й що /мн хто/ ~ує, звйюшй ♦, для ~Яції, зЯйня- 
тий -ією, ~Ятор, пк -аційний; 
-йся/-ьій ~бваний; ± БАЛЬЗАМИРОВАТЬ. 
МУМИЯ 1. забальзамований труп, /- людину) 
шкіра й кбсті, сухЯр сухарем, 2. (оксид заліза) 
фЯрба; & пк */ультра;муміястий. 
МУНДЙР Р жупЯн; картбфель в -ре бараболя 

/картбпля, бульба/ в жупанЯх /кожухах/. 
МУНДІІПУК окґ цигЯрочник. 
МУНИЦИПАЛИЗЙРОВАТЬ муніціпаліз/увати; 

--Й що /м“ хто/ ~Ує, зг-й /зм-й/ ♦, зЯйнЯтий ~Я- 
цією, ~Ятор, пк -аційний; 
-йся -бваний. 
МУРАВЕЙНИК муравлище, комЯшник, д. му- 
рашкбвина. 
МУРАВИТЬ поливати, вкрив- полйвою, глянсу-; 

—й що Ім“ хто/ ~Я 0, з-й ♦, зЯйнЯтий глянсувЯн- 
ням, полив’яник, ~Яль-, пк -Яльний, для ~Яння; 
-йся поливаний, глянсб-, укргі- поливою. 
МУРАШКА мурЯха; МУРАШКИ: м. по телу бб- 
гают зЯшпори /морбз/ позЯ шкірою хбдять/-ить/. 
МУРЛЬІКАНЬЕ муркіт. 
МУРЛЬІКАТЬ муркотЯ[і]та, мУрка-, н3 мур-мУр; 

—й що муркоче 0, і. /кіт-;воркіт, пк муркітлйвий, 
вор-, муркотючий, вор-, © знай мур та мур. 
МУРОВАТЬ мурувЯти, вимурбву-; 
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~й що /м" хто/ мурує 0, 3-Й ВЙ4, с-и ♦, муляр, 
мурівнгік, каменяр, пк мурувйльний; 
-йся мурований, ± строящийся. 
ВМУРОВАННЬІЙ (у стінку) гй вмащений. 
МУСКУЛАТУРА, МУСКУЛЬІ м’язи. 
МУ СКУЛ ИСТЬІЙ жилавий. 
МУС6ЛИТЬ ялозити, слйни-, засмальцьбвува-, 
засалю-, масльбниги; 
—й що /м“ хто/ ялбзить 0, схильний ♦, слинько, 
ялбза, пк ялбзний, ялбзливий, слиня-; 
-йся яложений, заялбжува-, заслйню-, засіло-, 
засмальцьбву- 0; 
ИЗМУ СОЛИТЬ вгішмульгати /попошму-/ 0. 

МУСОР окР /поліцай/ лягавий. 
МУСОРНИЦА сміттярка, відро на смітті. 
МУСОРНЬІЙ смітникбвий, смітюшний; -ая йма 

смітнгік, вигрібна яма. 
МУСОРИТЬ/-й = СОРИТЬ/-й. 
МУСОРОВОЗ сміттярка. 
МУССЙРОВАТЬ роздмухувати кадило, бра- на 

язгік, кР мусува-; постоянно м. човпти; 
—й що /мн хто/ мусує 0, р-й взяти на язик, роз¬ 
дмухував кадгіла, © взявши на язик; 
-йся мусбваний, роздмуху-. 
МУСУЛЬМАНИН о. чалмонбсець. 
МУТИТЬ 1. каламут/ити, колоти-, 2. баламути-, 

3. нуди-; м. сознание забивати памороки; 
—й 1. що /лі" хто/ ~ить 0, з-й за4, -ник, 2. баламу- 
тящий; -й воду = баламутящий, 3. що надить; 
-й сознание з-й забити пімороки. 
МУТИТЬСЯ > МУТНЕТЬ; -тся в глазйх /в голо¬ 
ві/ світ макітриться /крути-, йде обертом/ кому; 
-йся = мутнеющий; -я рассудок щораз слабш¬ 
ий розум; 
ПОМУТЙТЬСЯ: -лось в глазах у кого поть¬ 
марився світ кому; 
-вшийся скаламучений, збаламу- (розум) запа- 
моро-, замакітрений. 
МУТНЕТЬ каламут/ніти, тьмяніти; 

—й що -ніє 0, щоріз каламутніший /тьмяні-/, 
(вже) майже каламутний, напівкаламутний; 
ПОМУТНЕТЬ скаламутитися 0; 
-вший скаламутнілий, потьмяні-, 0. 
МУТНЬІЙ тьміний. 
МУХА & мушня; под -ой під градусом; едйт егб 

/ее +/ мухи матері його /її +/ ковінька, кат його 
/її +/ не взяв. 
МУЧЕНИЕ фР кіра, > МУКА. 
МУЧЕНИК г. мучень. 
МУЧЕНИЧЕСКИЙ страдницький, (- дорогу) 
хресний, ґолгбтний. 
МУЧЙТЕЛЬНЬІЙ (для душі) гризький, гризот¬ 
ний, (біль) гризучий. 
МУЧИТЬ мучити, катува-, мордува-, завдава- 
мук, розпині-, бра- на муки, залива- сала за шку¬ 
ру, г. замучува-, (душевно) гриз-, тягти дУшу, 

смокта- /сса-/ серце, на дава- спокою /покою/, ± 
ИСТЯЗАТЬ; м. душу лежі- кіменем на сірці; 
-ила сбвесть гризло сумління; 
—й що /мИ. хто/ мучить 0, охочий /звиклий, с-и/ 
♦, мучитель, кат, катюга, розпинатель, (у побу¬ 
ті) варивода, пк болкічий, (біль) гризу-, фР ка¬ 
тівський, рк катувільний, мордува-; 
-ьш/-имьій = мучающийся; 
МУЧИТЬСЯ мучитися 0, страждіти, зазнаві- 
мук; (душею) карітися душею; м. с кем мати бі¬ 
ду з ким; чтббьі м. /мучить себя'/ на муку собі; 
-йся мучений, мордбва-, катб-, тортурб-, муче¬ 
ник, страд-, пк стражденний, довготерпелгівий, 
о. відданий на муки, ± страдающий; 
ИЗМУЧИТЬСЯ /НА-/ попомучитися 0; 
-вшийся попомучений, 0; 
ОТМУЧИТЬСЯ відтерпіти 0; 
-вшийся відмучений, відгерпілий 0,0. 
МУШКА: иа мушке (держати) під прицілом. 
МУШТРА вишкіл. 
МУШТРОВАТЬ муштр/увіти, школи-, вишкб- 
люва-, вимуштрбвува-, тренуві-; 
—й що /мИ хто/ ~ує 0, зайнятий ~ою, з-й /поклгік- 
аний/ вгі4, ~увільник, трінер, пк -увільний + %; 
-йся/-мй школений, муштрбва- вишколю-, тре- 
нб-, і. вишкільник. 
МЧАТЬ мчати, гна-; & дк домчйти /при-, про- +/. 
МЧАТЬСЯ мчати, леті- стрілбю /на крилах/, гна- 

[м. на коні г. конім], гоном гна-, гні- як вітер, 
(- час) літом леті-, з. чкури-, улягй-; м. во весь 
дух бігти вітром /кулею, стрілою/; м. для кого 
(- час) бігти кому; 
-йся що /мИ хто/ мчить 0, з-й поі, пк летючий, 
шпаркий, швид- /гон-/ як вітер, фР крилітий, 
навзавідний; -я во весь дух © з вітром навзаво¬ 
ди, щодуху так і мчить; -я стрелбй швидкий як 
стріла; 
ПОМЧАТЬСЯ фР врізати, чкурну-, полеті- 
стрілбю /як стріл іі; 
-вшийся 0. 
ПРИМЧАТЬСЯ прилетіти /надбіг-, прискака-, 
пригна-/ стрілбю; 
-вшийся прилігший /0/ стрілбю, примча-, Й; 
ПРОМЧАТЬСЯ пробігти /прогна- 0/ стрілбю; 
-вшийся рк промчалий, пробіг- стрілбю, 0; 
УМЧАТЬСЯ замчати /полігі-/ стрілбю; 
-вшийся 0, (час) збіглий, мину-, (на крилах) 
полйнулий. 
МЬІКАТЬ: м. горе тягнути біду; 

—й гбре тягнибіда. 
МЬІКАТЬСЯ бідувати, горюва-, поневірятися, 

(блукати) тиня-; м. из стороньі в стброну те- 
лесува-; м. по білу світу волочй- по світах; 
-Йся 1. бедствующий, 2. блудящий2 + розтеле- 
сбваний. 
МЬІЛИТЬ милити, намйл/юва-; м. гблову п. на- 



мьіло 206 мястйсь 

кручува- хвоста; 
—й що /ж" хто/ ~ює 0, звиклий ♦, з-й наФ, зайня¬ 
тий мйленням, намгілювач, пк мильний + %; -й 
голову п. читець моралі, накручувач хвоста; 
-йся милений, намгілюва-; легко -я милкий. 
МЬІЛО & мйлини /= мгільна вода/. 
МИЛОВАР г. миляр. 
МЬШОВАРБННЬШ: м. завбд миловарня, г. ми- 
лярня. 
МЬІЛЬНЬІЙ: м. пузьірь мгіляна бульбашка /бу¬ 
лька, банька/. 
МЬІСЛЕННО пбдумки, о. думкою [хотел м. 
гнаться за ней хотів д. гніти за нею]; 
МЬІСЛЕННЬІЙ уявний; -ьім взбром пбдумки. 
МЬІСЛИТЬ мислити, дума-, гада-, міркува-, уяв- 
ля-, (самостійно) мі- свок5 голову; м. другими 
категбрия- 4 інакше; м. про себя дума- собі; 
м. себя' кем уявля- себе; логйчно м. ма- голову 
на плечах/в’яз-/; незавйсимо м. іти проти тбчїї; 
—й що /ж* хто/ мислить 0, 3-Й ♦, мислитель, рв 
мислення [традицибнно -й традиційного м.], 
фР з мисленням [логически -й з логічним м.], 
пк головатий, тямущий, глибокодумний, інтеле- 
ктуаль-, о. з головою, ск -дум/ець,) [инакомьіс- 
лящий інодумець], -думний [разномьіслящий 
різнодумний; глубокомьісля- спбвне- глиббких 
дум; -й ббразами образодум]; мнбго о себе -й 
високої думки про себе; 
-йся/-имьій мйслений, уявлюва-, гада-, г. спов- 
ид-; -ьій можливий [все -ьіе заверения усі -гі- 
ві запевнення]; -имое ли діло! /-имо ли!/ хіба 
/так) можна!, е" дб ж таки?, хто таке бачив?. 
МЬІСЛЬ думка, гад-, думонь-; меня /ее +/ ие по¬ 
кидала м. мені /їй +/ не вихбдило з голови; не¬ 
ясная м. напівдумка; по -ли чьей на думку; 
при /одній/ -ли на /саму/ думку /згад-/; -ями 
фР думкою [соединймся -ями с єднаймося д. з]; 
и в -лях не бьіло у кого і на думці не мав хто\ 
чтббм и в -ях ні бьіло і в голову не покладій- 
/те/; -ли полезли в голову обсіли думки; бьггь 
занятьім свойми -ями думати /про/ своє; 
МЬІСЛИ (давні) прадумкй. 
МИТАРСТВО поневіряння, ф. поневірка; 
МИТАРСТВА побивіння, тиня-, (не йно в ма¬ 
ндрах) Одиссея. 
МЬІТАРСТВОВАТЬ поневір/ятися, (де) тиня-; 

--й що /м“ хто/ -яється 0, покгінутий на біду, об- 
тяжений бідами, бідаха, сіромі-, горопі-, біда- 
чйсько, сірома, пк сіромішний, горопіш-, бідо- 
ліш-, злиден-, незамбжни[і]й. 
МЬГГЬ мети, вимиві- /від-, на-, об-, пере-, у- +/; 
мбющий що /мн хто/ миє 0, зайнятий миттям, 
звиклий ♦, поклгіканий /з-й/ вгіФ, мийник, вими- 
віка /від-, об-, про-, у-/, пк мгійний, промиваль- 
/пере- +/ + %, промивний /ви-/, для миття, ск -м- 
ий, -мгійний [-й шерсть вовномгій, пк вовно- 

мгійний]; -й зблото золотомгій, промивіч золо¬ 
та; -й посаду посудомгій; 
-йся мгітий, вимгіваний /від-, на-, об-, пере-, у-, 
про-/; -щиеся обби вимгівані /пб мгій-/ шпалери; 
МЬІТЬІЙ /ви/митий /пере-, під-, від-, об-, у- +/. 
МЬГГЬБ: не -ем, так кітаньем не кгієм, то дбв- 
бнею, гі° не вмер Данило - болячка задавила. 
МЬІЧАТЬ мукати, ревтгі, /- телят) мека-, (- ®) 
муггіка-, мгімри-; чья б корова -іла, а чья б 
молчала чий б гарчало, а чий б мовчіло; 
—й що мукає 0, р-й заревтгі, мзчсало, ревун, © 
муггікало, мгімря, пк ревучий, о. з муканням. 
МЬІШЕВЙДНЬІЙ, -ОБРАЗНЬІЙ мишкуватий. 
МЬІШЙНЬІЙ: -ая возня' 1. дрібні клбпоти, буча 
за онучу, ок мгішача шамотня, 2. дитяча гра, ди¬ 
тячі ігри. 
МЬІШКОВАТЬ: -й що мишкує, з-й ловгіти ми¬ 
шей, миш/к/олбв. 
МЬІШЬ: надулся, как мьішь на крупу надувся 
як сич /як індгік перед смертю/; летучей -ши р‘ 
(- крило) кажінячий. 
МЬІШЬЯК мишік, арсен. 
МЗР (міста) посадник. 
МЯГКИЙ /- зиму) сирітський; & м’яке/се/нький. 
МЙГКО: м. стблет, да жестко спать слові масні, 
а пироги пісні, словом - шовк- гаптує, ділом - 
шгіл- шпигіє; 
МЯГЧАЙШИЙ /м’якгій-/м’якісінький. 
МЯГКОГЕЛИЙ пухкотілий. 
МЯГЧЙТЬ м’якшити, пом’якшувати; 

—й що м’якшйгь 0, з-й поФ, пк м’якппільний, 
пом’якшуваль-, ± смягчающий. 
МЯКЙНА: на -не не проведешь на макуху не 
візьмеш. 
МЯКНУТЬ лагідн/іти. м’якша-; 

—й що ~іє 0, с-и Ф, напівзм’яклий, щоріз м’як- 
ший /лігідні-/. 

МЯМЛИТЬ 1. мгімрити, харамірка-, 2. м’ятися; 
—й 1. що /м" хто/ мгімрить 0, мгімря, харамірка- 
ло, недоріка, © с-и Ф, 2. що /ж" хто/ мніться, і. 
забіра, маруда, м’яло, япбза, тюхтій, тблепень, 
хараміркало, з. штргіха-мнгіха. 
МЙМЛЯ мгімря, + і. —*■ мямлящий. 
МЯСИСТЬІИ /- губи) розквісисгий. 
МЯСНЙК м’ясір. 
МЯСНОЙ: -ія лівка м’ясірня. ч 
МЙСО (свіже) свіжині, (м’ясні страви) м’ясгі- 
во; молодбе м. моложітина. 
МЯСОЕД © м’ясожер. 
МЯСТИСЬ 1. бентежитися, непокбї-, турбуві-, 

2. метітися, метушгі-, розвгіхрюва-; 
-тущийся 1. пк неспокійний, бентеж- + волну- 
ющийся, 2. непосидющий, метушлгівий, бунті- 
влгі-, сум’ятлгі-, сум’ятнгій, розбзфха-, спбвне- 
метушні, з розбурханим серцем, /- думки) роз- 
хргістаний, вулкін-, /- душу) розвгіхре-. 
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МЯТЕЖНИК /заколотник. 
МЯТЕЖНЬШ ок вулканний. 
МЯ'ГИНА фР бганка. 
МЯТЬ м’яти, бгй-, жужми-, розмина- /ви-/, р. 
м’яшкурити, (папір) жмакати, (льон) тіла-, тер-; 
мну'щий 1. що /ж" хто/ мне 0, 3-Й розі*, звгікл- 
ий ♦, м’яльник, р. бгач, жмакало, (річ) м’я-, пк 
м’яльний, бгаль-, с“ -м’яка [-й кбжи кожум’я¬ 
ка], ± разминающий, 2. що /ж" хто/ тіла /коноп¬ 
лі], з-й тіла-, тіпальник, пк ~льний, для ~ння; 
ИЗМЯТЬ попом’яти, попожмакати 0; 
ИЗМЯГЬІЙ (- обличчя) пожований 0; 
МЙТЬСЯ м’ятися 0, (вагатися) тертися-м’я-, 
тіікатися-мйка-, муля-, мули-, д. минулії-; 
мнущийся що мнеться 0, м’ятий, бганий, розм- 
йна-, жмйка-, р. розмйнатий, (віск) з-й м’ятися, 
пк м’якйй, глев-, глйзявий, © боязкйй, несмілгів- 
ий, соромлгі-, сором’язлй-, сором’язнйй, невпе- 
вне-, нерішучий, оглядистий, що не зна, на яку 
ступгіги, о. ні в сйх ні в тйх; 
МЯТЬІЙ жмаканий, бга-, (папір) пожмака-, & 
вйм’ятий /розі- +/; мятое место м’ятина; 
ЗАМЯТЬСЯ ок затгікатись-замйкатись 0. 
МЯУКАНБЕ нявкіт. 
МЯЧ з. опука. 

Н 

НА ок над [на море (іти) над море]; на деле жґ 
воно [аж воно і тут є вгіхід; бо вонб і так бува]; 
на плечої ви на плече кріс!; на ремень! ви на 
ремінь кріс!; нгі тебе! отакої! [н. т.! опя'ть до- 
ждь! о.! знову дощ!], отака ловйсь!, отгік-пак!, 
маєш!; (ж вот] на тебе! /і аж ось /і нарешті, от 
тобі йІ) маєш!, фР раз! [А тут - раз!]; на все 
100% на цілу губу; на удивлбние напрбдив. 

НАБАВЛЯТЬ накид/ати, додава-> 
—й що /ж" хто/ -а, зг-й /не від того, щоб/ наки¬ 
нути, накгідгіч, пк накгідувальний; 
-йся/-ьій накгід/ув]аний, пк накиднгій. 

НАБАЛДАШНИК навбршник, и6ґуля. 
НАБЕГАТЬ набігати /над-/, наскаку/ва-, (- хвилі) 
накочуватися, (морщитися) брйжи-; 
—й що /ж” хто/ наскакує 0, набіганий ~ва-, нак¬ 
очу-, (що пяга зморшками) морщений, © ~вач, 
пк накбтистий, бргіжис-, © набігаючи; 
НАБЕЖАТЬ: -вший надбіглий 0, Й. 

НАБИВАТЬ (кишеню, живіт) набивати, натбпт- 
ува-, (люльку) г наклада-; н. глаз натренбву- бк- 
о; н. руку налгіму- руку; н. цбну нагангіти цін)/; 
—й що /ж" хто/ набива б, з-й /зм-й/ набй-, на¬ 
бивач, набивальник, пк набивальний, рк набив¬ 
ний, набивущий + %; -й глаз спраглий натре- 
нува- бко; -й кармгін мастак грі- руки; -й оскб- 
мину (харч) оскомистий, п. = надоедающий; -й 

руку р-й налама- руку; 
НАБИТЬ (опудало) випхати, (у спорті /гРв ф>у- 
тболИ) настука-; н. глаз набй- бко; н. руку на¬ 
практикуватися; лйшь бьі н. брюхо вбвна не 
вовна, аби кишка повна; 
-вший 0; -й глаз © набйвши /натренував-/ бко; 
-й оскому заоскбмлений; 
НАБИВАТЬСЯ (куди) наринати, (з чим) на¬ 
в’язуватися; 
-йся/-ьій набйваний, напакбву-, натбпту-, пк на¬ 
бившій /ти ви-/; -я що /ж", хто/ набивається 0, 
звгіклий нав’язувати-, ж" накидач, пк налізлив- 
ий, п° /в-/, © ось мої 5, щоб було 10; 
-вшийся (людьми) НАБИТЬІЙ, натбпганий; 
Н АБЙТЬІЙ (чим) напакбваний, напха- /-тий/; 
(ким) переповнений; и. глаз натреноване /знав¬ 
ецьке/ бко; н. дургік г. туман 18-ий; -ая рука 
напрактикбвана /налама-, вправ-/ рука. 

НАБИРАТЬ набир/ати, (висоту) /за-/, пР склада-, 
(воду) черга-; н. в долг бра- набір; н. висоту 
ширя- вище й вище; и. оборотні ♦ розгбну, роз¬ 
кручуватися; н. сйлу убива- в сгілу, ♦ на сйлі; 
—й що /ж" хто/ ~а 0, звиклий ♦, з-й /р-й/ набра-, 
зайнятий наббром, ~ач, ти” складач, пк складаль¬ 
ний, ~аль-, ~ущий; -й в долг звиклий бргі- наб¬ 
ір; -й висоту © ширяючи вище й вище, забира- 
висотУ; -й обороти (-явище) проривний; -й сгіл- 
у щораз міцніший; -й скбрость щораз швйд-; 
НАБРАТЬ: н. в рот водьі забути язика в роті; 
н. глазгі на кого взя- в бко; н. оборбти (- язик) 
набра- ббертів, жґ розмолотитися; н. размгіху 
фР розбуя-; 
НАБИРАТЬСЯ: н. сил = набирать силу; н. у- 
мгі дохбдига розуму; 
-йся/-ий набираний /за-/, склада-, (з частин) 
наббристий; -я сил убйваний у сгілу; -я смгіло- 
сти щораз смілгівіший; -я умгі /разума/ чимраз 
мудріший; 
НАБРАТЬСЯ (випити) підхмелитися, піднал- 
гі-, підохбти-, г. набра-, як жгіба мулу, гд наму¬ 
ли-; н. бедьі набіг- лиха; н. впечатлений зазна- 
вражень; н. сил гд прибу- в сгілі; н. смелости 
набратися духу; н. стьідгі попокліпати /бчгіма]; 
н. умгі дійтгі глузду; н. шкбльной учености 
поповчгітися у шкблах; 
-вший/ся] 0; -я підхмелений, підохбче-, підна- 
пгітий. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЬІЙ наглядовий [-ая комгіс- 
сия -ва комісія), ок спостеріггівчий, (пост) сте- 
жовгій, (пункт) рк дозбрчий. 

НАБЛЮДАТЬ спостер/іггіти, спогляда-, /три]ма- 
на бці, г. обсервува-; н. за кем пас- очгіма /не 
спускгі- з очей/ кого; 
—й що /ж" хто/ ~іга 0, з-й -егтгі, звгіклий ♦, ~іг- 
ач, споглядач /на-, до-/, (з вежі) дозорець, пк сте- 
жовгій, ~ежли-, примітли-, увгіжли-, обсервацій- 
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ний, для ніг ляду + НАБЛЮДАТЕЛЬНЬІЙ; 

ПОНАБЛЮДАТЬ попостежити 0; п. за чем о. 
не спускй- очей з чого. 
♦♦♦СЯ спостерігатися 0, фР трапля- [такйе гре¬ 
ки -ются такі гріхи -клься], мати місце [-лея 
рост мав м. ріст]; -аетея, -алось спостережено; 
-йся/-ьій догляданий, спостережує-, г. обсервб- 
в-; -я що має місце 0; -я в действйтельности 
спостережуваний у природі /житті, світі/; -ьш 
(зусебіч) відкритий; 
-вшийся що мав місце 0, спостережений, зафі- 
ксбва-,р. спостеріга-, 0. 

НАБЛЮ ДЕННЕ: по -иям як спостережено. 
НАБЛЮДЕНИЯ (помічене) д. поміченім. 

НАБОР комплЄкг, (струментів) справйлля, (дія) 
т. монтаж, (висоти) ав забирання. 

НАБОРЩИК складач, набирач. 
НАБРАСЬІВАТЬ накидати, (одяг) напина-, 

(шкіц) робй- начерк, г. шкіцувй- /дк нашкіцува- 
ти/; н. на себя что прикидатися чим; 
—й що /м“ хто/ накиді 0, с-и ♦, з-й накида- /на- 
кйну-/, пк т. накидальний, ± бросающий; -й 
план зайнятий начерком шину; 
НАБРОСИТЬ (ескіз) начеркну'ти 0; 
НАБРАСЬІВАТЬСЯ (на кого) напосідатися; 
-йся/'Ьій накгіданий 0, пк накидній; -я на кого 
© з лайкою /образ-/ признйчен- кому, з мокрим 
рядном на кого; -я на работу з однбю думкою: 
працювати; -я с упреками на кого © зі зливою 
докбрів кому; 
НАБРОСИТЬСЯ заатакувати 0; н. на кого о. 
кинутися осою їм'1 осами/ на кого; н. с упрека¬ 
ми жґ кинутися, як кіт на мишу; 
-вший/ся/ 0; 
НАБРОСАТЬ/СДІ навергати (сь/ 0. 

НАБРОСОК зариє, шкіц, ескіз. 
НАБРЯКАТЬ бубняв/іти, набряка-, д. пучняві-; 

—й що ~іє 0, покинутий ♦, щораз бубнявіший 
/пухлі-/, майже набряклий, напівнабряк-; 
НАБРЯКНУТЬ набубнявіти, набубні- 0; 
-я'кший бубнявий, набряклий, набух-, набуб- 
няві-, 0. 

НАБУХАТЬ бучавіти, напухі- + НАБРЯКАТЬ; 
—й що набряк/а 0, з-й ~нути, щораз пухліший, 
пк напівроздутий, напівнабряклий, напівнапух-; 
НАБУХНУТЬ напухнути, роздутися 0. 
набухший роздутий, набучавілий, напух- 0. 

НАБУШЛАТИТЬСЯ дк жґ наламатися, натЄр~, 
нахала- верхів; 
-вшийся (б. 

НАВАЖ ДЕННЕ напйсть, наслання, накликання. 
НАВАЛИВАТЬ навал/ювати, накбчува-, вЄрга~; 

—й що /м“ хто/ ~ює 0, р-й навалйти, звйкпий ♦, 
накладач, -ю-, навантажув-, пк ~ювальний + %, 
НАВАЛИТЬ (- людей) натйснутися 0; 
НАВАЛИВАТЬСЯ навалюватися, накбчува-, 

(на що) налягати, допадатися до чого; 
-йся/-мй навалюваний, накиду-, накочу-, верта¬ 
ний, наляга-, пк навалистий, (на що) допадяи- 
вий до чого; 

НАВАЛКА: в -ку насипом. 
НАВАЛОМ насипом, купою, завалом. 
НАВАР: будет н. и нам щось і нам кйпне. 
НАВАРИВАТЬ наготовляти, наварюва-, наготб- 
влю-; 
—й що їм" хто/ наварює 0, с-и ♦, з-й наварй-, 
зайнятий готуванням, т. зварювальних, пк на- 
варювальний; 
-йся/-ьій наварюваний, наготбвлю-, пк т. на¬ 
варній, наваристий. 

НАВАСТРИВАТЬ нагострювати; н. глазй виго¬ 
стрювати очі; ± ОСТРИТЬ, ЗАОСТРЯТЬ; 
НАВОСТРЙТЬ: н. глаза вигострити очі; н. 
глаза на кого взяти в око кого. 

НАВЕВАТЬ навіювати, навіва-, ± ВЕЯТЬ; 
—й що /м" хто/ навіює +, с-и ♦, з-й навіяти, на- 
віювач, віяльник, пк віяльний + %; 
-йся/-ьій навіваний, навію-; 
НАВЕЯТЬ фР нагнати. 

НАВЕДЕНИЕ: н. порядки порядкування; для 
-ия справок (іти) на довідки, су щоб довідатися. 

НАВЕДЬШАТЬСЯ вчащ/ати, заходити; 
-йся що /м" хто/ ~ає 0, звгіклий захбдити, (не¬ 
втомний/ відвідувач, чістий гість, пк буділий; 
НАВЕДАТЬСЯ: н. к кому завітати до кого, (- 
горе +) постука- у чмг'двЄрі. 

НАВЕРБОВЬШАТЬ("СЯ/ > ВЕРБОВАТЬ/СЯ/. 
НАВЕРНО: н. же мабуть то. 
НАВЕРСТЬІВАНИЕ & дк надолуження. 
НАВЕРСТЬІВАТЬ надолужувати, наздоганя-, о. 
догані- пбтяг; 
—й що їм" хто/ надолужує 0, схйльний ♦, з-й 
/готовий/ надолужи-, пк надолужяивий; 
-йся/-ьій надолужуваний, натята-. 

НАВЕСЕЛЕ п° повеселіло. 
НАВЕСНЬЕЙ (вогонь) в" крутий. 
НАВЙТРЕВЯЬІЙ відвітрянйй. 
НАВЕ ШИВАТЬ навіш/увати, начіплю-, чіпляти; 

—й що /м“ хто/ навішує 0, з-й начепити, звик¬ 
лий ♦, пк = %, © с-и чіпляти; 
-йся/-ьій ~уваний, начіплю-, пк навісний, начіп-. 

НАВЕЩАТЬ: -й > НАВЕДЬІВАТЬСЯ; 
-мй відвідуваний /на-, про-/; 
НАВЕСТИТЬ завітати до кого 0. 

НАВИВАТЬ навивати, накручува-, намбту-; 
--й що /мн хто/ накручує 0, звгіїотий ♦, з-й на-к- 
рутйти, мотіпьник, навгівач, намбту-, накручу-, 
пк навивчий, намотувальний, накручувань- 0; 
-йся/-ьій намбтуваний, накручу-, навй-, пк на¬ 
вившій. 

НАВИСАТЬ навис/ати /з-, за- /дк завгіс(ну)-/ [-ла 
опасность зависла небезпека], (над чим) вйсіти 
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над, (- загрозу) вгісі- тінню, загрожува-; 
—й що ~а 0, схилений над чим, пк напівнавйс- 
лий, гі° = нависший, (- брови) навгіслий, т. на¬ 
вісний, о. над головою; 
-йсшіш що звис 0, звислий /на-, за-/, (- загрозу) 
навислий над чим, /ділком,! реальний; с -шей 
лист всій (дуб) о. густобровий /-лйстий/. 

НАВЛЕКАТЬ (сум) накликати, наверта-, (біду) 
стяга-; н. нодозрсние стяга- підозру на кого; и. 
сон ф1 * сон; 
—й що /ас" хто/ наклика 0, схйльгий ♦, з-й нак- 
лгіка-, стягач, пк наклихущий; -й на себя подо- 
зреіше стягач підозри на сібе; 
-ьш накликуваний /ви-/, натяганий /с-/ 0; 
НАВЛЕЧЬ: н. на себя беду напитати (собі/ ли¬ 
ха; н. несчастье перейти з порожніми відрами 
дорогу; 
-екший 0. 

НАВОДИТЬ навОд/ити, (сум) нагані-, нагОни- 
(мости) перекиді-, проклала-, (куди) напрова- 
джув-, (кріс) націлюв-; н. блеск чйстиги пір’я. 
ф. навОди- марафет; н. дремоту присипля-; н. 
красоту! чисти- пір’я; н. лоск /блеск/ опорядж¬ 
ав н. на ммсль підкізува- /г. насува-/ думку, 
дава- на здогад; н. порядок дава- лад; и. скуку 
зан)!дствува-; н. спрйвки збира- відомості, до¬ 
відуватися, ітгі на дОвідки, розпгітува-; н. ужас 
аОвни- жахом серця, тероризував 
—й що їм" хто/ ~ить 0, з-й навісти, звиклий ♦. 
навідник, націлювач, пк навідний; -й вонрбс на¬ 
відає питання; -й дремоту /дрему/ дрімлгівий; 
-й критику критик(ан/; -й мостьі прокладім мо¬ 
стів, п. побОрник дружби; -й их на мьісль під¬ 
казуючи думку їм; -й орудне навідник; -іі по¬ 
рядок поклгіканий да- лад; -й скуку /тоску/ 
нудОтний, занудливий, доідли-, занудистий, за¬ 
нудний, і. нудьга (нудьгою/, нудяр, нудьга не 
хто [-й с. ліктор н. не ліктор]; -й снравки с-и 
розпитувати /збира- факти/; -й страх почварли- 
вий; -й ужас жахлй-, кошмарний; 
-йся/-іімьій навОджуваний, напроваджув-, рих- 
тОв-, перекид-, прокяад-, пк навіднйй, проклад¬ 
ний, перекидний; 
НАВЕСТИ г. напровадити; н. на размьішлен- 
ия підца- думку, завда- думОк; н. поря'док да- 
лад/гаразд/; н. снравки розпитати. 

НАВОДКА (кріса) націлювання, (вказівка) навід. 
НАВОДНЯТЬ затопляти, затОплюва- (ринок) 
перепОвню- /на-/; 
—й що їм* хто/ ~я 0, зм-й затопити, для напОвне- 
ння, ~ювач, наводню-, пк пОвенівий, -ювальний 
+ %; -й рьінок з-й перепОвнити ринок; 
-йся/-ьій затоплюваний, залй-, наїювню- /пере-/ 

КАВОЗ гній, угнОєння, г. навОзи. 
КАВОЗНЬІЙ гнойОвкй, рк гноянгій; -ая куча 
кут гнОю, гнойОвйще. 

НАВОРАЧИВАТЬ нагорт/ати, наверта-, вірга-, 
нагромаджува-; 
—й що їм" хто/ ~а 0, звиклий ♦, з-й нагорну-, 
~айло, для ~аиня, пк ~альний + %; -й гОрьі лжи 
© розлйвши мОре брехні; 
-ьій нагОртаний, навірт-, вірг-, накручув-, ~ув-; 
НАВОРОТЙТЬ навергати, навершгі- 0; 
НАВОРОЧЕННЬІЙ навіршений 0. 

НАВОР/ХЖИВАТЬ; -ОЖИТЬ накликати. 
НАВСЕГДА жґ на все. (без віддання) назОвсім; 
раз н. раз на всі. 

НАВСКИДКУ вй иавскидь. 
НАВЬІК ок вправність, уміння. 
НАВЬЇЛЕТ наскрізь. 
НАВЬІТЯЖКУ наввйпинки. 
НАВЬЮЧИВАТЬ в’їОчити; 

—й що в’ючить 0, поклйканий /з-й/ на*, звик¬ 
лий нав’ючува-, пк нав’кічувальний; 
—йсяЛьїй в’їОчений, нав’ючува-. 

НАВЯЗЧЙВЬІЙ учіпистий, уїдливий, учіпли-, 
улізли-, налізли-, (страх) чіпкий, невідчіпний, 
непозбутній, (- бажання) свербучий; н. чело- 
век причепа; -ая идія непозбутня ідія, ідія 
фікс; -ое состояиие невідчіпні марення. 

НАВЯЗЬІВАТЬ наплітати, п. накида-, нав’язува-; 
—йщо напліта 0, з-й нав’язати, звиклий наїсида- 
ти, пк в’язальний + %; ~й свой идіи охочий на¬ 
кидати свої ідії; 

НАВЯЗЬІВ АТЬСЯ нав’язуватися б, напрОшува-, 
набива-, віша- на шию; 
—йся/-ь»й нав’язуваний, накид-, утелющув-; -я 
звйюшй ♦, гі - НАВЯЗЧЙВЬІЙ; -я на моїО 
шію /гблову/, готовий сісти мені на шию. 

НАТІШАТЬ гнути, хили-, нагана-, нахилі-; 
—й що /м" хто/ гне 0, радий на*, звйюшй /с-и/ 
нагана-, нагинам /- айло/, пу т нагииільний; 
-ьій гнутий, хилений, р. наггінаний, нахйля-. 

НАТІШАТЬСЯ гнутися, згині- /пере-/, (до зем¬ 
лі) припадати, пригинітися; 
-йся нахшпований, нагана- /пере-/, гнучий, пк 
хилкий, гнучкгій, © нагиніючись: 
НАГНІТЬСЯ: -вшийся нагнутий /при-/, на¬ 
хилений /по.-/, 0. 

НАГЛЕТЬ нахабніти, зухвалі-, сіда- на голову; 
—й що їм" хто/ нахабніє 0, з-й сісти на голову, 
чимріз зухваліший /нахабні-/, нахіба, зухва¬ 
лець, пк нахабний, зухвілий; 
ОБ*** розперезатися, розпанОши-, роззухваліти; 
-вший знахабнілий, роззухвілі-, розперезаний, 
роззухвале-, © раптом такий зух, 0. 

НАГЛЕЦ зух, дзіндзівер-зух. 
НАГЛОСТЬ безсоромність, зухвілля, п" зухваль, 
г. бездимність; не хватіет -ти (мовити) не по- 
вертіється язик, (зробити) не п. рука; и у тебя' 
хватіет -ти? і в тібе повертіється язйк /рука/?. 

НАГЛЬІЙ зухвілий, зарозумі-, загОнистий, нахі- 



НАГЛУХО 210 НАДВИГАТЬСЯ 

бний, безсорбм-, безпардбн-, г. безлгіч-; 
НАГЛЕЙШИЙ презухвЯпий, нахабнющий. 

НАГЛУХО герметично, к. глухо, (спепенати) 
цупко. 

НАГЛЯДНО наявно, ій на очі; 
НАГЛЯДНЬІЙ самоочевгідний. 

НАГНАИВАТЬ: —й/ся/ що нагнбює/ться/, наг- 
нбюваний. 
НАГНОИТЬСЯ: -вшийся нагнбєний, 0. 

НАГНЕТАТЬ нагнітати, нагнічува-; н. атмосфе¬ 
ру нагнітати а., роздува- кадило, робгі- духоту; 
н. атмосферу из-за чего робгі- біду з чого; 
—й що /м“ хто/ -Я 0, з-й ♦, ~4ч, нагнічув-, пк ~Я- 
льний, рв -Яння, для н.; -й атмосферу з-й роз- 
ду- кадгіло, звщслий ♦ а. /робгі- духоту/; 
-бій нагнітаний, нагнічува-. 

НАГОВАРИВАТЬ (на плівку) наговорювати; (на 
їх) набріху-, нашіпт-, клепати; зря н. обмовлЯ-; 
—й 1. що /л*н хто/ ~ює 0, звиклий ♦, наговбрюв- 
ач, пк /на плівку/ = %, 2. що /м" хто/ обмовля 0, 
звгіклий -ти, меткгій на обмови, обмовник, нак¬ 
леп-, пліткЯр, пк обмбвницький, наклеп-, обмб- 
вчий, о' з наклепом на; -й пластинку зайнятий 
записом на платівку; зря -й наклепник, обмов-; 
-йся/-ьій 1. наговорюваний, запгісу-, 2. обмбв- 
ляний, набріхува-, нашіпту-, натурку-; 
НАГОВОРИТЬ набалакати 0; н. лгішнее ляп¬ 
ну- зайве; н. с три кброба = наврать с т. к.; 
НАГОВОРИТЬСЯ вгіговоритися 0; 
-вший/ся/ 0; -й лгішнего © ляпнувши зайве; 
-йся виговорений 0,0. 

НАГОЛО (роздягтися) до тіла, (стригти) під 
машгінку. 

НАГОН наздоганяння, я' наздогін. 
НАГОНЙТЬ /на/здоганяти, наспіва-, спобігЯ-, 
наступЯ- на п’Яти кому, вгісі- на хвості у кого; 
н. тоску /страх/ розвбди- плачі, /наганЯ- чорну 
хмЯру/, (на кого) завдава- туги /страху/ кому; 
—й 1. що /м" хто/ здоганя 0, завгіслий на хвості 
у, щораз блгіжчий до, © майже наздогнавши, 
от-бт дожене, 2. наверстьівающий; -й скуку 
/тоску/ нуднгій, нудбт-, малоцікавий, © = на- 
водящий с.; -й цену звгіклий наганЯти ціну; 
-йся/-ьій 1. /на/здогбнюваний, наспів-, спобіг-, 
2. надолужуй-; 
НАГНАТЬ: н. страху нагнати холоду, завда- 
страху, пополяка- кого; н. криком звіра мс 
накрича- на звіра; 

НАГОРАТЬ; НАГОРЕТЬ: -гіт кому перепаде, 
дістанеться на горіхи. 

НАГОРНЬІЙ гірськгій, горяний, п° гбрній. 
НАГОТА $ сбром [прикрьіть -ту прикрити с.]. 
НАГОТАВЛИВАТЬ/—й > ГОТОВИТЬ; 
НАГОТОВИТЬ (до свят) пристарати, напбра-. 
НАГРАБЛЕННОЕ граббване, і. граббвання. 
НАГРАДНОЙ; НАГРАДНЬІЕ преміяльні. 

НАГРАЖДАТЬ нагорб/джувати, дава- нагорбду, 
преміюва-; н. тумаками годува- бебехами; н. 
щбдрьіми аплодисментами рясно оплеску-; 
—й що їм" хто/ ~джує 0, зг-й /зм-й, р-й/ ~дгіти, з 
~дою /в руках/ для кого, ~джувач, доручгітель 
нагорбди, пк -днгій, преміяль-+%, для -дження; 
НАГРАДЙТЬ: н. склерозом осклербзити; 0; 
-ЙСЯ/-БІЙ /ви/нагорбджуваний, премійб-, обда- 
рбву-, наділю-, відббрець нагорбди; -бій апло¬ 
дисментами /рясно/ оплескуваний. 

НАГРЙВ гріттЯ. 
НАГРЕВАНИЕ нагрів. 
НАГРЕВАТЬ нагрівати /ви-/, іріти; 

—й 1. що /мк хто/ нагріва 0, с-и ♦, р-й нагрі-, для 
нагрівання, зайнЯтий -ям + греющий, 2. обма- 
ньівающий; -й руки мастак гріти руки; 
-йся/-ьій грітий, чимраз тепліший /гарячі-/ + 
греющийся; 
НАГРЕТЬ: н. руки г. помастгіти пЯльці; 0; 
-вший, -вший руки 0; 
НАГРІТЬСЯ (на сонці) вгігрітися; 0; 
-вшийся вгігрітий /на-, о-/. 

НАГРОМОЖДАТЬ громад/ити, нагромаджува-, 
накопгічу-, копгічи-; 
—й що /мн хто/ ~ить 0, поклгіканий /з-й/ на>, 
звгіюшй ♦, для -дження, зайнятий -ям, на~- 
джувач, накопичу-, пк -гільний, т. кумулятгів- 
+ накапливающий; 
-йся/-мй громаджений, нагромаджува-, накопгі- 
чув-, копгіче-, фР наклад-, навЯлюв-. 

НАГ РУЗКА (працею) обтЯження. 
НАГРУЖАТЬ вантажити, навантаж/ува-, ладув- 
а-, (працею) обтЯжува-; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й на4, для наван¬ 
таження, зайнЯтий -ям, ванта-жник, пк наван- 
тажувальний, вантЯж-. ± грузящий; 
-йся/-ьій = грузящийся. 

НАГУЛИВАТЬ нагул/ювати, випасЯтися; 
—й що/ж" хто/ ~ює 0, залгішений в., випЯ-саний. 
НАГУЛЯННЬІЙ нагуляний, вгіпасе-, (- дити¬ 
ну) нажирбва-, пк безкоровай-. 
НАДАВЛИВАТЬ надуш/увати /ви-/, натискЯ-, на- 
тгіскува-, начЯвлю-; 
—й що /мн хто/ ~ує 0, з-й -гіти, звгіклий натис¬ 
кЯ-, зайнЯтий чЯвленням, рк чавлій, пк давйпь- 
ний + % + нажимающий; -й кнопку © натгіс- 
нувши ґудзик/а/; -й сок чавлій /з-й на-/ сбку; 
-йся/-ьій чЯвлений, душе-, надупгува-, начЯвл- 
ю-, надЯвлю-, натгіску-. 

НАДАИВАТЬ надбювати /у-/, доі-; 
—й що /мн хто/ надоює 0, с-и доїти, з-й надої-, 
доЯр /ж1 -рка/, пк доїльний. 

НАДБАВКА нЯдвишка; 
Н АДБА ВОЧІіЬІЙ нЯдвишкбвий, нЯдвишній, на- 
дбавковий. 

НАДВИГАТЬСЯ насувати/ся/, (- туман) стелгі- 
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тися, сунути, /ніч/ спаді-, заходи-, ІхмариІ нари- 
ні-; /час/ наближатися, наставати; 
-йся що суне 0, насуваний, чимраз ближчий, о. 
(вже) на підході, п* насувний, /- свято/ наступ¬ 
ний, (зовсім,) близький, /голод/ майже немину¬ 
чий, цілком реальний, /ніч/ щораз густіший, 
(бунт) готовий вгібухнути, (- бурю) от-от-бтній. 
НАДВЙНУТЬСЯ: -вшийся що насунувся 0, 
насунутий, наблгіжений (впритул), о. близьк- 
гій-близісінький, вже ось-тутній /близький/, 0. 

НАДГОРТАНШИС надгбрля. 
НАДГРОБНЬШ: н. камень надгробок, п° нід- 
гроб. 
НАДДАВАТЬ: н. хбду приспіш/увати крок; 

-й хбду приспішувач кроку, © ~уючи крок. 
НАДЕВАТЬ одягати, убира-, напині-. наклада- 

[н. смирйтельную рубашку н. гамівну сорбч- 
ку]; н. маску убиратися в овічу шкуру; н. на 
шею хомут пхати голову в ярмб; н. хомут п. 
накладі- ярмб; 
—й що /м“ хто/ вбира 0, р-й убрати, звиклий ♦, 
пк = %; © наклавши маску; -й петлю на шбюь 
кому готовий уярмгі- кого-, -й сапогй © взуваю¬ 
чи чоботи; 
-йся/-ьій надяганий /о-/, убира-, надіва-, накла- 
да-, узува-; 
НАДЕТЬ (окуляри) почепити; н. очки ж. осід- 
лі- носа; 
-вший 0; -й маску кого замаскований під кого. 

НАДЕЖДА о. світло в кінці тунілю; слабая н. 
малі надія; 
НАДЕЖДЬІ: обмінутьіе н. зведені надії. 

НАДЕЛЕННЬІЙ (знанням) підкутий. 
НАДЕЛЙТЬ наділ/іти /у-/ кому, /об-/ кого, (чим) 
даві- що; обдарбвува- кого; н. вьіразительнос- 
тью увирізнюва-; н. неподвйж- нерухбми-; н. 
правами даві-праві, уповновіжу-,г. упрівню-; 
—й що їм" хто/ ~я 0, с-и ♦, р-й /з-й/ ~гі-, ~ювач, 
розподілю-, пк = %, для наділення; -й волшббн- 
ой сйлой ск чар- [-ая в. с. трава чарзілля], наді¬ 
ляй- [наділяй-права цар]; щбдро -й щедра душі; 
-ьій наділюваний /об-, у-/, обдарбву- 0. 

НАДІЯТЬСЯ міти /покладі-/ надію, сподіва¬ 
тися, спбвнюва- надіями; -еюсь мію надію; бу¬ 
дем н. дасть Біг; на Бога надійся, а сам не пло- 
шій Боже поможи, а сам не лежй, не лежи, не- 
ббже, то й Біг поможе; 
-йся що /мн хто/ міє надію 0, обнадіяний, спбв- 
не- надій, о. в надії, з надією на; -я как на ка- 
менную гбру © поклавшися як на кам’яну го¬ 
ру; -я на авбсь з надією на “мбже”; -я на свои 
сйльї з надією на влісні сйли; 
ПО»»»: п. на кого спустгітися на кого . 

НАДЗИРАТЕЛ Ь з" вертухій. 
НАДЗИРАТЬ нагляд/іти /до-/ кого/що, о. стоя- 
над душею; 

—й що /м" хто/ ~і 0, с-и /покликаний/ ♦, ~^іч /до-/, 
пк ~бвий, пильнобкий, для ~у; -й прокурор на- 
глядбвий прокурбр, прокурор (для/ нігляду; 
-ьій нагляданий /до-/, піднігляд-, під ніглядом. 

НАДЗОР: под -ом (батьків) окґ під оком; комй- 
ссня по -ру наглядова комісія. 

НАДЛАМЬІВАТЬ надлім/увати, надлбмлю-; 
—й що /м" хто/ надломлює +, с-и ♦, зм-й над- 
ломгі-, зійнятий ~уванням, ~увач, пк т. ~уваль- 
ний + %, © надлбмлюючи; 
-йся/-ьій надломлюваний, ~у-; -ьій пк ~ний. 

НАДЛЕЖАТЬ належ/ати; (как/ надлежйт слід, 
треба ('як міє бу-, як годиться/; 
--й пк ~ний, відповід-, слуш-, потріб-; -им образ¬ 
ом як міє бути. 

НАДМЕННО звисока, (питати) о. через губу; 
ЕІАДМЕНЕІЬІЙ пиховитий, бундючний, загбр- 
дий, (погляд) зверхній. 

НАД О: так ему и н. тудй йому й дорбга; что н. 
(якісний) що називіється; что тебі н.? чого ти 
хочеш?; и /ведь/ н. же це ж треба. 
НАДОБИТЬСЯ; ПО»»»: -вшийся потрібний, 0. 
НАДОБНОСТЬ потрібність, жґ надоба [при ні- 
добі знійдеш і в кідобі]; в случае -ти як буде 
треба; по мере -ти у міру потреби; смотрй по 
-ти залежно від потріби. 

НАДОЕДАТЬ набридіти /о-/, (на/докучі-, осор¬ 
ужитися, о. ліз- (в очі/ осбю, нав’язі- на зубіх; 
—й що /м“ хто/ докучі 0, звиклий докучіти, 3-Й 
надокучи-, причепа, іржі, сльоті, смолі, пк наб- 
ргідливий /о-/, (на/докучли-, настирли-, фР за- 
нудли-, доідли-, с. осоружли-, (харч) оскбмний; 
НАДОЙСТЬ остобісіти, спргікритися, нав’язн¬ 
ути на зубіх; & накучи-; н. пуще гбрькой ре¬ 
дьки осточорті-, надопектй, сиді- в печінкіх, ос¬ 
тогидну- до нудбти; надоел кому кто збайдужів 
хто до кого; 
-вший остогидлий, набрид- /о-/, 0; -й пуще гб¬ 
рькой р. осточортілий, обрид- /0/ до нудбти. 

НАДОЕДЛИВЬШ: -ая муха муха-набриду-. 
НАДОУМЛИВАТЬ напоумляти, напуч/ува-, на- 
вчі-, ріди-, рія-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и », р-й напоуми-, на¬ 
путник, напрів-, ментор, пк порідливий, напо- 
умли-, з напоумленням /напутніми словіми/; 
НАДОУМИТЬ о. навісти на думку 0. 

НАДПЙСЬІВАТЬ надписувати; 
—й що /м" хто/ надпйсує, с-и ♦, р-й надписі-, 
надпгісувач, пк т. = %, © надписуючи; 
-ьій надтісуваний. 

НАДПИСЬ: доверйтельная н. вірчий ніпис; за- 
главная и. титульний ніпис; передіточная н. 
відступний ніпис. 

НАДПОЧЕЧНИК р" наднйрник. 
НАДРАИВАТЬ дрії/ти, надраюва-, натирі-, о" 
швабруві-; 
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—й що /мн хто/ ~ть 0, зайнятий швабруванням, 
с-и ♦, з-й на4, пк швабрувільний, натиріль- + %; 
-йся драєний, надраюваний, натйр-, швабрбв-. 

НАДРУГАТЕЛЬСТВО о. плювок у душу. 
НАДРЬІВ зойк душі; без -ва без /душевної/ над- 

сіда, без зойків душі. 
НАДРИВАТЬ (здоров'я) надрив/ати надсаджу-, 
надвереджу-; н. живбт со' смеху кишки рва- зо 
сміху; н. сердце /душу/ кому шпари в серце за- 
ганя-; н. сйльї = надриваться; 
~Й що /мп хто/ ~і 0, звгіклий ♦, з-й /зм-й/ надір- 
ва-, ~іч, пк -ний /під-/; -й голос /душу/ О -ію- 
чи голос /душу/; -й живбт сб смеху душений 
сміхом, мало не мрець зо сміху, падаючи зо с.; 
-шй надриваний /під-/, надсіджу-, надвереджу-; 
♦♦♦СЯ увереджуватися, розриві-, рвати /пори¬ 
ві-/ пуп, накладі- здорбв’ям, (у праці) морду¬ 
ватися, (лізти зі шкіри) розсідати-, аж розтина- 
[пел, надрьіваясь співів, аж розтинівся]; н. сб 
смеху = надривать живот со с.; сердце /ду¬ 
ші/ -іется серце в’яне; 
-йся що їм" хто/ розривіеться 0, готбвий пере¬ 
рватися, пк надсідний /-истий/, /голос/ надри¬ 
вне-; -я сб смеху = -ающий живот со смеху; 
НАДОРВАТЬ (здоров’я) надвередити0; 
НАДОРВАТЬСЯ надсадити пуп/а/ 0. 

НАДСАЖИВАТЬ > НАДРЬШАТЬ. 
—й (голос.) = надрьівающий /голос/; -й гбрло 
крикун, горлінь, о. з мідним горлом; -й грудь 
готбвий перервітися; 
-йся = надрьівающийся. 

НАДСАДНИЙ /- працю) увередливий. 
НАДСЕКАТЬ надруб/увати /за-/; 

—й що /м" хто/ ~ує, с-и ♦, зм-й надрубі-, для за¬ 
рубування, зійнятий -ям, пк т. = %; 
-ий надрубуваний /за-/. 

НАДСТРАИВАТЬ надбудбв/увати; 
--й що їм" хто/ ~ує, с-и ♦, покликаний надбуду- 
ві-, зійнятий ~ою, пк -чий + %, ± строящий; 
-йся/-ьій надбудовуваний. 

НАДСТРОЙКА (бюрократична) Р наріст. 
НАДУВАТЕЛЬСТВО д. фармазбн. 
НАДУВАТЬ надиміти, (вітрила) напині-; дури-; 

—й 1. що /м“ хто/ надимі 0, зійнятий дуттям, 
надувільник, пк надувальний, для надувіння, 2. 
що /м" хто/ дурить 0, звиклий д., з-й одургі-, ду- 
рйсвіт, ошукінець, шельма, пк ошукливий, ду- 
рйсвітський + обманьївающий; -й губи О за¬ 
копилюючи губу; -й щеки © надиміючи щоки; 
-ий 1. надуваний, надйма-, пк надувшій, 2. ду¬ 
рений, ошукува-, обдУрю- /під-/; 
НАДУТЬ 1. налущити, (губи) закоптіли-, на- 
бундючи-, 2. (їх) одургі-, убрі- в шбри; н. в уши 
(на їх) накапа-; 
НАДУВАТЬСЯ (пихато) нашщщбчуватися 0; 
-йся 1. -ий1 з-й надуватися, напиндючуваний, 

(вином) налиту-, 2. -ий2; 
НАДУТЬСЯ ок накукурічитися, (від образи) 
вгіпнути губи; н., как мьішь на крупу надути¬ 
ся як сич /индгік, як квбчка на дощ/; 
-вшийся 1. НАДУТИЙ, ніпну-, ніп’я-, напин- 
дючений, бундібч-, пихітий, о. наду- як сич; 
НАДУТЬІЙ /- губи) закопилений + -вшийся. 

НАДУШЕННЬІЙ напіхчений, напарфумле-, на- 
одеколбне-. 

НАЕДАІЬ наїдати, (шию) відпасі-; н. хблку від- 
пасі- шгію; 
—й що /лР хто/ наїді, с-и наїдіти, р-й наїс-; 
НАЕСТЬ: н. брю'хо /живбт/ відпісти живіт, 
запузітіти; 
НАЕДАТЬСЯ наїдітися; н. до отвйла ♦ - мі- 
ло не луснути; 
-йся що /м" хто/ наїдіється, р-й ншстися, звгік- 
лий ♦, жерун; не -я ненатленний, ненасгіт-, нев¬ 
ситимий, нікбли не сгітий; 
НАЕСТЬСЯ (добре) попоїсти; 
-вшийся що наївся 0, нагодований, пк сгітий, 
(вже) неголодний, 0; 
НАЕДЕННЬІЙ /- черево) розіпханий, нагуля-. 

НАЕЗД ніпад, ніїзд. 
НАЕЗЖАТЬ наїзд/гіти, (шлях) торуві-, уторбву-; 

--й 1. (гість) що /м“ хто/ -игь, звгікяий ♦, відві¬ 
дувач, гість, наїжджінин, и^бувілий, наїжджий, 
(на їх) ©наїхавши; 2. проторяющий; 
наезжавший 1./2. 0 
ПОНАЕЗЖАТЬ понаїздити, понаїжджі-, ± 
ПОНАЕХАТЬ /> ЕХАТЬ/. 

НАЕМ нійманка, ок найм, г. вгінаєм, ок вгінійм; 
едаетея в н. /пб йод н./ до вгінійму; 

НАЕМНЬІЙ іс охбчий; -ая плата г. пліта за вгі¬ 
нійм/к" вгінаєм/. 

НАЖАРИВАТЬ насміжувати, напікі-, (до біло¬ 
го жару) розжірюва-, (грати з жаром) смалгі-, 
різа- + НАЗРИВАТЬ; 
--й 1. що їм" хто/ насміжує + жарящий, 2. /- 
гравця) що /м" хто/ витині 0, з-й витиніти 
/шквіри-, різа-, кресі-, витраві-/. 

НАЖДАК точгіло. 
НАЖИВА зиск; с целью -вьі щоб нагріти руки. 
НАЖИВАТЬ дбіти, набуві-, наживі-, гребтгі до 
себе; н. свогім трудом дороблятися; н. хреб- 
тбм наживіти горбом; 
—й що /м" хто/ дбіє 0, охбчий набувіти, з-й на- 
бу-, дбіха, заклопбтаний набуттям чого, загре¬ 
ба, о. у клопотах про [-й капитальї у к. п. капі- 
тіли]; -й врага з-й нажгі- вброга; -й свогім 
трудом з-й доробгітися; -й состояние у клопот¬ 
ах про маєтки /багітство/; 
-ьій нажгіваний, набу- 0; 
НАЖИТЬ доробгітися, надбіти, ф. нагребтгі 0, 
фР набіг- [н. беду набіг- лгіха, набрітися біда]; 
н. долг залізти в борггі; н. неприятности наж- 
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йти клопіт; н. состояние ♦ (великих) маєтків; 
-вший 0; -й беду © набігши лиха; -й состоя¬ 
ние надббвши чималі статки; 
НАЖИВАТЬСЯ наживатися /роз-/ 0, гріти ру¬ 
ки, набива- кишені; 
-йся що їм" хто/ гріє руки 0, зайнятий збагачен¬ 
ням, захоплений наживою, шукач нажйви, пк 
нажившій; 
НАЖИТЬСЯ (на святі життя) набутися; 0. 

НАЖИВЛЯТЬ нажив/ляти; 
—й що /мн хто/ -ля, с-и ♦, з-й ~й-; 
-йсяЛьїй -ляний, наживлюва-, пк наживний. 

НАЖИВНОЙ набутнгій, набутній. 
НАЖИГАТЬ напал/ювати /ви-/, випіка-; 

—й що /м" хто/ ~ює 0, с-и ♦, з-й ~й-, пк -юваль- 
ний + %; -й тавро таврувальник, пк тавруваль- 
ний; -й углй палій вугілля; 
-йся/-ьій спалюваний /на-, ви-/, випечу-. 

НАЖЙЛИВАТЬ; НАЖИЛИТЬ надурити; 
-вший дурисвіт, 0. 

НАЖИМ фр тиск [под -ом під -ом]. 
НАЖИМАТЬ тиснути, натиск/а-, натйскува-, на¬ 
давлю-, надушува-, начавлюва-, чавйт-; 
—й що їм" хто/ ~а 0, с-и ♦, з-й на», зайнятий чав¬ 
ленням, пк -альний, т. ~бвий, п. наполягли-, ви- 
могли- до, крутий, о. з ~ом; -й на все педбли 
/кнопки/ © -аючи на всі педалі /ґудзики/; -й на 
учббу з головою у книжках, усе над кнйжкою; 
-йся/-ьій тйснутий, натгіск/ув/аний /по-/, нада¬ 
влю-, надушу-, начавлю-, пк натискний. 

НАЖИРАТЬ (пику) відпас/ати, дк відпусти; 
—й що !м“ хто/ -а 0, звйюшй ♦, з-й відпасти; 
-йся звйюшй нажиратися, р-й /не від того, щоб/ 
нажбр-. 

НАЗАД (глип!) позбд себе; 10 лет тому н. г. пер¬ 
ед 10-ма роками; мнбго лет тому н. г. перед лі¬ 
та-; н. дороги нет що сталося, то вже не відста- 
неться. 

НАЗАЛИЗЙРОВАТЬ назаліз/увати; 
—й що /мн хто/ ~ує, з-й ♦, для —йції, пк = %; 
-йся/-ьій назалізбваний. 
НАЗВАВШЕ: одно н. тільки слава, що; тблько 
одне» н. тільки й того, що назва. 

НАЗЕМНИЙ ф? із землі [-ое наблюдение сте¬ 
ження із землі]. 
НАЗЕМЬ додолу, вділ, (спустити очі) в землю. 
НАЗИДАНИЕ напоумлення; в н. потбметву /по- 
тбмкам/ для науки /як наука/ потбмкам /пра¬ 
внукам/; в н. кому ото, щоб хто знав. 

НАЗИДАТЕЛЬНО напутньо, моралізаторськи 0; 
НАЗИДАТЕЛЬНЬІЙ (тон) напутній, ментор¬ 
ський, морапізатор-. 

НАЗИДАТЬ повч/ати, напучува-, напоумля-; 
—й що їм" хто/ -а 0, с-и ♦, з-й налути-, ментор, 
напутник, направ-, пк -альний, напутній /-лив- 
ий/, менторський, моралізатор-, для /як/ -ання. 

НАЗЛО на збгітки. 
НАЗНАЧАТЬ признач/ати /ви-/, г. номінува-, (ці¬ 
ни) встанбвлюва-, фіксува-, д. да- [-или ему по- 
мбщника -лй йому помічника], (ліки) випгісу-; 
—й що їм" хто/ -а 0, звгіклий /з правом/ ♦, зГ-й 
/уповноваже-, г управне-/ ~и-, пк номінуваль-; -й 
лекбрства що випйсує ліки, випйсувач ліків; -й 
свидание © ~ивнш побачення; -й цену цінува- 
льник, пк цінувбль- + %, з правом визнана- ціну; 
-йся/-ьій призначуваний /ви-/, встановлю- /на-/, 
номінб-, випйсу-, 0; 
НАЗНАЧИТЬ (строки) розписати, (на посаду) 
жґ постави-, г. зголосй-; 0; 
НАЗНАЧЕНИМИ (на пост) пк наказнйй, г. 
номінбва-, (- час) припйса-, (- ліки) вйписа-. 

НАЗНАЧЕНИЕ г. номінація; целево'е н. спеціа¬ 
льне призначення; при -ии призначаючи; при 
-ии ербка визначаючи термін. 

НАЗОЙЛИВЬІЙ учепистий, ув ’язливий, г. уліз-. 
НАЗРЕВАТЬ визрі/вати, наспі-, вистига-, (- под¬ 

ії) насуватися; 
—й що ~а 0, ~ваний/на-/, у стадії -вання, майже 
-лий, (- події) близький, вже педале-, цілком 
реальний; 
НАЗРЕТЬ: -вший вгізрілий /на-/, наспі-, на- 
стйг-, вгіспі-, о. покликаний часом. 

НАЗЬГОАТЬ називати, зва-, наріка-, дава- ім’я, 
іменува-, титулувб-, хрести-, ж'1 клйка-; 
—й що їм" хто/ зве 0, звиклий ♦, р-й назва-, пк 
називнгій; -й вбщи свойми именами © назива¬ 
ючи біле білим (а чбрне чбрн-/; -й себя назва¬ 
вши себе; 
НАЗВАТЬ охрестйти 0; н. диким не -ешь дй- 
кий, може, й не дйкий; 
НАЗИВАТЬСЯ називатися 0, (після зникнен¬ 
ня) об’явяя-; что -бетея куди твоє діло, я тобі 
дам, пбрший сорт /кляса/, що називається; 
-йся/-ьій званий, назйва-, нарбче-, титулбва- 0, 
о. на ім’я, з /під/ іменем /назвою/; 
НАЗВАТЬСЯ: -алея груздем - полезан в ку¬ 
зов убрався грибом - лізь в борщ; 
-вший/ся/ 0; -я фР названий 0. 

НАИВНИЧАТЬ удавати наївн/ого, прикидатись 
~им; 
—й що /м" хто/ вдай -ого 0, зм-й ♦ -ого, в рблі 
-ого, з ~им вйглядом, у масці -ого /~ости/. 

НАЙВНОСТЬ дитинність, к. наїв. 
НАЙВНЬІЙ нехитрий, небйгий, безхйтрий, зе- 
лбний, Р рожевощокий, (гурт) дитсадківсь-. 

НАЙГРЬГОАТЬ брбньк/ати, награва-; 
—й що їм" хто/ -а 0, р-й по*, звйюшй /с-и/ ♦; 
-ий (на тасьму) награваний; 
НАИГРАТЬСЯ нагулятися, нагрб-, напоіра-; 
-вший/ся/ 0; -я нагуляний 0; 
НАИГРАННЬІЙ (сміх) ейлуваний, рббле-, на- 
гра-, награтий, удаваний; ± притворяющийся. 



НАИЗНАНКУ 

НАИЗНАНКУ догорй сподом. 
НАЙЛОК д. набрідь. 
НАИЛУЧШИЙ: не -им образом не найкраще. 
НАИСКОСЬ скосом, косяка, ф. наперекосяк. 
НАЙТИЕ наслання, зісланий. 
НАЙТИ > НАХОДИТЬ. 
НАКАЗАНИЕ (міра) покарання, (дія) /по/карі-, 
екзекуція, (дисциплінарна кара) стягнення; в н. 
за кару, як кара [в н. - надите як к. — чекайте]; 
внісшая мера -ия найвища кара; двух -ий за 
одну вину не налагают винного двома батога¬ 
ми не б’ють. 

НАКАЗЬШАТЬ1 кара7™, о. накладі- покуту /стя¬ 
гнення/, не глади- по голівці; 
—й що їм" хто/ карі 0, з-й /зм-й/ по*, з правом 
/управне-/ ♦, зайнятий ~нням, -чель, екзекутор, 
«'‘-льний; 
-йся/-ьій караний; 
-ьій1 (вчинок) карний, каригід-, підлеглий карі. 

НАКАЗЬШАТЬ2 = ПРИКАЗЬШАТЬ. 
НАКАЛ (пристрастей) нап’яття; лампа непо'л- 
ного -ла ок напівжарівка. 

НАКАЛИВАНИЕ к. розжарення лампочка -ия 
жарівка. 

НАКАЛ/ИВАТЬ, ~ЯТЬ розжарювати, розпіка-, 
(атмосферу) розпалюва-, нагніті-, (обставини) 
напружува-; н. атмосферу нагані- духоту; 
—й/-я'ющий що /лС хто/ розпікі 0, покликаний 
/призніче-/ розжірити, зайнятий розжарюванн¬ 
ям, пк розжарювальний + %; -й атмосферу з-й 
розпалй- пргістрасті; 
НАКАЛЙТЬ: н. а. розпашіти прйстрасті 
НАКАЛЙТЬСЯ: атмосфера -яется /-гілась/ о. 
наступіють /набігли/ чорні хміри; 
-йся/-ьій/-я'емьій розжірюваний, розпічу-, ро- 
зпілю-, (- стосунки) загострю-. 
НАКАЛЬШАТЬ накбл/ювати, (на що) настром¬ 
лювати, наштрйку-, нашпилю-; 
—й 1. що їм* хто/ ~ює 0, звиклий ♦, з-й наколб-, 
колій, пк = %, 2. що !мн хто/ нашпилює +, р-й 
нашпилити, мастік напппілюва-, пк = %; 
-йся/-ьій 1. накблюваний, нарубу-, 2. нашпи¬ 
лю-, наштрйку-, настромлю-, викблю-, нарізу-. 

НАКАНУНЕ: случившийся н. налередбдній. 
НАКАИЛИВАНИЕ збірка, назбирування, (гро¬ 
шей) ок збивіння копійки. 

НАКАП/ЛИВАТЬ, -ЛЯ'ГЬ копйчити, накопйчу- 
ва-, нагроміджу/ва-, громіди-, набува-, купчи-, 
о. горну- /іребти/ на купу, фР дбі-, т. акумулю- 
ві-, (досвід) примножу-; н. деньги збиві- ко¬ 
пійку; н. средства для о. нарбщува- м’ізи для; 
—Й/-ЯЮЩНЙ що /м" хто/ ~ує 0, з-й /покпйка-/ зі- 
бріти, охочий призбйрува-, зійнятий збіркою 
/зббром +/, збиріч, складіч, призбйрув-, нагро¬ 
маджу-, у-, н1 скніра, загнибіда, пк ~вальний + 
%, громадйль-, т. кумулятив-, рк нагромід- 
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ливий, накопич-, для ~ення, -й деньги загнибі¬ 
да, ск збий-копійка; 
НАКОПИТЬ наскладіти 0, (чутки) о. нанизі-; 
ПОДНАКОПЙТЬ призібріти 0; 
НАКАПЛИВАТЬСЯ, НАКОПТЯТЬСЯ гро¬ 
мадитися, купчи-, (крам) рости в гори; 

, -йся/-мй/-яем- громаджений, копиче-, збгіра-, 
нагромаджуваний, накопичу-, скупну-, призбгі- 

; ру-, примнбжу- 0; 
і НАКОПИТЬ/СЯ/ призібріти/ся/, о. наснуві- 

ти/ся); 
НАКОПИТЬСЯ (- зло) накипіти; -йлось наг- 
роміджено, накопйче-, скупне-, призібра-; 
-вший/ся/ 0; -я /по/призбираний //по/наз-/ 0, (- 
зло) накипілий. 

НАКАПЬІВАТЬ накап/увати, наляпу-; накбпу-; 
—й 1. що їм" хто/ ~ує 0, з-й ~ати, (річ) кіпаль- 
ник, пк канальний, 2. що /м" хто/ накопує, з-й 
накопіти, копіч, копільник, пк копільний; 
-ьій 1. капаний, накіпув- 0, 2. коп-, накбпув-. 

НАКАРМЛИВАТЬ нагодбв/увати, годуві-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й насйтй- + кор- 
мящий; 
-мй годований, нагодбвува-; 
НАКОРМИТЬ наситити 0. 

НАКАТ (гармати) /на/кбт. 
НАКАТНИК в“ накбчувач, рк котій. 
НАКАТЬШАТЬ тор/увіти, уторбву-, накбчува-, 
п. нагромаджу-; & *накбчуватися /пере-/; 
—й 1. що /м" хто/ ~ує 0, звиюпш ♦, 3-Й у*, для 
торування, зійнятий -ям, пк торувільний + %, 
2. що ІлС хто/ накбчує 0, с-и накбчувати, з-й 
накотй-, накбчувач, п" накбчувальний + %; 
-йся/-ьій 1. торбваний, уторбвува-, накочу-, на- 
кічу-, 2. накочу-, наїжджу-, пк накбтистий; -я 
(що ближча) = надвигающийся; 
НАКАТАТЬ (клявзу) нашпірити 0. 

НАКАЧИВАТЬ помп/увіти, напомпбву-, (ідея¬ 
ми) натовкмічу-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й на*, для помпу¬ 
вання, зійнятий -ям, пк помпувільний + %; 
-йся/-ьій напомповуваний, накічу-, (вином) на¬ 
пою-, и. натовкмічу-. 

НАКВАПШВАТЬ квісиги, наквіш/ува-; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, с-и ♦, зг-й на*, зайнятий 
квішенням, ~увач, кваськб, пк квасгільний + %; 
-мй квішений, наквішува-. 

НАКИДКА (на ліжко) покривало, (на тіло) 
плащ, г. зігортка; в накидку гі° наопашки/. 

НАКЙДЬШ/АТЬ1 /дк НАКИДАТЬ/: -й1 що їм" 
хто/ накиді, с-и накидіти, покликаний накгіда-; 
-мй1 накид/ув/аний; 
~АТЬ2 /дк НАКИНУТЬ/ (одяг) накладі-, напи- 
ні-; н. петлю на себя ліз- /самому/ в зішморг; 
—й2 що їм" хто/ накладі 0, зм-й наклісти, наки- 
дільник, пк накидільний, О накладіючи, раз- 
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дай і нап’яв, пк = %, ± НАБРАСЬШАТЬ; 
-йся2/-ьій2 накладаний, накйд-, нашій- Ід. -атий/. 

НАКИПАТЬ (- сльози) збиратися; 
НАКИПЕТЬ (на душі) набрбстатися 0. 

НАКЛАДКА (у крісі) надлбже. 
НАКЛАДНАЯ лист [транспортная н. перевіз¬ 
шій л.], ордер /на одержання/. 

НАКЛАДНО витратно. 
НАКЛАДЬІВАТЬ класти, наклад/а- /(зашморг) 
за-/; н. печать на них лишй- слід на їх, клас- пе¬ 
чать /тавро/; н. руку /лйпу/ прибирй- до рук; 
—й, налагающ- що /м" хто/ кладе 0, для ~ання, 
зайнятий -ям, с-и Ф, з-й наФ, ~йч, -альник, клад¬ 
ій, пк -альний + %; -й заплати латальник, мас¬ 
так лата-; -й печать п. з-й лиши- слід, © ли¬ 
шаючи с.; -й руку /лапу/ з-й наФ лйпу; -й на 
себя' руки самогубець; 
-йся/-ьій/налагаем- кладений, наклада-, намб- 
щува-, пк накладний; ± НАЛАТАТЬ; 
НАКЛАСТЬ = НАЛОЖИТЬ /> НАЛАТАТЬ/. 

НАКЛЕВЬЇВАТЬСЯ (- посаду) випад/йти; 
-йся що ~й 0, накльовуваний, тепбр уже близь¬ 
кій /досяжний/, близький до здійснення /при¬ 
дбання, досягне-/, © мййже в рукйх. 

НАКЛЕИВАТЬ клеї-, ліпи-, наклеюва-, наліплю-’ 
—й що /де" хто/ наліпл/ює 0, ~ювач + клеющий; 
-йся/-ьій ліплений, клеє-, наліплюва-, наклею-, 
пк наліпний + клеющийся. 

НАКЛЕЙКА нйліпок, нйліпка; & к. нйпіп. 
НАКЛЕПЬІВАТЬ клепати, наклбп/ува-; 

—й, що їм" хто/ ~ує, с-и к., р-й наклепй-, для 
-ування, зайнятий -ям, пк кпепйльний + %; 
-йся/-ьій клепаний, наклепува-. 

НАКЛИКАТЬ накпикй-, (біду) стягй-, наврбчува-; 
—й що їм" хто/ наклик/й 0, с-и Ф, з-й наклйка-, 
пк наврбчливий, п° наврбчий; -й беду шаман 
відьмйр; -й бурю громонбсний; -й на себя' беду 
з-й напитй- собі лиха; 
-мй наклгік/ув/аний, стяг-, наврбчув-; 
НАКЛЙКАТЬ: н. беду наврочити; 0. 

НАКЛОННЬІЙ (-лінію) сюснйй [по скісній лінії]. 
НАКЛОНЯТЬ хилити, гну-, нахил/я-, нагинй-; 

--Й що /м“ хто/ гне 0, з-й /зг-й, зм-й, р-й/ наФ, 
звиклий /с-и/ нахиля-, пк т. нахильний, © раз- 
дай і нахилив, хилив, хилив і мййже нахилив; 
-йся/-ьій гнутий, хилений, нахйлюва-, /по-, с-, 
пере-/, и. спрямбву-, пк похгілий, похилистий 
/с -/; -я пк хилкий; 
НАКЛОНЙТЬСЯ нахилитися /при-, пере-, с-/, 
нагну-; 
-вшийся похйлений /с-, на-, пере-/, пк похгілий, 
схгілистий /по-/, набокуватий + %. 

НАКОВАЛЬНЯ сГ коваделко. 
НАКОЛАЧИВАТЬ товктгі, бгі-, насйджува-; 

~й = набивающий; 
-йся/-ий набгіваний, насйджу- 0. 

НАКОНЕЦ фР аж [н., в один прекрасний день 
аж одного дня], аж тепер [н. дал аж тепф дав], 
© аж ось [вот когдй н. аж ось колгі]; и /вот/ н. 
фР а це ось [новйлла, пбвесть и н. роман нове¬ 
ла повість, а це ось ромйн]. 

НАКОНЕЦ-ТО аж ось. 
НАКОННТЕЛЬ призбгірувач, т. збирйч. 
НАКОПЛЕНИЕ надбання, примноження. 
НАКОПЛЯТЬ > НАКАПЛИВАТЬ. 
НАКОСЯ: н., вьікуси! ось /тобі] мйєш!, на з’їж! 
НАКРАДЬІВАТЬ накраДйти; & понакрадйти. 
НАКРАПЬІВАТЬ накрап/йти /по-/, накрйпува-; 

—й що ~й 0, (дощ) дрібнгій, © знай крап і крап. 
НАКРАХМАЛИВАТЬ крохмйл/ити, накрохмйл- 
юва-; 
—й що їм" хто/ ~ить 0, с-и Ф, з-й наФ, для нак¬ 
рохмаленая, зййнятий -ям, пк = %; 
-йся/-ьій крохмалений, накрохмйлюва-. 

НАКРАШЕННЬІЙ /- губи) г. накармінений. 
НАКРЕНЯТЬСЯ давати крен; 

-йся = кренящийся; 
НАКРЕЕПІТЬСЯ: -вшийся похйлений /на-, с-/, 
о. з креном, пк похгілий . 

НАКРУТКА нйкрутка. 
НАКРУ ЧИВАНИЕ дк накручення. 
НАКРУЧИВАТЬ крутгіти, накручува-, наську-, 
нави-; (в писаннях) понавигадува-, понакручу-; 
—й що їм" хто/ крутить 0, с-и Ф, з-й наФ, для на¬ 
кручення, зййнятий -ям, накручувач, пк = %; -й 
хвост з-й наФ хвостй; 
-йся/-ьій к^зічений, накрзічува-, насЗ/ку-, навгі- 0' 
НАКРУТИТЬ (кого) о. вкусгіти [что накрути¬ 
ло кого що вкусгіло /нашпигувало/ кого]. 

НАКРЬІВАНИЕ накриттгі. 
НАКРЬЮАТЬ кргіти, накривй-, (дурити) підцу- 
рюва-; н. на стол ок сервувйти, г. сервітувй-; 
—й що їм" хто/ накривй 0, с-и Ф, з-й наФ, для на¬ 
критої, зайнятий -ям, накривйч, пк - %, накрив¬ 
шій; -й на стол зййнятий сервувйнням, © засте¬ 
ляючи стіл; -й обед /з/жнн +/, © застеляючи 
стіл на обід /вечерю +/; 
-йся/-ьій накргіваний, сервб-, пк накрившій 0; 
НАКРЬІТЬ (кого) спіймйти на гарячому, накргі- 
мбкрим рядном; 
НАКРИТЬСЯ (щезти) гйвкну-, бульки-, ж“у- 
гробитись, -лось гйвкнуло; -лись /-ся/ тю-тю!. 

НАКУПАТЬ накупляти, накупбвува-, купля-; 
-й що /мн хто/ накупля 0, р-й накупити, звгіюіий 
Ф, /по]купець; ± ПОКУПАТЬ. 

НАЛАВЛИВАТЬ налбвл/ювати, ловгі-; 
—й що їм" хто/ ~ює, з-й наловгіти, ± ловящий. 

НАЛАТАТЬ наклад йти, ± НАКЛАДЬІВАТЬ; н. 
взьіскание накладй- кйру; н. епитгімью завда- 
вй- покз/ги; н. пенні- штрафувй-; н. печать на 
кого лишй- слід на кому; 
—й = накладьівающий; -й наказание = нака- 
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зьівающий; -й обя'занность покладач обов’яз¬ 
ку; -й отпечіток з-й лишгіти слід; -й печать = 
опечатьіваїоїций; -й п. на кого лишаючи слід 
на кому; -й резолюції» накладіч резолюції; -й 
штраф = штрафу юіцин; 
-йсп/-ьій накладаний, кладе- 0, пк накладніш; 
НАЛОЖИТЬ: н. на себя руки заподіяти собі 
смерть; и. печать витисну- /вйкарбува-/ печать. 

НАЛАДЧИК напрівник, монтажер, монтажист, 
ок ладнач, наладнувач, коректор, д. інсташіт-. 

НАЛАЖИВАЇЬ ладнати, упорядкбвува-, нала¬ 
годжу-, направляти, достосбвува- /при-/, дава- 
лад, доводи- до ладу,рК наладнува-; н. дела лад¬ 
на- справи; н. дело стави- діло; н. отношения 
/свя'зи/ заводи- /зав’язува- (г. на-)/ стосунки; 
—й з-й /покпгіка-/ на», і. НАЛАДЧИК, пк лаго- 
дйльний, коректуваль- + %; -й дела © давши 
лад справам; -й дело з-й постави- діло; -й отно- 
шения з-й завести /зав’яз а- (г. на-)/ стосунки; 
-йся/-ьій налагоджуваний, наладну-, направлю-, 
достосбву- /при-/, припасб-, упоряддкб-; 
НАЛАДИТЬ: н. отношения на» стосунки, (пі¬ 
сля розриву) о. розтопйти лід; 
♦♦♦СЯ ладнатися, налагоджува- 0, нормалізува-, 
ітй на лад; жизнь -ется житті нормалізує-ться 
/заходить у звичайну колію/. 

НАЛАМЬІВАТЬ: н. язьік навертати язйк(а); 
--й що їм" хто/ натомлює +, з-й /поклйка-/ на¬ 
ломити, с-и наламува-, ± ломающий; 
-ьш трощений, наламува-, налбмлюва- 0; 
НАЛОМАТЬ: н. дров наколотгіти гороху з ка¬ 
пустою, нароби- дуршіць; 
-вший д. © наробивши дурниць 0,0. 

НАЛЕ.ГАТЬ наляг/ати, напира-, натиска-; 
—й що /м" хто/ ~і 0, с-и напирати, р-й напір-; 
ПРИНАЛЙЧЬ: п. на ноги діти ногам знати. 

НАЛЕГКЕ © ф. “руки в бркіки”, о* легкома. 
НАЛЕПЛЯТЬ ліпити, налїпл/юва-, наклею-; 

—й що /мн хто/ ~ює 0, с-и», р-й на»-, ~ювач, пк 
т. наліплювальний + % + лепящий; 
-йся/-ьш наліплюваний, наклею-, пк наліпний, 
± лепяіцийся. 

НАЛЕТ (тонкий шар) г. шарбк, (барви) полиск, 
(на овочах) пилок, пушок, туман, (фальшу) дб- 
мішка, присмак, о:< навів, напуск; с -ета спро- 
жбгу, з міху, ніскоком, з ніскоку, з розгбяу. 

НАЛЕТАТЬ наліт/іти, наскікува-, нападітися, 
налітіти; 

--й/-ьій що /м“ хто/ ~і 0, наскікуваний, р-й на¬ 
летіти, звиклий ♦, напісник, пк штурмовий, на- 
літнгій, © з ніскоку; стремйтельно -й (що на- 
літа) як шуліка /шулікою/; ± АТАКОВАТЬ; 
НАЛЕТІТЬ заатакувіти 0; стремйтельно н. 
впіс- шулікою; н. кбршуном /как кбршун/ ки¬ 
нутися, як кіт на мишу. 

НАЛИВАТЬ лгіти, налив/і-/за-, у-, під-/, наточу-; 

(борщ) насидіти, сипа-; 
—й що /м" хто/ лгіє 0, з-й налити, для ~іння, за¬ 
йнятий -ям, иаливільник, наливійко, пк налива- 
йчий, 7п. наливільний, ± льюіций; 
НАЛИВАТЬСЯ: н. крбвью набігіти /напли¬ 
ві-/ кров’ю; н. соком ок брбститись; 
-йся/-ьій ~аний /у-, за-/, наточу-, пк ~ний, ~ист- 
ий; -я крбвью © набігаючи крбв’ю, п° набігл- 
ий крбв’ю. 
НАЛИТЬСЯ: -вшийся 0, (кров'ю) набіглий. 
НАЛИЗАТЬСЯ набрітися, як чіп /жіба мулу/. 
НАЛИПАТЬ > ЛИПНУТЬ і ПРИЛИПАТЬ. 
НАЛИТОЙ (- плоди) тужівий. 
НАЛИЇДО перед очима [причйна н. причйна п. 
о.], навіч, на пбхваті, гі° як на долоні, ніде не 
сховаєш, © присутній [всі присутні]; все н.! всі 
як один!, всі у зборі!; нреступліние н. є всі 
бзніки злочину. 

НАЛИЧЕСТВОВАТЬ бути наявним; 
—й наявний, присутній, о. на руках, в активі. 

НАЛЙЧИЕ: в -ии за душею, на рукіх, під рукі- 
ми; при -ии коли є, к" за наявносте. 

НАЛИЧНЬІЙ ф? фактичний [н. состав фактич¬ 
ний стан /склад/], готовий [н. товар г. крам]. 

НАЛОГ: прогрессйвно-нодохбдньїй н. відприб- 
уткбвий подіток; тамбженньїіі н. мито; урав- 
нйтельиьій н, рівняльний /рів-/ п.; н. па лиц п. 
з осіб. 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК я‘ оподаткований, 
платій лодітку, г. подітншс, ок шзатіідуша. 

НАЛЮБОВАТЬСЯ: не -уется ока не відведе. 
НАМАГНЙЧИВАТЬ г. магнетиз/увіти, р“ маг- 
не[ї]тити; 
—й що ~ує 0, мастік ♦, з-й намагне[і]ти-, для на¬ 
магнічування, зайнятий -ям, пк т. намагне[і]- 
чувальний; 
-ьш иамагне[і]чуваний. 

НАМАЗЬІВАТЬ міза-, ялбзи-, смаруві-, наміщу- 
—й що /м" хто/ смарує 0, з-й намастити, зайня¬ 
тий міщенням, і.—* мажущий, пк мастильний, 
смарувіль- + %; 
-йся/-ьій міщений, наміщува-, намізува-, мі¬ 
за-, смарбва-, ялбже-. 
НАМАТЬІВАТЬ мотіти, намотувати, навгі-; 

—й що /м“ хто/ намотує 0, с-и ♦, з-й на», намб- 
тувач + мотающий. 

НАМЕК знак, тінь; сділан н. натяішуто; н. но 
чьему адресу камінець у чий город; нет и -ка 
на чию і не піхне чим, немі й тіні чого, і не ноч- 
увіло що; нет ни малейшего -ка немі й знак}/. 

НАМЕКАТЬ натякіти, даві- нітяки, кида- ка¬ 
мінці у чий горбд, говори- на здогід буряків 
/зігадками, манівця-/, (на кого) он!" шіти до ко¬ 
го [до кого чірка п’ється?]; 
—й що їм" хто/ натякі 0, р-й натякнути, с-и ♦, 
натякійло, © натякаючи, о. з нітяком на. 
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НАМЕРЕВАТЬСЯ думати, ма- на оці, хоті-, мі¬ 
рятися, порива-, мати намір /думку/, к. ма- [он 
-алея зайти він мав зайти], & наставлятися, р. 
намірюва-, наміря-; 
-йся наставлений, ріше-, пк готовий, о. з дум¬ 
кою /наміром/; 
НАМЕРИТЬСЯ наставитися [я -илея ждать я 
-ився чекати], налаштува-, налагоди- 0; 
-вшийся = -йся, $. 

НАМЙРЕН: я бьіл н. уїхать я мав від’їхати; 
НАМЕРЕННО умисно, спеціально; 
НАМЕРЕННЬШ готовий, наставлений, налаш- 
тбва-, націле-, орієнтбва-, гі° жадУщий, © з намі¬ 
ром, мавши намір, завзявшись; бьіть -ьш мати. 
НАМЕРЕНИЕ г. наставлення; не в мойх -иях 

(делать) я не маю наміру (робити). 
НАМЕРЗАТЬ намерз/ати; 

—й/-ьій що ~а, намфзаний, схильний /с-и/ ♦; 
НАМЕРЗНУТЬ(СЯ/: -ерзший/ся/ 0; -й наме¬ 
рзлий, о. у намерз і; -я (добре) попомерзлий. 

НАМЕРТВО (кріпити) мертво; (наповал) на 
смерть, (порубати) упень. 

НАМЕТАТЬ1: -й що наміта 0, з-й намести, с-и 
наміта-, ск -мЄтний [-й сугрббьі снігомегний]; 
НАМЕТАТЬСЯ2 підкуватися, налама-, налрак- 
тикува-, набути сприту, набй- руку. 
НАМЕТЬІВАТЬ1: --Й = метающий1; 

-ьій наметуваний, фастриґб-, + накидуваний. 
НАМЕТЬІВАТЬ2 наметувати, (вчити) підкову-, 
наламу-, наби- руку; 
—й 1. що їм" хто/ обкида 0, с-и наметувати, з-й 
накида-, пк т. накидальний, ± мечущий, 2. п. 
що /м" хто/ підковує 0, с-и п., р-й підкува- + на- 
таскивающий2; 
-ьій 1. накгід/ув/аний, намету-, 2. натаскивае- 
мьій2; 

НАМЕТАННЬІЙ (у чому) піддутий, наламаний, 
напрактикбва-, (- око) вгігостре-; н. в поли'тике 
заполітизбва-; н. глаз у кого бите /вигострене, 
призвичає-/ око має хто. 

НАМЕЧАТЬ накрЄсл/ювати, проектува-, програ- 
мува-, роби- начерк, передбача-, плянува- /напе¬ 
реді, значй-, познача-, р. виміча-; н. задач» ви¬ 
знана- наміри /мету/; н. путні розробля- шляхи; 
—й що /мн хто/ ~ює 0, зайнятий начерком, с-и ♦, 
з-й ~и-, програміст, проектувальник, ~ювач, пк 
т. програмувальний + %, © ~юючи; -й задачи 
~ювач намірів /мети/; -й пулі ~ювач шляхів; 
НАМЕЧАІЬСЯ (- тенденцію) з’являтися, ви- 
мальбвува-, пробива-, ф. викльбвува-, закрбю- 
ва- на що, (- зміни) прозирати, заходи-; 
-ЙСЯ/-МЙ накреслюваний, закрбю-, плянб-, про- 
грамб-, проектб-, передбачу-, позначу- /на-/, ви¬ 
мічу-; -я пк пунктирний, гі° заповідже-; 
НАМЕТИТЬСЯ: -вшийся накреслений 0, по¬ 
мітний тепбр, вже помітний [-я прогресе вже 

п. прогрес], 0; -я отньіне відтеперішній; 
НАМЕЧЕННЬІЙ запрограмований, заплянб- 0, 
фС визнане-, г. заповідже-. 

НАМИНАТЬ намин/ати; 
—й що /лС хто/ ~а 0, з-й нам’яти, звйклий ♦; 
НАМЯТЬ: н. бона полатати ббки, полічи- рЄбра, 
надсадй- бЄбехи; н. холку (шію) нам’я- чуба; 
-вший 0. 

НАМНОГО (менше, вище +) фР багато [б. крйще]. 
НАМОКАТЬ намок/ати, мбкну-; 

—й що /м" хто/ ~а, напівнамбклий, с-и ♦, покй- 
нутий мокну-, пк намбкяивий, ± мокнущий; 
НАМОКНУТЬ: -кший намбклий, 0. 
НАМОРАЖИВАТЬ морбзити, наморбжува-; 

—й що наморбжує, покликаний наморбзити, с-и 
наморбжува-, пк = %, пі морозящий; 
-йся/-ьій морожений, наморбжува-. 

НАМИВАТЬ намив/ати, (мул) намулюва-; 
—й що /мн хто/ ~а 0, с-и ♦, р-й нами-, зайнятий 
-анням, ~ач, гі: намивальний, намивний; 
-йся/-ьш намгіваний, намилю-, пк намивний. 

НАМЬІЛИВАТЬ милити, намил/юва-; н. голову 
п. накручу- хвоста; 
—й що /мн хто/ мйлить 0, зайнятий мгіленням, 
с-и ♦, з-й наі, пк - %; -й г. © накручуючи х.; 
-йся/-ьій намгілюваний, миле-. 

НАНЕСЕНИЕ (мазі на шкіру) намйщення; н. 
поббев побиття; и. удара завданий удару. 

НАНИМАТЬ наймати, (на працю) брб-, набира-, 
вербува-, договорю-, (хату) винаймати в кого; 
—н що /м“ хто/ найма 0, с-и ♦, готбвий /зг-й/ на- 
йня-, наймач, вербувальник, набирач, пк = %; 
♦♦♦СЯ (на працю) найматися, годи-, ставати, 
(за контрактом) контрактуватися, вербува-, 
договбрюва-; 
-йся/-ьій найманий, набир-, верббв-, договбрю- 
в-, контрактбв-, контрактант; -я що годиться 0, 
зг-й найнятися, і. договірнгік; 
НАНЯТЬСЯ гд станути на дні 0. 

НАНОВО (переписати) насвіжо. 
НАНОСЙТЬ1 (удар) завдавати, (шар) наклада-; 
н. вред ♦ щкбди; н. мЄтки позначй-; н. на кйр- 
ту значй- /познача-/ на малі; н. оскорблЄняе 
/обйду/ им чини- кривду, кргівди- їх; н. повреж- 
де'ние им увербджува- їх; н. удар ударя-, ♦ уда¬ 
ру; н. ущЄрб живбй ейле их о. пуска- кров їм; 
--й 1. що /ж" хто/ ~ає 0, з-й ~ати, 2. що нанбсить 
0, звиклий наноси-, зайнятий нанесенням, пк на- 
нбшувальний + %; -й визгіт візитЄр, гість; -й 
вред им шкідлгівий для їх; -й мЄтки позначу- 
вач, пк позначйльний; -й оскорбление /обйду/ 
кривдник, з образою на устах; -й побби штур- 
хоббчник; -й повреждение им увередливий 
для їх; -й поражение їм перембжець їх; -й рану 
/удйр/ © завдаючи рани /удару/; -й ущерб кому 
кривдний для кого; 
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НАНЕСТИ 1. завдати 0,2. накласти 0; 
н. визйт вежливости прийти з поклоном до; н. 
вред /ущерб/ чему пощербгі- що; н. сокруши- 
тельньїй удар о. да- під дихало /дих/; н. те- 
лесньїе повреждения ф. відбгі- бебехи; 
♦♦♦СЯ 1. завдаватися, 2. намйщува-, наклада-; 0; 
-йся/-ймьій 1. завдаваний, заподіюва-, чйне-, 
2. нанбшува-, намулюва-, наклада-, намащува-, 
пк наноснйй; 

НАНОСЙТЬ2 /НАНОСИТЬСЯ2/ попоносгіти. 
НАНЮХИВАТЬ винюх/увати /на-, роз-/; 

—й що- !мн хто/ ~ує 0, готовий /зг-й/ ♦, ~увач 
/роз-/, нюхало, п. нишпорка, пк нишпорливий. 

НАОБОРбТ г. протйвно. 
НАОБУМ: н. лазаря наосліп, (гатити) як сліп- 
йй сокйрою, навздогад, навмання, безбач, п° 
невпопад. 

НАОДЕКОЛбНЕШШЙ підпахчений /на/. 
НАО’ГМААШЬ розгонисто. 
НАОТРЕЗ навідруб. 
НАПАДІТЬ (на їх) атакувати /штурмува-, (зусе- 
біч) опада-/ їх, (- жах +) нарина- на кого, (на- 
дибува-) натрапля- на, (- біди) обсіда-, (накида¬ 
тися на що) допадатися до чого; (з докорами) 
доскіпува-; н. на след (- пса) нанюхувати /бра-/ 
слід; н. с упреками накрива- мокрим рядном; 
—й що /мИ хто/ атакує 0, с-и ♦, готбвий заА на¬ 
пасник, напад-, (у футболі) фбрвард, пк агресгі- 
вний, нападнгій, штурмовйй, нападо'-, напбди- 
стий, напасливий, о. для нападу /атаки/, в атаці; 
НАШЕСТЬ (на їх) за^ їх, (- дощ) захопй-, жґ у- 
кйнутися [саранча -ала сарана вкйнулась]; -а- 
ла лень баглаї обсіли; тоска -ала узяв жаль; тьі 
не на того -ал ти мене з кймось переплутав. 

НАПАДКИ наскоки, вйпади; с -ами на кого на¬ 
падом на кого. 

НАПАДЕНИЕ фР агресія. 
НАПЛИВАТЬ1 > ПОИТЬ. 
НАПЛИВАТЬ2 т. налютбв/увати; 

—й що їм" хто/ ~ує Іс° напаює/, с-и ♦, зг-й на- 
лютувй- /напая-/, пк лютувальний, паяль-. 

НАПАРЬІВАТЬСЯ наражатися, напбрюва-, на- 
тика-, налітати, наскакува-; н. на сопротивле- 
ние зустрічати /натрапля- на/ опір; 
-йся наскакуваний, © наскйкуючи, от-бт нале- 
тгіть 0; -я на кого заскбчений ким; -я на сопро- 
тивление © зустрічаючи /натрапля- на/ бпір; 
НАПОРбТЬСЯ наштрикнутися, напоткну- 0. 

НАПАСТЬ і. недогбда, фР біда, о. удар долі; вот 
н.! фР ти скажй! 

НАПЕВ (церковний) глас. 
НАПЕВАТЬ наспівувати; н. под нос вимугйку-; 

—й що /м“ хто/ мугйче 0, звгіюшй курникати; -й 
в уши шепотйнник; 
-йся/-ьій наспівуваний. 

НАПЕРЕБбЙ навперебивки, навперейми, одгін 

з-перед /поперед/ одного /другого/. 
НАПЕРЕГОНКЙ навзаводи. 
НАПЕРЕД г. згоргі [н. извбстно з. відомо]. 
НАПЕРЕКОР нйсторч, навсупереч [н. судьбе н. 
дблі], з. накриво, (назло) на збитки. 

НАПЕРЕКОСКИ навперекосяк + НАИСКОСЬ. 
НАПЕРЕРЕЗ р. вперестріть. 
НАПЕРЕЧЕТ: все н. чйсто всі, геть усі, всі як 
одгін. 

НАПЕРСНИК фаворгіт; н. разврата гріховбд/а/. 
НАПИВАТЬСЯ напиватися /с. у-/, захмеля-; н. 
пьяньїм заливати очі; 
-йся що /м" хто/ ~ється, с-и ♦, р-й /не від того, 
щоб/ напитися; 
НАПИТЬСЯ надудлитися, нажл^лсги-, налита-, 
насмокга- 0, (доволі) попопити; н. допьяна у- 
пгітися; н. до чертиков набрй- як жаба мулу; 
-вшийся підпгілий, підпгітий /на-/, налгіганий, 
захмеле-, гР напідпгітку, о. під чаркою; 
ПОНАПИВАТЬСЯ попитися. 
ПАЛИЛЬНИК: бархатньїй н. шліфувальний 
терпуг. 

НАПИРАТЬ налягати, натиска-, натгіскува-; 
—й що напира 0, р-й /зм-й/ наперти, с-и напира-, 
настира, пк наполегливий, напосідай-, настгір- 
ли-, невідступний, д. напористий, т. напірнйй. 

НАПИТЬГОАТЬСЯ: ПРОПИТЬІВАТЬСЯ. 
НАПИХИВАТЬ напихати, напакбвува-, набива-, 
наповню-, натовкмачу-, натбпту-; 
—й що /м" хто/ напакбвує 0, с-и ♦, готбвий на- 
пха-, натбптувач; 
-йся/-мй напакбвуваний, набгі-, наповню-, на¬ 
тбпту-, натовкмачу- 0; -ий ок пханий; 
НАПХАТИ набгати 0, (у мішок) ф. набехка-; 
НАПЙХАННМЙ напхатий 0. 

НАШІЧКАННЬІЙ (чужим розумом) напханий. 
НАПЛАВКА наварювання, навйрка. 
НАПЛАВНОЙ т. наварнйй. 
НАПЛАВЛЯТЬ (метали) навар/ювати, натбп- 
люва-; 
—й 1. що /ж" хто/ ~ює 0, зайнятий -юванням, с-и 
♦, з-й наваргі-, пк ~ювальний, 2. що /мИ хто/ 
натоплює, с-и натбплюва-, р-й натопгі-, пк = %; 
-йся/-ьій 1. наварюваний, пк наварнйй, 2. натб- 
плюваний, пк натопнгій. 

НАПЛАСТбВЬІВАТЬ нашарбв/увати; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й нашарува-, для 
-ання, зайнятий -ям, пк нашарбвчий + %; 
-йся/-ьш нашарбвуваний, напластбву-; 
НАПЛАСТОВАТЬСЯ: -вшийся нашарован¬ 
ий, напластб-, 

НАПЛЕВАТЕЛЬСКИЙ плювацький, свгінсь- 
[-ое отношение -ке ставлення]. 

НАПЛЕВЬІВАТЬ/—й > ПЛЕВАІЬ; 
НАПЛЕВАТЬ: мне н.! мені до лямпочки /до 
стелі, до однбго місця/. 
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НАПЛИВАТЬ напливати, (- спогади) наповзі-, 
нарині-, (- хмари) набіга-, наступі-, (- туман) 
насуватися, наближа-; 
—й/-ьш що напливі 0, с-и ♦, готовий напливтй, 
напливаний, пк напливнйй, о. щораз ближчий. 

НАПОДОБИБ на взір. 
НАПОКАЗ у? на показ, окґ для показухи. 
НАПОЛЗАТЬ наповзати, налази-, нарина-, насу¬ 
ватися, (- туман) напливати хвилями; 
—й/-ьій що налазить 0, насуваний, наповз-, с-и ♦, 
пк плазовгітий, налазливий, (туман) повзучий, 
© наповзом, плазом; ± ползущий. 

НАПОЛНЕНИЕ наповненість. 
НАПЙТОК питво, пиття; спиртнбй н. Струнок; 
НАПЙТКИ з6 питні, ок шшіме, уР меди. 

НАПОЛНЯТЬ наповнювати /за-, ви-/, повни-, на- 
бива-, (водою став) заводню-; 
—й що їм" хто/ повнить 0, с-и, з-й /поклйка-/ 
наповни-, для наповнення, зайнятий -ям, напо¬ 
внювач, пк напбвнювальний + %; 
-йся/-ьій наповнюваний /за-, ви-/, нали-, набй-, 
пк налившій, набившій; 
НАПОЛНИТЬ: н. чем напустй- чого; 0. 

НАПОЛОВИНУ ск допів- [н. голий допівгблий]. 
НАПОМИНАНИЕ прйгадка, г. упімнення; нес- 
мотря на неоднокрйтньїе -ия попри часті на¬ 
гадування, дарма що не раз нагадувано. 

НАПОМИНАТЬ нагадувати /при-/, вигляді- як 
що, скидатися на, (- кривди) випомина- за що; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и /охбчий/ ♦, з-й нагада- 
, для нагадування, пк подібний до, схбжий на, о. 
збвсім як [-й Фому зовсім як Хома]; -й о чем 
як прйгадка про що; -й обрубок обрубкуватий. 
НАПбР тиск [под -ом під -ом], (води) г. навал. 
НАПОРИСТО наполегливо, напосідай-, з розго¬ 
ном, розгбнисто; 
НАПОРИСТИЙ напосідливий, навалистий 0. 

НАІІРАВЛЕНИЕ (напрям) спрямовання, (доку¬ 
мент) ордер, мандіт, з. вйряд, (службове) відря¬ 
дження; по -ию к у напрямі до; по -нию прям'о 
шйгом марш! в“ напрямкй кроком руш!, к" прб- 
сто хбдом р.!; по двум -иям, в двух -иях (дія¬ 
ти) о. двоколійно, ж. на два базари. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ спрямбвання, (іронічна) 
наставленість, наставлення. 

НАПРАВЛЯТЬ спрямбвувати, унапрямлю-, нап¬ 
роваджу- на, налучу- /дк напутйти/, (кого) деле- 
гува-, відряджа-, (на діло) признана-, (ноту) по- 
сила-, (ніж) гострй-; н. к чему (думки) наверта- 
до чого; н. мьісли к кому навертітися думкою 
до кого; н. на путь йстиньї навертати на пра¬ 
ведну /справля- на добру/ дорогу; 
--й 1. що Імн хто/ спрямбвує 0, с-и ♦, з-й /при¬ 
знане-/ скерува-, посилач, відряджач; пк напря- 
мнйй, провід-, вказів-, дороговказ-, напрямкбв- 
ий, /- силу/ керівній, в“ чоловій, 2. заостряю- 

щий; -й на путь йстиньї з-й навернути на пра¬ 
ведну дорогу; -й путь /шагй, стопьі/ = -йся; 
НАПРАВИТЬ (куди) спрівити, г зголосгі- [з. їх 
до лікарні]; н. льіжи п. почимчикува-, поманд- 
ру-; (на добру путь) навбстгі, налетіти; 
-вший і. —* —й, б; 
ПЕРЕНАПРАВИТЬ ? перефутбблити; 
НАПРАВЛЯТЬСЯ (куди) правувати, бра- курс, 
версті- шлях; 0; 
-йся/-ьій 1. спрямовуваний, скербву-, делегб-, 
відраджу-, признічу-, м. напрімлю-, п. напров¬ 
аджу- на, навертаний, 2. нагбстрюв-; -я 1. що 
їм" хто/ прямує 0, по /в/ дорозі /на шляху/ до, 
готбвий у дорогу /з думкою іти/ куди, пк по- 
дорбжній; 
НАПРАВИТЬ/СЯ) попровадити/ся/ 0 + нап¬ 
равить льіжи; 
-вшийся 0, © взявши курс; 
НАПРАВЛЕННЬІЙ (куди) з прицілом; наме- 
ренио н. спеціально наставлений. 

НАПРАВЛЯЮІЦИЙ вй чоловій. 
НАПРАВО правббіч. 
НАПРАСЛИНА фР пеня; ± КЛЕВЕТА. 
НАПРАСНО по-дурнбму, (винувати) безпідс¬ 
тавно; н.! фР дб там! [просіл, но н.! просів, та 
дб там!]; & мірно-дірма; 
НАПРАСНЬІЙ безрезультатний, (наклеп) без- 
підстів-, /- образу) незаслрке-; н. труд мірна 
пріпя; -ьіе старіння даремні зіходи /зібіги/, 
вст шкода й заходу. 

НАПРАШИВАТЬСЯ напрбшуватися, набиві-, 
нав’ізува-, накиді-, (на образу) налітувати чо¬ 
го; -ается вьівод вирині вйсновок; 
-йся що /мн хто/ набивіється 0, р-й напросі¬ 
теся, с-и /схильний/ напрбшува-, пк нав’язлив¬ 
ий, причбпли-, НЕВІДЧЕПНИЙ, учепистий, чіп¬ 
кій, непозбутній. 

НАПРИМЕР для прикладу, фР отб /отік, отікеч- 
ки/ як [н., как я отб, як я], к. он [как, н., пес як 
он пес]; как н. (в) як ось, як от (і); жґ оці [н., 
кто поееет, егб и... оці, хто посіє, йогб й...], як 
отб [как, н., лбшади як отб кбні]. 

НАПРОЛбТ (зиму +) з. встяж. 
НАПРОЛОМ прбтовпом. 
НАПРОПАЛУЮ: идтй н. ітй на одчій душі. 
НАПРОТИВ (візаві) прбсто, ок чбрез дорбгу; 

(навпаки) г. протівно, ч. якріз ні [Сухо? - Н., 
сьіро Сухо? - Якріз ні, сіро]. 
НАПРОЧЬ нічисто, збвсім, дощенту, до решта. 
НАПРУЖИВАТЬ (тіло) випр^/жувата. 
НАПРЯГАТЬ (сили) напруж/увати, збирі-, мобі-; 
лізуві-, з. висйлю- [н. зрение в. зір], (памя’- 
ять) напиніта; н. зрение випині- очі; н. мозгй 
/зрение/ труді- голову /очі/; н. мьісль бітися 
думкою; н. сйльї силкувітися, р. сілува-; н. ум 
напружувати думку; 
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--й що /м" хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й напряжи-, п" їм 'яз/ 
натяжнйй, для натягу, т. -ливий + %, о. з нап¬ 
руженням [-й все силм з н. усіх сил, з усіх сил]; 
-ьій = -йся; 
♦♦♦СЯ напружуватися 0, напина-, наструнчува-, 
докладати /не щади-/ сил /зусиль/, роби- зусил¬ 
ля, ліз- із шкури, ок пружитися; 
-йся напружуваний, наструнчуй-, натяг-, нату- 
жув-, о. щораз тугіший /пруг/кі/-, пружні-/, © 
докладаючи зусиль; 
НАПРЯЧЬСЯ: -я'гшийся напруглий 0, 0; 
НАПРЯЖЕННО о. у поті чола 0; 
НАПРЯЖЕННЬШ тупій 0, (- нерви) наструн¬ 
чений; в -ьи отношениях о. на ножбх. 

НАПРЯМЙК без церемоній. 
НАПУДРИВАТЬ напудрювати, пудрувати; 

—й = пудрящий; 
-йся/-ьій пудрбваний, напудрю-, пудрений; 
НАПУДРЕННЬІЙ ок пудрбваний. 
НАПУСКАТЬ пускати /на-, (куди) в-/, (на їх) на- 
сила-; н. на себя вид бра- на сббе вйгляд; н. 
страх наганя- холоду; 
~й що їм" хто/ пуска 0, с-и на^, з-й напустй-, 
зайнятий насиланням, пк = %, ± пускающий; -й 
на себя' стрбгость звиклий вдава- суворого; -й 
страх © наганяючи холоду, пк моторошний; 
НАПУСКАТЬСЯ накидатися, наскакувати, на- 
крива- мбкрим рядном, напосідатися; 
-йся/-ьій (вигляд) удаваний, сгілу-, (на кого) на- 
цькбву-, насйланий, пк напускний; -я р-й напас¬ 
тися, звиклий /с-и/ наскакувати, напасник, пк 
нападистий; 
НАПУСТЙТЬСЯ: н. /как зверь/ визвіритися; 
н. с бранню /упреками/ накрити мбкрим рядн- 
бм; -йлся/-йлась +/ на кого мбкрим рядном на; 
-вшийся 0. 

НАПУТСТВОВАТЬ напучувати, напо^млюва-, 
настановля- на добрий розум; 
—й що їм" хто/ напучує 0, с-и напучувати, з-й 
напоуми-, пк напоУмливий, напутли-, напутній, 
о. з напутнім словом на устах; 
-бій напучуваний, напоумлю-, настанов- над. р. 

НАПУХАТЬ напухбти /роз-/, бубняві-, г. набігб-; 
—й що налуха 0, щораз пухліший /біль-/, у ста¬ 
дії напухання; 
НАПУХНУТЬ напухнути 0: 
-ухший напухлий /роз-/, набряк-, набучаві-, на- 
бубняві-, набіг-. 

НАПЬІЖИВАТЬСЯ настовбурчуватися, наїжу-; 
-йся настовбурчуваний, наїжачу-, напиндючу-, 
з-й напиндібчитися, с-и пиндючи-. 

НАПЬІЩБННОСТЬ (у мові) пишнослів’я. 
НАПЯЛИВАТЬ нацуплювати, напина-, (на ніс) 
садовй-; 
—й що їм" хто/ напина 0, з-й нап’ястй, с-и /звй- 
ршй/ напина-, т. напинаючи; 

-йся/-ьій натяганий, насаджуй-, надів-, надяг- 0; 
НАПИЛИТЬ (шапку) насадйти; 0; 
-вший 0. 

НАРАБАТЬІВАТЬ дбати, дороблятися, напраць- 
бвувати; 
—й що їм" хто/ дбає 0, с-и ♦, з-й на^, для до¬ 
робку, (твори) дбрббок, зайнятий -ком, пк — %; 
НАРАБОТАТЬ доробитися 0; 
-йся/-ьій дбаний, дорбблюва-, пк доробкбвий, і. 
дбрббок. 

НАРАБОТКА дбрббок, надбане, напрацьоване; 
НАРАБОТКИ дбрббок. 

НАРАВНЕ: н. с чем рівно з чим, фР у парі з. 
НАРАСПАШКУ нарозхрист; душй н. душа нав¬ 
стіж, серце на долбні. 

НАРАСПЕВ співом, вгіспівом, виспівуючи. 
НАРАСТАТЬ (- темп) нарощуватися, наростати 

/з-, ви-, об-/, ростй, гГ понарбста-; 
—й/-ьій що нароста 0, нарощуваний, пк росту¬ 
чий, вгоруйду-, нестргімний, обваль-, прудкорб- 
слий, о. чимраз більший /вищий, дужчий +/, із 
сталим ростом; всб -й (- кризу +) щораз глгібш- 
ий, (тиск) щораз дужчий; послбдовательно -не 
явлення ланцюгова реакція; 
НАРАСТЙ наростгі 0; & 6а понаростй. 

НАРАЩИВАТЬ нарощувати, доточу-, (пузо) ро¬ 
слі-, (силу) щораз збільшува-; н. мбщность по¬ 
тужніти; 
—й що їм" хто/ нарбщує 0, с-и ♦, з-й нарослі-, 
нарбщувач, пк нарбщувальний + %; 
НАРАЩИВАТЬСЯ нарбстати 0, (- силу) рос¬ 
тй, зроста-, щораз збільшуватися; 
-йся/-ьій щораз збільшуваний, нарбщ-, дотбч-. 

НАРЕЗАТЬ нарізувати, накраю-, натина-, крйя-; 
—й що їм" хто/ нарізує 0, з-й нарізати, с-и /звй- 
клий/ края-, пк нарізчий, нарізувальний + %; 
-йся/-ьій нарізуваний, накраю-, карбб-, краян¬ 
ий, пк нарізнйй; -я (вином) = напивающийся; 
НАРЕЗАТЬ (хліб) покраяти; 0; 
НАРЕЗАННЬІЙ (хліб +) покраяний; 0. 

НАРЕКАТЬ нарікати, назива-, і® хрестй-; 
—й 1. назьіваюіций, 2. сетующий; 
-йся = назьівающийся. 

НАРИЦАТЕЛЬНЬІЙ (образ) узагальнений. 
НАРКОТИЗЙРОВАТЬ: —й що /м" хто/ наркоти¬ 
зує, с-и /з-й/ наркотизувати, ик наркотйчний. 

НАРОД нарід, ф лн5ди; & пранарід. 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ людність. 
НАРОЖДАТЬСЯ >РОЖДАТЬСЯ. 
НАРС)ЧНО: будто н. як на зло, як на те; 
НАРОЧНЬЕЙ © гонбць, Ґ скорохбд. 
НАРТУЧИВАТЬ живосріблити /д" на-/; 

--й що їм" хто/ живосріблить, с-и ♦, з-й на^, пк 
живосрібчий, наживосріблювальний; 
-йся/-бій живосріблений, наживосріблюва-. 

НАРУЖНОСТЬ: прия'тной -сти гйрний на врб- 
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ду, приємний на взір. 
НАРУЖНЬІЙ надвірній. 
НАРУЖУ (випливати) наяв. 
НАРУМЯНИВАТЬ рум’янити, нарум’янюва-; 

—й що їм" хто/ рум'яніть 0, с-и ♦, р-й /з-й/ наі, пк 
=%, © нарум’янюючи; 
-ЙСЯ/-МЙ рум’янений, нарум’янюва-. 
НАРУЧНИКИ ев залізця. 
НАРУНІАТЬ поруш/увати, переступі- межу чо¬ 
го, (обіт) лама-, (слово ще) відступі- від /не до- 
дфжува-/ чого, (кордон) перетині-, переходи-, 
(рівновагу) вивбди- з чого, (зв'язок) перериві-; 
и. обещание ламі- слово; н. покій /спокбйств- 
ие/ збурюва- /заколочу-/ спокій; н. ход работьі 
/следствия +/, перебиві- працю /слідство +/; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, 3-Й нити, с-и ♦, ~ник, пк = 
%, о. з ~енням; -й границу /дисципліну/, ~ник 
кордону /дисципліни/; -й закон ~ник закону, 
протизаконний; -й молчіиие порушник мовча¬ 
нки; -й обещіние зрід- свого слбва; -й ход ра- 
бо'тьі + звиклий перебивіти пріцю +; 
-йся/-ьій -уваний, перергі-, перебй- 0, ламаний; 
НАРУШИТЬ (заборону) переступити, (спокій) 
скаламути-, (присягу) зламі-; н. молчіиие зла¬ 
мі- мовчанку; н. обет -іния з. печіть мовчан¬ 
ки; н. тишину нароби- ґвалту; 
НАРУШИТЬСЯ зламітись [розклад -івся] 0; 
НАРУШЕННЬІЙ фР розліманий [н. рбзкпад]. 
IIАР У Ш ЕННЕ (слова) г. злімання. 

НАРУНШТЕЛЬ: н. спокбйствия порушник спб- 
кою. 

НАРЬІВАТЬ 1. накопувати, 2 нариві-, рві-, 3. (- 
нарив) визріві-; 
—й 1. що /м" хто/ накбпує, з-й накопіти, ± ко- 
пающий, 2. що /мн хто/ рве 0, р-й нарві-, пк на¬ 
ривній + рвущий, 3. що визріві, визріваний; 
-ьій 1. накопуваний, 2. наргів-, надгір-, пк на¬ 
ривний, 3. = —й3; 
♦♦♦СЯ наскікувати. (на небезпеку) наражітися; 
-йся 1./2./3. = -ьій, 4. (на кого) що ІяС хто/ нас¬ 
какує +, готбвий наскочити, с-и /звиклий/ ♦, (на 
що) наріжуваний, пк нарізливий; 
НАРВАТЬСЯ (на що) наразитися, ок нахоші-; 
0; н. на беду наразі- /нахопі-/ на ліхо; н. на 
неприйтность напитіти собі клопоту; 
-вший/ся/ Й. 

НАРЯД (припис) зігад, (на працю) вйряд, (гурт) 
загін, артіль, лінка, (одяг) зг убрання; убогий н. 
фР літана свитіна. 

нарядно ок вйставно; 
НАРЯДИ ЬІЙ (ошатний) з. прибірний 0. 

НАРЯЖАТЬ вбиріти, виряджі- /об-/, чепурі-, с. 
воді- в золоті, (на працю) ЗАНАРЯЖАТЬ; 
—й 1. що /м" хто/ чепуріть 0, р-й вирядити, с-и 
виряджі-, пк чепуріпьний, 2. занаряжающий; 
НАРЯЖАТЬСЯ (у що) виряджітися /об-/, при- 

бирі- 0, (на працю) відряджі-; 
-ЙСЯ/-БШ 1. пишно вбіраний, прибйра-, виря- 
джува- /об-/, причепурю- 0,2. занаряжаемьій; 
НАРЯДЙТЬСЯ вірядитися 0; н., что Малі- 
нья на свйдьбу убрітися, як піп у різи; 
-вшийся пйшно вбріний, вірядже-, причепу- 
ре- 0,0. 

НАСАЖДАТЬ насідж/увати, саді-, садові-, (іде- 
і) пршцеплюва-, (нове) заводи-, запровіджува-; 
—й що /мИ хто/ сідить 0, покликаний насадити, 
с-и /звіклий/ ♦, зййнітий ~уванням, насіджувач, 
садівнік, прищеплювач, пк садільний + %; 
-йся/-ьій сіджений, насіджува-, прищеплю-, 
запровіджу- 0. 
НАСАЖИВ АТЬ насаджувати, настрбмлю-, наті- 
ку-, наштрику-, т“припшвіти; 
—й що /м" хто/ настромлює 0, с-и настрбмлюва- 
ти, з-й .настромй-, пк = %; 
-ЙСЯ/-МЙ насіджуваний, настрбмлю-, наштрі- 
ку-, натіку-, т“ приши-. 

НАСАЛИВАТЬ (кому) > ДОНИМАТЬ; 
НАСОЛЙТЬ насоліти, ок наперчй- 0. 

НАСАРИВАТЬ -й > СОРИТЬ. 
НАСАСЬІВАТЬСЯ насмбктуватися, надудлю-; 

-йся р-й насмоктітися, насмоктуваний; 0; 
НАСОСАТЬСЯ: -вшийся /вже/ насмбктаний 
0 ,Й. 

НАСАЧИВАТЬСЯ; НАСОЧИТЬСЯ насочіти- 
ся, (бальзамом) набальзамувітися; 
-вшийся насбчений, набальзамбва-. 

НАСВЙСТЬІВАТЬ висвйстувати /на-/, свисті-; 
-й що !мн хто/ висвістує 0, розсвістаний, с-и 
♦, р-й вйсвистати, свистун, © висвйстуючи; 
-йся/-ьій висвістуваний /на-/. 

НАСЕДАТЬ на/по/сідіти/ся/, навілюватися, не 
давіти спочйнку, (- військо) напирі-, налягі-; 
раббтьі -іют пріця пріцю жені; 
—й що /мн хто/ напосіді 0, навілюваний, зг-й на- 
пбрти, охбчий /с-и/ напирі-, пк напосідливий. 

НАСЕКАТЬ нарубувати /за-/, т. нарізува-, різь¬ 
бі-, карбуві-; н. зубья зубцюві-; 
-й що /мн хто/ зарубує 0, с-и ♦, з-й зарубі-, кар- 
бівнйк, різьбяр, пк різьбйльний + %; -й зубья 
зубцювільник, пк зубцювільний; 
-йся/-ьій зарубуваний, карббва-, різьбле- 0. 

НАСЕКОМОЕ коміха; & комішка. 
НАСЕКОМООПЬІЛЯЕМЬІЙ запілюваний ко- 
міхами. 

НАСЕЛЕНИЕ: всб н. о. старі[і] й малб[і]. 
НАСЕЛЕНІІОСТЬ зашбдненість, зашбднення. 
НАСЕЛЯТЬ (куди) сел/иги, населя- /о-, за-/, за- 
люднюва-, (що) жй- /проживі-/ на чім; 
—й що /м“ хто/ живі 0, розселений /о-/, насілю- 
вач /за-/, залюдню-, насельник, житель, живіха, 
жилець, мешкан-, тубіл-, пк осілий, о. з оселею; 
-йся/чьій ~ений, населюва- /о-, за-/, залюдню-, 0. 
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НАСЕЧКА зфуб. 
НАСЙЖИВАГЬ насйджу/вати, /(яйця птахами) 
ви-/; н. місто призвичаюватися до місця; 
—й що ~є 0, зайнятий ~ванням, о. на яйцях; -й 
место призвичаюваний до місця, ©~ючи місце; 
-бій насйджуваний /ви-/ 0; 
НАСИДІТЬ: н. место зріднитися з місцем; 0. 

НАСЙЛИЕ сгілування, силоміття, г. насгіла; пу- 
тбм -ия силою, прймусом, силоміттю, силкбм. 

НАСЙЛОВАТЬ сгілува/ти, примну-, принево¬ 
лю-, (жінок) Гвалту-, змушу- /брати/ силою; 
—й що /ж" хто/ сйлує 0, с-и сгілувати, з-й змуси-, 
приневблювач, гвалтівнйк, пк гвалгівнйй; 
-бій /при/сгілуваний, примушу-, ґвалгб-, прине- 
вблю- 0. 

НАСИЛУ с. на превелику силу. 
НАСИЛЬНО гвалтом, волок-; н. мил не будешь 
на силування нема мгілування. 

НАСЙЛЬСТВЕННО гвалтом, гвалтовно; 
НАСИЛЬСТВЕННЬІЙ пвалтівнйй, ґвалтбв-. 

НАСКАКИВАТЬ наскакувати, надіта-, напада-, 
атакувати /дк заатакувати/; 
—й/-ьій 1. що їм" хто/ наскакує 0, наскакува- 
ний, © наскочивши, 2. що /ж" хто/ наліта 0, с-и 
атакувати, напасник, звиклий ♦, з-й наскбчи-. 

НАСКВОЗЬ (зрю) навиліт, ф ціпком, абсолютно 
[н. лжйвое заявление ц. /а./ брехлива зайва]. 

НАСКОЛЬКО: н. хватает глаз скільки сяга бко 
/захбпиш бком/; н. бто справедливо яка цьому 
правда. 

НАСКУЧИВАТЬ: н. кому знуджувати кого; 
НАСКУЧИТЬ /на/докучити, набридну-, с. зо- 
соружі-, знавісні-; н. чем знудитися від чого; 
-вший /вже/ набргідлий, зосоружі-, знавісні- 0. 

НАСЛАЖДАТЬСЯ зазнавати /зажив-/ насолбди 
/втіхи/, кайфува-, ма- втіху /насолоду, п° пи- ра¬ 
дість/ з/від чого, втішатися /с° насолбджув-/ чим, 
(грою) чарува-, (щастям) упива-, (славою) куш- 
в чім; н. чем смакувати що, иі- втіху від чого; 
н. жи'знью /всеми радостя- жи'зни/ бра- від 
життя все; н. плодами пожина- плодй; н. слав- 
ой /счастьем/ купатися у славі- /щасті/; н. рбс- 
кошью купа- у розкошах, розкошувати, раю-; 
-йся що їм" хто/ тішиться з чого 0, /пбєний-/- 
чарбваний /усолбджу-, уші-/ чим, с-и упивати¬ 
ся, в полбні втіхи від чого, © упиваючись; 
НАСЛАДЙТЬСЯ ушітися 0; в. жи'знью попо¬ 
жити на світі, нажйтися у с. 
-вшийся 0; 
ПОНАСЛАЖДАТЬСЯ: п. /вдбволь/ попоті- 
шитися, порозкошувати, попораювати; 0. 

НАСЛАЖДЕНИЕ заласся, кайф, смак [с -ем із 
-бм], ф. любота [прбсто н. просто л.], п° п’янь. 

НАСЛАИВАТЬ нашаровувати, класти шарами; 
—й що їм" хто/ нашарбвує 0, с-и н., покликаний 
нашарува-, пк = %,рк нашарбвчий; 

-ЙСЯ/-МЙ нашарбвуваний, кладений шарами. 
НАСЛЕДИЕ фР надбання [культурнеє н. куль¬ 
турне н.], н1 родйма пляма. 

НАСЛЕДОВАТЬ успадкбвувати, дістава- у спа¬ 
док, бу- спадкоємцем, рк одідйчува-, (традиції) 
перейм і-, ю. спадкува-; 
—й що /ж" хто/ дістає у с., с-и у., з-й успадкува-, 
спадкоємець, наступник, пк спадкоємний, спад- 
кбвий, ок успадабвчий, ск спадкуй- [спадкуй- 
дулю]; 
-йся/-мй успадковуваний, одідйчу-, одержу- у 
спадок, перейманий; 
УНАСЛЕДОВАТЬ одідйчити 0; у. чьи чертьі 
удатися в кого 
-вший 0; 
УНАСЛЕДОВАННЬІЙ пк ок спадщинний; 
♦♦♦СЯ: -йся успадкбвуваний 0, пк спадкоЄм-. 

НАСЛЕДСТВЕННЬІЙ спадщйнний, (замок) ро¬ 
довий. 

НАСЛОЕНИЕ (дія) напластування, нашару-. (дія 
і а) нашарбва-, напластб-. 

НАСМАРКУ на пси [пошлб н. зійшло на пси]. 
НАСМЕРТЬ (злякати) усмфть. 
НАСМЕХАТЬСЯ глузувати /кепку-, кпгіти, смі¬ 
ятися /насміва-/ з кого, висмівати /підійма- на 
сміх, бра- на глузи/ кого; & викпива-, посміху- 
ватися; 
-йся що /м" хто/ глузУє з кого 0, с-и с. з, р-й вй- 
сміяти кого, меткгій на кпини, глузій, глузів- 
нгік, пк глузливий, глумлй-, кпйнли-, насмішку¬ 
ватий /по-/, насміхас-; 
НАСМЕЯТЬСЯ: н. над кем вйсміяти /о-/ ко¬ 
го, закші- з кого; н. вдбволь /весь/ сміх висмія-. 

НАСМЕШКА прйсмішка; как в -ку як на сміх. 
НАСМЕШЛИВЬІЙ = пк~* насмехающийся. 
НАСМЕШНИК кепкун +, і. -* насмехающийся. 
НАСОС смок; нагнетательньїй н. звичайний с. 
НАСТА ВЙТЕЛЬНО І-ЬШІ ок докторально /-н- 
ий/, менторський. 

НАСТАВЛЕНИЕ (діяти) настанова, (друковані 
правила) г. правильник, (заповідь) ок слововказ, 
наставляння. 

НАСТАВЛЯТЬ (речі) наставля-, стави-, (на роз¬ 
ум) науча- напоумлй-, навча- розуму /на добрий 
рбзум/, напрямля-, (вуха) нашорбшува-; н. на 
путь йстиньї- = направлять- иа п. и.; н. иа ум 
наверта- /навча-/ на р.; н, рогй скака- у грбчку; 
—й 1. що /ж" хто/ наставля 0, р-й /по/наставити, 
2. що /ж" хто/ науча 0, с-и /звйклий/ науча-, нав- 
чйтель, ментор, напутник, & направ-, з" наста- 
в-, пк напутливий, напоумли-, напутній, повча¬ 
льний; -й на ум = -й2; -щая рогй схйльна ска¬ 
кати у гречку; -й уши з нашорбшеним вухом; 
-йся/-мй 1. настанбвлюваний, 2. напучу-, напо¬ 
умлю- 0. 

НАСТАВНИК ментор, б3 направник; духбвньїй 



НАСТАВ/НИЧЕСКИЙ 223 НАСТУКИВАТЬ 

н. душпістир. 
НАСТАВ/НИЧЕСКИЙ /-ИТЕЛЬНЬІЙ/ напу¬ 
тній, менторський 

НАСТАИВАТЬ наполяг/іти, домагатися, (ліки) 
настоювати; н. на чем твердо стоя- на, вимага- 
/домагатися/ чого, не відступі- від чого', н. на 
свойм (в розмові) жґ (і далі) мостйти своє; 
--й 1. що /лР хто/ ~а 0, с-и ♦, настйра, з-й /зумів¬ 
ши/ -'гй, наполегливо твердий, т. у своїх вимог¬ 
ах, пк упертий, невідступний, наполегливий, на- 
посід-, о. з твердою вимбгою, щоб + НАСТОЙ- 
ЧИВЬШ, 2. (ліки +) що /м" хто/ настоює 0, с-и 
/навчений/ настоювати, пк настбюваль-; 
-йся/-ьій 2. настбюваний; 
НАСТОЯТЬ зуміти наполягтії [если он -ойт 
коли він зуміє н.], д. напертися, намогтйся; 
-вший/ся) б; -я попостбялий; 
НАСТАИВАТЬСЯ (- культуру у віках) наби¬ 
рати сгіли, вбиватися в сгілу, набира- якости. 

НАСТЕЖЬ г. бтвором, набтвір. 
НАСТИГАТЬ (наз/доганіти, спостига-, (- бурю) 
спобіг/і- /дк ще спобігну-/, наспіві-, (кого) нас¬ 
тупі- на п’яти кому; 
—й 1. нагоняющий, © на п’ятах у кого, ще трб- 
хи й дожєнЄ, 2. що Імн хто/ ~і 0, с-и ~ти, мій- 
же -лий; -й беглеці вже на п’ятах у втікачі; 
-мй спобіганий, наспіва- 0; 
НАСТ/ЙЧЬ, -ЙГНУТЬ спобігти, спобігну- 0; 
-йгший 1. 0,2. спобіглий, спостиг- 0,0. 

НАСТИЛАТЬ настел/яти, настилі-, стелй-; 
—й що їм" хто/ -я 0, с-и ♦, з-й настелй-, стелій, 
настілювач, пк стелйльний + %; 
-йся/-ьій стЄлєний, настблюва-, намощу-, пк на- 
стильнйй. 

НАСТИЛ ЬНЬІЙ (вогонь) ви попризЄмний. 
НАСТОЙЧИВО наполегливо, насгйр-, настйр- 
но, наврітливо о. як Колумб до Америки; (вима¬ 
гати) утерто; н. прйнялся як узявсь, як узявсь; 
НАСТОЙЧИВЬІИ неухйльний 0; -ое жела'ние 
ф. сверблячка. 

НАСТОЙЧИВОСТЬ завзяття, (упертість) г. за- 
горілість. 

НАСТОЛЬКО до такої міри, аж так(щ/ [не н. 
мал не аж такйй малий; не н. крепко не аж так 
міцно]; н. же та так же [н. же ясно та т. же ясн- 
о], настільки ж, до такої міри, як; н., что стал 
аж [сйний н., ч. с. черньїй сйній, аж чбрний]. 

НАСТОЛЬНИЙ (- книгу) підручний. 
НАСТОРАЖИВАТЬ насторожувати, (слух) нап¬ 
ружу-, (вуха) нашорбшу-, д. насторбчу-; 
--Й що /м" хто/ насторбжує 0, с-и ♦, з-й насто- 
рбжй-, спбвнений тривбги, пк підозрілий, тривб- 
жний, /сигнал/ насторбжливий; -й слух = -йся; 
-й уши = наставляющий у.; 
-йся насторбжуваний, нашорошу-, наструнчу-, 
з нашорошеними /(- звіра) нащуре-/ вуха-, що- 

різ насторбженіший, пк сторожкгій; 
НАСТОРОЖЕННО (ставитися) зйзом. 

НАСТОРОЖЕННОСТЬ ок насгорбга. 
НАСТОЯНИЕ домагіння, наполягі-; по -ию на 
домагіння; по -ию кого як вимагіє хто. 

НАСТОЯТЕЛЬИО нагально, (просити) уклін-; 
н. просили окґ так просили, так просили; 
НАСТОЯТЕЛЬНЬІЙ наполегливий [-ое трЄб- 
ование -ива вимбга], (- справу) невідкліднйй, 
ФР неухйль-, конЄч-; -ая необходимость конеч¬ 
на /пекуча/ потреба, конечність. 

НАСТОЯЩИЙ правдешній, чистий /тобі/ [-ее 
гбре -те горе], достбтній, правдивий, (друг) щгі- 
рий, (не лише про правду) сущий [н. запорбжец 
с. запорбжець], ок повнометріжний [н. идио'т 
п. ідібт], фР цілий [-ее счастье, что ціле щісгя, 
що], жі* ну, прбсто [н. артист ну, п. артист]; 
-ее зблото щире золото; в -ее время оцЄ (‘те¬ 
пер/, г. нарізі; до /с/ -щего времени извЄст- 
ньій /действующий, испбльзуемьій, устанбв- 
ленньїй +/, дотеперішній /відгетеріш-/; до /с/ 
-его времени дотепер /від-/. 

НАСТРАИВАТЬ1 (ліру) строїти, настрбюва-, на¬ 
ладжу-, (проти) накр)?чу-, нашпигбву-, настре¬ 
нчу- (радіо) регулювати, підстрою-; н. на какой 
лад викликіти який нісірій; 
—й1 (ліру) що /м“ хто/ стрбїть 0, с-и /мійстер/ 
н., з-й настрої-, настрбювач, ладніч, пк настрбю- 
вальний + %; 
НЛСТРОИТЬ1: н. кого к кому г. успосбби- ко¬ 
го для кого; н. сблнечно насніжи- сонцем душу; 
♦♦♦СЯ1 (діяти) налігоджуватися; 0; 
-йся1/-ьій1 настрбю-, наліджу-, наструнчу-, під¬ 
бурю-, нашпигбву-, накручу-, настрЄнчу-, регу- 
льб-, підстрою-; 
НАСТРОИТЬ(СЯ/1: -вший/ся/ 0; -я настроє¬ 
ний 0 -ьій1. 

НАСТРАИВАТЬ2: ЗАСТРАИВАТЬ; 
--й2 що /м" хто/ набудбвує, р-й набудувіти, с-и 
набудбву-, будівнйж, ±/+ строящий; 
-йся2/-ьій2набудбвуваний. 

НАСТРИГ АТЬ настриг/іти, стригти; 
—й що їм" хто/ ~і 0, с-и ♦, з-й настриг-, ± стри- 
гущий; 
НАСТРИЧЬ: -йгший 0. 

НАСТРОЕНИЕ: тяжелое н. чбрний ністрій; ун- 
ьілое н. смуток; явйлось н. у кого зібралося на 
ністрій кому; в припбднятом /весел-/ -нии під 
веселу рУку /руч/; в хорбшем /плохбм, угнете- 
нн-/ -нии з легшім /важким/ серцем; в уньілом 
-нии засмучений; бьггь в плохбм -нии не на ту 
ногу встіти; человек -ния настроєва особа. 

НАСТРОЙ настроєвість. 
НАСТРОЙКА настрбєння, рк настрій. 
НАСТРОПАЛЕННЬІЙ намовлений, підшепта-. 
НАСТУКИВАТЬ настукувати /(виявляти) ви-/; 
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—й що вистукує 0, звиклий вистукувати, р-й 
настука-, вистукувач /на-/, стукач, пк= %; 
-ьій вистукуваний /на-/; 
НАСТУКАТЬ (на клавішах) накладати; 0. 

НАСТУПАТЬ наступати, (ногою) става-, (арміє- 
ю) ітгі в наступ /атаку/, просуватися /вперед), (- 
зміни) наспіва-, настава-, насуватися, (- погоду) 

. встано'влюва-, фр заходити [-тіла ночь -йшла 
ніч]; н. на любймьій мозоль става- на натніт- 
кгі; н. на нбгу става- на пальці; н. на пятки 
става- на закаблуки; н. на пятьі висі- на хвості; 
—й 1. що їм" хто/ стає 0, с-и ♦, з-й наступй-, 2. 
що настає /надходить/ 0, А надхбдячий, пк нас¬ 
тупний, прийдешній, майбут-, незабар-, уже (зо¬ 
всім,) близький, щораз блгіжчий, о. вже на під¬ 
ході, о" от-от-бтній, (сутінок) щораз густіший, 
3. що /мн хто/ атакує 0, пк наступальний, штур¬ 
мовий, (швидкий) у наступі, ± нападающий; 
отньіне -й відтеперішній; -й на горло кому з-й 
стати на горло; с -им пра'здником цд із святом, 
о. на порбзі свята, а. з прийдешнім святом; 
НАСТУШІТЬ (- тишу) запасти [-ило молча- 
ние запала мовчанка]; -или сумерки звечоріло; 
-вший (ранок) вже ясний, (сутінок) вже гус¬ 
тий; внезапно -й як-з-небавпалий, 0. 

НАСТУШІЕНИЕ (свят +) прихід [с -ием весньі 
з -бдом весни]; (військ) просування (вперед); 
стреми'тельное н. атака, штурм; но -ии сро'ка 
колгі вгійде /вийшов/ термін; с -ием темнотУ 
колгі смЄркло /смеркне/. 

НАСУПЛИВАТЬ насуп/лювати, супити; 
—й що їм" хто/ супить 0, звгіклий ♦, © ~ивши; 
НАСУПЛИВАТЬСЯ похмурніти, нахнюплю¬ 
ватися, супити- 0; 
-йся насуплюваний, нахнюп-, пк насупливий; 
НАСУПИТЬСЯ: -вшийся спохмурнілий, на¬ 
суплений, нахнкіпле-, 0. 

НАС ЧЕХ щодо, стосовно; н. ітого я спокоен це 
мене не турбує; а н. того, чтоб цд а [а н. т., ч. 
купить - не купйл а кушїги - не кушів]. 

НАСЧгіТЬІВАТЬ налічувати, нарах/бв-, (плату) 
запйс- на рахунок /конто/, (де) містити, ма~ в 
собі; 
—й що їм" хто/ налічує 0, с-и ♦, з-й ~ува-, рахі- 
внйк, пк нарахбвчий, гР місткістю /розміром, 
ббсяг-/ на [-й сто страниц о. на сто еторінбк]; 
-йся нараховуваний, налічу-, зашісу- на рахун¬ 
ок /кбнто/. 

НАС/ЬІЛАТЬ; ~ЛАТЬ (гґ біду) вйкликати чара¬ 
ми /насланням/; н. ча'рьі на кого обмари- кого-, 
—й: засьілаюіций. 

НАСИПАТЬ насип/ати /у-, по-, ви-, під-/, сипа-; 
—й що Імн хто/ сипле 0, с-и ♦, з-й насипа-, наси- 
пач, сипаль, насипальник, пк = %; 
-йся/-ьій сгіпаний, насипа- /-гіпува-/, пк~ ний 0. 

НАСИЩАТЬ х./п. насичувати; нагодбвува-, си- 

тгі-, (чим) спбвнюва-, збагачу-, (ринок) забезпе¬ 
чу-, налбвню-, (вогнем) п° навбгню-; 
—й що насйчує /м" хто/ 0, с-и ♦, з-й /зг-й/ на- 
ситй-, пк (харч) тривнйй, т. = %; 
НАСИЩАТЬСЯ (чим) наїдатися, набира- 0; 
-йся/-ьій годбваний, насйчу-, наповню-, збага¬ 
чу-, забезпечу-, сповню- чого/чим 0; 
НАСИТИТЬ ок натлйти 0; 
-вший/ся/ 0; -я сйтий, нагодбваний, насйче-; 
НАСЬІЩЕННЬІЙ фР багатий на факти [-ое 
изложЄниє б. на ф. вйклад]. 

НАТАЛКИВАТЬ пхати, наштбвхува-, штовхй-, 
(юдити) підштрйкува-, підбива-; и. на престу- 
пленне доводи- до гріхй, ш. на гріх /злочин/; 
--й що Імн хто/ штовха 0, с-и ♦, р-й /з-й/ пхну-, 
штовхйч, підштргіку-, пк = %; -й на мьісль = 
наводящий на м.; 
-бій пханий, наштбвхува-, підбгі-, підштргіку- 0. 

НАТХЛКИВАТЬСЯ наскакувати 0, (на що) над- 
гібу- що, (на опір) натрапляти, натикатися, на- 
ража-, напбрюва-, зустрічі- /здиба-/ з чим-, 
-йся наскакуваний, наражу- 0, пк наразливий; 
НАТОЛКНУТЬСЯ наскочити 0; н. на препй- 
тствие напорбтися /натрапити/ на перешкоду. 

НАТАПТМВАТЬ > НАБИВАТЬ; & пС *натоптом 
НАТАСКИВАТЬ наносити, натята-, накрада-, 

(на себе) напина-, (кого) вишкблюва-, підучу-, 
наламу-, підкбву-; 
~й 1. що /м“ хто/ нанбсить 0, з-й нанестгі, пк = %, 
2. що /м" хто/ підУчує 0, с-и п., зайнятий вйш- 
колом, інструктор, муштрувальник, пк = %, 3. 
що натята 0, © напинаючи; 
♦♦♦СЯ налам/уватися 0, /- мову) ~увати язгіка; 
-йся/-ьій 1. нанбшуваний, натята-, крйде-, 2. 
муштрований, підучу-, наламу-, 3. натяганий, 
напйна-,р. напгінатий; 0; 
НАТАСКАТЬ настягати 0, ж" натгіри-; 
♦♦♦СЯ 1. попотягати, п. поповештатися; 
НАТАСКАННЬІЙ нанбсений 0, (в науці) нала- 
ма- + НАМВТАННЬІЙ. 

НАТЕ: н. вам! маєте!; ± на тобі! /> НА/. 
НАТЕЛЬНЬІЙ: -ая руба'ха /спідня) сорбчка. 
НАТИРАТЬ натир/йти /роз-, (дрібно) у-/, тер-, р. 
шмугля-, (підлогу) начища- /до блпіску), (палу¬ 
бу) драї-, надраюва-, (мозолю) намулю-; 
--й що Ім“ хто/ ~а 0, с-и ♦, з-й натер-, для ~ання, 
зайнятий -ям, ~ач, натиральник, пк -альний + %; 
-йся/-ьій натираний /роз-/, тертий, начгіщува- 
ний, надраю-, /- мозолю) намулю-; 0. 

НАТОПТЬІШ натоптень. 
НАТОРЕТЬ дк: н. в чем підкуватися /на всі 
чотгіри), наламй-, наламати /набгі-/ рУку /приз¬ 
вичаїтися/ до чого, напрактикува-; 
-вший підкутай /на всі ч), наламаний, при- 
звичйє-, напрактикбва-, на всі ноги кутий, 0; 
ПОДНАТОРЙТЬ дббре підкуватися, ок намай- 
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струва-, прибути в сгілі /винахідливості, метк- 
о-І, набратися сили /винахідливости, метко-/; 
-вший добре наламаний /підкутий/, 0 + нато- 
ревший. 

НАТОЩАК неголодно. 
НАТРАВЛИВАТЬ (псів) цькувати, нацькбву-, 
насила-, (словесно) підбурю-, підштрйку-, під’¬ 
юджу-, підцькбву-, к. юдити; 
—й що Ім“ хто/ цькуй 0, р-й на$, с-и /звиклий/ ♦, 
зайнятий цькуванням, пк = %; 
-йся/-ьій цькований, нацькбву- /під-/, підбур- 
ю-, підштрйку-, насгіланий 0; 
НАТРАВЙТЬ під/тро/юдити, о. спусти- з лан¬ 
цюга 0. 

НАТРУСКА пР" нйтруска, фР натрус [путем -ки 
натрусом, ок внатрус]. 

НАТУГА надсада; с -ги з праці; с -ой натужно. 
НАТУЖИВАТЬ (сили) напружувати, збира-, мо¬ 
білізувати; 
НАТУЖИВ АТЬСЯ напинатися, робити зусил¬ 
ля, докладі- зусиль 0; 
—й/ся/ = напрягающий/ся/; 
НАТУЖИТЬСЯ нап’ястися 0, (до неба) вгіст- 
рунчи-. 

НАТУРА природа; по -ре на вдачу [инбй по -ре 
йнший на в.]; за -ру (бути) за натурника /-ицю/. 

НАТУРАЛИЗОВАТЬ натураліз/увати; 
—й що /м" хто/ ~ує, с-и /поклйканий/ ♦, пк = %: 
-йся/-ьій ~бваний, підлеглий натуралізації. 

НАТУРАЛЬ/НО гд негфитворенно; 
~НЬІЙ (дурень) ж. повнометражний; 0. 

НАТЬІКАТЬ натикати, настрбм/люва-, накблю-; 
—й що /м" хто/ ~ює 0, с-и ♦, з-й /зм-й/ настроми-, 
настрбмлювач, накблю-, пк - %; 
НАТИКАТЬСЯ (на що) напорюватися, нашт- 
бвхува-, нараж/ув/а-, наскакувати, натрапля- 0; 
-йся/-ьій настромлюваний, наколю-, наштрику- 
-я ншпбвху-, наражу-, наскаку- 0. 

НАТЯГИВАТЬ натягати /с-/, (робу) напина-, (ві¬ 
жки) тяг/ну/-, (воду) всбтува-, (бал) шк завищу-; 
—й що /м" хто/ тягне 0, с-и ♦, /зм-й/ стягти, (т)- 
тягач, пк натягбвий, натяжний, для натягу + %; 
-йся/-ьій /с/тяганий /на-/, тягне-, підвгіщува-, 
усмбкгу-, підда- натягу, пк натяжний; 
НАТЯНУТЬ (лук) п° наструнити; 0; н. нос ко¬ 
му піддури- /пошгі- в дурні/ кого, п° настйви- 
нбса кому; 
НАТЯНУТЬШ (- нерви) наструнчений; 0. 

НАТЯЖКА фР перебір, г. пересйда; с большбй 
-ой від сили, фР остільки-оскіль-; без -ки без 
брешеш. 

НАУГ ЛЕРОЖИВ АТЬ карбон/увати; 
-й що ~ує, с-и ♦, з-й віді, пк = %; 
-ьій карбонбваний, підлеглий карбонації. 

НАУГОЛЬНИК наріжник. 
НАУГОЛЬНЬІЙ наріжний. 

НАУКА & научка /= життєвий урок/. 
ИАУКОЕМІШЙ наукомісткгій. 
НАУКООБРАЗНЬШ, -ПОДОБНЬШ нібинау- 
кбвий, псевдонаукбвий. 

НАУСЬКИВА ГЬ фР накручувати + НАУЩАТЬ; 
—й = натравливающий. 

НАУТЮЖИВАТЬ о. прасувати як на парбд/у/; 
—й © прасуючи як на п. 

НАУШНИК © шепотйнник, фіскал, (що) слуха- 
льце; 
НАУШНИКИ слухальця. 

НАУШНИЧАНЬЕ, НАУШНИЧЕСТВО підше- 
піи, фіскальство. 

НАУШ НИЧАТЬ підшіпт/увати, капй-, фіскйли- 
± ЯБЕДНИЧАТЬ. 
—й що /м“ хто/ ~ує +, с-и /звгіклий/ ♦, охбчий до 
~ів, скорий на ~и, шептун, шептій, шепотинн- 
ик, -увач, фіскал, пк донбщицький, шепотйнни-. 

НАУЩАТЬ намов/ляти, підбУрюва-, підштрйк- 
у-, накручу-; 
—й що /м" хто/ ~ля 0, охбчий до намбв, с-и /зви¬ 
клий/ ♦, -ник /під-/, підбурювач, підштрйку-, пк 
намбвчий + %, о. з намовою на устах; 
-ьій -люваний, підбурю-, підштрйку-, накручу-. 

НАУЩЙНИЕ підшепти, навід; по -нию кого на¬ 
мовлений ким. 

НАФАБРИВАТЬ фарбувати, нафарббву-, смар- 
увй-, нашмарбву-, підмальбв/у-; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, с-и /мастак/ підмальову¬ 
вати, пімальбвувач; 
-йся фарбований, нашмарбву-, підмальбву- 0. 

НАФАР ШИРОВЬІВАТЬ > ФАРШИРОВАТЬ. 
НАХАЛ висікака. 
НАХАЛЬНЬІЙ & нахабнуватий, нахабшбщий. 
НАХАЛЬСТВО: как у тебя хватает -ва? як у 
тебе язгік повертається?; ± НАГЛОСТЬ. 

НАХЛЕСТЬІВАТЬ знай стьобати /тряска-/; (пе¬ 
тлю на що) зашмбрг/ува-, накида- зашморг; 
--й 1. що /м" хто/ знай стьоба 0, с-и /р-й/ т., 2. 
що їм" хто/ ~ує 0, © накидаючи зашморг; 
-йся/-ий 1. настьобуваний, /знай/ стьоба-, 2. 
зашмбргува-; -я (вином) = напивающийся. 

НАХЛОБУЧИВАТЬ насувйти, нацупл/ю-, наса¬ 
джу-, натягати; 
--й що їм" хто/ ~ює 0, с-и ♦, р-й нацупи-, © -ю- 
ючи; 
-мй натяганий, нацуплюва-, насаджу-, насу-. 

НАХМУРИВАТЬ > НАСУПЛИВАТЬ. 
НАХОДЙТЬ знахбдити /відна-/, відшукува-, на- 
дйбу-, виявляти, (гадати) добача-, (куди) набі- 
га-, (слова) добира-, підшукува-, (поміч) діста-, 
одбржу-, (час) викраю-, (резерви) вишуку-, (- 
благодать) спадйти [нашла благодать на спа¬ 
ла благодать на]; уживй- [н. развлечение в чем 
у. розваги з чого]; н. вьіражение в чем вилива¬ 
тися у що; н. вьіход из /затруднительного/ 



НАХОДИТЬСЯ 226 НАХОДИТЬСЯ 

положення вив’язува- з халепи (давати собі ра¬ 
ду у скруті); н. дорбгу к сердцу добиратися до 
сбрця їм" сердець/; н. на кого опосідати кого; н. 
нужньїм вважа- за потрібне; н. ббщий язьік ф. 
зшбхуватися; н. отговбрку відбріхува-; н. бтз- 
вук відлунювати; н. параллели /точки еопри- 
косновения/ с чем о. перекидати міст до чого; 
н. при ббьіске витрушува-; н. развлечение в 
чем ма- розвагу з чого; н. спбсоб /ербдство/ до- 
бира- спбсобу, спромагатися; н. удовбльствие 
в чем коха- в чому; н. утешение в чем тіпш- з 
чого /чим/; н. утешение/удовольств-/ мати вті¬ 
ху; не н. себб места не зна-, де й дітися /притк¬ 
ну/; как -ишь /-ите/ нужньїм як (собі) знаєш 
/-єте/; 
—й 1. що /ж" хто/знаходить 0, з-й /поклгіка-/ зна¬ 
йти, с-и ♦, шукач, відкривач, винахідник, пк ви¬ 
нахідливий, 2. що натрапля 0, © натрапляючи; - 
й возмбжньїм зг-й на; -й вьіражение в чем ви¬ 
значений чим; -й вьіход порадливий /за-/, з-й 
знайтй вихід; -й вьіход из положення з-й ви¬ 
в’язатися з халепи, зарадний, зарадливий; -й б- 
бщий язьік з-й порозумі-; -й отражбние /под- 
тверждб-, призна- +/ відбиваний /потверджу-, 
визна- +/; -й применение застосбву-; -й сбьіт 
ходовгій; -й удовбльствие в чем готовий вті- 
ша- з чого; не -й себе места неприкаяний; 
НАЙТИ (істину) відкргіти, (що все гаразд) по- 
бачи-; 0; & 6а повизнахбди-; н. вьіход заради- 
собі, да- собі раду, вгів’язатися з, добріти спбс¬ 
обу; н. вьіход н вьібраться вгідістатися; н. дб- 
ступ /дорбгу/ к чему протфти стежку до чого; 
н. душевний покбй спочгі- душбю; н. ключ к 
сердцу достукатися до серця; н. лазейку знай- 
тгі бб’їздку; н. місто (в душі) посіс- місце; н. 
на кого © вступгі- у кого [что-то нашлб на ме¬ 
ні! щось у мене -гіло]; н. недочет в чем да- до- 
гіну чому; н. ответ здобутися /спромогтгі-/ на 
відповідь; н. (покбй и) уединбние (у глушині) 
залпі-; н. приют (де) пригрі-, прихилгіти голо¬ 
ву [негде н. п. нема де г. п.]; н. связь вгіснува- 
зв’язбк; н. себе моггілу зломгі- собі карк; н. се- 
бя приста- до берега; н. средство спромогтгіся; 
н. сча'стье ж. вхопити Ббга за бороду; днбм с 
огнем не н. із свічкою в рукіх не знайтгі; как 
найдет на кого як набіжгіть; как найдіть /-те/ 
нужньїм як собі знаєш/-те/; нашлаблажь /дурь/ 
на кого пргімхи напали на, узяв одур кого; 
нашбдший 1. що знайшов 0, 0, 2. що натрапив 
0,0; -й всеббщее признание вгізнаний усіма; -й 
подтверждение потвфджений; -й себб моггілу 
зломйвши собі карк; -й смерть заггіблий; -не в 
дом зібрані в домі. 

НАХОДИТЬСЯ (міститися) розміщатися, (- 
споруди) стогіти, (- землі, острови +) лежа-, 
(між людей) тфтися, (на замку, замітці, мерт¬ 

вій точці) стояти; н. в бедственном положе¬ 
ний бідува-; н. в завгісимостн от залежа- від; 
н. в мгілости бу- фаворгітом; н. в печгіти друк¬ 
уватися; н. в пбльзовании бути в ужгітку, вжи¬ 
ватися; н. в распоряжении кого бути під рук¬ 
ою; н. в сознбнии (в бессознательном состо- 
я'-) бу- (не) при тямі; н. в состогі- шбка жґ си- 
ді- як мгіша під віником; н. в тосклгівом ожи- 
дании жда- як кари; н. на крані ггібели стоя- 
над прірвою /пфед загибеллю/; н. на службе 1. 
ма- посаду, бу- на службі, 2. бу- на (місці) пра¬ 
ці; н. на содержбнии кого утргімуватися ким; 
н. под впечатлением бути під враженням; н. 
под ружьем Гс- солдатську кашу, ходи- з кріс- 
ом; н. под угрбзой (уничтожения) бу- загрб- 
женим; -бдится под вопрбсом вгілами по воді 
пгісано; находись бувши; 
-йся що /м“ хто/ перебува 0, той, що де [для -х- 
ся в мбре для тих, хто в мбрі], розташований, 
розміще-, залгіше-, пк присутній, наявний, зк що 
[-я в кухне що в кухні], © перебуваючи 0, о. 
під сучасну /на цю/ пору [-я в тюрьме п. с. п. 
в’язень], г? наразі, тепф [-я в командирбвке т. 
у відрядженні], уже [-я в ста'дии рбста у. в ста¬ 
дії росту]; -я в чем наявний у; -я в блажбнном 
неведении сном-духом не знаючи; -я в бедств¬ 
енном положений засмоктуваний бідою; -я в 
дозбре дозорець, дозфчий; -я в дороге (іцо) в 
дорбзі; -я в заключении /под стражей/ ув’яз¬ 
нений; -я в жалком состоянии занедба- до 
краю; -я в командирбвке наразі у відрядженн- 
і; -я в конфлгікте с пересварений з; -я в мгіло¬ 
сти фаворгіт, тепф у лбсці; -я в настоящее вре- 
мя в тепф у, під сучасну пору в; -я в небреже- 
нии занедбаний; -я в обращении (гроші) в обі¬ 
гу', обіговий; -я во взаимодействии /завгісимо- 
сти, движении +/ = взаимодействующий /зав- 
гіся-, двгігающийся +/; -я во дворе надвірній, 
що у дворі; -я в оппозгіции к опозиційний до; 
-я в печбтн друкований; -я в пбльзовании ко¬ 
го ужгіваний /використбву-/ ким; -я в пренебр- 
ежбнии занедбаний, занехая-; -я в противоре- 
чнн с цілком несумісний з; -я в равновбсии у- 
рівноваже-; -я в распоряжбнни кого нарізі під 
рукою; -я в состоя'нии чего під сучасну пбру у 
стіні; -я в тяжелом состоянии на цю пбру у 
скруті; -я за грангіцей закордбнний, ©тепф за 
кордбном; -я между нббом и землей завгіслий 
між нббом і землбю; -я на берегу бережанин; 
-я на вооруженин тепер на озброєнні; -я на и- 
ждеве- кого утргімуваний ким; -я на лечб- під- 
да- лікувінню; -я на пуги к на шляху до; -я в 
рембнте поставле- на рембнт; -ся на службе 
служгівий; -я под контрблем их підконтрбль- 
їм; -я под надзбром піднагляд-; -я под удбром 
/угрбзой/ загрбже-; -я там /тут/ (- речі) ная'в- 
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там /тут/; 
-вшийся фР ще, вже [-я дома ще /вже/ вдома], 
тоді ще /вже/ де [-я в бтпуске т. ще /вже/ на ва¬ 
кації], 0; 
НАЙТИСЬ знайтися; н., что сделать не роз- 
губйтися і зробити що; (не) н., что сказіть /от- 
ветгіть/ (не) спромогтися /здобу-/ на що [на- 
шелся, что с. /о./ спромігся /здобув-/ на слово 
/відповідь/; не н., что сказіть не здобутися на 
відповідь, не знайти, що відповісти]; находись 
при исполнении чего виконуючи що; 
-едшийся 0. 

НАХОДЧИВЬІЙ зарадний, порадливий /за-/. 
НАХОЖДЕНИЕ вйявлення; в случае -ия в разі 
виявлення, якщо виявиться. 

НАХОХЛИВАТЬСЯ настовбурчувати пір’я, на¬ 
стовбурчуватися, пинд/ючи-, напиндючува-; 
-йся що /мР хто/ -ючиться 0, настовбурчуваний, 
наїжачу-, напиндючу-, с-и /звиклий/ -ібчитися; 
НАХОХЛИТЬСЯ: -вшийся напиндючений, на- 
їжіче-, настовбурче- 0,0. 

НАХРАПОМ пробоєм, напрбпуд, прбтоптом. 
НАЦ АРАІІЬІВ АІ'Ь надряп/увати, нашкрябу-; 

--й що Аи" хто/ ~ує, с-и ♦, р-й ~а-, пк = %; 
-йся/-ьій дряпаний, надрйпува-, нашкрябу-. 

НАЦЕЛЕННОСТЬ г. наставленість /-авлення/. 
НАЦЕЛИВАТЬ (кріс) наводити, спрямбвува-, 
наставля-, націлюва-; 
—й що /м" хто/ націлює 0, с-и н., зм-й наділи-, пк 
т. націлювальний, © націлюючи; 
♦♦♦СЯ (крісом) прицілюватися, (ногою) замірі-, 
(на пост) діли-; п. збира-, намага-, мати намір, 
волі-, планува-, 
-йся/-ьій націлюваний, нарихтбву-, спрямбву-, 
о. з наміром, з метою; 
НАЦЕЛИТЬСЯ наставитися, (робити) налаш- 
тува-. 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ удержавлення. 
НАЦИОНАЛИЗЙРОВАТЬ удержавл/ювати; 

—й що ~ює 0, с-и у., зг-й удержави-, зайнятий 
удержавленням, пк - %; 
-йся/-ьш націоналізований, удержавлю-. 

НАЦМЕН д. етни[і]к. 
НАЧАЛО старт, о. перші іфбки; (засада) канон, 
закон, стандарт, наріжний камінь, (мистецтва) 
основа, (аскетичне /вдачі/) засновок, жилка, рй- 
са, елемент, (об’єднавче) стрйжень, (джерело) 
кбрінь [два -ла чего два -єні], пракбрінь [жйзн- 
енное н. п. житій], (материнське) інстйнкт, (бо¬ 
жеське) дух, (жіноче) Я, стихія, прирбда, суб¬ 
станція, джерело, (творче) геній, іскра, якість, 
джерелб, фР сила [сде'рживающее н. гальмівна 
с.]; н. начал кбрінь коренів, основа основ, пра¬ 
кбрінь; дбброе /злбе/ н, добро /зло/; с -ла суще- 
ствования чего відколи існує що; с самого -ла 
від /сам/початку; в сімом -ле напрйпочат-, вже 

на початку, под -ом під рукою /оруд-/; зто пос¬ 
лужило -ом з того отб й пішло; 
НАЧАЛА (наук) початий, азгі, елементи; (куль¬ 
тури) джерела, (громадські) засади, фР рейки 
[на комірческих -х на комерційних -ках]. 

НАЧАЛЬНИК зверхник; н. караула /карауль¬ 
ний н./ начальник /комендант, командйр/ сто¬ 
рожі /варти/ [к. в. на своє місце!]. 
НАЧАЛЬНИЙ фР стартовйй. 
НАЧАЛЬСТВЕННЬШ звбрхницький. 
НАЧАЛЬСТВО: под -ом під орудою /рукбю/. 
НАЧАЛЬСТВОВАТЬ верховбдити /бу- зверхни- 
ком, старш/ува-/ над ким; 
—й що /лР хто/ ~ує 0, с-и /покликаний/ верховб¬ 
дити, керівнйк, началь-, зверх-, верховода, пк 
зверхницький, начальни-, командний. 

НАЧАТКИ м" (знань) азй. 
НАЧАТ/О: еще не н. о. ще й кіт не женйвея; 

~ЬІЙ започаткований, заініційб-, початий. 
НАЧЕКУ: бить н. бути напоготові, начуватись. 
НАЧЕРНО на чорно. 
НАЧЕРПЬІВАТЬ/~й/ся/ > ЧЕРПАТЬ. 
НАЧЕРТАНИЕ ок назначення. 
НАЧЕСЬІВАТЬ начісувати, (вавку) начуху-; 

—й що /мн хто/ начісує 0, с-и /охочий/ начісу¬ 
вати, з-й начеса-, пк = %; 
-йся/-нй начісуваний, начуху-, нашкрябу-; 
НАЧЕСАТЬ (вовни) начухрати. 

НАЧЕТЧИК (догматик) талмудист. 
НАЧИНАНИЕ почйн, ініціятйва, зібіг, намір/и/. 
НАЧИНАТЕЛЬ ініційтор. 
НАЧИНАТЬ починати, /за-/, стартува- о. про¬ 
клала- першу борозну, робй- перші крбки, кла- 
с- початок, започаткбвува-, (бесіду) завбди-, (ли¬ 
хе) затіва-, (від чого) ф. танцюва-; н. жизнь 
вчгітися ходйти; н. играть роль набира- вагй; 
н. исковбе діло закладі- пбзов; н. с азбв ♦ від 
Адама; н. своє завбди- своєї; н. ссбру заводи¬ 
тися; -а'я с фР від [-ая с 1917 г. від 1917 р.]; 
—й що їм" хто/ почині 0, с-и р. п. К., 3-Й /поклй- 
ка-/ почі-, зачинітеяь, ініціягор, початківець, 
дебютінт, новік /-чбк/, започаткбвувач, почин¬ 
альник, пк молодий, фР пбрший, стіртовйй, © 
на початку, почівши; -й не с того конці звйкл- 
ий робй- через голову, -й оперітор оперітор- 
початківець; -й речь приветствием з привітом 
на почітку промбви; -й с того, что © т. почів¬ 
ши з того, що; 
НАЧАТЬ: н. реалнзіцию трудоемкой идеи 
зрушити кімінь з місця; н. собиріться зазбир- 
ітися; 
-вший (робитися) вже трбхи який [-й закис- 
іть вже трбхи кйслий], 0; 
НАЧИНАТЬСЯ (розпочинатися 0, (дощ +) 
зриві-, схбплю-, п. зароджу-, (- свята) захбди- 
ти [-ается пост захбдить піст]; 
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-йся що починається 0, готовий початися, пк 
новий, о. на початку, з початком [-я в три часб 
з п. о третій годгіні], гР одразу [-я после обеда 
одразу по обіді /к. по обіді/]; 
БАЧАТЬСЯ: и -алась катавасия і пішло і за¬ 
крутилося; 
-вшийся (вже) /розпочатий, фР започаткова¬ 
ний, затія-, 0. 

НАЧИНЯТЬ начиняти, фаршувйти; 
—й що /ми хто/ начиня 0, р-й нафаршувати, с-и 
/звиклий/ ф., фаршувальник, пк фаршувальний; 
-йся/-мй начиняний, фаршбва-, начиню-. 

начислений; (сума і дія) нарахбвання, (дія) 
нарахування; путбм -ия нараховуючи, фР нара- 
хбванням. 

НАЧИСЛЯТЬ нараховувати, налічу-, начгіслю-, 
запису- на рахунок /конто/; 
—й що /м" хто/ нараховує 0, с-и /звиклий/ нара¬ 
ховувати, зайнятий нарахбванням /нарахува-/, 
рахівник, пк = %, © нараховуючи; 
-йся/-ьій нараховуваний, налічу-, запису- на 
рахунок /конто/. 

НАЧИСТОТУ, НАЧИСТУЮ (відверто) як на 
духу; всб начистую усб до кргіхти. 
НАЧИЩАТЬ: н. дбчерна вичбрнювати; 

-й що /м" хто/ начшца, с-и начищати, з-й /зм-й, 
р-й/ начисти-, п" чистильний + %; 
-йся/-ьій начгіщуваний, (на чорно) вичорню-. 

НАШ: -ша берет! наша зверху! 
НАШЕПТЬІВАНИЕ шбпти, підшепти. 
НАШЕПТЬІВАТЬ фР набурмбчувати; 

—й = наушничающий; 
-ь«й нашіптуваний, натужу-, набурмбчу-. 

НАШЕСТВИЕ п° пбтопг. 
НАШИВ АНИЕ нашиття. 
НАШИВАТЬ: —й що їм" хто/ нашива, с-и наши¬ 
вати, нашивальник, пк нашивальний; -й запла¬ 
ти латач, латкар; 
-йся/-ьій нашиваний, пк нашивнйй /дк нашитий/. 

НАІІШШ ОВЬІВАТЬ п. (кого) накручувати, пі- 
д’кідж/у-; 
~й 1. що їм" хто/ нашпігбвує 0 + фаршируниц¬ 
ий, 2. що їм" хто/ ~ує, с-и ~увати, ~увач. 

БАШТАМПОВЬШ АТЬ > ШТАМПОВАТЬ. 
НАЩУПЬІВАТЬ намацувати, налапу-, мацати, 
лапа-, пф мац/-мац), лап/-лап); 
--Й що їм" хто/ намацує 0, з-й намацати, звикл¬ 
ий /с-и/ намацува-, мацькб, лапкб, лапун, ик= %. 
-йся/-ьш мацаний, лапа-, намацува-, налапу-. 

НА ЗЛ Е К'ГРИЗ б В ЬІВАТЬ > ЗЛЕКТРИЗОВ-. 
НАЯВУ о. білим днем, & вочевидь, п° унаяв. 
НАЯРИВАТЬ шкварити, (грати) гати-, смалй-, 
чисти-, різа-, стриг-, вишкварюва-, (оркестро- 
ю) тулумбаси-, (гопака) сади-, креса-, оддира-; 
—й = нажаривающий2. 

Н-ДА р.) мгу, умгу, тек-с, т-а-а-к, ок н-да. 

НЕ фР і + сГ [царь не возражйл цар і дозволив], 
годі [не купить /приобрестй, разьіскать, най¬ 
ти/ ни за какйе деньги гбді купити /придба-, ро- 
зшука-, знайти/ за грубі грбші /хай за які г./; не 
взять сйлой гбді взяти сйлою]; не гдб-нибудь, 
а нідб інде, як; не тогб фР не той [он не тогб... 
він не той...], кепський [дела не тогб кепські 
справи]; не до тогб не до соли; не смей! /лезь!, 
тронь! +/ зась!; не то... не то... чи то... чи то... 
НЕБЕЗЬІЗВЙСТНЬІЙ відомий усім, дббре у. в. 
НЕБЕРУЩИЙСЯ небраний, пк неберкйй. 
НЕБЕСНЬІЙ /- красу) знебавзятий. 
НЕБЛАГОВВДН/О (виглядати) уббго; 

~НЙ /- дії) темний, с. чбр-, (вигляд) убогий. 
НЕБЛАГОДАРНОСТЬ невдячливість, свиняч-. 
НЕБЛАГОДАРНЬІЙ свинуватий, невдачливий, 

і, невдячних /ж' -ниця/. 
НЕБЛАГОЗВУЧНЬШ /- мову) повстяний. 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЕ негаразди. 
НЕБЛАГОПОЛУЧН/О неладно, негаразд, окґ 
не слава Богу, (де) не все гаразд; 
~ЬІЙ фР непевний, /- родину) проблем-; н. в о- 
тношении чего загрбжений чим. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЬІЙ (кінець) нещасливий, 
недобрий. 

НЕБЛАГОРАЗУМНЬІЙ ок неслушний. 
НЕБЛАГОРОДНИЙ (вчинок) нелйцарський, не- 
козацький, (метал) чорний, недорогій. 
НЕБЛАГОТВОРНЬІЙ шкідливий. 
НЕБЛАТТНбЙ ж" фраєр, Сидір Полікарпович. 
НЕБО: попбсть пальцем в н. попасти пальцем 
у стелю; дбже небу жбрко аж пекло сміється. 

НЕБОЛЬШОЙ: н. руки невеликий [зло н. руки 
невелйке лихо]; с неболшйм з хвбстиком. 
НЕБРЕЖНО р. безуважно, (робити) на халтуру, 

(писати) на коліні, (казати) крізь зуба. 
НЕБРЕЖНОСТЬ: по -ти через недбальство. 
НЕБРЙТЬЕЙ: н., но во фрбке без штанів, але з 
краваткою. 
НЕБРОНЙРОВАЮІЬІЙ незарезервбваний. 
НЕБРОНИРОВАННЬІЙ к. безпанцерний. 
НЕБРОСКИЙ неефектний, неблисідічий. 
НЕБЬЮЩНЙСЯ що не бьєгься, пк неб’ючкгій, 
небиткий, вічний, міцнйй; -ееся стекло вічне 
шклб. 

НЕВАЖНЕЦКИ злецьки; 
НЕВАЖНЕЦКИЙ злецький, ненайкращий, (за¬ 
робіток) сякгій-такйй. 
НЕВАЖНО не страшно [бто н. це не с.], дарма 

[но н. та дарма!]; н., что... фР то нічого, що...; 
НЕВАЖНЬІЙ ненайкращий, ок не аж-аж; + 
НЕВАЖНЕЦКИЙ. 
НЕВЕДЕНИЕ незнаття. 
НЕВЕЖЕСТВЕННЬІЙ (неуцький) невігласький 
НЕВЕРНОСТЬ: супружеская н. скбки в гречку. 
НЕВЕРНЬІЙ (крок) хибний, помилковий. 
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НЕВЕРОЯТ/НО: зто н.! г. це не до подумання; 
~НЬІЙ: -ьім образом © хто б міг подумати?; 
-НЕЙШИЙ найнеймовірніший. 

НЕВЕРУЮЩИЙ ск невір- [земля -ующих не- 
вір-земля]. 

НЕВЕРЯЩИЙ невіра, неймовіра. 
НЕВЕСЕЛО о. не до сміху. 
НЕВЙСТКА синова; -ке в отмбстку щоб помс- 
тйтися, заради помсти. 

НЙВЕСТЬ: н. что /кто, где +/ не знати що /хто, 
де +/, хтбзна й що; ± НЕИЗВЕСТНО. 

НЕВЗГОДА незлагода; душевная н. душевна н.; 
НЕВЗГОДЬІ поневіряння, (життйві/ негаразди. 

НЕВЗИРАЯ: н. на без огляду на [н. на лйца б. 
о. на особу]; н. на то, что дарма що. 

НЕВЗНАЧАЙ мимохіть, д. незнарошне, з. не- 
знавнич. 

НЕВЗРАЧНОСТЬ некраса. 
НЕВЗРАЧНЬШ непривабливий, безбарвний, ся- 
кйй-такйй, о. сіро-негарний. 

НЕВЗЬІСКАТЕЛЬНЬІЙ (скромний) безамбіцій- 
ний, простесеньк-; 
НЕВЗЬІСКАТЕЛЬНОСТЬ простесень кість 0. 
НЕВИДИМИЙ (- мішень) закритий. 
НЕВЙДЯЩИЙ сліпий; (погляд) ок пустобкий. 
НЕВИННИЙ г. Богу духа винний. 
НЕВМЕНЯЕМЬІЙ пб неспбвна рбзуму, с. очма¬ 
нілий, фР безрозсудний [-ое состояние б. стан], 
ок■? не свій [стала -ой мов не своя стала]. 

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО невстрявання. 
НЕВМ ЕШИВ АЮЩИЙСЯ несхильний устрява¬ 
ти, безсторонній. 

НЕВМЕЩАЮЩИЙСЯ негбдний вмістйтися. 
НЕВНЕСЕНИЕ (грошей) неплата; н. в список 
незапис до спгіску. 

НЕВНИМ АНИЕ брак уваги. 
НЕВНИМАТЕЛЬНО (слухати) через верх; 
НЕВНИМАТЕЛЬНИЙ роззявкуватий. 

НЕВНЯТНО невтямно; 
НЕВНЯТНЬІЙ невтямний, нечіткгій 0, (крик) 
недорікий, (- мову) гі° повстянгій. 

НЕВОЕННЬІЙ цивільний; н. человек г. невій- 
ськовгік, ф. шпак. 

НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ неповорбтець. 
НЕВОЗВРАЩЕНИЕ (грошей) невіддання. 
НЕВОЗВРАЩЕНЧЕСТВО неповорбтство. 
НЕВОЗДЕРЖАННЬІЙ неповздфжливий, г. не- 
повстргімли-. 

НЕВОЗМЕСТЙМНЙ невідшкодбвний, г. (- згу¬ 
бу) невіджалува-. 

НЕВОЗМОЖНО фР годі [в противном случае 
н. бУдет інакше г. буде] н. вьідержать гбді 
/нема як/ витримати, © нема спасу; н. предста¬ 
вить не вкладається в голові; н. разобраться 
чорт ногу зломить; н. чтб-либо предприня'ть 
ф. хоч ґвалт іфичй. 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ок незмбга; до -сти до не¬ 
можливого. 

НЕВОЗМУТЙМ © гбді зворушити кого [судья' 
н. судщб г. з.]; 
НЕВОЗМУТЙМО (реагує) о. нбче ніде нічбго; 
НЕВОЗМУТЙМНЙ незворушливий,©невко- 
лупний, (спокій) крижаний, (- тишу) будуар-. 

НЕВОЗНАГРАДЙМЬІЙ невідцЯкуваний, невід- 
плачу-, г. невіджапу- [-ая потеря -на втрата]. 

НЕВОЗРАСТАЮЩИЙ незбільшуваний, фР за- 
морбже-. 

НЕВОЛИТЬ приневблювати, примушу- /з-/, си¬ 
лу-, поневблю-; 
—й що /м" хто/ сйлує 0, с-и неволити, приневб- 
лювач /по-/, © змушуючи, о. з наміром прине- 
вблити, ± принуждающий. 

НЕВОЛЬ/НО невласновїльно, © сам, сама, самб 
[рука н. потянулась рука сама потяглася]; 
~НЬІЙ ненавмисний, (необдума-) несвідбмий. 

НЕВООБРАЗЙМЬІЙ якого гбді уявйти, ф не- 
помисленний, неуявленний. 

Н ЕВООРУЖЕННЬІЙ з голими руками, фР гбл- 
ий [-ьім глйзом -им оком]. 

НЕВОСПЛАМ ЕНЯЮЩИЙСЯ незаймгістий. 
НЕВОСПОЛНЙ/МЬІЙ неоплатний, г. невіджа¬ 
лува- [-ая утрата -на втрата], (запас) вичерп-; 
-ОСТЬ г. гі° невіджапуваність 0. 

НЕВОСПРОИЗВОДЙМЬШ невідтворенний. 
НЕВОСТРЕБОВАННЬІЙ невідзйсканий, (баг¬ 
аж) невідібра-, (лист) незапйта-, невзятий. 

НЕВОЮЮЩИЙ о. незахбплений війнбю, не- 
втягнутий у війну, пк нев[й]тральний. 

НЕВРАЗУМгіТЕЛЬНЬІЙ невтгімливий /-мний/, 
невторбп-, о. що не держиться /ліпиться/ купи. 

НЕВРАЩАЮЩИЙСЯ безобертбвий. 
НЕВРЕДЙМ: цел/ьій/ и н. живий і здорб-; 
НЕВРЕДЙМЬІЙ фР незайманий. 

НЕВТЕРПЕЖ ок невтерпець, (кому) непосгідяч- 
ка бер б кого, кортить кого, заніколилось кому, 
о. не до вйтерпу. 

НЕВЬІ ЛИВ АЮІЦИЙСЯ невили/вкйй, ~вУщий. 
НЕВЬІНОСгіМ © гбді вгітримати кого [ребенок 
н. дитгінуг. в.]; 
НЕВЬІНОСЙМО о. до нестерпу, не до витер- 
пу; зто н. це гбді вйгримати; 
НЕВЬШОСЙМЬШ о. не до вйтерпу, (холод) 
собачий, якгій /якого/ гбді витримати. 

НЕВЬІПЛАЧЕННЬІЙ (борг) г. залбглий. 
НЕВЬІРАЗЙ/МО гбді вйсловити [бто н. це г. в.]; 

~МЬІЙ якгій гбді вйсловити, ф. я Вам /тобі/ не 
мбжу сказати якгій, к" невислбвнгій. 

НЕВЬЕРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ок безбарвність. 
НЕВЬІРАЗЙТЕЛЬНЬІЙ безбарвний. 
НЕВЬІСОКОМЕРНЬІЙ доступ/ливий, ~ний. 
НЕВЬІСПАВШИЙСЯ невиспаний. 
НЕВЬІСЬІПАНИЕ невгіспання [от -ия з н.]. 
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НЕВЬІСЬІХАЕМЬІЙ, НЕВЬІСЬІХАЮЩИЙ ок 
невисихущий, вічно мбкрий,. 
НЕГАТИВН/О: н. относйться негоже ставитися; 

~ЬГЙ негатйвний, негбжий, не позитгів-, негід-, 
негар-, незділий, ненайкращий, непутя-, недола¬ 
дний, недолугий, кепський, непутній, негарізд- 
ний; (не лише м.) від’йм-; (вислід) протилеж- о- 
чікуваному, маловіж-, малознач-, безуспіш-, по¬ 
ганенький, не такгій, як гаділося; (- дії) неспри¬ 
ятливий, шкідлй-; (факт) не[мало]привабли-, з- 
й відірутити, недореч-, неподбб-, тім-, неба- 
жа-, безкбрис-; (відпис) запереч-; (відгук) нес- 
хвіль-, неприхйль-; © несимпатич-, неправед-, 
многогріш-, непоряд-, відразливий; & сто4. 

НЕГАТИВЬІ (чогось) тіні, вади, (неполадки) не- 
гараздй. 
НЕГДЕ: будет н, не буде де; кому н. лечь + хто 
не має де лягти +. 

НЕГЙБКИЙ з" дубовий, (Твердо/кім’ятій. 
НЕГЛАСНО за закритими дверйма, при закри¬ 
тих дверях. 

НЕГЛАСНОСТЬ: н. личной жйзни привітність. 
НЕГЛИЖИРОВАТЬ нехтувати, легковажи-; 

—й що /м" хто/ нбхтує 0, с-и /схильний/ легкова¬ 
жити, з-й злегковажи-, пк легковажний. 

НЕГНИЮЩИЙ ск негнйй- [-ее дерево негний- 
дерево]. 
НЕГНУЩИЙСЯ негнуч/кйй, ~ий, непохильний. 
НЕГбДНЬІЙ: н. к употреблению нездалий; -ьіе 
србдства незділі засоби. 

НЕГОДОВАНИЕ фР лють [кипіть от -ия давгі- 
тися з люті]. 

НЕГОДОВАТЬ оборюватися, паліти /кипі-/ гні¬ 
вом /лкіттю/, гнівати (ся/; 
—й що ІлР хто/ обурююється 0, с-и п. г., обуре¬ 
ний, розгніва-, пк гнівний, о. повен гніву /обу¬ 
рення/, з обуренням. 

НЕГОДЯЩИЙСЯ: н. к употреблению невжит- 
кбвий, ф. незділий. 

НЕГРЕЮЩИЙ нездітний гріти, неогрівущий, д. 
негріючий, ск негрій [негрійдуша]. 

НЕДХВНИЙ ок допірішній, (факт) свіжий; с 
-них пор знедівна /від-/, д. нездйв-; 
НЕДХВНУО ок свіжо [н. засеянньїй с. засіян¬ 
ий]; & ~ечко; совсем н. зовсім учбра /ще з. у./. 

НЕДАЛЕКИЙ © нехитрий, туманувітий; в -ом 
пропілом ще збвсім недівно. 

НЕДАЛЬНОВЙДНЬШ вузькозбрий. 
НЕДВИЖЙМО (сидіти) гриббм, кіменем; 
НЕДВЙЖЙМЬІЙ фР мертвий; недвижймое и- 
мущество нерухбмість; 
НЕ ДВИЖИМ ОСТЬ стан спбкою ббзрух, мбр- 
тва точка, 0. 

НЕДВУ СМЬІС ЛЕННЬІЙ однознічний. 
НЕДЕЙСТВУЮЩИЙ недійовий, неактгівний, 
неефекгйв-, мбртвий, нерухомий, не в ходу, не¬ 

здітний діяти, ю нечгінний. 
НЕДЕФОРМЙРУЮЩИЙ бездеформаційний, 

рк зеродеформацій-. 
НЕ ДЕ ЛЯ: с будутцей -ли з неділі (як зо дня); че¬ 

рез -лю за тиждень. 
НЕДОБРОЖЕЛХТЕЛЬ злозйчливець. 
ИЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЬІЙ злозйчливий. 
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВОВАТЬ, НЕДОБ- 
РОХОТСТВОВ- злозгічити; 
—й що /мн хто/ злозгічить 0, готбвий утопйти в 
ложці води, злозйчливець /недобро-/, злоби¬ 
тель, пк недоброзгічливий /зло-/. 

НЕДОБРОКХЧЕСТВЕННЬІЙ к. неякісний. 
НЕДОВЕРЧИВЬІЙ підозріливий, як і. маловір. 
НЕДОВЕРЯЮЩИЙ недовірливий, підозріли-, 
недовіркуватий, (кому) сповнений недовіри до 
кого. 
НЕДОВЕИІИВАТЬ недоваж/увати; 

—й що /м" хто/ ~ує, не без того, щоб ~ити, с-и 
/звиклий, мійстер/ недовіжува-. 

НЕДОВОЛЬНЬІЙ гд незаспокбєний. 
НЕДОВЬШОЛНЯТЬ недовикбн/увати; 

—й що /м“ хто/ ~ує, ~івець, © недовикбнуючи. 
НЕДОГОВАРИВАТЬ ± ЗАМАЛЧИВАТЬ; 

—й що /м" хто/ недоговбрює 0, схгільний недо¬ 
мовляти, р-й промбвча-, недомбва, пк = %, © 
недоговорюючи; 
-йся/-ьійнедомбвлюваний,недоговбр- 0. 
НЕДОДАВАТЬ: —й що /з/ хто/ -дай, з-й ~діти, 
пк недодавущий, © -даючи, вічно з недодічею. 

НЕДОДЕЛАННЬІЙ п. недовірений, недопече-, 
© шйбздик. 

НЕДОДЕЛЬІВА'ГЬ: —й що /м" хто/ недоробля', 
звиклий недоробляти, і. ок недорбба. 
НЕДОЕДАНИЕ г. недоживлення. 
НЕДОЕДАТЬ: —й що ІмИ хто/ недоїді, ненаідж- 
ений, вічно голбд-, г. недожйвле-, і. доходяга, 
здохляк, пк зголоднілий. 

НЕДОЗРЕВХТЬ: -й що недостигі 0, не з-й до¬ 
зріти. 

НЕДОЗРЕЛЬІЙ: -ьім гР нідзелень [горбх убра¬ 
ли -ьім горбх зібрали н.]. 

НЕДОЙМКА залеглість; н. по налбгам подат¬ 
кова з.; 
НЕДОЙМКИ д. небплатки. 
НЕ ДО ЙМ ОЧНИЙ рв залеглости; н. процент 
відсоток на залеглість /від залеглости/. 
НЕДОКВАСИВІІШЙСЯ ск -недбквас [-ееся яб- 
локо яблуко-недбквас]. 

НЕДОКбС (місце) бгривок. 
НЕДОКУРОК ф. бичок. 
НЕДбЛГА: и вся н. і вся рйдість, оці й усе; вот 
и вся н. от і вся /оце й усі/ музика. 

НЕДОЛГОВЕЧНЬШ короткотривілий. 
НЕДОЛИВАТЬ: —й що їм" хто/ недоливі, с-и 

/звиклий/ недоливіти, і. недоливіха. 
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НЕДОЛЮБЛИВАТЬ (кого) неполюбляти, не 
симпатизува- кому, 
—й що М хто/ неполюбля 0, пк неприхильний 
до, о. з антипатією до, без симпатії до. 

НЕДОМЕРИВАТЬ: —й що /лР хто/ недомірює, 
мастак недомірювати, схильний недоміряти. 

НЕДОМОГАТЬ нездужати, слабува-, недугува-; 
--й що їм" хто/ слабує 0, пк нездужалий, нездо¬ 
ровий, р. болящий, о. трохи /легко/ хвбрий, з 
легкою слабістю, © слабуючи, занедужавши. 

НЕДОМОЛВКА недбсказ. 
НЕДОМЬІСЛИЕ фР нерозум [по -ию через н.]. 
НЕДОНбСОК недорід ЖІНОЧИЙ. 

НЕДООСЧАСТЛЙВЛЕННЬІЙ недоощаслив- 
лелений. 

НЕДООЦЕНИВАТЬ недоцінювати, легковажи¬ 
ла з-/ що; 
—й що /лі" хто/ недоцінює 0, нез-й оцінити, пк ле¬ 
гковаж-, © недоцінюючи, ± пренебрегающий; 
-йся/-ьій недо/р/цінюваний, легковаже-. 

НЕДОПЛА/ЧИВАТЬ: —й що їм" хто/ ~чує, зви¬ 
клий ~чувати, недоплатій, -^тник, пк = %; 
-йся/-ьій недоплачуваний. 

НЕДОПОЛУЧАТЬ недо/бирати /к" -одержува-/; 
—й що /м" хто/ недобира 0, звщший недобира¬ 
ти, готовий недобрй-, о. з недобором; 
-ьій недобгіраний, недоодержуй-. 

НЕДОПОЛУЧЕНИЕ недобір. 
НЕДОПОНИМАТЬ недо/мйслювалі, недолім-, 
недоусвідбм-, недохбп-; 
—й що /м" хто/ -тймлює 0, пк недотепний, -тям- 
куватий, недорозумака, о. з недохватом; 
-ающе -тямкувато, баранкува-, (глядіти) непо- 
розуміло, о. як теля на сороку, © не розуміючи; 
-бій недотямлюваний, недоусвідбм-, недомйс-. 

НЕДОПУСТИМИЙ ок недозволенний. 
НЕДОПУЩЕННЕ недбпуск. 
НЕДО/РАБАтЬІВАТЬ -рбблювати, -працьбву-; 

—й що !мИ хто/ ~рбблює 0, звйкпий /схильний/ 
-рбблювати, недорбблювач, о. з недорббкою; 
-йся/ньш недопрацьовуваний, недорбблю-. 

НЕДОРАЗВИТЬІЙ ф. молокосбсний. 
НЕДОРАЗУМЕНИЕ ок заковйка; зто н. ©ев цей 
ще мені [Ах, зто н. X.! Ах, цей ще мені X.!]; 
НЕДОРАЗУМЕНИЯ (з чим) г. непогодження. 

НЕДОРОГОЙ (ціною) поцінний. 
НЕДОСЙЖИВАТЬ: --Й що !м“ хто/ недосгідасує, 
нез-й досидіти, ск недосиди- [недосидй-птах], ©. 
НЕДОСКАЗЬІВАТЬ > НЕДОГОВАРИВАТЬ. 
НЕДОСЛУШИВАТЬ: —й що /мн хто/ недослух¬ 
ує, нез-й дослухати, недбслух, © недослухуючи. 
НЕДОСМОТРЕННЬІЙ недоглянутий. 
НЕДОСТАВАТЬ не ставати /вистачй-/, бракува-, 
брйкну-, дк забракну-; 
—й що йогб бракує 0, забраклий, (- гроші) роз- 
траче-, пк відсутній, потрібний [для поповне¬ 

ння), необхід-, належ- до недостачі; -ая сумма 
сума недостачі; 
НЕДОСТАТЬ (тку пф) забракнути; недостало 
сил забракло сил. 

НЕДОСТАТОК: ни в чем ему нет -ка усе йому 
[й)є; 
НЕДОСТАТКИ (чиї) слабкі місця, слабкі /тем¬ 
ні/ сторони. 
НЕДОСТАТОЧНО недбсить, ок міпо, скупо; 
НЕДОСТАТОЧНЬІЙ (харч) мізбрний. 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ п° недбсйт 0. 
НЕДОСТИЖЙМ © гбді досяглі [рекбрд н. ре¬ 
корду г.д.]; 
НЕДОСТИЖЙМО зто -мо цього г. д. 

НЕДОСТУПНИЙ: н. хто високі пороги у кого, 
гд недоступленний; н. взбру недозримий. 

НЕДОСУГ я' ніколи [такбй н. таке н.]. 
НЕДОСЧИТЬГОАТЬ недолічувати, недорахбв-; 

—й що /мн хто/ недолічує 0, звиклий /схйльний/ 
недолічувати, з-й недорахує^-, пк= %; 
-бій недорахбвуваний, недолічу-; 
НЕДОСЧЙТЬГОАТЬСЯ фР виявляти втрату 
/нестачу/, засвідчува- втрату, втрача-; 0; 
-йся 1. що /м“ хто/ недолічується 0, недолічува- 
ний, недорахбв-, схйль- /звйкпий/ недолічувати¬ 
ся, з-й недорахува-, 2. що Імн хто/ виявля втра¬ 
ту 0, з-й виявити в., © засвідчуючи втрату; 
НЕДОСЧИТАТЬСЯ фР упевнитися у втраті 0; 
-вшийся б. 

НЕДОСЬШАНИЕ недосип. 
НЕДОСИПАТЬ (ніч) не досипля- /висиплятися/; 

—й 1. що /м“ хто/ недосипля 0, звиклий недоси¬ 
пляти, вічно недоспаний, 2. що /м" хто/ недо- 
сипа, звйкпий недосипати, недосипайло. 

НЕДОСЯГАЕМОСТЬ о. заббрійність. 
НЕДОСЯГАЕМЬІЙ недосяжний, ок заббрій-, не- 
досяганний; и. для взбра недозрймий. 

НЕДОТЕПА д. недорайда, недоравда. 
НЕДОУМЕВАТЬ не могтй вгій- з дйва [я -£п я 
не міг в. з д.], не могти зрозумі-, розводи- рука¬ 
ми, дивом дивува-, дивуватися, чуду-, г. зумі-; 
-й що Ім“ хто/ не може в. з д. 0, нез-й в. з д., 
здивбваний, зачудб-, спантеличений, розгубле-, 
збентбже-, збйтий з пантелйку, нез-й зрозумілі; 
-ающе баранкувато, збентежено 0, о. як теля на 
сорбку, © розвівши руками, (глядіти) непоро- 
зуміло + недопонимающе. 

НЕДОУМЕНИЕ спантелйчення. 
НЕДОУМЕННО (глядіти) = недоумевающе. 
НЕДО^ЧИ/ВАТЬСЯ недоучуватися, недовча-; 
НЕДОУЧИТЬСЯ: -шийся що недовчйвся, не- 
довчений, і. недоук. 

НЕДОУЧКА ж1 гР" недбучка. 
НЕДРЕМЛЮЩИЙ ок безсонний, недріман-. 
НЕДРУГИ мн рк недрузі. 
НЕДУРСТВЕННО / НЬІЙ/ ок незлецьки /-кий/. 
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знбтно /-ний/, фР може бути. 
НЕДЮЖИННЬІЙ ок небуденний. 
НЕЖДАННО/-НЕГАДАННО ніби з неба впало; 

—НЕГАДАННЬІЙ ніби з неба впав. 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ & недбсит 
НЕЖДАННЬІЙ > НЕОЖИДАННЬІЙ. 
НЕЖЕНКА ок пещенець, г. теплюх 
НЕЖИЛОЙ ок незамешкалий. 
НЕЖИТЬ пестити, голуби-, милувб-, ніжи-, /ди¬ 
тя/ маза-; 
—й що/лі" хто/ніжить 0, сповнений ніжности, пк 
пестливий, голублй-, пестій, милувальник, о. з 
ніжністю; -й взор (край) сповнений краси; -й 
слух //осо/ милозвуч-; 
ИЗНЕЖИТЬ розманіжити 0. 

НЕЖИТЬСЯ виніжуватися, пести-, раювати, ро¬ 
зкоту-, (в перинах) жирува-, (у парі) голубити¬ 
ся; ± БЛАЖЕНСТВОВАТЬ; 
-йся що /м" хто/ виніжується 0, виніжуваний, с- 
и виніжуватися, охочий до пестощів + НЕЖЕ¬ 
НКА; 
ИЗНЙЖИТЬСЯ г. зделікатні- (як жінка/ 0. 

НЕЖНИЧАНЬЕ любощі. 
НЕЖНИЧАТЬ упадати коло /лицятися до/ кого, 
милува-, голуби-, ок ніжи-, панька- + НЕЖИТЬ; 
--й 1. ухаживающий, 2. що /м" хто/ милується 
0, розманіжений, охочий до любощів + нежа- 
щий. 

НЙЖНОСТЬ ок лагідь; 
НЕЖНОСТИ ок ніжнбти. 

НЕЖНЬІЙ ніжний, (тепличний) тендіт-; 
НЕЖНЕЙШИЙ ніжнісінький, претендітний, 
преніж-, найтендітн(1щ)ий, найніжн/іщ/ий. 

НЕЗАВИДНИЙ непривабливий, не вартий зазд¬ 
рощів, невідрадний [-ое положение -не стано¬ 
вище]. 

НЕЗАВЙСИМО: н. от чего без огляду на що; н. 
от кого хоче того хто,чя ні; 
НЕЗАВЙСИМЬІЙ (жанр) автономний; бьіть 
-мьім мати вільну руку, не заяежа- не від кого. 

НЕЗАВЙСЯЩИЙ незалежний, самостій-, неуза- 
лЄжнє-, непідпорядкбва- нікому, о. без жодної 
залежносте; н. от чего пк непов’язаний з чим. 

НЕЗАЖИВАЮЩИЙ що не гоїться, незагойний. 
НЕЗАИШЕРЕСбВАННЬШ (зиском) безінте- 
ресбвний. 

НЕЗАКОННОРОЖДЕННЬІЙ дитя люббви, по¬ 
зашлюбний /не-/, гіригулян-, безкоровай-, к" не- 
законно/на/рбдже-, незакбн-, в. байстркЗк. 

НЕЗАКРЬШАЮЩИЙСЯ (- рану) незагойний, 
(сейф, хід) стало відкритий /відчйнений/. 

НЕЗАКРЬІТНЙ: бьіть -ьім г. стояти бтвором 
[калитка -та хвіртка стоїть о.]. 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО фР прожогом, мерщій. 
НЕЗАМЕНЙМ юно годі замінити кого [шеф н. 
шефа г. з.]; 

НЕЗАМЕНЙМЬІЙ ок незаступгімий, незамінЄн- 
ний, незаступлЄн-, о. кого годі замінити. 

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ вічно талий /розмЄрз-/, не- 
замерзущий. 

НЕЗАМЕТНО ок незавважно, о. як тінь. 
НЕЗАМЕТНЬІЙ ок непростЄжений. 

НЕЗАМЕЧЕННЬІЙ недобачений, г. переднє-. 
НЕЗАНЯТЬІЙ ок вільний, гулйщий. 
НЕЗАПАМЯТНЬІЙ ок непам’ятнгій; -не Бреме¬ 
на' забуті /непам’ятні/ часи, правіки; с -ьіх Бре¬ 
мен ок споконвіку, спервові-, з правіків, з-пЄ- 
ред віків; в -ьіе временй окґ давно, ой, давнд. 

НЕЗАПРАВЛЕННЬІЙ (харч) ж" непідбйтай. 
НЕЗАПЯТНАШШЙ ок несплямлений. 
НЕЗАТЕЙЛИВЬІЙ о" сякгій-такгій. 
НЕЗАТИХАЮЩИЙ (біль) сталий, (- пульсавію) 
безперервний, /- бурю) і далі лк5тий /шалений/, 
(гамір) і далі гучний /гомінкйй, галаслгівий/. 

НЕЗАТРЕБОВАННЬІЙ (багаж) незабраний, 
невідібра-, незапгіта-, (акт) з. невйправле-. 
НЕЗАТУХАЮЩИЙ незагасущий, невгасу- [-щи- 
е колебанил -ущі коливання]. 

НЕЗАУРЯДНМЙ непересічний, неординар-, з. 
нєшпЄт-, (автор) видатний, фР хіба ж такий [я 
пронвил -ую лбвкость я виказав х. ж т. сприт]. 

НЕЗАХОДЯЩИЙ що не заходить, (- сонце) не- 
заходимий, беззахідній. 

НЕЗАЩИЩІННЬІЙ ок безборднний, відкритий 
всім вітрам, о. як горбх при дорбзі; 
НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ ок безборбннісгь 0. 

НЕЗДОРОВЬІЙ (клімат) шкідяйвий. 
НЕЗЕМНОЙ о. не від світу цього. 
НЕЗЛОПАМЯТНЬІЙ з. незлопбмний. 
НЕЗН АКОМЕЦЬ н1 чужйк. 
НЕЗНАКОМЬІЙ о. /людина/ з вулиці; 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЬІЙ незначущий, дрібнгій, не- 

знач-, другоряд-, (гріх) несерйбз-, (крен) мізбр-, 
(ринок) благенький, фР ніякий [рана була ніяка]. 

НЕЗНАЮЩИЙ що не знає, необізнаний, пк тЄм- 
ний, недосвідче-, нєкомпєтЄнт-, нетямущий, не 
в курсі, без знаття; н. нроисходящего не в кур¬ 
сі подій. 

НЕЗЬІБЛЕМ фР годі похитнути [дружба -ма 
дружбу г. п.]; 
НЕЗЬШЛЕМЬІЙ ок несхйтний, когб г. п. 

НЕИЗБЕЖНЬШ г. невідклгічний, рк невідвер- 
нЄн-, фР фаталь-, непозбутній; 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ г. невідклйчність 0. 
НЕИЗБЬІВНЬІЙ непозбутній, незникбмий, вічн- 
тривблий, нетлінний, (борг) невилаз-, (- тугу) г. 
невідклич-. 

НЕИЗВЙДАННЬІЙ неспізнаний, (етап) непрб- 
йде-; -ниє діли рк далекі далекості. 

НЕИЗВЕСТНО ок чи й [н. бьіли ли чи й були]; 
хтбзна, ббзна, бог /святйй/ йогб знає [н. кто 
ббзна хто, б. й. з., хто], хто йогб знає, біда знає 
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[н. откуда біді знає звідки]; н. кто /как, где, 
куда +/ незнати хто /як, де, кудгі +/, хтозна-хто 
/-як, -де, -куди +/; н. откуда /е каки'х нор, до 
какйх пор/ ббзна звідки /відколи, дб/пб/ки/; 
НЕИЗВЕСТНЬІЙ: -ная область (знань) ж. 
чужі парафія; -ьім образом не знати як. 

НЕИЗВЕСТНОСТЬ я' невідоме, незнано [из -ти 
з незнана], п° невідь, г. несвідомість; покрьіт- 
ьій мраком -ти повитий мрякою таємничосте. 

НЕИЗВЛЕКАЕМЬІЙ (- міну) безпід’ємний, без- 
витяжнгій, (корінь) м. недобувнйй. 

НЕИЗГЛАДЙМЬІЙ (слід) невитравний. 
Н ЕИЗ Л ЕЧЙМ /ЬІ Йі: н. кто годі вилікувати ко¬ 
го [больнбй н. хворого г. в.]; болезнь -йма 
хворббу г. в.; 
НЕИЗЛЕЧИМЬШ (хворий) ок безнадійний, не- 
вилікува-, невилікбвува-. 

НЕИЗМЕНЧИВМЙ, НЕИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ 
незмінний. 

Н ЕИЗМЕРИМ (ЬШ) ф? годі виміряти [урбн н. 
шкоду г. в.]; 
НЕИЗМЕРИМО ох безмірно; 
НЕИЗМЕРЙМЬІЙ незміренний, безмір- [-ая 
даль -на далеч], необмірнйй. 

НЕИЗРЕЧИМЬІЙ ох невисловленний. 
НЕИМЕНИЕ: за -ием ок не маючи /мавша/, бо 
нема; за -ием врбмени бо нема часу, за ніколь- 
ством; за -ием гербовбй, пишем на простбй 
на безриб’ї і рак ргіба, у степу і хрущ м’ясо. 

НЕИМОВЕРНО (злий) ок страшно, (злитися) 
аж-аж-аж, що аж, (злий) яких мало; 
НЕИМОВЕРНЬІЙ (факт) г. несотворенний, 
(мороз) страшний, нестерпучий, ок неспогад- 
шій, неуявлен-. 

НЕИМУЩИЙ ох нестатечний. 
НЕИСКОРЕНЙМ/Р/ фР годі викоренити [зло 

-мо зло г. в., злу нема переводу]; 
НЕИСКОРЕНИМЬІЙ невитравний, о. що йо¬ 
го годі вйкоренити. 

НЕИСКРЕННОСТЬ (у голосі) фальшгіва нотка. 
НЕИСКУПЙМЬІЙ (гріх) неспокутнйй, смерт-, 
неспокутен-, непрощен-, неспокутува-, д. неспа- 
сен- неспокутній, незамолймий, у? неспокутй-. 
ШШСКУШЕШШЙ ок не спокушений, ф. неби¬ 
тий, зелений. 

НЕИСПОВЕДЙМЬІЙ ок недослідимий, незбаг¬ 
ненний, що його гбді збагнути [-мьі путні Гос- 
пбдни Ббжі дороги гбді збагнути, Ббжі дорбги 
недослідймі]. 

НЕИСПОЛ НИВ ШИЙСЯ (сон) несправджений. 
НЕ И С ПОЛ НИМ ЬІЙ нереальний, нереалістйч-. 
НЕИСПОЛНЙТЕЛЬНЬІЙ ок незапопбдливий, 
неслужборевний, і. неслужбі[и]ст. 

НЕИСПОЛЬЗУЕМЬІЙ ок мертвий [н. фонд м. 
фонд]. 
НЕИСПОРЧЕННЬІЙ (душею) незббчений. 

НЕИСПРАВЙМ(ЬІЙ/: її. кто гбді вйправити 
кого [он н. йогб г. в.]. 

НЕИСПРАВНЬІЙ ок зіпсутий, зіпсований, не- 
направле-, © недбалий. 
НЕИСПРАВНОСТЬ (чого) дефбіст, (кого) нед¬ 
балість 0. 

НЕИСІІЬІТАН НЬІЙ незазнаний, ок непізна-, 
незасмакбваний, пк непізнанний. 

НЕИССЯКАЕММЙ (- сили) невиснажний (зап¬ 
ас) з. безвивбд- /безпере-/; н. неточніїк золоте 
дно, клондййк. 

НЕЙСТОВО (кричати +) не своїм голосом; 
НЕЙСТОВЬШ ок нестямливий, фанатйчний, 
божевіль-, о. сам не свій. 
НЕЙСТОВСТВО несамовйття 0, (звуків) буйнб- 
вище; впасть в н. розлютіти, розсатані-, знеса- 
мовгіті-, 0; впавший в н. знесамовитілий, роз¬ 
сатані-, розшалі-, розлюті-, оскажені-, 0. 

НЕЙСТОВСТВОВАТЬ шал/ен/іти, ок несамов¬ 
иті-, пасіюва- фанаті-, (стихії) розвйхрюватися; 
--й що /м“ хто/ шаліє, сповнений шалу, охбпяе- 
шалом, щораз несамовйтіший, несамовгітий, 
шалений, скаже-, нестям-, оскаженілий, розша¬ 
лі-, п° багатоша-, стоша-, (океан) розбуя-, © 
шаліючи, +/± НЕИСТОВЬІЙ; 
-вший що несамовгітів 0,0. 

НЕИСТРЕБЙМО о* невигубно; 
НЕИСТРЕБЙМЬІЙ невитравний, неубієн- 0. 

НЕИ СЧЕЗАЮ ЩИЙ всеприсутній. 
НЕИСЧЕРПАЕМ/ЬІЙ/: запас н. запас гбді вй- 
черпати; 
НЕИСЧЕРПАЕМЬІЙ ох невичерпйнний; н. ис- 
тбчник золотб дно, о. клондайк. 

НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ ок знешкоджувати; 
—й що /м" хто/ нев[й]тралізує 0, з-й знешкбди- 
ти, для знешкбдження, зайнятий -ям, пх ней- 
[в]тралізадійний + %; 
-йся/-ьій нев[й]тралізбваний, знешкбджу-. 

НЕЙТРАЛ ИТЕТ фР невтручання. 
НЕКАЗЙСТЬІЙ ох затрушений, жалюгід-, непа- 
рад-, ф. не дуже дуже. 

БОЕЖИЙ ок такйй собі. 
НЙКОГДА1: н. дохнуть ніколи й угбру глянути 

/і нбса втерти/. 
НЙКОГДА5 ох отб колйсь [как н. як ото колйсь]. 
НЕКОНТАКТНЬІЙ (детонатор) безконтакт¬ 
ний, © неартіль-, некомпанійський. 

НЕКОНЧАЮЩИЙСЯ сх безкрай- [н. путь без¬ 
край-дорога]. 

НЕКОРРЕКТНМЙ © неджентлменський. 
НЕКОРЬІСТОЛЮБЙВЬІЙ незажерливийй, не- 
пожадли-, безкорйели-. 

НЕКОРЯЩИЙСЯ непокірливий. 
НЕКОТОРЬІЙ: в -ом смьісле сказати б; -ьіе из 
нас поодинбкі з нас; уже с -мх пор г. вже від 
довшого часу; -мм образом якось, фФ якоюсь 
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мірою; и -рьіе другеє і ще деякі /дехто/. 
НЕКРАСЙВ (ЬІЙ): н. лицбм негарний на вид. 
НЕКРАСЯЩИЙСЯ некрасивий. 
НЕЛАДЕН будь тьі н.! щоб ти скис!, цур, дур¬ 
ню, і масла грудка!; будь он н.! хай йому грець 
/цур, хрін/!, цур йому!, гори він ясним вогнем!, 
нехай він скйсне!; 
НЕЛАДНО: тут что-то н. тут щось не так; 
будь оно' -дно! хай воно згорить!, хай йому вся¬ 
чина!. 

НЕЛАДЬІ мн (неполадки) негаразди. 
НЕЛЕГАЛЬНИЙ у. незаконний, заборонений. 
НЕЛЕГКАЯ фР нечиста сйла [н. принесла н. с. 
нагнала]. 

НЕЛЕГКО ок непросто. 
НЕЛЕПО (сказати) о. ні приплів, ні прилатав, ні 
пришити, ні прилати; 
НЕ ЛЕПЬІЙ несосвітенний, неприторе- Ід. -тво- 
р6-І фР незруч- [в -ом положйнии в -ому стано¬ 
вищі, ні в сих ні в тих, як собака в човні]; 
НЕЛЕПЕЙШИЙ найбезглуздіший, безглузді- 
сінький, дикісі-; 
НЕЛЕПОСТЬ ок несосвітенність 0, фР недо¬ 
речність, кйзна-що, півтора людського. 

НЕЛИНЯЮЩИЙ ск нелиняй- [-его красного 
цвета нелиняй-червбний]. 

НЕЛИЦЕПРИЯТСТВОВАТЬ не зважати на 
особу, бути безстороннім; 
—й що /лі" хто/ не зважа на особу 0, безсторонн¬ 
ій, неупереджений, справедлгівий. 
НЕЛЙШНЕ фР не від речі [н. будет /вспбмнить 

+/ не від речі буде /згадати +/]. 
НЕЛОВКИЙ гі° недолугий; (- мовчанку +) об¬ 
тяжливий; в -ом положений ні в сих ні в тих. 

НЕЛУКАВИЙ о. простий серцем. 
НЕЛЬЗЯ ок зась! [що попові можна, то дяку - 
зась!]; н. сказйть, что не те, щоб [н. с., ч. я 
пил не те, щ. я пив]; н. сказа'ть, чтббьі не те, 
щоб не [н. с., ч. не ел не те, щоб не їв]; как н. 
лучше як не може бути краще; н. никбим о'б- 
разом нема як. 

НЕЛЮБЕЗНО (відповідати) крізь зуби. 
НЕЛЮБИМИЙ ок нелкіблений. 
НЕЛЮДИМ о* понура, безлюдок. 
НЕМАЛОВАЖ/НО фР не що-нЄбудь; 

~НЬІЙ не якйй-нЄбудь /якгійсь /гам)/. 
НЕМАЛИЙ фР он який [достиг -мх лет вбився 
в он які літі]; 

НЕМЕДЛЕННО, НЕМЕДЛЯ о. в цю хвилину, 
фР мерщій, без зволікань, одразу, з порога, окґ 
притьмом. 

НЕМЕРКНУЩИЙ з. невечірній, в. невгасущий, 
/- славу) невмиру-. 

НЕМЕТЬ німіти, губгі- мбву, прокбвтува- язи¬ 
к/а), (- руки-ноги) терпну-, затерпа-, млі-, замлі- 
ва-,закляка-, завмира-; н. от удивлЄния не мог¬ 

ти вгій- з дйва; 
—й 1. що їм" хто/ німіє 0, майже німий, напівні- 
мгій, пбйманий німотою, ще трохи й зовсім ні- 
мйй, (- гіч) огбрта- тишею, фР /мало не/ заніміл¬ 
ий, 2. що тбрпне 0, напівзатерплий, напівзамлі-, 
напівзаціп-, напівзавмер-; 
ЗАНЕМЕТЬ: -вший затерплий /о-/, замлі-, за- 
німі- 0, +/± оцепеневший; 
ОНЕМЕТЬ остовпіти, завмер-, заціпені-, заду- 
бі-, заклякну-, зашкарубну-, закоцюбну-, замлі-, 
замовкну- навіки. 

НЕМИГАЮЩЕ некліпно, неблим-, незмйг-, не- 
змигливо; 
НЕМИГАЮЩИЙ неморгучий 0; -им взгля'- 
дом некліпно. 

НЕМИЛОСЕРДНО (н. пекти) страшбнно. 
НЕМИЛИЙ НЕЛЮБИЙ, г небажаний, неприєм-' 
НЕМИНУЕМЬІЙ г. Невідкличний. 
НЕМНОГО (розуміти) ок мало що; 
НЕМНОГИЙ: за -им останбвка дрібниці бра¬ 
кує; в -их словах кількома словами; 
НЕМНОГИЕ: бчень н. дуже мало хто, лічені 
пальцями. 

НЕМНОГОРЕЧЙВЬІЙ о. скупий на слова. 
НЕМОЩНЬІЙ нездолящий, нг дохлякуватий. 
НЕМЬІСЛИМ © годі й думати про [победа -ма 
про перемогу г. й д.] 
НЕМЬІСЛИМО г. не до подУмання, фР годі 
[н. достать г. дістати]; 
НЕМЬІСЛИМЬІЙ фР неможливий. 
НЕМЬІСЛЯЩИЙ нез-й мислити, безголбвий, 
бездумний, безмисленний. 

НЕНАВИДЕТЬ ненавидіти сповнюватися нена- 
вити; н. всбми фйбрами души бути готовим 
з’їсти живцем /втопити в лбжці води/; 
—й що /м" хто/ ненавидить 0, запалений ненави¬ 
стю, сповнений ненависте, ненбвисншс, ненави- 
да, ненавидець, пк ненавидний, ненавис-, антаг- 
оністйч-, ненавйсливий, о. з ненавистю в серці 
/в очах/; -й всеми печенками /фйбрами душй/ 
готовий з’їсти живцем /втопй- в лбжці води/; 
-имьій ненавиджений; 
ВОЗНЕНАВЙДЕННЬІЙ зненавиджений. 

НЕНАВЙСГНЬІЙ: ставший -ьім зненавиджений. 
НЕНАВИСТЬ о. чорна злбба. 
НЕНАДЕЖНО о. білими ниткбми шйго; 
НЕНАДЕЖНЬШ о. крихкйй, солом’яний 0. 

НЕНАДОБНОСТЬ & нікомунепотрібність. 
НЕНАЕДАЮЩИЙСЯ що не наїдається, ніколи 
не ситий, пк ненаситний, ненатлен-, вічно голо- 
д-, ненйтлий, і. ненажеря. 

НЕНАЛЮБЙВШИЙСЯ неналюблений. 
НЕНАРОКОМ так собі [н. посмотреть т. с. по- 
дивйтися] 

НЕНАРУШЕННЬІЙ незрушений /непо-/ 0. 
НЕНАСЙЛЬСТВЕННЬІЙ /- смерть) свій [пб- 
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мер -ой смбртью вмер своєю смЄртк>]. 
НЕНАСТЬЕ фР плюта, о. дощові годйна; на¬ 

ступило н. занегодилось. 
НЕНАСЬІТНЬІЙ невсигенний, гд їстовгітий. 
НЕНАХОДЧИ ВЬІЙ фР непорадливий. 
НЕНОРМАЛЬНИЙ о. з-за рогу мішком прибгі- 
тий, (дивакуватий) з" бзікуватий, г. бзйкнутай. 

НЕНОРМАТИВНИЙ: -ая лексика ненорматив. 
НЕНУЖНЬІЙ фР безпотрі[Є]бний. 
НЕОБДУМАННЬІЙ фр бездумний. 
НЕОБИЛЕЧЕННЬІЙ безбілетний. 
НЕОБИТАЕМЬШ ок необжйтий, (дім) незамйш- 
калий; -ое место відлюддя. 

НЕОБЛАГАЕМОСТЬ: н. прибьіли безподат- 
кбвість прибутку. 

НЕОБЛАГАЕМЬІИ безподатковий. 
НЕОБОЗРЙ/Мгбді огледіти [свод н. обрій г. о.]; 

~МЬІЙ неозоренний, неозоре-, широкополий; 
н. простбр /даль/ неозір, мн неозбри. 

НЕОБОСНОВАННЬІЙ о" неслушний. 
НЕОБОСС)БЛЕННО о. при купі. 
НЕОБРАТЙМ фР годі обернути [процесе н. 
процес г. о.; бто -ймо це г. о.]; 
НЕОБРАТЙМЬШ необерненний, незворбтній. 

НЕОБРАТЙМОСТЬ незворотність. 
НЕОБРЕМЕНЕННЬІЙ необтяжений; н. едо'й 
без’Ькний. 

НЕОБУЗДАННЬІЙ розгнузданий, фР розтринб- 
же-, дгікий,(-уяву) несамовитий. 

НЕОБУСЛОВЛЕННИЙ необумовлений, незу- 
мбвле-, (в угоді) незастербже-. 

НЕОБХВАТНЬІЙ (стовбур) необхватний. 
НЕОБХОДЙМО потрібно, необхід-, ок треба 0; 
НЕОБХОДИМНЙ фР /до/конЄчний; 
НЕОБХОДЙМЕЙШИЙ найпотрібніший, най- 
необхідн(1іц)ий 0, фР щонайперший [н. крок]. 

БОЕОБХОДЙМОСТЬ потрібність, конечн-, фР 
мус; крайняя н. доконечність; если вознйкнет 
н., в случае -ости, при -ости колй трйба, в разі 
потреби, як буде треба /збйде потреба/; нет ни- 
какбй -ти е" дуже мені трЄба! 

НЕОБЩЙТЕЛЬНЬІЙ ок неконтактний. 
НЕОБЬЯСНЙМ фР годі пояснйти [факт н. факт 
г. п.; зто -мо це г. п.]. 

НЕОБЬЯТНЬІЙ неокраїй, неокраєний, з. неого- 
РнЄнний; -ое прострйнство безмЄжжя, безмір, 
рк незмірінь. 

ВПЕОБЬІДЕННЬІЙ небуденний, незвичай-. 
НЕОБЬІКНОВЕННЬЕЙ ок винятковий, особлй-, 
небувіпий, феноменальний, (- гру) неповтбр-, 
непереверше-, (- силу) надлк5дський, (- враже¬ 
ння) могутній; чтб-то -ое щось надзвичайне. 

НЕОБЬІЧАЙНО о. аж тбке [что тут н. инте- 
ресного що тут аж такого цікавого]; 

НЕОБЬІЧНЬІЙ небуденний [н. ажиотаж н. ажі- 
отаж]. 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЬШ ок нєконЄчний, (курс лек¬ 
цій) факультатгів- 

НЕОДНОКРАТНО не раз /нераз/, не раз і не два, 
ще і ще раз, ок раз-другий, неоднбраз, (повто¬ 
рювати) рясно; н. вьіслушиваемьій слуханий- 
переслу-; н. интервьюгірованньїй пйтаний-пе- 
репит-; н. перекраиваемьій краяний-перекра-. 

НЕОДНОЛЕТНИЙ кількарічний. 
НЕОДОБРЕНИЕ фР докір. 
НЕОДОБРЙТЕЛЬНИЙ ок докірливий. 
НЕОДОЛЙМ фР годі здолати [дух н, д. г. з.]; 
НЕОДОЛИМНЙ ок необоримий, © не до по¬ 
долання. 

НЕОДУХОЗ’В ОРЕННЬІЙ о. неокрйлений. 
НЕОДУШЕВЛЕННЬІЙ: н. предмет неістбта. 
НЕОЖЙДАННО (прийшло) ніби з нЄба впало; 

(прийти) як з нЄба впасти /грім, сніг/ на гбло- 
ву/; н. появиться наче з землі вирости; 
НЕОЖЙДАННЬІЙ неочікуваний, нежда-, не- 
передбаче-, ок неспогада-, (раптовий) наглий. 
НЕОЖЙДАННОСГЬ ок сюрпрйз. 
ЕІЕОКАЗАНИЕ (помочі) ненадання /непо-/. 
НЕОКРАСИВШИЙСЯ = не + окрасившийся. 
НЕОКРЕПШИЙ о. ще неміцнйй, ще слабкгій, (- 

вино) замолодгій. 
НЕОЛОГЙЗМ новотвір. 
НЕОПЕРИВШИЙСЯ неоперений, безперий, п. 

жовторотий. 
НЕОПИСУЕМ фР годі відтворйти [их востбрг 
н. їхнє захоплення г. в.]; 
НЕОПИСУЕМО о. що й не сказати [н. кра- 
сив гарний, що й не сказати]; 
НЕОІШСУЕМЬІЙ ок несказінний, рк невід- 
творЄ-, неуявле-, о. що й сказати не можна, я 
тобі /Вам/ не мбжу сказбти який. 

НЕОПРАВДЬІВАЮІЦИЙ: н. затрбтьі невип- 
латний. 

Н Е ОПРЕДЕЛ ЙВІІІИЙСЯ ще-не-вгізначений, 
безпричаль-, о. на роздоріжжі. 

НЕОГІРОВЕРГАЕМЬІЙ неспростбвуваний, пк 
незаперечливий,фР = неопровержимьій. 

НЕОПРОВЕРЖИМ фР гбді спростувати [улики 
-ймьі докази г. с.; зто -ймо це г. с.]; 
НЕОПРОВЕРЖЙМЬІЙ неспростовний. 

НЕОПРЯТНЬІЙ свинувбгий, і. задрипанець, ж' 

/-анка/, зачуханка 
НЕОПЬІТНЬІЙ о. ('за/зелЄний. 
НЕОРГАНИЗОВАННО фР'як Бог пошлЄ; 
НЕОРГАНИЗОВАННБІЙ безладний, хаотгіч-. 

НЕОРГАНЙЧЕСКИЙ: н. мир нерість, усЄ> що 
не росте [мінерали, геологічні порбди, земля, 
каміння, метали] 

НЕОРДИНАРНО (співати) по-особлйвому; 
НЕОРДИНАРНЬІЙ непересічний. 

НЕОРИІ’ИНАЛЬНБІЙ о. прилйзаний, пісний; 
& і. піснота. 
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НЕОСВЕДОМЛЕННОСТЬ о. малознавство. 
Н ЕОСЛАБЕВ АЮЩИЙ, НЕОСЛАБНИЙ нео¬ 
слабний, і далі силь-, (рух) безнастан-, безупйн-, 
(- увагу) шіль-, 6 роззявленорбтий, (інтерес) гі° 
невщухлий. 

НЕОСМЬІСЛЕННЬІЙ (погляд) недоумкуватий, 
баранкува-. 
НЕОСОЗНАННЬІЙ ок невтя'млений. 

НЕОСПОРЙМ фР годі заперечити [успех н. ус¬ 
піх г. з.; Зто -мо це г. з.]; 
НЕОСПОРИМЬШ > БЕЗПЕРЕЧНИЙ. 

НЕОСУЩЕСТВЙМ фР годі здійснити [план н. 
план г. з.; зто -ймо це г. з.]; 
НЕОСУЩЕСТВЙМЬІЙ ок незбутній. 

НЕОСЯЗАЕМЬІЙ б-0 непромацуваний, фР нере- 
аль-, уяв-, неочевйд-, недоступ- чуттям, ок не- 
підконтрбль-. 

НЕОТВРАТЙМ фР гбді відвернути [крах н. 
крах г. в.; зто -и'мо це г. в.]; 
НЕОТВРАТЙМО фР так і [зло н. проявляе- 
тся зло так і випирає]; 
НЕОТВРАТЙМЬІЙ г. невідклйчний, рк невід- 
вернен-, фР фаталь-, о. що йогб /якого/ гбді від¬ 
вернути; & безвідклйчний. 

НЕОТВЯЗНО фР щільно. 
НЕОТВЯЗЧИВЬІЙ ок непозбутній. 
НЕОТДЕЛЙМ фР гбді відокремити [успех н. от 
чего Успіх г. в. від; зто -имо це г. в.]; 
НЕОТДЕЛЙМЬІЙ фР невідрйвний, о. що йогб 
г. відокремити; н. от чего нерозлучний з чим. 

НЕОТЕСАННЬІЙ ок необчухраний. 
НЕОТКЛАДЬІВАЕМЬІЙ невідкладний. 
НЕОТКЛОНЯЮЩИЙСЯ невідхгільний. 
НЕОТЛОЖНЬІЙ (- діло) шпаркий, пекучий, 
найнагальніший. 

НЕОТЛУЧАЮЩИЙСЯ вічно присутній. 
НЕОТЛУЧНО безвідступно, безвідхбд-, о. ка¬ 
менем [н. сидеть сидіти к.]; 
НЕОТЛУЧНЬІЙ ок безвідстУпний, безвідхбд-, 
вічно присутній, прив’язаний як пес до буди. 

НЕОТМЕНЯЕМЬІЙ г. невідклйчний. 
НЕОТРАЗИМ фР гбді відвернути [уда'р н. удар 
г. в.; зто -ямо це г. в.]; 
НЕОТРАЗЙМЬІЙ (ефект) могутній, (удар) не- 
відверненний. 

НЕОТСТУПНО о. слід-у-слід, крок-у-крбк; 
НЕОТСТУПНЬІЙ ок невідчбпний. 

НЕОТЦВЕТАІОЩИЙ = НЕУВЯДАЮЩИЙ. 
НЕОТЧУЖДАЕМЬІЙ невивласнюваний; -ое и- 
мущество -ане майно. 

НЕОТЬІМАЕМЬІЙ невідійманий. 
НЕОТЬЕМЛЕМ = НЕОТДЕЛЙМ; 
НЕОТЬЕМЛЕМЬІЙ невіддільний, вічно при¬ 
сутній, (од цілого) г. невідступний, ок невіднят-. 

НЕОФИТ нововірець. 
НЕОХОТНО нерадо, (дуже) о. із (зуббвнимУ 

скрЄготом. 
НЕОХОЧИЙ ок знеохочений. 
НЕОЦЕНЙМ фР гбді оцінгіти [вклад н. вклад г. 
о.; Зто -имо це г. о.]. 

НЕО ШИБА ІОЩИЙСЯ непомйльний, з непомй- 
лешний. 

НЕОЩУТЙМ фР гбді відчути [удйр н. удар г. в.; 
Зто -ймо це г. в.]; 
НЕОЩУТЙМЬІЙ ок невідчуваний, фР неоче¬ 
вйд-, нереаль-, нематеріяль-, (слід) незргімий, о. 
що йогб гбді відчути. 

НЕПАРНЬІЙ: -ьіе предмети розпарки. 
НЕПЕРЕВАРЙМЬІЙ, НЕ1ІЕРЕВАРИВАЮЩ- 
ИЙСЯ неперетравнйй. 
НЕПЕРЕВОДЙМЬШ неперекладний, ок непере- 
кладанний. 

НЕПЕРЕДАВАЕМЬІЙ ок невіддаваний, жР що 
й не сказати. 
НЕПЕРЕНОСИМ фР гбді вйтримати [знов н. 
спеку г. в.; Зто -ймо це г. в.]. 

НЕІТЕРЕСЕЧЕННЬІЙ: -ая мЄстность рівна мі¬ 
сцевість. 

НЕПЕЧАТНЬІЙ (нецензурний) не для дрУку, ж. 
недрукабельний. 

НЕПИТАТЕЛЬНЬІЙ ок ненаїдний. 
НЕПЛАТЕЖ неплата [н. налбгов н. податків]. 
НЕПЛАТЕЖНОСТЬ неплатність. 
НЕПЛАТЕЖНЬШ неплатний. 
НЕПЛАТЕЛЬЩИК ок неплатій. 
НЕПЛОХО ок неабгіяк, ± НЕДУРСТВЕННО. 
НЕПОБЕДЙМ ф'° гбді здолати [народ н. нарід 
г. з.], (форт) який гбді здобути; 
НЕПОБЕДЙМЬІЙ (- силу) г. не до подолання. 

НЕПОБЕЖДЇШШЙ неперембже-, неподбла-. 
НЕПОВОРОТЛИВОСТЬ ок вайлуватість. 
НЕПОВОРОТЛИВЬІЙ ок вайлуватий. 
НЕПОВТОРЙМ фР гбді повторйти [бпьіт и. 
дбслід г. п.; Зто -ймо це г. п.]. 
НЕПОВТОРНЬІЙ фР подиву гідний. 
НЕПОГРЕШЙМЬІЙ безгрішний, і святйй та 
божий. 

НЕГЮДВЕРЖЕННЬІЙ: н. чему несхгільний до 
чого, непроникнЄнний чим. 

НЕПОДВИЖНО (стояти) стовпом, (сидіти) 
гриббм; 
НЕПОДВЙЖНЬІЙ як с.; -ое существб недвгіга' 

НЕПОДВЙЖНОСТЬ ок ббзрух; 
НЕПОДДАЮЩИЙСЯ непіддатливий, непіддй- 
йний, несхйльчивий, тугйй, непідмбвний, п° не- 
піддат-; н. измерению незмірен-, неоміря-, нео- 
мір-; н. исследованию (- давнину) недозргімий. 

НЕПОДЛЕЖАЩИЙ що не підляга, непідлегл¬ 
ий, н. чему /н. ремонту/ непідлеглий чому, неп- 
ризначений на що; н. оплате безоплатний, неп¬ 
латіжний, неналеж- до сплати, непідлеглий 
сплаті; н. отмене г. невідклйчний. 
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НЕПОДОБАЮЩИЙ що не личить, пк неподоб¬ 
ний, непристбй-, свйнський, хамсь-. 

НЕПОДХОДЯЩИЙ що не пасує, непідхожий, 
негодящий, нездЯлий, непридатний, не відпові- 
д-, неслуш-, неприйнятнйй, неможливий, не той; 
-ая компа'ния не та компанія. 

НЕПОДЦЕНЗУРИЬІЙ (твір) шухлядний. 
НЕПОЗНАННЬІЙ неопізнаний. 
НЕПОКО ЛЕБЙМ: вождь н. вождя годі похит¬ 
нути; 
НЕПОКОЛЕБЙМЬІЙ непохитний /нес-/, нев- 
хитущий, стійкий, твердий. 

НЕПОКОРЕННЬІЙ (бастіон) нездобутий. 
НЕПОКОРНЬІЙ ок ремстйвий, неслухняний. 
НЕПОЛАДКИ (різні) негараздгі. 
НЕПОЛЕГАЮЩИЙ сг твердостеблий. 
НЕПОЛНОЦЕННЬІЙ ок меншовартий, ф? мен- 
шобратній. 

НЕПОЛОЖЕНО не належить, не вільно, не пе¬ 
редбачено. 
НЕПОМЙРНЬШ/- дії) фР хіба ж такгій. 
НЕ ПОМНЯЩНЙ: не п. родствЯ безрідько. 
НЕПОНИМАЮЩЕ бездумно, безтям-, без ро¬ 
зуміння, (глядіти +7 непорозуміло, баран кува- 
то, по-баранячи, обараніпо, бараном, спантели¬ 
чено, о. як теля на сороку, © не розуміючи. 

НЕПОНИМАЮЩИЙ що не розуміє, нетяму¬ 
щий, недотепний, невторбп-, безголовий, нетям- 
куватий, нетямкови-, несвідомий чого, розтеле¬ 
па, недоте-, телепень, тумЯн туманом, негбдний 
збагнути; 
-ще непорозуміло, невторбпно, © не розуміючи. 

НЕПОНЯТНО ок невтямно. 
НЕПОНЯТЬІЙ неусвідбмлений, неутямле-. 
НЕПОПРАВЙМ фР гбді виправити /на-/ [урбн 
н. шкбду г. в. /н./; зто -гімо це г. в. /н./]. 

НЕПОРОДИСТЬІЙ безпорбдний. 
НЕПОРОЧНОСТЕ п° непорбччя. 
НЕПОРбЧНЬІЙ ок непогрішний, безгріш-. 
НЕПОСВЯЩЕННЬІЙ ок профанний. 
НЕПОСЕДЛИВОСТЬ непосгідЯчка. 
НЕПОСЕДЛИВЬІЙ о. легкгій на нбги, р. похо- 
дкіщий, я‘ непосйдько, г?‘ ж‘ походібха. 

НЕПОБЕДИМЬШ © не до подолання. 
НЕПОСИЛЬНИЙ заважкгій, непідсйльний, с. (- 
працю) каторжний, о. пбнад людські сгіли. 

НЕПОС ЛУПІ НИЙ і. неслух. 
НЕПОСРЙДСТВЕННО прямо, лице-в-лице, з 
рук до рук, пр зблизька, о. прямою наводкою; н. 
Вам доконечне Вам. 

НЕПОСТИЖЙМО гбді збагнути; зто (уму/ н. 
це гбді збагнути, це не вкладається в голові; 
НЕПОСТИЖЙМНЙ нерозгЯднгій, незглибгі- 
мий, г. несхбпний, з. непобм-; уму -ьіе вещи 
несосвітбнні /несотворе-/ рЄчі. 

НЕПОСТОЯННЬШ (- вдачу) настроєвий. 

НЕПОСТОЯНСТВО (вдачі) настробвість. 
НЕПОТОПЛЯЕМЬІЙ нєпотопЄльний, ск непот- 
опгі- [н. баркЯс непотопи-баркас]. 

НЕПОТОПЛЙЕМОСТЬ нєпотопЄльність. 
НЕПОХОЖЕСТЬ ок іншість. 
НЕПОХбЖИЙ відмінний, ок інший. 
НЕПРАВДА брехнЯ, уР лжа, п. несправедлгів- 

ість, кривда; -ой свет пройдешь, да назад не во- 
рбтишься брехнЄю світ прбйдеш, та назЯд не 
вернешся. 

НЕПРАВДИВИЙ брехливий. 
НЕПРАВДОПОДІБНО /-ННЙ/ неймовірно /-н- 
ий/, невірогідно /-ний/, химЄрно /-ний/, непри- 
рбдньо /-ній/. 

НЕПРАВИЛЬНЬІЙ & непоправний, (висновок) 
помилковий. 

НЕПРАВОМОЧНИЙ неправомбжні[и]й, неп- 
равосйльний. 

НЕПРАВИЙ (- діло) ок неправедний. 
НЕПРЕВЗОЙДЕН/НО д. там такий..., такий [н. 
мудрьш там т. мудрий, т. мудрий]; 
~НЬІЙ о. умреш який!, хіба ж такий [нам вьі- 
пал н. шанс нам трапився х. ж т. шанс; -ая 
лбвкость х. ж т. сприт]; ± ВЕЛИКОЛЕПНЬІЙ. 

НЕПРЕДВЙДЕННОЕ: бели случйтся чтб-лнбо 
н. як станеться чйстий Гвалт, п° як що не так. 

НЕПРЕДОТВРАТЙМ фР гбді відвернути [бунт 
н. бунт г. в.; зто -гімо це г. в.]. 

НЕПРЕДРЕШЕННОСТЬ непередрішення, не- 
передрішенство, непередрішеність. 

НЕПРЕДСКАЗУЕМ фР гбді передбЯчити [ко- 
нбц н. кінЄць г. п.; зто -емо це г. п.]; 
НЕПРЕДСКАЗУЕМ ЬІЙ непередбЯчуваний, 
непрогнозб-, о. що йогб гбді передбачити. 

НЕПРЕДУБЕЖДЕИНЬШ ок безсторонній, не- 
зашбре-. 

НЕПРЕДУСМОТРЙТЕЛЬНЬІЙ необачний. 
НЕИРЕКЛОШШЙ о. кам’янгій. 
НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ стЯлий, безупин¬ 
ний, безперестан-, віч-, нєскінчЄн-, неперебутній. 

НЕПРЕЛОЖНЬІЙ (закон) ок невідхильний, не- 
відклгіч-, (факт) безсумнів-. 

НЕПРЕМЕННО о. хай там що, кров з носа, аж 
[чи аж словом трбба сказати], г. мусбво; н. Вам 
доконбчне Вам; 
НЕПРЕМЕННЬІЙ (секретар) незмінний. 
НЕПРЕОДОЛ/ИМ ок гбді взЯти /подолЯ-/; барь- 
ер н. бар’єр г. в. /п./; 
~ЙМО о. як злодія вкрЯсти [н. влечет кортить, 
як з. в.]; зто н. це г. п.; 
НЕПРЕОДОЛЙМЬІЙ нездолЯнний /непо-/, 
непоббр-. 

НЕІІРЕРЬІВНОСТЬ тЯглість, спадкоємність, по¬ 
слідовність. 

НЕПРЕХОДЯЩИЙ нетлінний, неперебутній, не- 
проминУщий, незникбмий, вічнотривЯлий, г. не- 
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проминільний [-ая ценность -на вартість]. 
НЕПРИВЕТЛИВО ок з-чужа. 
НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ^ наготі [во 
всей -ти в усій -ті]. 

НЕПРИВИКШИЙ фР незвичний [я к зтому н. 
на це я н.]. 

НЕПРИВЬІЧКА ок відзвичаєння [с -ки з в., без 
практики]. 

НЕПРИВЬІЧНЬІЙ ок непрактикбваний. 
НЕПРИГЛЯДНО (виглядати і п.) убого, неоко¬ 
вирно; 
НЕПРИГЛЯДНЬІЙ ок неоковирний, убогий, 
<? бомжуватий; -ая внішность убогий вигляд. 

НЕПРИГЛЯДНОСТЬ ок жалюгідця. 
НЕПРИГОДНЬІЙ незділий. 
НЕПРИЕМЛЕМ фР годі прийняти /схвалгі-/ [со- 
вет н. пораду г. п.; зто -емо це г. с.]. 

НЕПРИКАСАЕМЬШ недоторкінний, недотор¬ 
кливий. 

НЕПРИКАЯННЬІЙ 1. нерозкаяний, 2. безпри¬ 
тульний, вічний шукач свого місця, (невлаш- 
тований) о. як собака в човні. 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ: в -ти В ЦІЛОСТІ. 

НЕПРИКОСНОВЕННЬІЙ незайманий, (фонд) 
непоруш-; н. запас нерушймий запас, в"НЗ. 

НЕ ПРИКРА IIIЕННЬІЙ ок не(йри) личкований. 
НЕПРИКРЬІТЬІИ (- брехню +) відвертий. 
НЕПРИЛИЧНО неподібна річ [бто н. це н. р.]; 
НЕПРИЛЙЧНЬІЙ (вираз) нецензурний, вули- 
ч-, вульгар-, ± НЕПЕЧАТНЬІЙ. 

НЕПРИМЕНЙМ фР гіді застосувати [мітод н. 
методу /метод/г. з.; зто -имо це г. з.]; 
НЕПРИМЕНЙМЬІЙ ок невжйваний. 

НЕПРИМІТНО о. не в прймітку. 
НЕПРИМЕЧАТЕЛЬНЬІЙ фР такий собі. 
НЕПРИМИРЙМ фР годі замирйти [врагй -ймьі 
ворогів г. з.]. 

НЕПРИНУЖДЕННО ок розкуто; 
НЕІІРИНУЖДЕННЬІЙ ок відпружений, (- по¬ 
зу) недбілий, розкутий. 

НЕПРИСОЕДИНЯЮЩИЙСЯ (електрон) без- 
дбмний, сам-по-собі. 

НЕПРИСОЕДИШІВШИЙСЯ позаблбковий, не- 
в[й]тральний. 

НЕПРИСТОЙНО > НЕПРИЛИЧНО; 
НЕПРИСТОЙНИЙ о. хоч уха затуляй + НЕ- 
ПРИЛИЧНЬІЙ. 

НЕПРИСТУПНЬІЙ (форт) укріплений, захшц 
е-, нездобутній, © гордовйтий, недоступливий, 
о. високі порбги у кого. 

НЕНРИСУТСТВЕННЬЕЙ з. (час) неурядовий. 
НЕІІРИТВОРНЬЕЙ натурільний, д непритворбн-. 
НЕПРИТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ п° простесенькість. 
НЕПРИТЯЗА ГЕЛЬНЬІЙ ок непретенс[з]ійний, 
неперебірливий, п° простесенький, фР нужден¬ 
ний, о. без претенс[з]ій. 

НЕПРИЧАСТННЙ: я непричастен Р я не я, і 
хіта не моя. 
НЕПРИЙЗНЕННО (ректи) через губу, крізь зуби. 
НЕПРИЯЗНЬ: с явной -нью (ректи) крізь зуби. 
НЕПРИЯТЕЛЬ ок протиббрець. 
НЕПРИЯТНОСТЬ ок кіпость, фР клопіт; боль- 
шая н. о. ніж у серце. 

НЕПРИЯТНЬІЙ (- вістки +) г. немилий; довб- 
льно /весьма/ н. прикрувітий. 
НЕПРОБУДНО (спати) о. як убйтий. 
НЕПРОГЛЯДНОСТЕ п° ббзпроглядь. 
НЕІІРОГЛЯДНЬІЙ рк непрозиренний, непрози- 
рливий, п° непроглядимий, (безпросвітній) не- 
просвітленний.^ 
НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЬШ короткотривілий. 
НЕПРОИЗВОДЙТЕЛЬНЬІЙ (- трату) мірний. 
НЕПРОИЗВОЛЬНО ок само собою. 
НЕПРОИЗНОСЙМ фР годі вимовити [звук н. 
звук г. в.; з'то -ймо це г. в.]; 
НЕПРОИЗНОСЙМЬІЙ важкомбвний, язикол- 
ОМ-, О. ЩО ЙОГО годі вимовити. 

НЕПРОМОКАЕМЬІЙ, -АЮЩИЙ непромбкли- 
вий, стійкий на дощ, о. непродощимий. 

НЕПРОНИЦАЕМ /БІЙ/ герметичний, непросяж- 
нгій, непрозирен-, некрізький, г. незглибний, уР 
непросвітлен-, (-млу) густий-прегустйй, (- хма¬ 
ри) тужівий, о. як стіні /мур/, ск -стійкий [га- 
зонепрониціемьій газостійкій]; н. для чего з- 
й затргімувати що; н. для водія водостійкий; -я 
тайна глибока таїні /таємнйця/. 

НЕПРОНИЦАТЕЛЬНЬІЙ непровгідливий, нег- 
либбкий. 
НЕПРОПУСКАЮЩИЙ к. бар’фний, блокід-, 
к" непропускіль-, ± НЕПРОНИЦАЕМЬІЙ. 
НЕПРОСМАТРИВАЮЩИЙСЯ гР непроглядн¬ 
ій, (- давнину) недозрймий, непрозірний. 
НЕПРОСТИМИЙ > НЕИСКУПИМЬІЙ. 
НЕПРОСТИЗ ЕЛЬНЬІЙ (гріх) смбртний. 
НЕПРОСТРЕЛИВАЕМЬІЙ непрострільнгій. 
НЕПРОТИВЛЕНИЕ: н. злу насйлием непроти- 
дія злу /небороття зі злом/ насильством. 

НЕПРОТОЧНИЙ: н. пруд непротбчний ставок. 
НЕПРОФИЛЙРУЮЩИЙ оа (предмет) загаль- 
нонаукбвий. 

НЕПРОХОДИМ фР гбді перейти; лес н. ліс г. п. 
НЕПРОХОДИМОСТЬ ок непрохідця, непрбх- 

ідь, непроліззя. 
НЕПРОХОДгіМИЙ (на воді) непроплгів[а]нгій. 
НЕПРОЧЙТИВАЮЩИЙСЯ невідчитнйй. 
НЕПОРОЧНИЙ фР солбм’яний; н. мир с. мир. 
НЕПУТЕВЬІЙ ок шалапутний; чтб-либо -ое аби¬ 
що: 

НЕПУТЕМ ок по-дурнбму. 
НЕРАБОТАЮЩИЙ (мотор) заглухлий, засто¬ 
порений, нерухомий, © незійнятий. 

НЕРАБОЧИЙ (час) вільний, гулящий, (мотор) 
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= неработающий. 
НЕРАВНОДУШНЬШ: бьіть -ьім к кому три¬ 
мати кого у серці; он -шен к ней його серце 
лине до неї. 

НЕРАВНОМЕРНО о. раз більше, раз менше. 
НЕРАДИВЕЦ ок недбаха /-люх/, ж‘ недбайлиця. 
НЕРАЗБЕРЙХА ок розгардіяш, каша, нерозберй- 
берй, (плутанина) каламуття. 

НЕРАЗБОРЧИВЬШ (почерк) нечитабельний, не- 
читкйй. 

НЕРАЗВИВАЮЩИЙСЯ малорозвйнений, зага- 
льмбва- у /стргіма- у, несхйль- до. без/ рбзвитк- 
у, нез-й розвиватися, відсталий, безрозвиткбв-. 
НЕРАЗГ'АДЬІ/ВАЕМЬІЙ, -ВАЮЩИЙСЯ не- 
розгадйнний, нерозгадливий, нерозгаднгій. 
НЕРАЗГЛАШЕНИЕ нербзго/лос, ~лбшення. 
НЕРАЗГОВОРЧИВЬІЙ о. скупгій на слова. 
ІІЕРАЗГРЬІЗАЕМЬІЙ нерозгри/занний, ~зний. 
НЕРАЗДЕЛЬНО ок при ку/пі. 
НЕРАЗДРАЖАЮЩИЙ спокійний, заспокійлив¬ 
ий. 

НЕРАЗЛИЧЙМ фР годі розрізнити [чертьі -й- 
мьі риси г. р.; зто -ймо це г. р.]; 
НЕРАЗЛИЧЙМО ок нербзглядно; 
НЕРАЗЛИЧЙМЬШ ок нербзглядний, нерозрі- 
ЗНЯН-. 

НЕРАЗЛУЧИЬІЙ: н. друг нерозлийвода; -ме 
друзья друзі-нерозлгійвода. 

НЕРАЗОРВАВШИЙСЯ нерозірваний, (- бомбу) 
невйбухлий. 

НЕРАЗРЕШЙМ фР гбді розв’язати [конфликт 
н. конфлікт г. р.; зто -ймо це г. р.]; 
♦♦♦ЬШ нерозв’язний, нерозв’язува-, нерозв'яз¬ 
ану о. що його гбді розв’язати, твердйй горішок. 

НЕРАЗРОДЙВШИЙСЯ нерозрбджений. 
НЕРАЗРОЗНЕННЬІЙ нерозрізненний, п° нероз¬ 
різнимий (дмух) нерозгляднйй, ск нерозглядгі- 
[нерозгляди-тінь] ± НЕРАЗБОРЧИВЬШ. 

НЕРАЗРУШ/АЕМЬІЙ, -ЙМЬІЙ нелегколбмн- 
ий, незншцен-, ВІЧ-, }Р безвіч-, (- річ) стійкйй. 
НЕРАЗРЬІВНО ок тісно; н. связан т. сплетений; 
НЕРАЗРЬІВШ»ІЙ ок нерозламний; (зв ’язок) не¬ 
порушний. 
НЕРАЗУМЕНИЕ: по -ию через нербзум. 
НЕРАЗУМНЬІЙ ок нерезбнний, безрозум-, (крок) 
нерозсудливий, (- вимогу +) безглуздий. 

НЕРАСПИСАННЬІЙ (посуд) гладкгій, непома- 
льбваний, безбарв-. 

НЕРАСПОЛОЖЕНИЕ ок антипатія, нелюбов. 
НЕРА СПУСТИВШИЙСЯ (цвіт) нерозпуклий; 
н. цвет нерозпуківка. 

НЕРАССТАЮІЦИЙСЯ (з чим) нерозминущий. 
НЕРАСТВОРЙМ фР гбді розчинити [осадок н. 
осад г. р.; бто -ймо це г. р.]. 

НЕРАСТОРЖЙМ фР гбді розбратати [союз н. 
сок5з г. р.; брйтство -ймо братство г. р.); 

НЕРАСТОРЖИМЬІЙ нерозривний, нероз’є- 
м-, о. що йогб гбді розірвати. 

НЕРАСТОРОІШЬШ ок невторбпний, вайлува¬ 
тий, лемехувй-, зателепкува-. 

НЕРАСТРАЧЕННЬІЙ (- юнь) нерозхлюпаний, 
невйхлюпнутий. 

НЕРАСЧЕТЛИВЬШ ок непракгикбваний, неп- 
рактйч-. 

НЕРАСЧЛЕНЙМЬІЙ нероздільний, нероз’єм-. 
НЕРВЙРОВАТЬ нервувати /г. де-/, гра- на нер¬ 
ви /псува- кров, шарпа- /натяга-/ нерви/ кому, 
(звуками) тягти за душу, дратува-, роздратбву-; 
—й що /лР хто/ нервує 0, з-й рознервувати, звик¬ 
лий нерува-, пк дратівний, дражливий, дратів- 
лй-, <? дратуй- [дратуйнерви]; не -й спокійний; 
-йся/-ьій нервбваний, дратб- 0; 
♦♦♦СЯ: -йся рознервований /з-, г. зде-/ 0. 
НЕРВНИЧАТЬ нервуватися, ок дратува-; 

—й що !мн хто/ нервується 0, рознервбваний, 
роздратб-, нез-й вгамувати нфви, пк нервбвий; 
ПЕРЕ±±£: -вший перенервбваний, 0; 
ИЗ^МСЯ: -вшийся знервований Іг. зде-/ 0,0; 
РАЗ ♦♦♦СЯ: -вшийся рознервбваний Іг. зде-/ о. 
раптом такйй нервбвий 0,0. 

НЕРВОТРЕПКА ф. мандраж. 
НЕРЕАЛИЗОВАННОСТЬ ок невідбулість. 
НЕРЕАЛЬНО ок неправдбшньо; 
НЕРЕАЛЬНИЙ ок небувалий, ефемерний, не- 
правдешнній, (потойбічний) несвіт-, неземнйй. 

НЕРЕАЛЬНОСТЕ ок небувалість, о. сон рябої 
кобили. 

НЕРЕГУЛЯРНО жґ переймом. 
НЕРЕДКО незрідка. 
НЕРЕСТЙТЬСЯ нереститися, зкґ тер-; 

-йся що нереститься 0, о. у процесі нересту, під 
час нересту; -я у берегбв р" прибережного не¬ 
ресту. 

НЕРЕШЙТЕЛЬЇЇОСТЬ: в -сти нерішуче; бить 
в -ти тертиея-м’яти-, не знати, на яку ступи- /з 
якого кінця узятись/. 

НЕРЕШЙТЕЛЬНЬІЙ ок несміливий. 
НЕРЖАВЕЮІЦИЙ ок іржостійкій, стійкйй до 

іржі, іржовідпбрний, несхйль- ржавіти, безбу- 
рий, вічний, с* нержавій- [н. металл нержавій- 
метал]. 

НЕРОБКИЙ ок бойовитий, з. неплохий. 
НЕРОВЕН ЧАС ануж, борони Ббже!. 
НЕРОВНЬІЙ (рельєф) погбрблений. 
НЕРУШЙМНЙ (- дружбу) ск нерозлййвода. 
НЕРЯДОВОЙ непересічний. 
НЕРЯХА зателепа, недбалкіх. 
НЕРЯШЛИВЬІЙ задрипистий, зателбпува-. 
НЕСБЬІВ ШИЙСЯ нездійснений, незбутній, 

(сон) несправджений 
НЕСБЬЇТОЧНЬІЙ ок нереальний, фантастйч-. 
НЕСВАРЕНИЕ: н. желудка розвільнення шлу- 
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нку. 
НЕСВАРЙМЬІЙ незвйрюваний, (ким) нестрав- 
лю-, ^'нестравний. 

НЕСВИХНУВШИЙСЯ несхйбнугий /-зббчений/. 
НЕСВЙДУЩИЙ а. некомпетентний, О. не В К5ф- 

сі, ± НЕЗНАЮЩИЙ. 
НЕСВОЕВРЕМЕННО (совершенно/ н. ('абсо¬ 
лютно, геть) невчасно /не на часі/. 

НЕСВЯЗНЬІЙ що купи не держиться, незбйтий 
докупи, (виклад) незв’язаний, розхргіст-. 
НЕСГИБ/АЕМЬІЙ, -АЮЩИЙСЯ негнучкйй, 
незгинистий, © незламний, непохит-, уР незіг- 
нен-, г. невгнутий. 

НЕСГОВОРЧИВЬІЙ ок кам’яний, невлбм-, за- 
тйнчивий, заїдли-, тугий, незлагідний- 
НЕСГОРАЕМЬІЙ вогнетривкий, неспалимий. 
НЕСДОБРОВАТЬ не збутися /минути/ бідй. 
НЕСЕРЬЕЗНЬІЙ (план) о. нанесений вітром. 
НЕСКАЗАН/НО ж)' що й не сказати [н. яр лю¬ 
тий, що й не с.]; 
-НБІЙ неописанний, о. що й сказати не можна. 

НЕСКЛАДНО: н. скрбен, да крепко сшит хоч і 
незграбний, а міцнйй як дуб. 

НЕСКОЛЬКО не одйн [не о. рік], з пару [при¬ 
марне н. часов так з пару годин], о. жмбнмса, 
д. скільки-то; н. /да'же/ фР трохи аж [н. сурова 
т. аж сувора; н. даже строгий лицом т. аж су¬ 
ворий з лиця]; на н. дней п° на парудення. 
НЕСКОНЧАЕМОСТЬ о. вічне тривання. 
НЕСКОНЧАЕМЬІЙ нескінченний, о. вічно три¬ 
валий. 

НЕСКРОМНОСТЕ: не побокісь обвинений в 
-ости не буду грати скромника. 
НЕСКРЬІВАЕМЬІЙ неприхований, нетіє-, від¬ 
вертий, явний [с -ой ирбнией з -ою іронією]. 

НЕСКУПОЙ щбдрий. 
НЕСЛАБНУЩИЙ що не слабне, не/ц/ослаб- 
ний, і далі сйльний, (- цікавість) пгіль-. 

НЕСЛАЖЕННМЙ ок незграйний, розхрйста-. 
НЕСЛОВООХОТЛИВЬІЙ скупйй на слова, ма- 
ломбвний. 

НЕСЛУШАЮЩИЙСЯ і. неслух. 
НЕСЛЬІХАННЬШ ок небувалий, сенсаційний, 
п° невйчутий; -ая дерзость неймовірне зухва¬ 
льство. 

НЕСЛЬІШНО /-НЬІЙ/ о. безшелесно /-ний/. 
НЕСМЕЛЬІЙ боязкий, легкодухий, огладистий. 
НЕСМЕНЙЕМОСТЬ: н. судей незмінність суд¬ 
дів. 
НЕСМЕТНО о. порахувати не порахуєш. 
НЕСМЙТНЬІЙ необлікбваний; -ое богатство 
о. золоті гори. 

НЕСМЕЩАЕМЬІЙ ф‘ нековзучий. 
НЕСМИНАЕМЬІЙ незмгінатий, нєзімнЄнний. 
НЕСМОЛКАЕМЬЇЙ /-АЮЩИЙ/ неугавний, 
невгавущий, безнастанний, (- оплески) рясний, 

довготривалий, нескінченний; стоя'л н. гул 
/шум/ гуло як у вулику /у млині/; буриме, дбл- 
го -щие аплодисменти буря бплесків, рясні, 
довготривалі оплески, ± ЬШСТИХАЮЩИИ. 

НЕСМОТРЯ: н. на дождь /снег +/ дощ не дощ 
/сніг не сніг +/; н, на г. без огляду на; н, на зто 
фР все одно [н. на зто, я сяду все однб я сяду], 
(так-/такгі [н. на з. я сел я т.-т. сів]; н. ни на 
что нехай там що, пбпри все; Модель: и. на все 
усйлия /= вопрекй ожиданиям/ так... і не [так 
нікбли й не навчйвся, так нікому й не сказав, 
так нічбго й не знайшбв, так ні з ким і не зуст¬ 
рівся]. 

НЕСМЬЮАЕМЬІЙ невідмгіваний, пх невідмгів- 
нйй; н. позбр /пятнб/ вічна ганьба /пляма/. 

НЕСМЬІВАЮЩИЙ невідмивущий. 
НЕСМЬІСЛЯЩИЙ нетямущий, нетямкуватий, 

і. нетяма, +/± НЕПОНИМАЮЩИЙ. 
НЕСМЬШІЛЕННЬХЙ невторбпний. 
НЕСНИСХОДИТЕЛЬНЬІЙ непоблажливий, 
грізно-крутий. 

НЕСНОСНЬІЙ ок неможливий, (вередливий) мо- 
рбчли-. 

НЕСОВМЕСТЙМ фР годі поєднати [труд н. с 
едбй прбцю г. п. з ідженням; зто -мо це г. п.]. 

НЕСОВПАДАЮЩИЙ (погляд) різнобіжний, 
(геть, цілком/ розбіжний. 

НЕСОВРАТИМЬІЙ непідкупний, стоїч-. 
НЕСОВРЕМЕН/НО ок по-старосвітськи; 
-НЬІЙ старожитній, старосвітський. 

НЕСОГЛАСОВАННО о. хто в плуг, хто в луг. 
НЕСОГЛАСУЮЩИЙСЯ неузгбджуваний, не- 
узгбдже-, неузгідне-, несуміс-, розбіж-; н. с чем 
всупереч чому. 

НЕСОГ Л АША ЮЩИ ЙСЯ незгідний. 
НЕСОЗНАКЗЩИЙСЯ невизнавець правди, нез¬ 
годний зізнатися, жи забісбваний, закатб-. 

НЕСОИЗМЕРЙМ фР годі порівняти [урбн н. с 
чем шкоду г. п. з чим; горе -мо с горе г. п. з]; 
НЕСОИЗМЕРЙМЬІЙ ок неспівмірний, г. не 
до порівняння. 

НЕСОМНЙН/НО ок явно, очевгід-, фР нема мо¬ 
ви, такй [что-то н. дал щось такті дав]; 
~НЬІЙ о" явний, очевгід-, безумбв-. 

НЕСОМНЕННОСТЬ: с-тью безргіхти сумніву. 
НЕ СООБРАЖАТЬ недотямкувати; 

—й недотямкуватий. 
НЕСООБРАЗЙТЕЛЬНЬІЙ, НЕСООБРАЖА- 
ЮЩИЙ ок безголовий, нетямкуватий, невтом¬ 
ний, невторбп-, важкий на здогади. 

НЕСООБРАЗНЬІЙ: нечто -ое таке, що й купи 
не держиться. 

НЕСООТВЕТСТВИЕ ок незгідність. 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЙ що не відповіді, 
пк невідповідний, неслуш-, недореч-, незгід- з, 
далекий від, о. цілком інакший; абсолютно н. 
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ф. як корбві сідло. 
НЕСОПОСТ АВЙМЬЩ непорівнянний. 
НЕСОРАЗМЕРНЬІЙ > НЕСОИЗМЕРИМЬІЙ. 
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ що не відбувся, невід- 
бутий, гі° невідбулий, фР ефемерний. 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (планів) банкрутст¬ 
во, крах, провал, (доказів) недостатність. 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНЬІЙ (доказ) недостатній, 
(наклеп) безпідставний; н. должнйк банкрут. 

НЕСПЕКАЮЩИЙСЯ нез-й коржавіти. 
НЕСПЕШНО ок повагом, неквапливо; 
НЕСПІЇШНЬІЙ неквапливий. 

НЕСПЕШНОСТЬ неспіх, неквап. 
НЕСПОКОЙНО: там н. там небезпечно; 
НЕСПОКОЙНЬІЙ ок схвильований, збудже-. 

НЕСПОСЙБНОСТЬ: по -ти через нездалість. 
НЕСПОСОБНЬІЙ з. безкебетний, © недотепа. 
НЕСПРАВЕДЛЙВОСТЬ ок тяжка кргівда, уР не- 
прйвда [враг -ти ворог -ди]. 

НЕСПРАВЕДЛИВИЙ (суд) упереджений, не- 
об’єктйв-, (вирок) незаслуже-. 

НЕСПРАВЛЯЮЩИЙСЯ: н. с чем негбдний 
діти ради чому. 

НЕСПРОСТА з. несплбха. 
НЕСРАВНЕННО без порівняння, © без міри, 
кудй [теперь нам н. хуже тепер нам куди /без 
міри/ гірше]. 

НЕСРАВНЙМО фР гбді порівняти. 
НЕСТАНДАРТНО (віщати +) по-особлгівому. 
НЕСТАРЕЮЩИЙ вічномолодий /-свіжий, -юн¬ 
ий/, д. нестаріючий, ± БЕССМЕРТНЬІЙ. 

НЕСТЕРПИМО нестерпно /неви-/, (хотіти) до 
жаги; 
НЕСТЕРПИМИЙ нестерпний /неви-/. 

НЕСТЕСНЯЮЩИЙСЯ безсоромний, безцере- 
мбн-; н. в вьіражЄниях пискітий, пащекува-. 

НЕСТЙ нЄстй, перенбси- /в-, за-, ви-/, (затяжке) 
тарабани-, пер-, (обоє ’язки) справля-; н. ахинб- 
ю /вздор, околбсицу, чушь/ Хгімині кури прі- 
ви- /гони-/, провіди- на вербі груші, кулі злі-, 
розказува- сон ряббї кобили, тібльку гні-; н. 
моральную отвЄтствєниость за что мі- що 
на сбвісті, © лежа- на сбвісті [он несет м. о. за 
что він має що на с., на його с. лежить що]; н. 
/незаслуженное/ наказіние /безневинно./ ка¬ 
ратися; н. расхбдьі трати-, витрача-, покривати 
видатки, мати витрати; 
—й що /мн хто/ несб 0, зм-й нЄстй, носій, несун, 
о. з нбшею, пк /- опдру! підтримкбвий, хребет¬ 
ний, рк плечовий [-ая балка -ві балка], (струм) 
тяговий, головнйй, стрижневий, ск -нбсець [-Й 
знамя прапоронбсець], -носій [-ее крило крил- 
б-носій, ппєчовЄ к.], -нбсний [-й смерть смер- 
тонбсний]; -й что з чим у рукіх /на плЄчах, на 
таці +/; високо -Й гблову з вйсоко піднесеною 
головою; -й зарйд наснажений зарядом; -й из- 

діржки обтйжений вйтратами; -й информі- 
цию насгічений інформацією; -й нагрузку т. 
Р* хребетний; -й наказіние © відбуваючи ка¬ 
ру; -й обя'занность виконавець обов’язку /пов- 
гінности/; -й вздор /околбсицу +/ дурнояяп; -й 
ответственность відповідальний; -й убьітки 
обтяже- збитками, © зазнаючгі збйтків; -й знбр- 
гию носій енергії; -ая поверхность підтрим- 
кбва поверхня; 
ПО»»»: п. наказа'ние дістіти кару, бу- покара¬ 
ним; п. убьітки мати збйтки, & утратитися, ф. 
нахрі-; не п. убьітку зоста- при своїх інтересах; 
НЕСТИСЬ (мчати) летіти /мча'-/ стрілою, леті- 
навздогін вітрові, б* чкури-, (над чим) ширя-, (- 
води) струмі-, збіга-; несся, как угорілий /о- 
чертя гблову/ гнав, ніби за ним хто з батогбм 
летів; -сйсь к цбли мчавши до метй; 
-йся 1. що нєсЄться +, нЄсєний, тарабане-, пере- 
нбшува-, ф. пЄртий( 2. що їм" хто/ мчить 0, ро¬ 
зімлілий, 3-Й мчіти, гонЄць, бігун, літун, пк п° 
легкокрилий, о. на крилах, 3. (- курей) несучий, 
яйценбсний, 4. (запах) рознбшува-; -я, как уго¬ 
рілий г. розімчалий кулею; ск -плйнний [дйко 
-я шаленоплйнний]; 
ПО»»» полетіти /погна-, майну-/ стрілою, (у та¬ 
нець) пуститися; п. рьісью ударити чвіпом; 
-есший/ся/ Й; -й наказіние покараний. 

нестихАющий невгавущий, і далі лункйй, 
± НЕСМОЛКАЮЩИЙ. 

НЕСТОЯЩИЙ невартий /мало-/; и. упомині- 
ния жґ ніякий [удар бил н. у. удір був н.]. 

НЕСТРОЙ НИЙ (стан) неграцібзний, (голос) хи¬ 
бкий. 

НЕСТЬІКУЮЩИЙСЯ безстиковий. 
ПЕСТЬ н|сть |-Ні числ^ ність числі]. 

НЕСТЯЖАНИЕ рк негрЄбство. 
НЕСУДЙМОСТЬ кесудженість. 
НЕСУДИМЬІЙ несуджений. 
НЕСУРАЗИЦА о. півтора людськбго, що й купи 
не держиться. 
НЕСУРАЗНОСТЬ ок несосвітенність, химеря- 
тина. 

НЕСУРАЗНЬІЙ ок несосвітенний; нЄчто -ое та¬ 
ке, що й купи не держиться, щось несотворЄнне 
/несосвітенне/. 

НЕСУСВЕТИЦА о. таке, що собака із сметаною 
не проковтне /що і в борщ не кришать/. 

НЕСУСВЕТНЬІЙ г. несотворЄнний, фР несамо¬ 
витий [-ие делб -ті рЄчі]; -ая ченуха Хгімині 
кури (що ходять у череді недоєні/, на вербі 
груші /а на ялгіці яблука/. 

НЕСУЩЙСТВЕННЬЕЙ о" другорядний. 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ок вигаданий, нереаль-, 
УЯвлЄн-, химЄр-> уяв-, незафіксбва-, відсутній, 
живий лишЄ у снах, (де) невідомий, фР мертвий 
нгіні. 
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НЕСЧАСТЬЕ (казус) халепа, /нещаслйва/ приго¬ 
да; к -ью на лихо, як на те; к чьему -ью на лихо 
/горе/ кому [к моєму -ью на лихо мені]; не бьі- 
ло бьі счастья, да н. помогло нема біди, щоб 
не вийшли гаразди /щоб на добро не вийшло/. 

НЕСЬЕДОБНЬІЙ ок неспоживнгій, нестравний. 
НЕСЬЕМНЬШ непорушний, нероз’єм-, незмін-, 

(- вісь) глухий. 
НЕТ, НЕТУ нема, немає, р. не є, фР Біг дасть, 
Бог мйлував; н. сомнения аж [дививсь у вікно' 
- аж хтось там є]; н. того', чтббьі сделать нема, 
щоб зробити [нема, щоб сказа- „Дякую”]; піт 
уж це вже ні [н, уж.извинй це вже ні, пробач]; 
и в помине н. нема й знаку, нема, хоч запали; 
на н. и суда н. на нема й ради нема; о, н.!, зто 
уж нЛ е ж бо, ні!, то вже ні!, ні, ні; 

НЕТАКТЙЧНОСТЬ ок нбтакг. 
НЕТ АКТЙЧНЬІЙ ок некоректний, неджентлме- 
нський. 

НЕТ АЮЩИЙ вічно мбрзлий. 
НЕТЕРПЕЖ ок невгідержка, фР непосидячка. 
НЕТЕРПЕ НИЕ: с -ием нетерпляче; с -ием жду 
чекаю не дочекаюсь; сгореть от -ия луснути з 
нетерплячки. 

НЕТЕРПЕТЬСЯ: н. кому кортіти кого-, 
не -йся якого кортить, охбплений кортячкою. 

НЕТЕРПИМОСТЕ нетолерантність. 
НЕТЕРПИМЬЕЙ нетолерантний, і. нетерпймець. 
НЕТЕРПЯЩИЙ: н. отлагательства невідклад¬ 
ний, терміновий, негайний, шпаркгій. 

НЕТЛЕННЬІЙ о" вічносущий. 
НЕТОРОПЛИВОСТЬ неспіх, неквап. 
НЕТОРОПЛЙВЬІЙ п° неспішкйй. 
НЕТРбНУТЬІЙ ок недіткнутий, нерушений, не- 
зачбпле-, недіткне-, (- дівчину) жР небра-, гд не- 
розпечйта-, непробйтий. 

НЕТРУДЯЩИЙСЯ і. нетрудівник, трутень, бі¬ 
лоручка, с. паразгіт, о. незвйклий до праці. 

НЕТУ > НЕТ. 
НЕУБЕДЙТЕЛЬНЬШ (аргумент) нерезбнний, 
О. ЩфбЙТИЙ. 

НЕУБЬШАЮЩИЙ неубутнйй /-утній/, (рівень) 
і далі високий. 

НЕУВАЖЙНИЕ г. маловбження. 
НЕУВАЖЙТЕЛЬНЬІЙ (- причину) недостатнй. 
НЕУВЯДАЮЩИЙ, -АЕМЬІЙ ок нев’ядзфий, 
невідцвітний, п° неоцвітні[и]й, п. нестлівущий, 
вічно живйй /свіжий/, у вічному цвіту. 

НЕУВЯЗКА ок конфуз. 
НЕУГАСАЮЩИЙ, -СИМЬІЙ ок невгасний. 
НЕУГОДНО, -(ІДНЬІЙ о. не до вподоби. 
НЕУГОМОННЬГЙ ок невпокійливий, розсвавб- 
лений. 

НЕУДАВШИЙСЯ невдалий, незда-, невдатний, 
безуспіш-, безрезультат-, схгібле-, невдало вй- 
кона- ск -невдаха [-аяся паска паска-невдаха]. 

НЕУДАЧА ок неуспіх, крах, фіяско, провал. 
НЕУДАЧНЬІЙ ок нефортунний, (крок) незда- 
лий; совсем н. провальний. 

НЕУДАЧНИК & невдалніга. 
НЕУДЕРЖИВ АЮЩИЙ негбдний втримати. 
НЕУДЕРЖЙМО ок стрімголов, (тягтись) як 
дитйна за матір’ю /до матері/. 

НЕУДЕРЖЙМЬІЙ (ріст) шпаркйй, (сміх) ряс¬ 
ний, невтрймливий, гй неповздбржний, фР роз- 
хрйста- [-ая Удаль -не молодецтво], о* непргі- 
п’ятий [н. вихрь о. сто вітрів -их], (- веселощі) 
ок розсвавблений. 

НЕУДИВЙТЕЛЬНО ок не дйво /дивовижа/. 
НЕУДОБНО ок не з руки. 
НЕУДОБОИСПОЛНИМЬШ непохватний, ва¬ 
жкий що аж /для виконання /здїйсне-/. 

НЕУДОБОПРОИЗНОСЙМЬІЙ язиколбмний. 
НЕУДОБОЧТЙМЬІЙ: н. текст ж. не-розбергі- 
собака-текст. 
НЕУДОБСТВО ок дискомфбрт; извинйте за н. 
вйбачте за невигоди. 

НЕУДОБЬ од (-землю) г. невжиткимИ. 
НЕУДОВОЛЬСТВИЕ: к чьему -ию як прик¬ 
рість кому [к великому -ию нам оббим як ве- 
лгіка п. нам оббм]. 
НЕУЕМНЬІЙ п° неповстрймний, (- дітей) ж? 
гаспидський, (- веселощі) ок розсвавблений. 

НЕУЖЕЛИ фР чи то ж [н. правда? чи то ж 
правда?]; н. зто п.? невже ж цьому п.? 

Н В. УЖ И В АЮІЦИЙСЯ, НЕУЖЙВЧИВЬІЙ о* 
незлагідливий, сварлгі-, заїдди-, нез-й лагодити. 

НЕУЗАКбНЕІШЬІЙ протиправний. 
НЕУЗНАВАЕМ © годі пізнати кого [брат н. 
брата г. п.]. 
НЕУЗНАВАЕМОСТЬ: до -ти ок до невпізнаття. 
НЕУКЛОННЬШ ок невідхйльний, (ріст) без- 
упйн-. 

НЕУКЛЮЖИЙ гд брусо^ватий. 
НЕУКОСНИТЕЛЬНЬІЙ ок доскіпливий. 
НЕУКРОТЙМ фР гбді приборкати [буран -йм 
буран г. п.]; 
НЕУКРОТЙМЬІЙ ок неприборканний, (- блю¬ 
воту) нестрйм-, о. що йогб г. п. 

НЕУКРОТИМОСТЬ ок неприборканність. 
НЕУЛОВЙМ © гбді спіймати кого-, 
НЕУЛОВЙМЬГЙ вислизущий (з рук/, (- риси) 
недозримий, ок ефемерний, невпійман-, незбаг- 
нен-, (- тугу +) ледь поміт-, (звук) безшелес-. 

НЕУМЕЛЬІЙ ок безкеббтний, (- працю) парта¬ 
цький. 

НЕУМЕРЕННО (пити) безбщадно. 
НЕУМИРАЮЩИЙ невмирущий, і. невмирака, 

± БЕССМЕРТНЬІЙ 
НЕУМОЛИМ © гбді вблагати кого; 
♦♦♦ЬШ © кам’янйй, (голос) крижанйй. 

НЕУМОЛКАЕМЬІЙ, -АЮЩИЙ о” невгавущ- 
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ий, і ділі лункий, © нестулгігуба; (- овації) нес¬ 
кінченний, н. посетитель нестулйгуба-гість 

НЕУМЬШАЮЩИЙСЯ і. невмивака. 
НЕУМЬІШЛЕІШО ок мимохіть, без наміру. 
НЕУНЬІВАЮЩИЙ ок вічно вєсЄлий /безтурбот¬ 
ний, безжур-/. 

НЕУПОТРЕБ/ИТЕЛЬНЬШ, -ЛЯЮЩИЙСЯ, 
-ЛЯЕМЬІЙ невживаний, невжиткбвий. 

НЕУ ПРАВКА фР незмога. 
НЕУПРАВЛЙЕМ: процесе н. процес непідкон- 
трбльний, процесом годі керувати. 

НЕУРАВНОВЕШЕННОСТЬ дисбаланс. 
НЕУРАВНОВЕШЕННЬІЙ жґ неогбвтаний, о. 
оЄрце з перцем у кого. 

НЕУРОЧНИЙ: -ое время неробочий /неслужбо¬ 
вий, гулящий/ час; в -ое время не в робочий 
/службовий/ час. 

НЕУРЯДИЦЬІ (суспільні +) негаразди. 
НЕУСПЕВАіОЩИЙ (учень) слабенький, далеко 
не перший, не з першої десятки, і. невстигайло. 

Н ЕУСПОКАИВ АЮЩИЙСЯ ок невпокійливий, 
невгамовний, і далі збуджений. 

НЕУСТАНОВЙВШИЙСЯ неусталений, хиткий, 
мінливий, нетривкий, неустабілізбваний, (- мо¬ 
ду) невйробле-. 

НЕУСТОЙКА ж" промах, невдача, (стягнення) 
штраф. 

НЕУСТОЙЧИВЬІЙ ок плиткйй. 
НЕУСТОЯВШИЙСЯ невстбяний. 
НЕУСТРАНЙМ фР годі ус/нути [дефект н. де¬ 
фект г. у.; зто -ймо це г. у.]; 
НЕУСТРАНЙМО (засісти в голові) гвіздком; 
НЕУСТРАНЙМЬЕЙ ок непозбутній, вічно при- 
сут- /наявний/, о. що його г. у. 

НЕУСТРАШЙМ: он н. він не знає страху, йогб 
годі застрашити; 
♦♦♦ЬІЙ: бьіть -ьім не знати страху. 

НЕУСТРОЕННОСТЬ ок незакоріненність. 
НЕУСТРОЕННЬШ о. як собака в човні. 
НЕУСТУПЧИВОСТЬ ок заїлість. 
НЕУСТУПЧИВЬІЙ ок кам’янгій, затинчивий, 
непідхильний, забісбва-, (упертий) затйтий. 

НЕУСТЬІДЙМНЙ: бить -мм не знати сорому. 
НЕУСЬІПНЬІЙ ок сторожкий, пильнобкий. 
НЕУТЕШИТЕЛЬНЬІЙ ок невідрадний. 
НЕУТ О ЛИМЬІЙ ок незагамбвний /непо-, нев-/. 
НЕУТОМЙМ: брат н. брат не знає втбми; 
НЕУТОМЙМЬІЙ п° неутомлЄнний; бьггь -мм 
не знати втбми. 
НЕУТОІІАЕМЬІЙ нєпотоплЄнний, нєпотопЄль-. 
НЕУЧТЕННЬІЙ ок знехтуваний. 
НЕУЧЙТЬІВАЕМЬІЙ ок нехтуваний. 
НЕУЯЗВЙМ фР гбді дошкулити кому [он н. йо¬ 
му г. д.]; н. для нуль хто куля не берЄ кого; 
НЕУЯЗВИМЬШ ок недітклйвий, грубошкірий, 
імунний, невколуп-, (форт) нездобутній; 

НЕУЯЗВЙМОСТЬ ок імунність 0. 
НЕФТЕДОБЬІЧА к. нафтодббуток. 
НЕФТЯНИК ок нафтар. 
НЕХИТРИЙ (хто) ок тумануватий. 
НЕХОЖЕНЬІЙ ок нетбптаний, д. неперейде-. 
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЬІЙ: -ая трата времени 
марнування часу. 

НЕЦЕНЗУРНИЙ о" „недрукабельний”. 
НЕЧАЯННО ок мимохіть. 
НЙЧЕГО (чекати) гбді [н. ждать гбді чекати]; 
н. будет (пити) не буде чогб; н. и говорить 
шкода слів, гбді /нащо/ й казати, ок вже й не 
питайте; н. сказать нема що каза-, нічбго не 
скажеш [умен, н. с. розумний, н. не с.]; у кого 
н. єсть хто не має що їс-; от н. делать зніче¬ 
в’я, не мавши що роби-. 

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (- муки) пєкЄльний, (ус¬ 
піх) надшбдський. 

НЕЧЕТКИЙ ок безвиразний; (лист) нечиткий, 
нечитабельний; (- мову) розхлкіпа-, безлад-, роз- 
вЄзистий, (образ) розплйвчас-, розлазис-. 
НЕЧЕТКО (бачити, чути) мов крізь сон; 0. 

НЕЧИСТОШЮТНО (зробити) брудними рука-. 
НЕЧЛЕНОРАЗ ДЕЛ Б НЬІЙ > БЕССВЯЗНЬІЙ. 
НЕШТО: н. я знаю? чи я ('там/ знаю?, к. я знаю? 
НЕШУТОЧНЬІЙ: -ое дало ок не виграшки. 
НЕЯВЙВПШЙСЯ неприбулий. 
НЕЙСНО (бачити, чути) мов крізь сон. 
НИ: ни в какую хоч ріж йогб /мєнЄ +/, аніруш 

(не хоче/; ни два ни полтора' ок ні до чббота на 
закаблук ні до черевйка на рант; ни за что ни 
про что фР прбсто так; ни то нн сй ок ні дівчгі- 
на ні вдовй, ні пес ні баран; ни ббльше, ни мЄ- 
ньше, а аж [їй приділено аж цілий абзац], ка- 
кбй ни на єсть якйй не є; кто бьі то нгі бьіл 
хай хто буде; во что бм то нн спіло хай там 
що, щоб тут що, кров з нбса. 

НИВЕЛЙРОВАТЬ нівел/ювати, уодностайню-, 
уодноманітню-, зоднокбвлю-, (різнощі) звбдити 
нінащо /нанівець/, стира- мЄжі; 
—й що /м* хто/ ~ює 0, з-й з~ювйти, для ~юванн- 
я, збйнітий -ям, -ювальник, пк -яційний, ~юва- 
ль- + %; 
-йся/-мй нівельований, уодностайню-, уодно¬ 
манітню-, звбджу- нінащо /нанівець/ 0. 

НИЗ'ДЕ: н. ббльше, а... вже ж не де, а...; н. крб- 
ме, как не де, як, нідЄ крім, як. 

НИЖЕСЛЕДУЮЩИЙ ок наступний, дальший. 
НИЖЕСТОЯЩИЙ ок підрядний, підпорядкбва-, 
фР низовий. 

НИЗ г. долина. 
НИЗАТЬ низбти, нанйзува-, ок сил/я-; 
нижущий що /мИ хто/ ~яє 0, р-й нанизбти, охб- 
чий нанйзува-, майстер низбння, низальник, на- 
нйзувач, и низальний + %; 
-йся нгізаний, нанйзува- 0. 



НИЗВЕРГАТЕЛЬ 244 НИСПРОВЕРГАТЕЛЬ 

НИЗВЕРГАТЕЛЬ ок знетрбнювач. 
НИЗВЕРГАТЬ скидбти, валгі-, (вділ) вфга- /(во¬ 
ду) жбуха-,р. шуббвста-/ (вділ), (царя) знетро- 
нюва-, зневладнюва-, (кумира) скида- з п’єдес¬ 
талу; н. правительство знетрбнюва- уряд; -зл¬ 
ись зневладнювано; 
—й 1. що /м" хто/ жбуха д. 0, з-й вергнути д., 
зайнятий вфганням д., 2. що /м“ хто/ вблить 0, 
зг-й знетрбнити, знетрбнювач, зневладнювач; 
-мй 1. жбуханий /вфга-/ д., 2. знетрбнюва-, зва- 
люва-, скйда-, к. зневладне-. 
НИЗВЕРГНУТЬ (царя) зневладнити 0; 
НИЗВЕРГНУТЬІЙнизргінутий,знетрбнен- 0; 
НИЗВЕРГАТЬСЯ падати, спада-, 0, (вділ) шу¬ 
га-, шуббвста-, звергатися, скбчува-, сгіпати- 
(як з мішка/, о. падати з п’єдесталу; 
-йся вфганий /скбчув-/ (вділ/, долубіжний, ла- 
виноподіб-, як лавгіЩна, у нестримному русі 
вділ, -я сплошибй ма'ссой скочуваний /звфга-/ 
суцільною масою; ± нисходящнй, ниспадаю-; 
НИЗВЕРГНУТЬСЯ поргінути, низргіну- 0. 

НИЗВЕРЖЕНИЕ знетрбнення. 
НИЗВОДЙТЬ (/ ни/звбдити (вділ/, і*. знгіжува-; 

—й що /м11 хто/ звбдить (в.) 0, поклгіканий /з-й/ 
звести (вділ/, зводій, знижувач, пк = %; -й с 
нбба на землю з-й низвести з неба на землю: 
-ймьій (У ни/звбджуваний, знижу-. 

НИЗКИЙ ок невисокий, (зиск) малий, мізфний; 
& низб(се/нький; 
НИЗКО низько 0; 
НИЖЕ нижче 0; н. чьего достбинства що при¬ 
нижує чию гідність; 
НЙЗШИЙ нижчий 0; & нгіжченький; 
НИЖАЙШИЙ найнижчий 0, ок низькйм-низь- 
кйй, (уклін) доземний. 

НИЗКОЛЕТЯЩИЙ (- мету) попризбмний, ни- 
зьколб[і]т-. 

НИЗКООІІЛАЧИВАЕМЬІЙ к. малоплйтний. 
НИЗКОІІОКЛОІШИЧАТЬ (перед ким) плазув¬ 
ати /ок рабству-/, нйзько кланятися, схиля- /шап¬ 
кувати, гну- голову, вигинб- карк, стелгітися 
під нбги /листом/, упосліджува-, підлабузню-/; 
—й що /л*в хто/ плазує 0, готовий /звгіклий/ сте- 
лйтися (листом/, плазун, підніжок, підлабузник, 
низькопоклбн-, холбп (холопом/, підлабуза, ла- 
кгі-, пк низькопоклбнний, нйзько /ггід-/ запобіг¬ 
ливий, підлесли-, підлабузли-, /- манери/ плазу- 
ватий, ± по-дольщающийся. 

НИЗКОПОКЛОНН/ЬШ, -ИЧЕСКИЙ о* гнучк- 
ошгіїй, вірнопідданчий, лакеюватий + пк—> |. 

НИЗКОПОКЛОНСТВО ок схиляння, шапкувб-, 
лизоблюдство. 
НИЗКОУРОЖАЙНЬІЙ маловрожайний. 
НИЗЛАГАТЬ/—й > НИЗВЕРГАТЬ/низвергаю-. 
НИЗЛОЖЕННЬІЙ > НИЗВЕРГНУТЬІЙ. 
НИЗМЕННЬШ (інстинкт) ок нутрянгій, тварйн-, 

зоологіч-. 
НИКАК У ні сяк ні так [нельзя и. не можна н. с. 
н. т.]; ч. виглядає [н. тм пьян в., ти п’яний]; н. 
нет Бог милував. 

НИКАКбЙ & ніякісінький; н. не нійкий [н. не 
дом н. дім]; н. плйтьі там нб бьіло платня там 
була ніяка. 

НИКЕЛЙРОВАТЬ нікелю/вати; 
—й що /яС хто/ нікелює, з-й понікелювбти, для 
~вання, зайнятий -ям, ~вальник, пк -вальний; 
-йся/-ьій нікельований. 

НИКНУТЬ никнути, хилйтися, схиля-, п. слаб¬ 
ша-, ок (- пашню) укляка-; 
—й що /м" хто/ нгікне 0, с-и нйкнути, щорйз 
похгіліший, напівпохйлений; 
ПОНИКНУТЬ поникнути 0; 
ПОНЙКШИЙ що поник, понгіклий, схгілений 
/по-/, похйлий, укляклий. 

НИКОГДА о. на турецький Велгікдень, як рак 
свгісне (а щука дрйсне/, ні тепф ні в четвф; н. 
не сделает одно, н. не сделает другеє ні тобі 
зробить одне, ні (тобі/ зробить друге [н. не ус- 
мехнется, н. не заговорйт ні тобі усміхнбть- 
ся, ні (тобі/ заговбрить]. 

НИКОГО: н, нет ок ні душі. 
НИКОМУ: смотрй, н. не говори! про це - ні¬ 
кому! 

НИКТО: и н. другбй і більш ніхто. 
НИКУДЬІШНИЙ г. до нічого. 
НИКЧЕМНЬІЙ ок ліліпутський, пігмейсь-; & 
♦знікчбмнений /= зрббле- нікчбмою/. 

НИКЧЕМНОСТЬ жалюгіддя, пігмейство, ніку- 
дйшність, мізф-. 

НИМБ вінець. 
НИМФОМАНКА в. слабка на передок. 
НИПОЧЙМ: все н. кому мбре по коліна Іп° і 
нужди мало/ кому. 

НИСКОЛЬКО ок ані-ні, ні на копійку, ні на мб- 
кове зерня, ні на крйхту, ні крйхти, ні крапель¬ 
ки, фУ нічого [це н. не вбдить]. 

НИСПАДАТЬ ок спадати додблу /вділ, на зем¬ 
лю/, (- коси, гілля +) звішуватися, звисати; 
—й/-ьій що спада додблу 0, звішуваїшй /(потік) 
спрямбва-/ додблу /0/, пк долубіжний, просто- 
пбд-, спадистий, полбжис-, похйлий, ск спадбй- 
[спадай-рельєф]; стрбго -й рельбф спадай-кру- 
то-рельбф; ± низве ргающнйся. 

НИСПОВЕРГАТЬ > НИЗВЕРГАТЬ. 
НИСИОСЬІЛАТЬ У" посилати /дарува-/ з небес 

/згоргі/, низпосила-; 
-й що /*Г хто/ дарУє з н. 0, щедрий на даргі, 
дарйтель, У низпосилб-, висбкий дародбвець; 
-й благодать /вдохновение/, дарйтель /низпо¬ 
силб-/ благодбті /надхнення/; 
-йся/-ьій дарбваний згоргі /з небес/ 0. 

НИСПРОВЕРГАТЕЛЬ 1. знетрбнювач, зневла- 
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дню-, 2. розвінчу-. 
НИСПРОВЕРГАТЬ > НИЗВЕРГАТЬ, (теорію) 
розвінчувати, с. розбива- в пух і прах; 
—й 1. = низвергающий, 2. = развенчиваю-; 
-йся/-ьій 1. = низвергающийся, 2. розвінчува¬ 
ний, розбй- в пух і прах; 
НИСПРОВЕРГНУТЬ обезвладнити 0. 

НИСПУ СКАТЬ: —й = спускающий. 
НИСХОДИТЬ сходити вділ, спускатися, (- рель¬ 
єф) спадати, фР давйти пільгу /пбпуст/; 
—й 1. що схбдить ('додолу) 0, щораз нйжчий, пк 
низхідний, спадний, спйдистий, спадовйй, скб- 
тистий, долубіжний, 2. що /м" хто/ дає пільгу 0 
+ снисходящий; по -ей лйнии по лінії спбду, 
по спадовій /долубіжній/ лінії. 

НИТЕВИДНЬІЙ, НИТЕ ОБРАЗНЬІЙ у. нитку¬ 
ватий, нитчастий, на взір нитки. 

НЙТКА: н. /нйзка/ бус разок коралів; по -ке 
дойдйпіь до клуббчка ниточка доведе до клуб¬ 
очка; сухо'й -ки нет /не осталось/ на ком мок¬ 
рий як хлющ хто. 

НИТРЙРОВАТЬ, НИТРОВАТЬ нітру/вати; 
-ующий/-ующий що нітрує, з-й знітрувати, пк 
-вальний, для -вання; -ая смесь -вальна суміш. 

НИТЧАТКОВЬІЕ 6і баговйнувйті, ок жабурйсті. 
НЙТЧАТЬІЙ ниткуватий. 
НИТЬ фР шнур, (викладу) послідовність; крбсн- 
ая н. (твору) провідай нитка; шерстяная н. 
/нитки/ гарус. 

НИЧЕГО фр дарма, ж? ні гриця; н. другого не 
оставалось не булб іншої рйди; н. не думая (си¬ 
діти) і гадки не маючи, зкґ отакб собі; н. не 
понимйю!, умб не приложу! ок що за оказія?; 
н. нет ок чортма; н. себЄ! ф. ого-гб!, (почавши 
мову) ніврбку (бобі/!; н. такого нічого недоре¬ 
чно- /негожо-, погано-/; н. не скбжешь що й 
казйти [гйрна, щ. й к.]; без н. (борщ) нізчимний, 
ні з чим; (іти) голіруч, з гблими /пустй-/ рукй-; 
рбвньїм счетом /решйтельно/ н. аж нічбго, о. 
голому за пазуху; и н. другбго і більш нічбго; 
(но тут) н. не нодблаешь /попишешь/ (на це) 
нема ради. 

НИЧТО ніщо, нуль, фР мізер; н. другое, как не 
що, як [не що, якпбле]; ни с чем (пиріг) з таком. 

НИЧТОЖЕ: н. сумнйшеся (і) ні гадки собі. 
НИЧТОЖЕСТВО © круглий нуль, мізер, ок жал- 
югід дя, (рівняючи з ким) чийого мізгінця не варт. 

НИЧТбЖНО: н. малое фР гблочка; н. малое 
колйчество крапля в морі; 
НИЧТОЖНЬІЙ: -ое колйчество мізер. 

НИЧТОЖНОСТЬ ок нікчемство, жалюгідця. 
НИЧУТЬ © ані-ні [н. не хотЄлось не хотілося 
ані-ні]. 

НИЩАТЬ уббжіти, підупада-, бідні-, мізерні-, 
нікчемні-, капцані- зводитися на пси /нінащо/, 
с. розорятися; 

—й що їм" хто/ уббжіє 0, напівзуббжілий, чим- 
рбз уббг(і)йпий, мбйже зовсім старець; 
ОБНИЩАТЬ озлидніти, о. зійти на злйдні 0; 
-вший зуббжілий, підупа-, озлвдні- 0. 

НЙЩЕНСКИЙ старечий, старецький. 
НЙЩЕНСТВОВАТЬ старц/ювати, жЄбра, /-ачи-, 

-акувй-/, проси- мйлостину- /Христа ради/, ход- 
й- на жЄбри /з торбйми/, жгі- Христбвим ім’ям; 
—й що їм" хто/ ~н5є 0, покгінутий /с-и/ жебрати, 
старець, жебрйк, злидар, торбар, прохач, прош¬ 
ак, пк жебрущий, напівозлидніпий, старчачий, 
уббгий, злидЄнний, жебракуватий, гі° озлидні¬ 
лий, ожебрбчений, о. жебрак жебраком. 
НЙЩИЙ торботряс + і. —* [; н. духом уббгий 
духом, дрібнодухий. 

НО колй ж [но зто не так коли ж це не так]; но 
ведь але ж, алЄ-бо!; но вдруг аж [аж він загово- 
рйв]; но вот аж [ми застрягли. Аж над’їхав од- 
гін]; но что же? то й що ж?; но все же а втім. 

НОВАТОРСТВОВАТЬ новаторствувати, займа¬ 
тися новаторством; 
—й що /мн хто/ новаторствує 0, зайнятий нова¬ 
торством, новйтор, раціоналізатор. 

НОВЙНКА: книжная н. фР новодрук. 
НОВИЧОК ок першак; 
НОВИЧКЙ зе новацтво. 

НОВО- щойно- [новорождйнньїй щойно(на)рб- 
джений]. 

НОВОВВЕДЕНИЕ новація, новинб, нова уста¬ 
нова /практика, мбда +/. 

НОВООБРАЗОВАНИЕ (дія) новотвбрення, (о) 
новотвір. 

НОВОПРИБ/ЬІВШИЙ, -ЬІВАЮЩИЙ новоп- 
рибулець. 

НОВОРЕЧЬ новолЄксика. 
НОВОРОЖДЕННЬІЙ ново/рбдженець, -рбдок. 
НОВОСТРбЙКА ок забудбвання. 
НбВШЕСТВО новація, новина, зміна, о. оста¬ 
ннє слово, новий звичай, с° нововведення. 

НОВЬІЙ/ свіжий; & новЄ(се,)нький, новісінь-; 
НОВЕЙШИЙ найновіший, новісінький, новіт¬ 
ній, новочасний, модЄр-, найновітніший. 

НОГА & ніж(ень)ка, ногака; н. человека людськ- 
а нога; чего чья левая н. захбчет як заманеться 
кому; на дружеской /корбткой/ ~гЄ запанібра¬ 
та; на ра'вной -гЄ як братй; на рбдственной -гЄ 
як рідні; на ширбкую -гу ок розкішно; чтббьі 
твоей -гй здесь нЄ бьіло! щоб і дух твій тут не 
пах!; со всех ног прожбгом; ни -бй к кому ані 
на поріг до кого; -ги не будет чьей где нога не 
милить чия кудй; в -гу с чем крок-у-крбк з; 
никуда - ни -гбй пф —* сидіти дбма, нідЄ не ви¬ 
ходи- [я - никудб - ни ногбй я сидю дома]; 
НОГИ (мамута) ступакй; & ноженята. 

-НОГИЙ з якими ногами [длиннонбгий з дбв- 
гими ногами], цибйтий. 
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НОГОТбК: с н. як макове зЄрня; мужичок с 
ноготбк коротун, кур дупель, о. мізгінчик. 

НОГОТЬ: с н, з ніготь, з мізинець, з наперсток. 
НОЖКА (куряча) стегенце, (чарки) стоянець. 
НОЗДРЕВАТЬЕЙ ніздрявий. 
НОКАУТЙРОВАТЬ нокаутувати, відбива- пам’¬ 
ять, збив і- з ніг; 
—й що /мн хто/ нокаутує 0, з-й збити з ніг, © 
збивши з ніг, пк гі° карколбмний, ребро-, (удар) 
рк прощай-пбм’ять-удар, відбйй-пам’ять-удар. 
НОЛЬ г. зеро, х° нуль; н. виймання ок ніби й не 
бачить, хоч би бровою повів, фР нічбго собі з 
того не робить; н. внима'ния, фунт презрбния 
виявляє не увагу, а зневагу. 

НОМЕР Xе нумер, (преси) примірник, (програми) 
г. точка; зтот н. не пройд ет це не вгігорить. 

НОМЕРНОЙ (носій) г. числовий. 
НОРМА: -ми временн /представительства, 
прйбьіли, процента/ часові /представшіцькі, 
прибуткові, відсоткові/ норми. 

НОРМАЛИЗОВАТЬ ок навбдити порядок, упо- 
рядкбвува-, стави- на свої місця, дк знормалі- 
зувй-; 
—й що їм" хто/ нормаліз/ує 0, поклйканий ~ува- 
ти, для ~ації, зайнятий -ією, пк нормалізаційний; 
НОРМАЛИЗОВАТЬСЯ заходити /зайти/ в но¬ 
рму /кблію, свої береги/, става- /ста-/ на свої мі¬ 
сця; дк вйгараздитися, 
-йся нормалізований, піддй- нормалізації. 

НОРМАЛЬНЬІЙ звичайний, (душевно) не зббче-' 
НОРМИРОВАТЬ норму/вати, унормбву-; 

—й що /м" хто/ ~є 0, поклйканий -вати, для 
-вання, зайнятий -ям, -вальник, пк -вальний; 
-йся що -^ється; -я/-ий нормований, унормбву-. 

НОРОВИСТИЙ ок неприручений. 
НОРОВЙТЬ воліти, намагатися, мости-, шгі-, ці¬ 
лая-, поривй-, силкува-. п'ястися, навратй-, пха-, 
націля-, міри-; так и -йт аж труситься, хоче; 
—й що їм" хто/ воліє 0, наставлений, націле-, 
спбвне- /повен/ бажання, пк готбвий, о. з намі¬ 
ром /думкою/, ± желающий. 

НОС (судна) з. прбва; под -ом (близько) під бб- 
ком, за плечгіма. 

НОСИТЕЛЬ (прізвища) власник. 
НОСИТЬ: н. имя зватися; н. но свету (- магію) 
водити світами; н. титул героя ходй- у гербях; 
—й що Імн хто/ нбсить 0, с-и /поклйканий/ носй- 
ти, зайнятий носінням, носій, несун, п* носйльн- 
ий, ск -нбсець [-й рога рогоносець], -нбсний [-й 
венбц вінценбсний]; -й ймя з ім’ям, під імен¬ 
ем, власник імени; -й маску замаскбваний під, 
під маскою; -й на руках кого готбвий здувй- по- 
рохй з; -й название під назвою, названий; -й о- 
ружие із зброєю, озбрбє-; -й фамйлию кого під 
прізвищем; -й характер чего ідентйчний з чим, 
зовсім як ЩО', 

-имьій ношений, несений; 
НОШЕНЬІЙ (мало) приношений, (дуже) /за-/. 

НОСЙТЬСЯ (гасати) шмигляти, (- чутки) іти, 
шуга-, кружля-, (- душі) вита-, (по хаті) пурха-, 
(в небі) ширя-, (- тітки) гуді- роєм, (з ким) зду- 
ва- порохй з кого, панькатися /цяцька-/ з ким; & 
(з торбою) дк розносй-; н. как угорельїй гасати; 
-лея и -лея /-лея, не перестався/ знай, гасав; 
-йся 1. що нбситься, ношений, несений, пк нос¬ 
кий, для нбшення, 2. що /мн хто/ гаса 0, с-и гаса¬ 
ти, р-й погаса-, 3. що їм" хто/ панькається 0, 
звїіршй панькатися; -я по кбмнатам гасаючи з 
кімнати до кімнати; -я с чем перейнятий чим. 

НОСИЩЕ ок носяра. 
НОСОК (взуття) пЄр6д. 
НОСТАЛЬГЙРОВАТЬ:р. -й (за чим) стужений. 
НОСТАЛЬГЙЯ гР" носталгія. 
НОТА: на висбкой -те високонбтний. 
НОТКА: с -ой недоверия з дрібкою недовіри. 
НОТИФИЦИРОВАТЬ нотифік/увати; 

—й що її/ хто/ ~ує, пк -аційний, для -ації. 
НОТАРИАЛЬНО: н. заверенная кбпня к. нота¬ 
ріальна кбпія. 
НОУ-ХАУ досвід /роботи), виробничий д., сек¬ 
рети виробництва /технолбгії/. 

НОЧЕВАТЬ ставати на ніч /ночівлю/, (рідко) 
підночову- /пере-/; н не -ало что і не пахне чим; 
—й що їм" хто/ ночує 0, с-и /звйклий/ ночувати, 
зм-й заночува-, ночувальник, нічлижйнин, о. на 
ночівлі; 
ПЕРЕНОЧЕВАТЬ підночувати 0. 

НОЧНОЙ д. унбчішній, (сторож) цілонічнйй. 
НОЧЬ & гР *ніч-у-ніч; на н. глядя навпроти но¬ 
чі. 

НОЧЬЮ п° вніч; ни днем ни н. ні вдень ні вно¬ 
чі; н. все кбшки серн вночі всі коти сірі. 

НРАВ вдача, характер; нрСвом вдачею, зі вдачі 
[тихий зі -чі]; по -ву на вдачу [інший на вдйчу]; 
НРАВЬІ к* культура стосунків; о, Бремена, о, 
н.! який тепер світ настав\,б'° о, часй, о, звичаї!. 
ПРАВИТЬСЯ подббатися, імпонувати, (кому) 
припадб- /бу-/ до сбрця /вподбби, смаку/, бу- в 
уподобі, /багатьом! мі- успіх у кого; не н, о. 
колб- в нбсі; как кому -итея як собі хто хбче; 
-йся що /мн хто/ подббається 0, уподобаний 
ким, пк симпатичний /милий, приємний/ кому, 
сподбб-, з. уподбб-, о. до вподбби /смаку, шми- 
ги/, під смак; 
ПОНРАВИТЬСЯ сподббатися, приподбби-, 
припасти до серця, запас- в око /серце, душу/, 
заімпонувй- 0; не п. кому о. закрути- в нбсі; 
-вшийся уподббаний, сподб-, 0. 

НРАВОУЧЕНИЕ (нотація) ок напоумлення, по- 
вчйннй. 

НРАВОУЧИТЕЛЬ ок мЄнтор, мораліст. 
НРАВОУЧЙТЕЛЬНЬІЙ ок менторський, рк на- 
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пучувальний. 
НРАВСТВЕННОСТЬ доброзвичайність. 
ПРАВ С І ВЕН НЬІЙ ок етйчний, доброзвичай-. 
НУ ф? алеж [ну и жара алеж і спека], ануж [ну, 
как затеет драться он а., захоче бились він], 
словом /> СЛОВОМ/, ^та де!; ну и 1. ну ж [ну 
и бабьі ну ж баббта], 2. алеж [ну и пили а. пил- 
й], албж бо [ну и дождь! алеж бо дощ!], 3. а та- 
кбж [бьіли дети, ну, и отцьі були діти, а т. ба- 
тькй]; (І) ну и вот! то й от!; ну и какой албж то 
який [ну и хйтрьій алеж то хйтрий!]; ну и хо- 
рошб то й гаразд; ну и /так/ что? то й що?; ну, 
конбчно! ? аякже! ну, так вот то й от, отож; 
ну тебя /вас/ таке скажеш /-ете/; ну, тьі поду¬ 
май! ну, ти скажй!; ну что тм? та ти що?; а ну 
ануж; да ну! та де!; невже!; такбй, что ну! ку¬ 
ди твоб діло!, я тобі дам!, з" будь здоров! 

НУ ДА а так, атож, ай, ага, еге (ж) [ну да, тм 
ля'жешь, а я? егб, ти ляжеш, а я?]; ну да, ну да, 
а так, а так, атож, атож. 

НУВОРЙШ скоробагатько, новобагатько. 
НУДЙСТ о" нудар. 
НУДНОСТЬ нудятина. 
НУДНЬІЙ нудний, нудбт-, жґ маруд-, ок зануд- 
ливий, позіхасто-роздерйротий; & нудьговгі-. 
НУДНЕЙШИЙ найнудніший, /нуднййДнудні- 
сінький. 

НУЖДА: крайняя н. скрута; в зтом у нас бо- 
льшйя н. нам до зарізу трбба; по крайней /не- 
отлбжной/ -де з конечної потреби. 

НУЖДАЕМОСТЬ потреба, міра потреби. 
НУЖДАТЬСЯ 1. (бідувати) терпіти злгідні, від- 
чува- нужду, (в чім) не ма- чого, (дуже) поне¬ 
вірятися, 2. потребувати, ма- потребу; не н. ни 
в чьей пбмощи /опеке/ дава- собі раду само¬ 
му; я не -юсь в зтом в. засунь/те/ це собі в...; 
-йся 1. що /ж" хто/ бідує 0, розбідбваний, роз- 
горьб-, незабезпбчений /мало-/, бід-, злиден-, 
нуждбн-, о. голод- і холод-, стало в нужді, 2. 
що /м" хто/ потребує 0, обтяже- потребою, р-й 
мбти [-я в лекйрстве р. м. ліки], пк бідний /го¬ 
лод-, зголоднілий/ на що, о. у потребі, з велгі- 
кою потребою; -я в чем фР підлеглий чому [-я 
в ремонте п. ремонту], спрбглий чого [-я в от- 
цбвском счастьи с. батьківського щастя], по- 
кгінутий без чого [-я в уходе п. без догляду], 
зовсім підупалий без [-я в пбмощи з. п. б. по¬ 
мочі], ± требующий чего; -я в деньгах зане¬ 
пад ий без /© потребуючи/ грбшей; -я в доказа- 
тельстве непереконливий без доказу; -я в ле- 
чении /займе/ зацікавлений у лікуванні /пози¬ 
ці/; -я в проверке підлеглий перевірці. 

НУЖЕН ф. здався [зачбм я н.? ніщо я з.?]; 
НУЖНО: н. добавить /подчеркнуть +/ а ще й 
те; что вам здесь н.? ев що ви тут забули /за¬ 
губили/?; мне не н. зтогої е“ засуньте,) це собі 

в...!; н. же! і то треба!; ннчегб не н. кому крбме 
чего тільки /по/дай кому що [ей ничего не н., 
крбме оратора їй тільки подай красномбвця]; 
НУЖНЬІЙ & нужнбйший ок /потрібний-,) по- 
трібнісінький; бмть -ьім жґ здатися [зачбм я 
нужен? нащо я -ався?]; нужен, как соббке пя- 
тая ногй потрібен, як сніг на Великдень 

НУ-КА ок ну ж бо, ану-но; н.-к. + дієслово, а + 
дієслово-но [н.-к. снимй рубашку! а знімгі-но 
сорочку!]; ну-ка, ну-ка ану-ну. 
ШУКАТЬ: —й що їм" хто/ нука, звиклий /с-и/ ну¬ 
кати, нукало, поганяй-, погбнич, о. з нуканням, 
© нукаючи, нукавши. 

НУ ЛЕВКА г. зерівка. 
НУЛЕВОЙ: с н. отметки (почати) к. з нуля. 
НУЛЛИФИЦЙРОВАТЬ нуліфік/увати; 

—й що /м" хто/ ~Ує, пк ~аційний, для ~ації. 
НУМЕРОВАТЬ нумер/увати; 

—й що /Vі хто/ ~Ує, р-й про~увати, с-и ~ува-, 
-увальник, (що) ~атор, пк -увальний, для ~ації; 
-йся що нумерується; -йся/-мй нумерований. 

НУ-ТКА: нУ-т.!, ну-т.! ану-ну!. 
НУТРО & нутрбвшце; фР душа [нечем н. накор¬ 
мить нема чим душу поживгіти /закропи-/]; (не) 
по -рУ фр (не) до мйслі [прийтись по -рУ прийт- 
гіся до м.]; бьіть не по -рУ крутити в носі кому. 

НЬІНЕШНИЙ (рік) цей, (збір) сьогорічний. 
НЬІРОК, НЬІРЯЛЬЩИК © ок поринальник. 
НЬІРКОМ гР нурцем, нурця. 

НЬІРЯТЬ поринати, пірна-, упірна-, и. шмига-; 
—й що їм" хто/ пірна 0, звйклий пірнати, р-й пір¬ 
ну-, нурбць, поринальник, пк поринальний, ну- 
рецький, с" -нурець [-й буй буй-нурбць]; 
НЬІРНУТЬ шубовснути, гулькну- 0, (у воду) 
пітй з головою; 
-увший 0. 

НЬІТИК ок стогній, д. ґдгіра. 
НЬІТЬ нйти, д. ґдйри-, (- зуб) болі-, (- серце) в’я¬ 
ну-, щемі-, скні-, скімі-, /- кості) ломи-, (нарі¬ 
кати) розводи- жалі; 
нбющий що /ж" хто/ нйє 0, наставлений /звикл¬ 
ий/ нйти, скиглій, стогній, пк скімлйвий, /біль/ 
щемлй-, щемкйй, терпкий, ± скулящий. 

НЮАНС (голосу) інтонація, (барви) відтінок; 
НЮАНСИ (звуків, барв) перелгіви. 
НЮХАТЬ нюхати, винібхува- /об-/, повбди- нб- 
сом, (- собак) нюши-, нюшкува-; 
--й що їм" хто/ нюха 0, охбчий /с-и/ шбхати, 
зайнятий шбханням, нюхач, нюхальник, пк ню- 
хливий, нюшлй-, нюхальний, нюховйй; 
-ающе нюхлйво; 
НК)ХАТЬСЯ обнюхуватися 0; 
-йся що обнюхується 0; -я/-ьій обнк5хуваний 0. 

НЯНЬКА: бьіть -кой о. витирати соплі кому. 
НЯНЬЧИТЬ пбстити, панька-, гляді-, бави-, с. 
маза- пирогом, потура- забаганкам; 



няньчиться 248 ОБВИНЯТЬ 

—й що /м" хто/ панька 0, покликаний панькати, 
панькало, няня, нянька. 

нйньчиться панькатися, цяцька-, (делікат¬ 
ничати) церембни-; 
-йся що їм" хто/ панькається 0, звиклий /з-й, по- 
клгіка-/ панькатися. 

О 

О! о!, (на початку мови) е! [О, нет, не говори! 

Е, ні, не кажй!]. 
ОБАБИТЬ дк зжінбчити = зробити жінбчним. 
ОБАГРЯТЬ червонити, іфивави-, закривавлюва-, 
/ багри-, обагря-; о. крбвью залива- крбв’ю; 
--й (крбвью/ що /ж" хто/ кривавить 0, р-й закри¬ 
вавити, закривавлював, п° багрій, пк кривавий, 
багряний, © закривавивши; -й руки в крони 
звиклий кривавити руки; 
-йся/-ьій закривавлюваний, кривавле-; -ьій ба¬ 
гре- 0; 
ОБАГРИТЬ: о. руки чьей крбвью мати чию 
кров на руках; 
-вший р. в кровй з руками у крові, 0; 
ОБАГРИТЬСЯ: о. крбвью заюшитися, узя- к. 0 
-вшийся к. закривавлений, закине-. 

ОБАЛДЕВАТЬ ч/у/маніти, дурі-, тетері-, бара¬ 
ні-, обевзнюва-, спада- з рбзуму; 
—й що Ли" хто/ дуріє 0, напівочманілий; 
ОБАЛДЕТЬ обараніти 0, загуби- гблову, опу- 
пі-, знетямитися; 
-вший збаранілий, оч/у/мані-, отетері-, здурі-, 
знетямлений 0. 

ОБАЛДЕНИЕ /з/бараніння, обаране-; до -ия до 
опупіння 0. 

ОБАСУРМАНИВАТЬ басурман/ити, турчи-; 
-й що ~ить 0, р-й /готбвий/ побасурманити, 
звиклий /с-и/ басурмани-, обасурманювач; 
ОБАСУРМАНИВАТЬСЯ к. басурманіти; 
-йся що ~иться; -я/-ьій басурмйнений; 
ОБАСУРМАНИТЬСЯ збасурманіти; 
-вший/ся/ 0; -я збасурманілий. 

ОБАЙНИЕ чар, зп а#>а шарм, харгізма, о* ду- 
шбвний чар, душевна грація, <ф чарівливість. 

ОБАЯТЕЛЬНЬІЙ сповнений чару /шарму/, ха- 
ризматйч-, рк омарливий, о. хоч до рани при¬ 
кладай кого, © душа-чоловік, ск чаруй-душа. 

ОБАЯТЬ р. полонити, заполбнюва-, чарува- за- 
чарбву-, оманю-, рк омбрю-; 
—й°= чарующий. 

ОББИВАТЬ > ОБИВАТЬ. 
ОББИВКА (дія і а) оббитті. 
ОББИРАТЬ > ОБИРАТЬ. 
ОБВ А ЛИВ АТЬ вал/йти, обвалюва- /за-/, обурю-, 

(землею) обкладати, (піском) обкачува-; 
—й що- їм" хто/ ~ить 0, з-й /зм-й/ обвалити, с-и о- 

бвалюва-, валій, для обвалювання, зайнятий -ям, 
ск обвали- [обвалгіхата]; 
♦♦♦СЯ валитися 0; 
-йся що валиться 0; -я/-ьій валений, обвалюва¬ 
ний /за-/, обурюв-, (землею) обклад-, (піском) 
обкачув- /у-/, пк обвалистий /за-/, © валивши 0; 
ОБВАЛЙТЬСЯ: -вшийся обвалений 0. 

ОБВАРИВАТЬ обварювати, ошпарю-; 
—й що їм" хто/ ошпбрює 0, с-и ошпарювати, по¬ 
кликаний ошпари-, пк обварювальний + %; ск 
обварй- [обварйнога]; 
-йся/-ьій ошпарюваний, обварю-, пк обварнйй. 

ОБВЕИВАТЬ, ОБВІВ- обвіювати, обвіва-, об¬ 
маю-, (віялом) обмаху-, обпаху-; 
—й що /мИ хто/ обвіва 0, с-и обвівати, р-й обвія-, 
для обвівання, обвівач, обмаю-, опйху-, об¬ 
вій- [обвійвітер], пк обвівущий + %; 
-йся/-ьій обвіваний, обвію-, обмаю-, обпаху-. 

ОБВЕРТОЧНЬІЙ г. пакункбвий. 
ОБВЕРТЬІВАТЬ/СЯ/ > ОБЄРТЬІВАТЬСЯ; 

—й/ся/ = обертьівающий/ся/. 
ОБВІТРИВАТЬ обвітрю/вати, п° обвйхрю-; 

—й що Імн хто/ обвітрює 0, с-и обвітрювати, з-й 
обвітри-, обвітрювач, п" обвітрювальний + %; 
-йся що -ється 0; -я/-ьій обвітрюваний 0; 
ОБВІТРИТЬСЯ звітріти 0. 

ОБВЕШИВАТЬ1 (кого) недоважувати кому, 
—й1 = недовешивающий; 
-йся1/-нй1 обважуваний, окраду- на вазі. 

ОБВЕШИВАТЬ2 обвішу/вати, обчіплю-; 
—й2 що їм" хто/ обвішує 0, с-и о., р-й обвіша-, 
обвіпіувач, пк = %, с" чіпляй- [чіпляйбляха]; 
-йся2 ~ється 0; -я2/-ьій2 обвішу-, обчіплю-; 
ОБВІШАТЬСЯ2: о. побрякушками поначіп¬ 
ляти брязкалець /бляшок/. 

ОБВЕШИВАТЬ3 гд тичісу/вйти, витичу-; 
—й3 що /м" хто/ тичкує, с-и тичкува-, з-й вйти- 
чи-, для тичкування, зайнятий -ям, пк = %; 
-йся3 що ~ється 0; -я3/-ьій3 тичкбваний, витйчу-: 
ОБВЕШИТЬ3, ОБВЕХОВАТЬ обтичкувйти 0. 

ОБВИВАТЬ обвивйти /в’юном/ /опо-, по-/, обмб- 
ту-, обкручу-, обснбву-, обсбту-, обгортати; 
—й що обвив/б 0, с-и ~ати, р-й обвгі-, пк виткйй 
круг чого, т. -альний + %, © як плющ, ~аючи; 
-йся що ~єгься, пк ~истай; -я/-ьій ~аний /пооб -/, 
огбрта- обкручува-, обмбту-, обсбту-, пк ~нгій; 
ОБВИТЬ/СЯ/: -вший/ся/ 0; -я що ~ся, обвит¬ 
ий /по-/, огорну-, обкручений, обмбта-, обсбт- 0. 

ОБВИНЕНИЕ винувачення /з~, об~/, оскйрже-, 
еф пеня [вьідвинуть о. звести -шб]; встрбчн- 
ое о. контрвинувачення; по -ию в чем де зви¬ 
нувачено за що [діло по -ию в справа, де з. 
за, с. про винувачення за]. 

ОБ В ИШІТЕ Л ЬНЬІЙ (- слово) /об/винувальний. 
ОБВИНЯТЬ винувата /винувата-, оскаржува-, 
звинувачу- /об-/ за що, складіте вину /пешб/ 
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на, (в полеміці) з" віша- всіх собак на кого; о. во 
лжи винува- за брехню; 
—й що їм" хто/ винує 0, с-и /звиклий/ винувУти, 
покликаний оскаржи-, (об/винувУч, винувУтель, 
звинувачувач, оскаржу-, пк винувальний + %, о. 
(і/з (звинуваченням. 

ОБВИНЯТЬСЯ зг винуватися; -яется кто вину¬ 
вачено /звинувУчува, оскаржував 0 кого; 
-йся що -ється 0; -я/-ьій винувачений, звину¬ 
вачуваний /об-/, оскаржу-, ю. звинувачений. 

ОБВИСАТЬ обвисати /з-/; 
—й що звисУ 0, с-и обвисУти, (завжди/ обвйс- 
лий, пк обвисливий, ± нависающий /с-/. 

ОБВОДИТЬ обводити, (тином) обгорбджува-, 
обноси-; (футболіста) обмбтува-; о. взбром 
что розглядатися по чому; 
—й що їм" хто/ обвбдить 6, з-й обвести, с-и /зви¬ 
клий/ обводи-, зайнятий обводом, обвіднгік, пк 
обвіднйй, обхіднйй, т. обводбвий; -й взглядом 
© кйнувши оком, розглядуючись по чому; 
-ьій обвбджуваний 0, пк обвідний; 
ОБВЕСТИ: о. взбром что кинути бком Іок пу¬ 
сти- пбгляд/ по чому; о. вокруг пальца пошгі- 
в дурні, обмахля-, обмахбри-. 

ОБВОЗИТЬ обвб/зити, вози-; 
—й що їм" хто/ обвозить зайнятий обвозом, р-й 
обвезтгі, с-и /звиклий/ обвози-, (бб/возій, обвбзь- 
ко, пк обвізнгій, обвозбвий; 
-йся/-ймьій що ~зиться, -жуваний; пк обвізшій. 

ОБВОЛАКИВАНИЕ (плівкою) плівкотвбрення. 
ОБВОЛАКИВАТЬ обволікати, обкутува-, огор- 
тУ-, оповива-, (хмарами) затята-; о. пленкой о- 
горта- /вкрива-, затягУ-/ плівкою, твори- плівку 
круг чого; 
ОБВОЛАКИВАТЬ(СЯ/ обволікати(ся/, пови¬ 
вати/ся/ 0; 
—й що огорта 0, с-и огортати, з-й огорну-, о- 
гортУч, пк плівкотвбрчий + %; -й пленкой плів- 
котвбрчий, для плівкотвбрення; -ие вещества 
плівкотвбри, плівкотвбрчі речовини; 
-йся/-ьій огортаний, затята-, закутува- /об-/, ук¬ 
риваний плівкою 0, ± обвиваемьій. 

ОБВОРАЖИВАТЬ зачарбв/увати, чарува-, заво- 
рбжу-, обмарю- чарами; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, пбвен чарів, с-и ч., з-й за- 
ворожй-, чарівник, пк чарівнйй, чарівливий, за- 
ворбжли-, с" заворожи- [заворожидуша]; 
ОБВОРОЖЙТЬ (чаром) обмари-, з. підкургі- 0. 

ОБВОРАЧИВАТЬ обтулю-; ЗАВОРАЧИВАТЬ. 
ОБВОРОВЬІВАТЬ о(Б/крад/ати; 

—й що /ж" хто/ ~а, с-и /звиклий/ о., з-й обікрас¬ 
ти, крадій, крадун + ворующий; 
-йсяЛьїй окрУданий, обікрада-. 

ОБВОРОЖИТЕЛЬНОСТЬ к. чар. 
ОБВОРОЖЙТЕЛЬНЬІЙ (усміх) сліпучий, + пк 

-> обвораживающий. 

ОБВИКАТЬ звикати, призвичУюватися; 
—й > привьїкающий; 
ОБВЬПСНУТЬ оббутися 0; 
ПРИОБВЬІКНУТЬ в’ принатуритися; 
-вьікший принат^рений, 0. 

ОБВЯЗЬІВАНИЕ рк оббв’язь. 
ОБВЯЗЬІВАТЬ в’язати, обв’язува-, б3 об’язу-; 

—й що /ж" хто/ в’яже 0, с-и о., з-й /р-й/ обв’язУ-, 
зайнятий в’язУнням, в’язУль, пк в’язучий + %; 
-йся/-ьій що в’яжеться 0, обв’язуваний, в’яза-; 
ОБВЯЗАТЬСЯ (чим) обіпнз^гися, обіп’яс- 0. 

ОБВЯЛИВАТЬ прив’ял/ювати /ви-, об-/, в’ял/гі-; 
—й що /ж" хто/ ~ює 0, с-и п., з-й вйв’яли-, зай¬ 
нятий в’яленням /вуджен-/, пк в’ялгільний + %; 
-йся/-ьій що -итьея, ~ений, прив’ялюва- /ви-/ 0. 

ОБ/ГЛАДИВ АТЬ обгризУти; 
—й що /ж" хто/ обгриза, звйюшй /с-и/ обгризУ¬ 
ти, р-й обгриз-, обгргізько, пк обгризущий, ск 
обгризи- [обгризйкора]; 
-ГЛОДАТЬ (м ’ясо від кісток) обшматувати; 0. 

ОБГОН(КА): в -бн(ку/ кого © переганяючи /ви- 
переджа-/ кого. 

ОБГОНЙТЬ випереджУти, переганя- /об-/; 
—й що /ж" хто/ переганя 0, с-и п., з-й перегнУ-, 
зайнятий обгоном, пк обгінний, випереджаль-; 
-йся/-ьій переганя-, перегбнюва-, випереджу-. 

ОБГОРАТЬ обгоряти, т? засмУлюватися; 
-Й/-МЙ що обгоря 0, с-и о., покйнутий обгорі-, 
обпалюваний вогнбм, (сонцем) засмалю-. 

ОБГРИЗАТЬ/—й > ОБГЛАДЬЮАТЬ. 
ОБДАВАТЬ (чим) обливати, обхлюпува- /хлюп- 
а- на/ кого, (жаром) обсипа-, (теплом) опУхув- 
а-, (морозом) прошивУ-, п. проймУ-; 
—й 1. що /ж" хто/ обливУ 0, с-и обливати, р-й об- 
лй-, 2. що /ж" хто проймУ, © проймаючи; 
-ьій 1. облгіваний, обхлюпу-, обсйпу-. обсипа-, 
обкйда-, прошйва-, 2. прбйма-; 
ОБДАТЬ (водою) обхлюпнути, хлюпну- на 
кого; 0; о. вУром ошпари- (окропом/; о. каким 
взглядом пропій- яким бком; о. презрбнием 
прошй- пргікрим /к" зневажливим/ бком. 

ОБДЙЛЬІВАТЬ обробл/яти, и. влаштбвува- /об-/, 
(дільце) обкручу-, (дурити) обдурю-, обмахбр-; 
—й що /ж" хто/ обробля 0, с-и /звйюшй/ оброблй- 
ти, з-й обробй-, зайнятий обрббкою, п" обрбб- 
ний, обрббчий + %; -й делй ґешефтмахер; 
-йся/-ьій що -Ується, оброблюваний, опрУвлю-, 
оздоблю-, влаштбву-, пбраний 0; 
ОБДЕЛАТЬ: о. дУло прокрутйти аферу, о. все 
свой делУ дУти рУду всьому. 

ОБДЕЛЯТЬ (діливши) недодава-, (при столі) об- 
минУ- /про-/, обхбди- (стороною/, (наділяти) = 
ОДЕЛЯТЬ; о. внимУнием обхбдити увагою; 
—й 1. що /жн хто/ не дай, с-и /звйюшй/ не давУ- 
ти, зм-й не да-, пк криводільчий, 2. оделяющий; 
-ьій 1. завищи обійдений, позбавлюва- чого, 2. 
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оделяемьій; 
ОБДЕЛЕННЬШ (чим) 1. обділений, позбав- 
ле- чого, 2. наділе-; о. судьббй обійде- долею. 

ОБДИРАТЬ дерти, обдира-, обшмОргува-, облу¬ 
плю-, (грабунком) оббирати, (зерно) шеретува-, 
(пушпу) облущува-, лущи-; о. шарканием (шкі¬ 
ру) обшмульгува-; 
—й що /мн хто/ обдира 0, с-и обдирати, р-й об¬ 
дер-, зайнятий обдертям /облуплювали-, шере¬ 
тува-/, дерій, дерун, лупій, обдирач, драч, п. 
здирця, здирник, пк <? шеретувальний, лущйпь- 
+ %, для обдирання /дертя/; 
-йся/-ьій що обдирається, обдйраний, дертий, 
обшморгуваний, обшмульгу-, облуплю-, облу¬ 
щу-, шеретб-, лущений, -я лупкий. 
ОБОДРАТЬ (терши) обшмульгати; 0; о. как 
липку обскубти як горбх при дорбзі, вйпиза- 
як кішечка молоко; 
ОБОДРАННЬШ голодраний, обірва-, обску- 
ба- 0, д. обдрашпа-, © обдфтюх. 

ОБДЙРКА рк дертя. 
ОБДУВАТЬ обдимати, обдува-, обдмуху-; 

—й 1. що /м" хто/ обдува 0, с-и о., р-й обду-, для 
обдутгя, зайнятий -ям, пк = %, 2. надувающий2 
-йся/-мй 1. обдуваний, обдим-, 2. обдурюв-. 

ОБДУВКА рк обдутгя. 
ОБДУМЬШАТЬ обміркбв/увати, продуму- /об-/, 
метикувати, виважува-, розважа-, дума- над чим 
—й що їм" хто/ обдумує 0, с-и о., зг-й обдума-, 
пк розважливий, © у роздумах про, ~уючи; 
-йся/-ьій що -єгься, обдумуваний, виважу- 0. 

ОБЕГАТЬ > БЕГАТЬ. 
ОБЕГАТЬ оббігати, випереджа-, обганя-, п. уни- 
ка-, омина-, цуратися; 
—й 1. що /м" хто/ оббіга 0, р-й оббігти, звшошй 
/с-и/ оббіга-, 2. обгоняющий, 3. избегающий. 

ОБЕДАТЬ; ПО»»»: плбтно п. добре попоїсти; 
мьі тут не -аем не наше мелеться. 

ОБЕДММЙ обідній; & пообідній, післяобідній. 
ОБЕДНЯТЬ збіднювати; 

—й тР’ т. що збіднює, с-и збіднювати, з-й збі¬ 
днити, пк збіднювальний; 
-ьій збіднюваний. 

ОБЕЗБЙЛИВАТЬ знеббл/ювати, знечулю-, ане¬ 
стезувати-; 
—й що /м" хто/ ~ює 0, с-и з., з-й /поклйка-/ зне- 
ббли-, (засіб) аналгетик, пк протибольовій + %, 
анестетйчний, аналгетйч-, для знечулення, р" 
знебблення [-не средства засоби з., анестетики, 
анест^тйчні засоби]; 
-йся/-ьій знеболюваний, знечулю-, анестезб-. 

ОБЕЗВЕТРИВАТЬ (вітрила) зневітрювати. 
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ знево'днення. 
ОБЕЗВОЖИВАТЬ гР‘ т. зневбдн/ювати; 

—й що ~ює 0, с-и ♦, з-й зневоднити, зневбдню- 
вач, для зневоднення, зайнятий -ям, пк = %; 

-йся/-ьій зневоднюваний /обез-/. 
ОБЕЗВРЕЖИВАТЬ знешкОдж/увати; 

—й що їм" хто/ ~ує, с-и -увати, з-й знешкОди-, 
знешкОджувач, пк -увальний, знешкОдпивий, к. 
знешкОдний, для ~ення, зайнятий -ям; 
-йся/-ьій знешкоджуваний, икзнешкодний. 

ОБЕЗГАЖИВАТЬ знегажувати; 
—й що /мн хто/ знегажує 0, с-и знегажувати, з-й 
знегази-, пк = %, для знегаження; 
-йся/-ьій знегажуваний. 

ОБЕЗГЛАВЛИВАТЬ стинати голову, обезголо¬ 
влювати, (кількох) руба- голови кому, 
—й що /м" хто/ стина голову 0, с-и р. г., р-й стя¬ 
ти голову, головосік, пк = %; 
—йся/-ьш обезголОвлюваний; 
ОБЕЗГЛАВИТЬ (одного) стяги голову кому, 
(рух) позбавити прОводу /еліти/ 0. 

ОБЕЗДОЛИВАТЬ знедОлювати /обез-/, недОли-. 
ОБЕЗДУШЕННЬІЙ п° безнебий. 
ОБЕЗЖЙРИВАТЬ випОщ/увати, знежирю-; 

—й що /мн хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й вйпости-, ~увач, 
знежирю-, пк = %, для ~ення, зайнятий -ям; 
-йся/-ьій що ~уться, випОщуваний, знежирю-. 

ОБЕЗЗАРАЖИВАТЬ знезараж/увати, дезинфік- 
ув± ОБЕЗВРЕЖИВАТЬ 
--й що /м" хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й знезарази-, для де- 
зинфекції, зайнятий -ією, знезарйжувач, дезин- 
фОктор, (річ) дезинфектант, пк знезаразливий 
дезинфекційний, знезаражуваль-; 
-йся/-ьій що ~ується, -уваний, дезинфікО-. 

ОБЕЗЛЙЧЕНИЕ ок (зфднаковіння. 
ОБЕЗЛЙЧИВАТЬ знеосОбл/ювати, зоднакОвл- 
ю-, нівеліО-, о. зачісу- під одну гребінку; 
--й що /ж" хто/ знеосОблює 0, с-и позбавляти 
свого Я, з-й знеосОби-, пк = %; 
♦♦♦СЯ однаковіш, збуватися свОго Я, п° озви- 
чайнюва-, знеосОблю-, зачісу- п. о. г. 0; 
-йся/-мй ~юваний, збу- свОго Я, зачісу- п. о. г.; 
ОБЕЗЛЙЧИТЬ гі° ослимачити, ок зоднакОв- 0; 
ОБЕЗЛЙЧИТЬСЯ зоднаковіти 0; 
-вший/ся/ 0; -я зоднаковілий, знеособлений, 
позбйв- свОго Я, зачесаний п. о. г. 0. 

ОБЕЗЛЮДЕТЬ дк збезлюд/н/іти /обез-/, вилю- 
дні- /зне-/, ок осамотіти, ндк безлкідніти; 
-вший вилюднілий, знелюдні-, осамоті-, осамО- 
чений, осамітне-, пк безлю'д-. 

ОБЕЗЛЮЖИВАТЬ вилн5дн/ювати /зне-/; 
—й що /мн хто/ ~ює 0, з-й ~ити, с-и ♦, ~ювач 
/зне-/, пк = %; 
-мй вилюднюваний /зне-/, збезлюджу-; 
ОБЕЗЛЮДИТЬ вйлюдниги, (позбавити дру¬ 
зів) осамОтни-. 

ОБЕЗНАДЕЖИВАТЬ обезнада/ювати, знекрйлю-; 
—й що /м" хт°/ ~ює 0, с-и ♦, з-й обезнадія-, ~ювач, 
знекрйлю-, пк обезнадійливий, знекрильчий; 
ОБЕЗН АДЕЖЕННЬІЙ обезнадіяний, п° знек- 



ОБЕЗОРУЖИВАТЬ 251 ОБЕССЙЛЕВАТЬ 

рилений. 
ОБЕЗОБРАЖИВАТЬ спотвбр/ювати, потвор¬ 
ив (гидкої викривля-, знекрбшува-, чуперадли-; 
~й що їм" хто/ ~ює 0, с-и ♦, з-й спотвбри-, зай¬ 
нятий -енням, ~ювач, пк (шрам) гидкий до бри- 
ду, потворний, чуперадливий, г. виродли- + %; 
♦♦♦СЯ спотвбрюватися, потворніти 0; 
-я/-ьій -юваний, викривлю-, знекрйшу- 0; 
ОБЕЗОБРАЗИТЬСЯ спотворніти 0; 
-вший{ся) 0; -я спотворнілий, спотворений. 

ОБЕЗОРУЖИВАТЬ роззбрб/ювати /зне-/, нев- 
Гйітралізувй-. вибива- зброю з рук, гі° обезвлад- 
ню-, обезшабл-, (сміхом) знесйл- /г. обез-/, (лас¬ 
кою) зв’йзу- руки й нбги кому, топити кригу; 
--Й що /м" хто/ ~ює 0, с-и ♦, з-й роззбрбї-, для 
-^єння, зайнятий -ям, ~ювач, пк = %; -ая ульіб- 
ка топй-крйгу-усміх; 
-йся/-ьій роззброюваний /обез-/, обезшабл- 0; 
ОБЕЗОРУЖЕННЬІЙ п° обезшаблений 0. 

ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАТЬ декарбоніз/увати Ідґз-І; 
-й що ~ує, с-и ♦, з-й з., ~атор, пк ~аційний; 
-ьій декарбонізрваний; 
ОБЕЗУГ ЛЕРОДИТЬ здекарбонізувати. 

ОБЕЗУМЕВАТЬ трйтиги тяму, ок несамовй/ті-; 
—й що їм” хто/ ~тіє 0, напівзбожевблілий /-бо¬ 
жевільний/, знетямлюва-, щораз несамовитіш¬ 
ий, © втрачаючи розум; 
ОБЕЗУМЕТЬ ошал/енДти, знесамовгіт-, ок зне- 
тямитися, обезглуздіти, втрати- рбзум /тяму/; 
-вший знетямлений, ошалілий, обезглузді-. 

ОБЕЗЬЯШШК 1. дресувальник мавп, 2. епігон. 
ОБЕЗЬЯШШЧАТЬ мавп/увати, сліпо насліду-; 

--Й що /м“ хто/ ~ує 0, с-и /звиклий/ ♦, зм-й 3^, 
наслідувач, епігон, з" мавпа, пк мавпувальний. 

ОБЕЗЬЯНОПОДОБНЬШ мавпуватий, як мавпа 
ОБЕЛЯТЬ (від гріхів) вибіл/ювати, г. уневгінню-; 

—й що /мн хто/ ~ює 0, покликаний /р-й/ вгібі- 
лити, с-и ~юва-, вибілювач, пк = %, © ~юючи; 
-ьій вибілюваний, уневинню-. 

ОБЕРЕГАТЬ бере/ггй, оберіга-, борони-, оборо¬ 
на-, захища-, охорона-, стерегтй; 
—й що /м" хто/ ~же 0, с-и ♦, р-й з^, оберігйч, пк 
оберігавчий, бережйстий, ± охраняющий; 
-мй бережений, стереже-; 
ОБЕРЕГАТЬСЯ берегтися, оберігй-, остеріга-; 
-йся береженний + берегу щийся; 

ОБЕРТЬІВАТЬ (у що) загорт/ати, (чим) обгорта-, 
обкручува-, обмбту-, (убік) оберта-/ /по-/, (бриг¬ 
ом) /пере-/, (туди й назад) обертатися; 
—й що ІлҐ хто/ -а 0, с-и /звиклий/ ~йти, з-й огор¬ 
ну-, ~увач, ~ййло, для ~ання, зайнятий -ям, пк 
обгортковий + %; 
ОБЕРНУТЬ: о. в шутку перевести на жарт; 
ОБЕРТЬІВАТЬСЯ обвив/ати(ся) 0; 
-ЙСЯ/-БІЙ що ~ається, обгбртаний /за-/, обіфуч- 
ув-, обмбтув-, обертаний, поверт- /пере-/ 0; 

ОБЕРНІТЬСЯ: о. тяжельїми последствия- 
не минути добром. 

ОБЕСКРОВЛИВАТЬ знекрбв/лю-, (боєм) знеси-; 
—й що /мн хто/ ~лює 0, с-и ♦, з-й знекрбви-, 
-лювач 0, пк = %, рк ~ливий, знекрбвчий; 
-йся/-ьій знекровлюваний, знесилю-. 

ОБЕСКУРАЖИВАТЬ знеохбчувати, відбивй- о- 
хбту /ви- ґрунт з-під ніг/ кому, ок збива- з тону 
/знемужню-, зневірю- в собі, збентежу-/ кого; 
—й що /л/ хто/ відбива о. 0, збентежувач 0, с-и 
♦, з-й /з наміром/ відбйти о., пкрк бентежний; 
ОБЕСКУРАЖЕННЬІЙ = -вшийся збентеже¬ 
ний, знеохбче-, зневіре- у собі, збгітий з тону. 

ОБЕСПЕЧЕН: он пблностью о. все йому є. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ: на пблное о. (іти) на все готб- 
ве; на пблном -нии (жи-) на всьому готовому; 
ОБЕСПЕЧЕННЬІЙ: о. средствами /орудни¬ 
ми/ засібнйй. 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ забезпеч/увати, (запити) за¬ 
довольни-, (успіх) гарантува-, (їх) дба- на їх; о. их 
чем постачй- їм що; о. принітом прихища-; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й /поклйка-/ забез¬ 
печи-, гарант, забезпечувач, пк забезпечиш, га¬ 
рантій-, -ливий + %, для ~ення, щоб забезпечи-, 
рв забезпечення [-Й отряд загін з.]; -й успех 
/победу/ з-й забезпечи- успіх /перемогу/, 4? ко¬ 
зир-; -й функционйрование р. диспетчер; 
-йся/-ьій забезпечуваний, гарантб-, задовблю-; 
-бій принітом прихищаний; 
ОБЕСПЕЧЙТЬ: о. кого настачити кому [не об- 
спечиш кого не настачиш кому]; 0. 

ОБЕСПЛОЖИВАТЬ знеплідн/ювати, каструва-; 
—й що їм" хто/ ~ює, с-и ~ювати, з-й знеплідни-, 
для ~ення, ~ювач, пк = %, рк знеплідчий; 
-йся/-ьій знепліднюваний; 
ОБЕСПЛОДИТЬ ок обездітнити 0; 
ОБЕСПЛОДИТЬСЯ: -вшийся знепліднений, 0. 

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ок затурббвання / ість/. 
ОБЕСПОКОИВАТЬ; ОБЕСПОКОИТЬ стур¬ 
бувати /по-/, занепокбї-, затривбжи-; 
ОБЕСПОКОЕННЬШ затривбжений; стурбб- 
ва- 0; крайнє о. кто душ і не на місці в кого. 

ОБЕССАХАРИВАТЬ знецукрювати; 
—й що знецукрює, с-и знецукрювати, з-й знецу¬ 
кри-, для знецукрений, пк = %; 
-бій знецукрюваний. 

ОБЕССЙЛЕВАТЬ знесгіл/юватися, знемага-, за¬ 
непадати на силі /с- на силах/, безсилі-, охлява-, 
г. упадйти із сил; 
—й що їм" хто/ безсйліє 0, -юваний /ви-/, знемб- 
жу-, щораз слабший /~ені-/, от-бт вже безсгілий; 
ОБЕССЙЛЕТЬ знемоггй, знемогтіісь на сил¬ 
ах, знесиліти, знемощі-, охляну- 0; 
-вший знембжений, знесйл-, знесилілий, охля- 
0,р. хля-, 0; 
ОБЕССЙЛЕННЬШ = обессилевший. 
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ОБЕССЙЛИВАТЬ знесилювати, о. забирати всі 
сили, (у бою) знекровлювати; 
—й що їм" хто/ знесилює 0, с-и з., з-й /з метою/ 
знесгіли-, знесйлювач, знекровлю-, напівзнесй- 
лений, пк знесйлюваль-, виснажливий, ок. зне- 
сгільчий; 
ОБЕССИЛИВАТЬСЯ = ОБЕССИЛЕВАТЬ; 
-йся = обессилевающий. 
ОБЕССЙЛИТЬ забрати всі сйли 0. 

ОБЕССЙЛИВАТЬ знесблювати, опрісн- /-йти/; 
—й що їм" хто/ знесолює 0, с-и знесблювати, з- 
й знесбли-, пк знесбльчий + %, для знесолення; 
-йся/-ьій знесолюваний, опрісню-. 

ОБЕССУЖИВАТЬ; ОБЕССУДИТЬ: не -дьте! 
не здивуйте!, г. не майте мені за зле. 

ОБЕСЦВЕЧИВАТЬ знебарвл/ювати, (мову) уод¬ 
номанітнювати; 
—й що /м“ хто/ ~ює, с-и ~ювати, з-й знебарви-, 
знебарвлювач, для знебарвлення, пк= %; 
-йся/-ьій знебарвлюваний, уодноманітню-. 

ОБЕСЦЕНИВАТЬ знецінювати; 
—й що /м" хто/ знецінює, с-и ♦, р-й знецінй-, з 
метою знецінення, пк = %; 
♦♦♦СЯ о. спадати з цінй, ф. вихбди- в тираж 0; 
-йся/-ьій знецінюваний; 
ОБЕСЦЕНИТЬСЯ упасти в ціні 0. 

ОБЕСЧЕЩЕНИЕ (трут) оіфадення /-еність/. 
ОБЕЩАТЬ обіцяги/ся/, к“ зобов’язуватися, о. да¬ 
вати слово, (без гарантії) кгіда- слова на вітер, 
г. прирікб-; о. бить кем гд заповідбтгся на кого-, 
—й що їм" хто/ обіця 0, с-и ♦, р-й на^, щбдрий на 
обіцянки, обіцяльник, пк багатонадійний, перспе- 
ктгів-, повен надій, гд заповідаючий; -й золотьіе 
гбрьі щедрий на масні слова, готбвий обіцяти 
золоті гбри; -й радость благовісний; 
-бій обіцяний, зобов’язува-, заповіда-; 
ПООБЕЩАТЬ г. приобіцяти 0; -вший 0; 
ОБЕЩАННЬІЙ: -ого три гбда ждут казбв пан, 
що кожуха дам (і слбво йогб тбпле), сподівався 
дід на обід, та й без вечбрі спати ліг; 
ОБЕЩАМНО обіцяно, г. приобіцяно. 

ОБЖАРИВАТЬ обсмаж/увати, смажити; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, с-и ♦, р-й -и-, смажій, ~у- 
вач, зайнятий /об/смаженням, пк - %, ± жарить; 
—йся/-ьій обсмажуваний, смажений. 

ОБЖИВАТЬ: —й що їм" хто/ обжив б, р-й об¬ 
жити, с-и обжива-; 
ОБЖИВАТЬСЯ обживатися, окублюва-, уби- 
ва- в пір’я, ставати на нбги, ф. оброста- сапом; 
-йся/-ьій що їм" хто/ обживається 0, обжйван- 
ий, убйва- в пір’я 0, с-и ♦, вже скоро обжитий; 
ОБЖЙТЬСЯ о. нагріти місце 0; 
-вшийся обжитий, 0. 

ОБЖИГАТЬ о/б/пал/ю- /от. ви-/, обсмб-, смалйти, 
опіка-, пектгі, п. жали-, (окропом) ошпарюва-; 
—й що /м" хто/ опалює 0, з-й опекти, с-и обпал- 

юва-, зайнятий смаленням, смалій, обпалю/вач, 
пк палкий, пекучий, палкі-, (цілунок) жагу-, /віт¬ 
ер, мороз/ щипу-, смалькйй, шпаркий, цупкий, 
дошкульнйй, (- кропиву) жальлйвий, т.= %; 
ОБЖЕЧЬ (шкіру від пір’я) обш[с]малити; 0; о. 
огнем очей обкреса- очгіма/поглядом/; 
ОБЖИГАТЬСЯ опікатися 0, (мати невдачі) 
набивати ґулі; 
—йся/-ьій що ~ється, сміпений, обсмалюва-, об- 
пйлю-, опбчу-, оппиірю-, випалю-, жіпений 0; 
ОБЖЕЧЬСЯ попектися, п. обпалити /присма¬ 
ли-/ крила; обжегся на молоке и на вбду дует 
налякав міх, то й тбрби страшно; 
-егший/ся) 0; -я обпалений, обсмал-, попбч-, 
ошпйр- 0; 

ОБЖИМАТЬ обтискати /-уваги/, обдавлювати, 
здушу-, (шмаття) викручу-, от. обтягбти; 
—й що обдйвлює 0, с-и о., з-й обтйснути, для об¬ 
тягання, зайнятий -ям, пк рк обтягальний, + %; 
-йся/-ьій обтяганий, обдавлюв-, обтйскув- п" 
обтяжний, х" обтискний. 

ОБЖИРАТЬ ок об’їдати, (зелень) обгризати; 
—й що /м" хто/ об’їда 0, звиклий обжирати, р-й 
обжер-, обжирайло, дармоїд /на шиї у кого), пк 
пажерливий, прожбрли-, ненатлий; 
-мй об’іджуваний, обсадже- дармоїдами, (- гіл¬ 
ля) обгрйза-; 
♦♦♦СЯ запихатися. переїда-, набивати утробу; 
-йся звиклий обжиратися, охочий до обжбр- 
ства, готбвий їсти без кінця, обжера, проже-; 

ОБЖУЛИВАТЬ обшахрбвувати, обмахбрю-, о. 
на рацибне обкрадати на харчах; 
—й = облапошивающий. 

ОБЗАВОДЙТЬСЯ (чим) завбдига собі що, доро¬ 
блятися чого-, о. медалями ок обмедалюва-; 
-йся чем р-й завестгі собі /с-и завбди- с./ що; 
ОБЗАВЕСТЙСЬ (друзями) ф. оброслі; о. чем 
доскбчи- /додбб-, доп’ястгі/ся)/ чого, дістати /на- 
гуля-/ (собі) що, убйтися /убрі-І в що [-елся оде- 
ждой убився в одежу]; о. семьей ф. окубли-, 
звити гніздб, ста- сім’янинйном; о. хозя'йст- 
вом розгосподаритись /за-/, стати госпбдарем, 
загосподарював 
-вшийся 0, (друзями) обрбслий, (сім'єю) окуб- 
лений, (ґаздівством) загосподаре-, (медалями) 
обмедале-. 

ОБЗВАНИВАТЬ видзвбн/ювати /об-/; 
—й що ІлС хто/ ~ює, р-й видзвонити, с-и ♦; 
-бій видзвонюваний /об-/. 

ОБЗОР бгляд, ок озиріння, пбзір [под -ом під 
пбзбром]. 

ОБЗЬЮАТЬ ок дражнити ким, прикладі- пріз¬ 
виська, дражнитися; 
—й що /м" хто/ дрйжнить 0, схильний /с-и/ дра- 
жнгітися, з-й обізвати, о. з лайкою на устбх; 
-мй назйваний /у-, об-/, передражню-. 
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ОБЗИВАТЬСЯ озиватися, відгукува-, подавати 
гблос, гд відклгікува-; 
-йся що /ж" хто/ озивається 0, с-и п. г., р-й /зм-й/ 
озватися, © озвавшися; 
ОБОЗВАТЬСЯ озватися, подати гблос, сказа- 
слбво 0, (- гаї) п° загомоні-. 

ОБИВАНИЕ о* оббиття. 
ОБИВАТЬ оббив/ати, обтріпу-, (залізом) окбву-, 

(пороги) ок обтбпту-, обтбвку- /обтовкати/; 
—й що /мн хто/ ~а 0, с-и ♦, покликаний оббй-, за¬ 
йнятий оббиттям, оббивач, оббивальник, пк обб- 
йвчйй /-ущий/ + %, ск оббий- [оббййбік]; -й по¬ 
роги звйюшй оббивати/обтбпту-/ пороги; 
-йся/-мй оббиваний, обтбпту-, обтріпу-, обшй- 
рпу-, окбву-, пк оббившій; 
ОБЙТЬ: о. гвоздиками поцвяшйти, вйцвяху- 
ва-; о. пороги обтовгггі порбги; 
ОБЙТЬІЙ: о. бляшками /гвоздями/ вицвяхо¬ 
ваний; о. железом окатий залізом. 

ОБИДА образа, ок покрйвдження, ф? жаль [вся 
моя о. на весь мій жаль на]; не в -ду будь ска¬ 
зано не до Вас кажучи; не посчитййте за -ду г. 
не май-те мені за зле; 
ОБІЇДЬІ кривди, з6 кривда. 

ОБИДНО прикро; как ни о. хоч як прикро; 
ОБЙДНЬІЙ (- слова) дошкульнйй, шкулький, 
гь обиджаючий. 

ОБИДЧИВЬШ діткливий, образ-, тонкосльбзий. 
ОБИЖАТЬ кргівд/ши кого, чинй- крйвду кому, 

(словом) обража-; 
—й що /ж" хто/ ~ить 0, з-й с4, звиклий ♦, кривд¬ 
ник, пк кривдний, образливий, прйкрий, дошку¬ 
льній, г° обиджаючий; 
-ьій кргівджений, покривджува-, ображ-; 
ОБЙДЕТЬ уразити 0; мухи не -ит мухи не за¬ 
чепить; 
-вший 0; крбвно -й © смертельно образивши 0. 

ОБИЖАТЬСЯ ок кошілига /надувй-/ губи, серди¬ 
тись [не обижййся! не сердься!] 0; & ображув- 
атися; о. на кого /за что) г. бра- за зле кому (що); 
-йся схильний ображатися, ображений, із зако- 
шіленими губами, пк —*■ ОБИДЧИВЬІЙ, ск (зг)- 
копйль- [/за)копйльгуба]. 

ОБИЛЕЧИВАТЬ кого продавати квиткй кому; 
—й що продає квиткй, продавбць квитків. 

ОБЙЛИЕ ок передостаток, п. гбри, хмара, сйла, 
море [о. красок м. барв], 4? щедрість, п° густо- 
цвіття, пшпнокві-, к" (не лише питво) розлйва- 
не мбре, © дуже багато. 

ОБЙЛЬНО (забезпечити) о. щбдрим дощем. 
ОБИНЯОК: без -бв ок без ніяких яких, просто з 
мосту, без церембній, навпростець, © без соро¬ 
му казка. 

ОБИРАЛА ок дряпіка, шкуродер, шкуролуп, 
шкура, шкурник. 

ОБИРАТЬ оббир/ати, (плоди) /з-/, зривй- /об-/. 

(кого) окрада-, ♦, обдира-, грабува-; 
-й що їм хто/ ~а 0, звгіюіий окрадати, з-й об- 
дбр-, драч, дерій, здгірця, дряпіка, пк оббирущ- 
ий, т. оббиральний + %; -й до нитки з-й здер¬ 
ти останню сорочку; 
-ьій оббираний /з-/, зргіва- /об-/ обдйр-, окрад- 0; 
ОБОБРАТЬ (овочі) стеребйти; 0; 
-вший 0; -й до нитки © обдерши до нйтки. 

ОБИРАТЬСЯ 0; ОБОБРАТЬСЯ ок спбкатися, 
здйха-, збути/ся/; стида не -ешься сорому не 
збудеш]; хлопбт не -ешься матимеш клбпіт; не 
-ешься беди наберешся бідй, не збудеш- лйха. 

ОБИТАЕМОСТЬ (населеність) житлоздатність. 
ОБИТАЛИЩЕ гі° бсідок, г. обиталисько. 
ОБИТАТЕЛЬ = і. —> обитающий. 
ОБИТАТЬ жйти, прожива-, пробува- /пере-/, (на¬ 
селяти) залюдню-, заселяти, обжива-, (в хаті) 
мбшка-, (- звірів) водйтися; 
—й що /ж" хто/ живе 0, (в лісі) подгібуваний, і. 
мешканець, жйтель, /по/жилбць, абориген, тубі¬ 
лець, автохтон, пк замешкалий, ІтутІ тутешній, 
ІтамІ тамтешній; давно -й старожйл; 
-ьій залюднений, заселе- /на-/, обжйтий, (дім) 
замбшканий. 

ОБКАЛЬЮАТЬ обкблю/вати; 
—й що/ж" хто/ ~є, с-и ♦, з-й обколб-, пк = %; 
-йся/-ьій обколюваний. 

ОБКАЛЬЮАТЬ 1. обкйп/ува- 2. обкбп-, копати-; 
—й 1. що ~ує, с-и ♦, з-й обкапа-, капальник, пк = 
%, 2. що /ж* хто/ обкопує, с-и обкопувати, р-й 
обкопа-, і. —> копающий, пк = %; 
-йся/-ьій 1. обкапуваний, 2. обкбпу-, копаний. 

ОБКАТКА (машин) об’їзд. 
ОБКАТЬЕВАТЬ (у чім) обкачувати, (укочувати) 
обкоч/у-, (кругли-) обточу-, (навколо) обвозити, 
(авто) виїжджува- /об-/, виїздй- /об-/; 
-й 1. що ~ує 0, з-й обкотити, пк = %, 2. що об¬ 
возить, р-й обвезтгі, 3. точащий, 4. обьезжаю-2; 
-йсяА-ьій 1. обкочуваний, обкачу-, 2. обвожу-, 
3. обточу-, 4. виїжджу-; 
ОБКАТАНИМИ (вислів) укачаний; 0. 

ОБКИРКОВЬЮАТЬ кайлувати, ф. обцкіку-. 
ОБКЛАДЬІВАТЬ обкладати, обмбщува-, обгор- 
ті-, (військом) отбчува-, обляга-, (лайкою) лая-; 
—й що /мИ хто/ обклада 0, з-й обікласти, звгік- 
лий обклада-, обкладач, пк т. обкладнйй, + %; 
-йся/-ьій обкладаний, обгбрт-, обмбщув-, опо- 
вгів-, облямбвув-, отбчув-; пк обкладнйй, ± ОБ¬ 
ЛАТАТЬ; 
ОБЛОЖЙТЬ: -вший 0. 

ОБКРАДЬШАТЬ > ОБВОРОВЬЮАТЬ. 
ОБКРУЧИВАТЬ обкруч/увати, обмбту- /за-/; 

—й що /ж" хто/ ~ує 0, р-й обкрутити, с-и ~ува-, 
~увач 0, пк обкрУтливий + %, ск обкрутй- [об- 
крутйдуша]; 
-йся/-мй обкручуваний, обмбт-, пк обкрутливий. 
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ОБКУСЬШАТЬ: —й що обкушує, р-й /з-й/ об¬ 
кусати, пк= %; +/± кусающий; 
-ЙСЯ/-МЙ обкушуваний. 

ОБЛАТАТЬ обкладати, (податом) оподаткбву- 
ва-; о. чем накладі- що [о. пбшлиной н. мито] ; 
—й = обкладьівающий, пк облоговий; -й налгі¬ 
гом /по'шлиной/ /о/податкбвець, накладач по¬ 
датку /мита/, (інспектор) податкбвий; 
-йся/-ьій = обкладьіваем-; -бій налгігом /пгіш- 
линой/ оподаткбвуваний /обкліду- митом/. 

ОБЛАГООБРАЖИВАТЬ упристгійн/ювати, ро¬ 
би- гожим; 
—й що ~ює, ~ювач, зайнятий ~енням, с-и ♦, з-й 
-и-. 

ОБ ЛАГ ОРАЖИВ АТЬ ушляхетн/ювати; 
—й що /ж" хто/ ~ЮЄ, С-И ♦, 3-Й ~и-, зайнятий ~ен- 
ням, нювач, пк -юючий+%, ск ушляхетни-; 
-йся/-ьій ушляхетнюваний; 
ОБЛАГОРОДИТЬСЯ -итися, п° ошляхетніти; 
-вшийся ушляхетнений, ошляхетнілий, 0. 

ОБЛАДАТЬ володіти, мі-; о. чем о. ма- за душ¬ 
ею /на руках/ що; о. склгінностью к чему, ма- 
нахил /уподобання, смак/ до чого; о. чувством 
сгібственного достгіинства к. зна- собі ціну; 
—й що їм" хто/ мйє 0, наділений /обдарбван-/ 
чим, посідач /власник/ чого, о. на руках з чим, 
пк (- знання +) підкутай [-ий знанием підкутай 
знанням]; -й чєлі ^ 3 чим [-й свгійствами з 
властйвостями], ирк при [-Й деньгами при гро¬ 
шах]; -й преимуществом наділений перевагою; 
-й слухом обдарбва- слухом; -й спосгібностью 
к чему здібний /схиль- +/ до чого; 
ОВЛАДЕТЬ > ОВЛАДЕВАТЬ; 
ВОЗОБЛАДАТЬ (над ким) взята гбру, запану¬ 
вати, перемогти кого, у? возторжествува-; 
-вший перемігший, 0. 

ОБЛАКО /ОБЛАЧКО/ хмарка /хмарйнкау. 
ОБЛАМЬІВАТЬ облам/увата /п. у-/, обломлюв¬ 
ати, лама-, (кого) перекбнува-, приббрку-: 
--й що /м“ хто/ ~ує 0, с-и ♦, р-й обломй-, зайня¬ 
тий лбмкою, ламач, ламійпо, пк ламучий + %; -й 
бокі мастак лата- боки /відбиві- бібехи/; 
-йся/-ьій ламаний, обламува-, облбмлю-, умбв- 
лю-, перекбну-; -я ламкйй, ламучий; 
ОБЛОМАТЬ: о. кгігти відрубати пазурі; о. ро¬ 
га втя- /збгі-/ роги; 0; 
ПООБЛОМАТЬ (роги) позбивати 0; 
-вший 0. 

ОБЛАПОШИВАТЬ дурити, махляри-, махл/ю- 
ва-, обмахбрю-, обшалалУчу-, п. об’їжджй-; 
—й що їм" хто/ ~ює 0, махляр, + обманьїваю- 
щий; 
-йся/-ьій дУрений, обмахбрюваний, обдурю- 0; 
ОБЛАПОШИТЬ ф. обмикитати, обкру- 0. 

ОБЛАСКАННЬІЙ (сонцем) ок приголублений. 
ОБЛАСТЬ (дій) сфіра, галузь, (ареал) терін; в 

-ти (гумору) у сфері, ж. на теренах. 
ОБЛАЧАТЬ обряджати, убира- в шати,У" облача-; 

—й що !мн хто/ обряджа 0, покликаний обряди¬ 
ти, с-и /звгіклий/ ♦; ± ОДЯГАТИ; 
-йся/-нй убираний /одіта-/ в шати, г° рядже-; 
ОБЛАЧЙТЬСЯ обрядитися 0; 
-вшийся обряджений, убра- /одягне-/ в шати, 0. 

ОБЛАЧЕНИЕ шати. 
ОБЛЕГАТЬ отгічувата, обляг/а-, огорта-, (тіло) 
обтягати, облила-, обпина-; 
-Й/-БІЙ що ~а 0, зроблений, щоб облягти, (о- 
дяг) облягучий, п° облиплий, г. обтис-, с* обли- 
пай-тіпо- [-щие штанйшки о.-т.-штанці]. 

ОБЛЕГЧАТЬ полегш/увати /об-/; 
—Й ЩО ІЛҐ хто/ ~ує, С-И ♦, 3-Й полігши-, полег- 
шувач, пк - %, для полігші; 
-йся/-ьій полегшуваний /об-/; 
ОБЛЕГЧЙТЬ полегши-, (напругу) відпрУжи-, 
відтяжй- 0; 
ОБЛЕГЧАТЬСЯ лігшати 0; 
ОБЛЕГЧЙТЬСЯ полігшата 0; 
-вший/ся/ 0; -я поліплений. 

ОБЛЕГЧЕНИЕ ок полігша; о. приобретения 
/пгільзова-/ п° удостУпнення. 

ОБЛЕДЕНЕВАТЬ обмерз/ата, братися кргігою; 
—й/-ьій що ~а 0, с-и ♦, ~аний, затята- кргігою, 
пк ~альн-, напівобмерзлий, ± оледеиевающий; 
ОБЛЕДЕНІТЬ: -вший = оледеневший. 

ОБЛЕДЬ (на деревах +) окидь. 
ОБЛЕКАТЬ (одягом) ОБЛАЧАТЬ, (чим) покрив¬ 
ати /у-, (славою) о-/, /о/повива-, огорта-, (у що) 
втілюва-, (мовою) виявлі-, висловлюва-, (довір¬ 
ою) наділі-; о. в плоть и кровь /-тью и -вью/ 
убирі- в тіло і кров, втілюва-; о. влістью на¬ 
ділі- владою; о. полномгічиями уповноважува-, 
г. управню-, умандатову-; 
--Й 1. що убира +, с-и укривіти, р-й убра- [-й 
плгітью и кргівью /в -ть и -вь/ з-й втілй- в], 2. 
що повива, з-й повгі- [-Й тайной р-й повгі- таїн- 
гію], 3. що втілює, з-й втілгіта [-й во что з-й в. 
у], 4. наделяющий: -й довіряєм О наділіючи 
довірою, ск наділій- [наділйй-довірою]; 
ОБЛЕЧЬ: о. властью ок уповноважити, нада- 
право кому, г. уповіжни-; 0; 
♦♦♦СЯ: о. в весінние /осій-/ тоні п° весніти 
/осені-/; 0; 
-йся/-ьій 1. убгіраний /при-/, одіта-, 2. огорта-, 
окргів-/по-/,оповгі-, отгічу-, 3. втілю-, наді-, ви¬ 
словлю-, 4. наділю-; -я полномгічиями уповно- 
віжу-, упрівню-, умандітову-; 
ОБЛЕЧЬСЯ: о. в весінние (осбн-) тоні п° 
звесніта /зосені-/; о. влістью посіс- вліду, до- 
скочи- /доп’істися/ вліди; 
-екшийся Й; -я в весінние (осей-) тоні звес- 
нілий /зосенілий/; 
ОБЛЕЧЕННЬІЙ убраний 0; о. влістью наді- 
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лений владою, уповноваже-, г. упрівне-, уман- 
датбва-, © доскочивши влади. 

ОБЛЕПЛЯТЬ облипати; обліплюва-; 
-яющий що облипі 0, с-и ♦, з-й обліпи-, пк = %; 
-ьій обліпляний, обліплюва-. 

ОБЛЕТАТЬ обліт/йти, (- листя) обпадати; 
—й що -а, с-и ♦, з-й облеті-, літун, ск облітай- 
[облітай-листя]. 

ОБЛИВАТЬ облив/ати /по-/: о. помбями п. пап- 
люжи-, облива- болбтом; 
—й що /ж" хто/ ~а 0, с-и /звиклий/ ♦, з-й облгі-, 
пк т. обливальний + %; -й помбями паплюж- 
ник, очбрнювач; 
♦♦♦СЯ (потом +) заливатися, вмива-, (кров’ю 
/- серце!) обкипати [серце крбвью -ается серце 
кров’ю -а, за сбрце п’явки ссуть, до серця мов 
гадина яка підступі]; 
-йся/-ьій заливаний /об-, по-/; -я пбтом + умгі- 
в- пбтом +, облившій, о. в поту, як скупа-; -я 
слезіми весь у сльозах; 
ОБЛИТЬ: о. гря'зью обпаскудити; 
ОБЛЙТЬСЯ: о. крбвью ф. умитись юшкою; 
-вший/ся] 0; -я облитий /за-, по-/, обіллятий. 

ОБЛИГАЦИЯ: по -ии (виграти) на облігацію. 
ОБЛИЗЬІВАТЬ облизувати, (пальці) обсмбкгу-; 

—й що /ж" хто/ облизує 0, р-й облизати, с-и 
/звиклий/ ♦, ± лижущий; 
ОБЛИЗАТЬ: пальчики -йжешь (так смачно) 
язик проковтнеш; 0; 
♦♦♦СЯ ковтати слинку 0, о. їсти бблизні; 
-йся/-ьш облизуваний; -я що /м" хто/ облизує¬ 
ться, зм-й облйзуватися 0. 

ОБЛИПАТЬ: —й облйпчастий. 
ОБЛИЦОВЬІВАТЬ личкувіти, запичкбву- /об-/; 

—й що /ж" хто/ личкує 0, с-и личкувати, з-й за-, 
зійнітий личкуванням, личкувальник, пк = %; 
-йся/-ьш личкований, заличкбву- /об-/. 

ОБЛИЧАТЬ викрив/ати /роз-/, виявля-, виказува-, 
(вади) плямува-, таврува-, засуджу-, критику-; 
—й що /ж" хто/ ~а 0, з-й вйкриги, ~ач [-й злоупо- 
требления в. зловживань], пк ~альний + %; 
-йся/-мй викргіваний /роз-/, пк викривний 0, (- 
вади) таврова-, засуджу-, огуджу-, критико-; 
ОБЛИЧЕННЬШ викритий, виявлений 0. 

ОБЛОЖНОЙ (дощ) облоговий. 
ОБЛОКАЧИВАТЬСЯ: -йся що /ж* хто/ спирає¬ 
ться на лікоть, © спираючись /спершися/ на л.; 
ОБЛ ОКОТИТЬСЯ: -вшийся спфтий /о-/ на л. 

ОБЛОМОК к. віддам, відщеп; 
ОБЛОМКИ (корабля) розвиток. 

ОБЛУПЛИВАТЬСЯ облу/щіпл/юватися, лущи-, 
облізати /з-/; 
-йся що ~єгься 0, облу/ш/плюваний, готбвий 
облізти, © облізаючи; 
ОБЛУЩІТЬСЯ: -вшийся облу/ш/плений, 
полупа-, облізлий /з-/, 0. 

ОБЛУЧАТЬ опромін/ювати; 
—й що /ж* хто/ ~ює, з-й ~ити, с-и ~юва-, ~ювач, 
пк = %, рк -чий, для -ення, зайнятий -ям; 
♦♦♦СЯ опромінюватися, о. купа- у променях; 
-йся/-ьш опромінюваний, купа- у променях; 
ОБЛУЧИТЬ (золотим сяйвом) прозолотити; 0; 
ОБЛУЧЕННЬІЙ (сонцем) просбнчений; 0. 

ОБЛЬІЖНЬІЙ фР безпідставний [-не обвине- 
ния -ні винувбчення]. 

ОБЛЮБОВЬШАТЬ захоплюватися чим, доби- 
р/ати до вподоби; 
—й що /ж" хто/ добира до в. 0, схильний ♦; 
ОБЛЮБОВАТЬ сподббати 0, (місце) нагледі-. 

ОБМАЗЬШАТЬ мастити, обмащува-, обмазу-, 
мазати, смарувй-, п. брудни-, забруднюва-; 
—й що /ж" хто/ маже 0, с-и ♦, р-й за^, зайнятий 
мащенням, пк т.=%, ± мажущий; 
-йся/-ьш міщений, маза-, смарбва-, обмазу- /-м- 
ащу-/, обс/ш/марбву-, забрудню-, замурзу- /об-/; 
ОБМАЗАТЬ обсмарувати 0. 

ОБМАН ок махлювання, махлярство, шахрай-; о. 
чувств мана, облуда, ілюзія; о. зрения омана 
зору, зорова /оптична/ ілюзія, оптичний обман. 

ОБМАННИЙ ок нечесний, фіктив- [-ое движб- 
ние ф. рух]; -ьім путем нечесно, махляйством. 

ОБМАНЧИВЬШ ок манливий, ілюзорний. 
ОБМАНЩИК махляр, дургісвіт. 
ОБМАНЬШАТЬ обдур/ювати, обгумйн-, обман-, 
тумані пускати, махлюва-, махляри-, дурй-; 
—й що /ж" хто/ —ює 0, звиюіий /мастак/ дурити, 
махляр, дурисвіт, ошуканець, дурйлюд, пк обл¬ 
удний, облудливий, оманли-, опгукли-, піддур- 
ли-, фР де дурять [банк, -й всех банк, де д. усіх]; 
ОБМАНІТЬ (надії) не справдити; б; 
ОБМАНМВАТЬСЯ фР міти ілюзії; 0; 
-йся/-ьій дурений, піддурюва- /об-/, ошуку-, 
підманю-, зраджу- 0; 
ОБМАНУТЬ-: о. в ч£м помилитися на чім; 0. 

ОБМАТЬІВАТЬ (павутинням +) обсотувати; 
—й що /ж* хто/ обмотує 0, с-и ♦, з-й обсота-, зайн¬ 
ятий обмоткою, обмотник, пк = %, ± мотающий. 
-йся/-ьій мотаний, обгбрт-, обмбтув-, обвгі-, об- 
сбту-; 
ОБМОТАННЬІЙ (павутинням) обсбтаний; 0. 

ОБМАХИВАТЬ: ~й що /ж" хто/ обмах/ує, с-и 
~3шати, р-й обмахну-, -увач, махальник, пк = %; 
-йея/-ьш -уваний, зм-й -нутися, звгіклий -ува-. 

ОБМЕЖЕВЬІВАТЬ обмеж/бвувати, ок межува-; 
—й що /ж* хто/ -бвує 0, зайнятий межуванням, 
с-и м., р-й ~уві-, межувільник, пк = %; 
-мй межбваний, обмежбву-. 

ОБМЕН міньбі, вгімін, виміна; в о. в обмін; в о. 
на что як пліта за що [в о. на землю як п. за 
землю]. 

ОБМЕНИВАТЬ міняти, обмінюва-, ек конверту1; 
—й що /ж" хто/ міняє 0, р-й обА с-и /звиклий/ ♦, 
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міняйло, пк мінйльний + %; 
♦♦♦СЯ (словами) перекидатися; о. взглядами 
перезгіркува-; о. кблкостя- шпигй-; о. мнения- 
з. обраджува-; 
-йся/-ьій міняний, обмінюва- /за-, про-/, конвер¬ 
това-; -я взглядами © переглядаючись; -я мнб- 
ниями р-й обмінятися думкою; -я рукопожат- 
иями тиснучи одйн одному руки, ручкаючись; 
ОБМЕНЙТЬСЯ (чим) розмінятися; о. взгляд- 
ом перегляну- з ким; о. ульібками пересміхи^-. 

ОБМЕННЬІЙ ок вимінний. 
ОБМЕРИВАТЬ, ОБМЕРЯТЬ мір/яти, обмїрюв- 
а-1 (дурити) недо- кому/; о. взглядом ♦ очима; 
—й 1. що /м" хто/ ~я 0, с-и ♦, р-й зо, обмірювач, 
пк = %, + измеряющий, 2. що обдурює 0, звикл¬ 
ий недомірювати; -й взглядом © -яючи очгіма; 
-йся/-ьін 1. міряний, обмірюва-, 2. недомірюва-. 

ОБМЕТЬІВАТЬ (петлі) обкид/ати; 
—й що /м" хто/ -а 0, с-и обкидати, з-й обкгіда-; 
-йся/-мй обкйд(ув,)аний. 

ОБМИРАТЬ 1. завмирати, 2. зомліва-, п° хапа¬ 
тися за серце, (- серце) в’янути; 
—й = замирающий + готовий зомліти 0; 
ОБМЕРЕТЬ змертвіти 0; 
обмбрший і./2. 0,1. завмерлий, 2. зомлілий. 

ОБМОЗГОВЬІВАТЬ обміркбв/увати; 
—й що ~ує + обдумьівающий. 

ОБМОЛАЧИВАТЬ обмолочувати, молотгіти; 
—й що /мИ хто/ обмолочує 0 + молотящий; 
-мй обмолбчуваний, молбче-. 

ОБМОЛВКА ок ляп. 
ОБМОЛВ/ЛИВАТЬСЯ помилятися на слові, ля¬ 
пати, не думавши; 
-йся що /м" хто/ ляпа н. д. 0, з-й ляпнути н. д.; 
~ТЬСЯ ох ляпнути (язиком,/, © злеті- з язика в 
кого 0; словом не о. через губу не шпону-; 
-вшийся 0. 

ОБМОРАЖИВАТЬ обморбж/увати /при-/; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, звиклий ♦, 3-Й обморбзи-, 
пх морозильний + %; 
-йся/-ьш -уваний /при-/, відкритий для ~ення. 

ОБМОРОК з. млості [упйл в о. кто млбсті об¬ 
няли кого]; в -ке зомлілий; до -ка до млбстей. 

бБМОРОЧНЬІЙ млбсний; -ое состояние млос¬ 
ний стан, з. млбсті. 

ОБМУВДИРОВАНИЕ (одяг) вйряд, рх обмун- 
дирбвання; боевбе о. збрбйний вйряд. 

ОБМУНДИРОВЬІВАТЬ (об/мундир/бв/увати; 
—й що /м" хто/ мундирне 0, с-и м., покликаний 
обмундирува-, пк мундирувйльний + %, ©; 
-йся/-ьій мундирбваний, обмундирбву-; 
ОБМУНДИРОВАННЬІЙ к. мундирбваний 0. 

ОБМУРбВЬШАТЬ мурувати, обмурбву-; 
--й що /лі" хто/ обмуровує 0, з-й обмурувати, 
с-и /звиклий/ обмурбву-, для обмурбвання, зайн¬ 
ятий -ям, пх обмурбвчий, обмурбвувальний + %; 

-йся/-ьій обмурбвуваний, муро-. 
ОБМУСОЛИВАТЬ заяложувати, заслиню-; 

—й що /м" хто/ заслинює + мусолящий; 
-йся/-ьій = мусолящийся. 

ОБМЬШАТЬ обмив/йти (- море) ф. обхлкіпу-; 
—й що /мн хто/ -а 0, с-и ♦, р-й /з-й/ обмй-, зай¬ 
нятий миттям, обмивач, пх т. = %; 
-йся/-ьій змиваний /об-/, обпйр-, обхлкіпув-, пк 
обмившій; 
ОБМЬІТЬ обмити 0; 
обмьітьій змгітий /об-/, обіпра-, обхлюпа-. 

ОБМЯКАТЬ м’якнути, м’якша-, с° обм’яка-, 
зм’якшуватися; 
—й що /м“ хто/ м’якне 0, с-и м’якнути, з-й по- 
м’якша-, пк напівобм’яклий; 
ОБМЯКНУТЬ зм’якнути (на віск/ 0; 
-я'кший зм’яклий /об-/. 

ОБНАДЕЖИВАТЬ обнаді/ювати, додава- духу, 
вселя- /підкидй-/ надію, підбадьбрюва-; 
—й що ~ює 0, з-й обнадіяти, пбвен надій, пк ~ли- 
вий, підбадьбр-, багатонадійний, с. надихущий; 
—йся/-ьій, підбадьорюваний, обнадію-. 

ОБНАЖАТЬ загбл/ювати /о-/, (меч) наготовля-, 
наготбвлюва-, (з піхов) вийма-, добува-, вихбп- 
люва-, (правду) розкрива- /від-/, виявля-; 
—й що /м“ хто/ ~ює 0, с-и ♦, р-й /зм-й/ ~й-, пк = 
%; -й гблову, © скидаючи шапку /капелюх +/; -й 
душу відвбртий до краю, із сбрцем на долоні; -й 
меч © виймаючи /вихбшпоючи/ меч; 
-йся/-ьій заголюваний /о-/, добу-, наготбвлю-, 
розкргі- /ви-, від-/ 0. 

ОБНАРОДОВАТЬ дк ох оприлюднити, ндх опри- 
лкіднювати. 

ОБНАРУЖЕНИЕ виявлення, г. помїчення. 
ОБНАРУЖИВАТЬ вияв/ляти, відкрива-, відщу- 
кува-, (риси) ма-, (страх) виказува-, (відвагу) уР 
явля-; о. при ббьіске витрушува-; о. противоре- 
чие в речи ловй- на слбві; не о. знаний плава-; 
—й що /мн хто/ -ля 0, відкривач /ви-/, ~нйк, с-и 
♦, з-й /поклика-/ вияви-, для вгіявлення, пк вик¬ 
ривальний, виявнгій + %, © -ляючи, ± разобла- 
чающнй; -й признаки © -ляючи ознаки, 2. на¬ 
ділений бзнаками; -й радость -ляючи радість; 
-й спосббности наділений здібностями; 
ОБНАРУЖИТЬ ох знайти 0; о. пблное непо- 
нима'ние о. як з нбба впасти; 
♦♦♦СЯ виявлятися 0, виходити наверх, випли¬ 
ві- на поверхню, вилази- з-під снігу /як шйло з 
мішка/, п'° става- ясно [как -лось як стало я.], 
(по зникненню) об’являтися, (на виду) вичгіту- 
ва-, (- риси) проглядати випирй- [чоловіча при¬ 
рода так і випира], захбд/и- [у множині між ци¬ 
ми мовами -ить різнйця]; ± ввіходить яаружу; 
-йся/-ьій виявлюваний, виказу-, відшуку-, від- 
крй- /роз-, ви-/; -я що виявляється; 
ОБНАРУЖИТЬСЯ фР проклкінутись, вйлізти 
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наверх, побйчи- денне світло 0, (зі схову) об’я¬ 
витися; -илось тайное вилізло шило з мішка; 
-вший/ся/ 0; -й полное непонима'ние ніби з 
неба впав. 

ОБНАШИВАТЬ обшфп/увати, мгізка-, дф-, © 
горіти [он все -ает на ньому все горгіть]; 
—й що /лР хто/ ~ує 0, мастак обшарпати, схиль¬ 
ний м., обдертніх, мизкало; 
-ЙСЯ/-МЙ обшарпуваний; -я пк деручий, деркйй; 
ОБНОСЙТЬСЯ обшарпатися, обмгізка-, обт- 
ріпа-, подер-; о. до дмр тілом засвітгіти; 
ПООБНОСЙТЬСЯ поподфтися 0; 
-вшийся поподертий, пообтріпаний, пообшар- 
па-, Й. 

ОБНИМАТЬ обіймати, охбплюва-, огорта-, (о)- 
повива-, (страх) о* перейма- /по-/, (науку) ося- 
га-, (оком) /за-/, (кого) пригорта-; 
—й що /м“ хто/ обійма 0, с-и о., з-й охопй-, т. об і- 
ймач 0, пк обіймущий, обіймовий + %, п. широ- 
косяж-; -й взглядом © охопивши оком; 
ОБНЯТЬ (кого) пригорнути, гй обійми-, (душу 
чим) облягтй; о. взглядом ухопи- очима; 
-йся/-ьій обійманий, огорта-, охбплюва-, опо- 
вгіва-, пбйма- 0; д! ОБЬІМАТЬ. 

ОБНОВЛЕНИЕ віднбвлення /о-/, з. понбвини, 
(о) обнова, віднбва. 

ОБНОВЛЯТЬ відновити /(п)о-/, віднбвлюва- 0; 
—й що /лР хто/ ~лює 0, с-и ♦, поклгіканий /з-й, 
готбвий/ обнови-, зайнятий ~ленням, -лювач, 
-ник І(и)о-І, п" ~ний /об-/, онбвчий /від-/ + %; 
-йся/-ьій віднбвлюваний /по-, о-/, щораз нові¬ 
ший /модерні-/. 

ОБНОСЙТЬ: —й : ЗАНОСИТЬ, ПОДНОСИТЬ. 
ОБНЮХИВАТЬ обшбх/увати, нюха-; 

—й що /м" хто/ ~ує 0, зайнятий ~уванням, охоч¬ 
ий ♦, нюхач, нюхальник, пк = %, ± нюхающий; 
-йся/-ьій обшбхуваний, шбха-. 

ОБОБЩАТЬ узагальн/ювати, о. стриг- /підстри- 
га-/ під одну гребінку; 
—й що ІлР хто/ -ює, с-и ♦, з-й -и-, ~ювач, для 
-ення, зайнятий -ям, фР ~ений, пк сумар-, під¬ 
сумковий, підсумбвчий + %, стосовний до всіх; 
-йюще в загальних рисах, назагал; 
-йся/-ьій узагальнюваний, підстрйга- п. о. г.; 
ОБОБЩИТЬ п° підсумувати, підвести ргіску, 
підбгі- підсумок 0; 
ОБОБЩЕННЬШ узагальнений, сумар- 0. 

ОБОБЩЕСТВЛЯТЬ усуспільн/ювати; 
—й що /мн хто/ ~ює, покликаний ~ити, с-и ♦, 
-ювач, для ~ення, зайнятий -ям, пк = %; 
-йся/-ьій усуспільнюваний. 

ОБОГАЩАТЬ збагачувати, озолбч-, багатйти; о. 
свой внутренний мир багаті- сфцем і душею; 
—й що /мн хто/ збагачує 0, с-и збагачувати, з-й 
збагати-, збагачувач, гР збагачувальний + %; 
ОБОГАТЙТЬ збагатити 0; о. свой внутренн¬ 

ий мир чем о. зачерпнути в сфце що; 
♦♦♦СЯ: о. чем багаті- /збагачуватися/ на що; 
-йся/-ьій збагачуваний, озолбчу-; -я що /м" хто/ 
збагачується, с-и /звиклий/ збагачуватися; 
ОБОГАТЙТЬСЯ: о. чем збагатіти на що [о. б- 
пьітом з. на дбсвід]. 

ОБОГОТВОРЯТЬ обожнювати, божестви-, бог- 
отворгі-, оббжува-; 
—й що /лР хто/ боготвор/йть 0, с-и -йти, гото¬ 
вий обожествгі-, обожнювач, адоратор, пк = %; 
-йся/-ьій обожнюваний, оббжува-, боготвбре- 0. 

ОБОГРЕВ зігрітая, рк огрів, ок збіріток. 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ огрівйч/ка/, нагрівач/ка). 
ОБОГРЕВАТЕЛЬНЬІЙ огрійливий. 
ОБОГРЕВАТЬ огрів/ати /ви-, на-, про-, піді-, зо-, 
пере-/, грі-; -ает рм може огріти; 
—й що -б 0, с-и ♦, з-й огрі-, для -ання, зайнятий 
-ям, ~йч, -апьник, пк -нйй, -аль-, огрійливий, 
рк -ацький; 
-йся/-ьій огріваний /на-, зо- 0/, пк огрівний /на-/. 

ОБОД (решета) обичайка. 
ОБОДОК смужка, поясок, опоясок. 
ОБОДРЯТЬ підбадьбр/ювати, заохбчу-, осмілю-, 
додавати дУху; 
—й що -ює 0, с-и ♦, р-й ~и-, -ювач, заохочу-, пк 
-ливий, бадьорУщий + %, для бадьоросте; 
♦♦♦СЯ бадьорі-, бадьоріша-, підбадьбрюватися; 
-йся/-ьій підбадьорюваний, заохбчу- 0; 
ОБОДРЙТЬСЯ збадьоріте 0; 
ПРИОБОДРЙТЬСЯ побадьорішати 0. 

ОБОЖАТЕЛЬ з" адоратор. 
ОБОЖАТЬ = ОБОГОТВОРЯТЬ; о. кого/что ум¬ 
ирати за ким/чим [я -жаю мбд я -раю за медом]; 
—й що /лР хто/ обожує + обоготворяющий; 
-бій обожуваний + обоготворяемьій. 

ОБОЖЕСТВЛЙТЬ/-й > ОБОГОТВОРЯТЬ; 
—й = обоготворяющий; 
ОБОЖЕСТВЛЯЮЩЕ мліючи як пфед Ббгом; 
ОБОЖЕСТВИТЬ оббжнити+ОБОготвоРИІЬ; 
ОБОЖЕСТВЙТЬСЯ обоготворгітися, обоже- 
ствй- + 0 -> ОБОГОТВОРИТЬСЯ. 

ОБОЗНАВАТЬСЯ/-йся > ОШИБАТЬСЯ/-йся; 
ОБОЗНАТЬСЯ прийняти за гіншого 0, фР не 
впізнати, & опізнитися; 
-вшийся що не впізнав 0, © не впізнавши, 0. 

ОБОЗНАЧАТЬ познач/ати /ви-, від-, о-/, значй-, 
позначувати, фР показу-, виявляти; 
--й що /лР хто/ значить 0, с-и ♦, р-й познйчи-, 
/вжйгай/ для -ення, зайнятий -ям, -увач, (що) 
позначка, пк емблематгіч- + %, © як позначка; 
ннчегб не -й без жбдного знаку /значення/; 
♦♦♦СЯ (- риси) проглядати, намічатися, /напрям/ 
викльбвува-, ок лишати слід /клас- печіть/ на; 0; 
-йся/-ьій /піозначуваний /ви-/ 0; -я (здаля) = 
вьірисовьівающийся; 
ОБ 03 НАЧЕ НН ЬІЙ (в розкладі) розписаний; 0. 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ знак [буквенное о. літерний з.]' 
ОБОЗРЕВАТЬ огляд/йти, озира-, роззирати/ся,) 

/навкрупі); о. что розглядатися по чому, 
—й що і.’м" хто/ озира 0, с-и озирати, р-й розг¬ 
лянутись, зайнятий оглядом, ~ач, пк оглядовий; 
ОБОЗРЕТЬ о. окйнути оком 0; 
-ймьій лбгко огляданий, доступ- для огляду, пк 
осяжний; 
ОБОЗРЕВАТЬСЯ оглядатися; бути на видноті; 
-йся/-ьш огляданий /роз-/, озйр-, відкритий для 
бка /для всіх вітрів,), піддаваний оглядові, цілк¬ 
ом на видноті, під оглядом кого. 

ОБОЗРЕНИЕ /бглядіини, фР пбказ [для -ия на 
п.]; для всеббщего -ия перед людські бчі; те¬ 
атр обозрбний оглядбвий театр, театр оглядин. 

ОБОЛВАНИВАТЬ оступач/увати, дургі-, затурк- 
ува- /голову); обтісу-, (стригти) обмакогбню-; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й ~и-, ~увач, для ~е- 
ння, зайнятий -ям; 
-йся/-ьій дурений, затуркува-, оступачу-, обду¬ 
рю-, обтісу-, обмакогбню-, обмакотирю-. 

ОБОЛОНКА: сосудистая о. судйнниця. 
ОБОЛТУС пентюх. 
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНО зальотно; 
ОБОЛЬСТИГГЕЛЬНЬІЙ = обольщающий, фР 
жаданий [о. успех ж. успіх] 0. 

ОБОЛЬЩАТЬ споку/шати, ваби-, зваблюва-, зна¬ 
джу-, надити, зводи-; о. себя надеждой багаті- 
думкою, колиса- /потіша-/ себе надією /-ями/; 
-й що /м" хто/ ~ша 0, з-й ~сй-, с-и ~шй-, -сник, 
зваб-, баламут, уР -сгітель, пк -сливий, зваблй-, 
знадлй-, знадний, з. оман-, ± пленяющий; -й 
себй надеждой готбвий тішитися надією; 
♦♦♦СЯ спокушатися 0; о. мечтами багатіти дум¬ 
кою, колиса- себб мріями; о. над&кдой ок дурй- 
тися надією + обольщать себя н.; 
-йся/-ьій що їм" хто/спокушається, спокушува- 
ний, зваблю-, знаджу-, зводжу-, (надіями) поті¬ 
шу-, заколгісу-; -я мечтйми заколйсу- мріями. 

ОБОЛЬШЕНИЕ спокуса, звада, з. оманіння, о. 
ласий шматок, ок ваблення 0, (ілюзія) облуда. 

ОБОМЛЕВАТЬ умлівбти /зо-, розі-/, терпн/у-, ха¬ 
патися за серце; 
—й що /ж" хто/ 0, охбплюваний млбстю, на- 
півзомлілий, с-и ♦, готбвий умлі-, ± млеющий; 
ОБОМЛЙТЬ умліти 0, похолбну- [я весь и -ел 
я й -лов увесь]; 
-вший умлілий 0, 0; -й от страха ні живий ні 
мертвий. 

ОБОРАЧИВАТЬ оберт/йти /перев-, пов-/, (що) 
дава- рйду чому, (на кого) ♦, спиха-, перекид а-; 
о. оглббли су дава- задній хід; 
--й що /м" хто/ -а 0, с-и ♦, з-й оберну-, пк -аль-, 
оборбт- + %, для -ання; -й оглббли зм-й да- за¬ 
дній хід; 
ОБЕРНІТЬ (на порох) стер-; 0; ± СВЕРНУТЬ; 

♦♦♦СЯ обертатися 0, (з чим) справ ля-, давати 
собі раду, (на кого) робйтися ким, (круг чого) 
обгорта-, обкручува-, обмбту-; о. неприятнос- 
тью /о. во вред/ ф. вилазити боком; 
-йся/-ьій обертаний /пов-, перев-/, перекйд-, об- 
горт-, обкручув-, обмбтув-, пк оборбгний, обер¬ 
тать-; -я пк повороткйй; -я неприятностью при¬ 
речений вгілізти боком, з кепським кінцбм, © с-и 
вилазити боком; 
ОБЕРНУТЬСЯ упбратися, справи-, дати собі 
раду 0, (на що) перекинутися /г. переміни-/; о. 
чем вгійга яв. що [о. добром в. на добро]; 
-вшийся обернутий, повбр- 0, 0; -я во вред 
віілізлий боком. 

ОБОРВАНЕЦ = ОБОРВЬІШ, ± ОБОРВАННЬІЙ. 
ОБОРВЬІШ ф. обдбртус, обдертюх. 
ОБОРОНА > ЗАЩИТА. 
ОБОРОНЧЕСКИЙ оборонний. 
ОБОРОНЯТЬ боронйти, обороня- /від-/, захищ¬ 
ав става- в оборбні; 
—й = защищающий + зайнятий оборбною, для 
оборони, при оборбні; 
-йся/нмй = защищающийся/-ьій; -я фР заата- 
кбваний [-я фланг з. фланг]. 

ОБОРОТ хід [о. дел хід справ /роботи, діл/]; 
совсем другбй о. збвсім гінше діло. 

ОБОРОТИСТЬІЙ, ОБОРОТЛИВ- промітний, 
пронбзливий, виверткйй, в’юнкий, скорохваць-, 
д. доскбць-, г. оборотній. 

ОБОРУДОВАНИЕ (техніка) пР" обладнання, 
(дія) обладнання. 

ОБОРУДОВАТЬ ндк/дк устаткбвувати /устаткув- 
а-/, обладн/у- /обладна-/, облагоджу- /облагод- 
и-/, (хату) опоряджа- /опоряди-/; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, с-и ~увати, покллйканий о- 
бладнй-, для устаткування, зайнятий -ям, пк = %; 
-йся/-ьш обладнуваний, устаткбву- 0. 

ОБОСНОВАНИЕ (дія) обгрунтування, (дія + п) 
обірунтбва-; 

ОБОСНОВАННЬІЙ (погляд) слушний; бьіть 
-ьім мати слушність. 

ОБОСНОВЬІВАТЬ обірунг/овувати, аргументу- 
ва-, вмотивбву-, г. узасадню-, (справедливо) ус- 
праведлйвлю-; 
--й що /ж" хто/ ~бвує 0, с-и ♦, з-й -ува-, зайнятий 
~бванням, мотиватор, -бвувач, узасадню-, пк за- 
садничий + %; -й тебрию -бвувач тебрії; 
♦♦♦СЯ 1. обірунтбвуватися 0,2. окублюва-, вла- 
штбвува-, оселя-, обживати місце; 
-йся/-мй обгрунтб/ву)ваний, умотивбву-, узаса¬ 
дню-, аргументб- 0; -я окублю-, оселю- 0; 
ОБОСНОВАТЬСЯ (оселитися) о. звити /собі) 
кублб /гніздб/; 0; 
-вшийся окублений, оселе- 0. 

ОБОСОБЛЕННО не при купі; 
ОБОСбБЛЕННЬІЙ окрбмішній. 
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ОБОСОБЛЯТЬ^СД) відособл/яти/ся,), відокрем¬ 
лювати/ся,), виосібнювати/ся,); 
—й що /ж" хто/ ~ює 0, з-й відособити, с-и /схи¬ 
льний/ ~юва-, зайнятий відособленням, пк = %; 
-йся/-ьій відособлюваний, відокремлю-, виосі- 
бню-; -я що /ж" хто/ виосібнюється 0. 

ОБОСТРЯТЬ загбстр/ювати, гострй-; 
—й що /ж" хто/ ~ює, готовий ~ити, с-и /схильний/ 
♦, для ~ення, зайнітий -ям, нювач, пк = %; ск 
гостри- [гострщсіготь]; 
-йся/-ьій загострюваний, гостре-. 

ОБОЮДНО гі° навзаєм; 
ОБОЮДНЬІЙ (меч) двогбстрий, двосічний, 
дволезий; по -ому соглбсию за взаємною згод¬ 
ою, за з. обох сторін /партнерів/. 

ОБОЯТЕЛЬНЬІЙ окмилодушний, душа-чоловік. 
ОБРАБАТМВАТЬ оброб/ляти І (тему) роз -/, (пи¬ 
сання) опрацьовува-, працюва- над, (дані) упо- 
рядкбвува-, (дільце) обкручу-, (землю) порати, 
ходи- коло землі; -ает рґ мбже обробгі-; 
—й що їм" хто/ ~ля 0, с-и ♦, з-й -й-, для ~ки, зайн¬ 
ятий -кою, -ник, -лювач, пк -ний, опрацьбвчий 
+ %, ск~й- [~йлан]; -й землю хлібороб, рільнйк; 
-йся/-ьій -люваний /роз-/, опрацьбву-, обкруч- 
у-, підда- -ці, в обробці, (- землю) г. управний. 

ОБРАЗ фР триб [о. жйзни т. життй]; о. дбйствий 
поступбвання; принять человеческий б. набу¬ 
ти людської подоби, вгілюдні-; -ом ок рббом 
[какйм -ом? якгім р. /світ-, дйв-, ф. кандибббе- 
р-/], як сйме; такйм -ом к. отак, жґ отб так; ни- 
кбим -ом ніяким світом; никбим -ом не аж ні¬ 
як /під жодним бглядом, абсолк5тно/ не; нельзй 
н. -ом /абсолютно, хоч убш) нема як; милей- 
шим -ом люббнько; надлежйщим -ом як має 
б^ги, гаразд; подббньїм -ом ок аналогічно, отак; 
сбмьім решйтельньїм -ом якнайріпг/чіше; не- 
которьім -ом якоюсь мірою, трбхи [т. побт]; ка¬ 
кйм би то нй бьіло -ом хай якйм спбсобом; не 
лучшим -ом не найкраще; по -зу и подббию 
образом і подббою, на взір та подобу; по сво¬ 
єму образу и подббню на свій взір та подобу. 

ОБРАЗЕЦ фР лад [по одному -зцУ на одйн лад]; 
о. для подражания первовзір; по -зцУ на взір; 
по чьему -здУ взоруючись на кого. 

ОБРАЗНЬІЙ алегорйчний, картгін-, перенос-, (- 
мову) барвйстий, яскравий, живйй, (опис) ма- 
льовнйчий, кольоргітний, п° стоббраз-. 

-ОБРАЗНЬІЙ -уватий, -схожий, -подібний, на- 
взір- [сердцеобразньїй серщоватий, серцесхб- 
жий, серцеподібний, на-взір-серця]. 

ОБРАЗОВАНИЕ ок шкблення, шкбли [имбть хо- 
рбшее о. мати дббрі ш.]; (судів) організація. 

ОБРАЗбВЬІВАТЬ ^ утвбрювати /ви-, с-/, творй- 
(партію) заснбву-, (систему) розбудбву-; 
-зуюпщй що їм" хто/ творить б, зайнятий твор¬ 
енням, з-й утворйти, навче- творй-, творець, зас¬ 

новник, фундатор, х. утвбрювач, пк творчий, ви- 
твбр-, твірнйй, формували- + %, ск -твбрчий, 
-тві[б]рний [горообразУющий горотвбрчий, го¬ 
ротвірний], -гбнний ракообразующий канце¬ 
рогенний]; 
♦♦♦СЯ1 поставати, витворюватися 0; 
-зующийся/-зуеьій твбрений, утвбрюва- /ви-, 
о-І, формб-, заснбву-, розбудбву- 0; 
ОБРАЗОВАТЬСЯ1 (прийти в норму) вгігараз- 
дитися; 0; о. к лУчшему вййти на краще. 

ОБРАЗбВЬШАТЬ2 шкблити, освічува-, дава- ос¬ 
віту; 
—й що /ж" хто/ даі освіту 0, /пр/освітянин, к" 
просвітник, О. СІЯЧ ОСВІТИ, У просвітйгель, пк 
/пр/освітній + %; 
-йся/-ьій освічуваний, школений; 
ОБРАЗОВАННЬШ освічений 0, і? високовче-. 

ОБРАЗ УМЛИВАТЬ навбди- на розум, напоумля-; 
ОБРАЗУМИТЬ ок схаменуги, отямити 0; 
♦♦♦СЯ приходити до розуму /до-, при-, повер¬ 
татися/ до тями, братися за рбзум; 
ОБРАЗУМИТЬСЯ отямитися, прийти до глуз¬ 

ду 0; 
-впшйся втямлений, 0. 

ОБРАЗЦОВЬІЙ ок еталонний. 
ОБРАМЛЕНИЕ п опрбва, облямбвання, обрамі- 
в’я, (дія) облямування, обрамбвува-. 

ОБРАМЛЯТЬ обрамовувати, фР отбчу-, (ікону) 
оправляти; 
—й що /ж* хто/ облямовує 0, с-и о., р-й обляму- 
ва-, облямбвувач, ± окаймляющий; 
-йся/-ьій облямовуваний, оправлю-; 
ОБРАМ ЛЕННЬІЙ о* окбнтурений 0. 

ОБРАСТАТЬ обростати / (мохом) по-, за-/; о. гря- 
зью ок покриватися лбпом; о. пфьями вбива- в 
пір’я, заростати пір’ям; 
—й/ньїй що пороста 0, обрбстаний /за-/, покри- 
ва- чим, залйше- поростати, схйль- /с-и/ обрбс- 
та-, напівобрбслий; -й гря'зью /мбхом/ покргі- 
ваний лепом /мбхом/; -й подрббностями прик¬ 
рашуваний /декорбв-/ подрббицями /детіпя-/; 
ОБРАСТЙ: о. бородбй ок забородбтіти; о. ще- 
тиной /вблосом, шерстью, лбхмами/ заволо- 
хаті-; 
•бсшнй оброслий 0, Й; -й бородбй забородбті-; 
-й щетйной + заволохаті-. 

ОБРАТНО зг навідворіт; 
ОБРАТНЬІЙ ок назадній, в" задній [о. скат хо- 
лма з. схил горбб]; -ая пбчта пбворбгаа пбшта 
[с -ой пбчтой -ою пбштою]; -ая сторонб (кви¬ 
тка) зворбт; на -ом путгі у зворотній дорозі; в 
-ую /противополбжную/ стброну навспак. 

ОБРАЩАТЬ повертати /об-, з-/, спрямбвува-, (на 
вжиток) ужива-, викориетбвува-, (на кого) пе- 
реверта-, перекида-; о. в ббгство змушува- тік- 
а-; о. в ничтб зводи- на пси, заналаща-; о. вним- 
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а'ние заувіжува-, зверта- увагу, з. тура-, бра- на 
у.; о. во что [к. в дам] жґ пускі- чим [н. дим¬ 
ом]; о. в свою пбльзу поверта- собі на користь; 
о. к чему наверта- до чого; о. на себя' внимание 
бра- всі бчі на себе; о. в шутку зводи- на сміх, 
переводи- на жарт, збува- жартом /-ами/; не о. 
внима'ния (на) жґ не бра- чого до голови /не 
зважа- на); не -іет в. о. і ухом не веде; не -йй 
малейшео в.! плюнь і розітри!; 
—й що /м“ хто/ оберті 0, с-и -ти, з-й /р-й/ оберн- 
у-, пк = %, т. —» вращающий; -й в бйгство з-й 
погна-; -й взор на з поглядом, зверненим на; -й 
внимание на © звертаючи увагу на; -й в прах 
/пепел/ з-й стер- на порох; -й в свою в еру р-й 
наверну- на свою віру; -й в ш^тку звгіюіий пере- 
вбди- на жарт; -й на путь йстиньї = направля- 
ющий на п. и.; -й на себя внимание © взявши 
всі бчі на себе; -й оружие против повертаючи 
зброю проти; -й стопьі = направляющийся; 
-мй обфтаний, повер- /з-, на-, пере-/, скерова¬ 
ний, спрямб-, перетворю-, уживаний, пк оборот-; 
ОБРАТЙТЬ (очі) наставити; 0; о. внимание 
на кого накгіну- бком кого, гляну- в чий бік; не 
о. внимания пропустгі- повз увагу; 
-ймьій оборотний, легко оберта- /перетвбрюв-/ 0. 

ОБРАЩАТЬСЯ повітатися 0, (ким) перекида¬ 
на кого, в певному колі) жґ тер-, тирлува-, (- гро¬ 
ші) ходйти; о. в бігетво рятуватися втбчею; о. 
в піпел попеліти; о. в різньїе инста'нции об- 
бива- пороги різних служб /інстанцій/, кгідатися 
тудй-сюди; о. во что перехбдити у, става- чим 
[о. в развалиньї с. руїною]; о. в слух напружу- 
ва- весь свій слух; о. в суд позиватися; о. за чем 
зверта- по що, шукіти чого; о. за советом к ко¬ 
му клйка- на пораду кого', о. к реалиям спуска¬ 
тися на землю, дивгі- правді в бчі; о. кчувствам 
и різуму говоргіти до серця й розуму, о. от чего 
к чему перекиді- місток від чого до чого; о. по 
делу вдаватися /зверта-/ у справі; о. с кем г. тра¬ 
ктувати кого', о. с чем © жґ походи- кбло чого 
[уміє походи- кбло заліза]: ндк = дк; 
-йся = -ьій + о. в обігу, (куди) охочий /звиклий/ 
звертатися 0, пк звертальний + % обігбвий; -я в 
бйгство зм-й тікати; -я за пбмощью шукач пб- 
мочі; -я к чему зм-й звернутися до чого; -я к а- 
двокіту /врачу'/ © клієнт адвоката /пацієнт лі¬ 
каря/; -я к изучению © взявшися до вивчення; 
-я к фйктам зацікавлений фактами, © узявши¬ 
ся до фактів; плбхо /осторбжно/ -я с поганий 
/обереж-/ у поводженні з /у ставленні до/; -я с 
прбсьбой прохач; 
ОБРАТЙТЬСЯ (у кого) поробіітися ким 0; о. в 
бегство намастити п’яти салом; о. в слух г. пе¬ 
ремінитися на слух 0; о. в ничтб перевестися 
нінащо; о. к красноречию осідлати коня іфас- 
номбвства; все взгля'дьі -лись к /на/ о. бчі всіх 

спочили /звернулися/ на; 
-вшийся обернений, повер- /з-, на-/, переведе¬ 
ний, перетвбре-, ужйтий, 0; -я в жабу ф~р пере¬ 
кинутий жабою; -я в слух © напруживши весь 
свій слух; 
ОБРАЩЕННЬШ: о. в чернь осіромашений; 0. 

ОБРАЩЕНИЕ (дія) обернення 0, (обіг) цирку¬ 
ляція, (заклик) відозва; хорбшее /вежливое/ о. 
пошанівок; грубое о. хамство, хамське ставлен¬ 
ня; в -ии в обігу, в ходу; в -ии с кем у ставлен¬ 
ні до кого. 

ОБРЕЗ (книжки) край; в о. чего обмаль чого; 
ОБРЕЗОК ок сукрайок. 

ОБРЕЗАТЬ обрізувати, втина- /від-, об-/, обкра- 
юва-, (дроти) перерізу-, (волос) обстрига-, (мо¬ 
вця) урива- /пере-/; о. крьілья п. підббркува-; 
—й що /м" хто/ втина 0, с-и ♦, з-й втя-, зайнят¬ 
ий обрізуванням, обрізувач, пк обрізчий + %, ск 
обріж- [обріжкрила]; -й крьілья підббркувач; 
-йся/-ьій обрізуваний /у-, пере-/, уриваний /пе¬ 
ре-/, обкраю-, тятий 0, пк обрізнйй, о. прокрус- 
товий. 

ОБРЕКАТЬ прирікати, засУджува-, У рокува-; 
—й що /м" хто/ прирікі 0, р-й приректи, с-и 
/звщслий/ прирікі-, і. судді, © прирікаючи; 
-мй рокбваний, засуджу-, приречений; 
ОБРЕЧЬ: о. на вторьіе роли удругоряднити; 0. 
ОБРЕЧЕННЬШ приречений 0; о. на вторьіе 
рбли удругораднений. 

ОБРЕМЕНЕНИЕ ок тягота. 
ОБРЕМЕНЙТЕЛЬНО обтяжливо; бели Вам не 
бУдет о. якщо Вас не обтяжить; 
ОБРЕМЕНЙТЕЛЬНЬІЙ обтяжливий, к. тяжк¬ 
ій [-ое поручение -ке доручення]. 

ОБРЕМЕНЯТЬ обтяжувати, бу- тягарем /сіда- 
на шгію/ їм, г. обнатужува-, (працею) переван¬ 
тажу-, переобтяжу-, (клопотами +) клопотати; 
—й що /мИ хто/ обтяжує 0, с-и ♦, зг-й обтяжи-, 
щоріз тяжчий, пк обтяжливий, (за/тяжкий для; 
♦♦♦СЯ обтяжувати себб, г. обнатужуватися 0; 
-йся/-мй обтяжуваний /переоб-/, перевантажу-, 
обнатУжу-; 
ОБРЕМЕНИТЬ о. повісити камінь на шию 0, 
(дітьми) обсади-; екблько Вас не -йт що мйл- 
ість Ваша; 
ОБРЕМЕНЕННЬІЙ обтяжений 0, о. клопота¬ 
ми заклопота-, н1 заморбче-, ф. притрУше- кло¬ 
потами, д. напосілий; ничім не о. кто розв’я¬ 
зані руки в кого. 

ОБРЕТАТЬ знаходити, здобува- /на-/, спобіга-, 
р. придбава-; о. в борьбе виббрюва-; о. поко'й 
спочиві- душею; -ет кто дасться кому; 
—й що /мн хто/ здобува 0, с-и набувати, р-й лос¬ 
кочи-, здобувець,+добмвающий, приобрета-; 
ОБРЕСТИ придбати, запопас-, діста-, доекбч- 
и- /доп’ястгі/ся// чого, (щастя) спобігти, ок мі-, 
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(вітчизну) прибрі-, зискі-; о. что здобутися на 
що [о. дар рЄчи з. на слово]; о. вновь відзгіска- 
ти [о. вновь дар речи в. мову]; о. доверие /сла¬ 
ву, уваж£ние/ доскбчи- довіри /слави, пошін- 
и/; о. душевний покой знайти душевний рай, 
спочгі- /від-/ душею, скйну- камінь з душі; о. 
крьілья здобу- крила, доскбчи- крил; о. покой 
мй- спокій; о. прйво на что доп’ястися /р. до- 
посіс-/ чого; о. самостогітельность стати на вла¬ 
сні нбги; о. силу вбитися в силу; о. счастлйвую 
возмбжность мати добру нагоду; о. человечес- 
кий ббраз здобутися на людську подббу. 
-Єтший який доскбчив 0, д1 спобіглий, 0; 
ОБРЕТЕННЬІЙ придбаний 0, (рай) віднайде-, 
(- вітчизну) прибра-; о. в борьбе вйборе-. 

ОБРЕТАТЬСЯ (де) перебувати, жй-, існува-, зна¬ 
ходитися, повертй-, терти-, товкти-, обертати-; 
-йся = находящийся. 
ОБРЕСТИСЬ (в чужих краях) попотовктися; 

ОБРЕТЕНИЕ здобуття; о. в борьбе вйборення. 
ОБРЕШЕЧИВАТЬ (дах) решетйти, решетувй- 
латувй-; (стіну) дранкува-; 
—й що /ж" хто/ решетить 0, с-и /мастак/ ♦, з-й 
об*, пк т. решетйльний; 
-йся/-ьій решбчений, решетбва-, дранкб-, гратб-. 

ОБРИСОВЬШАТЬ (чим) окреслювати, (квачем) 
розмальбв/у- /з-, об-/, фР опгісу-; 
--й що /мн хто/ ~ує 0, с-и ♦, р-й описі-, зайня¬ 
тий описом, пк меткгій на описи + %; 
-ЙСЯ/-МЙ окреслюваний, опгісу-, обмальбву- 0. 

ОБРУБАТЬ обруб/увати /від-/, крЄмса-5 обтина- 
/від-/, обкрйюва-; 
—й що Імн хто/ ~ує 0, звгіклий ♦, з-й обтя-, ~ув- 
ач, ~ник, пк ~чий + %, о. на обрубці, для обро¬ 
бки, ск обрубгі- [обрубгівухо]; ± рубающий; 
-йся/-ьій кремсаний, обрубув- /від-/, обкраюв-, 
пк обрубний. 

ОБРУЧАТЬ заручати, гі° вінчйти; 
—й що /лґ хто/ заруча 0, зг-й заручгіти, священик, 
пан-отЄць, пк= %; 
-йся/-ьій заручуваний, вінча-, молодгій. 

ОБРУШИВАТЬ завал/юва- /з-, об-, роз-/, обурю-; 
—й що /лі" хто/ ~ює 0, с-и ♦, з-й завалгі-, пк = %; 
-мй валений, завалюва- /об-, з-, роз-/, обурю-; 
♦♦♦СЯ звалюватися 0, (на кого) нападати, напо¬ 
сідати/ся,) /накидатися/ на, (- клопоти) обсіда¬ 
ти /пада- на/ кого, (- біди) сгіпатися; 
-йся 1. що пйда 0 + -мй, 2. (на кого) = набрасьі- 
вающийся, 3. що обсідає 0 + сваливающийся; 
ОБРУШИТЬСЯ посгіпатися, (на голову) зва- 
лгі-, (на кого) упасти на голову чию, (- град) вгі- 
сіягись; о. на кого за/їю/взятися проти; неожй- 
данно о. на кого накрйти мокрим рядном; 
-вшийся на гблову © як сніг на голову, 0. 

ОБРЬІВ (круча) р. обвал, з. зарва. 
ОБРЬШАТЬ уривати /об-, від-, з-, пере-/, рвй-, об- 

дира-, обскубува-, (окиття) вкорочу-; 
—й 1. що /м" хто/ урива 0, с-и ♦, р-й урва-, для об- 
рйву, зайнятий -ом, рвач, обдирач 0, урвйгель, 
пк ургівчий /об-/ + %, сР урви- [урвгіухо], © ури¬ 
ваючи, 2. обкапьівающий2; -й разговор що у- 
рива розмову; 
-йся/-мй 1. рваний, ургіваний /об-, від-, з-, пе¬ 
ре-/, обскубу-, обшарпу-, вкорочу-, обдгіраний, 
пк відривнгій /об-/, ургівистий, ургівчас-, 2. об- 
кбпува-; -я що уривається 0; 
ОБОРВАТЬ (мовця /різкої) обрізати, (життя) 
вкоротгі-; 0; -ал речь на полуслбве кто слові 
застрягли в горлі кому, 
ОБРЬГОАТЬСЯ уриватися 0; 
ОБОРВАТЬСЯ: -лась жизнь перестало бити¬ 
ся серце; -лось кому увірвйлась нгітка чия, фР 
годі [а затЄм и -лось а тоді й г.] 
ОБОРВАННЬІЙ обідраний 0, з" голодраний. 

ОБРЯДНО обрядово, за обрядами. 
ОБСАСЬГОАТЬ обембктувати, смоктати; 

—й що їм" хто/ обсмоктує, с-и ♦, з-й обсмокта-, 
смоктун, пк смоктальний + %; 
-йся/-ьій обсмоктуваний, ембктаний. 

ОБСЕКАТЬ обсікйти, обрубув-, обтин-; ± СЕЧЬ; 
—й що /м" хто/ обтинй 0, с-и ♦, з-й обруба-, об¬ 
рубувач, (річ) сікач, обтинйч, пк обрубний + %; 
-мй обрубуваний пк обрубнйй, обтйнатий. 

ОБСЕМЕНЯТЬ засі/ю/в^ти /об-/, (бульбу) садгі-; 
—й що /мИ хто/ ~а 0, с-и ♦, з-й засія-, сіяч, пк = %; 
-йся/-ьій засіваний /об-/, засаджу-, к" підда- об¬ 
сіменінню. 

ОБСЕЧКА (струмент) /об/сікач, обтинйч. 
ОБСКАКИВАТЬ обскйкувати, випереджа-; 

—й що /мн хто/ обскакує 0, с-и ♦, р-й обскака-, 
обскакувач, пк = %, ± опережающий; 
-мй обскакуваний, випереджу-; 
ОБСКАКАТЬ (вийти заміж вперед старшої 
сестри) ф~° підвернути під корйго кого. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ обстеження, інспекція, реві¬ 
зія, з. обслідження, (хворих) огляд, г. бйдання. 

ОБСЛЕДОВАТЬ обстежувати, інспектува-, реві¬ 
зував з. обсліджу-, (хворих) огляді-, г. біда-; 
—й що /м“ хто/ огляді 0, с-и ♦, поклгіканий об- 
стЄжи- зійнятий обстеженням, обстЄжувач, інс¬ 
пектор, ревізор, пк обстЄжувальний + %; 
-йся/-ьій обстежуваний, інспектб-, ревізб-, обс¬ 
ліджу-, огляданий, біда-. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ обслуга /-бвання, фР пбслу- 
ги [цех бьітовбго -ия цех побутових послуг]. 

ОБСЛУЖИВАТЬ (в барі) обслугбв/увати /при-/, 
слугуві-, г. обслугу-, (хорого) обхбдити; 
—й що їм" хто/ ~ує, з-й обслужити, с-и ♦, для 
~ання, зійнятий -ям, ~увач, р. обслужник, рк 
~ець, пк обслугбв/ч/ий; -й персонал обслуга; 
-йся/-ьій обслуговуваний, обслуж-, г. обслуг-. 

ОБСТАВЛЙТЬ обставляти, меблюві-, опорядж-. 
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устатковув-, забезпеч-, знґ дурити, обдурюва-; 
—й 1. що їм" хто/ обставля 0, с-и обставляти, р-й 
обстави-, опоряджувач, упорядник, пк меблюва¬ 
льний + %, 2. обеспечивающий, 3. обманьїв-; 
-йся/-ьій 1. мебльований, устаткбву-, опорядж- 
у-, 2. забезпечу-, 3. обдарю-; 
ОБСТАВЛЕННЬІЙ (меблями) заставлений; 0. 

ОБСТАНОВКА обставини, ситуація, фР довкіл¬ 
ля, довкружжя, п. (мікро,! клімат [благоприят- 
ная о. сприятливий к.], (меблі) /у/мебльовання. 

ОБСТЕНИТЬ дк (вітрила) м° застінйти. 
ОБСТИРЬШАТЬ обпирати, обмивй-; 

—й що їм" хто/ обпирй 0, с-и обпирати, з-й 
обіпра-, зайнятий пранням, обпирач, пк = %; 
-йся/-ьій обпираний, обмгіва-. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО: неприятное о. біді [на- 
мек на какбе-то н. о. натяк на якусь біду]. 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА обставини, факти, при¬ 
чини, мотиви [по лйчньїм -ам з особистих при¬ 
чин /мотивів/], фР картина [о. дела к. справи]; 
стеснбнньїе о. скрута; под давлением -ств рад- 
не-рад; ни при какйх -важ під жбдним Огля¬ 
дом; смотря по -ам як до обставин; 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЬШ ситуативний. 
ОБСТОЙТЕ: как -іт дела у них як ведеться їм. 
ОБСТРЕЛИВАТЬ обстріл/ювати, стріля-, брй- 
під Обстріл; 
—й що /м" хто/ стріля +, с-и обстрілювати, р-й 
обстрілі-, зайнйтий Обстрілом, стрілець; 
-йся/-ьій -юваний, підда- ~у, взятий під ~; 
ОБСТРЕЛЯННЬІЙ (бувалий) о* стріляний. 

ОБСТУКИВАТЬ обст^к/увати, стука-; 
—й що їм" хто/ ~ує, с-и ♦, з-й -а-, стукач, пк = %; 
-йсяЛьїй обстукуваний, стука-. 

ОБСТУПАТЬ обступй-, обстав-, отОчув-, обляг-; 
—й що Ім“ хто/ обступа 0 + окружающий; 
-ьій = окружаемьій. 

ОБСТУПЛЙНИЕ обступання, отОче-, облОга. 
ОБСУЖДАТЬ обміркОв/увати, обговОрю-, кру¬ 
жляти дзімкою навкОло чого, міркувй- на всі бОк- 
и, (міною думок) обраджуватися над чим, (пля- 
ни) розглядіти; неодобрительно о. обцмакува-; 
тщательно /всесторонне/ о. міркува- на всі бОк- 
и; о. в публічних местйх трубй- на весь світ; 
—й що !мн хто/ ~ує 0, с-и о., з-й обговори-, зай¬ 
нятий /за/ обговоренням, обговОрювач, диспу- 
тйнт, пк полемічний, дискусій- + %; 
-йся/-ьій обмірковуваний, обговОрюв-, розгляд-; 
ОБСУДЙТЬ (твір) ок обчитати; 0; о. что об¬ 
рядитися над чим. 

ОБСЧИТЬШАТЬ недодавати, недоплачу-, махО- 
рити /дк об-/, обмахОрюва-, с° обрахОв/увати; 
—й що /м" хто/ недодай 0, звиклий /мастйк/ ма- 
хОрити, з-й -уві-, махляр, обрахОвувач, пк = %; 
-йся/-ьій обмахОрюваний, обдурю-, обрахОву-; 
ОБСЧИТАТЬСЯ о. помилитися в рахунку 0; 

раз, два и обчелся раз, два і по всьОму. 
ОБСЬШАТЬ обсип7йти /по-/, обтрушува-, обсіві-; 

—й що Ім“ хто/ ~й 0, с-и ♦, з-й обсйпа-, сипаль, 
пк т. ~йльний; 
ОБСЬІПАТЬ (чим) припорошйти 0; 
ОБСИПАТЬСЯ: о. пудрой обпудрюватися; 0; 
-йся/-ьій обсипйний, обсйпув-, обтр^шув-, обсі- 
в-, пк обсипнйй; -я рк обсйпистий; 

ОБТАЧИВАТЬ 1. обтОч/увати, 2. обшивати; 
—й 1. що /мИ хто/ ~ує, для ~ення, зайнятий -ям, 
с-и ♦, з-й обточи- пк = %,!. = обшивающий; 
-йся/-ьій 1. обіОчуваний, 2. обши-, пк обшившій. 

ОБТЕКАЕМО (відповідати) пучко; 
ОБТЕКАЕМЬШ > ОБТЕКАТЬ. 

ОБ ТЕКАТЕЛЬ рк зализувач. 
ОБТЕКАТЬ 1. обтік/йти, 2. зализува- 0 —> -бій; 

—й 1. що ~й 0, © + -бій, 2 зализьівающий. 
-бій 1./2. залгізаний, заокругле-, обшарОва-, об¬ 
тертий, пк /ві/округлий, гладкоті-, слизькоті-, 
к" обтікйльний, обтічний, (- відповідь) диплома- 
тйч-, гнучкий; делать -ьім > ДЕ ДАТЬ. 

ОБТИРАТЬ обтир/йти, обшмульгува-, обшмург- 
у-; о. угльі шитися по куткйх; ± ОТИРАТЬ; 
—й що /м“ хто/ ~й 0, звиклий /с-и/ ♦, з-й обтер-, 
для ~йння, зййнятий -ям, ~йч, пк обтирйпьний; 
-йся/-ьій обтираний, обшмульгу-; 
ОБТЕРЕТЬ обтерти 0; 
ОБТЕРЕТЬСЯ обшмульгатися, обшліфувй- 0; 
-ерший(ся/ 0; -я обтертий, обшмульганий 0; 
ОБТЕРТЬШ обтбртий, вйшмульганий /об-/, 
вгішмурганий, /об-/, обтічний. 

ОБТРЕПЬІВАТЬ обгріп/увати, обшйрху-, тріпа¬ 
ти, г. гі° вистріпува-; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, с-и ♦, р-й ~а-, для ~ування, 
обтрілувач, пк = %; 
-йся/-ьій обтріпуваний, обшйрпу-, вистріпу-; 
ОБТРЕПАТЬСЯ: -вшийся обтріпаний 0, пк г. 
стрепехйтий, 0; 
ПООБТРЕПАТЬСЯ поподертися 0; 
-вшийся поподертий пообіріпаний 0,0. 

ОБТЬПСАТЬ обтикйти, (перлами) висйджува-; 
—й що /м" хто/ обтикй, с-и ♦, з-й обтйка-; 
-бій обтиканий; 
ОБТЬІКАТЬ ок г. висадиш [о. алмазами в. дія 
мйнтами]. 

ОБТЮРЙРОВАТЬ обтюр/увйти; 
—й що обтюрує, -ігор, пк -атбрний, для ~йції. 

ОБТЯГИВАІМЕ к. ббтяг. 
ОБТЯГИВАТЬ обтягйш/ви-,роз-/, обпинй-, ото- 
чува-; 
—й що /м“ хто/ обтягй 0, с-и обтягйти. зайнятий 
ббтягом, обтягйч, пк обгяг^щий + %, обтяжній; 
-йся/-ьій обтяганий /ви-, роз-/, отбчува-, пк об¬ 
тяжній. 

ОБТЯПЬІВАТЬ обсіпувати, общбку-, (діло) об- 
лйгоджу-, (дільце) обкручу- /про-/; 
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—й 1. що їм" хто/ обсіпує 0, с-и обсапувати, зай¬ 
нятий сапанням, сапіль/шщ), пк = %, 2. обцю- 
кувач, 3. -й дільце зайнятий гешефтом; 
ОБТЯПАТЬ: о. діло /дільце/ прокрути- аферу; 
-ьій 1. обсіпуваний, 2. обцк5ку-, 3. (- дільце) об- 
лігоджу-, обкручу- /про-/. 

ОБУВАТЬ взувіти /у-, о-/; 
—й що /м" хто/ взуві, с-и взуві-, р-й узу-, пк = %; 
-йся/-ьій узуваний. 

ОВУВКА взувачка. 
ОБУГЛИВАТЬСЯ вугл/іти, с° обвуглюватися; 

-йся що ~їє, з-й з», с-и /схильний/ ♦, напівзву- 
гліпий, мійже звуглі-; 
ОБУГЛИТЬСЯ звугліти 0; 
-вшийся звуглілий, 0. 

ОБУЗДЬІВАТЬ загнуздувати, п. приббрк- /під-/; 
—й що !ми хто/ загнуздує 0, с-и ♦, з-й загнузді-, 
п. = укрощающий, пк = %; 
-ьій загнуздуваний, п. приббрку-, укбську-; 
ОБУЗДАТЬ взяти в шори, прикрути- хвості 0. 

ОБУРЕВАТЬ (кого) поривіти, охоплю-, опанов- 
у-, оволоді- ким, огортіти, перепбвнюва- пой- 
мі- [-ает желание -і бажіння], г. проймі- [її 
проймі ненівисть]; (- думки) обсіді- /голову), 
}Р окриві-, фР брі- [ее -али сомніния її -іли 
сумніви]; -іет дремоті кого впаді в сон хто; 
—й що пориві кого 0, с-и», готовий охопгі-, п" 
поривущий, г. пориваючий; 
-мй охоплюваний, опанбвув-, пбйм-, огбрт-, 
окрйв-; -мй стрістью /-тйми/ пійманий шалі- 
ною жагою /пійманий шаленими чуттями/; 
ОБУЯТЬ (- тугу, сумніви) обсісти /опо-/ 0, фР 
взя- [еб -ял страх її взяв страх]; -яла смер- 
тільная тоска ніче половини світу не стіло. 
-вший оволоділий, обсі- 0, 0. 

ОБУСЛАВЛИВАТЬ обумівл/ювати /з-/, ставі- 
умівою /спричинятися до/ чого, спричиняти що, 
(вугоді) застерігі-; о. чем узаліжнюв- від чого; 
—й що ІмИ хто/ ~ює 0, с-и ♦, зм-й узаліжни- від, 
пк фР причгінний + %, © с-и умівою [-Й появ- 
ліние с-и умівою появи]; 
-йся/-ьій обумовлюваний /з-/, спричгіню-, засте¬ 
режу-, узалежню- від. 

ОБУСТРАИВАТЬ давіти лад, опоряджі-, облі- 
днува-, облаштіву-, облігодж-, обживіти; 
--й що /м" хто/ дає лад 0, с-и ♦, покликаний /р-й, 
готівий/ діти л., опоряджувач 0, пк = %; 
ОБУСТРОИТЬ/СЯ/ облігодити/ся; 0; 
ОБУСТРАИВАТЬСЯ обживітися, облаштіву- 
ва-, окублюва-, убиві- в пір’я, ставіти на ніги; 
-йся/-ьій обліднуваний, опоряджу-, облашті¬ 
ву-, убгі- в пір’я 0, пбжи-, б вже скіро обжитий; 
ОБУСТРОИТЬСЯ нагріти місце, ж? отіко- 
витися 0; 
ОБУСТРОЕННЬІЙ обжйтий, облаштіваний, 
облагодже-, впорядківа- 0, (дім) гд урядже-. 

ОБХОДИТЬСЯ 

ОБУСТРОЙТЕЛЬ кИ облапгтувільник, ж? діб- 
рий господар. 

ОБУСТРОЙСТВО (дія) облігодження, облаш- 
туві-, (дія і о) облаштіва-, ок облаштунок. 

ОБУЧАТЬ навчіти, вчи-, виучува-, шкіли-, ви- 
шкілюва-, фР досвідчува-, інструктуві-; 
ОБУЧАТЬ/СЯ) навчіти/ся/, шкілити/ся^, ви- 
шкілювати/ся/, освічувати/ся/ 0; 
—й що /мн хто/ вчи/ть 0, с-и ш., поклшсаний на¬ 
вчи-, для навчіння, зійнятий -чаннім, учитель, 
педагіг, викладіч, виховітель, пк навчільний, 
вгішкільнйй + %; 
-йся що /ж* хто/ вчиться 0, с-и вчитися, р-й вй~-; 
-йся/-мй вчений, шкбле-, вишкблюва-, охіпле- 
навчанням, учень, школяр, студент, виховін- 
ець, г. вишкільнйк; 
ОБУЧИТЬ/СЯ/: о. какой профессии г. спосб- 
бити/ся/ на кого [о. адвокатской п. с. на адво- 
кітаї; 
ОБ^ЧЕННЬІЙ вгішколений 0. 

ОБУЯТЬ дк > ОБУРЕВАТЬ. 
ОБХАЖИВАТЬ обходити, дбі- /піклувітися/ за 

/про/ кого, ходйти кіло кого, фР улещува-, (ласк¬ 
ою) уласкавлю-,/», прибірку-, укіську-; 
—й 1. що ІлР хто/ обхідить 0, і. ходіте, 2. = за- 
ботящийся, 3. що /лР хто/ уласківлює 0, р-й у- 
лестйти, с-и /звщший/ улещува-, лестун; 
-имьій 1. обхіджуваний, 2. догляда-, 3. уле¬ 
щува-, уласківлю-, прибірку-, укіськува-. 

ОБХВАТ ок обіймшце. 
ОБХВАТЬЮАТЬ обхіплювати, обіймі-, огорті-; 

—й що їм" хто/ обіймі 0, +/± ОБНИМАТЬ, ОХ- 
ВАТЬЮАТЬ. 

ОБХОД (закону) іб’їздка; в о .фР скіком-біком; 
в о. чего поминувши що; в о. закіна обминію- 
чи закін, (придбати) фР кривгіми дорігами. 

ОБХОДИТЕЛЬНЬІЙ пк тактівний. 
ОБХОДЙТЬ обхідити, /об/мині- /ви-, об-/ кого, 
фР оточувати, випереджі-, дурй-; о. внимани- 
ем лиші- піза увігою, збуві- неувігою; о. кру¬ 
тім колуві-; о. молчанием збуві- мівчанкою; 
о. сторонбй, обмині-; 
—й що /м“ хто/ обхідить 0, р-й обійтгі, звиклий 
/с-и/ ♦, зійнятий обхідом, обхіднгік, пк обхід¬ 
ний, о. на обхіді, фР = окружающий, опереж-, 
обманьїв-; -й дозором обхіднйй дозірець; -й 
крутім під час обхіду, фР кругойдучий; -й 
молчінием, © збувіючи мівчанкою; 
ОБОЙТЙ обійтгі 0; о. молчінием перемівча-, 
збу- мівчанкою; о. ответ м. збу- відповідь /мо¬ 
вчанкою/; о. с колядой обколядуві-; 
ОБОЙДЕННЬШ помгінений 0, (мовчанкою) 
збутий. 

ОБХОДИТЬСЯ (з чим) обхідитися, повіди-, 
(без чого) оберті-, фР давіти собі ріду [о. без д. 
с. р. без]; (в копійку) кіштуві-; 
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-йся (у гріш) що коштує /ціною в/ гріш; -я гру¬ 
бо /привітливо/ с кем брутальний /привіт-/ до 
кого; -я без чего з-й дати собі раду без чого; 
ОБОЙТИСЬ обійтися 0, перебу-, (минутися) 
перемежіни-; не -дется без кого (вода/ не освя¬ 
титься без кого; -шло'сь благополучно не дій- 
шлб до нещастя; благополучно не -шлбсь дій¬ 
шло до н.; я обойдусь без чьей пбмощи я дам 
собі ріду сам; 
-шідшийся що обійшовся 0, (в копійку) що ко¬ 
штував, ціною в; -я в копієчку куплений /зрб- 
бле- +/ за грубі гроші. 

ОБХОДНОЙ обхіднйй; о. путь бб’їздка; -Ум 
пуем /-ьіми -ями/ манівцем /манівцями/. 

ОБХОЖДЙНИЕ: хорошеє /вежливое/ о. поша¬ 
нівок. 

ОБЦБЛбВЬШАТЬ обцілбв/увати /ви-/; 
—й що Імн хто/ ~ує, с-и ♦, р-й обцілувй-; +/± ЦІ- 
ЛУВАТИ; 
-ьш виціловуваний /об-/. 

ОБШАРКИВАТЬ обчовгувати, (шкіру) обшму- 
льгу-. 

ОБШИВАТЬ обшивати; о. дбсками дилювати; 
—й що !мн хто/ обшива 0, с-и ♦, з-й обши-, для 
обшиття, зайнятий -ям, пк обшгівчий + %; 
-йся/-ьш обшиваний /у-/, пк обшивний; 
ОБШИТЬІЙ обшитий; о. дбсками /дильбванй. 

ОБШИВКА пР" обшивка. 
ОБШЙРНОСТЬ (промови) розвізистість. 
ОБШЙРНЬІЙ розлогий, розлеглий, місткйй, ве¬ 
личінь-, чималі-, (опис) довгі-, розвізистий. 

ОБШМЬІГИВАТЬ оббігати, обчбвгува-, заялб- 
жу-; 
ОБШМЬЙТАТЬ обшмульгати 0. 

ОБШОРХИВАТЬ вишмульгувати /об-/, вишмУ- 
ргу-, б* вгішмульгати /об-/, вйшмурга-; 
ОБШОРХАННЬІЙ вйшмульганий /об-/, вйш¬ 
мурга-. 

ОБІЦАТЬСЯ спілкуватися, єдна-, води-, зні- зу- 
стічй-, комунікува-, контактува-, дружйти, това- 
ргішува-, ма- стосунки; начгіть о. дк заспілку- 
ватися, поєдні-, подружйти, потоваришуві-; 
-йся що їм" хто/ має стосунки 0, тіртий /бува¬ 
лий, знйний/ сіред, с-и ♦, р-й подружити, пк 
дружній, товаргіський, компанійсь-, артільний, 
контакт-, комунікабель-, комунікатгів-; 
ПРИОБЩЙТЬСЯ > ПРИОБЩАТЬСЯ. 

ОБЩЕАРМЕЙСКИЙ, -ВОЙСКОВОЙ всеар- 
мійський. 

ОБЩЕЖИТИЕ гуртожиток, ок інтернат, з. бУр- 
са; согласно правилам -ия як у людій. 

ОБЩЕИЗВЕСТНЬШ ок відбмий усім, всезна- 
ний, загальнозна-. 

ОБЩЕНИЕ ок контакт [лйчное о. особйстий к.], 
рк спілкбвання, к“ взаємнення. 
ОБЩЕПРЙЗНАННЬШ ок всюди вйзнаний. 
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ОБЩЕПРЙНЯТЬШ ок поширений всюди, зага- 
і льновйзнаний. 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЙННЬІЙ ок пошйрений 
1 скрізь. 

ОБЩЕСТВЕННЬІЙ (- місце) публічний; в -ом 
місте в публічному місці, к. на лібдях. 

ОБЩЕСТВО (співдружність, громада) г. спіль- 
і нбта; в -ве сіред людій /гурту/. 

ОБІДЕУКРЕІІЛЯІОЩИЙ бадьорущий, покрі- 
пУ-, живлк5-, тонізаційний, тонізітор-, тонізу¬ 
ючий, для тоніз/ації, з-й -увати, п° снажливий. 

ОБЩЕФЛОТСКИЙ всефлбтський. 
ОБІЦЯЙ (тираж) сукупний; в о. котел и. до гу¬ 
рту; в -ей слбжности в цілбму; в -ем, в -их че¬ 
ргах назагал; в -ем-то загалом; по -ему мні- 
нию на дУмку всіх, на загальну д.; -ее місто за¬ 
гальник, загальність; -ие места загальщина; 
-ими силами гуртом, роєм; не йміть ничегб 
-его с чем о. близько не лежати біля чого. 

ОБЩЙНА громада; родовбя о. родова г. 
ОБЩИННИК член громади. 
ОБЩЙННОСТЬ р. громадоцентрйчність. 
ОБЩЙННЬШ громадський, рв громади [-нная 
земля землі громади /громад/]. 

ОБЩЙПЬЮАТЬ общипувати, обскубу-, обпат- 
рю-, патрати; 
—й що /м" хто/ обскубує 0, зайнятий патран- 
ням, с-и патрати, з-й обпатра-, скубрій, пк - %; 
-йся/-ьій пітраний, обскубува-, общгіпу- 0. 

ОБЩЙТЕЛЬНЬШ ок громадський, артільний, 
контакт-. 

ОБЩНОСТЬ г. спільнота, гд спільництво. 
ОБЬЕГОРИВАТЬ > ОБЛАПОШИВАТЬ. 
ОБЬЕДАТЬ об’їдати, обжирати; 

-Іющий/ся/ = обжирающий/ся/; 
-ьій = обжираемьій; 
ОБЬЕДЕННЬІЙ об’іджений, обжіртий. 

ОБЬЕДЕНИЕ 1. обжірство, 2. смакоті, (\) язик 
проковтніш!, пйльчики оближеш! 

ОБЬЕДИНЕНИЕ (дія) об’їдання, п об’єдна-, г. 
згромадження. 

ОБЬЕДИНЙТЬ об’єднувати /по-, з-/, єдна-, гур- 
тува-, згуртбву-, братати, збира- докупи, к" ін- 
тегрува-; 
—й що ІмИ хто/ єдна 0, с-и ♦, з-й об’єдна-, об’єд¬ 
нувач, пк об'єднавчий, єднільний + %, інтегра¬ 
цій-, о. стрижнівий, У братущий, ок гуртівнгій, 
унітар-; -й усгілия © єднавши зусйлля; 
ОБЬЕДИНЙТЬ поєднати 0, о. зав’язі- у вузол; 
о. усгілия к. спрягтися; 
ОБЬЕДИНЙТЬСЯ єднатися, збира- докупи 0; 
-йся/-ьій об’бднуваний /по-/, гурті-, згуртбву-, 
інтеґрб-, братаний, збира- докупи; -я що єднає¬ 
ться, с-и єднатися, з-й /р-й/ об’єднатися; 
ОБЬЕДИН£ШШЙ об’бдна- 0, собор-, унітар-. 

ОБЬЕЗД (дорога) бб’їздка. 
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ОБЬЕЗДНбЙ: о. путь /дорога/ бб’їздка. 
ОБЬЕЗЖАТЬ об’їжджати, об’їзди-, (о6)шшй-, 
переганЯ-, випереджа-, ок дургі-; о. кругом ко- 
лува-; 
—й 1. що /ж" хто/ об’їздгіть 0, звиклий ♦, з-й /зг-й, 
з“-й/ об’-хха-, о. в об’їзді, 2. що виїжджує /кон- 
я), я' об’їзнйй, з" об’їжчик, пк = %; -й дозором 
їздовий дозорець; -й кругбм зм-й кодувати; 
-йся/-ьій 1. обмйнаний 0, д. обмгінатий, 2. ви¬ 
їжджуваний. 

ОБЬІЕМ (посудини) місткість; в пблном -ме у 
повному /всьому/ обсязі. 

ОБЬЕМИСТЬІЙ (місткий) ок укладистий. 
ОБЬЯВЛЯТЬ оголошувати, оповіща-, вісти-, г. 
заповіла-, повідомлЯ-, сповіщй-, дава- зна-, за- 
явля-, ознаймлЯ-, освідчува-, (подяку) скпада-; 
о. кем наріка- /назива-/ ким; о. недействйте- 
льньїм г. уневажнюва-; 
—й що /ж" хто/ оголошує 0, с-и ♦, р-й оголоси-, 
оповісник, вістун, вістовий, пк сповіщальний 
/опо-/, о. з повідомленням; -й благодарность, 
складач подяки; -й войну вістун війни, що о- 
голбшує війну; -й приговбр читець вироку; -й 
собрЯние открьітьім © відкриваючи збори; 
-йся/-ьій оголбшуваний, оповіщу- /спо-/, пові¬ 
домлю-, освідчу- 0; 
ОБЬЯВЙТЬ оголосгіти 0, задекларував (війну) 
г. вйповіс-; о. войну чему п. ста- на прю з чим; 
ОБЬЯВЙТЬ/СЯ/: -вший/ся/ 0; -я (після зник¬ 
нення) рк /об’Уявлбнний. 
ОБЬЯВЛЕННЬІЙ г. заповідже- 0; о. вне зако- 
на з" проскриббва-. 

ОБЬЯСНЙТЕЛЬНЬІЙ: -ая записка к. поясне¬ 
ння, о" лист-пояснення. 

ОБЬЯСНЯТЬ поясн/ювати /ви-, роз-/, з’ясбвува-, 
дава- пояснення, (сни) тлумачи-; 
—й що /м" хто/ ~ює 0, с-и ♦, з-й /взЯвшись/ по¬ 
ясни-, для пояснення, зайнЯтий -ям, роз’Ясню- 
вач /по-/, тлумач, пк тлумачний+%, о. з пояснен¬ 
ням, ск поясни- [пояснгі-факт], © ~юючи; 
♦♦♦СЯ (з їм) порозуміватися, мати розмову, (мо¬ 
вою) говори-, розмовля- 0; (на митах) спілкувЯ- 
тися, о. в любви ей освідчува- їй, просйти її ру- 
кгі; о. мьісленно с кем мчй- думкою до кого; 
-йся/-ьій пояснюваний /роз’-, ви-/, з’ясбвува-, 
тлумЯче-; -я с кем що ма розмбву з; -я в любви 
освідчуваний, з освідченням на устах; -я зна¬ 
ками з-й говорити на мйгах, рк мигЯль; -я по- 
ру'сски москвомбвний, ф. штбкало; 
ОБЬЯСНЙТЬ переговорити 0; чем о.? ф. що 
вонб за знак?; 
-ймьій легко пояснюваний 0, пк поясненний; 
ОБЬЯСНЙТЬСЯ порозумітися 0; о. в любви 
кому відкрити сбрце; 
-вший/ся) б; -я в любви освідчений. 

ОБЬЙТИЯ: железньїе о. цупкі обійми. 

ОБЬІВАТЕЛЬ ок філістер. 
ОБЬЇГРЬШАТЬ: —й що /ж" хто/ обігрує, с-и обіг- 
рувати, р-й обігрЯ-, пк = %; ± РАЗЬІГРЬШАТЬ; 
-йся/-ьій обігруваний. 

ОБЬІЗВЕСТВЛЕНИЕ ок звапнення /-іння/. 
ОБЬІКНОВЕНИЕ ок мо'да, звичай, традиція, уз¬ 
вичаєння, ф. заведенція; по -ию зазвичай, як 
звичайно /завжди/, жґ знай собі [знай собі сні¬ 
дав]; сверх -ия всупереч звйчаю +. 

ОБЬІКНОВЕНН/ЬІЙ © як [о. вол віл як віл]; сі- 
мьій о. звичайнісінький; -ое-дбло звичайна річ. 
-ЕЙШИЙ звичайнісінький, звичайний собі. 

ОБММАТЬ; ОБЬЯТЬ: нельзя о. необьйтное 
гбді осягнути неосЯжне; д! ОБНИМАТЬ. 

ОБЬІСКИВ АТЬ обшукувати /пере-, від-/, трусй-, 
фр знахбди-; 
—й що /ж" хто/ трусить 0, с-и т., зм-й обшука-, 
зайнЯтий трусом, виконавець трусу, трусій, об- 
шукбвець, шукач, п* обшукбвий + %; 
-йся/-ьій обшукуваний, підца- ббшуку, о. на 
обшуку. 

ОБЬЇЧАЙ о* мода. 
ОБЮРОКРАЧИВАТЬСЯ обчинушуватися, зб- 
юроіфачува- /об-/; 
-йся збюрокрачуваний /о-/, обчинУшу-; 
ОБЮРОКРАТИТЬСЯ збюрократіти 0; 
-вшийся збюрократілий 0; 
ОБЮРОКРАЧЕННЬІЙ обчинУшений 0. 

ОБЯЗАН мусить, фР винен [никтб никому не о. 
ніхто нікбму не в.]; бнл обязан мусив. 

ОБЯЗАННОСТЬ обов’язок, повинність п° міс¬ 
ія; о. наблнідения обов’язок наглядати; іто егб 
о. ф. на то є він; круг -тей обов’язки. 

ОБЯЗАННЬІЙ: бьіть -ьім мусити [ти обязан 
бить ти мусиш бути]; бить -ьім кому чем за¬ 
вдячувати кому що, бути вдЯчним кому за що. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО конче, /до/конбчно, ок аж [хіба 
аж словом слід сказати?], о. хай там щб, будь- 
що, кров з носа, будь-що-будь, фР так і знай [о. 
напьется т. і з. - нап’ється]. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО зобов’язання, фР оббв’язок; 
кля'твенное о. обіт, обітниця; пйсьменное о. 
присяжний лист; вбрньїй -ву зобов’Язливий. 

ОБЯЗЬІВАТЬ зобов’Яз/увати, фР зв’Язу- словом 
/підпйскою/ [о. подпиской з. слбвом /п./], зму¬ 
шу- [долг -ает оббв’язок -ує], покладати відпо¬ 
відальність [іто ко мнбгому -ает це -дЯ велику 
в.]; о. к чему змушувати до чого; 
—й/-ующий що /ж" хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й /з намі¬ 
ром/ зобов’яза-, ~увач, пк місійний [-не начала 
місійні засади], імператив-, норматйв-, ю. зобо¬ 
в'язань-; -й кого обов’язкбвий /г. мусбвий/ для 
кого; -й подпиской © зв’язавши підпйскою; 
ОБЙЗЬШАТЬСЯ зв’язувати себб слбвом 0; 
-йся/-ьій зобов’язуваний /з-/, змушу-, пк зобо¬ 
в’Язливий; 
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ОБЯЗАТЬСЯ взяти на себе місію, зв’яза- себе 
словом 0; 
-вший/іся/ 0; -я зобов’язаний, зв’яза- словом +. 

ОВЕВАТЬ обвів/ати, обвіюва-, (славою +) спо- 
вива- /опо-/; 
—й що /ж" хто/ ~а 0, схйльний ♦, з-й обвія-, пк 
-альний + %; 
-йся/-мй обвіюваний, сповгі- /опо-/; 
ОВЙЯННЬІЙ (славою) укргітай, сповгі-, ок ома¬ 
нний; о. ветрами завітрений /об-/. 

ОВЕЩЕСТВЛЙТЬ матеріяліз/увати, рк предмбт- 
ни-, к" уречевлюва-, упредметню-; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й упредметни-, пк 
= %, скматеріялізуй- [матеріялізуй-ідеї]; 
ОВЕЩЕСТВЛЯТЬСЯ предметніти 0; 
-йся/-ьій матеріялізбваний, уречевлю- /з-/, у- 
предмбтню-; 
ОВЕЩЕСТВЙТЬСЯ ок упредмбтніти 0; 
-вшай(ся) 0; -я упредмбтнілий 0. 

ОВЛАДЕВАТЬ /чим) заволодів/йти /о-/, опанбву- 
/здобу-, захоплю-, привласню-, посідати, осяга-, 
прибира- до рук/ кого/що, фР бра- [-ает сомне- 
ние бере сумнів], (чиєю увагою) полони- /запо- 
лбнюва-/ чию увагу, (собою) опанбвува- себе, 
бра- себе в руки, (ким) обсіда- /охбплюва-, обі- 
йма-/ кого, (жагою) опосіда- кого, (- жах) пе- 
репбвнюва- /нарина- на/ кого'; о. кем напада- 
на кого [страх -бл кем страх -ав на кого]; 
—й 1. що /ж" хто/ ~іва 0, с-и ♦, з-й ~і- чим /при- 
бра- до рук що/, здобувець, привласнювач, запо- 
лбню-, опанбву-, пк= %, 2. що /ж" хто/ охбплює 
0, с-и о., з-й охопи-, © наринаючи на кого, ± о- 
хватьівающий, 3. що їм" хто/ опанбвує 0, с-и 
опановувати, р-й /з наміром/ опанува-, к" опа- 
нбвувач; -й знаннями © опановуючи знання; 
-ий 1. осяганий, здобув-, привласню- 0,2. охоп¬ 
лю-, 3. опанбву-, перепбвню-, огбртний, пбйма-; 
ОВЛАДЕТЬ (ким) обсісти кого 0, о. вхопй- за 
серце [рбвность -ела кем ревнощі -йли за с. 
кого]; о. чем ж. схопи- за хвіст що; о. профес- 
сией кого вйвчитися на кого; о. соббй взяти се- 
бб в руки, опануватися; мьісль -бла кем © весь 
увійшбв у свою душку хто. 

ОВОЩ: вся'кому -щу своб врбмя на все свій 
час; 
бвощи городина. 

ОВЧЙНКА: о. вьіделки не стбит товар не варт 
роббти. 

ОГИБАНИЕ (рогу судном) оперізування. 
ОГИБАТЬ огинйти, обкручува-, оточу-, (ріг) опе- 
різу-, обпливати, об’їздй-; о. что заверта- за що; 
—й що /ж" хто/ огина 0, с-и ♦, з-й /з наміром/ 
обігну-, пк обвіднйй, довкруж-, обкрутистий 
/за-/ + %, ск оперізуй- [оперізуй-вогні]; 
-йся/-ьій огинаний, отбчува-, обкручу-, оперіз- 
у-, обплй-, об’їжджу-; -ьій пк обвіднйй. 

ОГЛАСКА: без -ки тгішком-нгішком. 
ОГЛАШАТЬ оголошувати /роз-/, оповіща- (ук¬ 
аз) оприлюднюва-, фР голосй-, (вирок) зачй- 
тува-, (звуками) наповню- /с-/, ц. оглашата; 
—й що /м“ хто/ оповіща 0, с-и о., поклйканий о- 
прилюдни-, зайнятий оповіщенням, вістун, о- 
повісник, оприлюднювач, а. герольд, (перед пу¬ 
блікою) г. заповідач, пк= %; -й крйками радос¬ 
те о. уравіватний, з вгігуками радосте (на ус¬ 
тах,); -й приказ читець наказу, © читаючи що; 
-йся/-ьій оприлюднюваний, оповіщу-, оголб- 
шу- /роз-/, зачйту-, (криком) напбвню- /с-/; 
ОГЛАСЙТЬСЯ: о. крйками фР загуста [соб- 
рание -ось к. збори загулй]; +/± ОБЬЯВЛЯТЬ. 

ОГЛАШЕНИЕ розголошення /о-/, оприлюдне¬ 
не подлежйт -ию не для о.]. 

ОГЛОЕД ж" живоїд, з" оглоїд. 
ОГЛОУШИВАТЬ приголбмюувати, приглушу-; 
ОГЛОУШИТЬ придовбешити 0. 

ОГЛУПЛЯТЬ оступач/увати, обараню-, обезг- 
лужджу-, знетямлю-; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, с-и о., з-й оступачи-, оба- 
ранювач, 0, пк оступачливий, задурли- + %, ск 
оступачуй- [оступачуй-громаду]; 
ОГ ЛУПИТЬ ф. причмелйта 0; 
ОГ ЛУПЛЯТЬСЯ туманіти, барані-, тупі- 0; 
-йся/-ьій оступйчуваний, обараню-, знетямлю-, 
обезглужджу-, роблений дурнем, чимраз тупі¬ 
ший/ду^ні-/; -я що тупіє 0. 

ОГЛУШАТЬ приголбмшувати, приглушу-, глу- 
шгіти, голбмшита; 
—й що /м" хто/ глушить 0, с-и г., р-й приглушй-, 
сповнений рбву, пк оглушливий, ляскйй, ляску¬ 
чий, приголомшливий, т. глушйльний + %; -й 
гблос громоголбсий; -й звбн стодзвбнний; 
-йся/-ьій глушений, голбмше-, приглушува-, 
приголомшу-; 
ОГЛУШИТЬ глушонУти, причмелйта 0; 
ОГЛ У Ш ЕННЬІЙ причмблений 0. 

ОГЛУШЙТЕЛЬНО (дзвонити) ф. густо; 
ОГЛУШЙТЕЛЬНЬІЙ оглушливий, ляскйй, 
ляскучий, з-й приглушити, с. приголомшливий, 
(голос) іромоголбсий 

ОГЛЙДКА фР огляд [без -ки без -ду]; без -ки з. 
неббзир. 

ОГЛЯДЬІВАТЬ оглядати /про-, пере-/, озира-; 
—й що /м" хто/ озира 0, с-и о., р-й огледі-, зай¬ 
нятий оглядом, оглядач, пк оглядбвий + %; 
-мй огляданий, обзйра-, п" о* підбгляд-; 
ОГЛЯДЕТЬ, ОГЛЯНУТЬ: о. взбром зміряти 
оком (з головй до п’яту; 0. 

ОГЛЯДЬШАТЬСЯ1 /дк ОГЛЯДЙТЬСЯ/ (округ) 
роздивлятися, розгляді-, роззира-, дк роззирну-; 
-йся1 що /ж" хто/ ~ться 0, с-и ♦, р-й роздивй-, ог¬ 
лядач, н1 роззява, Зрозглядистий, роззявкува-. 

ОГЛЯДЬШАТЬСЯ2 /дк ОГЛЯНЕТЬСЯ/ огля- 
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датися, озирй-; стать о. дк заозиратися; 
-йся2 що /ж" хто/ озирається 0, с-и ♦, зм-й ози¬ 
рну-, пк оглядистий /-ливий/, © озираючись; 
ОГЛЯНУТЬСЯ озирнутися 0; не успЄешь /не 
успел/ о., как незчуєшся /незчувся/, як. 

ОГНЕДЬІШАЩИЙ (дракон) о* вогнедих. 
ОГНЕОПАСНЬІЙ к. займистий. 
ОГНЕПОКЛОННИК ок вогнепоклбнець. 
ОГНЕСТРЙЛЬННЙ (- зброю) к. пальнйй, п° ог¬ 
нистий, (- рану) стріляний. 

ОГОВАРИВАТЬ обмовляти /обгуджува-, оббрі- 
ху-, ок оклЄпу-/ кого, (в угоді) застеріг/ати що, 
робгі- застереження, (загодя) домовлятися, е. 
зурбчувати; 
—й 1. що /ж* хто/ оббріхує 0, охочий до обмов, 
з-й оббрехати, обмбвник, наклеп-, огуд-, пк огу¬ 
дний + %, 2. що /ж" хто/ і 0, пк застербжний, 
застережливий, © із застереженням, ~ши; 
♦♦♦СЯ застерігатися 0, (словом) помиля- на сло¬ 
ві, ляпати не в лад (дк ляпну- н. в л); 
-йся/-ьій 1. оббріхуваний, огуджу-, обмовлю-, 
2. застережу-, ясно застережений; -я (словом) з-й 
ляпнути не в лад, звгіклий ляпа- н. в л., ляпало; 
ОГОВОРИТЬ обпліткувати 0. 

ОГОВОРКА (в угоді) заковйчка; без -ок ж? без 
слбва; с большйми -ами фР не без заковйчок. 

ОГОЛЕНИЕ ок обголйзна. 
ОГОЛЕЦ (хлопчина) ок? шкет. 
ОГОЛТЕЛЬІЙ (- агітацію) безпардбнний, роз- 
гнузда-. 

ОГОЛЯТЬ огбл/ювати /за-/, ого ля-; о. тЄло п° 
світи- тілом; 
—й що /ж" хто/ ~ює 0, с-и ♦, р-й -и-, пк = %, ©; 
ОГОЛЯТЬСЯ ок галіти; 
-йся/-ьш загблюваний /о-/; 
ОГОЛЙТЬСЯ (- дерева) вгіголіти; 0; 
-вший/ся/ 0; -я вйголілий, оголений /за-/. 

ОГОНЕК (свічки) пломінЄць; без -нькб (роби¬ 
ти) як мокре горить /горіло/; с -нькбм шпарко. 

ОГОНЬ п° пблумінь, жбвриво, (душі) натхнення, 
наснага; о. от свойх огонь своїх, гол у свої во- 
рбта; днем с -ем /вдень/ із свічкою; из -ня да в 
пбльїмя з дощу під ринву, з жйру та в пблум’я; 
мбжду двух -гнЄй між Сцгіллою і Харгібдою, з 
дощу під рйнву. 

ОГОРАЖИВАНИЕ б3 городьба. 
ОГОРАЖИВАТЬ город/йти, обгорбджува-; 

—й що /ж" хто/ ~ить 0, зайня'тий ~ьббю, с-и ♦, по¬ 
кликаний об^, -гільник, пк -йльний + %; 
-йся/-ьій горбджений, обгорбджува-. 

ОГОРОД (при хаті) зільник /= г. квітник/; & го- 
рбдець; в чей о. кбмешек до кого чарка п’єть¬ 
ся, на кого кбтиться бочка; в -де бузинб, а в 
Києве дя'дька на городі бузина, а в Києві дядь¬ 
ко, п° це в лісі, а це в стрісі. 

ОГОРОШИВАГЬ > ОШАРАШИВАТЬ. 

ОГОРЧАТЬ смутити, засм^чува-, завдава- жалю, 
прйкро вража-, пойма- досадою, о. скребтгі по 
серцю; о. кого завдавй- /душевного/ болю /рани- 
/края-/ оЄрце/ кому [не -Єй еб не край їй сфця]; 
ее -ало її брала досйда; 
—й що /ж" хто/ смутить 0, с-и ♦, з-й за^, пк при¬ 
крий, сумний, досад-, неприєм-, безрадіс-, с" 
смути- [смутгісерце], +/± удручающий; 
ОГОРЧЙТЬ за^ душу, завда- серцю жалкі, фР 
діткну-; 
ОГОРЧАТЬСЯ (чим) жури-, грйз-, вдавй- в ту¬ 
гу 0; излйшне о. из-за чего робити біду з чого 
[зачем о. из-за пустякбв ніщо р. б. з дурнгіці]; 
-бется кто жаль бере кого-, 
-йся/чий засмучуваний, прйкро вража-; -я пбй- 
ма- досйдою; 
ОГОРЧИТЬСЯ стужитися, засмути- душею; 0; 
ОГОРЧЕННО ок гірко 0; 
ОГОРЧЕННЬІЙ засмучений, з ажуре-, стуже-. 

ОГОРЧЕНИЕ засмучення, досада, душевний біль 
[с -ием з -им болем], сум [це вйкликало сум над 
пропащим чйсом]. 

ОГРАЖДАТЬ городити, обгорбджува-/від-/, (від 
чого) берегтй, оберіга-, укрива-, (права) захшц- 
а-, борони-, охороня-, (мир) забезпбчува-; о. 
прбволокой дротува-; 
—й 1. огораживающий, пк межовйй [-й пЄлєнг 
м. пЄлєнг], 2. що /ж" хто/ захищй 0, с-и б., 
призначений оборонй-, захиснйк, оборбнець, о- 
хорбн-, пк захиснйй, оборбнчий, для захисту, 
♦♦♦СЯ відгороджуватися, захшца- 0; 
-йся/-ьій 1. огораживаемьій, 2. боронений, у- 
крйва-, забезпЄчува-, хорбне-, береже- 0. 
ОГРАЖДЕННЬІЙ: о. /колнічей/ прбволокой 
задротбваний. 

ОГРАЖДЕНИЕ ок відгорбдження /за-/. 
ОГРАНИВАТЬ гранйти, шліфува-; 

—й > шлифующий; 
ОГРАЇІЕННЬІЙ гранчастий. 

ОГРАВИЧИВАТЬ обмЄж/увати, лімітува-, ма 
(межі ураження) локалізува-, (муром) відгорб- 
джу-, отбчу-, гд стісняти, г. огрангічува-; ничбм 
не о. розв’язу- руки; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й обмбжи-, обме¬ 
жувач, пк межовйй + %, для обмеження; 
ОГРАНЙЧИТЬ обмежити 0; о. свободу дейс- 
твий зв’язати руки й нбги; 
♦♦♦СЯ обмЄж/уватися 0, фР задовольни-; 
-йся/-ьій -уваний, лімітб-, отбчу- 0; -я з-й~итися; 
ОГРАНЙЧИТЬСЯ вдоволйтися [я -лея чйем 
я -вся чаєм], сказати тільки [-йчусь приветом 
скажу т. привіт]; о. чем обмежитися на чім 0; 
ОГРАШІЧЕННЬІЙ обмежений 0, стринбже- 
[ничем не о. не стринбже], (погляд) зашбре-, 
позбавле- широтй, однобіч-, вузький, © вузько- 
збрий /-глядний/, закомплексбва-, забамбуле-. 
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ОГРАНИЧЙТЕЛЬНЬІЙ ок для обмеження. 
ОГРЕВАТЬ > ОБОГРЕВАТЬ; 
ОГРЕТЬ п. влупити, ушквіри-, учйсти-, заці- 
дй-, всмалй-. 

ОГРОМНЬІЙ ок колосальний, (- гроші) шале-, (- 
славу) широкий. 

ОГРУБЕВАТЬ грубіти, грубну-, грібша-; 
—й що грубне 0, щораз грубший /и. брутільні-/; 
ОГРУБЙТЬ згрубнути, огрубі-; 
-вший огрубілий, згр^б-, (- руки) запрацьова¬ 
ний, репа-, 0. 

ОГРИЗАТЬСЯ відгризатися /о-/, відгавкува-; не 
-аяеь (робити) без слова; 
-йся що їм" хто/ огризається 0, звиклий ♦ 0, пк 
опргіскливий, ок огргізистий. 

ОГРЬІЗОК; ОГРЬІЗКИ фР окрзішини. 
ОГУЛОМ ок на гурт. 
ОГУЛЬНО ок гамузом, без розбору. 
ОДАЛЖИВАТЬ позич/йти /ви4, боргува-/ кому, 

—й що /м" хто/ ~а кому 0, с-и ♦, р-й ~и-, ~айло, 
лихвар, пк г. випозичальний, © ~іючи кому, 
-ьій позгічаний /випозйчув-, дав- у борг/ кому. 

ОДАРЙТЬ обдаровувати, даруві-, наділі- /об-/; 
о. піснями обспівува-; 
—й = дарящий + обдарбвувач, пк обдарбвчий; 
-ьій обдаровуваний, наділю- /об-/; 
ОДАРешШй (чим) обдарований /на-/, наді¬ 
ле- 0; пк талановитий. 

ОДЕВАТЬ ('з/одягіти, убирі-, (ярмо, окуляри) на¬ 
кладі-, з" дк почепи-, (асфальтом) покриві-; 
—й що /мн хто/ одяга 0, с-и ♦, з-й /зм-й, р-й/ 
одягтй, пк одягбвий + %; 
ОДЕВАТЬСЯ г. строїтися, пристрбюва-; (пиш¬ 
но) виряджі-; 
-йся/-ьій одяганий, убйра-, наклада-, поврйва-; 
изьісканно -я білорукавйч-; /хорошо] -я зав¬ 
жди дббре убра-; 
ОДЕТЬСЯ одягліся 0; о. в цвет (весною) роз- 
пбвни- цвітом; о. как к^колка убра- як на па- 
рад/у], г. віістрої- як лялечка. 
-вший/ся] 0; -я ск -шатний [-я в зелень зеле- 
ношатний]; 
ПРИОДЕТЬСЯ ок опарадитись 0; 
-вшийся одягнутий, причепурений, 0; 
ОДЕТЬІЙ г. вйстроєний /зг при-/; & мн повдя¬ 
гані; бьггь -ьім во что мати на собі що; о. в 
джи'нсьі ок уджинсбваний. 

ОДЕЖДА (робоча) роба; & д. фантйна; фбрмен- 
ная о. однострій, уніформа; по -де встречіют, 
по уму провожіют зібрання /^браного/ вітають, 
розум /розумно-/ прощають /проводжа-/. 

ОДЕЖКА: по -ке протя'гивай нбжкп вище пу¬ 
па не підскочиш, рахуйся з кишенею. 

ОДЕЖОНКА удяганка. 
ОДЕКОЛОН ф'р пахуща/г. колбнська/ воді. 
ОДЕЛЙТЬ обділ/яти /на-, у-/, обдарбвува-; 

—й що їм" хто/ ~я 0, с-и /охочий/ уділяти, готб- 
вий уділи-, і. —* дарящий, ± одаряющий; 
-йся/-ьій обдарбвзшаний, обділю- /на-, у-/. 

ОДЕРГИВАТЬ обсмйк/увати, обсіпу-, спиняти, 
осаджува- /при-/; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, звиклий обсмйкувати, за¬ 
йнятий -уванням; -ее начіло гальмівні сила; 
-йся/-ьій обсмикуваний, обсіп-, присідж- /о-/ 
О ДЕРНУТЬ о. поставити на місце 0. 

ОДЕРЖИВАТЬ: о. верх над кем бріти гбру над 
ким, долі- /поббрюва-, подзіжу-/ кого; о. победу 
в боні вихбдити перембжцем з бою; 
—й верх /побіду/ близькій до перембги, 3-Й пе- 
ремогтй, переможець; 
ОДЕРЖАТЬ: о. верх над кем (у спорі) пере¬ 
важити кого; 0; 
-вший п. перемігший, перембжець, 0. 

ОДЕРЖИМОСТЕ ок перейнятість чим. 
ОДЕРЖЙМЬІЙ одержгімець, (чим) перейнятий, 
опанбваний; о. лунатизмом сновйда, пк сновгі- 
дий. 
ОДИН: о. в другій (переходить) одйн в бдний, 
голові в гблову; о. вбзле одного одйн при бд- 
нім; о. в поле не війн одйн кіл плоту не дер¬ 
жить; о. и другій фР одйн /з" одне/ з другим; о. 
из пірвьіх чи не пірший; о. к одному (щільно) 
плече-в-плече; о. на другій (схожий) одйн на 
бдний /бден/; о. підле другій» при купі; о. ті¬ 
лько сам лише; в о. миг /мгновіние, секунду/ 
як батогом тріснув; как о. (рівно) як скло; не 
о., а аж [не о., а пить аж п’ять]; всех до -ногі 
(потяти) усіх до ногй; ни одногі клочічка 
жбдного /жоднісіньк-/ кліптика. 

ОДИНАКОВО фР в одйн спбсіб; 
ОДИНАКОВЬІЙ о. з однбго тіста. 

ОДЙН-ЕДЙНСТВЕННЬІЙ однгім-одгін, один- 
єдгіний, сам одйн. 

ОДИНОКИЙ о. сам /одйн), одйн як пілець, як 
верстві на шляху, як та билйна в полі, стрі- 
шно одйн. 
ОДИНОКО ок самотою, самотиною. 

ОДИНОЧЕСТВО ок самотгізна, бездрузівсгво; в 
-ве самотою. 

ОДИНОЧКА (камера) /пр/одйнка; в -чку ок са¬ 
мотою, одинцем. 

ОДИНОЧНИЙ ок індивідуальний, одинір-, о- 
диніцький, г. поодйнчий, © одинцем, (- каме¬ 
ру) самотйнний, на однбго; о. бой індивідуіль- 
ний бій, бій сам-на-сім. 

ОДИОЗНЬШ ок не при хіті згідуваний. 
ОДНАЖДЬІ ок однбраз, фР раз [я не збйвся з раз 
узятого тону]; как-то о. аж якось [аж якось кі- 
же]. 

ОДНА-ОДИНЕШЕНЬКА одна-одненька, самі- 
самісінька. 

ОДНО1 чк: о. другіму /не мішает) одні одному 
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(не шкодить); о. на одно вьіхбдит один чорт - 
що собака, що хорт; как о. цйлое як пришитий 
[как о. ц. с конем на коні, як пришгіий]; то о., 
то другеє то се, то те; все о., что дерево, что 
бревнб один чорт - що собака, що хорт; 

ОДНО2 р. знай [онй, одне/, плйчет вона, знай, 
плйче]. 

ОДНОВРЕМЕННО фР нараз, за раз [сім діл за 
раз рббить]. 

ОДНОЗНАЧНИЙ тотбжній, рівновартий, одна¬ 
ковий, не двозначний, однозгідний. 

ОДНОКАШНИК: бить -ом чьим є" ділити час і 
місце з ким. 

ОДНОМЕРНЬІЙ одномірний, одновймір-, п'° о- 
днорівневий. 

ОДНОМЕСТНЬІЙ на одного. 
ОДНООБРАЗИЕ о" монотбнія. 
ОДНООБРАЗНО о. на одйн копйл. 
ОДНОПОЛЮСНИЙ фР однобокий. 
ОДНОСТЕПЕННЬІЙ (- вибори) одноступневий. 
ОДНОСТОРОННИЙ ок однобокий. 
ОДНОЗТАЖНЬІЙ ок партерний. 
ОДНОЯЗЬІЧНЬІЙ одномбвний, і. одномбвець. 
О ДОБРЕННЕ г. алробйта, г. фР признаний [де¬ 
сятник плескає по плечі з -ям]; с -ия з дбзволу, 
діставши добрб /схвалення/, г. під апробатою. 

ОДОБРЙТЕЛЬНО ок з похвалою, похвалібно. 
ОДОБРЯТЬ схвал/ювати, дозволя-, хвали-, пох- 
валя-, г. апробува- фР полюбля- [я не -як» мод я 
не -йю мод]; 
-й що /м" хто/ ~ює 0, с-и ♦, зг-й /наставле-, р-й/ 
схвали-, гР схвйльний, прихйль-; 
-йся/-ьій схвалюваний, апробб- 0. 

ОДОЛЕВАТЬ перемагйти /з-/, долй-, поббрюва-, 
подужува-, переейлюва-, брй- гору, (-злидні) об- 
сідй- /опо-/, ІгореІ притискй- [горе -йет біда при- 
тискй], ІсонІ мори-, змбрюва-, /клопоти +/ с. 
брй- за горло, мучи- [кйшель замочив]; о. чем (- 
вади) тягну- в болото ('вад); -йет сон чіпй сон ког- 
о, ж. сліпці евйтають; тоскй -йет журбй суш¬ 
ить, хробйк сбрце тбч-; -вйло что обсідйло що 
[-вйлн слезм /кблики/ -йли сльози /кбльки/]; 
—й 1. що їм" хто/ долй 0, з-й здолйти, перемо¬ 
жець, пк переможний, 2. що /ж" хто/ мбригь, © 
с-и змагй-, готбвий опрягтгі, 3. що їм" хто/ му¬ 
чить, готбвий замучити, мучитель; 
-ьій 1. дбланий, поббрюва-, подУжу-, переейп- 
ю-, д. ббротий, 2. зморюваний, 3. замучу-, му¬ 
чений, море-; -бій дремотбй нез-й прогнати 
сон; -бій лйнью розледйще-; 
ОДОЛЙТЬ здужати, опрягтгі, поклйс- на обид¬ 
ві лопйтки, фР перевйжи-, обсіс- [нуждй -ела 
злгідні -іли]; лень -йла баглаї напали; 0; 
-имьій подолйнний, легко ббротий 0. 

ОДОЛЖАТЬ = ОДАЛЖИВАТЬ; 
ОДОЛЖЙТЬ г. визичити 0; 

ОДОЛЖАТЬСЯ: о. у кого користйтися з чиєї 
лйски, бути вгінним /зобов’йза-, вдйч-/ кому, 
-йся звгіклий користйтися з лйски; -я у кого 
зобов’йзаний /вдйч-/ кому. 

ОДОМАШНИВ АТЬ приручйти; 
ОДОМАШНИТЬ (пса) відвбвчити 0. 

ОДР: на смйртном -ре на Ббжій постелі. 
ОДУРАЧИВАТЬ дургіти, обдурюва-, підмйню-, 
оступйч/у-, пошивйти в дУрні; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и о., з-й оступйчи-, заду- 
рювач (голів) + обманьївающий; 
-бій оступйчуваний, пошгі- у дурні + обманьї- 
ваемьій. 

ОДУРЕВАТЬ дуріти, чмані-, чумані-, тумані-; о. 
в одинбчестве з. тумбю туманіти; 
—й що їм" хто/ дуріє 0, пойманий дУром, напів- 
здурілий, мйло не здурі-, близькій до з дуріння, 
готбвий зЄ; 
ОДУРЙТЬ знетймитися 0; д"к одурев з дурнбго 
жгіру; 
-вший здурілий /о-/, очмані-, отумані- /с-/, зне- 
тймлений, (сторопілий) торопле-, (д. 

ОДУРЕНИЕ ок заморока; доходить до -ия тума¬ 
ніти. 

ОДУРМАНИВАТЬ дурманити, запйморочува- 
/обмо-/, забивй- пймороки, тумйни- рбзум, о" 
знетймлюва-; 
—й що ІмР хто/ дурмйнить 0, с-и з. п., з-й за- 
дурмйни-, задургіголова, задурювач (голів), п" 
дурмйнний, задуристий, задурливий, запйморо- 
чли- + %, /запах/ п’янкгій, для задурмйнення; 
-йся/-ьш дурмйнений, задурмйнюва-, запйморб- 
чу- /обмо-/ 0; 
ОДУРМАНИТЬ о. навбстгі тумйн 0. 

ОДУРЬ (б)дур, ок пйморока; до -ри до -ру /нес- 
тйми, _зануди, одуріння, упйду/. 

ОДУРЯТЬ дурмйн/ити, п’яни-, задУрю-, запймо- 
рочу-; 
—й що їм" хто/ ~ить 0, с-и ♦, з-й за», задурювач 
("голів), п" дурмйнний, дурмйнливий, задурли-, 
(за)пйморочли-, (запах) п’янлгі-, п’янкгій. 

ОДУХОТВОРЯТЬ окрил/йти (духом), запйлю- 
ва-, надихй-, г. духотворгі-, одухбвлюва-, о. зба- 
гйчу- /наснйжу-/ духом; 
—й що їм" хто/ ~йє 0, с-и ♦, з-й надихну-, натх¬ 
ненник, пк надихущий, пориву-, запалю-, духо- 
твбрчий, духонбений; 
ОДУХОТВОРИТЬ г. одухотвбрити, одухбв- 0; 
ОДУХОТВОРІТЬСЯ о. багатіти дУхом 0; 
-йся/-ьій надихуваний, запйлю-, окргілю-, оду- 
хбвлю-, одухотвбрю-; 
ОДУХОТВОРЕНННЙ багйтий дУхом, оіфгі- 
лений (духом), г. одухотвбре-, одухбвле-, оду- 
шевле-, фР опроміне-, духовно багйтий, ± ВДО- 
ХНОВЛЕННЬІЙ. 

ОДУШЕВЛЕНИЕ г. одушбвлення, одухотвбре-, 
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п° окргіле- душі; с -ниєм окргілено. 
ОДУШЕВЛЯТЬ г. одушевляти, о. оживля-, вос- 
креша- душу, вдиха- життя /д./, окриля- /запа- 
люва-/ (д.), фР збуджу-, захоплю-, + ОДУХОТ¬ 
ВОРЯТЬ; ± ОЖИВЛЯТЬ; 
—й що /ми хто/ вдиха ж. 0, с-и в. ж., р-й вдихну¬ 
ти ж., воскресйтель, натхненник, пк животвор¬ 
ний, живлющий+одухотворяющий; ± оживл-; 
ОДУШЕВЛЯТЬСЯ о. воскресати душею 0; 
-йся/-ьій = одухотворяемьій + захоплюваний, 
оживлю-, воскрешу-, збуджу-; 
ОДУШЕВЛЕННЬІЙ окрилений, воскреслий 
душею + ОДУХОТВОРЕННЬІЙ. 

ОДЬІШКА дйхавгіця, ядуха. 
ОДЬІШЛИВЬІЙ дихавйчний. 
ОЖЕСТОЧАТЬ г. озвірювати, о. додава- жбвчі 

/жорстокости/, буди- жорстокість, роби- жорс¬ 
токим /лютим, звіром/, ф? визвірю/ва-; 
—й що /м" хто/ робить лютим 0, с-и /звиклий/ 
додавати жбвчі, з-й вйзвіри- серце, © ~ючи; 
♦♦♦СЯ і озвірюватися, о. чфствіти /кам’яні-/ се¬ 
рцем, люті-, звірі-, става- лютим /жорстОк-, зві¬ 
ром/, жорстокіша-, безжалісніша- 0; (проти ко¬ 
го) пеклом дйха- на, (- серце) братися кригою; 
-йся/-ьій озвірюваний /ви-/, рОбле- жорстОким, 
щораз запекліший /люті-, жорстОкі-/; 
ОЖЕСТОЧИТЬ озлити 0, (кого) скува- криг¬ 
ою чиє серцє,рк вйзвіри- с.; 
ОЖЕСТОЧИТЬСЯ озліти, розлютї-, скам’яні- 
/зачерстві-, зашкарубну-/ душОю /серцем/, вгізві- 
рі- /сфцем/ [ожесточйлся вйзвірів серцем], (- 
серце) запекпіся /люттю/, (на кого) завзя-; сер- 
дце -лось серце взялОся кригою; -йлся кто се¬ 
рце заіржавіло /взялОся кригою/ кому/у кого; 
-вшийся озлілий, розлюті-, зашкаруб- /зачерс- 
тві-, вгізвірі-/ сфцем, озлОблений, розлюче-, 0; 
ОЖЕСТОЧЕННЬІЙ © озвірений, закатОва-, 
г. загорілий, о. з визвіреним сфцем, ок вижорс- 
точений, розлюче-, що аж. 
ОЖЕСТОЧЕНИЕ озлілість, з. Озлість, о. іржа 
на сфці, рк озвірілість; с -ием (сказати) вйзві- 
ривши душу /сфце/. 
ОЖИВАТЬ оживати /від-/, воскресати; 

—й = воскресаю щий + поклгіканий до життя; 
ОЖИТЬ ок відживіти; 
-вший воскреслий, к" ожй-, 0; -й с веснОй (- 
річку, сад) розвесні-. 
ОЖИВЛЯТЬ відживл/яти /о-/, воскреша-, г. жи¬ 
вотвори-, (рух) пожвавлюва-; (барви) віднОв-; 
—й 1. що /мн хто/ ~я 0, с-и ♦, з-й відживй-, пк жи- 
влк5щий /від-/, віджившій, животвОр- /-дай-/, ре¬ 
анімацій-, г. оживляючий, /- воду/ ф~р живущий, 
живйй + воскрешающий, 2. що /мн хто/ пож¬ 
вавлює, з-й пожвавити, віднОвлювач, пожвав¬ 
лю-, пк = %, для пожвавлення; 
-щее средство з. живило; 

ОЖИВЛЯТЬСЯ пожвавлюватися 0, жвавіти, 
жвавіша-, с. воскреса-; 
-йся/-ьій 1. воскрешаєм-, 2. пожвавлюваний, 
віднбв-; -я щорйз жвавіший; 
ОЖИВЙТЬСЯ пожвавішати 0, (враз) стрепе¬ 
нутися; 
ОЖИВЛЕННЬІЙ ожгівлений /під-/, пожвавле- 
0, пк живйй, жва-, бадьорий, & пожвавленіший; 
(майдан) повен руху. 

ОЖИДАЛКА почекальня, чекальна зйла /с° зал/. 
ОЖИДАНИЕ: о. бедьі фР напування; о. прибьі- 
тия гостей виглядини; в -ии чекаючи на; зал 
-ия > ОЖИДАЛКА; сверх -ия зовсім несподі¬ 
вано, всупереч сподіванням, вст хто б міг споді¬ 
ватися?, г. надсподівано; после дблгих -ий по 
довгім чеканні. 

ОЖИДАТЬ чекати на, жда-, дожида- /-ся/, очіку- 
ва- /на/, фР передбача-, ма- надію, сподіватися, 
(звідки) визира- /вигляда-/ кого; ок пахну- кому 
[их -ает тюрьма їм -не тюрма]; напряженно о. 
сиді- на ножах; как я следовало о. як і можна 
було чека-; кто бьі мог о. хто б сподівався; 
—й що /м“ хто/ жде 0, с-и ♦, зг-й за^, очікувач, 
ок чекалець, пк чекальний + %, ск чекай- [чекай- 
з-моря-погоди]; -щие хто чека; 
♦♦♦СЯ передбачатися 0; ожидается має бути 0; 
-йся/-ьій жданий, очікува-, споді-, передбачу- 0. 

ОЖИРЕНИЕ жґ перегодбваність. 
ОЖОГ; ОЖОГИ ок опечини. 
ОЖОГОВИЙ (- недугу) від опіків. 
ОЗАБОЧЕННОСТЬ ок затурббвання. 
ОЗАБОЧМВАТЬ турб/увати, непокої-, клопота- 
заклопбчува-, завдава- клбпоту /ок думок/; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, + беспокоящий; 
ОЗБОЧИВАТЬСЯ дбати 0; 
-йся/-ьій заклопбчуваний, затурббва-, рк дба-; 
ОЗАБОЧЕННЬІЙ стурбований, занепокбє-, за- 
клпбта- /-ливий/, бьіть -ьім чем дбати про що. 

ОЗАГЛАВЛИВАТЬ давати заголовок /назву/, рк 
заголбвлюва-; 
—й що /м" хто/ дає назву 0, р-й дати заголовок 
/назву/, © давши назву 0; 
-ьій під заголовком, рк заголбвлюваний; 
ОЗАГ’ЛАВЛЕННЬІЙ під заголовком, заголов- 
лений. 

ОЗАДАЧИВАТЬ пантелич/ити, спантелгічува-, 
дивува-, бентежи-, завдава- мороки кому, (сло¬ 
вом +) ф. підкбпува- кого; 
—й що /мн хто/ ~ить 0, з-й с^, звиклий ♦, пк замо- 
рбчливий, бентежли-, чудернацький, диваць-, 
незрозумілий, загадковий; 
-йся/-мй чем пантеличений, спантелйчува-, під¬ 
копу-, не в сйлі вййти з дйва від чого; 
ОЗАДАЧИТЬ поставити пфед питанням, ок о- 
безради- 0. 

ОЗАРЕНИЕ озоріння, озбре- /роз-/, (дум) спалах. 



ОЗАРЯТЬ 271 ОКАЗЬШАТЬ 

зблиск; сойдбт (сошл6) о. на кого зазоріє (-іяа) 
думка кому/у кого-, как о. як спалах думки. 

ОЗАРЯТЬ осявати, освітлю-, озбрю-, (сонцем) оз- 
олбчу-, забарвлю- золотом, п° обрбшу- /опро¬ 
міню- /роз-/ сбнцем, (вид) промінйти, (- думку) 
спалахува-, /усміх/ грй- [ульібка -йет лицб Ус¬ 
міх -а на устах /губах/]; о. кого зоріти кому 
[кохання нам зоріє]; о. сблнцем осбнчува-; 
--й що зоріє 0, покликаний озоріти, пк осявущ- 
ий, осяйний, променистий, золотий, сліпучий, 
© у спалахах сяйва, забарвивши золотом; -й 
лучами © опромінивши; 
ОЗАРЙТЬ (світлом) опромінити; 0; лицб -йла 
ульібка на обличчі сяйнув усміх; 
ОЗАРЯТЬСЯ осяватися 0, світй-, засвічува-, 
світліти, ярі-, (вогнями) пойматися, купа- у про¬ 
менях чого; (- обличчя) розпромінюва-; 
-йся/-ьій осяваний, озолочу-, освітлю-, опромі¬ 
ню-, забарвлю- золотом + ОЗАРЕННЬШ, (сон¬ 
цем) осбнчуваний; 
ОЗАРЙТЬСЯ сполум’яніти, зазорі- 0, п° озори¬ 
тись, (усміхом) розпроміни-, (- очі) заграти (як 
зорі/ [лицб -лось ульібкой на устах -ав усміх; 

глаза -лись очі -шш я. з.]; о. ульібкой розпромі- 
нити усміх; 
-вшийся сполум’янілий, зазорі-, 0; 
ОЗАРЕННЬШ п° світозорий, світосяйний, осі¬ 
яй-, /сонцем/ розпроміне-, обрбше-, ■/ освітлен-, 
± сияющий; о. звездами озбрений; о. сблнцем 
осбнчений. 

ОЗВАНЧМВАТЬСЯ л1 дзвіншати, одзвінчуватися; 
-йся щораз дзвінкіший, одзвінчуваний. 

ОЗВЕРЕНИЕ знелюднення, фР знавісніння. 
ОЗВУЧИВАТЬ: —й що /мИ хто/ озвучує і, с-и оз¬ 
вучувати, зайнятий озвученням, озвучувач, пк 
рк звукодбйний +%; 
-йся/-ьій озвучуваний. 

ОЗДОРОВЙТЕЛЬНЬІЙ ок здороводайний, г. 
здоровбпьний. 

ОЗДОРОВЛЙТЬ оздоровлювати, рк здоровіли; 
—й що /ж* хто/ оздоровлює, с-и О., 3-Й оздорб- 
ви-, для оздоровлення, зайнЯтий -ям, пк оздоро¬ 
вчий, здороводайний + %, г. здоровель-; 
ОЗДОРОВЛЯТЬСЯ г. здоровіти 0; 
-йся/-ьій оздорбвлюваний, здорбвле-. 

ОЗЕЛЕНЯТЬ зелен/йти, зазеленювати /о-, роз-/; 
—й що /ж* хто/ ~гіть 0, с-и з., р-й озеленй-, зай¬ 
нятий озелененням, озеленювач, пк= %; 
ОЗЕЛЕНЙТЬСЯ п° роззелбнюватися 0, г. зе¬ 
леніти; 
-йся/-ьій озеленюваний /за-, роз-/, зелбне-; 
ОЗЕЛЕНИТЬСЯ зазеленіти /о-/ 0; 
-вший/ся/ 0; -я зазеленілий /о-/ 0. 

ОЗЕРЦСІ ок озерЯ; & ж" озер(ц)Ята. 
ОЗИРАТЬСЯ > ОГЛЯДЬЮАТЬСЯ. 
ОЗЛОБЛЙНИЕ з. бзлість. 

ОЗЛОБЛЯТЬ злйти, люти- роз’Ятр/юва-, розліб- 
чу-; 

—й що /ж" хто/ ~ює б, с-и /звиклий/ р., 3-Й роз’- 
ятрй-, роз’Ягрювач, розлібтувач; 
♦♦♦СЯ роз’ятрюватися 0, мати зуб на кого; 
-йся/-ьій роз’йірюваний, розлючу-, щораз лю¬ 
тіший; 
ОЗЛОБИТЬ озлйти; 
ОЗЛОБИТЬСЯ, ще озлитися, завзЯгася на ко¬ 
го, рк вйзвіріти; 
-вшийся роз’Ятрений, розлюче-, озлілий, вгізві- 
рілий, © маючи зуб на, 0, ± ожесточившийся. 

ОЗНАКОМЙТЕЛЬНЬІЙ к. ознайбмчий. 
ОЗНАКОМЛЯТЬ(СЯ; > ЗНАКОМИТЬ/СЯ); 

-яющий/ся/ = знакомящий/ся/; 
ОЗНАКОМИТЬ ознайомити, ок запізнати; 
ОЗНАКОМЛЕШІЬІЙ ознайомлений, залізна-, 
обізна-. 

ОЗНАМЕНОВАНИЕ ф/ знак, відзнака. 
ОЗНАМЕНОВЬІВАТЬ позначати /від-/, засвід- 
чува-, (нову епоху) започатковувати; 
ОЗНАМЕНОВЬІВАТЬСЯ (чим) виявлятися в 
чому 0; о. чем о. ставати ціхою чого; 
-ающий(ся/ = знамену ющий(ся/; 
-авший/ся/ 0; -я © ставши ціхою чого. 

ОЗНАЧАТЬ: —й що означа 0, вжитий на означе¬ 
ння /для о., із значенням/, пк означальний /ви-/, 
© маючи значення; 
-йся/-ьій = обозначаемьій. 

ОЗНОБ фР дрижакй, трясучка, трЯсця. 
ОЗОНЙРОВАТЬ озонувати, (повітря) відсвіжу-; 

-й що /ж* хто/ озонує, з-й заозонувати, (річ) 
озонбтор, пк озонаційний, озонатор-, для озона- 
ції; д! ОСВЕЖАТЬ; 
-ьій озонований. 

ОЗОРНИЧАТЬ пустувати, витіва-, вироблЯ-, ви- 
творЯ-, ходи- на головах, калости-, с. бешкету- 
ва-, збуткува-, робгі- шкоду; 
—й 1. бедокурящий, 2. проказничающий. 

ОЗОРНОЙ шалапутний, збитбш-, капос-, шель¬ 
муватий, бешкетливий. 
ОЙ: ой ли? справді?. 
ОЙКАТЬ бйкати, зойкати; 
ОЙКНУТЬ ойкнути, зойкну-; & вгізойкнуги. 
ОЙ-ОЙ-ОЙ: еще ой-ой-бй ще ого-гб!; ещб ой- 
ой-бй когда! ще огб колй! 

ОКАЕМКА вінце, пружбк, береж-, вінчик, ббрег. 
ОКАЗИЯ фУ тріп [під той /такйй/ т./]; что за о.! 
що за чортівня!. 

ОКАЗЬШАТЬ (вплив) робити, справлЯ-, (увагу) 
виявлЯ-, ф/ приділЯ- [о. внима'ние п. увагу], (о- 
пір) чини- (послуги) надава-, уділЯ- (поміч) по- 
дава-; о. влияние ма- вплив; о. давлб- тгісну-; 
о. поддержку кому підпира- /спомага-/ кого, 
підставлЯ- плече кому; о. пбмощь става- до пб- 
мочі, простяга- /подавЯ-/ руку п.; о. пбчести 
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/честь/ кому = воздавать п.; о. противодей- 
ствие протидія-, чини- перешкоди; о. располо- 
жіние виявля- прихильність; о. решіющее вли- 
я'иие ок роби- погоду; о. снисхожде- = снисхо- 
дить виявля- добрість, мі- сфце /Бога в сірці 
/животі/; о. содействие кому сприя-, підпира¬ 
ного; о. (бтчіяниое/ сопротивление стави- (ша¬ 
лений/ бпір, (пручатися руками й ногі-/; о. ус- 
лугу прислугбвуватися; о. хорбший прием ви¬ 
являти щиру гостинність; 
—й що /м" хто/ робить 0, с-и уділяти, 3-Й /р-й/ 
зроби-; -й благотворнеє дійствие /влиіние/ 
живодайний, спасен-, цілніщий; -й что фР уді- 
ляч чого [-Й по'мощь у. пбмочі]; -й влия'ние 
впливовий, з-й вплйнути; -й внимание кому у- 
віжний до кого; -й давлб- наставлений тгісну- 
ти; -й какое дійствие з-й подія- як [-Й прямеє 
д. з-й подія- безпосередньо]; -й довфие схйль- 
ний довірі-, © довіряючи; -й королівский 
прием звгіюшй прийма- по-цфськи; -й любіз- 
ность р-й зробгі- ласку; -й медвіжью усл^гу © 
ощаслививши ведмежою послугою; -й мйлость 
кому милостивець чий; -й моральнеє воздейс- 
твие покликаний морально вплйнути; -й подді- 
ржку кому радий підтрйма- кого; -й покровй- 
тельство = покровительстввующий; -й пбм- 
ощь помагіч, р-й помогтй, с-и помага-; -й пбче- 
сти покликаний скліє- шану; -й почет = уважа- 
ющий; -й предпочтение зг-й відда- перевагу; 
-й расположе- кому прихильний до кого; -й со- 
дійствие = содействующий; -й сопротивлен¬ 
ие з-й чини- опір, © поставивши бпір; -й у слугу 
р-й прислужитися; -й хорбшее действие (лік) 
помічний; -й хорбший приім відомий своєю 
гостйнністю; -й честь кому завжди з пошаною 
до; не -й сопротивліния безбпірний; 
-ьш рбблений, чйне-, виявлюваний, відда- /по-, 
на-/, показу-, приділю-, уділю- 0; 
ОКАЗАТЬ: о. медвежью у слугу зробй- ведме¬ 
жу пбслугу; о. пбмощь простягти руку пбмочі, 
ста- до п.; о. сопротивліние постави- бпір; о. 
услугу прислужітеся; 
-вший 0. 

ОКАЗЬШАТЬСЯ виявлятися, опиня- 0, бути [ей 
там не оказілось її там не булб ], (у ситуації) 
потрапля- /устряга-/ у що; о. на висоті засвід- 
чува- висбкий рівень; -ется виходить [о. - ло- 
жь в. - брехні], аж воно [о. - нет а. в. - ні], г. по- 
кізується; -ется, вот в чйм діло аж воно он що; 
-йся 1. = -ьій, 2. © потрапивши, 3. став- [-я на¬ 
живім с. потрібним]; 
ОКАЗАТЬСЯ (де) знайттіся /від-/, фР показі-, 
стіти [я -лея причйной я став причиною]; о. в 
немилосте втрати- прихильність; о. на вид]/ 
вий- на люди; о. на висоті положіния вгіяви- 
свою перевігу; о. неспосббньїм к чему не спро- 

могтйся на що; о. полізньїм стіти у пригоді; о. 
в убьітке зазні- втрат; -алось (аж/ вййшло; -е- 
тея /-лось/ аж то [аж то мій брат]; он -лея ви- 
нбвньїм вййшло, що він вйнен; кто -лея прав? 
на чий вййшло?, хто мав рідію?; 
-вшийся знійдений /від-/, присутній, о. тепф 
(уже), під сучасну пбру [-я в тюрьмй т. /під с. 
п./ в тюрмі], 0; -я в дуракйх пошйтий у дурні; 
-я в немйлости тепф у нелісці; -я на висоті 
© засвідчивши висбкий рівень. 
ОКАЙМЛЯТЬ облям/бвувати, обвбди-, обрамл- 
і-, оторбчува-, оточу-; о. шитьі меріжками 
мережити; 
--Й 1. що їм" хто/ ~бвує 0, с-и о., р-й -уві-, для 
-увіння, -бвувач, п* = %, © -бвуючи, 2. що ото¬ 
рочує 0, с-и оторбчувати, для оторбчення, зій- 
нітий -ям, оторбчувач, пк = %, 3. окружащий; 
-йся/-шй 1. лямбваний, облямбву-, 2. оторбчу-, 
3. отбчу-; 
ОКАЙМЛЕННЬІЙ облямований, обведе-, об- 
рімле-, оторбче, отбче-; о. мережками переме- 
рйжений /роз-/. 

ОКАЛИНА бруслйна. 
ОКАМЕНЕВАТЬ кам’ян/іти; 

—й що ~іє, схильний к., напівзакам’янілий, мі- 
йже скам’яні-, близькій до /у процйсі/ скам’я¬ 
ніння; 
ОКАМЕШСТЬ о. затвфднути на кімінь 0. 

ОКАНТОВКА облямівка, облямбвання. 
ОКАНТОВЬШАТЬ кантувати, ± ОКАЙМЛЯТЬ; 

—й що /м“ хто/ кантує 0, с-и к., з-й обкангуві-, 
зайнятий кантувінням, пк кантувільний; 
-йся/-ьш кантований, обкантбву-. 
ОКАНЧИВАТЬ кінчіти, закінува- /ви-, с-/, заві- 
ршува-, стіви- кріпку, ± ФИНИШИРОВАТЬ; 
о. говоріть ф. закруглітеся; 
♦♦♦СЯ кінчітеся 0, дохбдити (до) краю /кінці/; 
о. (не/благополучно вихбди- на добре (зле); 
ітим -ется что на цьбму й кінець чого; 
—й(ся/ = кончающий(ся/; -я чем у кінці з чим 
[-я инвалйдностью у к. з каліцтвом], © і як 
кініць - що [-я сміртью і як кініць - смерть]; 
ОКОНЧИТЬ закінчіте 0, 6 допливтгі /присті-/ 
до бфега, досяглі меті, прийтгі до фінішу; 
ОКОНЧИТЬСЯ скінчгітися 0; о. чем прийтй 
до чого [неужіли -итея тем, что... невже пргі- 
йде до тбго, що...]; о. (не/благополучно вій¬ 
на (зле/ дббре; о. неприйтностью вйліз- боком; 
о. неудачей скінчітеся пшйком, піті пріхом; 
-вший (ся/ 0; -я скінчений 0. 

ОКАПЬЮАТЬСЯ: -йся що їм" хто/ обкопуєть¬ 
ся, с-и обкбпуватися, зм-й обкопі-, зійнітий 
обкбпуванням. 

ОКАТОЛЙЧИВАТЬ католіч/ита, латйни-, об- 
латінюва-; 
—й що /м" хто/ -ить, р-й облатінити, с-и /схй- 
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льний/ к., зайнятий ~енням, облатгінювач; 
-йся/-ьій католйчений, облатинюва-. 

ОКАТЬІВАТЬ: -ающий = обливающий; 
-йся/-ьій = обливаемьій; 
ОКАТЙТЬ: о. холбдной водбй п. остудити 
жагу /хіть/, накргі- мокрим рядно'м. 

ОКАТЬ: ~й що їм" хто/ бкає, окало, с-и /звис¬ 
лий, привчений/ окати, о. з бканням. 

ОКАЯННИЙ ок неприкаяний. 
ОКЕАН ж. велика калабаня; & пк *океанічний 

[о. краєвид]. 
ОКИДЬІВАТЬ: о. взбром все вокрУг роззира¬ 
тися на всі боки; 
-ающий взгля'дом © кинувши бком; 
ОКИНУТЬ: о. взбром что кйнути очима /бк¬ 
ом/ по чому, роззирнугися 

ОКИРКОВКА (дія) кайлування, п обкайлбва-. 
ОКИРКОВЬІВАТЬ обкайлбвувати, кайл/увати, 
дк обкайлува-; 
—й що їм" хто/ ~ує, с-и к., з-й обкайлува-, зай¬ 
нятий кайлуванням, кайлувальник, пк = %, © 
кайлуючи; 
-йся/-ьій кайлований, обкайлбву-. 

ОКИСЛЯТЬ д! ОКСИДИРОВАТЬ: 
ОКИСЛЯТЬСЯ: -йся що оксидується 0, окси- 
дбваний, с-и /з-й/ оксидуватися. 

ОККЛЮДЙРОВАТЬ ф1: - -й пк оклюдувальний. 
ОККУПАНТ ок зіймінець. 
ОККУПАЦИЯ займанщина. 
ОККУПИРОВАТЬ окуп/увати, загарбувати; 

—й що Імн хто/ ~ує 0, окупант, загарбник, зій¬ 
мінець, пк окупаційний, © ставши окупувати; 
-йся/-ьій окупбваний, загарбу-. 

ОКЛАД (за місяць) платня; (ікони) шати. 
ОКЛЕИВАТЬ обліплювати, обклею-; 

—й що /м“ хто/ обліплює 0, с-и о., р-й обліпгі-, 
обліплювач, обклею-, гі' = %, © обліплюючи; 
-йся/-ьій обліплюваний, обклею-. 

ОКЛИКАТЬ озивати /дк озвати/, гука-; 
—й що /V хто/ озивіє, с-и о., р-й озві-, озивйч, 
© озвавши; 
-ьій озиваний. 

ОКНО: с большйми -ами вікнастий; под -ами 
попідвікбнню. 

ЙКО: видит б., да зуб неймет близько лікоть, та 
не вкусиш, гарна дівка, як засватана. 

ОКОВЬІ п° кайдання. 
ОКОВЬІВАТЬ о/б^кбвувати /за-, с-/; 

—й що їм" хто/ обковує 0, с-и обковувати, р-й об- 
ку-, зайнятий обкуттям, пк = %; 
-йся/-ьій обковуваний /за-, с-І. 

ОКОЛАЧИВАТЬСЯ (без діла) ошиватися, ти¬ 
ні-, вешта-, товктися, валанда-, байдикувати, 
байдики би-, ника-, швендя-; 
-йся що /м" хто/ тиняється 0, с-и /звйклий/ ти¬ 
нятися, р-й поваланда-, швендя, сновига, байда. 

дармовйс; -я на базбре базарянин; -я в толпе' 
нерозлучний з юрбою. 

ОКОЛДОВЬІВАТЬ чарувіти, зачарбву- заворо¬ 
жу- /об-/, обмірю-, напускати мару; 
—й = зачаровьівающий; 
-йся/-ьій чарбваний, зачарбву-, заворожу- /об-/, 
обмарю-. 

ОКОЛЕВАТЬ здихати /по-/, пропада-, дубі-; 
—й що /м" хто/ здихі 0, приречений опрягтися, 
напівдбхлий, мійже здбхлий; 
ОКОЛЕТЬ опрягтися, задерти нбги 0; 
-вший здохлий, одубі-, Й. 

ОКОЛЕСИЦА (абсурд) химерія, Хгімині кури. 
ОКОЛИЦА: к милому семь верст не окблица 
до милої неббги немі далекої дороги. 
ОКОЛОПЛОДНЬІЙ біляплбдий. 
ОКОЛОСЕРДЕЧНЬІЙ білясерпевий /-сердий/. 
ОКОЛОСОСКОВЬІЙ бішпшпковий. 
ОКОЛОСУСТАВНОЙ білясуглббовий. 
ОКОЛОТОК: в -тке п° г? понавкбло. 
ОКОЛПАЧИВАТЬ дурити, оступач/ува-, обма- 
хбрю-, піддурю- /об-/, пускати тумана на кого; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, с-и о., з-й /з наміром/ осту- 
пачи-, дурилюд /-світ/, махляр + обманьїваю- 
щий; 
-мй піддурюваний, обмахбрю-, оступачу-, по¬ 
їли- у дурні + обмавьіваемьш. 

ОКОЛЬПП бколо. 
ОКОЛЬНЬІЙ (шлях) ок побічний; о. путь бб’їзд- 
ка, п. бокові стежка; -ьім путем ок околяса, око¬ 
лясом, к. іфУжно; -ьши путйми околісами. 

ОКОЛЬЦЙВЬІВАТЬ кільц/ювати, обкіпьцьбву-; 
—й що /лг" хто/ ~ює, зайнятий кільцювінням, с-и 
к., покликаний обкільцюві-, пк = %; 
-йся/-ьш кільцьований, обкільцьбву-. 

ОКОННЬІЙ вікнянйй. 
ОКОНЧАНИЕ: по -нии чего © скінчивши що, з 
кінцем чого [по -нии гбда з кінцем року]. 

ОКОНЧАТЕЛЬНО о" кінцем, пб без гиркання, 
(відмовитися) круто, руба, рішуче, раз назівж- 
дй, (переконатися) нарешті; 
ОКОНЧАТЕЛЬНЬІЙ (- слово) остійній, рішу¬ 
чий, руба сказаний, г. невідклйч-, (балянс) кін- 
цівий. 

ОКОРИВАТЬ, ОКОРЯТЬ корувіти, здирі- кору4 
—й що /л/ хто/ корує 0, с-и з. к., поклгіканий 
обкоруві-, зійнятий корувінням, корувільник, 
пк корувільний. 

ОКС)Т (овець) обкіт, ж" кот. 
ОКОСТЕНЕВАТЬ костеніти, клякну-, заклякі-, 
дубі-, дУбнути; п. скні-; 
—й що дУбне 0, с-и /покинутий/ д., близькій до 
одубіння, напіводублий, (майже,) закостені-; 
ОКОСТЕНЕТЬ одУбнути 0; 
-вший одублий /за-/ + оцепеневший. 

ОКОЧЕНЕВАТЬ; ОКОЧЕНЕТЬ: -вший д! О- 
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КОСТЕНЕВАТЬ. 
ОКОЧЕНЕНИЕ ок збкляк. 
ОКОЧУРИТЬСЯ дк дати /вріза-/ дуба, задерти 

/простягтй/ ноги, опрягтйся; 
-вшийся здохлий, задуб-, вже неживий, 0. 

ОКРАШИВАТЬ фарбувати, красі!-, викраша-, 
мал/ювб-, забарвлю-; 
--й що/ж" хто/ ~ює 0, с-и м., з-й забарви-, зайня¬ 
тий фарбуванням, фарбар, маляр, пк барвний +%; 
-йся/-ьій фарбований, мальб-, обмальбву-, за¬ 
барвлю-. 
ОКРАСИТЬСЯ забарвитися 0 —> -вшийся; 
-вшийся /по/фарббваний /за-, роз-/, викраше- 
/о-, за-/, забарвле-, розкраше-, обмальбва-. 

ОКРЕСТНОСТЬ гГ окіл. 
ОКРИК ок вигук, пбгук. 
ОКРЙКИВАТЬ/—й > ОКЛИКАТЬ. 
ОКРОВАВЛ ИВАТЬ: —й = обагряю- /кровью/; 

-ьій = обагряемьій /кровью/. 
ОКРОПЛЯТЬ кропйти, окропля- /за-, с-, по-/ 

—й що /ж" хто/ кропить 0, с-и кропйти, р-й 
скропгі-, кропйльник, скрбплювач, (річ) кропй- 
ло, пк кропйльний + %; 
-йся/-ьш кроплений, скрбплюва- /за-, о-/ 0; 
ОКРОПИТЬСЯ ок скропитися 0. 

С)КРУГ округа; воєнний /избиратель-/ о. війсь¬ 
кова /вйборча/ округа. 

ОКРУГЛИЙ к. круглий. 
ОКРУГЛЯТЬ круглити, округляти /за-/, заокру- 
глюва-; -лйя кругло [-лгія, вьійдет к. буде]; 
—й що /ж" хто/ круглйть 0, з-й закруглйти, с-и 
круглй-, пк за/о/круглювальний + %; 
ОКРУГЛЙТЬСЯ кругліти 0; 
-ЙСЯ/-БІЙ заокруглюваний 0,рк заокругливші; 
ОКРУГЛЙТЬСЯ скругліти /за-, о-/; 
-вшийіся. Й; -я округліший 0; 
ОКРУГЛЕННО к. кругло; 
ОКРУГЛЕННЬІЙ: в -ом приближбнии кругло. 

ОКРУЖАТЬ (людьми) обставати, (муром) обно¬ 
си-, оперїзува-, (місто) бра- в зашморг, (німб¬ 
ом) оповива-, г° окружля-; о. заббтой здува- 
порохй з; о. кольцбм бра- в зашморг; о. лю- 
ббвью огорта- любов’ю; о. себя обставлятися; 
—й що /ж” хто/ оточує 0, С-И О., 3-Й /зм-й/ ОТОЧЙ-, 
зайнятий оточенням, п навколишній /дов-/, 
/мур/ обвіднйй + %; -й мир довкілля; -й что роз¬ 
міщений круг чого; -щая обстанбвка довкілля, 
довкружжя; -щая средб, -щее і. довкілля; -щие 
хто оточує, всі навколо, найближчі /лн5ди), при¬ 
бічники, п" близькі, присутні, з6 довкілля, ото¬ 
чення [от -щих ее людей від людей її о.]; -щие 
лйца людське оточення; -щие слова словбсне 
о.; никтб из -щих ніхто /жбдна душа/ навкбло; 
-йся/-ьій оточуваний, обгбрта-, обнбшува-, о- 
перізу-, оповй- 0; 
ОКРУЖЙТЬ жґ опасти, (ласкою) огорну- 0; о. 

себя' кем обставитись, обставити себе; о. тесн- 
ьім кольцбм обста- наче рій, (ворога) взя- в за¬ 
шморг. 

ОКРУЖЕНИЕ о" довкілля [літературне д.]. 
ОКРУЖНОЙ округбвий, (- залізницю) обвіднйй. 
ОКРУЖНОСТЕ з. кружина[я]; в -ости в обводі, 
по колу. 

ОКРИЛЯТЬ окриляти, надиха-, наснажува-, о. 
пршпива- крйла; о. кого розправля- крйла кому; 
-й що /ж" хто/ окриля 0, гд пориваючий, з-й ок- 
рилйти, пк крипотвбрчий + вдохновляющий; 
-мй = вдохновляемьій. 
♦♦♦СЯ розгортати /розправля-/ крила 0; 
ОБЕСКРЬІЛЕТЬ дк п-о знекрилатіти. 

ОКСИДЙРОВАТЬ оксидувати, с° окисля-; 
~й що /якгій/ оксидує, з-й оксидувати, пк окси- 
даційний, для оксидйції; 
-йся/-ьій оксидований, підда- оксидації. 

ОКУКЛИВАТЬСЯ лялькуватися, залялькбву-; 
-йся залялькбвуваний, у стадії лялькувйння. 

ОКУЛЙРОВАТЬ очкувати; 
—й що /ж" хто/ очкує, с-и очкувати, зм-й ста- о., 
зайнятий очкуванням, очкувальник. пк = %; 
-ьій очкбваний. 

ОКУЛИРОВКА очкувбння. 
ОКУЛІРОВЩИК очкувальник. 
ОКУЛИСТ очнйк. 
ОКУНАТЬ занурювати, опуска- у вбду, умоча-; 

—й що /ж" хто/ занурює 0, р-й /зм-й/ занурити, 
пк рк занурчий + %, © с-и занурюва-; 
ОКУПАТЬСЯ пірнати, упірна- 0; 
-йся/-ьій що /ж" хто/ пірна 0, занурюваний, 
мочу-, і. нурбць; 
ОКУПІТЬСЯ о. пірнати з головою 0, + НЬІР- 
НУТЬ; 
-вший/ся/ 0; -я с головбй занурений з головою; 
ОКУНУТЬІЙ занурений, умбче- 

ОКУПАЕМ ОСТЬ оплатність, виплатність. 
ОКУПАТЬ виплач/увати /о-/, повертб- вгітрати; 

—й що /ж" хто/ ~ує, с-и в. 0, р-й виплати-, пк 
виплатний /о-/; 
-МЙ/-ЙСЯ виплачуваний /о-/; 
ОКУПАТЬСЯ виплачу/ватися 0; 
-йся що ~ється, пк виплатнйй, безутрбт-, незби- 
ткбвий, к" окупнйй, о. з гарантбваним зйском; 
ОКУПЙТЬ/СЯ) зг вгіплатити/ся/. 

ОКУРИВАНИЕ дк/ндк обкурення. 
ОКУРИВАТЬ обкурювати; 

—й що /ж" хто/ обкурює, зайнятий обкуренням, 
с-и обкурювати, з-й обкури-, пк = %; 
-йся/-мй обкурюваний. 

ОКУТЬШАТЬ (що і чим) обкутувати- /за-/, обго- 
рта- /за-/ обвива- /за-/, обтулю-, обіймати [ночь 
-ает збмлю ніч землю обійма], окрива-, обляга- 
I(мрякою) за-/ [тьма -ала бор темрява -алабір], 
(- ніч) пада- на; о. дьімом задймлюва-; 
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—й що їм" хто/ огорта 0, з-й огорнути, с-и ого¬ 
рта-, пк = %; —й тайной = -йся тайной окрива¬ 
ний таїною; 
ОКУТЬІВАТЬСЯ обкутуватися 0; [дорівнює 
ОКУТЬЮАТЬ чим]: бвид обкутує димом = ов- 
ид обкутується димом; [це робить -й = -йся] 
-йся/-ьій/--й окриваний, обкуту- /за-/, (о)повгі-, 
зави- /об-/, огортаний, обійма- 0; 
ОКУТАТЬ: о. дьімом зачадіти; 0; 
ОКУТАТЬСЯ: о. чем [н. туманом] повйтися у 
що' [н. в туман]. 

ОКУЧИВАТЬ сг підгортати /об-/, підсипа- /об-/, 
(сапою) підсапува-, г. підбива-; 
—й що їм" хто/ підгорта 0, с-и підгортати, зай¬ 
нятий підгортанням, підгортальник, пк = %; 
-йся/-мй підгортаний /об-/, підсіпув-, підсипу- 
в- /об-/, підсипаний /об-/. 

ОЛАДЬИм" налисники, од налисник. 
ОЛЕДЕНЕВАТЬ 1. = ОБЛЕДЕНЕВАТЬ + кри¬ 
жаніти, 2. ОКОСТЕНЕВАТЬ 
—й 1. обледеневающий, 2. окостеневающий; 
ОЛЕДЕНЕТЬ скрижаніти, д. закригані-, зоже- 
леді-; 
-вший 1. обмерзлий, скрижані-, зожеледі-, ук- 
ргітий кригою, 2. закляклий, задуб(1)-, заледе- 
ні-, захожі-, застиг-, закостені-. 

ОЛЕНЬ & бленець, олениця, оленя. 
ОЛИМШЇЙСКИЙ (спокій) гелленістйчний. 
ОЛИЦЕТВОРЕНЬЕ & уосібнення. 
ОЛИЦЕТВОРЯТЬ (кого і ким) уосббл/ювати, 
персонфікув-а-, гі° втілю-; 
—й що їм" хто/ ~ює 0, с-и ~ювати, з-й уосбби-, 
~ювач, втілю-, -енець, персоніфікатор, живіій 
ббраз, як ~ення, (ким) = -йся [~й им = уособ¬ 
люваний їм]; -й зло демоніч-; 
-йся/-ьій уособлюваний, втілю-, персоніфікб-. 

ОЛОВО у. цгіна; 
ОЛОВЯННЬІЙ у циновий, (погляд) безвираз¬ 
ний, тупий. 

ОЛУХ оглух, кеп; б. царя небесного йолоп царя 
небесного. 

ОМАЧИВАТЬ; ОМОЧЙТЬ: о. слезами (очі) 
заплакати бчі. 
ОМЕРЗЕНИЕ фР відраза, зануда, збргідження, 
гидь [до -ния до відрази /зануди, збргідження, 
ггіді/]. 

ОМЕРЗЙТЕЛЬНЬІЙ гидосвітній, щщбчий, 3-Й 
вгікликати оггіду; -ая лгічность мерзота з мерзбт. 

ОМЕРЗЕТЬ дк огиднути, остогидну-, огиді-, ос- 
тогиді-, збриднути, збргіді-, збргідитися; 
-вший збргіджений, збргіділий 0,0. 

ОМЕРТВЕВАТЬ мертвіти; 
—й що /м" хто/ мертвіє, майже мфтвий, напів- 
мерт-, у стадії омертвіння. 

ОМОЛАЖИВАТЬ молодгіти, відмолбджува-; 
—й що ІлҐ хто/ відмолоджує 0, с-и м., покли¬ 

каний відмолодгі-, зайнятий відмолодженням, 
молодгільний + %; 
-йся/-ьій відмолоджуваний. 

ОМРАЧАТЬ затьмарювати, тьмари-, тьмгі-, охм- 
арюва- /за-/, хмари-, вкрива- хмарами, кгіда- 
тінь на, фР смутгі-, засмучува-; 
—й 1. що тьмірить 0, с-и т., з-й /з метою/ затьма¬ 
ри-, пк тьмаристий, п° охмарливий + %, © затьм¬ 
арюючи, як хмара, (чим) = -йся чим [—й ссор- 
ой затьмарюваний сварою], 2. опечаливающий; 
ОМРАЧЙТЬ (світ) р. захмарити; 0; 
ОМРАЧАТЬСЯ тьмаритися 0, хмарніти, пох¬ 
мурніти; 
-йся/-ьій 1. тьмарений, затьмарюва-, захмйрю- 
0,2. опечаливающийся: 
ОМРАЧЙТЬСЯ похмаріти 0; -гілось что хма¬ 
рка набігла на; 
-вшийся 1. затьмарений /по-/, захмаре- /о-/, 2. 
спохмурнілий + опечалившийся. 

ОМУТ о" нуртбвисько. 
ОМЬШАТЬ (береги) ок розливатися круг чого-, 

—й 1. обмьівгіющий, 2. що омиває 0, розлгітий 
округ; 
-йся/-ьій 1. обмгіваний, 2. омгі-, розлгі- округ. 
ОН: у негб фР йому [на колінях у н. на колінах 
йому]. 

ОНАНИЗЇІРОВАТЬ солодійствувати. 
ОНЕМЕВАТЬ > НЕМЕТЬ; 
ОНЕМЕТЬ: -вший занімілий, затерп- /о-/, (- 
боки) відлежаний, (- ноги) засгідже-. 

ОНЕМЙЧИВАТЬ німчиги, германізува-; 
—й що їм" хто/ німчить, с-и н., з-й понімчи-; 
ОНЕМЕЧИТЬ понімчити /з-/ 0; 
ОНЕМЕЧИВАТЬСЯ рк німчіти 0; 
-йся/-ьій німчений, знімчува-, германізб-; 
ОНЕМЕЧИТЬСЯ рк знімчіти 0; 
-вший(ся) 0; -я знімчений 0, знімчілий; 
ОНЕМЕЧЕННЬІЙ знімчений 0. 

ОНО: во врімя о. колгісь, аж он колгі; 
ОНЬІЙ: еще со времен бньїх ще он відкбли. 

ОПАДАТЬ о(бупадати /с-/, стуха-, худну-, фР пі- 
да-, відпаді-, не трима-, (- листя) обліта- 

—й що опада 0, с-и о., у стані опадання, © о- 
падаючи, (лист) зів’гілий, падалишній, падош-, 
осін-, зірваний вітром; 
ОПАСТЬ: -вший о/б)палий, стух-, схуд-, па- 
дошній, відпалий, (-листя) облеті-, б. 

ОПАЗДЬІВАТЬ спізню/ватися /за-, о-/, пізнгі-; 
-Й/-МЙ що їм" хто/ -ється 0, спізнюваний /за-/, 
завжди спізне-, с-и /звгікпий/ с., зм-й спізнгі-, 
спізнюх, г. пізній Івін, пк /за)пізній, п° запізне- 
ний, запізнілий; 
ОПОЗДАТЬ: о. к обіду спізнгітися на обід; 0; 
-вший спізнений /за-/, запізнілий, 0. 

ОПАИВАТЬ упб/ювати /об-/; 
~-й що їм" хто/ -ює, с-и у., р-й упоїти; 
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-ьій упоюваний /об-/. 
ОПАЛЕННЬІЙ: о. в боіх (вояк) ок задимлений 
боями; о. сблнцем п° вйсончений /про-/. 

ОПАЛИВАТЬ /ОПАЛЙТЬ/ > ОБЖИГАТЬ. 
ОПАЛЬІВАТЬ випблювати/об-/, полб-, обсіп/у-; 

—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и о., взявшись обсапа-, 
зайнятий обсіпуванням, сапальник, поліль-, пк 
сапальний, поліль-; 
-йся/-ьій обсапуваний, випблю- /об-/, пблотий. 

ОПАСАТЬСЯ побоюватися, г. опаса-, фР потер- 
п/ати; 
-йся що їм" хто/ ~іє 0, с-и п., сповнений побо¬ 
ювань. 

ОПАСЕНИЕ: без -ий безпечно; из -ия побою¬ 
ючись. 

ОПАСНОСТЬ (постійна) о. Дамбклів меч; с 
-тью для жйзни наражаючи життя; 
ОПАСНОСТИ (таємні) підводне каміння /рй- 
фи/. 

ОПАСНЬІЙ (вояж) над безбднею; -ое предпри- 
йтие гра з вогнем. 

ОііАХИВАТЬ 1. с2 оборювати, 2. обві-, обвію-, 
обмаху-; 
—й 1. що /м" хто/ оборює + пашущий, 2. що їм" 
хто/ обвіва 0, с-и о., р-й /з-й/ обмахну-, пк = %; 
-йся/-ьій 1. оборюваний, 2. обмаху-, обвію-, 
обві-. 

ОПЕКА: взять под -бку кого заопікуватися ким; 
ОПЕКАТЬ (кого) опікувати, мі- у своїй опіці 

/під -кою/, тримі- опіку над /опікуватися/ ким, 
(занадто) вода- за руку, годуві- з лбжки; 
—й що їм" хто/ опікується 0, с-и о., р-й заопїку- 
ва-, опікун, протектор, патрон, пк опікунчий + 
%, для опіки; 
ОПЕКАТЬСЯ: о. кем опікуватися ким 0, бути 
під опікою кого, держі- в опіці кого; 
-йся/-ьій опікуваний, протегб-, під опікою, пк 
підопічний. 

ОПЕКУНСКИЙ опікунчий. 
ОПЕРА: из другій -рьі зкґ з іншої бочки. 
ОПЕРАТЙВНИК (в Гулазі) ж" бпер. 
ОПЕРАЦИЯ н1 шіхер-міхер, (військова) випрі- 
ва; -ии по продіже оперіцїї прбдажу. 

ОПЕРЕЖАТЬ випереджіти /по-, г. у-/, забігі- 
/наперед) [о. собьітия з. н. /подій/], ф. ліз- по- 
пербд бітька в пекло, біг- попереду паровбза; 
—й що їм" хто/ випереджує 0, с-и в., з-й вйпере- 
ДИ-, пк = %, ж. попербдбітьковий, ф‘ виперед- 
нгій, фР авангірд-, передовій,рк випередда-, для 
випередження, зівжди попереду, з віпереджен- 
ням, ск поперед- [-щее напряжение попербд-на- 
пруга]; -й в разе йти и розвйненіший; 
-мй випереджуваний /по-/; 
ОПЕРЕДЙТЬ: о. своб время піднестгіся над 
своїм чісом. 

ОПЕРЕТОЧНЬПІ оперетковий. 

ОПЕРЙРОВАТЬ (кого) оперувіти, робі- опері- 
цію кому, (чим) орудува-, маніпулюві-, (факта¬ 
ми) послуговуватися; 
—й 1. що /м" хто/ оперує 0, с-и о., з-й прооперу- 
ві-, оперітор, операціоніег, виконівець оперіц- 
ії, пк операційний [-й врач о. лікар], с* оперій- 
[оперуй-лікар] 2. владеющий2 + маніпулятор; 
-йся/-ьій 1. оперований, підда- операції, під оп¬ 
ерацією, 2. орудуваний, маніпульб-; -мй опера- 
бель-. 

ОПЕРЙТЬСЯ опарюватися, вбиві- в пір’я, укри- 
ва- /обростати/ пір’ям; 
-йся оперюваний, уіфй- /обрбстаний/ пір’ям, 
убгіва- у пір’я /и. колодочкгі/; 
ОПЕРЙТЬСЯ о. порості в пір’я 0, п. змужні-, 
(мати вигоду) п. підлататися; 
-вшийся оперений, укритий пір’ям 0,© п. зму¬ 
жнілий. 

ОПЕЧАЛИВАТЬ засмачувати, смуті-, журі-, о- 
горта- серце сумом /завдавати смутку/ кому; 
—й що їм" хто/ засмучує 0, с-и з., з-й /з намі¬ 
ром/ засмутй-, сповнений смутку, засмічувач, 
пк зажурливий, засмутли-, сумлі-, скорботний; 
ОПЕЧАЛИТ Ь повіти смутком, завда- жалю 0; 
ОПЕЧАЛЕНИМИ & сумнуватий, зажурений, 
о. ніби цвяха з’їв; 
ОПЕЧХЛИВАТЬСЯ зажарювався, смутніти 0; 
-йся засмічуваний, зажірю-, щораз смутніший, 
© у смігку; 
ОПЕЧАЛИТЬСЯ засмутніти 0; -ился кто 
узяв жаль кого; 
-вшийся раптом такій сумній, засмічений, за- 
жіре-, засмутнілий, повітий смігком, г. засу- 
мбваний, о. наче хмарою оповівся. 

ОПЕЧАТКА ф. чортик. 
ОПЕЧАТЬІВАТЬ опечатувати /за-/; 

—й що їм" хто/ опечатує 0, с-и опечатувати, по- 
кліканий /р-й/ опечіта-, для опечатування, зай¬ 
нятий -ям, пк т. опечітувальний + %; 
-йся/-ьій опечатуваний /за-/. 
ОПЕШИТЬ дк розгубитися, сторопіти, остовпі-, 
фР присіс- [так и -шил так і присів], о. вдари¬ 
тися в поли руками, не зніти, що й казіти; 
-вший сторопілий, остовпі-, розгіблений, 0. 

ОмикАЛА обпивайло. 
ОПИРАТЬСЯ спиратися /об-, у-/; о. о стол спи- 
ра- на стіл; 
-йся що їм" хто/ спирається 0, зм-й спертися, 
опертий /с-/, о. з опертім на; -я на кого підтрй- 
муваний ким. 

ОПИСАНИЕ: при -інии чего опісуючи що. 
ОПЙСЬШАТЬ стісувати /о-, пере-/, (коло) окре¬ 
слю-, (події) оповіді-, змальбву-, (образно) зоб- 
ражі- відгвбрюва-, перенбси- на папір, ок порт- 
ретуві-, (вдачу) характеризуві-, (речі) реєстру-, 
(за борги) накладіти арешт, поцінбвува-; о. 
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имущество цінувб- /дк по-/ майно; 
—йщо /мн хто/ спйсує 0, с-и с., покликаний спи- 
сб-, зайнятий описом, описбвець, ур описовий, 
описувальний, м. окрбслюваль-, /майно! цінув¬ 
ань-, фР де описано [ромбн, -й голод ромби, де 
о. голод] + изображающий; -й имущество ці¬ 
лувальник; -й круг кругойдучий, кругобіжний; 
-йся/-мй оповіданий, опгісува- /с-, пере-/ змаль- 
бву-, окрбслю-, ціно-, оціню- 0; неописуемьій 
неописан- 0. 
ОПИСАТЬ віддати в слові 0; о. круг (дією) зро¬ 
би- кбло, перекрутйтися, (рукою) описати, окре- 
сли-; о. стихбми обвіршува-; перо не в сйле о. 
трбба було бачи-; 

ОПИСЬ (річ) реєстр, (дія) перепис; инвентбрная 
6. інвентарний реєстр. 

ОПИУМ опій, (дурман) гд дурленина. 
ОПЛАКИВАТЬ оплакувати /при-/, о. обмивб- 
слізьмгі, (долю) нарікбти на; 
—й що /мн хто/ оплбкує 0, готовий оплбкати, с-и 
оплбкува-, пк тужливий + %, ± печалящийся; 
-йся/-ьій оплбкуваний, обми- слізьми; 
ОПЛАКАТЬ: о. кого відплбкати по кому, о. 
утрбту ок відридбти. 

ОПЛАТА у. виплата, фР виплат [купувбти на в.]. 
ОПЛАЧИВАТЬ оплачувати /с-, від-/, плати- за; 

—й що ІлР хто/ платить за 0, зг-й заплатгіти за, 
платій, платнйк, рк грошодбвець, пк огшбт- /ви-/, 
платнйй, платіж-, грошодбвчий, о. для оплбти; 
ОПЛАТИТЬ проплатйти 0; 
-йся/-ьій плбчений, оплбчува- /с-, від-/, пк оп- 
латнйй /ви-/; -бій платний, ск -плбтний [низко- 
оплачиваемьій мапоплбтний]; 
ОПЛАЧЕННЬІЙ проплбчений 0; 

ОПЛЕВЬШАТЬ о/б/пльбвувати; 
—й що /мн хто/ о/б/пльбвує, р-й обплювати, с- 
и /звйкпий/ о/б/пльбву-, шповбка, обпльбвувач; 
-йся/-ьій обпльовуваний. 

ОПЛЕТАТЬ обплітати, (павутинням) обсбту- 
ва-, (брехнею) о/б/плуту-, ф^дургіти; 
—й що /м" хто/ о/б/плітб 0, с-и о., р-й обпле¬ 
сти, зайнятий обплітанням, обплітбльник, 
ішетій, пк = %, с'оплетгі- [оплетгідуша]; 
-йся/-ьій обплутаний, обсбтув-, обплУтув-- 

ОПЛЕУХА гР п’ятергіця. 
ОПЛОДОТВОРЙТЬ заплід/нювати, (землю) п° 
зернй-; 
—й що /м" хто/ ~нює 0, с-и з., з-й запліднй-, збп- 
лід,збрід, © запліднювач, заплідник, пк заплідн- 
ий, заплідлив-, заплідч-, для запліднення + %; 
-йся/-ьій запліднюваний, пк запліднгій. 

ОПЛбТ ок цитаделя[ь], (опора) г. остбя. 
ОПЛИВАТЬ обпливбти, (салом) /за-, (- свічку) 
о-, (кров’ю) під-/, (- тіло) брезкну-, (- грунт) 
сповзб-, обсуватися; 
—й 1. що /лР хто/ обпливб 0, с-и о., зм-й обплив¬ 

ти, плавбць, © обпливаючи + -бій1 2. що /лР хто/ 
брезкне, щорбз одутіший, /майже геть/ одутий 
+ -бій2, 3. що опливає + -бій3, 4. що обсуваєть¬ 
ся, икповзький, повзучий + -бій4; 

-шй 1. обпливаний, 2. заплй- /(кров'ю) під-/, 3. 
оплгі-, 4. обсу-, гР обсувнйй; 
ОПЛЬІТЬ: -вший /- обличчя) одяглій, обрезк-, 
розпух-, одутий, (ґрунт) обсунутий, 0. 

ОП-ЛЯ! гоп-яя!. 
ОПОВЕЩАТЬ (кого) сповіщбти /опо-/, повідом- 
ля-, інформувб-, давб- знб- /вістгі-, вістувб-/ ш; 
—й = извещающий. 

ОПОГАНИВ АТЬ паскуд/ити, запаскуджува- /о-/, 
опогбню-, погбнити; 
—й що /м“ хто/ ~игь 0, з-й /р-й/ запаскудити, 
звиклий паскуди-, погбнець, паскуда, паскуд¬ 
ник, пк паскудливий, ± опорочивающий; 
ОПОГАНИТЬ сплюгбвити 0; 
-йся/-ьій погбнений, паскудже-, запаскуджува-, 
опоганю-; 
ОПОГАНЕННЬІЙ сппюгбвлений 0. 

ОПОДЛЕНИЕ ок упідлення. 
ОПОДЛЯТЬСЯ спідлюватися, ок підліти; 
опбдлиться спідлитися, спадаючи-, спід¬ 
літи; 
-вшийся спідлений, спадапбче-, спідлілий. 

ОПОЗДАНИЕ: с досадньїм -ием ф. у свинячі 
голосгі. 

ОПОЗНАВАНИЕ ок розпізнавання. 
ОПОЗНАНИЕ ок /роз/пізнаття. 
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЬІЙ к. розпізнбвчий. 
ОПОЗНАВАТЬ пізнавбти, упізнавб- /роз-/; 

—й що /м" хто/ пізнай 0, с-и пізнавбти., покли¬ 
каний розпізнб-, гр розпізнбвчий + %; 
-йся/-ьій пізнаваний /розпі-, упі-/. 

ополАскивать > ПОЛОСКАТЬ. 
ОПОЛЗАНИЕ ок обсувбння, ббсув. 
ОПОЛЗАТЬ (в яму) повзтй, зсувбтися /об-/, скб- 
чува-, сповзати /об-. (на очі) на-/, (з печі) злбз- 
и-, /- імлу) спадб-, /- берег) осідб-, (з лиця) збігб-; 
—й 1. що обсувбється 0, обсуваний /з-/, гР рк о- 
суванний, о. геть обсунутий, у процесі зсуву, 2. 
що обповзб, пкрк обповзанний + % + ползущий; 
-бій 1. = —й, 2. обпбвз/ув/аний. 
ОПОЛЗЕНЬ рк ббсув. 
ОПОЛЧАТЬСЯ озброюватися, ополчб-, збирб- в 
полкй, (на кого) напосідб-, с. повставбти; 
-йся що /м“ хто/ повстає 0, с-и п., зм-й повстб-, 
поклика- до збрбї, гР напосідливий; 
ОПОЛЧЗІТЬСЯ /на кого/ пб визвіритися 0; о. 
на кого за/по/взятися прбти кого; 
-вшийся що ополчгівся, повсталий 0. 

ОПОЛЙЧИВАТЬСЯ спольщуватися, сполячу-, 
кн полонізуватися; 
ОПОЛЯЧИТЬСЯ: -вшийся спбльщений 0, з" 
недбляшок. 
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ОПОМИНАТЬСЯр.\ ОПОМНИТЬСЯ 1. опри¬ 
томніти, очуня-, очуті-, отямитися /с-/, очума-, 
очути-, очапа-, прийтгі до пам’яті [-ись! -йди 
до п.!], 2. опам’ятатися /с-/, схамену- /г. о-/, при¬ 
йтгі до глузду; о. от удивления вгійти з дгіва; 
-вшийся 1./2. очутілий, отямлений, 1. опритбм- 
ле-, очума-, 2. д. охінутий. 

ОПОР: во весь о. ок з вітром навзаводи. 
ОПОРА ок підпора, опертя, підвалина, колона, 
стовп, база, г. остбя, п. плечб, рука. 

ОПОРНЬІЙ т. підтримкбвий, підпорний, плечо- 
вгій, о. для опертя /під-/; о. пункт /тбчка/ база. 

ОПОРАЖНИВАТЬ спорожняти /ви-/, спорбжн- 
юва- /ви-/, ок порожнгіти; 
—й що !мн хто/ спорожня 0, р-й спорожнити, пк 
т. порожнгільний + %, © с-и спорожняти; 
♦♦♦СЯ спорожнятися 0, порожніти; 
-йся/-ьій спорожнюваний /ви-/; 
ОПОРОЖНИТЬ/СЯ/: -вший/ся/ 0; -я випо¬ 
рожнений, спорожнілий. 
ОПОРОЧИВАНИЕ ок паїшбження, плюгавл-. 
ОПОРОЧИВАТЬ ганьбгіги, ославля-, знеславл- 
юва- /о-/, паллібжи-, плюгави-, ппямуві-, види¬ 
ва- помгії на, к" опаплніжува-; 
—й що /м" хто/ ганьбгіть 0, звгіклий /охочий/ 
ганьбгіти, ганьбгітель, паплюжник, пк ганббний 
№Я,рк паплю'жливий + %; 
-йся/-мй ганьблений, паплюже-, плюгавле-, 
плямле-, ославлюва- /зне-/, опаплюжу-; 
ОПОРОЧИТЬ вйганьбити 0. 

ОПОСРЕДСТВОВАННО к" посередньо, непря¬ 
мо. 

ОПОЧИВАТЬ спочивати /о-/, (вічно) почи-, пок¬ 
оїтися, спіти вічним сном; 
—й що /ж" хто/ спочиві 0, р-й спонгіти, с-и /звгік¬ 
лий/ спочиві-, відпочивальник, о. на спочгінку; 
ОПОЧИТЬ пітгі на вічний спочгінок, засну- ві¬ 
чним сном; 
-вший спочйлий, (навік) упокоєний, на вічнім 
спочгінку, 0. 

ОПОІІІЛЕНИЕ профаніція, розкультурення, 
знедухбвле-, г. збудені-. 

ОПОШЛЯТЬ робйти нгіцим, вульгариз/уві-, про- 
фануві-, баналізуві-, знедухбвлю-, заялбжу-, г. 
обнгіжу-, рк знгічу- /об-/, нгічи-, нгіци-; 
—й що /ж" хто/ ~ує +, звиклий /схгільний/ вуль- 
гаризуві-, вульгаризітор, рк обнгічувач, пк нгі- 
ций, вульгарний ~ацій-, бездухбв-; 
ОПОШЛЙТЬ/СЯ/ г. буденіти 0, ^нидіти; 
-йся/-ьій обнгіжуваний, вульґаризб-, профанб-, 
баналізб-, спотвбрю-, заяложу-; 
ОПОШЛИТЬ звульгаризувіти, збаналізувіти, 
знедухбви- 0, г. збудені-, обнгізи-, рк обнгіци-; 
ОПОШЛИТЬСЯ рк обнгіціти; 
-вшийся обнгіцілий. 

ОПОЯСЬШАТЬ оперізувати /під-, пере-/, (ріг) 

огині-, (стан) перевиві-, зг опісу-, п. оточу-; 
—й що їм" хто/ огині 0, с-и -ти, з-й оперезі-, 
простертий поясом, пк ма поясувітий, т. опе- 
різувальний + %; -й лишій поясувітий лишій; 
ОПОЯСАТЬ г. опасіти 0; 
♦♦♦СЯ оперізуватися 0; 
-йся/-ьій оперізуваний /під-/, оточу-, опісу- 0; 
ОПОЯСАТЬСЯ: -вшийся що опасівся 0. 

ОППОЗЙЦИЯ (дія) протиборство; бьіть в -ции 
к кому к. протиставлятися кому. 

ОППОРТУНИСТ пристосувінець, угодбв-. 
ОПРАВА ок оздоба [в золотбй -ве в золотій -бі]. 
ОПРАВ ДАНИН: фР дбказ невгінности [в сво® о. 
як д. свойї н.], дбказ доцільности [в о. свогіх 
действий як д. д. своїх дій]; в своє о. щоб /як¬ 
ось/ вгіправдатися. 

ОПРАВ ДАТЕЛЬНЬШ к. виправдбвчий. 
ОПРАВДЬІВАТЬ випрівд/увати, виправдбву-, г. 
уневгінню-, (надії) спрівджу-, здійсню-, не зрі¬ 
джу-; о. затратні г. виплічуватися; цель -ет срі- 
дства меті випрівдує зісоби; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, зг-й вгіправдати, схгільний 
випрівдува-, випрівдувач, пк г. виправдільний 
+ %, виправдбвч-; 
-ьш випрівдуваний, уневгінню- 0; 
ОПРАВДАТЬ вгіправдити 0, ок обезневгінни-; 
о. довірив виявитись на висоті; 
-вший 0; не -й надежд провальний 0. 
ОПРАВДЬІВАТЬСЯ правувітися, випрівду¬ 
ва- 0, правдгі-, (внмовками) г. вимовля-, (брехн¬ 
ею) вибріхува- /від-/, викручува- /від-/, е. вивб- 
ди-, У очищі-; & виправдбвува-; 
-йся = -ьій+поклгіканий очгіститися, очгіщува-, 
/- чутки) здійсню-, спрівджу-; 
ОПРАВДАТЬСЯ ок вгіправдатися 0; 
-вшийся вгіправджений, б. 
ОПРАВЛЯТЬ (одяг) опоряджіти, обсмгікува-, (в 
оправу) оправля-; 
—й 1. що /ж" хто/ опоряджі 0, з-й опорядити, пк 
опоряджільний, © опоряджіючи, 2. що /ж* хто/ 
оправля, з-й опрівити, пк опрівний; 
ОПРАВЛЯТЬСЯ опорядасітися 0, чепургі-, 
причещфюва- /ви-/, (з недуги) одужувати, оклгі- 
гува-, очунюва- /ви-/, приходи- до здорбв’я, о. 
відхбда- душею й тілом, виходжуватися, вичу- 
ху-, (від стресу) відхбдати душею, огбвтувати- 
ся, заспокбюва-, (після бою) зализувати ріни, 
ф3 справді- нужду, випорожнятися; о. от удив- 
ления (пре. з ч. ве) виходити з дгіва; 
-йся/ньш 1. опоряджуваний, обсмгіку-, 2. опрів- 
лю-; -я 1. причепурюваний /ви-/, 3. о дужу-, ви¬ 
ходжу-, вичуню-, оклгігу-, вичуху-, 4. заспокб- 
ю-, огбвту-, 5. випорожню-; 
ОПРАВИТЬСЯ зайтгі в свої береги 0; (від хво¬ 
роби, биття) вгічухатися; 
-вшийся 1. опоряджений, причепуре-, обсмгік- 
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а-, 2. оправле-, 3. вгіходже-, вгічуха-, 4. заспокб- 
є-, огбвта-, 5. вгіпорожне-. 

ОПРАШИВАТЬ опитувати /до-, пере-/, питі-; 
—й що Імн хто/ опитує 0, зайнятий /ц/бпитом, 
звиклий п., зм-й перепита-, /д) опитувач и" = %; 
-йся/-ьій опитуваний /до-, пере-/. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ га означник; при -ении чего © 
визначаючи що. 

ОПРЕДЕЛЕВШ/О недвозначно, такй [іто о. 
свидйтельствует це т. свідчить], вст сказано ж; 
~ЬІЙ: без -ьіх занятий о. на вільних хлібіх. 

ОПРЕДЕЛЙННОСТЬ фР категорія. 
ОІІРЕДЕЛЯТЬ визначати /при-, г. о-/, приділй-, 
ок важи- [похвала бардів -ла репутацію князя], 
еф обумбвлюва- /з-/, ю. ухвалюва-, постановля-, 
(до школи) віддава-, влаштбвува-, (курс) устано¬ 
вці-, (міру) обчислюва-, вирахбву-, вимірю-, 
(судом) присуджува-, (на пост) наставля-, фя де- 
термінуві-; о. достбинства відрізні- зерно від 
полбви; о. ход собьітий о. роби- погоду; 
—й що /м" хто/ визнана 0, с-и в., покликаний /з- 
й/ вйзначи-, для визначення, зайнятий -ям, пк 
визначальний + %, пев-, г. міродай-, д. дефіні- 
тйв-, га означаль-, і. м. детермінант; ± устанав- 
ливающий, вьісчитьіваю-, измеряю-, судя-; 
-й судьбу доленосний; -й политический курс 
лейтмотив-; -щим ббразом к“ визначально; 
ОПРЕДЕЛЙТЬ (куди) дати, 0, фР зорієнтува¬ 
тися [трудно бьіло о., где... важко було з., 
де...]; о. своє призвіние знайти себе; 
-ймьій [легко./ визначуваний І і всі -мй/; 
ОПРЕДЕЛЙТЬСЯ визначитися 0, (на працю) 
влаштбвува-, (до школи) вступати 
-йся/-ьій означуваний /ви-/, встановлю-, окрес¬ 
лю-, призначу-, приділю-, улаштбву-, обчислю-, 
вимірю-, зумбвлю-, ухвалю-, відді-, наставлю- 
0, пк визначнйй; 
ОПРЕДЕЛЙТЬСЯ (на посаду) дістатися; 0; 
-вший/ся/ 0; -я вйзначений, устанбвле-0; не -я 
невйзначе-, без твердої думки; 
ОПРЕДЕЛЕННЬІЙ визначений 0; 

ОПРЕСНЙТЬ опріснювати, знесолю-, рк пріснй-; 
—й що опріснює, ставши з., здатний опрісни-, 
опріснювач, знесблю-, пк = %; 
-йся/-ьій знесблюваний, опрісню-. 

ОПРЕССОВЬШАТЬ > ПРЕСУВАТИ; 
--й/-ьій = прессующий/-уемьій. 

ОПРОВЕРГАТЬ спрост/бвувати, (думку) відки¬ 
ді-, відхиля-, заперечува- /г. перечи-/, побива-; 
-й що !мн хто/ ~бвує 0, с-и с., поклгіканий /р-й/ 
~ува-, ~бвувач, пк -бвчий, /вжитий/ для -ування, 
зайнятий -ям, (аргумент) заперечливий + %, ©; 
-йся/-мй ~бвуваний, заперечу-, відкиданий 0; 
ОПРОВЕРГНУТЬ: -жимьій спростовний, ле¬ 
гко спростбвува- /відкйда-, заперечува-/ б. 

ОПРОКЙДЬШАТЬ перекидати, переверта- /ви-/. 

валй-, валя-, звалюва- /ви-/, (нищити) трощи-, 
плюндрува-, розбива-, розтрбщува-, (ідеї) спро¬ 
стбвува-, (плани) руйнува-, (бочку) виверті-; 
—й що /м“ хто/ перекиді 0, с-и р., з-й перевер¬ 
ну-, зайнятий трощенням, перекидійло, переве- 
рта- /ви-/, валій, руйнівнйк, плюндрій, пк пере¬ 
кидний, перекидаль- + %, руйнівній; -й уста- 
ревшие дбгмьі руйнівнйк застарілих догм; 
-йся/-ьій віяений, переквда-, переверт- /ви-/, 
ВІДКИД-, звіпюв-, розбйв-, розтрбщув-, спростб- 
вув- 0, пк перекидній; 
О ПРОКИНУТЬ (чарку) спорожнити, вйхил-; 0. 

ОПРОМЕТЧИВ/О безбглядно, прожогом, стрім¬ 
голов; 
~ЬІЙ безоглядний, стрімголбвий. 
ОПРОМЕТЬЮ прожбгом, стбрчголов, стрімго¬ 
лов, безбглядно. 

ОПРОСТОФЙЛИТЬСЯ дк ок опростічіти. 
ОПРОТЕСТОВЬЮАТЬ (вирок) г. відкликйти; 

—й що /ж" хто/ опротестовує, с-и опротестову¬ 
вати, покликаний /зм-й/ опротестува-; 
-йся/-ьій опротестб/ву/ваний, (вирок) відклгік- 
[ув/аний. 

ОПРМСКИВАТЬ кропити, скрбплюва-, обпбрс- 
ку-, обпргіску-, оббргізку-; 
—й що їм" хто/ крбпить 0, с-и к., р-й скропгі-, 
зййнятий обпбрскуванням, обпбрскувач, об- 
пргіс-, (річ) кропило, пк порськучий + %; 
-йся/-ьій кроплений, офбплюва-, обпбрску-, 
обпргіску-, оббргізку-. 

ОПТИМИЗЙРОВАТЬ оптиміз/увати; 
—й що /ж" хто/ ~ує, с-и /з-й/ о., пк = %; 
-ьій оптимізбваний. 

ОПТИМЙСТ п° сонцелюб /яе'-ка/.' 
ОПТИМИСТЙЧЕСКИЙ життєрідісний, сонце- 
лк5б-, п° ебняш-. 

ОПТЙРОВАТЬ: —й що оптує, с-и оптувати, го¬ 
товий прооптува-, пк = %; 
-йся/-ьій оптований. 

ОПТЙЧЕСКИЙ фР світловій, зоровій. 
ОПТОВ/Щ/ЙК гуртівнгік, гуртовгік. 
ОПТОВЬІЙ: о. склад /-ая база/ гуртівня; -ая тор¬ 
гівля гуртові торгівля. 

С)ПТОМ на гурт, гуртом, гімуз-, усе раз-; б. и в 
рбзницу гуртом ів роздріб. 

ОПУБЛИКОВЬІВАТЬ > ПУБЛИКОВАТЬ. 
бПУС (на злобу дня) злободенна. 
ОПУСКАТЬ спускати /о-, по-, прис-/, (углиб) за- 
нурюва- /-яти/, (фразу) вилуча-, (на площину) 
м. ще спрямбвува-, (стрілу крана) майна-, кР 
знгіжува-; о. крьілья згорті- кргіла, опуска- ру¬ 
ки, и. байдужі-, втрача- віру в собі, зневірюва- 
тися, знеохбчу-; ± СНИЖАТЬ; 
--Й що /ж" хто/ спуска 0, зійнятий спуском, с-и 
с., р-й спусті-, пк т. спусковій, опускній /с-/, 
(м’яз) для списку; -й гблову похшбплюваний; 
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-й крьілья /руки/ збайдужілий, знеохочений, 
зневіре-; 
-бій що його спускають 0, щораз нгіжче спу¬ 
щений /ближчий до долу/, спусканий, знгіжу- 
ва-, занурю-, м. спрямбву-, (з тексту) вилучу-, 
пк т. опускнйй, ок опущеиний; 
ОПУСТИТЬ: о. голову похнюпитися; 0; 
ОПУСКАТЬСЯ спускатися 0, спадати, осідй-, 
(морально) оброста- салом /жир-/, пускатися бе¬ 
рега, спускатися на дно; 
-йся = -ьій + що спускається 0, щораз нйжчий, 
пк спадУгций, зм-й спустгітися, © с-и спуска-; 
ОПУСТИТЬСЯ оледащіти, занедба- /попустгі-/ 
себе, Є збомжі- 0, фР звбстйся [он совсем -йл- 
ся він зовсім звівся], (- руки) впасти (безсило/; 
о. до нйщенства зійти на жебри; о. в изнемо- 
жении ф'р сїсти-впасти; 
-вшийся спущений /о-/, © оледащілий, обрбс- 
салом, 0; -я морально моральний каліка. 

ОПУСТОШАТЬ плюндрувати, спустошу-, зана¬ 
пащу-, пустошити, ходи- пбтоптом, сія- смерть, 
(склад) спорбжнюва- /ви-/, спорожня- /ви-/; 
—й що /м" хто/ пустбшигь 0, с-и п., поклйканий 
спустбши-, спуштбшувач, пустошйгель, плюн- 
дрій, плюндрувальник, пк спустошливий, смер¬ 
тоносний + %, о. спустошливої дії; 
ОПУСТОІШІТЬ (край) занапастити; 0; 
-йся/-бій пустошений, спустбшува-, плюндрб-, 
спорбжню-; 
ОПУСТОШЙТЬСЯ спустбшитися, спустбші- 
ти, (духовно) збідніти душею; 
-вшийся спустошений, сплюндрбва-, занапа- 
ще-, (склад) порбжній, Й 

ОПУСТОШЕНИЕ ок розор. 
ОПУ СТО ШЙТЕЛЬ плюндрувальник, плюндр- 

ій, спустошувач, пустошйтеяь. 
ОПУСТОШЙТЕЛЬНЬІЙ ок смертонбсний. 
ОПУТЬІВАТЬ о(Б/плут/увати, обмбтува-, обсб- 
ту-, обвивати /опо-/, опліта-, (павутинням) засб- 
тува-, заснбву-, (кого) обіфучу-, прибирати до 
рук, (чию душу) обмарюва-, обморбчува-, напу- 
ска- /насила-/ мару на кого; о. дУшу впиватися 
п’явкою в серце; 
—й що ІмИ хто/ ~ує 0, с-и о., з-й /зг-й/ обплута-, 
пк обмарливий, морбч- + %, © обсновуючи па¬ 
вутинням; 
-йся/-ьій обсбтуваний, обплуту-, обмбту-, об- 
снбву- /за-/ 0; 
ОПУТАННЬІЙ (павутинням +) обсотаний, за- 
снбва-, опавутгіне-. 

ОПУХАТЬ пухнути, налухй- /о-, за-/, (на виду) 
брезкну-; 
--й що /м“ хто/ пухне 0, с-и п., приречений о- 
пухну-, щораз пухліший /брезклі-, роздуті-/, фР 
роздуваний; 
ОПУХНУТЬ: -ухший пухлий /с-, о-/, (- щоки) 

брезк- /о-/, одут(л/ий. 
ОПУШЙННЬІЙ обшитий хутром, опУшеий /за-/, 

(чим) отбчений, оторбче-. 
ОПУШКА ок підлісся, (з хутра) облямівка. 
ОГІУЩЕНИЕ (шлунку) рк сповзання, осідання. 
ОПЬІЛИВАТЬ, ОПЬІЛЯТЬ1 (чим) обсипати, 
притрушува-, сгобпгіл/ю-; 
—й/-яющий що !мн хто/ ~ює 0, с-и о., р-й обпи- 
лй-, зайнятий обпйленням, обпйлювач, гР = %; 
-йся/-ьій обпйлюваний, притрушу-, обсйпу-, 
обсипаний. 

ОПЬІЛЯТЬ2 6а запилювати; 
-яющий2 що запилює, з-й запилити, запильник, 
пк запальний, запйлюваль-; 
--йся2/-«іемьій2 запилюваний, запильнйй. 

бПЬГГ (набутий у ділі) досвідчення; на сббстве- 
нном -те на своїй /власній/ шкурі; приобретен- 
ное -ом знбние досвідчення; умудренньїй -ом 
стріляний (птах/. 

ОПЬІТНОСТЬ ок вправність. 
бПЬІТНЬШ © бувблий, (у праці) вправний [-ой 
рукбй -ою рукбю]. 

ОПЬЯНЕНИЕ захмеління; в состоянии -ия ф. 
під п’яну руч /рУку/. 

ОПЬЯНЯТЬ п’янити, хмелй-, упбюва-.Сдо млос- 
ти) п. млбї-, запаморочува-; 
—й що п’янить 0, з-й захмелйти, пк п’янкий, 
п’янлгівий, (за/пйморочли-, п’янкуватий, хміль- 
нйй, млбс-, дурман-; 
-бій п’янений, упбюва-, захмелю-, запаморочу-. 

ОПЯТЬ: о. двадцять пять знов за рибу грбші; 
но о. же, бели... фР та й те, коли... [но о. же, 6. 
подумать та й те, колгі подумати]. 

ОРАКУЛ віщун. 
ОРАТОР г. оратор. 
ОРАТОРСТВОВАТЬ витійств/увати, промовля- 

(з трибуни/, виступі-, г. орагорствува-; 
—й що /ж" хто/~ує, звгіклий ораторствувати, р-й 
виступи-, орбтор, промовець, витія, красномб- 
вець, с. трибун. 

ОРАТЬ горлбти, репетува-, гвалтува-; о. как сум- 
асшбдший роздиратися; 
—й що /ж" хто/ горла 0, с-и /звгіюіий/ г., зм-й за¬ 
горяй-, розрепетбваний, горлбнь, крикун, вере¬ 
щака, пк галасливий, криклгі-, горлатий, о. з ре¬ 
петом /крйк-/; —й во всю глбтку горлань /© 
горлбючи/ на всю губу; 
РАЗОРАТЬСЯ розгвалтуватися 0. 

ОРГАНИЗОВЬШАТЬ (віче) влаштбвувати, уря- 
джб-, організбвува-, ндк/дк організува-, (маси) 
гуртува-, згуртбву-; 
-й що /м“ хто/ уряджа 0, с-и у., з-й уряди-, ор¬ 
ганізатор, упоряджувач, пк організаційний, уря¬ 
джень-, організаторський, для організації; -ее 
начало організаційна /уряджаль-/ оенбва; 
-йся/-ьій організб(ву/ваний, влаштбву-, урядж- 
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у-, гуртб-, згуртбву-; 
ОРГАНИЗОВАТЬ дк урядити 0. 

ОРГАНЙЧНЬІЙ (зв ’язок) о. пуповйнний. 
ОРГИЯ б[в]акханалія, п. світо, тріїбмф [о. від¬ 
вертосте]. 

ОРДЕН з" дармовгіс. 
ОРДЕР: по -ру на ордер. 
ОРДИНАР ЕЦ вістовий, вістонбша. 
ОРДИНАРНЬІЙ звичайний, г. пербсіч-. 
ОРЕХ (порожній) горіх-дугель. 
ОРИГИНАЛ (акту) первовзір, (твору) г. первб- 
пис, первотвір, © проява, феномен, білий крук; 
с -ом вірно з оригіналом згідно. 

ОРИГИНАЛЬНИЧАТЬ строїти химбри, Р ви- 
каблучуватися; 
—й що імн хто/ строїть х. 0, с-и в., з-й /меткий/ 
на химери, оригінал, проява, феномен, химера, 
химерник, о. білий крук, пк оригінальний, екст- 
раваґант-, ексцентрйч-, химер-, дивакуватий, 
химерне-, о. з химбрами; 
-вший 0. 

ОРИГИНАЛЬНЬІЙ незапозгічений, неутбртий, 
(незвичайніш) дивакува-, дивачний, неприлгіза-. 

ОРИЕНТ Схід, а. Орієнт. 
ОРИЕНТАЛЬНЬІЙ східній, а. орієнтальний. 
ОРИЕНТАЦИЯ (життєва) г. настанова, наста- 
влення. 

ОРИЕНТЙР навід, вказівка, вказівний знак, (на 
місцевості) ви примітна тбчка /дім, стовп, клуня, 
брйла, горб +/, (прилад) орієнтатор, дороговказ. 

ОРИЕНТИРОВАТЬ орієнт/увіти; 
--Й що /мн хто/ орієнтує, с-и орієнтувати, 3-Й 30- 
рієнтува-, гі‘ орієнтацій- + %, для орієнтації; 
♦♦♦СЯ бути зорієнтованим, (у чім) розбиратися, 
зніти- на чому, давіте собі раду з чим, (на що) 
трима- /держа-/ курс на, роби- ставку на; 
-йся 1. що /мн хто/ -уєгься 0, з-й зорієнтуватися, 
~бваний, 2. що розбирається 0, з-й розібратися; 
^♦♦СЯ: -вшийся зорієнтований, 0. 

ОРИЕНТИРбВОЧНЬІЙ ок для орієнтації. 
ОРЮЕСТРОВАТЬ інструментувати, оркестр/у-, 
розпгісува- партії оркбстри[у]; 
-й що їм" хто/ ~ує 0, с-и і., поклйканий розпи¬ 
сі- п. о., мійстер -увіння, пк -увальний + %; 
-ий оркестрбваний, інструментб-. 

ОРНАМЕНТ ок круговерть, (грецький ланцюг) кС 
меіндер. 

ОРОЗОВЛЯТЬ; ОРОЗОВЙТЬ зарожбвйти; 
ОРОЗОВЛЕННЬІЙ зарожевлений. 

ОРОСЙТЕЛЬНЬІЙ іригаційний. 
ОРОШАТЬ зрбшувати /за-/, роси-, ок обвбдню- 
ва-, (слізьми) скрбплю-, крошіти; 
--й що /мн хто/ зрбшує 0, с-и з., покликаний 
зросй-, для зрошування, зайнятий -ям, зрошу¬ 
вач, іриґйтор, пк іригаційний + %; 
-йся/-мй зрошуваний, скроплю-, обвбдню- 0; 

ОРОСИТЬСЯ (чим) взятися росбю; 0. 
ОРТОДОКСАЛЬНИЙ що не допуска відхил¬ 
ень /обряду, догм/, б'° правовірний. 

ОРТОДОКСИЯ з” святоббжництво. 
ОРУДОВАТЬ (на якійсь ниві) діяти, працюві-, о- 
рудува-, маніпулю-, зн товктгіся, (чим) послугбв- 
ува-, користува-, володіти, (ким) верховбди- над; 
-й 1. дейстунмций, 2. пользующийся. 

ОРУЖЕЙНЬІЙ: о. склад склад збрбї; о. завбд 
зброярня. 

ОРУЖИЕ: к оружию! в" до збрбї!, с° за збрбю! с 
-ем в руках збрбйно. 

ОСАДКИ о. знебапіди. 
ОСАДКОМЕР к. дощомір. 
ОСАДНЬІЙ: о. житель отбченець. 
ОСАЖДАТЬ облягіти, брі- в облбгу, отбчува- 

(чим) обсіді- /напо- з чим/, х. виділі- в осад; 
—й 1. що /мИ хто/ обляга 0, с-и облягіти, зм-й 
облягти, зійнятий облогою, пк облоговий, 2. що 
/м" хто/ осіджує 0, с-и осаджувати, з-й осади-, 
осіджувач, пк осаднйй + %; -щие кого прбсь- 
бьі напосідливі прохіння до кого-, 
♦♦♦СЯ х. випадати /виділятися/ в бсад; 
-йся/-ьій 1. оточуваний, підда- облбзі, бріний в 
облбгу, о. в облбзі, 2. осіджуваний, виділю- в 
осад, пк осаднйй, г“ осадбвий, ж* опадб-; 
ОСАДЙТЬ1 облягти 0. 

ОСАЖИВАТЬ (назад) подаві-, (кого) присадж¬ 
увати, даві- відсіч /по носі/; 
—й 1. що /м" хто/ подай назід, с-и подавати н., 
зм-й пода- н., ш. для р^ху назід, 2. що /м“ хто/ 
присаджує 0, с-и присіджувати, з-й присади-; 
-ьій 1. подіваний н., 2. присіджу-; 
ОСАДЙТЬ2 (кого) притишити, вказі- /поста¬ 
ви - на/ місце. 

ОСАЛИВАТЬСЯ обростати салом; 
-йся що /мн хто/ обрості салом 0, с-и обростіте 
с., з-й обрости с.. 

ОСАНИСТЬІЙ сановгітий; бьіть -мм мати гір- 
ну постіву. 

ОСВАИВАТЬ засвбювати /обжива-, осягі-, опа- 
нбвува-/ що, дава- ріду чому, (тему) розробля-; 
—й що /мИ хто/ опановує 0, зійнятий засвоєн¬ 
ням, с-и о., покликаний /з-й/ опанува-, засвбю- 
вач, опанбву-, пк засвойчий, ск [опануй-щастям]; 
ОСВАИВАТЬСЯ обвикіти, адаптуватися 0, 
призвичіюва-, огбвтува-, оббуві-; 
-йся/-ьій осяганий, засвбюваний, обжй-, опанб¬ 
ву-, розроблю-; -я призвичаю-, огбвту-, адаптб- 

(ву>; 
ОСВОИТЬСЯ діти собі ріду 0, оббутися, (озн¬ 
айомитися з роллю) ввійти у що [ввійтй в роль]; 
-вшийся призвичієний, огбвта-, адаптбва-, об- 
вйклий, оббрий. 

ОСВЕДОМЙТЕЛЬ (таємний) донощик, стукіч. 
ОСВЕДОМЙТЕЛЬНЬІЙ к. освідбмчий. 
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ОСВЕДОМЛЕНИЕ (внесення у свідомість) ос- 
відбмлення. 

ОСВЕДОМЛЯТЬ давати зна- /(потай) доноси-, 
ф. стука-/ кому, доводи- до відома кого, (вноси¬ 
ти у свідомість) освідбмлюва-, п° свідбмити; 
—й що /лі" хто/ дає з. 0, с-и о., р-й дати з., інфор¬ 
матор, донощик, стукач, пк освідбмчий, інфор¬ 
маційний, о. з інформацією, з повідбмленням; 
-ьш інформований, повідомлю-, освідбмлю-. 

ОСВЕДОМЛЙТЬСЯ довідуватися, штаб-, пита-, 
розпитувати, цікавитися, г. звідува-; 
-йся що /м" хто/ пита 0, з наміром довідатися, 
зайнятий рбзпитами, с-и /звиклий/ р., з-й роз¬ 
питі-, о. на розпитках, на довідках, пк цікйвий, 
дошітли-; 
ОСВЕДОМЙТЬСЯ © на довідки [пойду о. пі¬ 
ду на д.]; 

ОСВЕЖАТЬ відсвіж/увати, відсвіжа-, свіжй-; 
—й що /лі" хто/ ~ує 0, с-и ♦, покликаний відсві- 
жгі-, відсвіжувач, пк свіжгістий, відсвіж)іщий, 
~ливий, /- свіжість) джербль-, о. озбн-, озбнис- 
тий + %, фР свіжий, повен свіжости, для ~ення; 
ОСВЕЖ/АТЬСЯ свіжитися, ок відсвіжїти 0; 
-йся/-ьій ~уваний, щораз свіжіпшй, пк ~ний; 
-ЙТЬСЯ: -вшийся який -йвся, відсвіжілий, 0. 

ОСВЕТЙТЕЛЬНЬІЙ ок світильний. 
ОСВЕЩАТЬ освітлювати /ви-/, освічу-, світ/гіти, 
розлива- світло, осява-, вирива- з пітьми; 
—й що /лі" хто/ мить 0, с-и с., 3-Й освіти-, зайня¬ 
тий висвітленням, світоч, освітлювач, пк світи¬ 
льний + %, для освітлення, © висвітлюючи; 
-йся/-мй освітлюваний /ви-/, осяю- 0; 
ОСВЕТЙТЬ (сонцем) п° осбнчити; 0; 
ОСВЕТЛЕННЬІЙ облйтий світлом 0; 
ОСВЕЩЕННЬІЙ освітлений /ви-/, осяя- 0; о. 
сблнцем осбнче-. 

ОСВИНЩІВЬІВАТЬ покрив/ати бливом; 
—й що /лі” хто/ ~ає б., с-и п. о., покривач б.; 

-ьій покриваний б. 
ОСВЙСТЬІВАТЬ обсвгістувати, ф? затюку-; 

—й що /лі" хто/ обсвгістує 0, с-и о., р-й обсвис¬ 
тати, о. з дйким свистом; 
-ьій обсвгістуваний, затюку-. 

ОСВОБОЖДАТЬ звільняти, визволя-, дава- вб- 
лю, дарува- своббду, (місце) вивільнюва-, (з аре¬ 
шту) випуска-, (з посади) зніма-, (з-під ярма) 
підійма- з колін, (глек) спорожня-; 
—й що /лі" хто/ звільня 0, с-и д. в., готбвий зві- 
льнй-, виволитель, пк визвбльний + %, для зві¬ 
льнення, зайняий -ям; 
-ьій звільнюваний /ви-/, спорбжню-, підійма- з 
колін 0; 
ОСВОБОДЙТЬ: о. от дблжности ф. дати по 
шапці; о. от заббт /хлопбт/ розвя’за- руки; о. 
от занимаемой дблжности ц° звільни- з посад- 
и; -йте меня от Вашего присутствия е!* щоб 

Ваш і дух тут не пах; 
ОСВОБОЖДАТЬСЯ: о. от чего звільнитися 0, 
здйхува- /спекува-/ чого, скидати (з пліч/ що-, о. 
от пут рва- /розрива-/ пута /кайдани/; о. от раб¬ 
ства визволятися з невблі, скидбти ярмо, вста- 
ва- з колін; 
-йся = -ьій + щораз вільніший; -я от опбки що¬ 
раз мбнше опікуваний; 
ОСВОБОДЙТЬСЯ о. вибитися з-під гніту, 
розірвати пута, (з чого) У отрястися з; о. от за- 
вйсимости стати на власні нбги; -ился от за- 
блуждений кто полуда з очей спала кому; 
-вшийся що /лі" хто/ звільнився, звільнений, 
визволе-, розкайдане-, ок визволенець, (пост) 
/тепер/ вакантний, 0. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ к. вгізвіл; для -ия щоб зві¬ 
льнити /визволи-/; по -ии 1. звільнившись, ВИЗ¬ 

ВОЛИВ-, 2. коли звільниться /звільнився/. 
ОСВЯТЙТЕЛЬНИЙ святильний, посвятнйй. 
ОСВЯЩАТЬ святити, освячувати, /по-/; 

—й що /лі" хто/ святить 0, с-и с., покликаний ос¬ 
вяти-, святйльник, пк посвятнйй, святйль- + %; 
-йся/-ьій свячений, /п/освячува-; -бій свящбн-. 

ОСВЯЩЕНИЕ (церемонія) освятили. 
ОСЕДАТЬ /о/сідати/ся/, (у землю) вгрузати, вро- 
ста-, спада-, осуватися (-пил) припадати, (у 
сейфі) збиратися; о. на збмлю (- туман) припа¬ 
дати до землі; 
—й/-ьій що /Лі" хто/ осіда 0, с-и о., р-й осіс-, осі¬ 
дав, (у сейфі) нагромаджуваний, збйр-, (ґрунт) 
обсув-, (на дно) осаджув-, пк обсувний, заглиб- 
нйй, т. осідбвий, осіднгій; 
-бій = —й; 

ОСЕСТЬ (присмирніти) присісти; 0. 
ОСЕДЛЬШАТЬ сідлбти, з. кульбачи-; 
ОСЕДЛАТЬ (шлях) вй взяти під контрбль; 
-вший своегб конька сівши на свого кбника. 

ОСЕКАТЬСЯ (- зброю, голос +) затин/атися; 
-йся що /мн хто/ ~ється, схйльний з., пк затйн- 
чивий. 

ОСЕЛ © пбнтюх, тупак. 
ОСЕМЕНЙТЬ сг штучно заплід/нювати; 

—й що /лі* хто/ /штучно/ ~нює, с-и (ш.) ~нювати, 
з-й (ш.) заплідни-, ~нювач, пк заплідчий + %; 
-йся/-ьій (пі.) запліднюваний, пк заплідний. 

ОСЕННИЙ п° жнив’янйй, вересневий. 
ОСЕНЙІЬ отіняти /-юва-/, (кого) осява-, спалах- 
у- в чиїй голові, (усміхом) опроміню-, (Божою 
благодаттю) благословляти; о. крестньїм зна- 
мением наклада- хрест, благословля- хрестбм; 
—й що /лі" хто/ отіня 0, (- ідею) блискавйчно ви¬ 
зрілий, © осяваючи; -й крестньїм знамением 
© накладаючи хрест; 
-бій отінюваний, опроміню-, осй-, /п/окрй-; 
ОСЕНИТЬ (кого) сяйнути кому; (кого думкою) 
блгіснути в чиїй голові, стріли- в голову /стре- 
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льну- до голови/ кому; прошй- мозок чий, вда¬ 
ри- [вдарила мене думка], (- думку) г. навину- 
тися; мьісль -яла кого блиснула /спалахи^-, 
миготну-, сяйну-, стукну- в голову/ думка кому, 
© ляснув себб по лобі хто; ульібка -ила лицо' 
усміх опромінив облйччя. 

ОСЕРЕБРЕННЬЕЙ ок вгісріблений. 
ОСЕРЕБРЯТЬ висріблювати. 
ОСЕЧКА (зброї) затинка, (в роботі) ббмах. 
ОСЙЛИВАТЬ перемагати, подужува-, пбборю-, 
давати (собі/ раду чому (з чим), (горе) пересй- 
люва-, (шлях) долі-; 
—й що /м“ хто/ дає р. 0, з-й побороти, с-и побб- 
рюва-, переможець, поббрювач, пересшпо-, пк 
дужчий за, ск бори- [боривітер]; 
-аемьій пересгілюваний, поборю-, подужу-. 
ОСЙЛИТЬ упорати що, упбратися з чим 0, 
(кого) узяти гору над ким; 
ОСЙЛЕННЬІЙ пересйпений, поборе-, поборо¬ 
тий, упбратий 0. 

ОСЙШЛЙ: -ое гнездб п. гадючник. 
ОСИРОТЕЛО ок сиротйнно. 
ОСИРОТИТЬ дк осамбтнити, осамбти-, знедбл- 
и-, (громаду) запиши-, покину-. 

ОСКАБЛИВАТЬ обшкрібати, г. обшкрйбува-; 
—й що /м“ хто/ обшкріба, с-и о., р-й обшкребти, 
обшкрібач, зайнятий ббшкребом, пк = %; 
-мй обшкрібаний, обшкрябува-. 

ОСКАЛ вискал, рк вишкір. 
ОСКАЛИВАТЬ скалити, вискалюва-, вищиря- 

/о-/, вишкіря-; о. зубьі шкіри- зуби, шкіритися, 
вишкірятися; 
—й зубьі що /мн хто/ шкірить зуби 0, с-и ш., р-й 
вйшкірити з., вищиряка, скализуб, пк щирозу- 
бий; 
-йся/-ьій вишкірюваний, вищирю-, вискалю-. 

ОСКВЕРНИТЕЛЬ ок ганьбгітель, пашпбжник. 
ОСКВЕРНІТЬ паскудити, погйни-, спогашова- 

/за-, о-/, паплюжи-, плюгави-, загйджува-, ■/ ос¬ 
кверни-; 
—й що їмн хто/ паскудиить 0, с-и п., з-й споган- 
и-, паллібжник, зневаж-, ганьбитель, У осквер- 
нгі-, пк паплкіжливий, паплюжний, п° скверни¬ 
вші, для пашпбження, <? оскверни-сам-себе; 
-йся/-ий паплюжений, погане-, паскудже-, оп¬ 
оганюваний, обпаскуджу-, У осквернбнний; ± 
ОПОГАНИВАТЬ; ’ 
ОСКВЕРНЕНИМИ осквернбнний, загидже¬ 
ний, сплюгавле-, запогане- 0. 

ОСКОЛОК (від кришення) кришбник; 
ОСКОЛКИ ок дрізки, друзкгі, скалкгі. 

ОСКОЛОЧНИЙ рк шрапнельний, скблчастий, 
скблкбвий. 

ОСКОМИНА: набить -ну набйти оскому, збрй- 
ди- (ким/чим, кого/що), відчу- відразу до кого. 

ОСКОПЛЯТЬ > КАСГРИРОВАТЬ. 

ОСКОРБЛЕНИЕ (святих почувань) плювок у 
душу. 

ОСКОРБЛЙТЬ ображати, зневажа-, кргівди-, о. 
завдава- образи; о. действием зневажа- чином 
/вчинком, дією/; о. достбинство зневажа- лкід- 
ську гідність; о. на чбм свет стойт жґ так лая¬ 
ти, так лаяти; о. чувства плюва- в душу; 
—й що /м" хто/ обража 0, звиклий ображати, го¬ 
товий образи-, з образою на устах, кривдник, пк 
образливий, дошкульніш, вразливий, (тон) зне- 
важли-, принизлй-, /вираз/ гострий, пекучий, 
сповнений образи; -й чувства кого як плювок 
У душу кому; 
-мй крйвджений, ображува-, зневажува-; 
-йся діткливий, вразлй-; 
ОСКОРБЙТЬ (почуття) уразйги; 0; о. дейст¬ 
вием образи- вчйнком, наплюва- в борщ кому. 

ОСКОТИНИВАТЬСЯ бгідліти, оброста- салом, 
обертатися на бидло, уподібнюва- до худоби; 
-йся майже геть збйдлілий, с-и о. с., уподібню¬ 
ваний дох.; 
ОСКОТЙНИТЬ обернути на бидло; 
ОСКОТЙНИТЬСЯ збидліти, ок запсі- /розі-/0; 
-вшийся збйдлілий, обрбс- с., запсі- /розі-/, у- 
подібнений до худоби, оббрнутий на бидло. 

ОСКУДЕВАТЬ бідніти, уббжі-, підупада-, схбд- 
и- на пси, нікчемні-, мізерні-, ^зменшуватися; 
рукй дающего да не -бет > ДАВАТЬ; 
—й що /м" хто/ убожіє 0, с-и убожіти, напівзу- 
ббжілий, щораз уббгший /бідні- +/, (запас) зме¬ 
ншуваний; 
ОСКУДЕТЬ озлидніти, о. звістися нінащо 0; 
-вший зубожений, зубожілий, озлидні-, занепа- 
/піду-/, змізерні-, знікчемні-, 0; -й духовно у- 
ббгий /зубожілий +/ духом. 

ОСКУДЕНИЕ ок озлидніння. 
ОСКУЛЛЙРОВАТЬ ф‘ оскулювати; 

—й пк оскулювальний, п. дотйчний. 
ОСЛАБЕВАТЬ слабіти, слббну-, ослаба-, слаб¬ 
іша-, підупада- /на силі /силах//, охлява-, о. і- 
ти на спад, о” немічні-, (- емоції, стихії) стишу¬ 
ватися; о. зрбнием ослабати на очі; 
—й що /лР хто/ слабне 0, щораз слабший, с-и 
слабнути, вже досить ослйблий /охля-, підупб- 
на сйлі/, послаблюваний, (з віком) підтбпту-; 
ОСЛАБЕТЬ підтоптатися 0; 
-вший ослаблий, охля-, підупа- /на силі/ 0,0. 

ОСЛАБЛЙТЬ послабляти /-люва-/, полегшу-, фР 
притлумлю-, (віжки) попускати, (тиск) змен¬ 
шував о. режим відпускй- віжкй /гайку/; 
—й що /м" хто/ послаблі 0, с-и п., з-й послаби-, 
послаблювач, пк /удар/ буферний + %, для по¬ 
слаблення; 
-йся/-ьій послаблюваний, полегшу-, змбншу-, 
притлумлю-; 
ОСЛАБИТЬСЯ: -вшийся = ослабевший. 
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ОСЛАВЛЯТЬ славити, Ярославля- /ви-/, н1 зне- 
славлюва-, вводи- у славу; 

—й 1. прославляющий, 2. що /м" хто/ знеславл¬ 
ює 0, звиклий знеславлювати, р-й знеслави-, зне- 
славлювач, паплюжник, п* знеславчий, паплю- 
жливий + %; 
-ьій 1. прославляємьій, 2. знеславлюваний /о-/; 
ОСЛАВИТЬ тк у значенні 2. знеславити 0. 

ОСЛЕШЇТЕЛЬНЬІЙ ок жаристий, (- красу) про¬ 
менистий. 

ОСЛЕПЛЯТЬ осліплювати /за-/, осліплі-, слі¬ 
пи-, (розкішшю) о. бити в очі; 
—й що !мн хто/ сліпить 0, с-и с., з-й засліпй-, за- 
сліплювач, пк разючий, сліпу-, засліпливий /р. 
о-/, засліпущий, жаристий, (- красу) промени-, 
г. разлгівий, п° сліпосяйний + % 
-йся/-ьій осліплюваний /за-/ 0. 

ОСЛОЖНЕНИЕ з" комплікація, (на шляху до 
мети) перешкода, перечіпка; без -ий жС без бі¬ 
ди, фР гладко [обошлбсь б. -ий зійшло /пі-/ г.]. 
ОСЛОЖНЯТЬ ускладн/ювати /-ня-/, з" комплік- 
ува-; 
—й що /м" хто/ ~ює 0, з-й ускладнити, схйльний 
~юва-, ускладнювач, для ускладнення, пк = %; 
осложняться складнішати 0; 
-йся/-ьій ускладнюваний, комплікб-; -я щораз 
складніший. 

ОСЛЬІПІКА ок недбслух. 
ОСМАТРИВАНИЕ к. огляд. 
ОСМАТРИВАТЬ оглядіти /г. об-/, обдивлятися; 
о. что жґ роззира- /розгляді-/ по чім; о. со всех 
сторін аналізувати, фР крутити на всі боки; 
ОСМАТРИВАТЬСЯ (навколо) роззирітися; 
—й = оглядьівающий; 
-йся/-ьій 1. оглядьіваемьій, 2. розгляданий, за¬ 
йнятий /за/ оглядом; 
ОСМОТРЕТЬСЯ розглянутися /г. об-/ 0. 

ОСМЕИВАТЬ висміювати /о-/, г. висміві-, осмі- 
шу-, рх осмівіти; 
—й = вьісмеивающий; 
-бій = вьісмеиваемьій + осміваний, осмію- 
/ви-/, осмішу-; 
ОСМЕЯТЬ ок обсмішйти 0; 
ОСМЕЯННЬІЙ осмішений, осмія-, вгісмія- 0. 

ОСМЕЛИВАТЬСЯ навіжуватися, насмілюва- 
/о-/, о. не боя-, набирі- духу, віжи- [не -юсь не 
-усь], міти відвагу, відкиді- страх; 
-йся насмілений, спбвне- відвіги, п-к відвіж- 
ний, рішучий, готовий, зважлгівий, ст. відкй- 
нувши страх, набрівшися духу, п! дерзающий; 
ОСМЕЛИТЬСЯ посміти, дозволи- собі; -юсь 
доложйть (в укр. армії) голошу /зголбшую/ з 
ліски Вішої!; (в чужих арміях) к* насмілюсь 
доповісти, 
-впшйся = отчаившийся2. 

ОСМЕЯНИЕ осмівання, висміювання /о-/, пос¬ 

міх, глум, ок осмішення, з. згуда. 
ОСМЙТР (лікаря) ок ббслід, г. бідання. 
ОСМОТРИТЕЛЬНЬІЙ обічний, гд раховйтий. 
ОСМЬІСЛЕ Н И Е ф? пізнатгя, осягнення розу¬ 
мом, зрозумі-, усвідо'мле-. 

ОСМЬЇСЛИВАТЬ усвідомлювати, розумі-, ося- 
гі- /підпирі-/ розумом, старітися збагну-, з’ясб- 
вува- собі, пізнаві- /розпізна-, розгіду-, розку¬ 
шу-/ суть; о. сірдцем и душбй перепускіти 
крізь серце й душу; 
—й що їм* хто! пізнає суть 0, с-и з. с., з-й збаг¬ 
ну- суть, осмгіслювач, усвідом-, для пізнаття 
суті, зійнятий -ям суті, пк пізнавальний + % ; 
-йся/-мй усвідомлюваний, осмислю-, пізні-, 
розгіду-, розкушу-, з’ясбву- собі, пк ок осягбвий; 
ОСМИСЛИТЬ (що) о. переварити; о. и нро- 
нйкнуться чем перепустгі- крізь себе що; о. 
сердцем перепустити крізь серце. 
ОСМЬІСЛЕННЬІЙ усвідбмлеий, осмйсле- 0, 
осягнутий розумом. 

ОСНАЩАТЬ споряджіти, (не вітрилами) устат- 
кбвува-, облід/ну-, забезпечу-, екіп/ір^увіти; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и о., покликаний облад- 
ні-, екіп/їр/увальник, пк екіп/ір/увіпьний + %; 
-йся/-нй опоряджуваний, облідну-, забезпечу-, 
екіп/ір/б- 0. 

ОСНАЩЕНИЕ (дія) облідніння, устаткуві-, за- 
безпече-, екіп(1р/уві-, спорядже-, (а) облідна- 
ння, устаткбвання, вгіряд. 

ОСНОВА (схилу) спід, фе біза, грунт, підстіва 
[на -ве на бізі, на ґрунті, на підстіві]. 

ОСНОВАНИЕ з. тло, (гори) підбшва, (мотив) 
причйна [на какбм -ии з якбї причйни /ріції/, 
на якому пріві, а то (ж) чому так?]; до -ия до 
грунту /пня, цурки/, фР до дна, /знищитиІ геть; 
(не) лишенньїй -ий безпідстівний /небезпідс¬ 
тавний/; нет -ий надіяться /ожидйть/ годі спо- 
дівітися; на непрбчном -ии на піску. 

ОСНОВАТЕЛЬ/НО ок неабияк, (зробити) гар- 
ізд-таки, дббре-такй 
~НЬЕЙ неабйякий, добрячий [д. куш]. 

ОСНОВНОЙ к" візовий, з" підставо-; в -бм за- 
галбм. 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ наріжний, г. засад- 
ничий, засадбвий, (акт) візовий. 
ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ ок засіда. 
ОСНОВЬІВАТЬ засновувати, будуві-, фундуві-, 

(думку) обірунтбву-, опиріти /с-/, (загін) орга- 
нізбвува-, (місто) закладі-, фР ґрунтуві-, базу-; 
—й що /ж" хто/ засновує 0, с-и о., покликаний 
заснуві-, заснбвник, фундйтор, основополож¬ 
ник, уР бітько, пк основоположний, наріж-, у- 
станбвчий, г. засаднії-, рк заснбв-; 
ОСНОВАТЬ ок зафундувіти 0; 
ОСНОВИ® АТЬСЯ 1. ОБОСНОВЬШАТЬСЯ, 
2. ірунтувітися, базу: 0; о. на чем /на фіктах/ 
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виходити з чого /з фактів/, спиратися на що /на 
факти/; ни на чем не о. не мати підстави; 
-йся/-ьій закладаний, заснбвува-, фундб-, будб-, 
грунтб-, обгрунтбву-, базб-, пк опертий /с-/; 
ОСНбВАШШЙ заснований, спертий /о-/ 0. 

ОСОБА: вьісокопоставленная /важная/ о. дос¬ 
тойник, Г персона грата. 

ОСОБЕННО фР зокрема, (а) надто [о. дЄти з. 
/(а) н./ діти], аж такий [нет о. резких отлйчий 
нема аж -йх різких відмінностей], (з пк) най- [о. 
заметньїй найпомітніший]; а о., а найпгіче; 
ОСОБЕННЬІЙ специфічний, фР велйкий [без 
-ьіх усгілий без -их зусиль], ж? аж такий. 

ОСОБЕННОСТЬ особливість; 
ОСОБЕННОСТИ специфіка. 

ОСОБО о* надзвичайно, дуже, фР надто [в о. 
крупних размерах у н. великих розмірах]; о. 
опасньїй /ва'жньїй/ дуже /надто/ небезпечний 
/важливий/; 
ОСОБЬШ (відділ) спеціальний; -ой порбдьі н1 
ще той [плут -ой п. ще той дурисвіт]. 

ОСОБЬ ок індивід. 
ОСОВРЕМЕНИВАТЬ усучаснювати /усучасни-/. 
ОСОЗНАВАТЬ усвідбмлювати, бу- свідомим чо¬ 
го, бра- втямкгі, о. осяга- рбзумом, здава- собі 
справу з чого, (силу) відчува-, ок. лови- себе на 
думці, ± ОСМЬІСЛИВАТЬ; 
—й що Ім“ хто/ усвідбмлює 0, с-и у., 3-Й усвідб- 
ми-, пк свідбмий чого, для усвідбмлення + ос- 
мьісливающий; 
-йся/-ьій усвідбмлюваний + осмьісливаемьій; 
ОСОЗНАТЬ збагнути, ок утями- 0, © дійтй до 
тями кому [-йл кто дійшлб до тями кому\. 

ОСПА: ветряная о. к. вітрівка. 
ОСПАРИВАТЬ заперечувати, (думку) не визна- 
ва-, поборю-, оспбрю-, (в суді) позива-, (приз) 
борбтися за, фР спербча- /змага-/ з ким/за що; о. 
мнение чье опонувати кому; о. их право не ви- 
знава- їхнього права, змагатися за право з їми; 
—й що /м" хто/ не визнає 0, с-и з., незгодний вгі- 
зна-, р-й заперЄчи-, борбць, невизнавЄць, дис¬ 
путант, учасник диспуту /змагань/, пк запереч¬ 
ливий + %; -й мнение опонЄнт; -й первенство 
борЄць за першість; 
-йся/-ьш заперечуваний, невизна-, поббрю-, пк 
/- майно/ спірний, оспбрений; 
ОСПОРИТЬ: -ймьій = -ьій, фР сумнівний. 

ОСРЕДНЯТЬ кР усерЄдн/ювати; 
—й що /м" хто/ ~ює, с-и у., з-й усередни-, зай¬ 
нятий усередненням, пк = %, к. пересічний; 
-ьш усереднюваний. 
ОСРЕДНЕННЬШ усереднений, к. пересічний. 

ОСТАВАТЬСЯ /за/лишбтися, фР мати [что мне 
оставалось являть що я мав робити], 6а по¬ 
зоставатися, пф і ділі [я -аюсь лйдером я і д. 
лідер]; о. без измєнЄний не зазнавати змін; о. 

без нот п. ніг не чу-; о. без послЄдствий не ма- 
наслідків; о. в живьіх вижива- /пере-/; о. в не- 
вЄдєнии относйтельно чего нічбго не знати 
про що; о. верньїм себе не схбди- зі своєї до¬ 
роги; о. мертвой буквой лишатися на папері; 
о. при своЄм /осббом/ мнЄнни стояти й далі на 
своєму, триматися й далі свбгб; о. при свойх 
интерЄсах не зазнавати втрат; о. самим соббй 
не міня- себЄ; -ется фР (0 звуку) [факт -ется 
фактом, что... факт (0 звуку) фактом, що...]; -ет¬ 
ся загадкой (в кінці мови) хто ж то знає? [по- 
чему мьі? -ется з. чому ми? - х. ж то з.?]; ни¬ 
чегб не -ется нема иншої ради; ничегб не -а- 
лось не мав чого робити, не мав гіншої ради; 
ничегб не -алось, крбме как не булб иншої 
ради, як; тблько и -ется одна рада; бьіл и 
остается /останется/ був і є /буде/; 
-йся залгішений, покгінутий, © залгішЄнець, о- 
станець, © і далі [-я в силе і далі чинний], пк 
залишковий, оК вічний [-я в дураках вічний ду¬ 
рень]; -я без измєнЄний не змінюваний, не- 
змін-; -я в накладе завжди з прбграшем; -я в 
невЄдении і далі без жодної гадки; -я верньїм 
себЄ не зрадливий, і далі на старих позиціях; -я 
на мЄсте і далі на місці; -я под вопрбсом і далі 
нерозв’язаний /під сумнівом/; -я /-авшийся/ 
при свобм мнЄнни упертий на своєму; 

ОСТАТЬСЯ лишгітися 0, г. о стати; о. без нот 
п. відбіга- нбги; о. безнаказанньїм вгій- сухим 
з води, омину- кйру, унйкну- кари /покарання/; 
о. без ответа /послЄдствий/ повисну- в повітрі; 
о. в дев^к/ах лишитися дівкою, ф'р на висадки 
зіста-; о. в дураках пошгі- в дурні; о. вне поля 
зрЄния липні- за кідром; о. в однбй рубашке 
лиши- майже гблим; о. в па'мяти потбмства 
лишііти по собі слід; о. дблжньїм /в долгу/ за¬ 
вини- /заборгував кому; о. навеки фР завікуві-; 
о. на вьісоте положення сР утргіма- планку; о. 
незамеченньїм ковзну- повз увагу; о. не у дел 
опинитися за бортбм; о. ни с чем /с нбсом, на 
боба'х, при пйковом интересе/ гарбуза /дулю з 
міком/ з’їсти, дісті- бблизня, вхопи- шилом по¬ 
токи, відійти з нбсом, випусти- рака з рбта; о. у 
разбитого корьіта лишгітися з нбсом; о. чист¬ 
им вийти сухйм з води; не о. в долгу /дблжн- 
им/ віддячи-; не о. в востбрге не вияви- захоп¬ 
лення; не о. незамеченньїм не втекти ока; сле- 
дб не -нется /-ось/ сліду не остане /-ало/; -лось 
одно воспоминание сама згадка лишилася; не 
-лось и следа і сліду /знаку/ нема /не стіл о/; 
-вшийся позосталий, залгішений, залишкбвий, 
гР тепбр (уже) [-я без рубашки т. у. гблий як 
б^бон]; -я без крбва тепер бездбмний; -я в ду¬ 
раках пошитий у дурні, залишений дурнем; -я 
в живьіх пережгівець, виживаха; -я мертвой 
буквой живгій лише на папері; -я на бобгіх /с 
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носом, у разбитого корьіта, при Псковом ин- 
терісе/ залишений ні з чим, © з’ївши бблизня; 
-я самим соббй і ділі, якій був, © не змінивши 
себе. 

ОСТАВЛЯТЬ (з%)лишати /по-, об-/, кгіда-, по¬ 
киді-, з. опускі-, (не чіпати) не руха-, (у спа¬ 
док) відпгісува-; о. без вниміния что закриві- 
бчі на, легковіжи-, в. шпові- на; о. без отвіта 
не відповіді-; о. без послідствий /без удовлет- 
ворения/ не задовольні-; о. в живьіх лиша- 
живгім; о. в стороні лиші- на боці, помині-; о. 
в наслідство відпгісува-, залиші- у спідок; о. 
за соббй право застерігі- собі пріво; о. след 
ьсліс- печіть; не о. © і ділі [не о. в покбе і д. 
турбуві-]; не о. без послідствий не гліди- по 
голівці; не о. своій милостью мі- у своїй опіці 
[да не -ит Вас Госпбдь с. м. хай Всевгішній 
міє Вас у с. о.]; не о. равнодушньїм розворушу¬ 
вати кого-, не о. сомнений розвіювати сумніви; 
зто -гіет желать лучшего це далеко не найкрі- 
щий варіянт, це змушує бажіти кріщого; 
—й що їм" хто/ лиші 0, с-и к., з-й покгіну-, зм-й 
/з метбю/ залйшгі-; -й без послідствий незгод¬ 
ний задовольнгі-; -й в дураках р-й пошгі- в ду¬ 
рні; -й в стороні © лишгівши на ббці; -й в те- 
ни звгіклий лишати в тіні; -й желать лучшего 
далеко не найкріщий, ще недосконілий; -й по- 
задгі себгі з-й /р-й/ вгіпереди-; -й след © лишгів¬ 
ши слід; не -й в покбе турбуючи й ділі; не -й 
сомніний з-й розвія- сумніви; 
-ьій що йогб лишіють, кгіданий, залйша-, залгі- 
ше- 0, (- майно) відпгісува-; 
ОСТАВИТЬ позостівити 0, (тавро) вгікарбу- 
ва-, (кого) відцуратися, відсахнУ-; о. без вий¬ 
мання /гіо/збути неувігою, обмину- своєю ува¬ 
гою; о. без рассмотріния не розгляді-; о. при 
пгіковом интерісе/на бобіх/ лишгі- ні з чим; о. 
след закарбувітися; о. позад я п. перевершити; 
-авь! лишгі!, (не чіпай) не руш!; -авь всякую 
надіжду ф. пишгі пропало; -авь надіжду всяк, 
сюді входящий облгіш надію, хто сюдгі всту- 
піє; -им зто в стороні фР мінше про це; 
-впшй 0; -й в дуракіх © поплівши в дурні; -й 
в одній рубашке лишгівши в одній сорочці; -й 
с носом, лишгівши ні з чим; не -й кімня на 
камне зруйнувівши до грунту. 

ОСТАЛЬНОЙ: -ая часть рішта; всі -бе рішта, 
усі інше; все -ое врімя /все -ме діньги/ реш¬ 
ту часу /грошей/; (я) в -бм (а) поза тгім. 

ОСТАНХВЛИВАТЬ зупиняти /с-, при-, (мовця) 
пере-, перебив і-/, (увагу на чому) приверті- /з-/, 
зосеріджува-; о. взглядьі на чем лйпну- очгіма 
до чого-, о. кровотечіние тамуві- кров; 
—й що /V хто/ спині 0, звгіклий -ти, з-й спингі-, 
(річ) стопор, Ідо авто! автостбпор, пк стопор¬ 
ний, зупгін-, гальмівнгій, блокувіль-, тамувіль- 

+ %, для зупгінення, ск -спгінний [-Й кровь 
кровоспгінний], стоп- [-Й кран стоп-крін]; -й 
взгляд на з очгіма, уп’йтими на; -й внимание 
зосередгівши увігу; -й кровь /кровотечіние/ 
тамучий, з-й спингіти кров, кровоспгінний; -й 
свой вьібор на спингівшися на; 
-мй зупгінюваний /при-, с-, пере-/, перебгі-, зо¬ 
середжу- 0; 
ОСТАНОВЙТЬ: о. свой вмбор на чем вгіб- 
рати що; о. глаза /взгляд/ на чем зачепитися б- 
ком за що [ні на чім и глаз о. немі за що й б. 
з.]; о. развгітие о. прибгіти у цвітУ; 
♦♦♦СЯ спинітися б, /при/ставати, фР зависі-, 
(табором) отаборюватися, (на темі) торкі- чо¬ 
го, приділяти увігу чому, (на малому) задово¬ 
льнятися чим, (за графіком) міти зупгінку; (не) 
о. на достигнутом (не) спочивіти на ліврах; 
не о. ни піред чем ітгі в огонь і воду /ва-бінк/; 
-йся 1. = -ьій + с-и зупинітеся, зм-й зупингі-, 
(на темі) приділгівши увагу чому, 2. що стає б, 
звгіклий спинятися, гість, о. із зУпгінкою; -я в 
гостинице звгіклий спині- в готелі; -я на со- 
бьїгиях © торкіючися подій; 
ОСТАНОВИТЬСЯ пристінути, (табором) ок- 
ошгітися б, зг опингі-, (- дощ) г. устіти, (на чім /- 
очі/) спочгі-, (перед чим) упертися у що; -гілея 
на полуслбве кто слові застрягли в гбрлі кому; 
врімя -гілось час загубгів крок; -гісь, мгновени- 
е! спингіся, мить неспгінна!, спингіся, лет часу!; 
-вшийся (рушій) застбпорений, (час) завгіслий. 

ОСТАНОВКА ок перестінок; о. за чем за чим ді¬ 
ло стіло; о. по трібованию зУпгінка на прохін- 
ня; за німи -ки не бУдет за німи діло не стіне. 

ОСТАНОВОЧНЬІЙ: о. пункт перестінок. 
ОСТАТОК: без -ка без решти, все чгісто /цілк- 
бм/, усе як є, до кргіхти; 
ОСТАТКИ ок неліквіди, ф. вгішкребки; о. слі¬ 
дки на дні найсолбдше; о. потерпівшего кру- 
шіние судна рбзбиток. 

ОСТЕВИДНЬШ остювітий, остякуві-. 
ОСТЕПЕВІЯТЬСЯ поважніти, статечні-, о. дохо¬ 
ди- /до/ розуму, брітися за рбзум, огбвтува- + 
ОБРАЗУМЛИВАТЬСЯ; 
-йся щоріз статечніший /розсудливі-, урівнові- 
жені-/; 
ОСТЕПЕНЙТЬСЯ осієтеся б, набрі- розуму, 
прийтгі до глу-зду. 

ОСТЕРЕГАТЬ/-й > ПРЕДОСТЕРЕГАТЬ/-й; 
—й = предостерігающий + с* остерігій-погляд. 
♦♦♦СЯ остерігітися, стерегггі-. начуві-, не дрі- 
міти, не спі-, пильнуві-, бу- на сторожі, г. вис- 
терігітися, сокотгі-, мі- на вічності; -гіясь на- 
встброжкгі; 
-йся насторожений, п° начуванний. 

ОСТОЛОП г. тумін. 
ОСТОРОЖНИЧАТЬ оглядітися на зідні колі- 
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са, держа- берега; 
--Й дуже обережний, обережний що аж /ну/, з 
оглядом на задні колеса. 

ОСТОРОЖНО (без поспіху) помалу, поволі, по¬ 
тихеньку /помалі-/ 

ОСТОРОЖНОСТЬ: крайняя о. котяча обереж¬ 
ність. 

ОСТОЧЕРТЕТЬ дк остобісіти, о. сиді- в печін¬ 
ках, засіс- в печінки. 

ОСТРАСТКА: для -ки на пострах. 
ОСТРИГАТЬ/-ающий/ся] > СТРИЧЬ/СЯ/. 
ОСТРИЕ т. (частина деталі) шпеник. 
ОСТРЙТЬ (ніж) гострити, точи-, загбстрюва-, 
заточу-, (язиком) жартувати, сипа- жартами 
/дотеп-/, ± ОСТРОСЛОВИТЬ; 
—й 1. заостряющий, 2. що їм" хто/ жартує 0, с-и 
ж., р-й зажар-, гострий на язик, меткий до жар¬ 
тів, жартун, жартівник, сміхун, дотепник, хох- 
мач, скализуб + ОСТРЯК, пк жартівливий; 
-йся = заостряющийся. 

ОСТРО- гостро- [гострозубий], супер- [суперде- 
фіцйтний], © дуже [дуже дефіцйтний]. 

ОСТРОКОНЕЧНЬІЙ гострякувйтий, шпичаку-, 
шпичастий, шпиля-, стрімча-, стрільча-, (- ку¬ 
лю) загострений, (- будову) гостроверхий. 

ОСТРОСЛбВ ф. хохмач + острящий2. 
ОСТРОСЛОВИТЬ сипати дотепи, скализуби-, 

смішки строї-; 
—й = острящий. 

ОСТРОУМНЬЕЙ о" гострслбвий, гостроязйкий. 
ОСТРЬІЙ (біль) пекучий, (зір) брлій, (диспут) на¬ 
пружений, (брак) величез-. 

ОСТРЯК дотепник, жартун, жартівнгік, сміх/от]- 
ун, о. гострий на язик, мастак на дотепи, о" гос¬ 
трослов, і —> острящий2. 

ОСТУЖАТЬ студйти, холоди-, вихолодж/ува-, ± 
ОХЛАЖДАТЬ; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и ХОЛОДИТИ, 3-Й вихо¬ 
лоди-, охолбджувач /ви-/, п" остудливий + % 
+/± охлаждающий; 
-мй охолоджуваний /ви-/; 
ОСТУДИТЬ прохолодйги 0. 

ОСТУПАТЬСЯ спотикатися, п. помиля-; 
-йся 1. що /V' хто/ спотикається 0, звйклий 
спотикатися, спотикййло + спотьїкающийся, 
2. = ошибающийся; 
ОСТУПИТЬСЯ зашпортатися, окґ вступи-; 
-вшийся зашпОртаний, 0. 

ОСТМВАТЬ холОнути, стигну-, оститі-, вихоло¬ 
джуватися, (у печі) вичахйти; 
--й що холОне 0, холОнучий, напіввйхололий, 
вихолоджуваний, щораз холодніший; 
ОСТЬІТЬ і ОСТЬІНУТЬ вйхолонути, вичах¬ 
ну- 0, (пересердитись) перекипі-; 
-вший вгіхололий /о-, про-/, простгіг-, вичах-, 0. 

ОСУЖДАТЬ засаджувати /о-/, суди-, гуди-, огу- 

джува-; 
—й що їм" хто/ судить 0, звиклий гидити, огуд¬ 
ник, п° судйтель, с. суд дя, пк осудливий /за-/, 
пересуд-, огудний, огудливий; -ще осудливо, 0- 
гудли-, з Осудом; 
ОСУЖДЙН: о. к 5-ти годам засуджений на 5 р. 
-йся/-ьій засаджуваний /о-/, огуджу-. 

ОСУЖДЕНИЕ (судове) засуд; достойний -ия 
вартий Осуду /за-/. 

ОСУНУТЬСЯ > СОВАТЬСЯ. 
ОСУШАТЬ висушувати, (чарку) вихиля'-, о. сле- 
зьі обтира- /спиня-, висушува-/ сльОзи; 
—й що їм" хто/ висушує 0, с-и в., поклйканий 
/з-й, зг-й/ вгісуши-, п" осушувальний, осушний 
+ %; -й слезьі розрадник, заговОрювач сліз, © 
обтираючи сльОзи; 
-йся/чьій висушуваний /о-/, (- чарку) вихшпов- 
а-, (- сльози) обтира-, п" висушнгій /о-/, с* -су- 
шний [самоосушающийся самосушний]; 
ОСУШИТЬ (чарку) дмухнути; 0. 

ОСУШНбЙ: -ая мель обмілина. 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ: реальнеє о. втілення (в 
життя]. 

ОСУЩЕСТВЛЙТЬ здійснювати, викОну-. спра¬ 
вджу-, реалізу- /втілю- (в життя], перевОдити в 
діло /в життя/, докОнувати/ що, г. до здійснення 
[не до з.]; о. контроль /обработку, руковОдств- 
о +/, контролювати /обробля-, керува- +/; о. не- 
осуществймое о. натята- шкурку на кисіль; о. 
псрідничество бу- посередником, факторувй-; 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ здійснюватися, ф. ітй, 
як по маслу 0; не о. (- плям) лишатися на папері; 
—й що їм" хто/ реалізує 0, для здійснення, зай¬ 
нятий -ям, с-и р., покликаний здійснй-, здійс¬ 
нювач, реалізатор, виконавець, пк виконавчий, 
реалізаційний + %, п?к для чого [-й надзбр для 
нагляду]; -й контроль контролер, контрольний, 
для контролю; 
-йся/-ьій здійснюваний, викбну-, реалізбву-, 
втілю- (в життя], справджу-; -мй под бая'н під- 
баянний; 
ОСУЩЕСТВЙТЬ г. поповнити, перевеслі [о. 
контроль п. контроль, проковпролювати]; 
-йммй здійсненний, легко здійснюва- 0; 
-ймо можна здійсшіти [зто -ймо це м. з.]. 

ОСЦИЛЛЙРОВАТЬ ф‘ осцилювати; 
--Й з-й до осциляції, осцилятор, п" осцилювіпь- 
ний, осциляцій-, осцилятор-, вібрацій-; ± КО- 
ЛЕБАТЬСЯ. 

ОСЧАСЛЙВЛИВАТЬ щаслгівиги, обсипа- лас¬ 
ками /мйлостями/, з. щастй- [пусть Бог -вит 
Вас хай Бог щастйть Вас]; 
ОСЧАСТЛЙВИТЬ облагодіяти, ± БЛАГОДЕ- 
ТЕЛЬСТВОВАТЬ. 

ОСЬШАТЬ сипати, обсипа- /за-/, обтрушува-, 
обсіва-, обсіюва-, обкида- /за-/; о. насмішками 
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брі- /підійма-/ на глузи, здійма- на глум; 
~й що /м" хто/ обсипі 0, с-и обсипати, р-й /з-й/ 
обсйпа-, сипаль, обсипайло, пк сипучий, обсипу- 
щий + %, для обсипання, © обсипаючи; -й бра¬ 
нню = ругающий; -й вопрбсами з безліччю 
питань до; -й ласками = благодетельствующ- 
ий; -й насмішками = насмехающийся; -й по- 
дарками © обсипаючи дарами; -й поцелуями 
вкриваючи поцілунками, цілуй-без-кінця; 
♦♦♦СЯ обсипатися 0, (- ґрунт) обсува-, обва¬ 
лю-; 
-йся/-ьій обсипаний, обсйпува-, обтрушув-, об- 
сіюв-, закиданий /роз-/, о. от-от уже осйпа-, -я 
обсува-, обвалюва-, (- зерно) текучий; 
ОСИПАТЬСЯ (- фарбу) ок облушпитися; 0; 
-вший/ся/ 0; -я осгіпаний, облушпле- 0. 

ОСЯЗАТЕЛЬНО (як) /нав/пбмацки /ббм-/, на 
дотик, (відчути) шкірою, пальцями, дотиком; 
ОСЯЗАТЕЛЬНЬІЙ ф? набчний, © на дбтик 
[-ос познание пізнання на д.]. 

ОСЯЗАТЬ мацати, промацува-, відчуві- дотик¬ 
ом /на дбтик, діткнувши/, ма- чулість у пучках; 
о. душбй сприйма- душею; 
—й що /м" хто/ відчуві на дбтик 0, с-и п., з-й від- 
чу- на д., пк чулий у пучках; ± воспринимаю- 
щий, щупаю-; 
-ьій відчуваний на дбтик, ф/1 зргімий, очевид¬ 
ний, реаль-, яв-, набч-; 
-мо дбтиком, зрймо, очевгідно, наочно. 

ОТ (- ліки, засіб) проти [лекарство от грйппа 
ліки прбти грипи /грипу/]; о. всегб зтого аж 
[Зевс аж застогнав]; о. чегб (сталося) з чого, 
(ліки) прбти чбго; о. чоловіка (тата) з особи, 
від душі; єсть от чегб є з чбго. 

ОТАБОРИТЬСЯ дк ок розтаборитися. 
ОТАШШВАНИЕ бпал. 
ОТАПЛИВАТЬ опалювати, огрівати; 

—й що їм" хто/ опілює 0, зайнятий бпалом, с-и 
о., з-й огрі-, грубник, опалювач, пічкур, коче¬ 
гар, пк = %; 
-ЙСЯ/-Б1Й опалюваний, огрі-, «''огрівнйй. 

ОТБАВЛЙТЬ надбир/ати, гі° відніма-, (воду) 
відливі-, (пісок) віденці-; хоть -яй хоч залий¬ 
ся, хоч лопатою греби; 
—й що /мн хто/ ~а 0, звиклий надбирати, зм-й 
надібра-, пк = %; 
-ьій відбавлюваний, відли-, відсипаний, над- 
бйра-. 

ОТБЕЛИВАТЬ вибілювати; 
—й що /м11 хто/ вибілює, с-и вибілювати, з-й ви¬ 
біли-, пк вибілювальний, білгбщий; 
-йся/-ьій вибілюваний. 

ОТБИВАТЬ відбивати І (такт) ви-/, (косу) кле¬ 
на-, вшсліпува-; о. желание /охоту/ (словом) від- 
раджува- /знеохочу-/; о. шаг карбувати крок; 
—й що /мИ хто/ відбиві +, с-и відбивати, при¬ 

значений відбгі-, для відбитті, зайнятий -ям, 
клепальник, відбивач, пк відбивальний, клепі-, 
відбивний, відбивущий; -й желание /охоту/ від- 
раджувач, знеохочу-, пк відрадливий, знео-хбт- 
ли-; -й такт що вибива такт; -й хлеб з-й відбй- 
ти хліб; -й шаг © карбуючи крок; 
ОТБЙТЬ (дівчину) перекохіти; о. желание /о- 
хбту/ о. кину- прйском, знеохоти-; 
ОТБИВАТЬСЯ відбиватися 0, щосили опина-, 
(від своїх) відбігати; (від дому) > ОТБИТЬСЯ; 
-йся/-ьш відбиваний, кліп-, виклепув-, пк відби¬ 
вшій; -я от рук дедалі неслухняніший; -я рука- 
ми и ногами зм-й відбиватися руками й нога-; 
ОТБИТЬСЯ: о. от чего вибитися з, фд відбігти 
чого [о. от рук в. рук]; о. от дома відцуратися 
/не держа-/ хіти /дому/; о. от свойх загуби- від 
своїх; 
-вшийся от дома переставши держітися хіти; 
-я от свойх загублений від своїх. 

ОТБИРАТЬ (у кого) забиріти /від- кому, (з ку¬ 
пи) над-, до-/; 
-й 1. забирающий, 2. що /м“ хто/ добирі 0, с-и 
/звиклий/ д., покликаний добрі-, зайнятий до¬ 
бором, пк відббрчий, відбирущий, /процес/ ви- 
біркбвий, селектгівний; 
♦♦♦СЯ відбиратися 0; -лось /-лись/ відбирано; 
-йся/-ьій 1. забираний, 2. /до-, ви-, від-, над-/, 
пк відбірний; 
ОТОБРАТЬ: -а'ло речь заціпило кому. 

ОТБОЙ (тривоги) відклик, вй вечірня зоря, фр 
відгін [нет -оя немі -бну]; рв отббя г. © відтри- 
вбжний /відклич-/ [сигнал -бя відтривбжний 
/відклйч-/ сигнал]. 

ОТБСІРКА вибірка. 
ОТБОРОЧНЬІЙ селективний, вибірковий. 
ОТБОРЩИК добиріч /від-/. 
ОТБОЯРИВАТЬСЯ відкаріскуватися, викручу- 
ва- /від-/, відмагі-, відпек/ува-; 
-йся що /м“ хто/ -ується 0, звиклий /схильний, 
с-и/ відпекуватися, р-й відпека-, відпекуваний 0; 
ОТБОЯРИТЬ з. відкаріскати; 
ОТБОЯРИТЬСЯ відпіртися, здйха- 0. 

ОТБРАКОВКА вибірка. 
ОТБРАКОВЬІВАТЬ вибиріти /від-/, вибракбву- 
ва- /від-/; 
—й що /ж" хто/ вибирі 0, с-и в., р-й вибра-, зій- 
нятий вгібіркою, для вйбірки, пк вибірковий, ви- 
бракбвчий + отбярающий2; 
-йся/-ьій вибираний, вибракбвува-. 

ОТБРАСЬІВАТЬ відкидіти, (сумнів) облиші-, 
(сніг) відгорті-; 
—й що /м“ хто/ відкиді 0, с-и в., з-й відкйну- 
/відкгіда-/, пк відгортільний + %, для відкидін- 
ня; -й сомнения з-й облишити сумніви; 
-йся/-ьій відкйданий, відгбрта-, пк відкиднйй. 

ОТБРОСЬІ мн ок відпадки, пбкидища, г. відмети 
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[о. человйчества в. всіх народів], (фабричні) 
рештки, од невжиток. 

ОТБУ КСИРОВ ЬІВ АТЬ букеир/увіти /дк від-/; ± 
БУКСИРОВАТЬ; 
—й що ~ує +, с-и б., р-й відбуксирува- зайнятий 
буксируванням, буксир, пк буксирбвчий + %; 
-ЙСЯ/-МЙ буксирований, відбуксирбву-. 

ОТБЬІВАТЬ (службу) відбувати, (кару) терні-, 
зноси-, ф. відбехкува-, віддубасюва-; (свято) 
справді-, (нараду) мі-; (куди) (ви/руша-, вихо¬ 
ди-, виїжджа- /від-/, виїзди- /від-/, /водоюІ від- 
чілюва-, відпливі-; о. очередь відбува- чергу; 
—й 1. що !мИ хто/ відбува, с-и в., покликаний 
відбу-, відбувайло, гР тепер [-й срок т. ув’язне¬ 
ний], 2. що відходить б, с-и рушйти, готовий у 
дорогу/вгіруши-/, (водою) відчалюваний, пк від- 
хіднгій; -й наказание засуджений, в’язень, теп¬ 
ер в ув’язненні; 
-мй 1. відбуваний, відбехк-; 2. отбьівающий2; 
ОТБЬІТЬ п° вибути, (кару) відтарабани-, відбу- 
ха-, відбехка- 0; о., как гроза відгримі-; о. слу¬ 
жбу /ярмарку +/ відслужгі- /від’ярмаркува- +/; 
-вший 0; 
ОТБЬІТЬІЙ відбутий /пере-/, відбехканий 0. 

ОТБЬІТИЕ: по отбьітии 1. відбувши, 2. (куди) 
вирушивши. 

ОТВАЖИВАТЬ віднаджувати /-ваблю-, -учу-/; 
—й що /м“ хто/ віднаджує 0, с-и в., з-й віднади-, 
відніджувач, відваблю-, пк рк відгадливий + %; 
ОТВАДИТЬ відшгіти, відвіби-, о. да- одкоші 0; 
♦♦♦СЯ1 віднаджуватися 0; 
-йся‘/-ьій віднаджуваний, відваблю-, відучу-. 

ОТВАЖИВАТЬСЯ2: -йся2 = осмеливающийся. 
ОТВАЖНИЙ відважний, хорббрий, сміливий; 
ОТВАЖНЕЙШИЙ якнайвідважн(іщ)ий /-хо- 
рббр/іщ)ий/, презавзятий, хоробркіщий. 

ОТВАЛ: до -ла «‘ до оскоми, до наситу. 
ОТВАЛИВАТЬ відвалювати, відкиді-, відгорта-, 
м° відчалюва-, відплива-, (куш) щиро края-; 
--й що /м" хто/ відвалює 0, с-и /звиклий/ відва¬ 
лювати, р-й відвали-, пк відваяювальний + %; 
ОТВАЛЙТЬ (куш) щиро відкраяти; 0; 
♦♦♦СЯ: руки -ются у кого відбирає руки кому, 
-йся/-ьій відвалюваний, відкид-, відгбрт-, кра¬ 
яний, відкраюва-; -ьій відчалюва-, відплива-; 
ОТВАЛЙТЬСЯ (- ніс) відлетіти; 0; 
-вший/ся/ 0; -я відлетілий. 

ОТВАР ок вгівар. 
ОТВАРИВАТЬ вивар/ювати /від-/; 

—й що /м" хто/ ~ює б, звйюшй /с-и/ в., р-й вгі- 
вари-, виварювач, пк т. відварювальний + %; 
-йся/-ьій виварюваний /від-/, пк виварнгій /від-/. 

ОТВЙДЬІВАТЬ куштувати, зажива- /спо-/, куш- 
а-, призволитися, живй-, фР зазнавати; 
—й що Іми хто/ куштує б, охочий скуштувати, с- 
и куштува-; 

-ьій куштований, зажй- /спо-/, зазна-; 
ОТВЕДАТЬ: о. кулакбв скуштувати бебехів; 
-вший 0. 

ОТВЕРГАТЬ відкидати, відхиля-, не прийма- 
/визнава-, схвалю-/, заперечу-, нехту- що, (чу¬ 
же тіло) м“ відторгати, не суміщатися з чим, 
(кого) давати одкоша' кому, погбрджува- ким; 
—й що /мн хто/ відкида б, с-и в., зм-й /готовий, 
р-й/ відкину-, незгодний прийня-, невизнавбць, 
пк той, що їм" ті, хто/ проти чого; -й требоваие 
© відхиляючи вимогу, 
-йся/-ьій відкиданий, заперечув-, нехтув-, погб- 
рджув-, відхилюв-, відгбрг-, несумісний з чим; 
ОТВЕРГНУТЬ ф. (жениха) відділити, відши-, 
відрину-, да- гарбуза; 0; 
ОТВЕРГНУТЬІЙ відторгнутий, р. відцураний; 
о. и осужденньїй (твір) затбптаний; 
ОЇВЕРЖЕННЬІЙ (нарід) упосліджений, г. 
спроневіре-, © покинутий, відчужений, погбр- 
дже-, послідже-, знікчемле-,р. споневаже-, най- 
послідущий, я' ізгой, пірія, пісинок дблі, о. хто 
в Бога теля з’їв, останній у Ббга, ц. окаянний, о- 
каянець. 

ОТВЕРДЕВАТЬ тужавіти, твердну-; 
—й що тужавіє, щораз твердіший, с-и тужавіти, 
з-й стужаві-, вже майже /от-бт уже/ твердий, 
напівстужавілий; 
-вший затвердлий /с-/, затвердь, стужаві-, 0. 

ОТВЕРЗАТЬ (уста) розціплювати, відкрива- 
/роз-/,У’ отверза-; 
—й що отверза 0, с-и р., р-й розціпй-; -й усті з 
отверстими устами, розкргівши /розціпив-/ усті. 

ОТВЕРСТИЕ (лазівка) пролаз. 
ОТВЕРТКА г. шруботяг. 
ОТВЕРТЬІВАТЬ відвертіти, відкручува- /с-/, ві- 
двірчу-, відгортіти, відкбчува-, фукав) відкіч- 
у-, закісу-; 
—й що їм" хто/ відкручує 0, с-и відкручувати, р- 
й /з-й/ відкрути-, відкручував 0, пк= %; 
ОТВЕРНУТЬ: -вший 0; 
♦♦♦СЯ1 Ідк ОТВЕРНУТЬСЯ/ відвертітися б; 
-йся1/-ьій відкручуваний, /с-/, відвірчу-, відко¬ 
чу-, закісу-, закбчу-, відкйданий, відгорта-, пк 
закбтистий; 
♦♦♦СЯ2 /дк ОТВЕРТЕТЬСЯ/ викручуватися, 
відкаріскува-, виплугува-, вимбту-, виходити су- 
хйм з води; 
-йся2 що /м" хто/ викручується б, звиклий ви¬ 
кручуватися, з-й викрути-, в’юн, крутихвіст, ± 
отбояривающийся. 

ОТВЕС (прилад) ок (пробний/ шнур. 
ОТВЕСНО ок сторч, нівсторч; 
ОТВЕСНЬІЙ ок крутопідний. 

ОТВЕТ ок реікція; пйсьменньїй о. відпис; в о. 
як відповідь, (на запит) © відповідіючи; ни 
-та ни привета ні гуку ні відгуку. 
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ОТВЕТВЛЕНИЕ ок рукав. 
ОТВЕТВЛЯТЬ відгалужувати, рк паростити; 

-й що !мн хто/ відгалужує 0, с- в., з-й відгалузи-, 
пк відгалузливий, паростильний + %, к" відгалу- 
зшій; 
♦♦♦СЯ пароститися, розгалужува- 0; 
-йся/-ьій відгалужуваний 9, пк паростковий. 

ОТВЙТНЬІЙ (- атаку) зворбтні[и]й, (вогонь) 
відплітнйй, к" відповідний; о. удар контрудар; 
-ая нота д” нбта-відпис, відписна нота; -ое пи- 
сьмо' відпис; -ьіе мери відплаті заходи, конт¬ 
рзаходи. 

ОТВЕТСТВЕННЬШ (пост) високий, (редакт¬ 
ор) начальний; бьіть -мм за что о. мати на со¬ 
вісті /своїй голові/ що. 

ОТВЕТЧИК ю. винуватець, я' позваний. 
ОТВЕЧАТЬ відповідати, відказу-, іс відрікати, 

(на письмі) відписува-, (за що) бу- відповідаль¬ 
ним, (чому) задовольни- що, ± СООТВЕТСТВ- 
ОВАТЬ; о. взаймностью з” відвзаємнюва-; о. 
(високим,) требованиям бу- на рівні; о. голов¬ 
уй ручгітися головою, давати голову на відруб; 
о. шепотом відшепбчу-; о. чем на что з" відв- 
заємню- що [о. взглядом на взгляд в. погляд]; 
—й що їм" хто/ відповіда 0, з-й відповісти, звик¬ 
лий відповіла-, відповідач, пк відповідальний, 
відповід-, о. у згоді; -й вкусам сподббний, під 
смак; -й головбй зг-й ручитися головою; -й ду¬ 
ху времени у згоді з духом часу, сучасний; -й 
интересам /требованиям/ з-й задовольнити ін¬ 
тереси /вимоги/; -й письменно відпйсувач, © 
відтісуючи; -й требованиям /услбви-/ відпо¬ 
відний до вимог /умов/; 
ОТВЕТИТЬ У відректгі, (тихо) відщепну-, (рі¬ 
зко) відріза-, (телефоном) віддзвони-, (неохоче) 
відбуркну-, (телеграфом) відтелеграфува-; о. 
взаймностью з" відвзаємни-; 

ОТВЙШИВАТЬ відважувати, & рівня- до шнура; 
—й 1. що /мн хто/ відважує 0, с-и відважувати, 
р-й відважи-, вагар, пк ваговий, вагарський, 2. 
що рівня до ш., с-и р. до ш., для відвішування, 
зайнятий -ям; -й поклбн з низькгім поклоном; 
-й поіцечину тут такії давши ляпаса; 
-йся/-ьій 1. відважуваний, 2. вирівню- до шну¬ 
ра, відвішу-; 
ОТВЕСИТЬ (губу) відкопилити; 0. 

ОТВЙЛИВАТЬ/-ающий > УВИЛИВАТЬ: 
ОТВЙНЧИВАТЬ вщвгінчувати, відкручу-; 

-й що /м“ хто/ відгвинчує 9, зайнятий вщвгін- 
чуванням, відґвйнчувач, зм-й відтвинтйти, © с-и 
відпвйнчува-, пк т. відгвинчувальний + %; 
-ьій відгвинчуваний, відкручу-. 

ОТВИСАТЬ обвисати /від-/, звисати; 
—й що звиса 0, ф1 обвйслий, звйс-. 

ОТВЛЕКАТЬ відвертати, відтяті-, о. забива- ба¬ 
ки, рк відваблю-, (абстрагувати) відривати від 

життя; о. внимание заговорю- зуби; 
—й що /м” хто/ відверті 0, с-и в., з-й відверну-, 
пк відвабливий, відверткйй, відтяжкйй, (- чит- 
во) відпружливий, с* відвернй-, заговоргі-зуби- 
[-й внимйние слух відвернй-увагу чутка, заго- 
ворй-зуби чутка], ма ви відгягбвий, відгяжнгій; 
-й внимание с* відвернй-увагу; 
ОТВЛЕКАТЬСЯ (від чого) відвертатися 0, від- 
хиля-, розпорошувати увагу, залиші- бсторонь 
що, (щоб відпочити) відпружуватися, (від зан¬ 
ять) давіти собі спокій, відверті- свон5 увігу, 
(від теми) відходи-; 
-йся/-ьій відвертаний, відтяг-, відпружув-, від- 
хйлюв-, відрйв- 9; 
ОТВЛЕЧЬСЯ розвіятися, відпружи- 9; о. на 
(якусь мить) відірватися на; 
-ікший/ся/ 0; -я відвернений, відвібле-, відтя¬ 
гне-, відірва-; 
ОТВЛЕЧЕННЬІЙ п. абстріктний, безпредме- 
т-, не конкрег-; (підхід) далекий /відірваний/ від 
житті; (образ) нереіль-, уяв-, (- мислення) тео- 
ретйч-, метафізйч-, непрактгіч-, к" умогляд-. 

ОТВОДЙТЬ1 ндк відводити, відпровіджува-, (у- 
бік) відхилі-, (біду) відверті-, (винувачення) від¬ 
киді-, сг вдсіджува-; о. глазі кому забиві- бі- 
ки, замилюва- очі, ману пускі- на кого; о. душу 
виливі- душу /серце/, спочиві- душею; о. роль 
признані- /приділя-, готуві-/ рблю /роль/; 
—й що /м" хто/ відвідать 9, с-и в., покшіканий 
відвестгі, зійнятий відводом, відвіднгік, рк (від)- 
водій, пк т. відвіднйй, відводбвий, для відводу 
/відвідення/; -й глазі окозамйювач; -й душу р-й 
вйлити душу /спочй- душею/; -й мьісли з-й 
відверну- думкй; -й обвинение відквдіч вину- 
вічення; -й роль р-й приділй- роль /-лю/; -й 
удір © відвівши удір; 
-йся/-имьій відвбджуваний, відпроваджу-, від- 
хгілю-, відкиданий, відверт-, приділюва- 9; 
ОТВЕСТЙ: о. душу (не стриматися) діти се¬ 
рцю волю, (гнівно) вйкипі-, (у спокої) відпочй- 
душею; о. місто ді- місце; Бог отвел Бог мй- 
лував. 

ОТВОДЙТЬ2 д" відводити. 
ОТВОЕВЬШАТЬ відвойовувати, виборю-; 

—й що /мн хто/ виббрює 9, с-и виббрювати, го- 
тбвий вйборо-, виббрювач, пк виббрчий + %; 
-йся/-ьій виборюваний, відвойбву-. 

ОТВОЗЙТЬ1 ндк відвбзити; 
—й що !мИ хто/ відвбзить, з-й відвЄзтй, звгіюіий 
/с-и/ відвбзи-, візнйк, (від)возій, пк відвозбвйй; 
-ЙСЯ/-ЙММЙ відвбжуваний; 
ОТВОЗЙТЬ2 дк відвозйти, (дати бобу) відлуп- 
цюві-, відцубіси-, відчухрі-, відцухопЄли-, (за¬ 
каляти) завозйти, засмальцюві-; 
-вший 0. 

ОТВОЛАКИВАТЬ відволікати, відтяті-; 
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—й що /мн хто/ відтяті, з-й відтяглі, с-и /звик¬ 
лий/ відтята- + тянущий; ± волочащий; 
-йся/-ьій відтяганий, відволіка-. 

ОТВОРАЧИВАТЬСЯ відвертатися відвертіти 
бчі /голову/; о. от кого повертіти/ся,) спину 
/спиною/ до, ставіти спйною /зідом/ до; 
-йся що /м" хто/ відвертіється б, схгільний від¬ 
вертітися, зм-й відверну-, відвертійло, © від- 
вертіючи бчі. 

ОТВОРбТ (рукава) закарвйш. 
ОТВОРЯТЬ відчиняти, г. отвиріти; 

—й що /ми хто/ відчиня 0, с-и відчиняти, р-й від¬ 
чини-, для впуску, зійнятий впуском, ск відчи¬ 
няй- [відчиняй-двері служка]; 
-йся/-ьш відчинюваний, отвйраний. 

ОТВРАТЙТЕЛЬНО ок паскудно; 
ОТВРАТЙТЕЛЬНЬІЙ ок потвбрний, паскуд-, 
гидкйй як ніч; 
О'ГВРАТИТЕЛЬНЕЙШИЙ щонайгидкіший, 
/гидкий-,) прегидкгій, препаскудний. 

ОТВРАЩАТЬ (біду) відвертіти, відводи-, відга- 
ня-, усуві-, відхиля-, не допускі-, запобігі- чо¬ 
му, 
-ающе н3 бр-р; 
—й що /м" хто/ відверті 0, с-и в., з-й відверну-, 
відвертійло, пк запобігівчий, запобіжний, (ман¬ 
евр) відвертіль-, відвертіший + %, о. з метою 
не допусти-, /бридкий/ відрізнивші, відворотн¬ 
ій, обрйдливий, відверткгій, гидкйй-як-смерть; 
-ий відвертаний, усува-, відхгіля- 0; 
ОТВРАТЙТЬ відхилити, (смерть) відволі-, д. 
відвалінда-; 0; 
-ймьій усувний, відвернен-, легко усува-. 

ОТВРАІЦЕНИЕ ок відворіт, оскбма, обргіджен- 
ня, гидь [до -ия до оскбми, до обргідження, до 
піці]. 

ОТВЬІКАТЬ відвикіти, відзвичіюватися, (від чо¬ 
го) Ф* збуві- /гі° відбігати/ чого; 
—й/-ьій що /я/ хто/ відвик і 0, відзвичіюваний, 
с-и в., р-й збутися, вже мійже відвйклий; 
ОТВЬПШУГЬ: -кший відвиклий, відзвичієн-. 

ОТВЯЗЬІВАТЬ відв’язувати, відпині-; 
—й що /лС хто/ відв’язує 0, з-й відіп’ясти, с-и від¬ 
нині-, для відв’язування, зійнятий -ям, пк = %; 
-йся/-ьій відв’язуваний, відшіна-; не -я невід¬ 
чепний, невідступ-, учепистий; 
ОТВЯЗАТЬ відіп’ясти /відіпниу, -іпнеш, -іпне/. 

ОТГАДЬГВАТЬ відгідувати /роз-, у-/; 
—й що /м“ хто/ відгідує 0, з-й відгадіти, охочий 
/с-и/ відгідува-, відгідько, пк = %; 
-йся/-ьій відгадуваний /роз-, у-/. 

ОТГИБАТЬ: -й що /м" хто/ відгині, с-и відги- 
ніти, з-й відігну-, пк відгинільний, рк відгйнчий; 
-ЙСЯ/-БІЙ відгйнаний, гнутий /убік), д. відгйна-. 

ОТГЛАЖИВАТЬ відпрасовувати, ок прасуві-; 
—й що М хто/ відпрасбвує 0, с-и п., р-й відпра- 

суві-, зійнятий прасувінням, пк = %; 
-йся/-аемьш прасований, відпрасбвува-. 

ОТГОВАРИВАТЬ відріджувати /роз-/, розрію-, 
відговорюва-, відмовляти; 
—й що /уі1 хто/ відраджує 0, схильний відрі¬ 
джувати, настівле- відради-, відрідько, пк від- 
рідливий + %; 
-бій відраджуваний /роз-/, відрію-, відговбрю-; 
♦♦♦СЯ відбапікуватися 0, відмагі-, відпекува-, 
відбріхува-; 
-йся що /мн хто/ відмагіється 0, звйюшй відма- 
гіти-, з-й відбрехі-, відбрехіч. 

ОТГОВОРКА вимбвка, хитра причина; без -рок 
без слбва, без гйркання, не відмагаючись; для 
-ки жґ щоб відбрехатися; у вся'кого Федбрки 
свой -ки гі° кбжна птішка свою пісню співіє. 

ОТТОЛОСОК & відголбсся; 
ОТГОЛОСКИ (не лише грому) відгроми. 

ОТГОНЯТЬ відганяти /об-, про-, т. пере-/, від¬ 
гони-, (жестом) відгетькува-, (страхом) віджі- 
хува-, (^обганятися; о. сон зганя- сон з очей; 
—й що /мн хто/ проганя 0, с-и в., поклйканий 
прогні-, відгбнич /об-/, /(річ) про-/ пк відгінний, 
о. для обгбну, пк = %; 
-бій, гніний, гоне-, одгіня-, одгбнюва-, од- 
гетьку-, віджаху-, (спирт) перегоню- 0. 

ОТГОРАЖИВАТЬ: --й що /л<* хто/ відгорбдж- 
ує, с-и відгорбджувати, р-й відгороди-, для від- 
горбдження, зійнятий -ям, пк = %; 
♦♦♦СЯ ховітися за стінбю від 0; 
-йся/-ьій відгорбджуваний; -я от чего © хові- 
ючись за стінбю від; -я стенбй з-й відгородй- 
тися стінбю. 

ОТГРАНЙЧИВАТЬ відмежбвувати, відоіфемлю-; 
—й що /мИ хто/ відмежовує, с-и в., з-й відмежу- 
ві-, для відмежувіння, зійнятий -ям, пк = %; 
-ЙСЯ/-БІЙ відмежбвува-, відоіфемлю-. 

ОТГРЬІЗАТЬСЯ відгризатися, від’їді-, відгірку- 
ва-; -йся: ОБГЛАДЬЮАТЬ. 

ОТГРУЖАТЬ вантіжити, відвантіжува-, відла- 
дбв-; 
—й що /м* хто/ відвантіжує 0, с-и в., зг-й відван- 
тіжи-, для /від)вантаження, зійнятий -ям, ван- 
тіжник, відвантіжувач, пк /відівантіжний, від- 
ладбвчий + %; 
-йся/-ьій вантіжений, ладбва-, відвантіжува-, 
відладбву-. 

ОТГРУЗОЧНЬІЙ /відівантіжний, відладбвчий, 
о. для відвантіження. 

ОТГУЛИВАТЬ вигулювати /від-/, сг випасі-; 
—й що /мн хто/ відгулює б, с-и /звйклий/ в., р-й 
відгулі-, пк гулящий + %; 
-йся/-аемьій виголюваний /від-/, випіса-; 
ОТГУЛЯГЬ (на балах) відбалювіти б. 

ОТДАВАТЬ віддавіте, даві-, (борг) поверті-, 
(чим) занбси-, (життя) жертвзлва-, (в науку) по- 
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сила-, (заміж) видава-, (належне) ■/ /воз-/; о. в 
жертву кому віддаві- на поталу; о. жизнь скла¬ 
ді- /клас-/ голову; о. назад поверта-; о. покл- 
он /визи'т, салют, послйдние понести/ склада- 
уклін /візит/у), салют, останню шану/; о. пред- 
почтение чему схилятися до чого; о. п. кому с. 
на чий бік; о. прикіз давати наказ, наказу-; о. 
себе отчет в чем бу- свідомим чого; о. справед¬ 
ливості признав а- слушність /ріцію/; -аешь 
ли тьі себі отчет? жґ що ти собі думаєш?; 
ОТДАВАТЬСЯ віддавати себе 0, (чому) захоп¬ 
люватися чим, (- звук) відбиві-, ок лящати; о. 
кому о. стрибі- в ліжко чиє; о. воспомина'ниям 
порина- у спогади; о. в пблное рас лоряжение 
чего [н. стихйи] віддаватися на поталу чому [н. 
стихії]; о. зхом тбпота відгупуватися; 
—й що /м" хто/ віддай 0, с-и в., з-й /поклика-, го¬ 
товий/ відда-, /від/давець, рк відцачник, пк від- 
дачний + %, ± дающий; —й в жіртву жертво¬ 
давець, © віддавши в жертву; -й в заклад /за¬ 
ліг/ застівнйк; -й все сйльї © не шкодуючи 
сил; -й ділжное зм-й відда- належне; -й на по- 
ругание /посмея-, растерза-, сьеде-/ зг-й відда¬ 
на поталу /глум, роздерта /пбїд/ /левам//; -й на 
произвіл судьбьі ладен кину- напризволяще; 
-й отчет чему /себе' в чем/ свідомий чого, /©ус- 
відбмлюючи/; -й под суд зг-й відда- під суд; -й 
поклін з поклоном; -й последний долг з ос¬ 
таннім ‘прощій’; -й посліднюю руба піку роз- 
дайбіда; -й предпочтение © віддавши перевагу; 
-й приказ що дає наказ, давець наказу; -й рас- 
поряжіния розпорядник, покликаний поряд- 
кува-; -ая руку /и сердце/ кому згодна вий- за¬ 
між за кого; -й себе отчет /в чем) з-й усвідоми¬ 
ло, свідімий чого; -й справедлйвость зм-й 
призна- слушність /г. пбвен признанні/ кому; 
-йся/-ьій /відідіваний /ви-/, поверт-, жертвув-, 
відбив-, посйл-, кгід- 0; -я (звук) відлунюв-; -я 
чему захоплений чим, заглибле- у що; -я в ру¬ 
ки зг-й дітися в руки; -я во власть чего зм-й під¬ 
коритися /віддіти себе/ чому; -я воспомина- 
ниям заглиблений у спогади; -я на вілю чью 
зг-й здітися на вблю; -я печали пойнятий ту¬ 
гою; -я рабіте захбплений пріцею; 
ОТДАТЬ: о. в учение діти в науку; о. дань 
вріменн зробй- поступку моді /чісові/; о. д. у- 
важения им засвідчи- /вгіяви-/ повіту іж/до їх; 
о. концьі (вмерти) вріза- дуба, задер- бброду; 
о. на норугіние ді- на потілу; о. на посмея'- 
фр кину- під ноги; о. справедлйвость призні- 
слушність; о. честь відсалютувіти; следует о. 
ділжное г. належиться признання кому; тут и 
душу -іл тут його чорти й ухопйли; 
ОТДАТЬСЯ (кому) о. затягти у ліжко кого; 
пілностью о. чему пірну- з головою у що; о. 
на норугіние дітися на потілу; о. под чье по- 

кровйтельство стіти під чию опіку; 
-вшийся відданий, зді-, (чому) заглйбле- у що, 
захбпле- чим, (звук) відлине-, відбитий, 0. 

ОТДАВЛИВАТЬ віддушувати, видавлю- /від-/, 
вичівлю-, відтиску-, відтискіти, фР відтручува-; 
—й що їм" хто/ віддушує 0, с-и віддівлювати, 
покликаний вгідави-, п* вичавний, витиск- + %; 
-йся/-ьій видівлюваний /від-/, віддушу-, вичів¬ 
лю-, відтйску-, відштбвху-. 

ОТДАЛЕНИЕ фР далині. 
ОТДАЛЕШШЙ /- віддаль) відлеглий, (час) дів- 
ній. 

ОТДАЛЯТЬ віддаліти, (силою) відтручува-; 
—й що /м" хто/ віддаля 0, с-и віддаляти, готб- 
вий віддали-, т. для відділення, пк = %; 
ОТДАЛИТЬ віддаленіти 0; 
-вшийся віддаленілий 0,0; 
ОТДАЛЯТЬСЯ даленіти 0, (чуженіти) відчу¬ 
жуватися; 
-йся/-ьій відда'люваний, відчужу-, відтручу-, 
щоріз віддаленіший І (звук) глухі-/. 
ОТДАЛЙТЬСЯ від/п/лйнути 0. 

ОТДАТЧИК віддавець, віддавіч. 
ОТДАЧА (плід праці) дбрббок; без -чи (дати) 
назовсім. 

ОТДЕЛЕНИЕ ок підвідділ, секція. 
ОТДЕЛКА (піхов меча) ббкладка. 
ОТДЕЛОЧНЬІЙ ок личкувільний, викінчувапь-, 
рк декоратгів-. 
ОТДЕЛЬШАТЬ обробляти, (хату) опоряджі-, 
обліднува-, фР викінчува-, личкуві-, навбди- 
блиск, (красно) декоруві-, оздоблю-, (їх) шпе¬ 
тити, вичйтува- їм, (кого) лупцюві-, дубіси-; 
—й що їм" хто/ викінчує 0, с-и в., покликаний вгі- 
кінчи-, зайнятий оздббленням, оздбблювач, ви¬ 
кінчу-, декорітор, пк = ОТДЕЛОЧНЬІЙ, + %; 
-ьій оброблюваний, опоряджу-, облідну-, лич¬ 
ко-, викінчу-, оздбблю-, вичйту-, лупцьб-. 
ОТДЕЛАННЬІЙ (мистецьки) вйцяцькова- 0. 

ОТДЕЛЬШАТЬСЯ: -йся 1. = -ьій, 2. отбояри- 
вающийся + р-й здгіхатися, звйклий відмагі-; 
-я обещаниями р-й відбутися обіцянками; -я 
шУтками з-й відбутися жіртами; -я испугом © 
лише переляківшись; 
ОТДЙЛАТЬСЯ вйкрутитися, відмоггйся, (чим) 
відкупй-; о. от чего скаріска- чого; счастлйво 
о. дбшево відбу-, міти щістя, вййти сухим з во- 
дй; о. шутками відбутися смішками; 
счастлйво -авпшйся © мівши щістя, 0. 

ОТДЕЛЬНОСТЬ: по -ти фР поодгінці. 
ОТДЕЛЙТЬ виділяти /від-/, відокремлюва-, від- 
межбвува-, сепаруві-, відсепарбву-, (від цілого) 
відчіху-, (лушпиння) лупйти; 
—й що !мн хто/ відділі 0, з-й відокремити, звгік- 
лий відокрбмлюва-, для відокремлення, зійня- 
'тий -ям, відокремлювач, сепаратйст, (річ) сепа- 
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рітор, пк відокремчий, відокремливий + %; 
ОТДЕЛЯТЬСЯ виділятися 0, (від чого) відста¬ 
вати, лупйтися, п. відщепля-, (- націю) усамос- 
тійнюва-; 
-йся/ ьій відокремлюваний, відмежбву-, відлу¬ 
чу- /ви-/, виділю- /від-/, відчіху-, сепарб-, луп¬ 
лений, п" віддільній, відокремчий, лупкйй, лу- 
плйвий; -я усамостійнюваний, відщеплю-; 
ОТДЕЛЙТЬ о. відпасинкувати 0; 
-вший(ся) 0; -я відокремлений, відділе- /ви-/, 
усамостійне-, відмежбва-, відсепарб-, відчахну¬ 
тий; 
-ймьій легко відцілюваний /всі -ьій/. 

ОТДЕРГИВАТЬ відсмикувати, відшмбргу-; 
—й що !мИ хто/ відсмикує 0, зм-й відшморгну¬ 
ти, © с-и відсмикувати; 
-йся/-ьій відшмбргуваний, відсмгіку-, відслоню-. 

ОТДИРАТЬ відпирати, є" гризти зубами; 
—й що /м" хто/ віддира 0, с-и г. з., з-й віддер-. 
ОТОДРАТЬ відшмагати 0; о. за волосьі на- 
м’я- чуба, почуббньків да-. 

ОТДОХНОВЕННЬІЙ: о. покбй спочивальня. 
ОТДУВАТЬ(СЯ) видувати/ся/ /від-, роз-/ відди¬ 
мати/ся,) /роз-/; 
—й 1. що /ж" хто/ віддува 0, с-и в., р-й віддУ-, т. 
для віддування, пк видувшій, 2. избивающий; 
-й щеки © роздуваючи щоки; 
ОТДУВАТЬСЯ відстовбурчуватися 0; о. за 
что розплачува- /платити/ за; 
-йся/-ьій 1. роздгіманий /від-/, роздува- /від-/, 
пк видувнйй, (одяг) бахматий, 2. лупле-, шмата-; 
-я (- кишеню) віддутий; -я за всех козел відпу¬ 
щення, г. жертвенний к. 

ОГДУШИНА ок продух. 
ОТДЬІХ ок передих; & (місце спочинку) спочгі- 
вшце; для -ха (комплекс) відпочинкбвий; во 
время -ха на відпочинку. 

ОТДЬІХАТЬ відпочивати /с-, пере-/, передиха-, 
г. віддихі-; 
—й що /ж" хто/ спочиві +, с-и в., р-й відпочгі-, 
відпочивальник, курбрт-, дач-, пляж-, відпочи¬ 
валень, відпочйвець, відпочивайло, я' відпочи- 
валий, пк відпочивільний, о. на відпочинку, рк 
відпочйваний; -й душбй р-й спочй- душбю; -ие 
хто відпочиває; 
ОТД ОХНУТЬ га спічнУти, ж перезарядй- бате- 
рії/батареї/; (команда) в“ спочинь! /= вольно!/; 
-вший відпочйлий 0,0. 

ОТЕКАТЬ набрякати, (- свічку) оплива- /с-/; 
—й 1. що набряка 0, с-и /схильний/ набрякати, 
щораз пухліший, 2. (- свічку) що оплива 0, о- 
плгіваний, пк оплйвчий; 
ОТЕЧЬ: отекший 1. набряклий, 2. опші-. 

ОТЕЛЬ готель, фР заїзд; & готелик. 
ОТЕПЛЯТЬ утеплювати, рк тепліти; 

-й що /ж" хто/ утеплює, с-и у., з-й утеплй-, для у¬ 

теплення, зійнятий -ям, гґ т. = %, ок тепличний; 
-йся/-ьій утеплюваний. 

ОТЕСОК обтесок. 
ОТЕЧЕСТВО рідний край. 
ОТЕЧЕСТВЕННЬІЙ (промисел) г. крайовий. 
ОТЖИВАТЬ віджив/іти, (- звичаї) відмирі-, не 
практикуватися; 
—й що /ж" хто/ ~ає 0, с-и в., віджйваний, вже 
майже віджйгий, щораз менше практикбваний, 
(вік) вже перестарілий, пк старомодний, с° ста- 
рорежгім-, р. затрапез-, © відживаючи; 
ОТЖЙТЬ перестарітися 0, з. перепори-; 
-вший віджитий, віджйлий, відмер-, перестарі- 
/за-/, не практикований, 0. 

ОТЖИГАТЬ відпалювати; 
—й що /ж" хто/ відпалює, с-и відпалювати, зм-й 
відпалі-, зайнятий відпалом, відпалювач, пк від¬ 
палювальний, к. відпаль-, для відпалювання; 
-йся/-ьій відпалюваний, пк відпальнйй. 

ОТЖИМАНИЕ чавлення, (білизни) викрУчува-. 
ОТЖИМАТЬ віджимати, вичавлюва-, чави-, ви- 
дУшува-, видавлю-, вигнічу-, викручу-, фР відт¬ 
иску-, відтискати, відірУчува-, відпиха-; 
—й що /ж* хто/ видушує 0, с-и в., з-й /покліка-/ 
вйдуши-, для вигнічування, зайнятий -ям, від- 
тйскувач, вигнічу-, пк вичавний, відтискній, 
відтискбвий + %; 
ОТЖАТЬ віджати [пф відіжму, відїжме/щ)] 0; 
-йся/-ьш чавлений, вигнічува-, вичавлю-, ви¬ 
давлю-, видУшу-, викручу-, відгіску-, відштбв- 
ху-, пк відтискній, вичав-. 

ОТЗВУК ок відголбсся. 
ОТЗЬІВ (з оцінкою) думка, резюме; лістньїй 

/похваль-, (не)одобргітель-/ о. (не)прихильний 
відгук; _ 

ОТЗЬІВАТЬ відкликати, кліка-, відзиві-, зва-, 
відгуку-; 
—й що /м“ хто/ відклика 0, с-и відкликати, р-й 
відклйка-, пк відклічний; 
-ьій відклйкуваний, кліка- 0, пк відкличній. 

ОТЗЬІВАТЬСЯ відгукуватися б, о(б)зива-, відіс- 
лика-, (- луну) котіти-, (- звук) іті луною, відл- 
унюва-, луна-, (на твір) дава- відгук /рецензі- 
ю/, реагува-, подава- гблос, (в душі) знахбди- 
відгук; о. бблью в сердце завдава- жалкі; о. о 
чем (вислбвлювати)ся (думку) про що; о. бхом 
відлунювати; одобрйтельно о. похвалі-; 
-йся озйваний, відпуню-, відкліку-, відбй-, пок¬ 
ликаний діти відгук, пк лункій, (звук) крилатий, 
(- грім звуків) сголунний; -я о ч&н з готбвим від¬ 
гуком про що; вредно -я = в. отражающийся; 
лестно -я о з прихільною думкою про; -я іхом 
відлунюваний, пк відлунистий; не -я (зхом) п° 
безлунний; 
ОТОЗВАТЬСЯ відреатувати 0; никтб не -ід¬ 
ея ф. і пес не гівкнув. 
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ОТЗЬІВЧИВЬІЙ ок прихильний, з чулим серцем. 
ОТИРАТЬ: о. угльі шитися /ошивЯ-, тули-/ по 
кутках, обтирати /підпирй-/ кутки; 
—й у. звйкпий ш. по к., звйкпий обтирати кутки. 

ОТИРАТЬСЯ (де) товктися, ошивЯ/тися; 
-йся що Імн хто/ -ється, ставши т., дармовгіс, о- 
шивайло, зайвий бувалець, (в зальотах) третій 
лйшній. 

ОТКАЗ фР гарбуз [получйл о. дістав -за], зречен¬ 
ня [о. от наследства з. спадщини]; о. в приня- 
тии відмова прийняти; до -за до краю, (повни¬ 
ти) вщерть; ни в чбм нет ему -за все йому й є. 

ОТКАЗЬІВАТЬ відмовляти чого, о. не давЯ- згб- 
ди, (не йно жениху) дава- гарбуза; о. кому в чбм 
не визнавЯ- за ким чого; не о. себе в чем не від¬ 
мовлятися від чого [не о. с. в удовбльствии не 
в. від насолбд]; 
—й що /м" хто/ відмовля 9, с-и в., р-й /зм-й/ від- 
мбви-, цар відмов, відмбвич, гарбузодавець, пк 
відмбвчий, ж" відказливий; -й от дома кому 
що більше не прийма /незгодний б. гостити/ ко¬ 
го; -й себе в чем що сам собі відмовля чого; 
ОТКАЗАТЬ ф. дати дулю під ніс, (- мотор) за¬ 
стопоритися; нельзя о. кому в чбм гбді запере- 
чи-, що хто який [ей нельзя о. в мужестве г. 
з., що вона мужня]; о. в прбсьбе кому не задо¬ 
вольни- чийого прохання; о. в таланте г. відмо¬ 
ви- таланту; о. от до'ма їм переста- гости- їх; не 
откажйте в любезности коли Ваша ласка; 
-вший 0, (мотор) застопорений. 

ОТКАЗЬІВАТЬСЯ відмовлятися 9, зріка-, відс¬ 
тупати/ся/, цуратися, сахЯ-, г. резиґнувЯти, не 
бра- чого, (від слів) відпасуватися, брати свої 
словЯ назад; о. от чего облишЯ що; о. подчиня- 
ться г. відмовлЯ- послуху; о. получать /брать/ 
не прийма-; о. служить, (- ноги +) більше не 
слухатися /руха-/; 
-йся що /ж" хто/ відмовляється 9, звиклий 
ВІДМОВЛЯТИСЯ, зм-й відмови-, відступник, відмо- 
влЯль- /-лЯйло/; -я от чего незгодний прийнЯти 
/робй-/ що [-я от платежа незгод- плати-]; -я 
от свойх слов з-й зректгіся своїх слів; -я служ- 
йть /- руки-ноги) негод- слухатися /руха-/; 
ОТКАЗАТЬСЯ г. зрезигнувЯти 9; о. от постЯ 
г. з. з посади; о. от чего відхилгі- від себе що. 

ОТКАЛЬІВАТЬ відколювати /об-/, відвалю-, від- 
чЯху-, (коники) витинати, /танці ще/ різа-, са¬ 
ди-, креса-, віддира-, фР відшпйлюва-; о. колен- 
ца витина- колінця; о. номерЯ викида- коники; 
-й 1. що /м" хто/ відколює 9, с-и в., р-й відко- 
лб-, зайнятий відкблюванням, відкблювач, пк = 
%, 2. що /м" хто/ відшпилює; -й коленца р-й 
витинати колінця /п. устругну- штуку/; -й но¬ 
мері звгіклий викида- коники; 
-йся/-ьій 1. відкблюваний /об-/, відвалю-, від- 
чЯху-, 2. відшшілю-; 

ОТКОЛОТЬ (штуку) удерти; 9; о. нбмер ви¬ 
кину- фбртель, ушквари- /утну-/ штуку; 
ОТКОЛОТЬСЯ відчагшутися 9; 
-вшийся 1. відкблотий, відчахну- 9, 0, 2. від¬ 
шпилений, 0; -йся кусок відлЯм; 
откблотьій відчахнутий 9. 

ОТКАЛЬІВАТЬ відкопувати /ви-, роз-/, розрива-, 
розшуку-, знаходити; 

--Й що /лР хто/ відкбпує 9, с-и в., р-й відкопЯ-, 
копЯч, шукач, пк копальний + %; 
-йся/-ьій відкбпуваний /ви-, роз-/, розшуку-, 
знаходжу-; 
ОТКОПАТЬ фР відгребтй 9; 
ОТКбПАННЬІЙ р. відгрббений 9 

ОТКАРМЛИВАНИЕ к. відгодівля. 
ОТКАРМЛИВАТЬ відгодбвувати, годувЯ-, ви- 
кбх/у- /не від-/, відживлюва-, (коня) випасЯ-; 
—й що імИ хто/ ~ує 9, с-и в., з-й викоха-, зЯйнЯ- 
тий відгодівлею 9, пк відгодбвчий + %; 
-йся/-ьій відгодбвуваний /у-/, викбху-, віджив¬ 
лю-, випЯсаний; 
ОТКОРМЙТЬСЯ: -вшийся відгодований, вй- 
коха-, вйгуля- 9, пк гладкйй; 
ОТКОРМЛЕННЬІЙ віджйвлений 9, (на паші) 
вгіпасе-. 

ОТКАТЬІВАТЬ відкочувати, котгі-; 
—й що /м" хто/ відкочує, с-и відкбчувати, пок- 
лщсаний відкоти-, /відікотій, пк відкбтнйй + %; 
-йся/-аемьій відбчуваний, пк відкотнйй; 
ОТКАТЙТЬСЯ (- повідь) відпливтй; 9; 
-вшийся відкбчений, кбче-, б. 

ОТКАЧИВАТЬ помп/увати, відпомпбву- /ви-/, 
відкЯчу-; 
—й що /м“ хто/ -ує 9, с-и п., поклйканий відпом- 
пувЯ-, зайнЯтий помпуванням, відпомпбвувач, 
пк т. відпомпбвчий + %, для відпомпбвання; -й 
насбс відпомпбвувач, рк відпбмпа; 
-йся/-ьій помпбваний, випомпбву- /від-/, відкЯ- 
чу-ч 

ОТКАШЛИВАТЬ відкЯшлювати; 
—й що /м“ хто/ відкашлює, с-и в., (лік) для від- 
кЯшлювання /-лення/, прбти кашлю, п* = %; 
-йся/-ьш відкашлюваний; 
ОТКАШЛЯТЬСЯ ок відкЯшляти 9. 

ОТКЙДЬІВАТЬ /дк ОТКЙНУТЬ і откидАть/ 
відкидЯти, кйда-, (люк) відкривЯ-, (ногу) відста- 
влЯ-; 
—й що їм" хто/ кйда 9, р-й відкинути /відквда-/, 
звйклий /с-и/ відкидЯ-, відкйдач, п* відкиднйй + 
%; -й гблову © закидЯючи гблову; 
-йся/-ьій кйданий /від-, за-/, відкргів-, відстЯв- 
люв-, пк відкиднйй; ± КИДАТЬ. 

ОТКЛАДЬШАТЬ відкладЯти, відсува-, (комір) 
закбчува-, (коні) відпрягйти /роз-/; о. в дблгий 
ящик відкладЯ- на Миколи /та й ніколи/ /до 
грецьких календ, на турецький Велйкдень/, від- 
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сува- на безрік; • 
—й що /м” хто/ відклала 0, с-и в., зг-й /зм-й/ від- 
клас-, пк т. = %; -й в дблгий ящик зволікбч, © 
відсуваючи на турецький Великдень /на безрік/; 
-йсяЛьїй відкладаний, закбчув-, випряг- /роз-/, 
пк відкладнйй + ОТЛОЖНОИ; -я (край) відок¬ 
ремлюваний, відділю-; 
ОТЛОЖЙТЬСЯ > ОТЛАГАТЬСЯ. 

ОТКЛАНИВАТЬСЯ вклонитися /від-/, прощі-; 
-йся що /м" хто/ прощається 0, о. с-и проща¬ 
тися, зм-й попроща-. 

ОТКЛЕИВАТЬСЯ відліплю/ватися, відклй'-; 
-йся/-ьій що ~ється, с-и в., відліплюваний, від¬ 
клею-. 

ОТКЛИКАТЬСЯ відгукуватися Ш, + ОТЗЬІВ- 
АТЬСЯ, (- природу) відгомбнювати /дк відгомо¬ 
ні-/; он не -ілся на распрбсьі він не /наздава¬ 
вся до запгітань; 
-йся що /мн хто/ озивається 0, с-и озиватися, р-й 
озва-, зг-й відгукну-; д! отзьюающийся. 

О ГКЛОНЕНИЕ к. відхил, фР ббчення; о. от те¬ 
ми ж. арія не з тбї опери. 

ОТКЛОНЯТЬ відхилити, (винувачення) відкида¬ 
ти, г. відклика-, (дар) не приймй-; 
ОТКЛОНЯТЬСЯ ок зббчувати 0; о. от чего 
відбіг/ати чогб /від чого/; 
—й що /м” хто/ ~а 0, с-и в., р-й відміну-, пк нез- 
гбдний на, т. відхильний, відкиднйй, зббчува- 
ль- + %, для відхйлення; 
-ЙСЯ/-МЙ відхилюваний, відкгід-, відвбджув-, 
відверт-; -я зббчув-, звиклий відхилитися, пк 
відхильний; -я от ск весь-час-убік від [-я от ку- 
рса весь-час-убік від курсу]; 
ОТКЛОНЙТЬСЯ ж. заїхати на бічну вулицю; 
о. от відбігти чого /від чого/; 
-вшийся відхгілений, зббч-, відбіглий, 0. 

ОТКЛЮЧАТЬ вимик/ати /роз-/, г вилуча-, с° ви- 
іопоча-; 
—й що /мИ хто/ ~а 0, с-и в., з-й вймкну-, (річ) 
вимикач, пк = %; 
-нй вимйканий, відключув-, вилуч-; 
ОТКЛЮЧЙТЬСЯ ф. (умліти) ф. вирубатися, 
п. забути про все на світі; 
-вшийся вимкнутий, (умлілий) вйрубаний. 

ОТКОРМОЧНЬШ відгодбвчий, для відгодівлі. 
ОТКРЕПЛЯТЬ відкріплювати, відкріпля-; 

—й що /мн хто/ відкріпля, с-и відкріпляти, р-й 
відкріпи-, пк відіфіпнйй + %, рк відкріпливий; 
-йся/-ьій відкріплюваний, пк відкріпний. 

ОТКРЕЩИВАТЬСЯ відхрещуватися, відпеку¬ 
ватися, відмага-; 
-йся с-и відпекуватися, р-й відпека-. 

ОТКРОВЕННИЧАТЬ (з ким) відкривати /роз-/ 
душу кому, ділитися сеіфетами з ким, і? вик¬ 
ладати /розкривб-/ карти; 
—ащо/м" хто/ відкривб душу 0, с-и в. д., р-й від- 

кри- д., занадто відвертий, 6 з душею на долбні; 
РАЗЦіСЯ розкргіти геть чисто всю дУшу. 

ОТКРОВЕННОСТЬ: со всей -ью як на духу. 
ОТКРОВЕННЬІЙ ок неприкргітий; бить -ьім с 
кем звірятися перед ким; будем -ньі що є, то є. 

ОТКРУЧИВАТЬСЯ = ВЬПСРУЧИВ АТЬСЯ; 
ОТКРУТЙТЬСЯ вийти сухим з води, жґ від- 
гбтькатися, (язиком) відбреха-. 

ОТКРЬІВАЛКА відкривачка. 
ОТКРЬІВАТЕЛЬСКИЙ відкривацький, гі° від- 
кривавчий. 

ОТКРЬЮАТЬ відкривати /(том) роз-, (гріх) ви-/, 
(двері) відчиші-, ггР відхиля-, (воду) пуска-, (гу¬ 
бу) розтуля- /іпР від-/, (очі) розшпощува-,. (сез¬ 
он) /розЗпочина-, (таїну) виказува-, (руди) зна- 
хбди-, (перед їми що) розкрива- їм очі на що; о. 
взбрам тело світи- тілом; о. глаза кому зніма- 
полуду з чиїх очей; о. дУшу кому звірятися пер¬ 
ед ким; о. новую странйцу п. починати нову 
сторінку; о. та'йну (не іно всупереч присязі) зра- 
джува- таємнйцю; о. ширбкие горизонти пе¬ 
ред кем виводи- на ширші води кого; широко 
-ает глаза кто бчі рбгом /на лоб/ лізуть кому; 
—й що /м“ хто/ відкрива 0, з-й відкрйти, звйк- 
лий /с-и/ відкрива-, зайнятий відкриттям, відк¬ 
ривач, відчиняйло, пк відкривавчий, кн евристи¬ 
чний, т. відкривальний + %, /збірку в ССР: ‘па¬ 
ровоз’/ заспівнйй, © відкриваючи, раз і навс¬ 
тіж, є* відкрйй- [відкрий-Америку писака], від¬ 
чиняй- [відчиняй-двері]; -й глаза кому з-й роз¬ 
в’язати бчі; -й дверь відчиняй-двері; -й дУшу 
вйлий-дУщу; -й огонь відкргівай-огбнь; -й пер- 
спектйву панорамний; -й перспективи для 
чего з широкими перспектгівами чого; -й сезбн 
(виступ) дебютний; -й счет р-й відкрйти раху¬ 
нок; -й тайну зрадник таємнгіці; -й ширбкий 
простбр перспективний; 
ОТКРЬІТЬ (кому /таїну/) зрадити, (очі) гд 
ствбри-, (секрет) г. зрбдитися з чим; о. Амери¬ 
ку ? знайти сокйру під лавкою; о. взбру явгі- 
збру; о. глаза розв’язб- бчі; о. дорогу да- зелбн- 
е світло; о. дУшу /сердце/, о. секрет кому вис¬ 
повідатися /зрйди-/ перед ким; о. тбйну вияви¬ 
ти таємницю; 
ОТКРЬІВАТЬСЯ відкриватися 0, (кому) зізна- 
ві- /сповіда-, зраджува-/ перед ким, викладати 
кйрти, (- сезон) розпочинатися; о. глазам ста¬ 
вати перед очима; 
-йся/-ьш розгортаний, відкрйв-, відтулю-, відс- 
лбню-, відчиню-, розшпбщу-, викрй-, виказу-, 
зраджу-, пк відкрившій; -я зг-й зізнатися, © с-и 
зізнаватися, (сезон) новйй, готб- до відкриття; 
ОТКРЬЇТЬСЯ (кому) = открьіть секрет, (- по¬ 
тайне) об’явитися, (- двері) жґ рйпнути; 
-вшийся відкритий /роз-, ви-/, розгбрну-, від- 
чйнений, відгуле-, відслбне-, розплюще-, /роз]- 
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початий, пк відвертий, щирий; 
ОТКРЬІТМЙ гд відбмкнений 0, (всім) привсе¬ 
людний, У розверстай, (- питання) нерозв’яза¬ 
ний, (ким) вйнайде-, (терен) голий; о. всем не¬ 
трям навстіжний; под -ьім небом під гблим не¬ 
бом; в -ую вочевидь. 

ОТКРЬІТИЕ (сезону) о" початок. 
ОТКРЬІТКА поштівка. 
ОТКРЬЇТОСТЬ: о. всем ветрам навстіжність. 
ОТКУДА: о. бьі нй бьш /-ла', -лб/ хай звідки бу¬ 
де; о. ветер дует звідки вітер віє; фР де [о. и 
появился де і взявся]; о. нн возьмйсь ні звідси 
ні звідти, де і взявся, ніби з неба впав. 

ОТКУДА-НИБУДЬ: не о.-н., а аж [не о.-н., а с 
Запада аж із Зйходу] 

ОТКУДА-ТО: откуда-то же звідкись то [отку- 
да-то же прислали звідкись то прислали]. 

ОТКУПАТЬСЯ ндк відкуплятися; 
-йся що їм" хто/ відкупляється, с-и відкупля¬ 
тися, р-й відкупи-, відкупник, пк відкупний. 

ОТЛАВЛИВАТЬ вилбвлювати /від-/, ловити; 
—й що їм" хто/ виловлює 0, с-и л., р-й /поклйка- 
ний/ вилови-, для вилову, зайнятий -ом, п" = %, 
+ ловящий; 
-йся/-ьій ловлений, вилбвлюва- /від-/. 

ОТЛАГАТЬСЯ відкладатися, (в душі) карбува-, 
западати у що, (- руди) нашаровуватися; 
-йся відкладаний, нашарбвув-, відокремлює-, (- 
руди) пк відкладний; 
ОТЛОЖЙТЬСЯ (в душі) закарбуватися; 0; 
-вшийся відкладений, нашарбва-, відокрбмле-, 
закарббва-, (край) = отделившийся, 0. 

ОТЛАМЬІВАТЬ відламувати /-ломлю-/, лама-, 
відчахува-, о" відпаюва-; 
—й що їм" хто/ відламує 0, с-и л., р-й відломи-, 
відламувач, ламайло, пк рк (від)лбмчий + %, с" 
ламай- [ламайкості], ломи- [ломикамінь, ломгі- 
ніс]; 
-йся/-ьій ламаний, лбмле-, відламува-, відлом¬ 
лю-, відчбху-, відпйю-, п" відлбмнйй. 

ОТЛЕГАТЬ: о. от сердца розвиднятися на душі; 
ОТЛЕЧЬ: о. от сердца відлиг/ну/ти на серці 0; 
-лб от с. відлгігло /розвиднилось, розгодшш-/ 
на душі /сбрці/. 

ОТЛЙЖИВАТЬСЯ вилежуватися /від-/; 
-йся що їм" хто/ вилежується, с-и вилежувати¬ 
ся, р-й вгілежа-, (вічний) лбжень. 

ОТЛЙТ: на -те осторонь, не при громаді, (жит- 
и) на відлюдді, за цариною; пара на -те пара 
коней, де один підпряжний. 

ОТЛЕТАТЬ відлітати, рк відлинйти; 
--й/-ьій що /м" хто/ відліта, відлітаний, с-и від¬ 
літати, наставлений /р-й/ відяЄті-, п" відлітний. 

ОТЛИВАТЬ відливати /над-/, (борщ) відсипа-, 
(кулі) лй-, вилива- [о. пули Хгімині кури прави-], 
(барвою) вилйскува-, мінитися; 

--й 1. що їм" хто/ відливй 0, с-и л., зайнятий 
виливанням, виливальник, ливар, п" відливний 
+ %, 2. що вшпіскує, пк лискучий, о. з полиском 
[-й золотом із золотим полиском]; -й пули при- 
бріхувач, звиклий Хймині кури правити; 
-йся/-ьій відлйваний /ви-, над-/, п" відлившій, 
фР відлитий; 
ОТЛЙТЬ: о. пулю злгіти кулю; 0. 

ОТЛЙВКА о" литтй, 
ОТЛИЧАТЬ відрізняти /ви-, роз-/, розпізнава-, 
фР визнана- /(премією) від-/; 
—іі що їм" хто/ відрізня 0, с-и р., з-й розрізни-, 
пк розпізнавчий + %, (знак) відміт-, характер-; 
ОТЛИЧАТЬСЯ відрізнятися 0, різнй-, фв хара- 
ктеризува-, (цілком) не мати нічого спільного з; 
о. от всех бу- іншим від усіх: не о. дально- 
вйдностью далі свого нбса не бачи-; не о. глу- 
бинбй мьісли неглибоко ора- думкою; не о. зна'- 
ниями /спосббностя- +/ ф. мілко плава-; 
-йся/-ьій відрізнюва- /ви-, роз-/, розпізнава-, від- 
значува-; -я (чим) характерризбва-, пк відмівший 
від, далекий від, цілкбм /геть/ інший, інший, ніж, 
/геть/ різноббжий, не схб- на, не такий, як, осо¬ 
бливий, унікальний, відбмий своїм чим [-я ібмо- 
ром в. с. гумором]; -я как небо от земля дале¬ 
кий як нЄбо від землі; я таким качеством відб¬ 
мий такою рисою; -я от чего збвсім інший, ніж 
що; -я от всех інший від усіх; -я разма'хом буч¬ 
ний; -я какой тбчностью з якою точністю; 
отличйться / пописатися 0. 

ОТЛИЧЕНИЕ о" вгірізнення. 
ОТЛЙЧИЕ: существенное о. істбтна різнгіця. 
ОТЛИЧЙТЕЛЬНЬШ (знак) к. розпізнавчий. 
ОТЛЙЧНО с. на всі сто (відсотків/; 
ОТЛИЧ/НЬІЙ (якісний) знаменитий, добірний, 
дуже дббрий, (- якість) високий; 
~НЕЙШИЙ найдобірніший 0; о.! якйх мало, що 
називається, перша кляса!, і не сказати!; -им об¬ 
разом любісінько: ± КРАСИВЕЙШИЙ. 

ОТЛОЖЕИИЕ (жиру) осідання, (руд) нашару- 
ва-, /шарі нашарбва-; -ня відклади. 

ОТЛОЖНОЙ (комір) відкотнйй, відкбтистий, 
вилбжис-. 

ОТЛУЧАТЬ відлучати /ви- з чого/, відлуч/увати; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и в., готовий /поклйкан- 
ий/ відлучй-, відлучник, п" відлучнгі, © ~уючи; 
ОТЛУЧАТЬСЯ відлучатися 0; не о. не відходи¬ 
ти; не разрешенб о. не вільно нідЄ рушитися; 
-йся/-ьш відлучуваний, пк відлучнгій; -я стало 
/раз-у-раз/ відсутній, схильний відлучатися; 
ОТЛУЧЙТЬСЯ'акС' вивихнутися, з. відгодй- б. 

ОТ ЛУЧКА фР відсутність [самовбльная о. само¬ 
вільна в.; в -ой -ке самовільно відсутній. 

ОТЛЬЇНИВАТЬ ог(ц)инатися, (- тварин) норов- 
гі-, (од праці) ухиля-, відкручува-, відмикувати; 
--й/-ьій що огинається 0, відмйкуваний 0, 
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схиль- огинатися, огинайло, меткий, щоб не ро¬ 
бити. 

ОТМАЛИВАТЬ: -ий що їм" хто/ відмолює, с-и 
в. , р-й відмоли-, © молйбога, пк = %; 
-йся/-ьш відмолюваний. 

ОТМАЛЧИВАТЬСЯ відмовчуватися, справля¬ 
ти мовчанку; 
-йся що /м“ хто/ відмовчується 0, схйльний від- 
мбвч^уватися /с. м./, /вічний/ мовчун /мовчан/. 

ОТМАХИВАТЬ /дк ОТМАХАТЬ/ (шлях) міряти; 
/дк ОТМАХНУТЬ/ відтинати, відчйхува-; 
—й що /м" хто/ відмахує 0, с-и в., р-й /з-й/ від- 
махй- /відмахн^-/; 
ОТМАХАТЬ (віддаль) попоміряти, попойтй; 
ОТТМАХНУТЬ відтяти, відчахну- 0; 
ОТМАХИВАТЬСЯ д. відбиватися, (від мух) 
обмахува-, обгбни-, фР поверта- сшіною до; 
-йся/-ьій відмахуваний, відчаху-; -я р-й від¬ 
махнутися 0. 

ОТМАЧИВАТЬ вимбчувати /від-/, мочйти; о. 
номера /штуки, коленца/ викидати кОники; 
—й що /м" хто/ мОчить 0, С-И М., р-й ВЙМОЧИ-, 

для відмочування, зайнятий -ям, пк = %; -й но¬ 
мера меткий викидати кОники; 
-йся/-ьій мОчений, відмОчува- /ви-/, викгіда- 0; 
ОТМОЧЙТЬ (штуку) удерти; о. нОмер удерти 
/ушквари-/ штуку, викину- кОника /фОртель/; о. 
шУтку всіругнУти жарт. 

ОТМАШКА (сигнал) к. відмах. 
ОТМЕЖЕВЬІВАТЬСЯ відмежовуватися /г. ди- 
станціювй-/ від, о. умивйти руки від; 
-йся відмежовуваний, рйдйй умгіти рУки, о. я- 
не-я-і-хата-не-моя, (як) ПОнтій Пілат. 

ОТМЙНА то. касація, фР скасОвання, с° скасувй-, 
г. уневажне-, знесе-, відклйка-; не подлежащ- 
ий -не г. невідклйчний. 

ОТМЕНЙТЬ скасовувати, касува-, робгі- /прого- 
лОшува-/ нечйнним, припини- дію чого, накла¬ 
ді- вето на, г. уневажнюва-, відклйка-, (обіця¬ 
не) перекреслюва-, (непотріб) викиді- за бОрт; 
—й що /ти" хто/ касує 0, поклгіканий /зг-й/ скасу- 
віти, с-и касуві-, накладіч вето, я' відповіділь- 
ний за скасувіння, пк відклич-, то. касацій-; 
ОТМЕНЙТЬ ф. перегріти 0, (дію угоди) ю. о- 
голосйти мораторій. 
ОТМЕНЯТЬСЯ: мероприятие -яется зіхід 
/ікцію, імпрезу/ скасОвано; 
-йся/-ьій касОваний, скасОву-, анульО-, унева- 
жню-, проголошу- н.; с" знійте-всі-нечйнний; 

ОТМЕРЯТЬ відмір/яти /-мірюва-/, міряти; 
—й що !мп хто/ ~я 0, міряльник, г. мірник /= 
землемір/, (річ) мірйло, мірка, міра, с-и м., по- 
клйканий відміря-, пк (від)мірчий + %; 
-йся/-яемьій міряний, відмірюва-; 
ОТМЕРИТЬ: семь раз отмірь, а раз отрежь 
сім раз мір, одйн раз ріж. 

ОТМЕСТКА ок відпліта; в -ку як відпліта, зарі- 
ди пОмсти, на відпліту. 

ОТМЕТАТЬ відкидйти, відметі-; 
—й 1. що /м" хто/ відміті 0, с-и відмітіти, р-й 
відместй, відмітільник, відмітійло, пк = %, 2. 
отбрасьіающий; 
-йся/-бій 1. відмітаний, 2. відкйда-. 

ОТМЕТИНА ок карб. 
ОТМЕТКА (оцінка) бал. 
ОТМЕЧАТЬ відзначіти /по-, за-/, нотуві-, (хиби) 
карбуві-, фіксуві-, реєструві-, (свято) відзна- 
чі-, святкуві-, справді-, г. обхОди-, (кого) вша— 
нОвува-, (за що) нагорОджува-; торжественно 
о. бучно вшанОвува-; 
—й що /мн хто/ відзначі 0, с-и в., зг-й відзнічи-, 
для відзнічення, зайнятий -ям, пк = %; -й преи- 
мущества /изьяньї/ карбівнгік плюсів /мінусів, 
хиб/; торжественно -й (збір) де бучно святкО- 
вано /святкують/, вшанОву-, /вшанОвувано/; 
-ЙСЯ/-БІЙ відзнічуваний/за-, по-/, карбО-, фіксО-, 
святкО-, вшанОву-, нотО-, занотОву-, закарбОву-, 
нагоро'джу-; -я (в поліції) реєстрО-; 
ОТМЕТИТЬ назначити, віднотуві- /за-/; отді- 
льно следует о. на окрему згідку заслугОвує. 

ОТМИРАНИЕ заникіння /з-/, к. відмерти. 
ОТМИРАТЬ відмир/іти, заникі- /з-/, пропаді-; 

—й/-ьій зангіканий, зникОмий, що ~іє 0, напів- 
відмірлий, /вже/ мійже відмер-, с-и з., прирече¬ 
ний відмер- /на відмерти, знгікнення/; 
ОТМЕРЕТЬ: -ерший відмерлий, п° відумер-. 

ОГМЩЕНИЕ п° відОмста. 
ОТМЬЕВАТЬ мити, відмива- /ви-, об-/; 

—й що їм" хто/ відмива 0, с-и м., р-й відми-, пк 
відмивальний /ви-/, відмйвчий; 

-йся/-ьій відмйваний, вимивака, пк відмившій; 
ОТМЬЇТЬ(СЯ/ ? вймити/ся/ з милом; 
-вший/ся/ 0; -я відмитий/об-/, вйми- /з милом/. 

ОТМЬЕКАТЬ (багнет) здіймати. 
ОТМЯКАТЬ розм’якати, м’якнути; 

-й що розм’яка, с-и м'якнути, мійже розм’як¬ 
лий, напіврозм’як-; 
ОТМЯКНУТЬ відтепліти 0; 
-якший розм’яклий, © ВІДТЄШІЇ-, 0. 

ОТНЕКИВАТЬСЯ відпекуватися, відмовля-, ка¬ 
зати /товкти/ „ні” /та й „ні”/, пф „ні” та й „ні”; 
-йся що ім* хто/ відпекується 0, звиклий /с-и/ 
в., р-й відпека-, о. з одапім „ні” на устах. 

ОТНИМАТЬ віднімати, забира- /від-/, то. конфіс- 
кува-, (числа) ще мінусува-, (руку) ампутува-, 
(життя) позбавля-; о. все время (працею) не 
дава- дихну- /і вгору гляну-/; о. у кого відбира- 
кому; отняло речь кому заціпило кому, 
—й що Ім“ хто/ відбирі 0, звиклий віднімати, з-й 
Відня-, відбирач, грабіжник, хапун, хапко, пк = 
%; -й мнбго времени часожерний, забарний; 
ОТНЙТЬ: о. речь відібрати мову, н° заціпити; 
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♦♦♦СЯ відніматися 0, (- руки-ноги) відмовля- 
служити, німі-; язьік -ается /отнялся,) у кого 
язик стає руба ('заціпило /відібрй- мову/) кому; 
-йся/-аемьій відійманий, відбйр- /за-/, конфіс- 
кбв-, мінусбв-, відрізув-, ампутбв-; -я (- руки) 
нездатний ділі служити; 
ОТНЯТЬСЯ: -лись руки у них відібраало руки 
їм; -лея язьік у них затерп язик /заціпило/ їм. 

ОТНОСЙТЕЛЬНО стосбвно, більш-менш [о. 
тихий б.-м. тихий], о. з пргіводу, фР порівняно 
[о. нбвьій п. новий]. 

ОТНОСЙТЬ відносити /за-, пере-/, доставля-, 
постачй- кому що, (до графи) зашісува-; о. за 
ечет кого зашісува- на рахунок чин; о. на ечет 
чего стави- на карб, бачи- причину в чім [отнес 
на с. глухотьі добйчив п. у глухоті]; 
-й що !мн хто/ відносить 0, с-и ♦, покликаний 
віднести, зайнятий доставок», (від)носій, доста- 
вець, пк доставшій, відно'с-, для віднесення; -й 
за ечет кого готовий записати на чий рахунок; - 
й на ечет чего готовий бачити причину в чім; 
-ймьій віднбшуваний /за-, пере-/, зарахбву-, за¬ 
лічу-, поясню-, спрямбву-, запису-, пк віднос- 
нйй; -й к кому стосбва- до кого. 

ОТНОСЙТЬСЯ (- епоху) приладі- [о. к X веку 
приладі- на X вік]; 3 ос од -итея окґ тйчеться; 
о. как к людям мі- за людей; о. к какой кате- 
гбрии підпада- під яку категорію; о. к чему мй- 
віднбшення до чого, задивлятися на що [як Ви 
задивляєтесь на релігію?]; о. легкомьісленно к 
чему легковйжи- що; о. неодобрительно к че¬ 
му мі- застереження до чого [он -йлея н. к мо¬ 
дам він мав з. до мод]; о. с пренебрежінием не 
прихбвува- зневйги; о. с уважением к мі- по¬ 
віту до; о. с більшим уважением к мі- більше 
повіти до; о. терпимо толерувй-; бережно о. 
дбй-; враждібно о. к кому пеклом /важким ду¬ 
хом/ дііха- /вовком дивитися/ на кого; снисходй- 
тельно о. поблйжливо стівитися, г. знижі-; как 
Вьі -есь к чему? як Ви задивляєтесь на що?; 
-йся 1. = -имьій, 2. настйвлений [дружески -я 
дружньо н.], пк стосовний, належ-, причет-, пРк 
про [закон, -я к печате закон про пресу]; бе¬ 
режно -я дбайливий; легкомьісленно -я легко- 
вйжний; отрицательно -я негатгівно настівле- 
ний; терпимо -я толерінтний; -я к чему фР за¬ 
рахований до [-я к одній семье і'рослин/ з. до 
одній" родйни]; -я к меньшинству меншіін- 
ний; -я к числу належний до числі; -я к ка- 
меняому віку відбмий уже за кам’яного віку, 
-я с чем настйвлений як [-я с уважінием ша¬ 
нобливо н.], спбвне- чого [-я с любівью /недо¬ 
віряєм, пренебріжіни-, уважіни- +/ с. любб- 
ви /недовіри, зневйги, пошіни +/; -я с похва- 
лій о ком настйвлений похвіпьно до кого. 

ОТНОШ ЕНИЕ ок дотичність [йміть о. міти д.]; 

о. к г. настйвлення /настанова/ до; йміть о. к че¬ 
му мі- дещо спільне з чим; какові Віше о. к че¬ 
му як Ви задивляєтесь на що; халйтное о. к слу- 
жібньїм обязанностям службове недбйльство; 
какіе о. иміет что к чему яким боком що мб- 
же торкатися чого; в -нии, по -нию к фР супроти 
[грех в -нии себя гріх с. себе]; в (ітом) -нии під 
(цим) оглядом; в процінтном -ии відсотково; 
ОТНОШЕНИЯ: взаймньїе о. к. взаємини; о. 
міжду чем заліжність між чим; в -ях с кем нас¬ 
тало похолодйние зайшов холод з ким; во всех 
-ях всімі сторонйми, з усіх ббків, на всі боки [е- 
кспансгівні на всі ббки], куди не кинь, г. під ко¬ 
жним бглядом; бьіть в наилучших -ях о. жйги 
як риба з водбю; иміет о. кто с кем © пере- 
тинйються шляхи чиї. 

ОТНУЛЕВОЙ в' від нуля. 
ОТНЬІНЕ ок з цієї хвилини; о. дійствующий /на¬ 
мітившийся, наступающий, прйнятьій +/ від- 
теперіпшій; о. и на всю жизнь відтепер і довіку. 

ОТНЮДЬ фР гігь-то [о. нет геть-то ні], далеко 
[о. не герій д. не герой]; о. не далебі не [гілос 
о. не слабий голос д. не кволий]. 

ОТОБРАЖАТЬ зображйти, відтвбрюва-, відда- 
ві-, відбиві-, відцзеркйлю-, оприявню-; 
—й що /ж" хто/ відтворює 0, с-и в., р-й відтвори-, 
для відгвбрення, зййнятий -ям, відтвбрювач, пк 
відтворний, відцзеркйльний, /- поверхню! дзер- 
кіпь- + %, о. (як) дзіркало; 
-йся/-ьій відтвбрюваний, відцзеркйлю-, відді-, 
зобрйжу-, відбй-, оприявню-. 

ОТОВАРИВАТЬ: —й що їм" хто/ отовйрює, с-и 
отовірюва- покликаний отовйри-, пк = %; 
-йся/-ьій отовірюваний. 

ОТОВСЮДУ ок зусесвіту, о. з гори і з долу. 
ОТОГРЕВАТЬ вигрів/йти /віді-, о-, розі-/; 

--Й що Ім“ хто/ ~йє, с-и в., р-й вйгрі-, вигрівйч 
/о- 0/, пк = %; -й змею на грудй зм-й гріти га¬ 
дюку в пйзусі; 
-мй вигріваний /віді-, о-, розі/; 
ОТОГРЕТЬСЯ вигрітися б. 

ОТОДВИГАТЬ відсувіти /по-/, сова-; 
—й що їм" хто/ відсуві 0, с-и в., р-й відсуну-, пк 
= %,сР відсунь- [-й на зйдний план відсунь-на- 
задній-план]; 
-йся/-мй сований, відез/ва-, пк відсувний; 
ОТОДВЙНУТИЙ відсунений, відсунутий 0. 

ОТОЖДЕСТВЛЕНЙЕ ок утотбжнення. 
ОТОЖДЕСТВЛЯТЬ: о. с чем уподібн/ювати 

/прирівню-/ до чого, с°ототбжню-, ідентифіку-; 
—й що /мн хто/ ~ює до чого 0, с-и у. до, готовий 
ототожни- з, пк ототбжнювальний + %; 
-йся/-мй ототожнюваний, уподіб-, прирів - 0. 
ОТОЖДЕСТВЛЯТЬСЯ ок утотбжнюватись б. 

ОТОМЩАТЬ мстйгися, помщі-, відплічувати- 
(ся), відомщіти; 
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ОТОМСТЙТЬ відплатити (ся/ кому, помстгі- 
тися на кому /над кім/ 0; 
ОТОМЩЕННЬІЙ відомщений /по-/. 

ОТМЩЕНИЕ: мне о. и аз воздам мені відбмста 
і я воздам. 

ОТОПЙТЕЛЬНМЙ к. огрівний, оіріваль-. 
ОТОПЛЕНИЕ (парове) огрівання. 
ОТОРАЧИВАТЬ облямовувати, лямува-, торо- 

чгі-, обторбчува-, обшива-; 
—й що /м“ хто/ торбчить 0, с-и т., зг-й обторбч- 
и-, облямбвувач, зайнятий оторбченням, пк = %; 
-йся/-ьій торбчений, лямбва-, облямбву-, обто- 
рбчу-, обшй-; 
ОТОРОЧЕННЬІЙ облямбваний, обшитий 0. 

ОТОРОЧКА (одягу, прапора) лиштва. 
ОТПАДАТЬ відпадати, (- фарбу) вилущуватися 

/об-/, (від ідей) відступати; 
—й/-ьій що відпаді, с-и відпадати, готбвий/зм-й, 
призначе-/ відніс-, вже майже відпалий, напів- 
відпа-, пк відпаднйй, відпадистий, відпадбвий; 
ОТПАСТЬ (- фарбу) облушпитися; 0; 
-вший відпілий, облушплений, 0. 

ОТПАРЬІВАТЬ відпбрювати, пороти; 
—й що /м" хто/ відпбрює, р-й відпороти, звгікп- 
ий відпбрюва-, пк т. = %; 
-йся/-ьій відпорюваний поротий. 

ОТПЕВАТЬ відспівувати, спів/і- за упокій, від¬ 
правні- похорон; 
—й що /л*" хто/ ~ає за у. 0, с-и с. за у., зг-й заспі¬ 
ві- за у., співік, (у храмі) чернбць, свящбник; 
-мй відспівуваний, і. небіжчик. 

ОТПЕЧАТОК пР" відбиток, г. відбитка. 
ОТПЕЧАТЬІВАНИЕ вгідрук. 
ОТПЕЧАТЬІВАТЬ друкувати, видрукбву-, (слід) 
залишіти, витискі- /-ува-/, (знімати печать) ро- 
зпечіту- /від-/, (різко мовити) карбу-, рубіти; 
—й що /м" хто/ друкує 0, зійнятий вгідруком, с-и 
д., р-й вйдруку-, друкір, пк друкірський + %; 
-йся/-ьій друкбваний, видрукбву-, відбй-, розпе- 
чіту-, рубаний, карббва-, витйскува-, витйска-. 
ОТПЕЧАТАТЬ віддрукувати 0. 

ОТПИРАТЬ відмик/іти, відчиня-, відпирі-, (гач¬ 
ок) відщіпі-, (засув) відсуві-; 
—й що /м" хто/ ~і 9, с-и відмикіти, р-й /з-й/ віді¬ 
мкну-, відмикіч, (річ) відмикічка, пк = %; 
-йся/-ьій відмйканий, відчйнюва-, відщіпа-, від- 
сува-. 

ОТІШХИВА'ГЬ тручіти, штовхі-, відхруч/ува-, 
відштбвхува-, відпихі-; 
—й що /мн хто/ ~ує 0, с-и в., готбвий відтрути-, 
відгручувач 0, відпихійло, штовхійло, пк = %, 
© відтручуючи 9; 
-йся/-ьій відштовхуваний, відгруч-, відіпх-. 
відпйханий; -я © відштбвхуючись 9; 
ОТПИХНУТЬ відіпхнути, 2-а ос відіпхнеш, 
3-я ос відіпхне; 

ОТПЙХНУТЬІЙ відіпхнутий, відштбвх- 9. 
ОТПЛАЧИВАТЬ віддячувати, віддяку-, відплі- 
чу-, о. давіти здічі, п. мстгітися, У’ воздавіти; 
~й що /мИ хто/ дає з., захбплений відплітою, с-и 
м., р-й помстгі-, месник, пк мстгівий + %; -й той 
же монітой з-й віддячити тим сімим; 
-йся/-ьій відплічуваний, віддячу- 9; 
ОТПЛАТЙТЬ: о. услугой за усл^гу Є відго- 
дйтися. 

ОТПЛЬІВАТЬ відплив/іти /ви-/, фР відбу-; 
—Й/-БІЙ що /м* хто/ —і, ~аний, готбвий до від¬ 
плиття, с-и -іти, р-й відпливти /відплистгі/. 

ОТПЛЯСЬГОАТЬ витанцьовувати, гопцюва-, ви- 
брйкува-, вигуцу-, скакіти (гопки/, підскікува-, 
даві- лйха закаблукам, (гопака) садй-, віддирі-, 
вигбпува-; 
—й що /мн хто/ гопщбє 9, розтанцьбваний, с-и 
г., © (скок-/скакун, © знай гоп та гоп, у вгірі ті- 
нцю, пк ф. гопцювільний + %; ск скачй- [ска- 
чй-гопки]; -й гопак р-й садйти гопакі; 
-йся/-ьій витанцьбвуваний, вигУцу- 9. 

ОТПОЧКОВЬЮАТЬСЯ пароститися, бруньку-, 
з0 відпупкбвува-, фР відгалУжува-; 
-йся що пароститься, відпупкбвуваний, відбру- 
нькбву-, відгалужу-. 

О УПРАВИТЕЛЬ ок відсиліч /по-/, г. надавець. 
ОТПРАВКА (людей) відрядження. 
ОТПРАВЛЕНИЕ (поштою) ок засиління, (обо¬ 
в’язку) відбуві-, ± ОТПРАВКА; перед -ием ку- 
да рушіючи куди. 

ОТПРАВЛЯТЬ виряджіти /від-/, відпровіджув- 
а- /с-/, випроводжі-; (службу) відбува-, викбну- 
(у храмі) прівити; (на Сибір) заганя-, засилі-, 
запротбрюва-; о. на тот свет зганя- зо світу, о. 
по почте посиліти /пере-/ поштою; 
—й 1. що /м“ хто/ посилі 9, с-и в., р-й вйряди-, і. 
-* отправитель, відряднгік, пк відрядний, ви- 
силкбвий, 2. що прівить (службу/ 9, зійнятий 
відпрівою; -й на кіторгу р-й загніти на кітор- 
гу; -й на тот свет з-й зігніти зо світу; 
ОТПРАВЛЯТЬСЯ (в дорогу) вирушіти, виби- 
рітися, виряджі-,р. вимандрбвувати; о. в путь, 
руші- в дорбгу; о. на тот свет /к праотцйм/ 
відходи- в зісвіти; -лись /-лось/ (у храмі) від- 
прівляно; 
-йся/-ьій 1 ./2. відпрівляний /-люва-/, 1. випрові- 
джу- /с-, від-/, виряджу- /від-/, надсиланий /по-/, 
пк відряднйй, 2. викбнува-, відбу-; -я 1. готбвий 
у дорбгу, готбвий вгірушити, в дорозі до; -я на 
боковую © подівшись до подушбк; 
ОТПРАВИТЬСЯ ф. вгіпхатися, дмухнути, ма¬ 
хну- 9; о. в свет пітй у світа; о. к праотцйм 
піти в зісвіти; о. в путешествие помандрувати 
/вй-/, удіритися /пусті-/ в міндри; 
-вшийся вйряДжений /від-/, ВИПХІ-, 0. 

ОТПРАВОЧНЬІЙ г. висилкбвий [-ая контора 
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-ве бюро]. 
ОТПРАШИВАТЬСЯ; ОТПРОСЙТЬСЯ ок ви¬ 
проситися. 

бТІТРЬІСК б0 пагін, з6 пагілля; © плід, випло¬ 
док. 

ОТПРЯДАТЬ відскакувати, сахатися; 
ОТПРЯНУТЬ шарахнути, /івідісахнутися, від¬ 
кину-, г. цбфну- 0, (взад) поточи- /взЄд); о. в 
ужасе віджахнутися. 

ОТПУГИВАТЬ відстрйшувати, ляка- 
—й що їм" хто/ відстрашує 0, с-и відстрашува¬ 
ти, з-й відстраши-, пк відстрашливий + %, ск 
відстрашуй- [-ая маска відстрашуй-маска]; 
-ьій відстрашуваний, ляка-; 
ОТПУГНУТЬ відстрашити, віджахну-, фР від- 
нади-; 0. 

ОТПУСК (час) відпустка, г. відпуск, фР вакації 
[в -ке на -іях], (товарів) видача, видавання; о. 
по беременности відпуск вагітній матері; на- 
ходящийся в -ке відпускник, зараз у відпуску. 

ОТПУСКАТЬ ('від)пускати /ви-, (трос) по-, (змі- 
я) за-/, (- біль) легша-, (товар) /ви]давЄ- /про-/, 
(вуса) відрбщува-, (на волю) звільнй-, (кошти) 
асщнува-; о- в кредит дава- набір /на борг/, бо- 
ргува-; о. греки кому розгріша- кого; о, по весу 
давб- вагою; о. с миром відпуска- з Ббгом; 
—й що /мн хто/ відпуска 0, с-и в., зг-й /р-й/ від¬ 
пусти-, зЄйнятиїй видачею, пк відпускний, від- 
пускбвий; -й бороду р-й запусти- бороду; -й 
во'жжи /гайку/ схйльний попуска- віжки /гай¬ 
ку/; -й грехй розгрішйтель; -й на вблю що /м" 
хто/ пуска на волю; -й с миром зг-й пусти- з 
Богом; 
-йся/-ьій звільнюваний, послаблю-, асигнб-, ви¬ 
да- /про-/, відрощу-, і. відпускнгік, відпуще-, пк 
відпускний; 
ОТПУСТЙТЬ: о. шутку /по чьему адресу) вй- 
дати жарт /відважити соли кому). 

ОТІІУСКШІК відпускник, г. вакаційник. 
ОТПУСКНОЙ (- ціну) продажний; -ьіе деньги 
відпусткбві гроші. 

ОТПУЩЕНИЕ: о. грехбв відпуст, розірішення; 
козел -ия г. відпустбвий /жертвешшй/ козел. 

ОТРАБАТЬІВАТЬ відробляти /ви-, об-/, відпра- 
цьбвува- /о-/, (рухи) відшліфбвувати; 
—й що їм" хто/ відробля 0, с-и в., р-й відробгі-, 
відробітчанин, пк відробіткбвий, відробкб-; 
-йся/-ьій відрбблюваний /об-, ви-/, відшліфбву-, 
відпрадьбву- /о-/, відробітчанин /об-/, пк п° від- 
рбблянний. 

ОТРАВЛЕНИЕ фР отрута [смерть от -ия 
смерть від -ти], ок затруття. 

ОТРАВЛЯТЬ труїти, отруюва- /за-/, (життя) 
псува-; о. вбздух з. заповітрю-; о. душу гбре- 
чью падати на душу гіркбю отрутою; о. жизнь 
занапащб- /збавля-/ вік/у) /життя'; 

—й що їм" хто/ троїть 0, с-и труїти, з-й отруї-, 
отруювач, пк отруйливий, трійлй-, отруйний + 
%, © отруюючи; 
-йся/-ьій труєний, отруюва- /за-/. 

ОТРАДНЬІЙ фР просвітлий [-ая минута -ла го- 
дйна]. 

ОТРАЖАТЕЛЬНЬІЙ ок рефлекторний (не реф¬ 
лекторний), (- поверхню) дзеркальний. 

ОТРАЖАТЬ відбивати, става- дзеркалом чого, 
віддзеркалю-, (звук) відпуню-, (світло) відсвіч- 
у-, (наклеп) заперечу-, спростбву-, відкидати; 
—й що відбивб 0, с-и в., з-й відбй-, відбивбч, 
(що) рефлектор, (як) дзбркало, (погляди) вираз¬ 
ник, пк відбивбль-, відлун-, рефлектор-, відлу- 
нистий, /- поверхнюІ дзеркаль-, ок відбйвчий + 
%, ск відбйй- [відбйй-звук], © відбиваючи; -й 
действйтельность дзеркало дійсности; -й на- 
падбние з-й відбити напад; -й симпбтию о* 
уподббальний; 
ОТРАЖАТЬСЯ відбиватися 0, (на чім) позна- 
ча-, лишати слід, фР знахбди- відгук, відлуню- 
вгст(ся), (на кім) р. окошатися; о. зхом чего 
розлунюва- чим; 
-йся/-ьій з-й відлунати/ся,) 0, відбйваний, запе¬ 
речу-, спростбву-, віддзеркалю-, відлуню-, від- 
свічу-, пк відлунистий, відбивний, відлун-; -я 
(на чім) позначува-, з-й лишити слід; вредно -я 
шкідливий; 
ОТРАЗЙТЬСЯ датися взнаки 0; болезненно о. 
на чем лишити важкйй слід на, пошкбди- чому; 
о. блеском відблйсну-. 

ОТРАЖЕНИЕ: о. звука відзвук, відгук, відлун¬ 
ня, відгомін. 

ОТРАПОРТОВЬЮАТЬ к. рапортувати; 
—й = рапортующий. 

ОТРАСЛЬ: книги по всем -лям книжки з усіх 
галузей. 

ОТРАСТАТЬ: ~й що відросте, з-й відростгі, с-и 
відростб-, вже мбйже відрбслий, с* відростй- 
[відростйкіготь]; 
ОТРАСТИ: -бсший відрбслий, 0. 

ОТРАЩИВАТЬ відрбщувати, (ус) відпуска- /за-/; 
—й що !мн хто/ відрощує 0, с-и в., р-й відрости-, 
ик = %; 
-йся/-ьій відрбщува-. 

ОТРЕБЬЕ ок пЄтолоч. 

ОТРЕЗ (полотна) ок шмат/бк/. 
ОТРЕЗАНИЕ к. відгин. 
ОТРЕЗАТЬ відрізувати /у-/, тя-, відгинЄ- і (шлях) 

пере-/, відкрбюва-, відчикрижу-; 
—й що /м11 хто/ відгинЄ 0, с-и т., р-й відгя-, пк = 
%, с" відітнгі- [відітнй-машина]; -й путь к отс- 
туплбнию © перетявши шлях до відступу; 
ОТРЙЗАТЬ відтяти /2-а ос відітнеш, 3-я ос віді¬ 
тне/, відчикрйжи-, (словом) відрубе-, відбрй-; о. 
все путй к отступлЄнию припер- до стінй; 
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-йся/-ьій тятий, відрізуваний /у-/, відкрію-, від- 
пію-, відшматбву-, пк відрізнйй /об-/; -я що від¬ 
тинається. 

ОТРЕЗВЛЕНИЕ (моральне) отямлення. 
ОТРЕЗВ/ЛЯТЬ тверезити, витверіж/ува- /про-/ 

(не п ’яного) отямлю-; 
—й що їм" хто/ тверезить 0, с-и т., р-й витвере¬ 
зи-, ~увач, отямлюв-, для витвереження, зайня¬ 
тий -ям, пк витверезливий /про-/, отямли- + %, 
рк витверезущий; 
ОТРЕЗВЙТЬ витверезити 0; 
-ЛЕННЬІЙ вйтвережений 0, вгітверезілий; 
♦♦♦СЯ тверезйгися 0, тверезіти /-іша-/; 
-ЙСЯ/-БІЙ витвережуваний /про-/ отямлю- 0, пк 
протверезній; 
~ИТЬСЯ, ~ЙТЬ вйтверезіти /по-/, витверези¬ 
тися /про-/, отями-; 
-вший вгітверзіпий /по-/, витвережений 0. 

ОТРЕЗОК к. відгин; & відтгіночок. 
ОТРЕКАТЬСЯ зрікатися /ви-/, цурі- відступі-, 
г. резщнувати Ідк з-/, (свого кредо) сходи- зі 
своєї дороги; о. от престбла зрікатися корони; 
о. от свойх слов брати свої слова назад; не о. 
от кого признаватися до кого-, 
-йся зреченець; -я (от престбла/ зг-й зректися 
/коронці, О зрікіючись; -я от свойх слов зг-й 
взяти свої слова назад, ± отступающий от с. 
взглядов; 
ОТРЕЧЬСЯ відкаснутися, відсахну- 0; о. от 
чего фР відбігти чого. 
-екшийся зречений, відбіглий, 0. 

ОТРЕКОМЕНДбВЬІВАТЬСЯ називати себе. 
ОТРЕШАТЬСЯ (від чого) відмовлятися, зріка-, 
обтряса-, звільни-, збува- чого; о. от жйзни ізо- 
люва- від життя, о* залягати на дно; о. от чего 
виламуватися з чого [з норми], не дотрймува- 
чого; не вкладі- у що; 
-йся = отказьівающийся, отрека-, избавля-; 
ОТРЕШИТЬ усунути; о. от чего звільни- від 
/позбави-/ чого, вилучи- з числа захоплених чим; 
о. от соврембнной действйтельности знезсу- 
часни-. 
ОТРЕШЙТЬСЯ (від чого) фР відбігти чого, 
кйну- об землю чим, вйрватися з полону чого 0; 
о. от отрястися від; о. от всегб забути про все 
на світі; о. от йга вйпрягтися з ярма; 
ОТРЕШЕШШЙ усунутий, звільнений від, ок 
байдужий, несьогосвітній, зречений, незацікав- 
ле-, непричет-, (від чого) обтрясе- з чого. 

ОТРЕШЙННОСТЬ відчуженість, о" олімпійсь¬ 
ка незворушн-, незацікавлен-, байдуж-. 

ОТРИЦАЛОВКА жУжіль-смітгя, к“ антисуспі- 
льні елементи. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЬІЙ (бік) темний, (вчинок) не- 
похваль-, (відгук) несхваль-, (- відповідь) від¬ 
мов-, найгірший [с -ной сторони з -шого 

б<5ку], (не лише м.) від’ємний; -ме стброньї ті¬ 
ні, темні сторони. 

ОТРИЦАТЬ запереч/увати, відкиді-, крупі- го- 
ловою, (вину) не визнава-; трудно о. що правда, 
то правда; 
—й що /мн хто/ ~ує 0, звиклий відкидати, з-й за- 
перечи-, невизнавець, запербчник, заперйчувач, 
пк ~ливий, ~ний, незгод- з чим + %; 
-йся/-ьій заперечуваний, відкида-, не визніва-. 

ОТРОДЬЕ фР насіння [змейное о. гадк5че н.]. 
ОТРОК підпарубок, підліток. 
ОТРбСТОК ок відростень. 
бТРОЧЕСТВО ок хлоп’ячий /підпарубб-/ вік, 
підпарубочі літі. 

ОТРЬШАТЬ1 рвіти, відрив- /у-/, віддир-, (гілки) 
відчіхув-, (од діла) відверт-; не о. глаз от чего 
прилад- очйма до, не відводити ока /очей/ з; 
—й1 1. що їм" хто/ рве 0, с-и р., р-й /з-й/ урві-, 
уривіч, урвйтель, пк відривний + %, ск урвй- 
[урвиголова], й от себй зг-й урві- від себе, ур- 
вй-від-себе; не -й глаз нездітний відвести очей; 
ОТРЬШАТЬСЯ1 рвітися 0; не о. прикипіти; 
-йся/-ьій 1. рвіний, урйв- /від-/, відцйр-, відчі¬ 
хув-, відвірт-, пк відривнйй; -я от землй щоріз 
дільший від землі; 
ОТОРВАТЬ урві- 0; о. от сірдца з душі вгійня-; 
ОТбРВАННЬІЙ /= -вшийся/ віддертий 0; о. 
от землй відземлений. 

ОТРЬШАТЬ2 = ОТКАЛЬШАТЬ. 
ОТРЬІВИСТЬІЙ (звук) ок стрибучий. 
ОТРЬІВКА (дія) копіння, п копанка. 
ОТРЬІВОЧНЬІЙ г. доривбчний. 
ОТРЬІГАТЬ ригати, відрйгува-, відриті-; 

—й що їм” хто/ відргігує 0, с-и р., мучений блю- 
вбтою /нітхою/, пк= %; 
-йся відриганий, відрйгува-, пк відргігливий. 

ОТРЬІЖКА ніт[д]ха, відриг. 
ОТРЯД ок відділ, піртія, з°ряд; боевбй о. боївка; 
сторожевбй о. чіта. 

ОТРЯСАТЬ обтряс/іти, обірУшува-, обтріп- /с-/; 
—й що /м" хто/ ~і 0, с-и о., р-й обтрястгі, пк - %; 
-й прах чего со свойх ног зг-й зректйся чого; 
-ьій обтрушуваний /с-/, обтріпу- /с-/; 
ОТРЯСТИ обтрусгіти 0; о. от пьіли відпоро- 
шй-; о. прах чего со свойх ног к. зректйся чого. 

ОТРЯХИВАТЬ тріпати, сірУшув- + ОТРЯСАТЬ; 
—й що їм" хто/ стріпує 0, с-и обтріпувати, р-й 
обтріпа- + отрясающий; 
-йся/-ьій = отрясаемьій; 
ОТРЯХНУТЬ пРн обтріпати 0. 

ОТСАСЬІВАТЬ висмбкг/ува- /від-/, відсис- /ви-/; 
—й що Імн хто/ ~ує, С-И В., 3-Й ВІДСМОКТІ-, смок- 
тУн, смоктій, пк смоктільний, відсмбкгув- /ви-/, 
для відсмбкгування; -й насбс висмбктувач; 
-йся/-ьій відсмбктуваний /ви-/, відсйс- /ви-/. 

ОТСВЕЧИВАТЬ відсвічувати, відбиві- світло; 
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~й що відбиві С. 0, С-И В. С., 3-Й відби- с., пк = %, 
с* відбгій-світло- [-й зкрін в.-с.-екран], о. з по¬ 
лиском, ± отражающий; 
-йся/-ьій відсвічуваний 0. 

ОТСЕБЙТИНА отсебеття; & пк *отсебетній. 
ОТСЙИВАТЬСЯ: -йся відсіваний, відсію-, (з гу¬ 
рту) зм-й /змушува-/ відсіятися. 
ОТСЕК ок переділ(ка^, засікла], з. засторонок, т. 
пазуха, камера, простір, бункер. 

ОТСЕКАНИЕ > ОТСЕЧЕНИЕ. 
ОТСЕКАТЬ відсікіти, руба-, обтині- /від-/; 

—й що /д/1 хто/ відгині 0, С-И в., 3-Й ВІДТЯ-, від- 
тиніч, пк = %, ск т. -відруб [-й зуб зуб-відруб]; 
-йся/-ьій відрубуваний, відтіна-, р. відтинатий. 

ОТСЕЧЕНИЕ ок відсік, ма резекція, фР відріз, 
відруб [даю гблову на о. даю голову на в., 
ручися головбю]. 

ОТСЕЧКА т. відсік [о. тяги в. тйги]. 
ОТСЙЖИВАТЬ відсиджувати /ви-, за-, пере-/; 

—й що їм" хто/ відсиджує 0, с-и відсиджувати, 
зг-й /зм-й/ відейдіти, п"= %; 
-йся/-ьій відсиджуваний /за-, пере-, ви-/. 

ОТСКАКИВАТЬ & відскік/увати, як горбх від 
стінки; 
—й що їм" хто/ ~ує, зм-й відскочити, пк відекбч- 
ний, ©враз відскочивши, з меткгімвідскоком. 

ОТСЛАИВАТЬ шарувіти, відшарбв/у-, пласту-; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, с-и п., з-й відшаруві-, 
~увач, пк відшарбвчий + %, для пластувіння 0; 
-йся/-ьій відшаровуваний, пласті-, відлущу-, з- 
й відлущитися; -я пк шарувітий, пластуві-. 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ відстежування /ви-/, дк від- 
стбження. 

ОТСЛЙЖИВАТЬ відстіжувати /ви-/, стежи-; 
—й = еледящий. 

ОТСЛУЖИВАТЬ відслуж/у- /ви-/, і/ відправля-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и відслужувати, покли¬ 
каний /р-й/ відслужи-, ± служащий; 
-ьій відслужуваний, ц. відправляний; 
ОТСЛУЖЙТЬ: -вшийг. вйелужений, 0. 

ОТСНИМАТЬ фільм/увйти, знімй-; 
—й що !мп хто/ ~Ує 0, с-и ф., р-й знй-, пк = %; 
-ьій фільмбваний; 
ОТСНЯТЬ зафільмувати, с° зняти; 
-вший 0. 

ОТСОЕДИНЯТЬ роз’єдн/увати /від-/; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и р., покликаний ~йти, 
для ~ання, зайнятий -ям, пк роз’єднавчий + %; 
-йся/-ьій роз’єднуваний /від-/. 

ОТСРОЧИВАТЬ відкладати /призатрймува-/ на 
час, відтята- /відкладй-, відсува-/ термін, д. під- 
вішува-, відстрочу-, фР переноси-, переклала-, 
відцавнюва-; о. долг відкладі- сплату боргу; 
—й що /мн хто/ відкладі 0, с-и в. т., зг-й /зм-й/ 
відкпіс-, (тату) для віддівнення чого, пк = %; 
-ЙСЯ/-МЙ відкліданий, відстрбчув-, віддівнюв-. 

затрймув- на час, підвішув-, перенбшув-. 
ОТСРС)ЧКА е* мораторій, рк віддівнення, при- 
зітримка [о. от призьіва п. пргізову]. 

ОТСТАВАТЬ відставіти /ви-, об-/ о. піс- задн¬ 
іх, (від гурту) відбивітися, /- фарбу +) не три- 
мі-, лУшпи-, відлипіти, (в науці) не вститі-; 
—й 1./2. що /м" хто/ відстає 0,1. звйюшй відста¬ 
віти, пк /- фарбу/ нездітний триматися, © не- 
меткйй, непромітнйй, нерозвгіне-, відсталий, зі- 
дній, ок позідницький, /учень/ слабень-, о. одгін 
з остінніх, далеко не перший, зівжди в кінці, у 
хвості [-Й в развитии у х. розвитку], © відста- 
ючй; 2. (від краю) відлеглий, відділений, (один 
від одного) розсідже- [шгіроко -джені очі]; 
ОТСТАІЬ є" відчепитися, фР відкйну-, (- фар¬ 
бу) облупиш-; от ворон -іл, к півам не при- 
стал ні піва ні ґіва; от свойх -ал, к чужйм не 
пристйл свого відбіг - чужого не доскочив; 
-впгай відстілий, (- фарбу) облушппений, 0; о. 
и заблудившийся відгублений; 
ПООТСТАТЬ (від передніх) зг приостітися; 
-вший приостілий, присті-, 0. 

ОТСТАВКА: увбленньїй /вьішедший/ в -ку від- 
ставнйк. 

ОТСТАВЛЯТЬ відставляти, відсуві-, в” верну-; 

отставить! в“ верни! 
—й що /мн хто/ відставля 0, с-и відставляти, зм-й 
/р-й/ відстіви-, відсувійло, (? відстів-, відсунь-; 
-йся/-ьій відсуваний, відстівля-, пк відставнйй, 
відсувнйй. 

ОТСТАВНОЙ г. вислужений; о. козьі барабан¬ 
щик пршпгій-кобйлі-хвіст, п’яте колесо до во¬ 
за, п° стірший, кудй пошлють. 

ОТСТАИВАТЬ боронити, обстбюва-, обставі- 
за чим, ф. бу- за що [о. равяьіе праві б. за 
рівні праві], фР ставі- за [о. своб с. за своє]; о. 
что стоя- за чим; упорно о. стоя- горою; о. 
своб мнение борони- свій пбгляд; 
—й що /м" хто/ боронить 0, с-и б., готовий обо¬ 
роні-, звгіюіий обстбюва-, поборник, адепт, бо- 
рець [-й свой праві б. за свої праві], оборо¬ 
нець, захисник, обстбювач; -й своє мнение по- 
ббрник свого погляду; 
ОТСТАИВАТЬСЯ відстоюватися 0, /- ідеї) 
кристалізува-; 
-йся/-мй боронений, обстбюва- 0, (- рідину) від- 
стбюва-; 
ОТСТОЙТЬСЯ: -вшийся відстояний, криста- 
лізбва-, 0. 

ОТСТЕГИВАТЬ відст[щ]ібати, відпині-; 
—й що відстібі 0, С-И В., 3-Й відщебну-, відсті- 
біч 0, пк= %; 
ОТСТЕГИВАТЬСЯ відст[щ]ібуватися 0; 
-йся відст[щ]ібуваний, відпгіна-, пк відстібній.' 

ОТСТЙРЬЮАТЬ/СЯ,] пріти/ся/, відпиріти(ся/ 
/ви-/, ок відмивіти(ся/; 
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—й що /ж" хто/ відпира 0, с-и в., з-й відіпра-, від- 
пирач, ж1 прачка, (річ) прач, пк пральний + %, 

© перучи, правши; 
ОТСТИРАТЬ відіпрати/-перу, -переш/, /ви-/ 0; 
-йся/-ьій праний, відмгіва-, відпйра- /ви-/; 
ОТСТЙРАШШЙ відіпраний /вй-Л 

ОТСТОЙ (на дні) фус, відстбянка. 
ОТСТОЯНИЕ віддалення, відлеглість. 
ОТСТОЯТЬ: о. от чего на что лежати від чого за 

[лес -йт от А на три мили ліс -йть за три милі 
від А, до лісу від А - т. м.]; 
--й відділений, відлеглий, о. на віддалі. 

ОТСТРАИВАТЬ відбудовувати /ви-, до-, за-/, бу¬ 
ду-, (хату) стави-, (радіо) відстроюва-; 
—й що /ж" хто/ відбудовує 0, с-и відбудовувати, 
покликаний відбудува-, зайнятий відбудовою, 
/від) будівник 0, пк відбудовчий 0 + %; 
-йся/-ьій будований, відбудову- /ви- 0/, (- раді- 

о) відстрою-, пк відбудівнйй. 
ОТСТРАНЕНИЕ недбпуск [о. от раббтн н. до 
праці]. 

ОТСТРАНЕННОСТЬ відцураність, відчуже-, 
відрече-, непричет- 

ОТСТРАНЯТЬ відсувати /(з місця) у-, звільня-/, 
відхиля'-, відтручува-, (жестом) відгетьку-, від¬ 
ганяти, (од праці) не допусти- до; о. кого відпи- 
ха- ліктями; о. от дблжности усува- з посади; 
—й що /ж" хто/ усува 0, р-й /зм-й/ усунути; -й 
жест жест „не-підх<5дь”; -й от дблжности що 
усува з посада; 
ОТСТРАНИТЬ (рукою) відтрутити 0; 
ОТСТРАНЯТЬСЯ відсуватися 0, ітй геть, від- 
хбди- (тєїь), 4? умива- руки, ок ітй від нещйс- 
тя; о. от кого цуратися кого; 
-йся/-ьій гнаний, відтручува-, відгетьку-, відсу- 
/у-/, відхилю-, звільню- 0; 
ОТСТРАНЙТЬСЯ відсунутися 0, відцалй-, від- 
сахну-, відмежува-, відцура-, відчахну-; о. от че¬ 
го відцура- чого, о. вйрва- з полбну чого; 
-вший/ся,) 0; -я от мйра відтручений від світу; 
ОТСТРАНЙЯНО з-чужа, непричетно, відчуж- 
е-, сторбнньо, байдуже, (глядіти) хблодно, за¬ 
кам’яніло, з віддалі, зісторонь, (оповідати) без 
тіні співчуття, без душі /чуття/, протокольним 
гблосом, протокбльно, безпрйстрас-; 
ОТСГРАНЕННЬІЙ відчужений, недопуще- до, 
відгетька-, відтруче-, непричет-, (од чого) дале¬ 
кий, відіпхнутий /ліктями^, [бблее о. віддалені¬ 
ший]. 

ОТСТРЕЛИВАТЬСЯ: -йся 1. (- дичину) відстрі¬ 
люваний, 2. © зм-й відстрілюватися; 
ОТСТРЕЛЙТЬСЯ: -вшийся 2. 0; 
ОТСТРЕЛЯННЬІЙ 1. відстріляний. 

ОТСТУПАТЬ відступати, відхбди-, тіка-, здава- 
позйції, (од теми) відхилятися, (майно) посту- 
па- чим-, о. от йстиньї відхбдити від правди; 

—й що Імн хто/тіка 0, зм-й відступйти, с-и в., від¬ 
ступник, поруш-, о. на відступі, у процесі відс¬ 
тупу, пк відступальний, відступнйй; -й от чего 
зм-й відійти від; -й от прйвил порушник прав¬ 
ил; -й от свойх взглядов відступник, ренегат; 
не -й ни на шаг © не відступаючи ні на крок; 
♦♦♦СЯ: не о. от свойх слов стояти на свойму; 
-йся/-мй пк відступнйй; -я от чего = -й от чего. 

ОТСТУПЛЕНИЕ (військ) ок відворіт, (од нор¬ 
ми) відхилення. 

ОТСТУІШИК ок перевбртанець, ж' /-танка/. 
ОТСТУШШЧЕСКИЙ о* перевертенський. 
ОТСУТСТВИЕ (речей) не/до/стача; в чье о. не 
при кому, як кого не булб [в ей о. не при ній, як 
її не було]; при -ии, в случае -ия якщо немб 
/не буде/; из-за /ввиду, по причйне/ -ия через 
брак, за браком, (в кінці мови) бо не булб /нема/. 

ОТСУТСТВОВАТЬ бути відсутнім, не бу- /при- 
сутніму, (- річ) бракува-; 
—й кого /що його/ нема, и* відсутній, неприсут-, 
г. неприявний, (погляд) непритбм-, о. якбго не- 
мі; -й безвестно безвісний; -й по болезни г. 
перешкбджений недугою; 
-вший 0 о. якбго не булб. 

ОТСЧЙТЬШАТЬ лічити, рахува-, відлічу-, від- 
рахбву-; 
—й що /мн хто/ відлічує 0, звіпслий відлічувати, 
р-й відрахува- пк відрахбвчий, т. = %; 
-йся/-ьій відлічуваний, відрахбв-, лічений, ра- 
хбва-. 

ОТСЬІЛАТЬ одсилати, сла-, (кого) відряджа-; о. 
обратно поверта-; 
—й що /ж" хто/ шле 0, звиклий о., зг-й відісла-, 
пк відсйльчий + %; -й обратно зг-й повернути; 
ОТОСЛАТЬ відіслати /відішлю, відішлеш/ 0; 
-йся/-ьій сяйний, відсгіл-, відряджув-, відпрова- 
джув-, пк відсильний. 

ОТСЬІЛКА (людей) відрядження. 
ОТСЬШАТЬ1: —й1 що /мн хто/ відсипа 0, с-и від- 
сипати, р-й відсипа-, пк відсипний + %, 
-йся'/-ьій! 1. відсипаний /над-/, пк відсипний; 

ОТСЬШАТЬ2: —й2 що /ж" хто/ відсипля, р-й по- 
поспйти; 
-йся2 звиклий відсиплятися; 
ОТОСПАТЬ/СЯу2 ок вйспати/сяу, попоспйти; 
-вший/сяу 0; -я відіспаний, вгіспа-. 

ОТСЬІРЕВАТЬ відволожуватися, ок вбгшати, рк 
вогчі-; 
—й/-ьій що вбгшає 0, відволбжуваний, напів- 
змокрілий, пк відволбжливий; 
ОТСЬІРЕТЬ зволожніти, зволбжитися /від-/, 
відвільгнути, відволбг-,/?" звогчіти, с. змокрі-; 
-вший відволбглий, звогчі-, змокрі-, відвільг-, 
відволожений, 0. 

ОТСЬІХАТЬ відсих/ати /в-/; -охни у менй яз- 
ьік! бодай мені заціпило!; 
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—й/-ьій що ~а 0, відсйханий, с-и /кинутий/ уси¬ 
хати, вже мййже всохлий, у процесі всихання, 
щораз сухіший; 
ОТСОХНУТЬ всохнути [и не -нут им руки і 
не -нуть їм руки], 6а повсиха-. 

ОТСК)ДА: о. следует з цього випливає. 
ОТТАИВАТЬ відтавати, тйну-, розмерзйти/ся/, 
розморожуватися, (- тонкий лід) розшерхати; 
—й/-ьій що тане 0, с-и р., розморожуваний, на- 
піврозмфзлий, вже майже відай-, щораз роз- 
мерзліший; 
ОТТАЯТЬ відтанути, п° відтбплі-, розвбсні- (- 
тонкий лід) розшерхну-; 
-вший розмерзлий, відай-, розшерх-, розвесні-, б. 

ОТТАЛКИВАНИЕ рк відпих [точка -ния точка 
-ХУ]; 

ОТТАЛКИВАТЬ відштовхувати, відпиха-, відар- 
учува-, відгони-; -аясь от чего крізь призму ч.; 
—й що Ім“ хто/ відтручує б, з-й відштовхнути, 
с-и відпиха-, сг репелент, пк тручальний + %, сг 
відгін-, © гидосвітній, ощдний, потвор-, гидез-; 
-йся/-ьій відштовхуваний, відаручув-, відпих-; 
ОТТОЛКНУТЬ відіпхнути /-пхну, -іпхнеш/ б; 
-ули /-уло/ кого відіпхнуто; 
ОТТОЛКНУТЬСЯ: о. от чего взяти за відпра¬ 
вну тбчку що, почати дія- /міркува-/ звідки. 

ОТТАПТЬГОАТЬ відтоптувати; 
ОТТОПТАТЬ: о. ноги (хіднею) ф. утюпкатися. 

ОТТАСКИВАТЬ тягтй, володай, відтята-, (за 
чуба) /на-/; о. за вблосьі чубити; 
—й = оттягивающий; -й за вблосьі звиклий 
чубити. 
ОТТАСКАТЬ відволодай /-очу, -бчеш, -бчать/ 0. 

ОТТАЧИВАТЬ гостргіти, ви[від]іч5стрюва-, пк = 
%; --Й = заостряющий; 
-йся/-ьій гострений, вигострюваний /від-/. 

ОТТЕНОК нюанс, забарвлення, (сивини) підсв- 
іт, (значень) варіянт, варіація, (відбита барва) 
вгілиск, полиск; с -ом чего не без чого [с -ом 
ирбяии не без іронії]. 

ОТТЕНЯТЬ відтіняти /-тінюва-/, о. накладй- 
тінь на, п. виділя-, підкреслюва-; 

—й що відтінює б, с-и в., р-й відтіни-, пк = %; 
-йся/-ьій відтінюваний, виділю-, підкреслю- 0. 

ОТТЕСНЯТЬ тиснути, відтиска-, відаручува-, 
чинй- тиск, (за столом і п.) розставля- лікті; 
—й що /м" хто/ тйсне 0, з-й /поклйка-/ відтрути¬ 
ти, звйклий /с-и/ відаручува-, пк = %; 
-йся/-ьій відтручуваний, відтиску- 0; 
ОТТЕСНЙТЬ відтрутити /-тручу, -трутиш/, по¬ 
лісну- /від-/, попбр- 0. 

бТТИСК відбитка. 
ОТТЙСКИВАТЬ (знак +) вибив/йти, витискй- 

/від-/, видушувати /від-/; 
—й що їм" хто/ ~й 0, с-и в., з-й вйби-, пк відги- 
скбвий + %; 

ОТТЙСНУТЬ (натовпом) відпбрти 0; 
ОТТЙСНУТМЙ (юрбою) відтручений, відпер¬ 
тий /по-/ 0; 
-йся/-ьій відтисканий /ви-/, вибйв-, віддУшув-, 
друкбв-, відпйх-, пк відтискнгій. 
ОТГОГб: оттогб-то тйм-то. 
ОТТОК (членів, готівки) відплгів. 
ОТТОПЬІРИВАТЬ відстовбурчувати /на-/, відс- 
тавля-, випинй-, відцимй-, (губи) копгіли-; 
—й що їм" хто/ випинй 0, с-и випинйти, р-й вип¬ 
нути, випинййло, ск випни- [вйпни-груди], ©; 
ОТТОПЬІРИВАТЬСЯ халабудитися 0, (з-під 
чого) видимй-; 
-йся/-ьій випинаний, відстовбУрчува-, відцу-, 
відкопйлю- 0, ок вишінатий, халабудис-; 
-вшийся віддутий, вйпну-, відстовбурчений, 
відкопгіл- /за-/ 0,0; 
ОТТОПЬІРЕННЬЮН халабУдистий 0. 

ОТТОРГАТЬ уривйти /від-/, відкрйюва-, відтин/- 
й-, (землю) загйрбува-, м“ відчужу-, відаоргй-; 
—й що їм” хто/ ~й 0, с-и в., р-й відкрйя-, відкрй- 
ювач, загйрбник, пк = %, ск урвгі-чуже-тіло; 
-я/-ьій уриваний 0, відіфйю-, загйрбу-, відчужу-; 
ОТТОРГНУТЬІЙ відтятий, відкрйяний, загйр- 
ба-, м“ відчуже-, відабргнутий. 

ОТТОРЖЕБИЕ ма відчуження, відторгне-. 
ОТТЯГИВАТЬ (куди) тяглі, затягй- /від-, (наго¬ 
лос) пере-/, (полки) відводи-, (від чого) відвер¬ 
та-, (приїзд) відкладй-, перенбси-, (руки +) нат- 
руджува-, (деталі /в кузні/) видовжу-; о. время 
зволікйти баритися, гйя-; 
—й що їм" хто/ ВІДІЯГЙ 0, С-И В., 3-Й /зм-й, р-й/ 
одаяглі, тягйч, пк т. відгягбвий + %; -й болт 
що видовжує прогонича /болта/; -й врймя = 
медлящий + схильний зволікй-; -й приезд заці- 
кйвлений відклйс- приїзд; -й руки © натрудив¬ 
ши рУки тягарями; 
-йся/-ьій відтяганий /за-, пере-/ б, пк відаяжнйй. 

ОТТЯЖКА (дії) рк призйтримка. 
ОТУПЛЯТЬ: -й: ОГЛУПЛЯТЬ. 
ОТУЧА'ГЬ відучувати, відзвичйю-, відбивйти о- 
хбту; о. от привьічки відзвичйю-; 
-й що /м" хто/ відучує б, з-й /поклйка-/ відучгі- 
ти, для відзвичйєння, пк = %, © с-и відУчува-; 
-йся/-ьій відучуваний, відзвичйю-; 
ОТУЧЙТЬ відзвичйїти б, ок відзвйчи-; 
-вший 0. 

ОТФИЛЬТРОВЬІВАТЬ = ФИЛЬТРОВАТЬ. 
ОТФЬІРКИВАТЬСЯ відпйрхуватися, відчмй- 
хува-. 

ОТХАРКИВАТЬ/СЯУ відхйрк/увати/'сяУ /ви-/; 
—й що їм” хто/ ~ує б, с-и /звйклий/ ~увати, зм-й 
~а-, пк відхйркувапьний, для відхйркування; 
-йся/-ьш вихйркуваний /від-/. 

ОТХВАТЬІВАТЬ відрізувати, відкушу-, захбпл- 
ю-, загйрбу-, (куш) ури-, (хвацько) утинй-; 
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—й що /м" хто/ відчіхує 0, с-и у., р-й урва-, ур- 
вйтель, (танець) скажений у танці + %, с" урвгі- 
[урвйгопак]; 
-йся/-ьій віддгіраний, відрізува-, відкраю-, від- 
чаху-, відрубу-, відкушу-, урй-, загарбу-; 
ОТХВАТЙТЬ (строк) вхопйти, (куш) урва- 0. 

ОТХМЬІКИВАТЬСЯ відшукуватися. 
ОТХОД вй відступ, відворіт, (поїзда) вибуття; 
ОТХОДН мИ рештки, од невжйток. 

ОТХОДЙТЬ (- поїзд) ОТБЬШАТЬ; о. в вйчн- 
ость відходити у засвіти; -дит от сірдца у кого 
розвиднюється на серці кому, 
—й 1. отбивающий2 + о. на відході, на дорозі 
[-й в вічность на д. у засвіти], пк відхожий, ві- 
дхіднгій, фР відгалуже- [-й от сірдца сосуд -на 
від сйрця судина], 2. що мина 0, минущий, від¬ 
хідливий, 3. відсуваний [-й на вторбй план в. 
на другий план], 4. умирающий; -й в область 
предйния приречений стати легендою /історі¬ 
єю/, забутий-перезабутий; 
ОТОЙТЙ (- військо) відтягнутися, ф. відсуну- 
[отойдй! відсунься!] 0; о. на душе полегшати 
/відлйгну-/ на серці; о. на зідний план відсту¬ 
пи- на бік; о. от чего відбіг- /від) чого; о. от дел 
відійтгі від діл, р. лягтгі на дно; о. от прйнци- 
пов збитися на коньюнктуру; о. от сірдца від- 
лйг/ну/ти на серці кому, -шлі от сердца відлгі- 
гло /розгодинилось/ на серці кому, 
-шідший зм-й відійти, к" відійшлий, (у засвіти) 
упокоєний, тепер уже [-й в область преда'ния 
т. у. історія], б. 

ОТХОЖИИ (промисел) сторонній; -ее місто 
відхіднйк, г. вихбдок, /в баракуІ лятрйна. 

ОТЦВЕТАТЬ відцвітати, п° відгоріти; 
—й що відцвіта 0, с-и в., вже майже відквітлий 
/пере-, відцві-/, напівзів’я-, вже не піршого 
цвіту; 
ОТЦВЕСТЙ відбуіти 0; 
-тший відквітлий, відбуі-, ок відгас-, п° відгорі-. 

ОТЦЕЖИВАТЬ цідити, відцідж/ува- /ви-/; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, с-и ц., р-й відціди-, відці- 
джувач, пк відцідливий + %, сА цідй-крізь-зуби; 
-йся/-ьій ціджений, відціджува- /ви-/. 

ОТДЕПЛЯТЬ: —й що /ж" хто/ відчіплює, с-и від¬ 
чіплювати, р-й /з-й/ відчепй-, пк відчіпливий+%; 
-йся/-ьій відчіплюваний, пк відчіпний. 

отцов, отчий ок бтній. 
ОТЧАИВАТЬСЯ втрачати надію, зневірйтися, 
зневірюва-, піддава- розпуці, бра- /хапі-/ за го¬ 
лову, упадати серцем, впада- в розпуку /роз¬ 
пач/; -ается кто (аж) розпач бере кого; 
-йся 1. зневірюваний, охоплю- розпачем, у роз¬ 
пачі, 2. = осмеливающийся; 
ОТЧАЯТЬСЯ ок зрозпачіти 0; 
-вшийся 1./2. 0,1. зневірений, обезнадіє-, поз- 
бівле- віри, о'с зрозпіче-, зрозпачілий, о. у роз¬ 

пачі, пбйнятий рбзпачем, 2. насміпений, пх ши- 
байголовий; 
ОТЧАЯННЬІЙ ок шибайголовий + -вшийся, 
я' одчайдух, г. газардовйк. 
ОТЧАЛИВАТЬ: —й що /ж" хто/ відчалює, гото¬ 
вий відчалити, с-и відчілюва-; ± ОТБЬГОАТЬ. 

ОТЧАСТИ фР подекуди [о. с ошйбками п. з по¬ 
милками]. 

ОТЧАЯНИЕ фР зневіра /спроне-/; с -ием розпі- 
чливо; под влиянием -ия з розпачу; & д° роз- 
пачувати /= впада- в рбзпач, говорй- в розпуці/. 

ОТЧЕТ: под о. фР під відповідальність. 
ОТЧЕ ГНОСТЬ: обя'зан -тью мусить звітувати. 
ОТЧЙЗНА п° материзна. 
ОТЧИЙ: о. дом рідна хата. 
ОТЧИСЛЕНИЕ (дія) відрахунок, (сума) відра- 
хбвання [целевьіе -ия спеціальні в.]. 

ОТЧИСЛЯТЬ (гроші) відрахбв/увати, виверті-, 
(з праці) звільня-, (куди) переводи-, відряджа-; 
--Й що /ж" хто/ ~ує 0, с-и в., зг-й відрахува-, зай¬ 
нятий відрахунком, рахівник, п"рк -чий + %; 
-йся/-ьій відраховуваний, відчгіслю-, перево¬ 
джу-, звільню- 0. 

ОТЧЙТЬІВАТЬ сварити /бешта-/ їх, вичгітува- 
/читі- нотацію /моріль/, мгілй- голову/ їм; 
—й що Імн хто/ вичитує кому 0, охочий читати 
нотації, охочий до нотацій, с-и с., р-й насварй-, 
вичгітувач, сварун, пк моралізаторський; 
-ьій сварений, бешта-, вичйтува-; 
♦♦♦СЯ звіт/увати, складі- /робй-, дав і-/ звіт; 
-йся якйй ~ує 0, с-и з., поклйканий да- звіт, -о- 
давець, справоздав-, пк підзвітний, -одавчий 0. 

ОТЧУ БУЧИВ АТЬ чудотвбри-, викиді- коники; 
—й що /ж" хто/ викиді К. 0, С-И Ч., 3-Й учвбри-, 
„чудотворець”, пк чудотворний; 
ОТЧУБУЧИТЬ учвбрити, удрі- штуку, г. від- 
цибучи-. 

ОТЧУЖДАТЬ (людей) відчужувати, відлкідню- 
вати, (майно) вивлісню-; 
—й що їм" хто/ відчужує 0, с-и в., з-й відчужй-, 
зайнятий вйвласненням, вивліснювач, пк відчу- 
жливий + %; 
♦♦♦СЯ вивліснюватися 0; о. от кого цурі- кого; 
-йся/-ьшвідлк5днюваний, вивлісню-, відчужу-; 
отчу/ж/дгітьсяр очужіти; 
-вшийся очужілий, 0; 
ОТЧУЖДЇШНМЙ © очужілий, неприкіяний, 
рк відлк5дне-; (- майно) вйвласне-. 
ОТЧУЖДЕНИЕ (майна) вгівласнення, (від люд¬ 
ей) рк відлюдне-, (примусове) вигнання /-ість/. 

ОТШЕЛЬНИК ок печерник, самотгінець. 
ОТШЕСТВИЕ відхід. 
ОТШЙБ: на -бе на відлюдді, за цариною. 
ОТШИВАТЬ; ОТШИБЙТЬ: о. пімять відіб- 
ріти /відбгі-/ пімороки. 

ОТШИВАТЬ; ОТШЙТЬ відбрйтя, ді- відкоші. 
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ОТШЛИФОВКА вишліфбвання. 
ОТШЛИФОВЬШАТЬ вишліфовувати, (написа¬ 
не) вигладжу-. 

ОТШУЧИВАТЬСЯ о. відбуватися жартами /жа¬ 
ртом/, переводити на жарт; 
-йся звиклий /с-и/ переводити на ж. 0. 

ОТЩЕПЛЯТЬ відколювати, (гілку) відчах/у-; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, с-и в., р-й /зм-й/ відчах¬ 
ну-, пкрк відщбпливий + %; 
-йся/-ьій відчахуваний, відщеплю-, пк відщеп- 
нйй. 

ОТЬЕДАТЬ: -й що їм” хто/ від’ща, с-и від’ї¬ 
дати, з-й від’їс-; 
♦♦♦СЯ від’їдатися, ок розпаса-, о. наїдати шию; 
-йся що /м” хто/ наїда ш. 0, с-и н. ш., р-й наїс- ш.; 
ОТЬЕСТЬ: о. харю замордатіти; 
-вший^ся/ 0; -й х. замордатілий; -я вгодова¬ 
ний, розпасе-. 

ОТЬЕЗЖАТЬ від’їжджати, від’їзди-, /ви/руша-, 
виряджатися, (- поїзд) відходити, /водоюІ від¬ 
шита-; 
—й що /я/ хто/ вируша 0, с-и в,, готовий вйру- 
ши- /вйїха-/, готовий у дорогу, пасажир, рк від’- 
їжджанин, пк від’їжджий; проводи -их прбвод- 
и від’їжджай /пасажйрів, готових у дорогу/; -ие 
хто від’їжджає, від’їжджани. 

ОТЬІГРЬЮАТЬСЯ відіграватися, (на кім) зби¬ 
вати оскому; 
-йся 1. що /м” хто/ відігрується, с-и відіграва¬ 
тися, р-й відігра-, 2. що /м" хто/ збивЯ о., с-и з. 
о., р-й збй- о., о. не від того, щоб збити о. 

ОТЬІСКАНИЕ дк віднайдення. 
ОТЬІСКИВАНИЕ к. відшук. 
ОТЬІСКИВАТЬ шукбти, відшукува- /роз-/, від- 
нахбди- /з-/, виявяя-, (поклади) відкрива-, (при¬ 
чину) докопуватися до; о. глазами кого/что ф'р 
надивляти; о. путбм расспро'сов налйхува-; 
—й що їм” хто/ шукй 0, зайнятий розшуком, с-и 
ш., з-й розшукЯ-, шукач, пк розшукбвий, ск 
шукай- [шукай-вітра-в-полі]; 
ОТЬІСКИВАТЬСЯ розшукуватися 0, виявля-, 
(після зникнення) об’явля-; 
-йся/-ьій шуканий, відшукув- /ви-, роз-/, від¬ 
крив-; -бій віднахбджув-. 

ОТТЯГИВАТЬ: о. за уши от чего відривати від. 
ОТТЯЖКА відтягачка, відволічка. 
ОТЯГОЩАТЬ обтяжувати; ± ОБРЕМЕНЯТЬ; 

—й що їм" хто/ обтяжує, с-и обтйжувати, з-й об- 
тЯжи-, щораз важчий, пк обтЯжливий; 
-йся/-ьій обтЯжуваний; 
ОТЯГОТЙТЬСЯ п° обвагітніти; 0; 
ОТЯГОЩЕННЬШ п° обвагітніпий; 0. 

ОТЯГЧАТЬ: -ающий = отягощающий; -ие об- 
стоя'тельства обтЯжливі обставини. 
ОФИЦЕРСКИЙ іс старшинський. 
ОФИЦЕРСТВО іс старшина, старшйни. 

ОФИЦИАЛЬНОСТЬ о* офіцішцина. 
ОФИЦИАЛЬНЬІЙ: о. язьік офіцїйщина. 
ОФОРМЙТЕЛЬСКИЙ декоратйвний, декору¬ 
вали- [-ое искусство -не мистецтво]. 
ОФОРМЛЙТЬ (візу) готувати, вироблЯ-, (на пра¬ 
цю) прийма-, зарахбвува-, (сцену) декорува-; 
—й що ІмИ хто/ готує 0, с-и г., р-й офбрм/и-, зай¬ 
нятий -ленням, ~лювач, те декоратор, малЯр 
/художник/ сцени, п( дизайнер, пк декоратйв¬ 
ний+%; 
-йся/-ьій оформлюваний, готб-, вироблю-, за- 
рахбву-, декорб-. 
ОФФШбРНЬІЙ замбрський, закордбнний, да¬ 
лекого плавання. 

ОХАИВАТЬ гидити, ганьби-, паплюжи-; 
—й що ІмҐ хто/ паплюжить 6, звиклий п., пашпб- 
жник, критикан, пк огудливий, пашпбжпи- + %; 
-йся/-ьій паплюжений, ганьбле-, обгуіджува-. 

ОХАТЬ (з/бйкати, бхка-, стогна-, п. бідкатися; 
--й що їм" хто/ бхкає 0, розбхканий, розбйка-, 
звйюіий бхкати, охкало /бй-/, бідкало; 
ОХНУТЬ о. сплесну- /вдари- в поли/ руками. 

ОХВАТ фР заеяг, (з флангів) в" рк обсада. 
ОХВАТМВ АТЬ охбплювати, отбчу-, (одяг) обтя¬ 
та-, (душу) обсіда-, розливатися хвилею де, г. 
переймати, фР перейматися чим [егб -йла печ¬ 
аль він -йнЯвся смутком], (- чуття) лягбти на 
серце; о. кого чем (- чуття) пройма- /опада-, о- 
панбвува-/ кого що, напада- на кого що [ее -йл 
ужас на неї -ав жах]; о. глазом /взбром/ оббігЯ- 
очгіма, сяга- оком; о. умбм осяга-, могтй збаг¬ 
ну-; дрожь -ает тело дрижакй перехбдять ті¬ 
лом; страх -йл /-ает/ страх узЯв /бере/; -ает /-й- 
ла/ грусть /скорбь/ кого берб /взяв/ жаль; -ает 
тяжйлое чувство під серцем немов гЯдина 
в’ється; ± ОВЛАДЕВАТЬ; 
—й що їм” хто/ охбшпоє 0, с-и о., з-й /поклйка-/ 
охопгі-, пк широкосЯжний, всеосЯж-, р. охват-, 
о/Б/хбплюваль- + %, охбпливий, в“ (маневр) 
облого-, р” обсадб-, ск охопи- [охопи-душу] + 
обнимающий; -й глазом /взбром/ © оббігши 
очйма; -й подпйской з-й охопйти передпла¬ 
тою, © охбшпоючи п.; -й умбм з-й збагнути, ск 
охопй-розумом; 
ОХВАТЙТЬ обсісти кого 0; страх -йл их 
страх узЯв їх, страхи в гблову полізли їм; -гіла 
смертельная тоска нбче половини світу не ста¬ 
ло; ее -йло чувство сожаления її взяв жаль; -й- 
ло тяжелое чувство під серцем наче гЯдина по¬ 
вилася; -йло предчувствие кого передчув хто -, 
ОХВАТЬІВАТЬСЯ фР братися [б. вогнем]; 0; 
-йся/-ьій охоплюваний, отбчув-, пбйм- /прб-, пе¬ 
ре-, обі-/, обтЯг-, огбрт-, сповгів-, окрйв-, осЯг- 
/за-/, захбшпов-; 
ОХВАЧЕННЬІЙ (жахом +) опанбваний 0; о., 
беспокбйством хто душа не на місці в кого; о. 
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тоскбй ст^жений. 
ОХЛАДЕВАТЬ холонути, холоді-, остига-, ви- 
холонй-, п. байдужі-; 
—й що їм" хто/ холоне /байдужіє/ 0, с-и о., що¬ 
раз холодніший /байдужі-/, майже ділком вйхо- 
лолий /збайдужі-/, напівостгіг-, напівохоло'-; 
ОХЛАДЕТЬ прихолбнути 0, (пересердитись) 
перекипі-; о. к чему втрати- охоту до чого; о. к 
предмету любвй відпюбй-; 
-вший прохололий /о-, за-, при-/, остгіт-, збай¬ 
дужі-, 0. 

ОХЛАЖДАТЬ холодйти, студгі-, охолбджува- 
/ви-, за-, роз-/, остуджу- /ви-/, гарячих) тверезгі-; 
—й що їм" хто/ стидить 0, с-и в., з-й остудй-, пк 
охолодний, остуднйй, холодйль-, охолбдливий, 
відсвіжли-, відсвіжущий, /погляд/ тверезу-, т. 
рефрижераторний + %; 
ОХЛАДИТЬ прохолодити, вйстуди- /по-/ 0; 
ОХЛАЖДАТЬСЯ вихолоджуватися /про-/ 0; 
-йся/-мй студжений, остуджува-, охолбджува- 
/ви-, роз-, за-/; -я щораз холодніший. 

ОХЛАЖДЕНИЕ ок остуда. 
ОХОРАШИВАТЬСЯ чепуритися, вичепурюва- 

/при-/; 
-йся звиклий чепурйтися 0, чепуркб. 

ОХОТА мислйвство, ловец-, (бажання) ок хотін¬ 
ня; о. пуще невбли охота дужча од невблі; по 
своей -те добровільно; нет -тьі неохота; на -ту 
бхать - собак кормйть шйти-білгіти - завтра 
Великдень. 

ОХОТИТЬСЯ полювйти, ходй- на влбви /полю¬ 
вання/, ок мислйви-, (за ким) ловй- кого, шука- 
за ким; 
-йся що їм" хто/ шшбє кого /на кого/ 0, звикл¬ 
ий полювати, з-й задолюва-, зайнятий ловами, 
ловець, мислйв-, звіролбв, пк мислйвий, ловчий, 
о. на ловах, на полюванні. 

ОХОТКА ф. жадібка [в -тку в -бку]; в -тку з о- 
хбтою. 

ОХОТНИЦА о" ловчйня. 
ОХОТНИЧИИ мисливський, ловець-, лбвчий [о. 
прбмьісел л. промисел]; -чья землянка лісни- 
чівка. 

ОХОТНО радо, охбче, залюбкгі, о. з радістю, (ду¬ 
же) зг з вйскоком, фр ліббо [найпюбіше = най- 
охбчіше]; бчень о. з дорогбю душею. 

ОХРАНА (варта) сторбжа; о. окружйющей 
средьі охорбна довкілля; штат по -не труда 
штат охорони праці. 

ОХРАНЯТЬ хорошіти, пильнува-, вартува-, сте¬ 
регти, берегтй, (від чого) захища-, охороня-; 
—й що їм" хто/ стереже 0, с-и с., призначений 
зберегтй, для охорони, зайнятий -ою, охорбн- 
ець , вартовйй, стброж, захисник, пк захиснйй, 
охорон-, сторожовий; -й ворота прибрамний; 
ОХРАНЯТЬСЯ берегтйся 0; -ялось стережено; 

-йся/-ий пильнований, варто-, стережений, бе¬ 
реже-, захгіще-. 

ОЦЕНИВАТЬ цінити, цінува-, оціню-, класти ці¬ 
ну, о" таксува-, (себе) зна- собі ціну; о. в день- 
гбх /валюте/ цінувати на грбші /валюту/; 
-ающе знавецьким оком, оцінювально, оціню¬ 
юче 0; 
—й що цінує 0, с-и о., з-й оцінй-, зайнятий ціну¬ 
ванням, цілувальник, таксатор, оцінювач [-й 
взгляд пбгляд -ча], п цінувальний + %, оцін-, ок 
оцінчий, цінодав-, (- око) знавецький, для бцін- 
ки, ск -цінний [самооценивающий самоцінч- 
ий]; -й по достбинству з-й оцінй- по заслузі 
/скпас- належну ціну/; 
-йся/-ьій оцінюваний, ціно-, таксб-; 
ОЦЕНИТЬ поцінувати 0, г. зацінй-, (тверезо) 
гляну- правді в бчі, (кого) склас- ціну кому; 
как о. зтот факт/собьітие/? і що сказб- на це?. 
ОЦЕНОЧНЬІЙ ок оцінковий, цінувальний [-ая 
комйссия -на комісія] + пк -* оценивающий; 
о. лист оцінн[ч]ий лист; -ая стбимость оцінна 
вартість. 

ОЦЕНЩИК цінувальник, таксатор, поцінбвувач. 
ОЦЕПЕНЕНИЕ к. закляк. 
ОЦЕПЛЯТЬ обступати, отбчува-, обляга-, обса- 
джува-, бра- в збшморг; 
—й що /лґ хто/ оточує 0, с-и о., покликаний о- 
точй-, пк обсаднйй, облогбвий, облавний, рк зі- 
шморгбвий; -й отряд облогбвий /облавний/ за¬ 
гін, схоточй-загін; 
-йся/-ьій оточуваний, обсаджу- 0. 

ОЧАГ о" центр, кутбк [сембйньш о. сімейний к.], 
гніздб, гніздбвище, (родинний) коло; кузнечн- 
ьій о. горно; у сембйного -га в родинному кблі; 
ОЧАГИ (опору) гнізда. 

ОЧАГОВЬІЙ ок осередковий, вбгнищаний, (ха¬ 
рактер) гніздовий, рв вбгнища [-ьіе остатки 
рештки в.]. 

ОЧАРОВАНИЕ з" шарм, Є поваба. 
ОЧАРОВАТЕЛЬНМЙ о. на диво гарний, пбвен 
чарів /чару/, (куток) рййський. 

ОЧАРОВЬШАТЬ чарувати, зачарбвувати /при-/, 
заворожу-, обмарю- (чірши), навбдиги чари; 
—й що їм" хто/ зачаровує 0, с-и ч., з-й зачарува-, 
спбвнений чару, чарівник /-йця/, пк чарівний, 
чарівливий, оманли-, обмарли-, прйворотни[і]й, 
о. пбвен чару /чарів/; 
-йся/-ий чарбваний, зачарбву- /при-/, заворб- 
жу-, обмарю- /чарами/; 
ОЧАРОВАТЬ (чим) підкурити чадом чого б. 

ОЧЕВИДЕЦ наочний свідок; бьіть -ем бачити 
на власні бчі. 

ОЧЕВИДНО: совершбнно о. ціпкбм ясно; 
ОЧЕВИДНИЙ явний, реальний, г. позірний. 

ОЧЕВИДНОСТЕ к. очевгідь. 
ОЧЕЛОВЙЧИВАТЬСЯ вилюднювати, прийма- 



ОЧЕНЬ 308 ОЩЕТЙНИВАТЬ 

людськйй образ, прибира- людські рйси; 
ОЧЕЛОВЕЧИТЬСЯ к. вилюдніти 0. 

ОЧЕНЬ фР аж [в о. глуббкую йму зарьіт аж у 
глибоку яму заритий], ок велико, здорово, неаб¬ 
ияк, глибоко [г. нецікавий], з верхом [з верхом 
ціка-], р. силенно, с. аж геть [б. исхудал аж 
геть схуд], жґ ой [давно, б. давно давно, ой 
давно], ой, як /який/ [б. легко ой, як легко]; не 
б. не так то, не так, щоб; не б. и /большбй, ста¬ 
рий +/ не який там і /великий, старий +/; не о. 
накой малояюш [н. о. интербсньїй малоцікав¬ 
ий]; не о. разгбнишься не дуже що зробиш [не 
д. й купиш]; не так, чтбби б. не аж дуже; б.-то 
аж дуже; б. хорошб (знаний) до болю /щему/; 
ОЧЕНЬ-ТО кбнче; не б.-то не кбнче, не дуже й 
[не б.-то нужен не кбнче /не дуже й/ потрібен]. 

ОЧЕРЕДНОЙ з. чережнгій, г. з черги [пятьій о. 
(з’їзд) п’ятий з ч.]; в о. раз вчергбве. 

ОЧЕРЙДНОСТЬ фР послідбвність, наступи-, 
послідбвна зміна. 

ОЧЕРЕДЬ з. ряд [придерживайся -ди тримайся 
ряду], фР порядок денний [стбвить на б. стави¬ 
ти на п. д.]; за кем б. хто черговий, чия черга; в 
своіб б. і собі, своєю чергбю /дорбг-/; в поря'дк- 
е -ди дотримуючи черггі, по чфзі; вне -ди без 
чергй. 

ОЧЕРК нйрис; & нарисок. 
ОЧЕРНЙТЬчорнйга, гуди-, обмовлЯ-, ославл/Я-, 
обклада- болбтом, пуска- славу на; 
—й що /м” хто/ ~Яє 0, звгіклий о., з-й ослави-, о- 
чбрнювач, обмбвник, огуд-, с. паплюж-. пк = %; 
-йся/-ьій очбрнюваний, обмбвлю-, ослаблю-; ± 
ОХАИВАТЬ. 

ОЧЕРТЯ: о. голову ок сторчголов, закусивши 
вудила. 

ОЧЕРЧИВАТЬСЯ окреслюватися, (в уяві) о. 
проростати. 
ОЧЙРЧЕННЬІЙ окреслений, /- риси) означе-. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ок вичйщувач. 
ОЧИСТИТЕЛЬНЬІЙ (- молитву) відпустбвий, 
розгрішущий; -ая жбртва покутня /розгрішу- 
ща/ жертва. 

ОЧЙСТКА чищення; для -ки сбвести щоб зби¬ 
тися гріхЯ. 
ОЧИЩАТЬ чистити, вичшцува-, відчища- /ви-, 

(місце) роз-/, пробира- /(від луилпи) об-/, лущи-, 
(від мулу) відмулюва-, х. рафінува-; 
—й що їм” хто/ чистить 0, с-и ч., з-й очисти-, о- 
чйсник, винищувач /о-/, пк чистйльний, очшца- 
ль-, очйснгій /роз-/ + %, пурифікацій-, для очй- 
щення, /- молитву) покутній, відпустбвий, роз¬ 
грішущий, рв очшцення [-ая молйтва молитва 
о., покутня /0/ м.]; -й /душу/ (піст) покутній, 
сповідальний, ск очищай-душу-піст; 
ОЧЙСТИТЬ: о. свою сбвесть г. усправедлгіви- 
тися; 

ОЧИЩАТЬСЯ чйститися 0, фР чистішати [о. 
от скверньї ч. сбрцем]; 
-йся/-ьій очищуваний /об-, від-, роз-, ви-/, оббй- 
ра- /про-/, рафінбва-, обридлу-, спорбжню-, зві¬ 
льню-; 
ОЧЙСТИТЬСЯ фР обмйтися [о. от сквбрньї 
о. від скверни], Р вгімитися з мйлом; б; 
ОЧИЩЕННЬШ відчйщений 0, (від мулу) від- 
муле-. 

ОЧУНАТЬСЯ д. о. відходити душею й тілом; 
ОЧНУТЬСЯ прокгінутися, прочну-, стями- /о-/, 
прийтгі до тями, очуня-, очуматися, очути-. 

ОЧНЬШ: -ая ставка звбдини, зводи. 
ОЧУТЙТЬСЯ дк (де) знайтйся [о. в петлб з. в за¬ 
шморзі], опинй-; о. в д Ямках пройтгі в дамки; 
о. в двбйственном положений о. між двох сті¬ 
льців; о. в затруднйтельном п. скочити на сли¬ 
зьке; о. в нелбвком п. не знй-, на яку ступгі-. 

ОШАРАШИВАТЬ, ОШЕЛОМЛЯТЬ ошелеш/- 
увати, приголбмшу-, шокувати, к. голбмши-, ок 
вганя- в пбдив; о. кого н° запира- дух кому; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, с-и г., з-й приголбмши-, пк 
приголбмшливий, ошелеш-, ок запридушні [и] й, 
(ефект) могутній, с* збивай-з-ніг- [-щая весть 
збивай-з-ніг-вістка] + шокирующий; 
-ьій приголбмшуваний, ошеябщу-, шокб-, к. го¬ 
ломшений; 
ОШАРАІІШТЬ, ОШЕЛОМЙТЬ пришолбми- 
ти, причмелй-, запаморочи-, угрі- 0, як громом 
прибй-, вдари- обухом по голові, звалгі- /збгі-/ з 
ніг, ок кйну- в пбдив кого; 
ОШАРАШЕННЬЕЙ, ОШЕЛОМЛЕН- (чим) 
ошелешений, приголбмше-, запймороче-, шоко¬ 
ва-, о. мов-грбмом-прибйтий. 

ОШИБАТЬСЯ помилитися /г. об-/, хйбити; о. в 
ценб помилятися на ціні; бели не -аюсь дай, 
Ббже, пам’яті, коли б не збрехати; 
-йся що їм” хто/ помиляється 0, звгіклий поми¬ 
лятися, схильний до помилбк, нездатний уник¬ 
нути помилки /помилбк/, пк помилковий, хйб- 
ний, Р помгілешній, рк помйльчивий; 
ОШИБЙТЬСЯ г. обмахнутися 0, о. впасти в 
помилку. 

ОШЙБКА: вкралась о. трапилася помилка; но 
-ке д. по запарці; при допущбнии -ки якщб 
трапиться п. 

ОШКУРИВАТЬ кор/увЯти, окґ шкургіти; 
—й що їм” хто/ ~ує 0, с-и к., р-й ошкурй-, зайня¬ 
тий ~увЯнням, корувальник, пк ~увальний + %; 
-ьій керований, обкорбву-, шкірений. 

ОЩЕТИНИВАТЬ наїжачувати; 
—й що наїжачує 0, с-и н., © наїжачуючи; 
ОЩЕТЙНИВАТЬСЯ наїжачуватися, ощиря-; 
-йся наїжачуваний, ощирю-, визвірю-, щораз 
більше наїжачений, звиклий /схильний, с-и/ на¬ 
їжачуватися; 
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ОЩЕТЙНИТЬСЯ наїжитися, вгізвіри- 0; 
-вший/ся/ Й; -я наїжачений, наїже-, вгізвіре-. 

ОЩУПАНКА (у картярській грі) пблапок, гґ мн 
полапки /= сліди, відбитки пальців/. 

Ощупью навпбмацьки, дотиком, кР тактгільно, 
намацільно[!]. 

ОЩУПЬІВАТЬ обмац/увати /-лапу-/, мацати, 
лапа-; 
—й що їм хто/ ~ує 0, с-и м., р-й обмацати, зай¬ 
нятий -уванням, пкт.=% + щупающий; 
-ьій мацаний, лапа-, обмацува-, облапу-. 

ОІЦУТИМО, ОЩУТЙТЕЛЬНО відчутно, по- 
міт-, неабйяк, досить сильно, гостро, фР дотик¬ 
ом руки 0 —> ОЩУТИМЬІЙ; 
ОЩУТЙМЬІЙ, ОЩУТИТЕЛЬНЬІЙ відчут¬ 
ний на дотик (наслідок) вагомий, переконлив¬ 
ий, (удар) дошкульнйй, (- нестачу) гбстрий; о. 
урбн /потери/ велика /серйбзна/ втрата /-йти/. 
ОЩУЩАТЬ відчувати /по-/, мі- враження, до- 
бачі-, (серцем) чу-, (чуттями) сприймі-, (біль 
+) перейматися чим, фР віщувати [сірдце -бет 
гибель сбрце -ує /чує/ загин]; не о. недостатка 
в пйще к. мі- до стблу все; 
—й що /ж" хто/ чує 0, перейнятий чим, с-и в., з-й 
відчу-, сповнений почутті, огбрнутий -ям, пк 
чутливий, © відчуваючи; 
ОЩУТЙТЬ: о. боль в сердце здригнутися се¬ 
рцем; 
-гімьій легко відчуваний, пк /відічутнгій, фР о- 
чевйдний, реаль-, матеріяль-, ок явний, відвер¬ 
тий [с -ймой дбзой ирбнии з -тою дбзою ірон¬ 
ії], (зиск) добрий, (зарібок) порідний, вагбмий; 
ОЩУЩАТЬСЯ відчуватися 0, (- силу /в кому!) 
угадува-; -а'ется потребность © відчуваємо 
/відчувають/ потребу; 
-йся/-ьій відчуваний, спрййм-, добічув-. 

ОЩУЩЕНИЕ фР враження [такбе о., будто я 
падаю таке в., ніби я падаю], фР усвідомлення 
[о. обйдьі у. образи]; приятное о. фР післясмак; 
р’ -ия пк відчуттєвий [компонент -ия в. ком¬ 
понент]. 

п 

ПАГУБА згуба, нищення, псування, зіпсутті. 
ПАДАНЬЕ & пад ангіна. 
ПАДАТЬ падати, гепати/ся/, (помалу) опускати¬ 
ся, (до ніг) припадати, (- води) звергатися, (на 
голову) звілюва-, (- рівень) знгіжува-, змбншу-, 
ітгі вниз /г. надолгіну/, (- росу) сіда-, (- дощі) ви¬ 
паді-, ітгі, (- волос) звисі-, (- тінь) лягі-; п. в 
боні ггіну-; п. в цені спаді- з цінгі; п. духом пі- 
да- /підупаді-/ на дусі, вдавітися в тугу, розпу- 
скіти нюні; не п. духом дк вдіри- лгіхом об зем¬ 
лю; н. на коле'ни уклякй-, піда- навкблішки; 

-ает в ббморок кто млосно кому; подозріние 
-ает на жР думають на; чуть не -али в ббмо¬ 
рок аж /міло не/ умлівіли; 
-й/-ьій що їм" хто/ піда 0, звілюваний, віле- 
(як сніп), підкбшува- [-ая мишень -на меті], 
(показник) зменшу-, знгіжу-, фР звілюва-, звер- 
га-, звгіклий підати, щоріз нгіжчий, (овоч) пі- 
далка, пк долубіжний, долуйдУчий, низхіднгій, 
спадовгій, спадистий, з. підалишній, валющий, 
жР падущий /згоргі, з ніба/, р” підошній, фР 
дзьобістий [замбк с -им клином замок з -тим 
клгіном], /- зорі! падучий, /- потужність/ слйб- 
ший, с* -підний [простопадна лінія], © падаю¬ 
чи, беркгіць на землю; -й в ббморок готовий у- 
мліти, напівзомлілий, © ще трохи й умліє; -й 
духом зневірений, зневірюва-; -й камнем © як 
той кімінь згоргі; -й к ногам © припадіючи до 
ніг; -й на колбни уклякіючи; -й с ног от чего 
звілюваний чім; -ая валюта знецінювана вал¬ 
юта; -ая волні долубіжна хвгіля; -ая звезді жР 
падуча/леткі-/ зорі; -не цбньї щоріз нгіжчі ціни; 
ПАСТЬ: низко п. пустгітися берега, нгізько впі- 
сти, ± УПАСТЬ; п. жертвой сті- жертвою; п. 
смбртью храбрьіх полягти як герой І-бі/; 
-вший (- листя) опілий, (в бою) полег-, загйб-, 
(- звіря) /з/дохлий, (форт) здобутий, перемо¬ 
жений, 0; 
підший ©зледащілий, занепі-, пропіщий, (ян¬ 
гол) грішний; п. на колени п° сколіне-; 
УПАСТЬ бебехнути, гепнути/ся/, ліпнутися, 
(нагло) упісти, як муха в мед, (у воду) шубовс¬ 
ну-, (- форт на війні) здатися; у. духом ок опус- 
тгі- руки; у. как нодкбшенньїй тіпнутися сно¬ 
пом; не дать пьшгінке у. на кого порохгі здуві- 
ти з; вьі что с неба упали? ви що з дуба впіли? 
-вший простбртий, (голос) слабкгій, осліблий, 
підупі-, (- листя) опі- /к" пй-І, (- бидло) здбх-, 
/овочі підошній, підалка, 0; -й духом занепіл- 
ий на дусі; -й на колени уклік-, сколінений; -й 
плашмя простертий нівзнік; -й с нбба гість із 
нбба, 0. 

ПАДЕНИЕ упід [до упіду], (моралі) деградація. 
ПАДКИЙ: п. на что лісий /зіздрий/ на що. 
ПАЗУХА: как у Бога за -ой як у Христі в зйпі- 
чку. 

ПАИНЬКА, ПАЙ-МАЛЬЧИК золоті дитгіна 
ПАЙЩИК (у ділі) спільник, (на паях) пайовгік. 
ПАКЙТ (згорток) пакунок; индивидуальньїй п. 
ви особгістий пакет. 
ПАКОВАТЬ пакувіти, запакбву-; п. вещи /че¬ 
моданні/ пакувітися; 
—й що /ж" хто/ пакує 0, с-и п., з-й запакуві-, зі- 
йнятий пакувінням, пакувільник, и*= %; 
-йся/-ьій пакбваний, запакбву-. 

пАкостить капостити, паскуди-, шкоди-, о. 
підклада- /підсува-/ свиню, чини- каверзи; 
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—й що /м” хто/ капостить 0, капосник, шкода, 
пк капосний /-ливий/, гадський + шкодяший; 
НА»»» накапости-, насоли-, наперчи-; 
-вший і. шкода, 0. 
ПАКОСТНЬШ ок гадський. 
ПАКОСТЬ ок каверза, свйнство. 
ПАКТ угбда. 
ПАЛАТАЛИЗЙРОВАТЬ папаталіз/увати; 

--Й що ~ує, с-и /з-й/ п., пк = %; 
-йся/-ьій палаталізований. 

ПАЛАТОЧНЬІЙ ок шатровий. 
ПАЛБЦ: большбй п. г. палюх. 
ПАЛИСАДНИК присадок. 
ПАЛИТЬ1 (свиню) смалити, (в печі) пали-, (- сон¬ 
це) пражи-, шквари-; п. из пушек би- /сади-/ з 
гармат; 
—й що /м" хто/ палить 0, р-й обпалити, с-и /зви¬ 
клий/ пали-, палій, смалій, пк палючий, пеку-, 
палкий, смалкий; 
-ймьій палений, емале-. 

ПАЛЙТЬ2 /= ЖЕЧЬ/: -й > ЖЕЧЬ, ск палгі- [па¬ 
ливода, палгікопа]. 

ПАЛКА: п. о двух конціх о* палиця о двох кін¬ 
цях; из-под -ки (робити) за боюсь. 

ПАЛКООБРАЗНЬЕЙ патикуватий. 
ПАЛОМНИК о. Божий чоловік. 
ПАЛОМНИЧЕСТВО проща. 
ПАЛОМНИЧАТЬ ходгіти на прощу, п. поклоня¬ 
тися; 
—й що /м" хто/ ходить на прощу 0, с-и /звикл¬ 
ий/ х. на прощу, прочанин, богомблець, молгі- 
бога, а. пілігрим, пк богомільний, боговір-. 

ПАЛ ОЧКА притик [волшебная п. чарівнгій п.], 
(чистити плуг од землі) їстик; дирижерская п. 
г. батата. 

ПАЛОЧКОВЙДНЬШ, -ОБРАЗНИЙ патачку- 
вітай. 

ПАЛУБА пбклад. 
ПАЛЬЦЕВЙДНЬІЙ, -ОБРАЗНЬШ пальчастий, 
на взір пальця. 

ПАМЯТНИК: надгробний п. на(д)грббок. 
ПАМЯТНЬІЙ пам’яткбвий, (- дату) роковйнний. 
ПАМЯТЬ: твердая п. дббра пам’ять; по -ти з па¬ 
м’яті; по старой -ти за звйчкою; для -ти щоб 
пам’ятати, на пам’ятку. 

ПАПИ пані; & панбєчка, панюся. 
ПАНЕГИРЙЧЕСКИ ок бенефісно. 
ПАНИКА переполбх, фР кінець світу. 
ПАНИКбРСТВОВАТЬ, ПАНИКОВАГЬ пані¬ 
кувати, о. вдаватися в пінік/у; 
—й/-ующий що /мн хто/ ~ує, с-и /звиклий/ -ува¬ 
га, охбплений ~ою, розпанікбва- /с-/, панікер, 
пк панікерський, панічний, переполбшливий; 
ВПАСТЬ В ГІАНИКУ запанікувати. 

ИАНЙЧЕСКИЙ (страх) корячий. 
ПАННА пінна; & панунця. 

ПАНОРАМА круговйд, фР краєвид, видбвшце. 
ПАНСИОН: пблиьій п. ласкавйзна. 
ПАНСКИЙ & старопанський [с. капелібшок]. 
ПАПАХА кучма. 
ПАПОРОТНИКОВЙДНЬІЕ, -ОБРАЗНМЕ ЄР 
піпороті, рк папоротасті. 

ПАПУГ АЙ & папужка. 
ПАР: п, костей не лбмит піра кісток не лбмить; 
на всех -іх на пбвну пару, повним ходом; пбл- 
ньім -ом на повну пару; свойм -ом своїм пихом 
/манбр-/; на власну руку; самостійно, своїми си¬ 
лами. 

ПАРА двбє; & парка, парочка; два сапогі п. які 
їхало, такі й здйба-; п. пустякбв раз плн5нути; 
йод -ру до піри; -ой лошадбй /уідвбкінь. 

ПАРАД з” дефіляда; при вебм -де при всій /всім/ 
параді. 

ПАРАДЙРОВАТЬ г. дефілювати. 
ПАРАДНИЙ показовий, г. парадб-, (бік) показ¬ 
ний, (одяг) святкбвий, (обід) урбчйстай; 

ПАРАДНОЕ ж" парадняк. 
ПАРАЗЙТ дармоїд, трутень, нахлібник, г. гала- 
пйс. 

ПАРАЗИТЙРОВАТЬ: —й що їм" хто/ паразитує, 
с-и паразит/увати, ПАРАЗИТ, пк -йчний, -ар-. 

ПАРАЛИЗ/ОВАТЬ ндк екбвувати, зв’язу- р^ки й 
ноги /по рукіх і по ног-/, -у-, п. зневладню-; 
—й що /м“ хто/ ~ує, с-и п., з-й спаралізува-, пара¬ 
лізатор, пк паралізаційний, паралітач- + %; 
-йся/-мй паралізований; 
ПАРАЛИЗОВАТЬ дР окґ постівига правцем 0; 
ПАР АЛИЗОВАННЬІЙ: как п. (стоїть) мов 
йогб обухом по голові вдарили. 

ПАРАЛЛЕЛОГРАМ рівнобічних. 
ПАРАЛЛЕЛЬНЬІЙ: -ьіе брусья о" рукохбди. 
ПАРАМЕТР: по всем -ам (підхожий) під кож¬ 
ним оглядом. 
ПАРАФИНЙРОВАТЬ: -й що їм" хто/ парафі- 
н/ує, с-и -увага, з-й пропарафінува-, для -ува- 
ння, зайнятий -ям, пк парафінувальний; 
-йся/-ьій парафінований. 

ПАРАФЙРОВАТЬ: —й що ІмИ хто/ парафує, с-и 
/поклйканий/ парафувати, пк парафувальний; 
-йся/-ьій парафований. 
ПАРАШЮТЙСТ г. спадун. 
ПАРВЕНЮ вйпинок, м“ князі з грязі. 
ПАРЕНИЕ (моря) парувіння. 
ПАРЕНЬ о" хлоп'яга, (як панібрат) хлопіка; свой 
п. свій хлоп /хлопака/. 
ПАРИКМАХЕР ок цирульник , ж. голйборода, 
г. фризер, ж" цйруль. 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ цирульня, ок стригірня. 
ПАРЙРОВАТЬ відбивати, о. давати здачі; 

—й що !мн хто/ відбиві 0, с-и в., з-й відбити, пк 
= %, © відбивіючи, ± отбивающий; 
ОТПАРЙРОВАТЬ (у спорі) відбрйти б; 
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--йся/-ьш, відбиваний. 
ПАРИТЬ (ш/парити, випйрюва-, (- спеку) млбї-; 

—й що її/ хто/ парить 0, с-и парити, р-й попа- 
ри-, зайнятий паренням, парйльник, пк = %; 
ПАРИТЬСЯ: то и дело п. випарюватися; 
-йся/-имьій пйрений, шпаре-, випарюва-. 

ПАРИТЬ ширяти, (- думку) буя-; п. в облаках 
ширя- /плава-/ в небі, п. вита- у хмарах, захбди- 
в хмару; 
--й що ширя 0, с-и /звиклий/ ш., (птах) ширйк, 
пк небоплавний, о. на крилах, © плйвши в небі, 
± реющий; -й полет / безмоторний політ; -й в 
облака'х 1. що плаває в небі + парящий, ± лет- 
аю-, 2. полонений химерами, далекий від світу. 

ПАРКЕТНЬІЙ світськобальний, світський що аж 
ПАРКОВАНИЕ: для п. (- площу) паркувальний. 
ПАРКОСТЬ парнота. 
ПАРЛАМЕНТАРИЙ парламентар, перембвець. 
ПАРОВАТЬ 1. парувати, спарбву-, добирати па¬ 
ру, ф. свата-; & перепарбвува-; 2. виділя- пару; 
—й 172. що Імн хто/ парує 0, с-и парувати, 1. за¬ 
йнятий паруванням, сват, пк парний + %, 2. що 
виділя пару, уіфгітий /повії-/ парою /клубами 
пари/, у клубах пйри, пк паруватий, парнйй; 
-йся/-ьій 1. парований, спарбву-, сватаний; 2. -я 
пк паристий. 

ПАРОДЙРОВАТЬ парод/іювати; 
—й що їм" хто/ ~іює, с-и пародіювати, автор па¬ 
родій, пародист, пк пародійний; 
-йся/-ьій пародійбваний. 

ПАРОДИЯ: п. на кого/что ок/ теж мені хто/що 
[п. на устав т. м. статут]. 

ПАРОЗАНИМАЮЩИЙ сг сіяний на пару. 
ПАРОЛЬ гасло, г. ок кличка. 
ПАРОЛЬНИЙ гасловйй. 
ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЬІЙ паростійкйй. 
ПАРООБРАЗНЬІЙ паруватий. 
ПАРООБРАЗУЮЩИЙ паротвбрчий. 
ПАРОХОД & пароплавчик. 
ПАРОХОДНЬЕЙ пароплавчий; -ая пристань 
пристань (для) пароплавів. 

П АР ГИКУЛЯРНЬІЙ Iе (одяг) цивільний. 
ПАРТИЯ (дрібняччя) жменя, жменька, (балету) 
роль, Xй рбля; блестящая п. (молодих) блиску¬ 
ча пара; правящая п. керівна партія, 

ПАРТНЕР товариш, напарник. 
ПАРУСНОСТЕ вітрйльність. 
ПАРШЙВЕТЬ паршивіти, фР гірша-; 
ОїЯ: -йвел кто шблуді напйпи на кого. 

ПАРШЙВЕЦ ок паршук. 
II АР ПНІВ БІЙ пархатий (- вівцю) замотолгічений; 

& препаршйвий; -ая овцй веб стадо пбртит пар¬ 
шива вівця всю отбру збавить; с -ой овцьі хоть 
шерсти клок від злбго давця бери й капця. 

ПАСКУДА МРАЗЬ, плюгйвець, поган-, лайдак, 
ж' шльондра; & паскудник, паскудисько. 

ПАСКУДНИК ПАСКУДА, о. собача шкура. 
ПАСКУДИТЬ паскуд/ити, опаскуджува-; 

—й що /м" хто/ ~ить 0, готовий опаскуди-, з-й на 
~ство, ПАСКУДА, пк ~НЬЕЙ, ~ливий + %; 
♦♦♦СЯ паскудні™ 0; 
-йся паскуджений, опаскуджува-; 
ОПАСКУДИТЬСЯ опаскудніти 0; 
-вший/ся/ 0; -я опаскуднілий, опаскуджений. 

ПАСКУДИБІЙ паскудний, підлий, підлякуватий. 
ПАСОВАТЬ с-т подавати м’яч, пасува-; 

—й що її/ хто/ пасує 0; мастйк п. м., з-й відпасу- 
ва-, пасувальник, / пасувальний, © пасуючи. 

ПАССАЖЙР ок подорожанин, я‘ подорожній. 
ПАССЙВНЬШ бездіяльний, байдужий. 
ПАССИОНАРНЬІЙ бурем-, вулкан-, пристрас-. 
ПАСТЕ ЛЬНЬШ г. пастелевий. 
ПАСТЕРИЗОВАТЬ: —й що їм" хто/ пастериз/ує, 
с-и ~увати, зайнятий ~ацією, пастеризатор, пк 
пастеризаційний + %, для пастеризації; 
-ЙСЯ/-БІЙ пастеризований. 

ПАСТЙ випас/йти, /по-, від-/, вивбди- на пашу, 
(вівці як фах) чабанува-; 
—й що їм" хто/ пасе 0, с-и в., зг-й вйпас-, зайнят¬ 
ий ~ом, пастух, скотар, (вівці) чабйн, и*= %, ©; 
-йся/-бмий пасений, випаса-, вгіведе- на пашу, 
зібра- на паші б. 

ПАСТУ ШЕСТВО випасання, пастушення. 
ПАСТЬ і. (роззявлена) о. роззявина. 
ПАСТЬ д°> ПАДАТЬ. 
ПАСТЬБА випас, випасання. 
ПАТЕНТОВАТЬ: —й що їм" хто/ патент/ує, с-и 
-уваги, зг-й запатентува-, зайнятий -увйнням, 
пк Ізаклад/ патентодавчий. патентувальний; 
-бій патентбваний. 

ПАТЙТИКА ? бомбастика. 
ПАТЕТЙЧЕСКИЙ віватний, ок фанфар-, бомба- 
СТИЧ-. 

ПАТОВАТЬ: —й що !мИ хто/ патУє, зм-й залату¬ 
вати, звиклий /с-и/ датувати. 

ПАТРИАРХАЛЬНЬІЙ п. консерватйвний, (зви¬ 
чай) старосвітський. 

ПАТРИАРШЕСТВОВАТЬ патріархувати; 
—й що !мИ хто/ патріярхУє, поклйканий на патрі¬ 
арха, патріярх, на чолі патріархату. 

ПАТРИОТ (свого народу) син [сини України]. 
ПАТРОН © ок хлібодар, опікун. 
ПАТРОНЙРОВАТЬ опікувати /патрону-'/ кого, 
опікуватися ким; 
—й що її/ хто/ патронує, с-и о., зг-й заопікува¬ 
тися ким, зайнятий опікою, опікун, патрбн, хлі¬ 
бодар, пк опікУнчий. 

ПАТРОННИК рк набійник. 
ПАТРОННИЙ: -ая сумка набійниця. 
ПАТРОНТАШ ладівнйця. 
ПАТРОНТАШНЬШ ладівнйчий. 
ПАТРУЛ/ЙРОВАТЬ: -й що їм" хто/ ~ює, с-и 
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-ювати, зайшлий -ювінням, патруль, пк ~ьний; 
-ЙСЯ/-МЙ патрульбваний. 

ПАУЗА перерва, інтервал, павза. 
ПАУПЕРИЗАЦИЯ зуббження. 
ПАХАТЬ: -шущий що /м" хто/ брі, с-и орати, р-й 
заора-, зайнятий бранкою, орач, плугатар, У’ 
/о/ратай, пк орний. 

ПАХНУТЬ пахнути, духмяні-, схбди- пахощами, 
(чим) заноси- /про-/ [н. пбтом]; & розпихнутися; 
п. в вбздухе чем п. занбси- на що, вйсіти в пові¬ 
трі, вія- духом чого [в в. -ло войной -бсилось 
на війну, війна -іла в п., віяло д. війни]; п. теп¬ 
лом повертіти на теплб, пахну- теплбм, весні-, 
березні-; -хло что ішбв дух від чого; и не піх- 
нет /-хло/ чем нема /не булб/ й знаку чого; 
-нущий що пахне 0, пк пахучий, запахущий, за- 
пашгістий, запашний, аромат-, духмя-, пахкий, 
напіхчений чим, ск пахни- [піхникниш/ем/]; 
бстро -й гостропахучий; 
ПРОПАХНУТЬ пропахтіти, проткнутися; п. 
дьімом обдимі- /про-/; 
-ахший пропіхлий, просяк- /пере-/, (димом) 
обдимі- /про-/, 0. 

ПАХОТНЬІЙ (- знаряддя) хліборббський; & ор- 
ноплужний. 

ПАЧЕ: п. чіяния всупереч надіям /сподіванн-/. 
ПАЧКАТЬ брудшіти, забрУднюва-, міза-, маст- 
й-, каля-, (рідким) бібра-, (щоки) замУрзува-; 
—й що їм" хто/ брудніть 0, с-и бр., з-й забруд- 
нй-, пк калкйй, мазкий, задрипущий + %; 
-йся бруднений, кіля-, міза-, забруднюва-, за¬ 
мурзу;; 
ЗАПАЧКАТЬСЯ забрьбхатися, запецька- 0; 
-вшийся забрьоханий, задрйпа-, забрудне-, за- 
кіля-, замурза- /об-/, запецька-, і. задрйпа, заб- 
рьбха, замурза, затьбпа, о. весь у бруді /болбті/; 
ЗАПАЧКАННЬШ запецьканий, оббйрька- 0; 
ИСПАЧКАТЬСЯ окґ повроблятися у бруд 0; 
-вшийся 0, + перепачкавшийся; 
ПЕРЕПАЧКАТЬСЯ вйбабратися 0; 
-вшийся забруднений, замУрза- 0,0; 
ПЕРЕПАЧКАННЬІЙ ок перекалюжений 0. 

ІІАЯСНИЧАТЬ блазнювіти, фігляру-, скоморб- 
ши-, кбрчи- /строї-, розігрува- із сібе/ блізня; 
-й що їм" хто/ блазнн5є 0, звіклий б., р-й ро¬ 
зіграти із с. блізня, блізень, паяц, комік, клбун, 
ик блазінський, блазнівсь-, фігляристий. 

ПАЯТЬ лютувати; 
—й що /м" хто/ лютує 0, с-и лютувати /с° пай-/, 
з-й залютуві- /с° запая-/, зайнятий лютувінням, 
лютівнгік, с° паяльщик, пк лютувільний, пая-; 
-йся лютбваний, піяний. 
ПЕЙЗАЖНИЙ краєвйдний. 
ПЕКЛЕВАТЬ питлю/вати; 

—й що питлібє, з-й п., пк -вільний, для -віння; 
-йся питльбваний. 

ПЕЛЕНА (завіса) ок пблог, /на очах/ полуда. 
ПЕЛЕНАТЬ (Уповивіти /о-/, обгорті-, окутува-; 

—й що /м" хто/ сповиві 0, с-и с., з-й сповй-, для 
сповивіння, зайнятий -ям, сповнвільник, (ма¬ 
теріям) сповгівач, пк = %; 
-йся/-ьій сповиваний, оповив-, окутув-, огбрт-. 
ПЕЛЕНГОВАТЬ: —й що /м" хто/ пеленґ/ує, с-и 
-увіти, з-й запеленґуві-, для ~ації зійнятий -іє- 
ю, (прилад) ~ітор, ик -іторний, пеленґацій- + %; 
-ьій пеленгований. 

ПЕНА: с -ой у рта з піною в рбті. 
ПЕНАТИ: родиьіе п. батьківські порбги. 
ПЕНИСТНЙ ок пінний & білопінний. 
ПЕНИТЬСЯ пінити/ся/, шумувіти, вируві-, грі-; 

/- вино) пінитися клубом; 
-йся що шумує 0, схильний шумувіти, пк шум¬ 
ний, пгумовйн-, пінявий, пінлгі-, шумлгі-, фР о- 
ковйтий [-ееся винб -та горілка], з. кудрявий; 
-иеся вбдьі п° піниво. 

ПЕНСИОНЕР г. емергіт. 
ПЕНСИЯ г. емеритура; ввійти на -ию г. вийти 
на -Уру. 

ПЕНЕК (в деталях) т. шпеник. 
ПЕНИЕ: сбльное п. солоспів; с обйльньїм пе- 
нием (де) співно. 

ПЕНИС м“ чоловічий статевий брган /член/, да 
пісюнчик, ев сором, причинне місце, п’ята кін¬ 
цівка, кінець, пругень, етргіж-, хоботок, свиня¬ 
чий хвостик, повстіле єство, (як символ) філос. 

ПЕНЯ (грошима) штраф. 
ПЕНЯТЬ нарікати на кого/що за що, /до- кому за 
що/, рбмствува- на кого/що за що, жалкуві- /ска¬ 
ржитися/ на кого/що, пліка- [пусть -я'ет на се- 
бя хай на сібе плічеться]; не -гій на зіркало, 
коли рбжа криві не звертій на дзіркало, коли 
писок кривій; 
—й що /м" хто/ нарікі 0, с-и /звгіюіий/ н., нарі- 
кійло, поплакій-, пк ремстйвий, скаржли-, пла- 
члгі- + жалующийся. 

НЕПЕ ЛИТЬ попеліти; —й = испепеляющий; 
ПЕПЕЛИТЬСЯ попеліти, попелйтися; 
-йся що попеліє, покинутий попеліти, © по¬ 
пеліючи. 

ПЕРВЕНЕЦ ок перворбдок. 
ПЕРВЕНСТВОВАТЬ вісті перід, бу- піршим, 
первуві-; 
—й що /м“ хто/ веді перід 0, с-и вісті п., про- 
віднік, пк передовій, найпірший, найголовні-, 
головній, провід-, пріоритіг-, о. у піршій ліві 
+ главенствующий. 

ПЕРВЙЧНЬШ (осередок) низовій. 
ПЕРВОБМТНООБЩИННЬІЙ первісноіромі- 
дський, к. первогромідський. 

ПЕРВОБЬІТНЬШ ок предковічний, прапірший; 
-ьіе времені первовік. 

ПЕРВОЗДАННЬІЙ ок первотвбрчий, первовіч- 
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ний /старо-/, первопричгін-, (- чуття) п° перво¬ 
цвіт-, с* перво- [п. вулкан первовулкан]. 

ПЕРВОИСТОЧНИК ок первбтвір; древній п. 
праджерелб; оснбванньїй на -ах перводжерЄ- 
льний. 

ПЕРВОКЛАССНЬІЙ, -СОРТНИЙ жґ такий, 
що ну, фР кудгі ТВОЄ ДІЛО. 

ПЕРВОНАЧАЛО перша засада, перводжерелб, 
первокбрінь, первооснбва. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНО попервах; 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЬІЙ перегінний, к. перший. 

ПЕРВООСНОВА = ПЕРВОНАЧАЛО. 
ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ок найчільніший, (- спра¬ 
ву) передніший. 

ПЕРВОПРОХОДЕЦ: бьіть -днем и. прорубува¬ 
тися крізь хащі, ламати перший лід. 

ПЕРВОРОДНЬІЙ ф? матірній, адамовий. 
ПЕРВОРОДСТВО ю. старшгінство [право -ва 
право -ва]. 
ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСКИЙ понтифікальний 
ПЕРВОСТЕПЕННЬІЙ о. найбільшої ваггі. 
ПЕРЕБІЙ фР передній; п. попавшийся ок перш¬ 
ий, хто трапився (під руку/; п. сорт г. пЄрша 
кляса; -ое место фР пальма пбршости; в -ом ча¬ 
су! о пЄршій годгіні; -ьім делом першим чгіном. 

ПЕРЕ- ок попро- [перечитйл попрочитав]. 
ПЕРЕАРЕСТОВЬІВАТЬ ок виарештбв/увати; 

--й що Ли" хто/ ~ує, с-и в., з-й вгіарешту-. 
ПЕРЕБАЗЙРОВАТЬСЯ передислокуватися: 

-йся перебазований, передислокб-. 
ПЕРЕБАЛТЬІВАТЬ колотгіги, переколбчува-, 
переббвту-; 
—й що їм" хто/ переколбчує 0, р-й переколотгі- 
ти, с-и переколбчува-, пк переколбтливий + %; 
-йся/-ьій переколбчуваний, переббвту-. 

ПЕРЕБАРЩИВАТЬ ок переперчувати, переби- 
рй- міру, передавй- куті меду; 
—й = преувеличивающий. 

ПЕРЕБАРЬІВАТЬ переббрювати, пересгілю-, 
(себе) робгі- чЄрез не-хбчу; перебйрьівая нехо- 
тенье через не-хбчу; 
—й що !мн хто/ переббрює 0, с-и перббрювати, 
з-й переборб-, перембжець, переббр-, пк пере¬ 
борний, переббрливий + %, пРк через [-Й бо- 
льшгіе трудности ч. великі труднощі]; 
ПЕРЕБОРОТЬ: п. свогі стрясти перекипіти; 0; 
-йся/-мй переббрюваний, пересгілюв-, перемйг-; 

ПЕРЕБЕГАТЬ: —й що ІлС хто/ перебігй 0, с-и пе¬ 
ребігати, р-й /готбвий, зм-й/ перебіг-, перебіж- 
ець, перекгінчик, перекгідько, пк перебігливий, 
перебіжистий + %; 
ПЕРЕБЕЖАТЬ: п. дорогу кому стати на зава¬ 
ді кому, перебгі- ґешйфт кому; 
-ьій перебіганий. 

ПЕРЕБЕЖКА пРн перебіжка. 
ПЕРЕБІЖЧИК /-ЙЦА/ перебіжець /-біжниця/ 

+ і. —* перебегающий. 
ПЕРЕБЕЛИВАТЬ: - -й що їм" хто/ перебілює, с-и 
перебілювати, зайнятий перебіленням, перебі- 
лювач, пк = %; 
-йся/-мй перебілюваний. 

ПЕРЕБИВАТЬ трощгіти, перегрбщува-, переби- 
вй- /ви-/, перебивай (як ремарка) одгін поперед 
одного; 
—й що /ж" хто/ перебивй 0, р-й перебгіти, звгік- 
лий перебивй-, перебгівець, перебивальник, пк 
перебгівчий, перебивущий + %, © с-и п.; 
ПЕРЕБИВАТЬСЯ о. зводити кінці з кінцями 
/докипи/, дава- (собі/ раду; п. с хлеба на квас 
тягти біду, перебуватися то так, то сяк, вбира- з 
дранки в перепиранку, тяглі напівголодне існу¬ 
вання; 
-йся/-мй трощений, перетрбщува-, перебгі- /ви-/ 
перергі-, пк еребивнгій, перебивчастий; -я из 
кулька' в рогбжку /с хлеба ва квас/ загрузлий 
у злиднях; 
ПЕРЕБЙТЬСЯ ф. перекалатати 0. 

ПЕРЕБИРАТЬ перебирати, (провід) бра- на себ- 
е, пС пересклала-, (вибираючи) крутгі- носом; п. 
в памяти ритись у голові; п. в уме перебирати 
в голові; п. по кбсточкам перетира- на зубах; 
—й що /м" хто/ перебира 0, с-и п., з-й перебра-, 
перевірник, перебирач, пк перебірливий, вибаг- 
ли-, вередлгі-, рк перебірчий, перебирущий, т. 
сортувальний + %; -й в умЄ © перебираючи в 
г.; -й кбсточки чьи © узявши на язик кого; 
ПЕРЕБРАТЬ: -вший 0; 
ПЕРЕБИРАТЬСЯ (куди) г. перенбситися; 0; 
-йся/-ьій перебгіраний, пересклйда-, перекгіда-, 
пересипа-; -я г. перенбшува-; 
ПЕРЕБРАННЬІЙ перебраний /окґ -братий/ 0. 

ПЕРЕБІЙ: без -бев безперервно. 
ПЕРЕБРАвЖВАТЬСЯ сваргітися, заїд/й-, гргіз-; 

-йся що /м" хто/ -ається 0, звиклий з., ± грьізу- 
щийся. 

ПЕРЕБРАНКА сварня, заїд-, гриз-, д. пересвари. 
ПЕРЕБРАСЬІВАТЬ перекидати, кгідати через; 

—й що їм" хто/ перекидй, з-й перекгідати /пере- 
кгіну-/, с-и перекидй-, перекгідач, гґ перекгідли- 
вий, перекгідистий, кидальний + %; 
ПЕРЕБРОСИТЬ: п. мост в. перекласти клйдку; 
♦♦♦СЯ: п. словом /-йми/перемовляти словЄчко; 
-йся/-ьій перекгіданий, перекгідько, пк переки- 
дькгій, перекиднгій; -я словами р-й перембвити 
словЄчко; 
ПЕРЕБРОСИТЬСЯ (до іншого табору) жС 
перемахнути 0. 

ПЕРЕБРОС/КА) перекид, в" передислокйція. 
ПЕРЕВАЛ г. прбсмик. 
ПЕРЕВАЛИВАТЬ перевйлювати, перевертй-, 
перекладй-, перекидй-; 
—й що їм" хто/ перевалює +, с-и п., з-й перева- 
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ли-, зайнятий перевалкою, пк перевальний + %; 
ПЕРЕВАЛИТЬ (через гори) ок перехопитися, 
/межу часу/ перекоти-; -лило за пблночь вже 
по півночі; ей -лило за 50 їй уже по п'ятдесят¬ 
ій, їй перескбчило /переступило/ за 50; 
ПЕРЕВАЛИВАТЬСЯ перекидатися 0; 
-йся/-ьій перевалюваний, переклад-, переванта- 
жув-, переверт-; -я перекидистий, (- ходу) роз- 
валькува-, перевіяне-; 

ПЕРЕВАЛОЧНИЙ перевалковий, перевальний, 
перевантаж-; п. пункт вантажня. 

ПЕРЕВАРИВАТЬ переварювати, перетравлю-, 
п. осмйсло-, розкушу-, (тему) аналізу-; не п. ко¬ 
го не терпіти; 
--й що /ж" хто/ перевірює 0, с-и п., з-й перевари-, 
для переварення, зайнятий -ям, пк ф3 перетрав¬ 
ний, т. перевір- + %; не -й кого негбден терпі-; 
ПЕРЕВАРИТЬ (харч) стравйти; 0; 
-ймьій легкотравний, легко перетравлюва-; 
-йся/-ьій переварюваний, перетраввлю-, ик пе¬ 
ретравний, стравний; легкб -бій /-имьш/ трав¬ 
ний, легкотравний. 

ПЕРЕВЕРСТКА переверстка, 
ПЕРЕВЕРСТЬШАТЬ: —й що їм" хто/ переверс¬ 
тує, с-и переверстувати, для переверстки, зай¬ 
нятий :ою, переверстувач, пк= %; 
-йся/-ьій переверстуваний. 

ПЕРЕВЕРТЬШАТЬ перевертати І(на бік) по-/, 
перекида-, (сторінки) перегорта-, (в душі) ко¬ 
лотії-; п. (всю) душу виверті- душу; 
—й що /ж" хто/ перекида 0, р-й повернути, с-и 
п., перевертайло /ви-/, (сіно) перегортай, перего- 
ртальник, перевертіли-; пк = %; -й верх дном 
/ногами/ р-й переверну- догорй дном /ногами/; 
ПЕРЕВЕРНІТЬ поставити з ніг на гблову. 0; 
-йся/-ьій перевертаний, перекид-, перегбрт-, і. 
вертун, пк перекидистий, перекидькйй, перевер- 
ткйй; -я зм-й перевернутися; 
ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ: светне -нется, бели... світ 
не завалиться, якщо...; 
-вший/ся/ 0; -я перевернутий /по-, ви-/, пере¬ 
кину-. 

ПЕРЕВЕС о. козйрна карта. 
ПЕРЕВЕШМВАТЬ перевіжув/ати, переважа-, 

(білизну) перевішува- /роз-/; 
—й що /ж" хто/ переважує 0, с-и п., р-й перева- 
жи-, зайнятий ~анням /розвішуван- +/, пк = %; 
-йся/-ьій переважуваний, перевішу- /роз-/; -я 
перехилю-; 
ПЕРЕВЕСИТЬ/СЯ/: -вший/ся/ 0; -я перевйс- 
лий. 

ПЕРЕВИВАТЬ перевивати /перепо-/, перепліта-; 
—й що їм" хто/ перевива 0, пк перевгівчий + %; 
-йся/-ьій перевиваний, перепліт-, пк перетк-. 

ПЕРЕВЙВКА (наслідок дії) м“ перевитки. 
ПЕРЕВИРАНИЕ перебріхування 0, перебрех/и/. 

ПЕРЕВИРАТЬ перебріхувати, перекруч-, вик¬ 
ривляти; 
—й що /м" хто/ перебріхує б, с-и п., з-й пере- 
крутгі-, перебреха, перкручувач б, ± извраща- 
ющий; 
-йся перебріхуваний, перекручу-, викривлю-. 

ПЕРЕВИСАТЬ: —й що перевиса, пк перевйели- 
вий, © перевисаючи; 
ПЕРЕВИСНУТЬ: -вший перевйелий, 0. 
ПЕРЕВОДЙТЬ (гроші) пересилати, переказува-, 

(стрілку дзиґаря) пересуві-, (з мов) перекладі-, 
(малюнок) перебиві-, (вексель на кого) перепи¬ 
су-, (кудись) г. переноси-; (добро) марнуві-, п. 
дух відхекувати/ся/, відсапувати/сяЛ передихі- 
ти, зводи- дух; 
—й що /м“ хто/ переводить б, з-й перевести, с-и 
переводи-, зійнятий переводом, перевідник, 
перекладіч, перекізувач, перепгісу-, рк перево- 
дій, пк ок переклідчий, т. переводбвий + %; 
-йся/-ймБій перевбджуваний, перекізув-, пере- 
ейл-, пересув-, переклід-, перепйсув-, перебив-, 
винищув-, вигублюв-, марнбв-, пк перекладнйй, 
перебив-, переказ-, перевід-, пересув-; не -я 
(незникомий) безперевбдний; 
ПЕРЕВЕСТИ (добро) пустгіти за вітром, (дух) 
відвести, (виитратити дурно) запакуві-; б; п. 
дух відітхнути; 
ПЕРЕВЕСТЙСЬ: п. /свестйсь/ на нет перевес- 
тйся нініщо, звести- з лемеші на швійку, д. 
вйвес-, о. зійтй на пси, пітй в порох при дорозі. 
ПЕРЕВОДЧПЇК Iе тлуміч, драгомін. 
ПЕРЕВОЗИТЬ: —й що /ж" хто/ перевбзить, с-и 
перевозити, з-й перевезтй, зійнятий перевбзом, 
перевізнйк, перевозій, пк —*■ ПЕРЕВОЗОЧНЬІЙ; 
-йся/-имьій перевбжуваний, пк перевізшій. 
ПЕРЕВбЗОЧНЬІЙ перевізшій, т. перевозбвий, 

(засіб) ок трінспортний. 
ПЕРЕВООРУЖАТЬ переозброювати; 

-й що /ж" хто/ переозброює, с-и переозброю¬ 
вати, 3-Й ПереОзбрбї-, ЗІЙНЯТИЙ переозброєн¬ 
ням, пк переОзбрбйчий, переОзбрбйлив- + %; 
-йся/-ьій переОзбрбюваний, пк переозброй-. 

ПЕРЕВОПЛОЩАТЬСЯ перевтілюватися, пере- 
верт/і-, д. перелізити; п. в кого влізи- в чию 
шкуру; 
-йся що /ж" хто/ -ається +, с-и п., з-й перевті¬ 
литися, щоріз в іншій шкурі, перевертень, пк 
перевтільчий. 
ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ > ПЕРЕВЕРТИ-, (сіно) пе- 
ревалкбвувати; п. вверх дном стіви- з ніг на гб¬ 
лову; п. /воротйть/ гбрьі твори- чудесі /дива/. 
—й/ся/ = перевертьівающий/ся/. 

ПЕРЕВОРОТ гЄИ переворі[б]т, ав переверт. 
ПЕРЕВОСПЙТЬШАТЬ (кого) перевихбвувати, 
о. виправля- хребет кому, 
—й, що перевихбвує б, з-й перевиховати, с-и п., 
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перевиховнік, для перевиховання,зайнятий -ям, 
пк перевихбвчий + %; 
-йея/-ьій перевиховуваний, пк перевиховний 

ПЕРЕВЬШОЛНЯТЬ первикон/увати; 
—й що їм" хто/ ~ує, з-й перевиконати, с-и /зви¬ 
клий/ ~ува-, перевиконавець, пк рк ~ливий + %; 
-йся/-ьій перевиконуваний. 

ПЕРЕВЙЗОЧНЬІЙ ок бинтувальний, бинтовий, 
перев’язко-; п. материал к. бинти. 

ПЕРЕВЯЗЬІВАТЬ о* в’язати, (рану) бинтува-; 
—й що їм" хто/ перев’язує 0, с-и б., зм-й перев’я¬ 
зі-, перев’язувач, пк перев’язній, перев’язний, 
перев’язливий + %, + вяжущий; 
-йся/'Ьій в’язаний, перев’язув-, перевів-, бин- 
тов-, перепліт-, пк перев’язній,. 

ПЕРЕВЯЗЬ (через плече) г. опйсок. 
ПЕРЕГАЖИВ АТЬ перепаскуджувати, позагі-; 
ПЕРЕГАДИТЬ ф. пересобачити 0; 
ПЕРЕГАЖЕННЬІЙ перепаскуджений, У оск¬ 
вернений 0, пк оскверненний. 

ПЕРЕГИБАТЬ перегинати; п. палку перетяга- 
струну, перегині- палицю, передава- куті меду; 
-й що Імн хто/ перегині, з-й перегнути, с-и пере¬ 
гині-, пк т. = %; -й палку схільний перетягі- 
струнУ 0, занідто запопадливий; 
♦♦♦СЯ перегинатися, перехиля-, перехйлюва-; 
-йся/-ьій перегінаний Ід. -тий/, перехйля-, пере¬ 
хйлюва-, пк гнучкій, перегйнистий; -ьій гну-. 

ПЕРЕГЛЙДЬЕВ АТЬ перегляді-, передивлятися; 
—й що їм" хто/ перегляді 0, с-и п., р-й переглян- 
у-, зійнятий /за/ переглядом, переглядіч, пк=%; 
♦♦♦СЯ скидітися очйма 0, згляді- (проміж се¬ 
бе/, к" обмінюва- поглядами. 
-йся/-ьш перегляданий 0; -я с НН. © зирк-зйрк 
очйма з НН. 

ПЕРЕГНИВАТЬ перегнивйти, гнй-, перетрухі-; 
--Й/-МЙ що гниє 0, перегнйваний, мійже пере- 
гнгілий, покинутий гніти, приречений зігни-, 
підданий гнитткі + гниющий. 

ПЕРЕГНОЙНЬІЙ ок гноювітий. 
ПЕРЕГОВАРИВАТЬ перебаліку-, переговор/ю-; 

--Й що /м“ хто/ переговорює, р-й переговорйги, 
с-и ~юва-, перемОвник, пк переговїрливий; 
ПЕРЕГОВОРИТЬ розмбвитися 0. 
♦♦♦СЯ перемовлятися 0; 
-йся зійнятий розмовою /переговорами/, р-й пе¬ 
ремовитися, с-и перемовля- пк перемОвчий, пе- 
реговорОвий, перегові[0]рній, ± перебрасьіва- 
ющийся словами. 

ПЕРЕГОНКА дистиляція. 
ПЕРЕГОНЩИК (авт, літаків) доставіць. 
ПЕРЕГОНЙТЬ переганяти, перегони-, випере- 
джа-, обскікува-, гні- через, (через що) перепу- 
скі-, (на що) переробля-; догнать в перегнать! 
доженім і переженім! 
—й 1. що !ми хто/ випереджі 0, с-и в., р-й вйпе- 

реди-, перегОнець, пк випередній, 2. що їм" хто/ 
переганя 0, с-и п., зійнятий перегОнкою, пк пе¬ 
регінний + %; 
-йся/-ьш 1. випереджуваний, обскіку-, 2. пере¬ 
гонений, перегОнюва-, перерОбля-, перерОблю- 
ва-, піддава- перегонці. 

ПЕРЕГОРАЖИВАТЬ городити, перегороджу¬ 
вати, переділ/ю-; 
—й що їм" хто/ ~ює 0, с-и /звізший/ -юва-, пок- 
лгіканий переділі-, перегорОджувач /роз-/, ~юв-, 
(шлях) бар’єр, пк передільний, перегорОд- + %; 
-йся/-ьій перегороджуваний /роз-/, переділю-, 
пк перегоро'дчастий, перегородний. 

ПЕРЕГОРАТЬ перегоряти /ви-/; 
—й що перегоря 0, приречений перегоріти, по¬ 
кинутий перегоря-, мійже перегорілий, пк горі¬ 
лий, о. в огні; 
ПЕРЕГОРІТЬ перегоріти, спопелі-, перетлі- 0; 
-ший перегорілий /ві-, від-/, спопел-, перетл- 0. 

ПЕРЕГОРОДКА (в органах) перетинка. 
ПЕРЕГОРОДЧАТИЙ передільний, перегорОд-. 
ПЕРЕГРЕБАТЬ перегріб/іти, перегроміджува-, 
перегорті-, (сіно) перевапкОвувати; 
—й що /ми хто/ ~і 0, с-и п., зм-й перегребти, 
зійнятий перегрібінням, пк перегрібчий + %; 
-йся/-ьій перегрібаний, перегроміджув-, пере- 
горт-, перевалкОвув- пк перегрібшій. 

ПЕРЕГРЕВАТЬ: --й що їм" хто/ перегріві, с-и 
перегрівати, з-й перегрі-, переірівіч, пк пере- 
грівчий, перегрійливий, + %; 
-йся/-ьш перегріваний, пк перегрівний. 

ПЕРЕГРУЖАТЬ перевантіжувати, переладОву-, 
(голову) труді-, (працею) обтіжува- /переоб-/; 
п. своні память клопоті- /забив і-/ собі голову, 
—й що ім" хто/ переладОвує 0, с-и п., р-й пере- 
вантіжи-, для перевантаження, зайнятий -ям, 
(пере/вантіжник, пк перевантіжний, переладОв- 
чий, перевантіжливий, переобтяжли- для + °%>\ 
-й своні память звиклий забивіти собі гОлову; 
-йся/-мй перевантажуваний, переладОву-, пе¬ 
реобтяжу-; 
ПЕРЕГРУЖЕННЬШ: п. работой запрацьова¬ 
ний. 

ПЕРЕГРИЗ рк надвантаж. 
ПЕРЕГРУ ШШРОВЬІВАТЬ перегрупОв/увати; 

-й що /ж” хто/ ~ує, с-и ~увати, зм-й перегру- 
пуві-, зійнятий ~анням, -увач, пк -чий + %; 
-йся/-мй перегруповуваний. 
ПЕРЕД: п. собой попіред себе. 
ПЕРЕДАВАТЬ перед/авйти, (мовою) відгвОрю-, 

(по радіо) транслювати, (енергію) пересилі-; п. 
на словіх перекізува-; п. по зстафіте переда- 
ві- естафігою, о*штафетува-; 
—й що їм" хто/ ~ає 0, с-и п., р-й -і-, зійнятий 
-ічею, -давіч, передавець, пересиліч, перекіз- 
ув-, відтвОрюв-, т. транслятор, пк = ПЕРЕДАТ- 
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ОЧНЬІЙ, передатний, пересйль-, трансляцій- + 
%; -й на усмотрбние кому зг-й переда- на чий 
рбзсуд; -й по радно радіоінформатор; -й по зст- 
афете передавець естафети; -й привет от з при¬ 
вітом від; -й чьи слова переказувач чиїх слів; 
-йся/-ьій -аваний /від-/, відтворю-, перекбзу-, 
трансльб-, пересиланий б, пк~атнйй, пересидь^; 
ПЕРЕДАТЬ: невозмбжно п. какой (н. злой/ я 
тобі /Вам/ не мбжу сказати який (н. злий/; нево¬ 
змбжно п. словами що й розказать не мбжна; 0. 

ПЕРЕДАВЛИВАТЬ передуш/увати, передавлю-, 
(сік) вичавлю- /пере-/, давйги /знов/; 
--Й що /мн хто/ ~ує 0, с-и д., з-й передавй-, 
передушувач, пк давильний, ~ливий + %; 
-йся/-ьій передавлюваний, ~у-, перечавлю- /ви-/ 

ПЕРЕДАТОЧНЬШ передавчий /на-/, передат- 
ливий, (акт) відступний /у-/, о. для передачі. 

ПЕРЕДАТЧИК передавач, пересилач. 
ПЕРЕДАЧА (звуків +) пересилання, (справ /ко¬ 
му!) перебрання ким; акт по -че акт передачі 
/перебрання/. 

ПЕРЕДВИГАТЬ перес/увати, сова-, переміща-, 
переставля-, руха-; п. ногами чала-; п. нбги пе- 
реступа- ногами; бле п. нбги ледве нести /во¬ 
лочи-/ нбги, ледве переступа- /сбва- ногами/; 
--й що /м“ хто/ -ува б, с-и р., з-й руши-, зайнят¬ 
ий -уванням, пк транспортний + %; еле -й нбги 
/-ами/ що ледве волбчить нбги /-лупа ногами/; 
♦♦♦СЯ пересуватися, руха-; мбдленно п. плуга- 
ни-; еле п. тягн^- /плестися +/ як неживий; 
-йся/-ьій сований, пересу-, переміїду-, переста- 
вляний, руха-, пк пересувнйй, мобіль-, рухб- 
мий, рухливий, о. на колесах, у русі, ± ПЕРЕ- 
ДВИЖНОЙ; -я фР непосидющий. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ пересування, рух, пересув; 
србдства -ия транспортні /мобільні/ засоби. 

ПЕРЕДВИЖНОЙ пересувнйй, рухбмий, пере- 
їзнйй, мандрівний, о. на колесах. 

ПЕРЕДЕЛ пР" переділ. 
ПЕРЕДЕЛКА фР гарт [попасть в переделку за- 
знати гарту]. 

ПЕРЕДЕЛЬШАТЬ переробляти, змінюва-, пере¬ 
інакшу-; п. на востбчньїй лад східнячи-; 
—й що /мн хто/ переробля 0, с-и -ти, з-й переро- 
бй-, перербблювач, зайнятий перерббкою, пк 
перерббчий /-рббний/ + %; 
♦♦♦СЯ переробляйся, змінюва-, перетвбрю- 0; 
-йся/-ьій перерббляний, перербблюва-, зміню-, 
перетвбрю-, переінакшу-, пк переробнйй. 

ПЕРЕДЕЛЯТЬ переділ/яти; п. пополам перепо- 
ловгінювати; 
—й що /м хто/ переділя 0, с-и ~ч?и, зайнятий пе¬ 
реділом, переділювач, пк передільний + %; 
-йся/-мй переділюваний. 

ПЕРЕДЕРГИВАТЬ пересмйкувати, (кого) пере- 
кбрчу-, сіпати, кбрчи- [ее -ает її аж кбрчить], 

тіла- ким [злість аж тіпає ним], (плечем) шмбр- 
га-, (факти) перебріхува-, переіфучу-; судоро¬ 
га -вает лнцб мйшка сіпає облйччя; 
—й 1. що /мн хто/ пересмгікує б, с-и т. ким, р-й 
перекрути-, пересмйкувач, (події) перекручу-, 
пкрк пересмйкливий + %, 2. извращающий; -й 
картьі шулер, пересмйкувач карт, ск пересмйк- 
нгі-карта; -й фбктьі дезинформатор, перебріху- 
вач, с* переіфутгі- [перебрешйсвіт], перебрешй- 
[перекрутйправда]; 
ПЕРЕДЕРГИВАТЬСЯ перекручуватися б; 
-йся/-ьій 1. шмбрганий, сіла-, тіла-, пересмгікув- 
а-, перекорчу-, 2. перекручу-, перебріху-, + изв- 
ращаемьій; -ся лнцб сіпане мйшкою облйччя; 
ПЕРЕДЕРНУТЬ (кого) тіпонути, перекбрчи-. 

ІІЕРЕДЕРЖКА шк повтбрний іспит. 
ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ (пішки) в“ перемарш. 
ПЕРЕДНИЙ: -няя часть перед, передок. 
ПЕРЕДОВЕРЯТЬ передовіряти, передоруч/а-; 

—й що /ж" хто/ ~а б, зг-й /зм-й/ -йти, с-и /схй- 
льний/ -а-, пк передовірчий + %, © -аючи; 
-йся/-ьій передорУчуваний, передовірю-, для 
передоручення. 

ПЕРЕДОВОЙ ок проіресгівний, © передовйк. 
ПЕРЕДОЗИРОВКА ок? передозняк. 
ПЕРЕДРАЗНИВАТЬ передражнювати, перекр- 
ивля-, дражн/йтися; 
—й що /м" хто/ -иться б, с-и /звиршй/ д., насмі- 
лений по-гітися, пере-ювач, пере~ик, переіфи- 
вляч, пк перекрйвливий + %, ± дразнящий; 
-йся/-ьій -ений, пере-юваний, перекргівлю-. 
ПЕРЕДУМЬІВАТЬ передУм/увати /роз-/; 

—й що /мн хто/ ~ує б, с-и п., зм-й передума-, о. у 
роздумах, <? передумай- [передумайділо]; 
ПЕРЕДУМАТЬ (ряд дум) поподУмати б. 

ПЕРЕДЬІХАТЬ передихати /г. від-/, віддйх/ува-, 
відсапувати/ся/; 
—й що /л*н хто/ ~ує б, р-й відітхнути, на перепо- 
чгінку, відпочивальник + отдьіхающий; 
ПЕРЕДОХНУТЬ відітхнути б, (перекурити) 
ж. ста- на попас. 

ПЕРЕЕДАНИЕ переїд. 
ПЕРЕЕЗД окг г. перенбсини. 
ПЕРЕЕЗЖАТЬ переїжджати, переі'здй-, (жити) 
перевозитися, перепроваджува-, г. переноси-; 
—Й/-БІЙ що /мн хто/ переїздйть б, с-и п., р-й пере- 
їха-, зайнятий переїздом, (жити) перевбжува- 
ний, г. перенбш-, пк переїжджий, о. на колбсах; 
ПЕРЕЕХАТЬ (кого) д. роз’іхати; б. 

ПЕРЕЖЕВЬІВАТЬ жувати, пережбвува-; (- тва¬ 
рин) ремитб-; п. жвачку те саме товктй; 
—й що /л? хто/ жує б, с-и /звиклий/ ж., з-й переж- 
ува-, жувака, пережбвувач, пк жувальний+%; -й 
жвйчку жувака жуйки, звйкпий товкти те саме; 
-йся/-ьійжбваний, пережбву-, с. жбваний-пере- 
жбва-; 
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ПЕРЕЖЕВАННЬІЙ (зміст) перемелений; -но- 
е невкусно ж^йка не смакує. 

ПЕРЕЖЙНИВАТЬСЯ переженюватися; 
-йся що пережидається, схильний пережОню- 
ватися, зм-й пережени-, пк переженливий. 

ПЕРЕЖИВАНИЕ потерпання, пережитая; & пе- 
реживаннячко. 

ПЕРЕЖИВАТЬ (кого) переживати, (що) перебу- 
ва-, (душею) потерпа-, перечува-, умліва- /болі-, 
тлі-, млі-/ сбрцем /душОю/, (горе) терпі-, пізнава- 
/за-/, приболіва-; (за що) тремті-, труситися; п. о 
ком уболівати /потерпа-/ за кого', п. об утрйте 
болі- втратою; не -йй за нас не бійся за нас; 
—й 1. що їм" хто/ пережива 0, з-й пережити, пер- 
ежйвець, пк пережйвчий; 2. що Імн хто/ потерпа 
0, болільник, уболіваль-, з болем у сОрці /спов¬ 
нений душевних мук, з тугою в серці, затОрплий 
серцем/ від чого, глйбоко вражений чим, охОп- 
ле- болем серця за, пк боліючий за ким/чим, с* 
болій-сйрцем за, потерпай-за- [потерпай-за-сво- 
ю-шкуру]; -й гОре обгяже- горем; 
ПЕРЕЖИТЬ (біду) перетривати, перечасувй-, 
перебу-, (душевно) переболі- /перет[м]лі-/ ду¬ 
шею, (арешт чий) пережурйтися; 0; 
-вший пережгітий /перетлілий серцем/ від, пе¬ 
реболі- д., і. пережгівець, 0; 
-йся/-ьій 1. пережгіваний, пк /зараз! теперішній, 
/колись/ тодіш-, 2. взятий блгізько до серця, пк 
уболівйльний; 
НАПЕРЕЖИВАТЬСЯ попот[м]літи душею; 
ПЕРЕЖИТЬЕЙ зазнаний /пі-/, відбутий, (біду) 
перебу-; 
ПЕРЕЖИТОЕ перебуте, пережитая. 

ПЕРЕЖИДАТЬ перечікувати; 
—й що !мн хто/ перечікує 0, с-и п., зг-й перече- 
ка-, пк перечікувальний; 
ПЕРЕЖДАТЬ (лихоліття) перечасувйти 0. 

ПЕРЕЖИТОК фР родйма пляма. 
ПЕРЕЗВАНИВАТЬ передзвонювати; 

—й що /мн хто/ передзвонює 0, с-и п., р-й /зм-й/ 
передзвонити. 
ШЕРЕЗИМЙВЬІВАТЬ перезимовувати, зиму-; 

—й = зимующий + пк перезимбвчий; 
ПЕРЕЗИМОВАТЬ перезимувати /від-/, переж- 
й- /перебу-/ зйму; 
-вшнй перезимбваний. 

ПЕРЕЗРЕВАТЬ переспів/йти, перестала-; 
—й що перезріва, с-и ~ати, гГ перестйгливий; 
ПЕРЕЗРЕТЬ: -вший перестиглий, перезрі-, пе- 
респі-, Й. 
ПЕРЕИГРЬІВАНИЕ перегра, перегратай. 
ПЕРЕЙГРЬШАТЬ перегравати, (переборщува¬ 
ти) передава- куті меду; 
—й що ІлС хто/ переграй 0, р-й перегрйти, перег¬ 
рався, п. перебільшувач, переборщу-. 

ПЕРЕИЗДАВАТЬ/СЯ/: перевида/вбти/ся/; 

—й що /м“ хто/ ~є, р-й ~лн, с-и ~ава-, ~вець, пк 
~вчий + %; 
-йся перевидаваний. 

ПЕРЕИЙАЧИВАТЬ перінакшува-, переробля-, 
робй- по-свбму /не так/, (наказ) ж. перетакува-; 
—й що /лґ хто/ переінакшує 0, с-и п., з-й пере¬ 
інакши-, переінакшувач + передельївающий; 
ПЕРЕИНАЧИТЬ зробити не так 0. 

ПЕРЕИСПЬГГАНИЕ ок перепрбба. 
ПЕРЕКАПЬШАНИЕ ок Перекоп. 

ПЕРЕКАПЬІВАТЬ перекопувати, копати; 
—й = копающ- + р-й перекопати, зайнятий Пер¬ 
екопом, пк перекбпчий, перекіпливий + %; 
-йся/-ьш копаний, перекбпува-, пк перекопнгій. 

ПЕРЕКАТ (на річці) мілина, обмілина. 
ПЕРЕКАТЙ-ПОЛЕ б0 перекотйпо- /покотй-/, © 
літун, перелітний птах. 

ПЕРЕКАТЬЮАТЬ перкбч/увати, (білизну) пере- 
качу- (сіно) перевалкбву-; 
--Й що ІмИ хто/ ~ує 0, с-и п., з-й перекотгі-, зай¬ 
нятий перекотом /-уванням/, ~увач, перекотій, 
пк перекітливий; 
-йся/-ьій переконуваний, перекачу-, перевалкб- 
ву-, пк перекотистий, перекітнйй, <? перекотй- 
[перетйполе]. 

ПЕРЕКАЧИВАТЬ (воду) перекачувати, помпув-’ 
—й що /мИ хто/ перекачує 0, с-и п., зайнятий пе¬ 
рекачуванням, пк рк перекачкйй + %; -й насос 
перепомпОвувач, рк перепОмпа; 
-йея/-ьш перекачуваний, перепомпо/ву)-, пк пе- 
рекачнгій. 

ПЕРЕКАШИВАТЬ 1. (сіно) перекОш/увати; 2. 
(кривити) перекОшу-, скособОчу-, перекрйвлю-, 
р. перехняблю-; 
--й що /лР хто/1./2. ~ує 0, с-и п., зм-й перекосгі-, 
2. скособОчувач, пк скособОчливий + %; 
-йся 1./2. перекошуваний, 2. перекрйвлю-, спо- 
твОрю-, скособОчу-, перехняблю-; 
ПЕРЕКОСИТЬСЯ скособОчитися 0; 
-вшийся перекОшений, перекргівл-, перехнябл-, 
скособОч-, пк кривобокий /косо-/, 0. 

ПЕРЕКИДАТЬ; ПЕРЕКИНУТЬ ф. перефутбО- 
лити; 
ПЕРЕКЙДЬІВАТЬ/СЯ/ > ПЕРЕБРАСЬІВА- 
ТЬ(СЯ); --й/ся/ > неребрасьівающнй/ся/. 

ПЕРЕКЛАДНС)Й: на -ьіх зг розставленими кі¬ 
ньми. 

ПЕРЕКЛАДЬІВАТЬ переклад а/ти, (муровання) 
перемурОвува-, (забагато) передава- кладу; 
—й що !мн хто/ перекладі 0, с-и -<ги, з-й /зм-й/ пе- 
реклас-, зайнятий перекладанням /перекладом/, 
пк перекладний, перекладливий + %; 
-йся/-мй перекладений, перемурОвува-, перекй- 
да-, пересипй-, перепряга-, пк перекладнйй, пе- 
репряжнйй. 

ПЕРЕКЛИКАТЬСЯ подавати голос, переклика- 
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тися, перегукува-, и. скида- один на одного; 
-йся що перегукується 0, перегукуваний, с-и п. 
г., р-й пода- голос, пк перегукливий, я. подібний. 

ПЕРЕКЛЮЧІТЬ перемика/ти, переюпоча-, (мо¬ 
ву) переводи-, /на що/ спрямбвува- на; 
—й що їм" хто/ перемила 0, с-и -ти, з-й перекл¬ 
ючи-, перемикач, пк перемгічливий+%, ©с-и п.; 
♦♦♦СЯ: п. на что перекидати місток до чого; 
-ЙСЯ/-МЙ перемйканий, переключ-, перевбджу- 
в-, спрямбувна-, пк перемичний; -я на перекй- 
дач містка до чого; 
ПЕРЕКЛЮЧЙТЬСЯ п. (врозмові) змінйти тб- 
му, ф. з’їхати [почйв одне, а з’їхав на друге]; 
ПЕРЕКЛЮЧЙННЬЇЙ (на іншу колію ІпотягІ) 
перекбчений. 

ПЕРЕКОВЕРКИВАТЬ псувати, нівечи-, калічи-, 
перекривля-, перекручува-, спотвбрю-; 
—й що їм" хто/ калічить 0 мастак калічити, з-й 
покалічи-, калічних, пк калічливий, перекрйв-, 
перекрут-, спотвбр- + %; 
-ьш нівечений, каліче-, перекргівлюва-, перек¬ 
ричу-, спотвбрю-. 

ПЕРЕКОВЬІВАТЬ перекбвувати, кува-; п. мечй 
на орала кувати з мечів орала; 
—й що їм" хто/ перекбвує, с-и п., поклйканий 
перекува-, зайнятий перекуттям, коваль, ковач, 
пк = %; -й мечй на ора'ла коваль орал з мечів; 
-йся/-ьій перековуваний, кова-; 
ПЕРЕКОВІТЬ перекути 0. 

ПЕРЕКОРМЛЕННЬІЙ о* перетбвщений. 
ПЕРЕКОС (хиба) бгріх, г. недотягнення; -см пе- 
рбхняби. 
ПЕРЕКОЧЕВЬІВАТЬ перекочовувати, перема- 
ндрб-; 
—й що їм" хто/ перекочбвує, с-и п., зг-й переко- 
чува-, (пере/кочівнгік, мандрів-, ± кочующнй. 

ПЕРЕКРАИВАТЬ перекраювати, краяти; 
—й що їм хто/ перекраює, с-и п., зм-й перекрая-, 
зайнятий пербкрбєм, переіфбювач, пк р" перек- 
рбйливий + %; 
-йся/-ьій перекраюваний, края-. 

ПЕРЕКРАШИВАНИЕ о" перефарббвання. 
ПЕРЕКРІШИВАТЬ перефарббв/увати перема- 
льб-; 
--Й що їм" хто/ ~ує 0, с-и п., зм-й перефарбува-, 
зайнятий перефарббванням, ~увач, пк = %; 
-йся/-ьій перефарбовуваний, перемальбву-. 

ПЕРЕКРЕСЛЮ навперехрест. 
ПЕРЕКРЕСЛЮ ОПЬІЛЙТЕЛЬ б0 хрестозапй- 
льник. 

ПЕРЕКРЕСТНООПЬІЛЙТЕЛЬНЬІЙ хрестоза- 
пйльний. 

ПЕРЕКРЙЩИВАТЬСЯ перехрещуватися, (- до¬ 
роги) /с-/; 
-йся перехрещуваний /с-/, пк перехресний, нав- 
хрес-, рк перехрбсливий + %. 

ПЕРЕКРИВЛЯТЬ перекривля/ти /ви-/; 
—й що їм" хто/ перекривля, с-и -чи, з-й перек- 
ривй-, перекривлЯч + передразнивающий. 

ПЕРЕКРУЧИВАНИЕ перекручення, перекрут. 
ПЕРЕКРУЧИВАТЬ перекру/чувати, крутгі-, (да¬ 
ні) перебріхува-; 
--й що їм" хто/ ~чує, с-и п., р-й перекрути-, за¬ 
йнятий пербкрутом, крутій, пк -'гливий + %; 
♦♦♦СЯ (в повітрі) ітй в переверти; 
-йся/-ьій перекручуваний, пк перекрутнйй, ± 
кувьіркающийся. 

ПЕРЕКРИВАТЬ перекривати, (воду) /за-/ (рек¬ 
орд) перевершу-; 
—й що їм" хто/ перекрива 0, з-й перекргі-, для 
перекриття, зайнйтий -Ям, перекривав, пк рк пе- 
рекрййливий + %, перекрившій; 
-йся/-ьій перекриваний /за-/, перевершу-, пк пе- 
рекривнйй. 

ПЕРЕКРЬІТИЕ (дія) рк перекрив. 
ПЕРЕКУПАТЬ перекуплЯти, перекупбвува-; п. 
и перепродавать менджувати; 
—й що /м" хто/ перекуповує 0, с-и п., зг-й переку- 
пй-, зайнятий пербкупом, пербкупень, переку- 
пець І ж' -упка/, спекулянт, пк перекупний; 
-йся/-мй перекупований, пк перекупний. 

ПЕРЕКУПКА пербкуп, перекупівля. 
ПЕРЕКУРИВАТЬ перекур/ювати /ви-, об-/, (го¬ 
рілку) перегбни-, переганЯ-; 
—й що їм" хто/ ~ює 0, звислий п., р-й перекурй-, 
перекурював, перекурець, ик перекУрчий + %; 
-йся/-ьій перекурюваний /ви-, об-/, (спирт) пе¬ 
регоне-. 

ПЕРЕКУСЬІВАТЬ перекушувати, жґ перекус- 
ю-, о. закида- щось там у рот; 
—й що /м" хто/ перекушує 0, с-и /звислий/ п., р-й 
перекуси-, за/инятийу пербкускою, пк = %; 
-йся/-ьій перекушуваний, перекусю-; 
ПЕРЕКУСЙТЬ перехопи- 0, (до обіду) підобід¬ 
ав наскоро перекусив кйнувши щось там у рот. 

ПЕРЕЛАТАТЬ > ПЕРЕКЛАДЬЮАТЬ. 
ПЕРЕЛАМЬІВАТЬ переламувати /-лбмлюва-/, 
трощй-, п. себя переббрюва- себе; 
--Й що їм" хто/ переламує 0, зайнЯтий пере¬ 
ломом, с-и п., з-й переломгі-, пк перелбмний, рк 
перелбмливий, переббрли-, п° рубікбновий; -й 
себй з-й переборбти себе; 
-йся/-мй переламуваний, перелбмлю-, перетро¬ 
щу-, пересгілю-, переббрю-; -я ламкгій, ламучий; 
ПЕРЕЛОМІТЬ пополамати, пополомй- 0. 

ПЕРЕЛЕЖИВАТЬ; ПЕРЕЛЕЖІТЬ: -вший пе- 
релбжаний, перелбжалий, 0. 

ПЕРЕЛЕТІТЬ перелітати, літа-, о" перескакува-, 
(уявою) перенбситися, линути; 
--Й/-НЙ що їм" хто/ перелітЯ 0, перелітаний, 
перескакув-, перенбшув-, с-и /звгіклий/ перелі¬ 
тати, зм-й перелбті-, /пере,/літун, пк перелітнйй, 
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перескбчливий, © линучи, ± летающий; 
ПЕРЕЛЕТІТЬ прн перелетіти 0; (- птахів) пе¬ 
репурхну-. 

ПЕРЕЛИВАТЬ переливати(ся^, (барвою) міни¬ 
тися, грати; п. из пустбго в порожнєє ж" ба¬ 
гато говори-, мало слуха-; 
—й що /ми хто/ переливі 0, с-и /звгіклий/ -ти, зг- 
й перели-, зайнятий переливанням, пк перели- 
вущий, переливний + %; -й всеми цветами рй- 
дуги > -йся; -й из пустого в порожнєє © пус¬ 
томолот, торохтій, цокотун, пк просторікува¬ 
тий, (звіт) розвезистий; 
♦♦♦СЯ (в організмі) циркулювати, (барвами) 
перлйгися 9, вигравати, вилйску-, грати всіма 
барвами /веселкою/; 9; п. на сблнце гра- проти 
сонця; п. через край чего переповнювати що; 
-йся/-ьій переливаний, пк переливнйй; -я все¬ 
ми цветами радуги грайливий, міняй-, пере¬ 
ливчастий, перелйви-, з переливами; -я через 
край чего © переповнюючи що. 

ПЕРЕЛЙВЬІ п° переблиски. 
ПЕРЕЛЙСТЬІВАТЬ горт/ати, перегорта-; 

—й що їм" хто/ ~ає, с-и г., р-й перегорну-, © гор¬ 
тавши, гортаючи, и* = %; 
-мй перегортаний, гбртаний. 

ПЕРЕЛИЦОВЬІВАТЬ > ЛИЦЕВАТЬ. 
ПЕРЕЛОЖЕНИЕ: в переложении для аранжо¬ 
ваний для, переписаний для. 

ПЕРЕЛОМ фР грань [на -ме епох на -ні епох]. 
ПЕРЕЛОМНИЙ о. рубікбновий, на грані. 
ПЕРЕЛУЩИВАТЬ перелущувати, лущи-; 

—й що /ж" хто/ перелущує, с-и п., зм-й передуй-, 
перелущувач, (річ) лущильник, пк перелУзли- 
вий + %; 
-мй перелущуваний, луще-, пк лущильний; 
ПЕРЕЛУЩИТЬ перелузати 0. 

ПЕРЕМАГНЙЧИВАТЬ перемагнй[і]чувати; 
—й що /лС хто/ перемагне[і]чує, с-и п., з-й перем- 
агне[і]ти-, перемагне[і]чувач, для перемагне[і]- 
чування, пкрк перемагнетливий + %; 
-йся/-мй перемагне[і]чуваний. 

ПЕРЕМАЗЬШАТЬ перемащувати /пооб-, пови-, 
ви-/, перемазу- /пооб-, пови-, ви-/; 
—й що /м“ хто/ перемащує 0, перемащувач /-ма- 
зувач/, пкрк перемазливий + %, + мажущий; 
-йся/-ьш переміщуваний /-мізу-/, пк перемазнйй. 

ПЕРЕМАЛЬІВАТЬ перемелювати, молб-; 
--Й що /мн хто/ перемелює, с-и п., 3-Й перемол- 
б-, пкрк перемельчий + %, + мелющий; 
♦♦♦СЯ молотися 9; -мелется - мука будет пе¬ 
ретріться та й минеться; 
-йся перемелюваний, молотий. 

ПЕРЕМАНИВАТЬ перемінювати, перевіблю-, 
перенаджу-, перетяг/іти; 
—й що /м“ хто/ ~і 9, с-и п., з-й переманй-, переві- 
блювач 9, п* перемінливий + %, © думавши ~<гй; 

-йся/-мй перемінюваний, перевіблюв-, пере¬ 
тяг-; 
ПЕРЕМАНИТЬ з. переєдніти 9. 

ПЕРЕМАРЬІВАТЬ: -й 1. перемазьівающий, 2. 
пачкаю-, 3. перечеркиваю-. 

ПЕРЕМАТЬІВАТЬ перембт/увати, мотіти; 
—й що /мн хто/ ~ує 9, перемотувальник, перемб- 
тувач, пк перембтливий + %, + мотающий; 
-йся/-ьій перембтуваний, мбта-, пк перемотнйй, 
+ мотаемьій. 

ПЕРЕМАХИВАТЬ: -й = перепрьігивающий; 
ПЕРЕМАХНІТЬ 1. (через) перехопитися 9, пе¬ 
рекинути, 2. (в інше місце /кому/) ф. дмухну- 9; 
-вший 1 ./2. 0. 

ПЕРЕМЕЖАТЬ чергувіти, перемежбву-, міня- 
/переставля-, перемішува-, комбінуві- +/ по чер¬ 
зі, викбну- з перервами; п, что /с/ чем перенйзу- 
/перемереж-/ що чим (сміхом) пересипіти, пере- 
пліті-, перевиві-, (нитки, вишиваючи) промер- 
ежува-; 
--Й що /мИ хто/ чергує, с-и п., р-й перемежуві-, 
перемежбвувач, (сміхом) перевгівіч, перепліт- 
іч, пересипіч, пк перемежливий, перенизли-, 
перепідчи-, пересйпчи- + %; 
♦♦♦СЯ чергувітися 9, відбуві- з перервами, 
(сміхом) перевиві-; п. /с/ чем переписі- чим; 
-аясь упереміж, р. прбгульком; 
-йся/-мй перенйз (ув/аний, /перемерйж/увУ-, пе- 
ремежбв/ув/-, перевив-, /по/перетик-, пересйп-, 
переснбв/ув/-, перевгітий/ чим, ок перетканий; 
-йся що чергується 9, чергбваний, раз-у-різ 
/періодйчно, несистематйч-/ повтбрюва-, пк на¬ 
вперемін-, поворот-, спазматгіч-, аритміч-, мо- 
заїч-, перехрес-, шарувітий, мережча-, стриб- 
куві-, переміжний, раз такий, раз такгій, моза¬ 
їчної структури; (- кульгавість) ніворотний /-о- 
тливий, (- дощі) розпорбшений, перепідистий 
[-иеся осідки -сті бпади], (- вогні) мерехтлгі- 
вий; -щаяся дугі стрибкувіта дуті; -я лихорй- 
дка пбворбтна /ні-/ трясця; -я хромота ніво- 
ротлива кульгівість; ± чередующийся. 

ПЕРЕМЕННЬШ: с -ьім успехом із змінним ус¬ 
піхом. 

ПЕРЕМЕНЧИВЬІЙ ок відмінливий /пере-/. 
ПЕРЕМЕНЬІ: наступили переменьї о. іншим 

/не тим/ вітром повіяло. 
ПЕРЕМЕНЯТЬ /переуміняти /з-/, змінюва- /пер- 
е-/, (думку) передУму-; 
--Й що /м" хто/ змішоє 9, с-и п., з-й переміни-, 
перемінювач, пк змінний, перемінливий; 
-йся/-ьій змінюва- /пере-/ + меняющийся; 
ПЕРЕМЕНЙТЬ переміняти 9; п. гнев на мил- 
ость пересердитись; п. мніние к. передумати. 

ПЕРЕМЙТЬЮ АТЬСЯ перекидітися, перебігати' 
-йся 1. що /м" хто/ перекидіється 9 + перебра- 
сьівающийся, 2. (до ворога) перебегающий, 
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пк —» изменяющий. 
ПЕРЕМЙШИВ АТЬ 1. мішйти, змішува- /пере-/, 

2. місгі-, вимішува- /пере-/; дк 1. виміша- /пере-/, 
2. виміси- /пере-/; 
♦♦♦СЯ вимішуватися /дк 1. виміша- /пере-/, 2. 
виміси- /пере-/; 
—й(ся//-ьій*’2 = вьімешивающий/ся//-ьїйі’2; 
-ий1 + перегортаний, переплугува-; 
ПЕРЕМЕШАТЬСЯ1: все -ось /-ііется/ в голо¬ 
ві заварилась /-ється/ саламйха в голові; 
ПЕРЕМЕШАНІШЙ 1. (- тісто) вимішений, 
/пере-/, 2. мішаний, /з-, пере-/. 
ПЕРЕМЙШЕННЬІЙ ("- тісто) вйміше-. 

ПЕРЕМЕЩАТЬ переміщ/ати, рухати; 
—й що /ж" хто/ ~а 0, с-и -йти, з-й перемісти-, 
для -ення, зайнятий -ям, пк = %; 
♦♦♦СЯ переміщатися 0; 
-йся/-ьій переміщуваний + передвигающийся; 
-я що рухається, (-домішку) пк перемісний, 
бездомний, мандрівний; 
ПЕРЕМЕСТИТЬ: -ймьій легко переміщуван¬ 
ий, пк пересувний, рухомий. 

ПЕРЕМЙГИВАНЬЕ перембрги. 
ПЕРЕМИНАТЬСЯ переминатися, м’я-, муля-; 
п. с нопі на ногу не знгіти, на яку ступити; 
-йся с ноги на ногу © не знаючи на я. е., пере¬ 
ступаючи з ноги на ногу. 

ПЕРЕМНОЖАТЬ мнбж/ити, перемнОжува-; 
—й що їм" хто/ -ить 0, с-и м., з-й перемнбжи-, 
для множення, зайнятий -ям, пк множний, т. 
перемножнйй, рк перемнбжливий + %; 
-йся/-мьій перемножуваний, множе-. 
ПЕРЕМЬІВАТЬ мити, перемива-; п. кОсточки 
кому судгіти-гуди- /бра- на язик, перетира- на 
язиках/ кого, перемивй- брудну білйзну чию; 
-~й(ся)/-ий = моіощий/ся/; -й кОсточки р-й 
взяти на язик кого, п* пересудпивий; 
ПЕРЕМЬІТЬ: -вший 0. 
ПЕРЕМЬІЧКА (брус) поперечина, (захист від 
води) перегата. 

ПЕРЕНАПРЯГАТЬ перенапруж/увати; 
—й що /мИ хто/ ~ує, с-и /схильний/ п., з-й пере- 
напружи-, перенапружувач, для перенапружен¬ 
ня, пк перенапружливий + %; 
♦♦♦СЯ: -гіясь в поті чолй; 
-йся/-ьій перенапружуваний. 
ПЕРЕНАСЕЛЙШОСТЬ ок перелкіднення. 
ПЕРЕНАСЕЛЕННЬІЙ перелкіднений. 
ПЕРЕНАСЬПЦАТЬ перенасйч/увати, п° перегу¬ 

щу-; 
—й що ~ує 0, с-и п., з-й перенасйтгі-, перенасгі- 
чувач, пк перенасгічливий + %; 
-ьій перенасичуваний, перегущу-; 
ПЕРЕНАСЬІЩЕННЬІЙ перенасичений, п° пе- 
регуще-; п. регуляторами зарегульбва-. 
ПЕРЕНИМАТЬ перебирати, перей/мй- /за-/, за- 

позича-, (в русі) перехОплюва-, (розмову) заво- 
лодіва- чим, (мову) наламу- язика, п. чью мане¬ 
ру наламуватися на чий копил /манеру/; 
—й що /ж" хто/ ~мй 0, с-и п., з-й ~ня-, пк -нят- 
ливий, запозйч-, перехбп- + %, о. на перОймі; 
-ЙСЯ/-БІЙ перейманий Ізі-І, запозйчува-, нала¬ 
му-, перехоплю-, перестрі-. 

ПЕРЕНОСИТЬ носйти, перенОси-, (горе) перете- 
рплюва-, витрйму-, (терпіти) зп винОсити; п. 
лишбния пгі- гірку чару до дна; не н. кого з” не 
видОржува- кого, чОртом дйха- на; 
—й 1. що /ж" хто/ переносить 0, зм-й перенестй, 
с-и /звгіклий/ перенОси-, перенОсник, (пере/но¬ 
сій, рк перенОсець, пк перешений, носйль-, пе- 
ренОсливий, для перенОсу, 2. що /ж" хто/ тер¬ 
пить 0, звгіклий терпіти, © витОршпоючи; 
ПЕРЕНЕСТЙ (знегоди) перетривати; 0; п. бо- 
лезнь перехворі-; 
-Осший 1. 0., 2. перетерпілий, Й; -й мнОго пе¬ 
режитий; 
♦♦♦СЯ (уявою) перелітати, лйну-, сяга-; п. мьі- 
сленно б лука- думкою; п. мьіслями відбіга- 
думкою куди; 
-йся/-имьій 1. переношуваний, пк переноснгій, 
2. витерплюва- /пере-/; -ьій г. знОс-, можливий. 
ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ переОбладн/увати, пере- 
устаткОв-; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, з-й ~ати, с-и ~ува-, для 
переобладнання, зайнятий -ям, пк = %; 
-йся/-ьій переобладнуваний, переустаткОву-. 

ПЕРЕОБУВАТЬ пере(в/зув/йти; 
—й що /ж" хто 1-і, с-и~4ти, зг-й перезу-, пк - %; 
-йся/-ьій пере/в/зуваний. 
ПЕРЕОДЕВАТЬ передяг/ати, перебира-; 

—й що /ж" хто/ ~а 0, р-й передягтгі, с-и /звгіклий/ 
передяга-, зайнятий передяганням, пк т. = %; 
♦♦♦СЯ передягатися 0; п. в кого убира- за кого; 
-йся/-ьій передйганий, перебгіра-; -я в кого у- 
бгіраний за. 

ПЕРЕОСМЬІСЛИВАТЬ дУ пере/о/цін/ювати, 
перез’ясОву- (собі/, переосягйти рОзумом; 
—й що /ж" хто/ ~ює 0, с-и п., готОвий пере(о/- 
цінй-, переосмйслювач, пере(о/ціню- 0, пк пере- 
осмйсливий, пере(о/цінли- + %; 
-йся/-ьій переоцінюваний, переосмгіслю- 0. 

ПЕРЕОСНАЩАТЬ > ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ. 
ПЕРЕОХЛАЖДАТЬ перехолОдж/увати, перес¬ 
туджу-; 
—й що /ж" хто/ ~ує, с-и п., з-й перехолодгіти, 
перехолОджувач, пк пере(о/хол0дливий 0 + %; 
-йся/-ьш переохолоджуваний, перестуджу-. 

ПЕРЕОЦІНИВ АНИЕ перецінення. 
ПЕРЕОЦЙНИВАТЬ перецін/ювати, перецінОву-’ 

—й що /м“ хто/ ~ює 0, с-и п., зг-й переціни-, ~ю- 
вач, для ~ення, зайнятий -ям, пк пере(о/цінлив- 
ий+%, © ~юючи; -й роль з-й -йти ролю /рОль/; 
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-йся/-ьій перецінюваний, перецінбву-; 
ПЕРЕОЦЕНЙТЬ (дати високу ціну) не склас¬ 
ти ціни чому, дуже вйсоко ціни- що. 

ПЕРЕОЦІНКА перецінка. 
ПЕРЕПАДАТЬ перепадати, (- дощі ще) іти, па- 
да-, (- копійку) кала-; (- гроші) прилила- до рук; 
—й що перепаді, с-и к., пк перепідливий, /- до¬ 
щі/ перепадистий /гріш/ шахер-махер ський, О 
перепадаючи /-авши/; 
ПЕРЕІІАСТЬ ф. капнути [и ей чтб-то -ет і їй 
щось капне]; 0. 

ПЕРЕПАДИ прн періпади, (тепла) перескоки. 
ПЕРЕПАКОВЬІВАТЬ = ПЕРЕУПАКОВЬШАТЬ. 
ПЕРЕПАЛКА (сварка) ок пересвари. 
ПЕРЕПЕВАТЬ: —й що /м“ хто/ переспівує, пе- 
респівувач. 

ПЕРЕПЕЧАТЬІВАТЬ передрукбв/увати; 
—й що /м" хто/ ~ує, зійнятий передруком, с-и 
-уваги, зм-й передрукува-, передрукбвувач, пк 
т. передрукбвчий + %; 
-йся/-ьій передруковуваний. 

ПЕРЕП1ІСЬІВАГП> перепис/увати /с-/; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, зійнятий перепискою, с-и 
п., р-й переписі-, перепйсувач, пгісар, пк = %; 
♦♦♦СЯ листуватися, з. пересипі- листами 0; 
-йся/-ьій перетісуваний /с-/, (на машинці) дру- 
кб-, передрукбву-, пк переписний; -я пов’йза- 
листуванням, листувальник, кореспондент, ©. 

ПЕРЕПЛАВЛЯТЬ топити, перетопл/я- /-люва-/; 
—й що /м" хто/ ~ює 0, с-и т., з-й перетопи-, зій¬ 
нятий перетбпкою, пк перетбпний /-ливий/; 
-йся/-ьій топлений, перетбплюва-, пк перетоп- 
нйй; 
ПЕРЕПЛАВИТЬ (СЯ) перетопгіти(ся/ 0. 

ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ: —й що /м“ хто/ переплачує, 
с-и переплачувати, зм-й переплати-, переплатій; 
-йся/-ьій переплачуваний. 

ПЕРЕПЛЕСК гГ переплеск. 
ПЕРЕПЛЕТАТЬ переплітати, перемережува-, 

(зелом) перевиві-, (книгу) оправля-; 
—й 1. що /м" хто/ перевива 0, с-и п., з-й перевй-, 
пк переплетливий, перевйвчий + %, 2. що /мн 
хто/ оправля, зайнятий оправлянням, палітур¬ 
ник, пк палітурний; 
-йся/-ьій 1. с-и переплітатися, переплітаний, пе- 
ревйваний, перемережу-, переснбву-, пк пе- 
реплітнгій, 2. опрівлюва-; 
ПЕРЕПЛЕТЕННЬШ перетканий 0. 

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ок переплбтиво, о" перепліт, 
п. клуббк [к. інтрйґ]; 
ПЕРЕПЛЕТЕННЯ переплбтини. 

ПЕРЕПЛЯС; ПЕРЕПЛЯСЬІ періскоки. 
ПЕРЕПОДГОТ Ав ЛИВ АГЬ перевишкбл/ювати, 
перепідготовля-, перекваліфікбвува-; 
—й що /лС хто/ ~ює 0, с-и п., покликаний пере- 
кваліфікува-, для перевйшколу, зайнятий -ом. 

пк перевгішкільнгій. 
ПЕРЕПОДГОТОВКА перевйшкіл, перепідготі- 
вля, перекваліфікація. 

переполАскивать > ПОЛОСКАТЬ. 
ПЕРЕПОЛЗАТЬ переповза/ти, перелази- /-лізі-/; 

—й що /мн хто/ переповзі 0, с-и /схйльний/ -ти, 
з-й переповзти, /переіповзун, плазун, перелазь- 
кб, пк повзучий, переповзькйй, перелазькйй, пе- 
релазливий+%; 
-ьій перепбвзаний, пк перелазнйй. 

ПЕРЕПОЛНЯТЬ перецбвнювати /-повні-/, пере¬ 
ливі- через край, (чуття) розпирі- грУди [-йет 
дУшу что/чем -ріє груди що]; п. чашу терпі¬ 
ння уриві- терпець; 
—й що їм" хто/ переповнює с-и переповнювати, 
з-й перепбвни-, п" = %; -й чашу терпения з-й 
урві-т.; 
ПЕРЕПОЛНИТЬ п. чашу переповнити чіру; 
п. чашу терпіння урва- терпіць, ф*7 припекти 
до живого, переді- куті міду; 0; 
♦♦♦СЯ /- душу) п° наливатися [п. гбречью н. гір- 
котбю]; 
-йся/-ьш переповнюваний, перелй- ч. к.; 
ПЕРЕПбЛНЕННЬІЙ (- залю) повний по бере- 
гй, (людьми) перелібднений, набйтий. 

ПЕРЕІІОНЧАТОКРЬІЛЬІЙ плівкокргілий, кос- 
токрйлий. 

ПЕРЕПРАВА ок перевіз. 
ШЇРЕПРАВЛЯТЬ перепроваджувати /с-/, пере- 
правля- /ви-/, перероблі-, перевози-; 
—й 1. що /мн хто/ переправля 0, с-и переправля¬ 
ти, з-й перепріви-, зійнятий переправою, пере¬ 
візник, перепрйвець, пк перепрівчий, перепра¬ 
вній + %, 2. поклгіка- вгіправи- 0 + правящий2; 
ПЕРЕПРАВИТЬ спровадити 0, (в іншу інста¬ 
нцію) ф. перефутббли- 
♦♦♦СЯ (через що) ви форсувіти що; 
-йся/-ьій 1. перепрівлюваний, перепровіджу-, 
перевбжу-, 2. випрівлюваний /пере-/, перербб-. 

ПЕРЕПРОДАВАТЬ перепрбд/увати /від-/, р. пе- 
рекуплйти; 
—й що /мИ хто/ ~ує, ~увач, + перекупающий; 
-йся/-ьій перепрбдуваний, пк перекупній, пере¬ 
продаж-, о. на перепродаж; 
ПЕРЕПРОДАЖНИЙ перекупне-, перепрбда-. 

ПЕРЕПРЬІГМВАТЬ перестрибувати, перескік/- 
у-, стрибйти чірез; 
—й що /мИ хто/ ~ує 0, с-и п., з-й перескбчи-, 
стрибун, © перестрйбуючи, пк перестргібливий; 
-ьій перескікуваний, перестргібу-, переплгігу-. 

ПЕРЕПРЬІЖКА рк перістриб. 
ПЕРЕПРЙТЬШАТЬ перехбв/увати, хова- деінде; 

--й що їм'1 хто/ хова д. 0, зг-й перехова-, звгі- 
клий -ува-, переховувач, пк перехбвчий + %; 
-йся/-ьій хований, перехбву-. 

ПЕРЕПУГИВАТЬ (СЯ) ок перепуджувати (ся); 
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--Й = пугающий + з-й перелякати; 
-йся перепОлохуваний, перепудж- + пугаемьій; 
ПЕРЕПУГАТЬСЯ: -вшийся з душею у п’ятах. 

ПЕРЕПУТЬІВАТЬ(СЯ; > путаться;; 
ПЕРЕПИТАТЬСЯ заборсатись, перекуйбвди-; 
ПЕРЕПУТАННЬІЙ о. перекуйбвджений 0. 

ПЕРЕПУТЬЕ ок перепуть. 
ПЕРЕРАБАТЬІВАТЬ переробл/яти, перепрацьб- 
вува-, ф3 перетравлю-, травити, засвбюва-; 
--й що їм" хто/ переробяя 0, зайнятий пере¬ 
робкою, с-и ~яти, покликаний переробй-, пере- 
рбблювач, пк перерббний, переробний + %; 
-йся/-ьш перероблюваний, ф3 перетравлю-, за- 
свОю-; -я © завжди перепрацьО-. 

ПЕРЕРАСТАНИЕ переростання. 
ПЕРЕРАСТАТЬ (у) перерОстати, обертатися чим 

—й що !мн хто/ перероста, перерОщуваний, с-и 
перерОстати, з-й перерости, переросток; -й во 
что готовий обернутися чим. 

ПЕРЕРЕЗАТЬ перерізувати, переріза-, різа-, пе¬ 
ретині-, ті-, перекраюва-, края-, чикрйжи-, пе- 
речшфйжува-; п. пополйм розполовиню-; 
—й що ім" хто/ перетина 0, с-и р., з-й перетя-, 
зайнятий різанням, пк рк перерізливий, різучий, 
т. = %; -й дорОгу кому © с-и переймати кого-, 
-йся/-ьій різаний, перерізува-, перекраю-, вирі¬ 
зу-, передушу- 0, пк перерізнгій. 

ПЕРЕРЕШАТЬ розв’язувати ще раз, переріша-, 
передумува-, міня- рішення, ж. перетакува-; 
—й що їм" хто/ передумує 0, с-и м. р., звиклий 
передумува-, пк = %; 
-йся/-ьш перерішуваний, передуму-, перетаку-, 
розв’язу- ще раз. 

ПЕРЕРОЖДАТЬ перерОдж/увати; 
—й що їм" хто/ ~ує, с-и п., з-й перероди-, ~ен- 
ець, пк -енський, перер0дливий/-р<5дчий/+ %; 
♦♦♦СЯ ставати іншим /не тим/, змінюватися до 
невпізнатгя 0; 
-йся/-мй перероджуваний, переродженець, ма¬ 
йже /от-Ог уже/ ~ений, у стадії переродження. 

ПЕРЕРОСТ прн переріст. 
ПЕРЕРОСТОК ок перестарок, прн перерост-. 
ПЕРЕРУГИВАТЬСЯ ок знай лйяти одне Одного; 

-йся © знай лаючи о. о. + перебранивающий-. 
ПЕРЕРЬІВ ок інтервал, р. відгал [без -ва без ~у]. 
ПЕРЕРИВАТЬ 1. переривати, (мовця) перепи- 
ня-, (мову) урив і-, (горло) перегриза-, 2. пере- 
кОпува- /пови-/, (в хаті +) перекидй-; 
—й 1. що /м" хто/ уривй 0, с-и п., з-й перерва-, 
пк перерйвчий, ± рвущий, 2. що їм" хто/ пере¬ 
копує 0, пк перекОпчий + %, ± копающий; -й 
всб в доме © перекидаючи все в хаті; 
-йся/-ьій 1. перергіваний /у-/, шматОв-, пере- 
дгір-, пк не суцільний, перергівчастий /у-/, ургі- 
вис- (- розмову) перебйвчас-, перерившій, фра- 
гментар-, 2. перекОпува-, переквда-; 

ПЕРЕРВАТЬ: п. глотку перегрйзти гОрло; 0. 
ПЕРЕСАДКА (на транспорті) ок перОсідка, ма 
трансплантація, п° перещеплення. 

ПЕРЕСАЖИВАТЬ пересаджувати /роз-/, (на ін¬ 
ший держак) насаджувати, настрОмлю-; 
--Й що їм" хто/ пересаджує 0, с-и пересаджу¬ 
вати, р:й пересади-, зайнятий пересадкою, пк 
пересадний /-адливий/, т. = %; 
-йся/-ьш пересаджуваний, настрОмлю- /наса¬ 
джу-/ (ш інший державі 0, пк пересадний. 

ПЕРЕСАЛИВАТЬ о. додавати цукру до меду. 
ПЕРЕСАСЬІВАТЬ пересмОкгувати, пересиса-. 
ПЕРЕСДАВАТЬ перездавати, шк пересклала-; 

--й що /м" хто/ перездає 0, с-и п., зм-й перезда-, 
зайнятий перездйчею, пк перездавчий + %; 
-ЙСЯ/-МЙ перездаваний, пересклала-. 

ПЕРЕСЕКАТЬ перетин/ати (шлях) перерізува-, 
перехрещу-; 
—й що їм" хто/ ~а 0, с-и ~ати, з-й перетя-, зайн¬ 
ятий перетином, пк перехресний, навхрестбіж-, 
перехресливий, + %; -й дорогу © ~аючи шлях; 
-йся/-ьій перетгінаний, перерізува-, поріза-, пе- 
рехрйцува-, перекреслю-; -я пк перехресний, 
пересічний, д. перетйнатий; 
ПЕРЕСЕЧЬ (не іно капусту) перешаткувати; 0; 
ПЕРЕСЕЧЕННЬШ перетятий, перерізаний, пе- 
решаткОва-, (рельєф) нерів-; -ая местность не¬ 
рівна /поріза-/ місцевість. 
ПЕРЕСЕЛЙНЧЕСКИЙ переселОнчий. 
ПЕРЕСЕЛЙТЬ пересел/яти; 

—й що ІлС хто/ переселя, с-и ~яти, зг-й пере¬ 
сели-, зайнятий переселенням, переселювач, пе- 
ренОшу-, пк пересельчий, переселен- + %; 
ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ перебиратися, г. перенОси-; 
-йся/-ьій переселюваний, перенОшу-. 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ (кордону) перехід. 
ПЕРЕСЙЛИВАТЬ долйти, переборювати, (себе) 
переламу-, г. пересплю-; 
—й що /м" хто/ долй 0, с-и п., з-й переборО-, пк 
рк перебОрливий, перебОрчий, т. = %; 
-йся/-ьш переборюваний, пересйлю-, переламу- 

ПЕРЕСКАЗЬІВАТЬ переказувати, переповіда-; 
—й що /м" хто/ переказує 0, с-и п., з-й переповіс- 
тй, переповідай, перекйзув-, икпереказчий; 
-ЙСЯ/-БІЙ переказуваний, переповіда-. 

ПЕРЕСКАКИВАТЬ > ПЕРЕПРЬІГИВАТЬ; 
-акивая ир перескоком. 

ПЕРЕСЛУШИВАТЬ; ПЕРЕСЛУШАТЬ: всех 
(всего/ не п. ф'р слухати не переслу-. 

ПЕРЕСМАТРИВАТЬ переглядати, передивля¬ 
тися, (погляди) ревізувати, переціню-; 
—й що /м“. хто/ перегляде 0, с-и п., зм-й перег¬ 
ляну-, зайнятий переглядом, переглядач; -й 
взглядьі ревізіоніст; 
-йся/-мй перегляданий, ревізОв-, перецінюв-, 
на перегляді. 
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ПЕРЕСМЕИВАНИЕ пересмішки. 
ПЕРЕСМІШНИК © о* сміхун. 
ИЕРЕСНИМАТЕЛЬНЬІЙ (папір) перебивний. 
ПЕРЕСНИМАТЬ перефотографбвувати, перефі- 
льмбву-, с° перезнімати, (малюнки) перебива-; 
—й що їм" хто/ перебива 0, с-и п., з-й перебй-, 
зайнятий перебиванням, пк перебйвчий + %; 
-йся/-йемьій перездійманий, перебйва-, пере- 
фотографбву-, перефільмбву-, пк перебивнйй. 

ПЕРЕСОЗдАвАТЬ творгіти заново, перевитвб- 
р/юва-; 
—й що /м“ хто/ ~ює 0, с-и перевитвбрювати, з-й 
перевйтвори-, зайнятий перевгітвором, переви- 
твбрювач, пк перевгітвбрчий + %; 
-ЙСЯ/-МЙ творений заново, перевитвбрюва-. 

ПЕРЕСОЗДАНИЕ рк перевгітвір. 
ІІЕРЕСОРТИЦА б~° пересортбвання, пб міша- 
нйна /сортів/, не кращий сорт. 

ПЕРЕСПОРИВАТЬ фР переговбр/ювати [их не 
-ишь їх не -иш], с° переспорю-; 
—й що ІлС. хто/ ~ює +, с-и п., з-й переговорй-, ± 
спорящий; 
-мй переговорюваний, переспбрюваний. 

ПЕРЕСТАВАТЬ переставати, кгіда-, облиша-, п6 
лиша- [лишй! = перестань!], (- стихії) ущуха-, 
вгава- (тк заперечно), припинятися; -йнь/те/! ок 
покгінь/те/!, гбді тобі /вам/!; не -вая знай, одно, 
безперестанно, без перестанку /угаву/; 
—й 1. що /м" хто/ перестає 0, зм-й перестати, © 
переставши, 2. що вщухає 0, майже ущухлий; 
не -й безнастанний, безупйн- /не-/, безугйв-; 
ПЕРЕСТАТЬ перестати 0; п. бьівать у кого 
пбли врізати від кого-, п. грустгіть п° розжургі- 
тися; п. нграть важную роль відійтй в тінь; п. 
и думать і в думці не мй-, і гадку закгіну-, і ду¬ 
ма- гбді; п. интересоваться чем кйну- під лаву 
що-, п. любить відлюбй- кого-, п. падать (- до¬ 
щі) відпада-; п. сердиться пересердитися /від-/; 
п. удивляться вгійти з дйва, віддивуватася; пе¬ 
рестав жґ гбді [пив, а тоді гбді]; 
-вший спгінений /при-/, 0. 

ПЕРЕСТАВЛЯТЬ пере/стано/влйги (ноги) пере¬ 
суві-; 
—й що їм" хто/ переставля 0, с-и п., р-й перестй- 
ви-, зайнятий переставлянням, пк перестанбв- 
чий + %; еле -й нбги = еле передвигающий н.; 
-йся/-ьій перестівляний, перестанбвлюва-, пе- 
ресу-. 

ПЕРЕСТАИВАТЬ перестбювати; 
~й/-ьій що їм" хто/ перестоює, перестоюва¬ 
ний, с-и п., зм-й перестбя-; 
ПЕРЕСТОЯТЬ: -вший/ся/ перестбяний, пере- 
стбялий, 0. 

ПЕРЕСТИЛАТЬ перестел/яти, перестала-; 
—й що їм" хто/ ~я 0, с-и п., р-й ~гі-, для пересте¬ 
лення, зайнятий -ям, перестелювач, перестиліч; 

-йся/-ьій перемелюваний, переспіла-. 
ПЕРЕСТРАИВАТЬ перебудовувати, ок робй- 

зміни /рефбрми/, ви перешикбвува-; 
ПЕРЕСТРАИВАТЬ/СЯ/ (- лад) реформувати/с- 
я), (- роботу) реорганізовувати/ся/ 0; 
—й що їм" хто/ реформує 0, с-и /з-й/ р., зайнят¬ 
ий рефбрмами /перебудовою +/, реформітор, пк 
перебудбвчий; 
ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ (ідейно) мінятися, мі¬ 
няти орієнтйри /курс поведінки, ф. шкуру/; 0; 
-йся/-мй реформований, перебудову-, реорга- 
нізбву-, перешикбву-; -я що реформується 0, с-и 
р., готовий перебудуві-. 

ПЕРЕСТРАХОВЩИК рк перестрахбвець. 
ПЕРЕСТРАХОВЬІВ АТЬ/СЯ/: ~й що їм" хто/ 
перестрахбвує, р-й перестрахувіти, с-и перест- 
рахбву-, пк перестрахбвчий + %; 
-йся перестрахбвуваний, пересірахувіпьник, пе¬ 
рестрахбвець. 

ПЕРЕСТРІЛКА гР" перестрілка. 
ПЕРЕСТРОЕЧНЬІЙ перебудбвч[н]ий. 
ПЕРЕСТРОЙКА ок реорганізація, п° перецінка 
цінностей. 

ПЕРЕСТУКИВАТЬСЯ: -йся що їм" хто/ пере¬ 
стукується, с-и /з-й/ перестукуватись, за/йнят¬ 
ий) перестукуванням. 

ПЕРЕСТУПАТЬ переступ/іти, з" перекрбчува-, 
(межі) перехбди- /ви- за/, о. лама- печйті; п. 
границу чего перехбди- /переступй-/ межу; п. 
меру п. межу, вихбди- за межі, перебирі- міру, 
перетяті- струну, передаві- куті мїду; 
—й що їм" хто/ переступй 0, с-и /звйклий/ пере- 
ступіта, зм-й переступй-, пк переступний; 
-ьій перекрбчуваний; 
ПЕРЕСТУПЙТЬ: п. границу перейтгі межу; 0. 

ПЕРЕСЧЕТ перелік, перерахунок; в -те на руб- 
лй рахувавши на рублі. 

ПЕРЕСЧЙТЬІВАТЬ перерахбвувати, перелічу-, 
лічи-, рахувй-; 
--Й що їм" хто/ перелічує 0, с-и р., р-й перелі¬ 
чи-, зййнягай переліком, пк перерахбвчий + %, 
± считающий; -й по пальцам с-и перелічува¬ 
ти на пальцях, з-й перелічй- на пільцях; 
-йся/-ьій лічений, рахбва-, перелічу-, перерахб- 
ву-. 

ПЕРЕСИЛАТЬ пересил/йти; 
—й що /м" хто/ -а, с-и ~та, зг-й пересла-, зайня¬ 
тий пересилкою, пкрк пересильний; 
-йся/-ьій пересиланий, пк пересильний; 
ПЕРЕСЛАТЬ: п. броскбм ф. перефутбблити. 

ПЕРЕСЬІПАНИЕ о" пересип. 
ПЕРЕСИПАТЬ (що чим) ок перетрушувати, (смі¬ 
хом) перевивй-; 
—й 1. що пересипля, сплюх, 2. що пересипі, зйй- 
нятий пересипом, сипіль, пересипальник, пере- 
сйп-, пересгіпач, пересйпець, пх пересипний, 
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пересйпливий; 
--ЙСЯ/-БІЙ 2. пересипаний, перетрушув-, пере¬ 
вив-, пк пересипний, пересипінний; 
ПЕРЕСЬШАН Н ЬГЙ пересгіпаний, перетруш- 
е-, (сміхом) перевитий. 

ПЕРЕСЬІШСА пересип/ка/. 
ПЕРЕСИХАТЬ пересихати, (- губи) шерхну-, за- 
шерхі-, смітну-, засмага-; 
—й що пересиха 0, с-и п., майже /от-от уже/ пе¬ 
ресохлий, (- губи) майже зашерх- /-охший/; 
ПЕРЕСОХНУТЬ: -Охший пересохлий, /- губи 
ще/ зашірх- /по-/, смаг-, засмаг- /по-/, 0. 

ПЕРЕТАСКИВАНИЕ ф?. перетяг. 
ГІЕРЕТАСКИВАТЬ перетягати, (через що) пер- 
еволікі-, тягти (через); 
—й що /м" хто/ тягне 0, з-й перетягти, с-и пере¬ 
тяті-, зайняий перетягом, перетягай, пк = %; 
-ЙСЯ/-МЙ /перетяганий. 

ПЕРЕТАСОВЬЕВАТЬ тасувати, переміш/у-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и п., зм-й -іти, перета- 
совувач, перемішув-, пк = %, + тасующий; 
-йся/-ьій тасбваний, перетасову-, перемішу-; 
ПЕРЕТАСОВАТЬСЯ: -алось (людей на даній 
посаді) он? перевалилось. 

ПЕРЕТИРАНИЕ рк перетерті. 
ПЕРЕТИРАТЬ перетир/ати, (піском) шарува-; 

—й що /мн хто/ ~і 0, с-и п., поклйканий перете- 
р-, зайнятий перетертім, пк = %, ск перетри- [пе- 
ретргіязик] © ~аючи, ~авши; 
-йся/-ьій перетираний, (піском) перешаровува-, 
шарова-. 

ПЕРЕТЛЕВАТЬ перетлівати, перетруха-; 
—й що перетліва 0, напівперетлілий, мійже пе- 
ретлі-, (жар) напівпережеврі-. 

ПЕРЕГРАВЛИВАТЬ перетр/^ювати, мс цькува-; 
—й що їм" хто/ перетруює 0, с-и п., 3-Й перет¬ 
руї-, зайнятий -уєнням, пк перетрзійливий + %; 
-йся/-ьій перетруюваний, зацькбву-, запольО-, 
ву-, перетолочу-. 

ПЕРЕТРЯСКА рк перетрус. 
ПЕРЕТЬ перти/ся,/, (протовпом) ітй, суну-, (на 
рожен) ліз-; п. буром на кого коти- бОчку на; 
прущий р. що їм" хто/ пре 0, с-и перти, р-й по¬ 
пер-; 
ПЕРЕТЬСЯ пфтися, (поперед інших) пха-; 
-йся що преться 0, с-и п., р-й попер-, © прото- 
впгіга. 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ, ПЕРЕТЯЖКА перетяг, пе- 
ретягнення, <Г перетяти. 

ПЕРЕТЯГИВАТЬ перетяг/іти, (вагою) перева- 
жува-, (на свій бік) переманю-; 
—й 1. що їм" хто/ ~а 0, с-и /звиклий/ п., з-й пере- 
тягтй, перетягай, переманює-, пк перетяжкгій, 
переманливий, 2. перетаскивающий; -й на сво¬ 
їй сторону р-й перетягти на свій бік; 
-йся/-ьій 1. перемінюваний, 2. перетяг-, пк пе¬ 

ретяжній. 
ПЕРЕУБЕЖДАТЬ переконувати, наверті- на ін¬ 
шу дзімку /погляд/, умі- переконі-; 
—й що їм" хто/ ВМІЄ П., С-И П., 3-Й Пфеконі-, пе- 
рекбнувач, пк перконливий /-івчий/, пере^мли-; 
ПЕРЕУБЕДЙТЬ д. перезАіити 0; 
-вший зумівши переконіти 0, Й; 
-йся/-бій переконуваний /в іншому/, наверта¬ 
на іншу дзімку. 

ПЕРЕУПАКОВЬШАТЬ перепакОв/увати, паку-; 
—й що /м" хто/ ~ує, с-и п., р-й перепакуві-, ~ув- 
ач, /пере/пакувільник, пк = %; 
~йся/-ьш, перепаковуваний, пакО-. 

ГІЕРЕУПОТ РЕБЛЕНИЕ перевжгіток, перевжи- 
вання. 

ПЕРЕУСТРАИВАТЬ перер об/літи, реформуві-, 
реорганізОву-, переоблідну-, переустаткОву-, ок 
перелапггОву-; ± ПЕРЕСТРАИВАТЬ. 
—й що /м“ хто/ переробля 0, с-и -ти, р-й перер¬ 
оби-, зййнятий переробкою /перебудов-/, пк = 
%, + перестраивающий; 
-йся/-бій перероблюваний, перебудову-, реор¬ 
ганізОву-, реформО-, переустаткОву- 0. 

ПЕРЕУСТРОЙСТВО ок реорганізіція. 
ПЕРЕУСТУПАТЬ перевідступі-, ю. перепйсува-; 

—й що їм" хто/ перевідступі 0, зг-й перевідсту- 
пгіти, пк перевідступний, перевідступливий; 
-йся/-бій перевідступлюваний, перезді-, пере- 
пгісу- + ПЕРЕУСТУПИТЕЛЬНЬІЙ. 

ПЕРЕУСТУ ИЙТЕЛЬЇІЬІЙ перевідступнгій, пе¬ 
реписній. 

ПЕРЕУСТУПКА перевідступ. 
ПЕРЕУТОМЛЙТЬ перевтОм/люва-, перетрудж— 

—й що Імн хто/ ~ює 0, звйрий п., з-й перевтом- 
гі-, перевтОмлювач 0, пк перевтОмливий + %; 
-йся/-ьій перевтомлюваний, перетруджу-. 

ПЕРЕУЧИВ АНИЕ перевйшкіл. 
ПЕРЕУЧИВАТЬ пере^чу/вати, перенавчі-; 

—й що /м" хто/ ~є, с-и п., з-й перевчй-, передчу¬ 
вай, зійнятий -ванням, пк перевішкільнйй + %; 
ПЕРЕУЧИТЬ першкОлити 0; 
-йся/-ьій переучуваний; 
ПЕРЕУЧИТЬСЯ: -вшийся перевчений, пере- 
навче-, перешкОле-. 

ПЕРЕФОРМИРОВЬШАТЬ переформОв/увати; 
—й що /и" хто/ ~ує, с-и п., з-й переформуві-, зі¬ 
йнятий -анням, переформОвувач, пк ~чий + %; 
-йся/-бій переформовуваний. 

ПЕРЕФРАЗИРОВАТЬ перевислОвл/ювати; 
—й що їм" хто/ ~ює, с-и ~ювати, з-й перефразу- 
ві-, перевислОвлювач 0, пк перефразОвчий; 
-йся/-ьій перефразовуваний, перевислОвлю-. 

ПЕРЕФРАЗИРОВКА (вираз і дія) перефразОва- 
ння, перевісловле-, (тк дія) перефразуві-. 

ПЕРЕХВАЛИВАТЬ перехвіл/ювати; 
—й що їм" хто/ ~ює, с-и п., з-й перехвали-, /пер- 
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е) хвалій, перехвблювач, пк перехвальнйй + %; 
-ьій перехвалюваний. 

ПЕРЕХВАТ (ЬІВАНИЕ) б5 пербйма ,рк перелбв. 
ПЕРЕХВАТЧИК ок перелбвець, перелбвлювач, 
рк переїмець. 
ПЕРЕХВАТЬІВАТЬ перехопл/ювати, перелбв-, 
перейм!-, (дух) тамува-, запира- [-ает дух дух 
залиріє], перебира- [п. нить разговбра п. на 
себе розмбву]; н. дьіхйние забива- дух; п. ини- 
циативу перебира- на себе провід; 
—й що /ж" хто/ ~ює +, с-и п., з-й перелови-, зай¬ 
нятий перблбвом, ~ювач, переловлю-, переї- 
мець, пк перелбвчий, ~ивий, рк переімчий + %; 
-йся/-ьш перехоплюваний, перелбвлюв-, перб- 
йм-, перебир-, тамов-, підперізув-, перекушув-, 
перерізув-, переббрщув-; 
ПЕРЕХВАТИТЬ (їжі) під’їсти 0; -йло дьіхан- 
ие спбрся дух; 
ПЕРЕХВАЧЕННЬІЙ переловлений б. 

ПЕРЕХИХИКИВАТЬСЯ пересмішкуватися; 
-йся с-и п., О знай хи-хй та ха-ха (між собою/. 

ПЕРЕХЛЕСТ 1 . пербхлюп, 2. перебільшення, фР 
перебір, г. пересада. 

ПЕРЕХЛЕСТЬІВАТЬ /б* ПЕРЕХЛЕСТНУТЬ/; 
фР шмата-, стьоб!-, перехрещ/ува-, (- воду) пе- 
репліску-, перехлібпуватися; 
--й 1. що /ж" хто/ ~ує 0, с-и п., з-й перехрестгі-, 
пк = %, 2. що їм" хто/ перепліскує б, с-и пере¬ 
хлюпуватися, о. з переплеском, пк перехлкшли- 
вий, + %; 
-йся/-ьій 1. перехрещуваний, перехльбсту-, 2. 
перепліску-, перехлкіпу-. 
ПЕРЕХОД в“ пербмарш; в связй с -ом на дру¬ 
гою раббту з бгладу на нове призначення. 

ПЕРЕХОДИТЬ перехбдити, переміщуватись, (ме¬ 
жі) переступати [п. все /всякне/ гранйцьі п. 
всі мбжі], (убрід) переправлятися, (до ворога і 
про хоробу) перекид!-, (в інший стан) перетвб- 
рюва-, (на іншу мову) збив!- [тут он -ит на ар- 
гб тут він -єгься на арґб]; п. к дблу /в ста'дию 
исполнбния/ дохбдити до діла; п. на чью стб- 
рону пристава- /перекидатися/ до кого-, 
—й що /ж" хто/ перехбдить б, переправлюваний, 
перетвбрю-, с-и п., з-й перейти, зайнятий пере¬ 
ходом, перехожий, іс перехожанин, пк перехід¬ 
ний, непостій-, мінливий, переходб-, ок пербй- 
дешній, фР переміщуваний [-й в нбвьій кбр- 
пус п. у новий корпус], о. з пербхбдом [-Й в ов- 
ацию з п. в овацію]; -й все гранйцьі що пере¬ 
ступає всі мбжі; 
ПЕРЕЙТЙ: п. на полуголбдное существова- 
ние сісти на хліб та воду; п. рубикбн фр пере- 
ступйги межу; 
-шедший (через річку) переправлений, (в інший 
стан) перетвбре-, (в новий корпус) переміще-, 
(в овацію) о. з перехбдом у що, 0. 

ПЕРЕХОДНОЙ: п. период переднівок, /-івка/. 
ПЕРЕЦВЕТАТЬ; ПЕРЕЦВЕСТИ: -етший пере- 
квітлий, 0. 

ПЕРЕЧЕНЬ перблік, реєстр, г. спис. 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ (на рахунок) рк перерахунок, 

(сума) перерахований. 
ПЕРЕЧИСЛЙТЬ переліч/увати, перерахбву-, г. 
вичислю-, (поіменно) називати; всетб не -ишь 
на волбвій шкурі не спйшеш; 
—й що /мн хто/ ~ує б, с-и п., з-й перелічй-, зай¬ 
нятий переліком, ~увач.б, пк перерахбвчий + %; 
-йся/-мй перелічуваний, перерахбву-, вичйсл- 
ю-, назй-. 
ПЕРЕШЕЕК шийка, шия. 
ПЕРЕШИВАТЬ д. перебив/ати, перелбму-, пере- 
лбмлю-, перевершу-; кнутбм обуха /стбну лб-/ 
не -ешь проти вітру піском не сгіпати; 
—й що /м" хто/ перебив! б, с-и -ти, з-й перебй-, 
пк перебйвчий + %, + перебивающий; 
-йся/чьій перебйваний, перелбмлю-, переламу-, 
перевбрш-, перебившій. 

ПЕРЕШИВАТЬ перепшв/ати, шити; 
—й що /ж" хто/ перешив!, с-и п., з-й /р-й/ пере- 
шгі-, перешивбч, зайнятий перешиттям, пк = %; 
-йся/-ьій перешйваний, шитий, пк перешившій. 

ПЕРЕЩУПЬІВАТЬ перемац/увати, перелапу-, 
лапати, маца-; 
—й що /ж" хто/ ~ує б, р-й перемацати, с-и пере- 
мацува-, перемацувач б, мацькб, лапкб пк = %; 
-йся/-ьій перемацуваний, перелапув-, м!ц-, л!п- 
ПЕРЕЗКЗАМЕНОВКА повтбрний /друг-/ іспит, 
л“переіспити. 

ПЕРЕЗКЗАМЕНОВЬШАТЬСЯ мати повтбрн¬ 
ий іспит, пересклада-; 
-йся залішений на другий іспит,/?" перескладай. 

ПЕРИОД (часу) проміжок, протяг, (цвітіння) 
стадія, фаза, (історії) доба, етап, (життя) сму¬ 
га, о. сторінка, (коливань) тривалість. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ фР раз-у-раз. 
ПЕРИПЕТЙИ ж" гримаси дблі. 
ПЕРЛОВЙДНЬЕЙ перлуватий, перлас-, на взір 
пбрлів. 

ПЕРЛЮСТРЙРОВАТЬ перлюстр/увбти; 
—й що /ж" хто/ ~ує, с-и п., р-й пере~ува-, для 
~ації, зййнятий -ацією, ~атор, пк -аційний + %; 
-йся/-ьій перлюстрований. 

ПЕРМАНЕНТНИЙ безпербрвний, постій-, ста¬ 
лий. 

ПЕРНАТЬІЙ: пернітое царство птаство, птахй, 
пташині 
ПЕРО: нз-под -ра кого з-під чиєї руюі /пері; 
что написано -бм, не вьірубишь топорбм що 
написано пером, не вигризеш і кайлом. 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО сторч, навсторч, ж. пер¬ 
пендикулярно, (ставити) ф>. на попа; 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИЙ сторчовій б. 
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ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ вічний двигун. 
ПЕРСОНА: идет царь сббственной персбной 

аж сам цар іде. 
ПЕРСОНАЛЬ/НО особйсто, фР сам [сам цар іде]; 

~НЬІЙ (стіл) особистий, (склад) особовий. 
ПЕРСПЕКТИВА фР г. мета [на далекую -ву на 
довшу мету]; с учетом -вм о. на виріст; в -ве 
дУ надалі; 
ПЕРСПЕКТИВИ г. вигляди. 

ПЕРСТ: п. судьбьі Божий перст. 
ПЕРСТЕНЬ & перстенець. 
ІІЕРСТНЕВИДНЬІЙ, ПЕРСТНЕОБРАЗНЬІЙ 
кільцюватий. 

ПЕРФОРЙРОВАТЬ перфор/увати; 
—й що /м“ хто/ ~ує, с-и п., з-й про-, зайнятий 
-ацією, -аторник, (річ) -атор, пк -аторний, для 
-ації + %; 
-йся/-ьій перфорований. 
ПЕРЬЕВОЙ (- ручку) перовий. 
ПЕСКОУКРЕПЛЯЮЩИЙ піскокріпчий, і. піс- 
КОІфІП. 

ПЕСНОПЕНИЕ ц. хорал; 
ПЕСНОПЕНИЯ /вй/співи, хорали. 
ПЕСНОТВЙРЕЦ пісняр. 
ПЕСНОТВОРЧЕСТВО піснярство. 
ПЕСНЯ: Ваша п. спета Ви спечені; стбрая п. 
переграна платівка, стара пісня. 

ПЕС()К: п. сьіпется и. (- немічного) порохня си¬ 
плеться. 

ПЕСОЧНИК, НЕ СКАРБ (риба) піскун. 
ПЕССИМИЗМ фР зневіра. 
ПЕССИМЙСТ я‘ зневірений, обезнадія-. 
ПЕССИМИСТЙЧЕСКИЙ ок безнадійний, зне- 
вірницький. 

ПЕСТОВАТЬ пестити, плекй- вигойдува-, вип- 
леку-; 
--Й що !м" хто/ пяека 0, с-и /охотник/ п., з-й /зу¬ 
мівши/ вгіплека-, пк ок = %, ± няньчащий; 
-ьій пещений, плека-, виплекува-, вигойдува-; 
ВЬШЕСТОВАТЬ вйгойда-, вйколиса- 0; 
-вший 0; 
ПЕСТОВАТЬСЯ няньчитися з ким, упадати 
коло кого; 
ВЬШЕСТОВАННЬІЙ виколисаний, вшшек- 0. 

ПЕСТРЙТЬ А. рябіти, пістряві-, ряботі-, строка¬ 
ті-, Б. рясні-, бу- застрокатим; 
А. — й що рябіє 0, пк рябйй, пістрявий, зозуляс¬ 
тий (ш взірД (занадто) строка-, фР зарябілий, 
о. барвйсто убраний, в строкатому убранні; 
Б. -ящий що рясніє 0, пк рясний, фР заряснілий. 

ПЕСТРОТА ок пістрява. 
ПЕСТРОТКАНЬІЙ ряботканий. 
ПЕСЧАНЬІЙ (ґрунт) ок піскуватий. 
ПЕСЧЙНКА (велика) рінйна. 
ПЕТЛЕВОЙ: п. узел зашморг. 
ПЕТЛЕОБРАЗНЬІЙ петельчастий, виткйй, зви¬ 

вистий. 
ПЕТЛЯ: хоть в -лю лезь хоч вішайся, хоч ури¬ 
вок на шию чіпляй. 
ПЕТЛЯТЬ кривул/яти, іти зиґзаґами, зиґзаґувй-, 

(- струмок) шйгися; 
—й що їм" хто/ -я 0, с-и /зм-й/ -яти, пк петлястий, 
звйвис-, зворотне-, кривуляс-, зиґзаґува-, гадю- 
чкува-, фР покручений, о. простфтий петлями. 

ПЕТУШЙТЬСЯ кокбш/итися, гороїжи-, пиддю- 
чи-, бундкічи-, о. випинати груди; 
-йся що /м“ хто/ -иться 0, с-и г., зм-й накокбши- 
тися, © як півень, пк -ливий, пин[бун]дюч-. 

ПЕТЬ: п. в унісон в одну дудку грати; п. Лазаря 
прибіднятися; п. одну и ту же песню повтбрю- 
ва- як папуга; п. с чужого гблоса співа- чужі пі¬ 
сні; сладкие песни п. щебета- соловейком; 
поібщий що /мн хто/ співа 0, роз[і] співаний, зай¬ 
нятий /поглйну-/ співом, с-и співати, р-й заспів- 
а-, співець, співак, співун, пк співб[у]чий, с. го¬ 
лосистий, /ніжно/ тонкоголосий, п° тонкоспі- 
вий, з піснею на устах; -й в бпере оперний спі¬ 
вак; -й в унисбн в-однУ-дудку-гравець; -й лаза¬ 
ря бідкало, що співа Лазаря, <Р прибідняй- [при- 
біднійдуша]; -й по насльішке з-й співйти /спі¬ 
вець/ на слух; -й славу /дифирбмбьі/ кому прос- 
лавгітель чий; -й соловьем (із) солов’їним голо¬ 
сом; -й с чужого гблоса співець чужгіх пісень; 
СПЕТЬ1 ок виспівати /за-, про-/; 
СПЕТЬІЙ ок виспіваний; Ваша песня спбта > 
ПЕСНЯ; 
ПЕТЬСЯ: поетея співається; пелось співано; 
-йся співаний, виспіву- /пере-/. 

ПЕЧАЛИТЬ завдавати жалю, смути-, засмУчу- 
ва-, жури-, наганя- /навіва-/ сум; 
-й що /м" хто/ смутить 0, с-и с., з-й засмути-, 
сповнений смутку, пк сумливий, журлй-, туж- 
лгі-, жаліслй-, сумовитий, плакучий; 
♦♦♦СЯ (за ким) сумувати, журйтися, побива- 
смутй- ким, вдавй- в тугу, (чим) грйзтися; 
-йся 1. що /м" хто/ сумує 0, засмучений, зажу- 
ре-, спбвне- жаліб /суму/ пропонува-, пойнятий 
сумом, жалібник, пк смутний, невеселий, нера¬ 
дісний, фР засмутнілий, о. у тузі, у смутку, сум- 
нйй душею, 2. що гризеться + пекущийся2; 
ОПЕЧАЛИТЬСЯ засмутитися 0, засмутніти, (- 
загальний стан) затягтися тугою; 
ОПЕЧАЛЕННЬШ засумбваний, засмуче-. зас- 
мутнілий 0. 
ПЕЧАЛЬ смуток, журба, туга, з. /о/смута; & су- 
мбвання; безутешная п. о. льодуватий сум, пе¬ 
кельна печаль; и вся печбль тільки й клбпоту. 

ПЕЧАЛЬНО: как ни п. хоч як прйкро; 
ПЕЧАЛЬНИЙ р. осмутливий 0. 

ПЕЧАТАНЬЕ друк, ок вйдрук, друкбвання. 
ПЕЧАТАТЬ друкувати, видрукбву- /за-, від-, пе¬ 
ре-/, /«“вибивати, знР /за/лиша- слід /відбиток/; 
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—й що /ж" хто/ друкує 0, с-и д., з-й вйдрукува-, 
зайнятий друком, друкар, пк друкарський + %; 
-й механйзм /устрбйство/ друкувалка, принт¬ 
ер; -й шаг 1. пк карбований крок, 2. д'к © кар¬ 
буючи крок, с-и карбувіти к.; 
НАПЕЧАТАТЬ (на машинці) ф. настукати; 0; 
ПЕЧАТАТЬСЯ видрукбвуватися 0; 
-йся/-ьій друкований, видрукбвува-, пк „друка- 
бель-”; 
ЗАПЕЧАТАНИМИ (сургучем) засургучова-. 

ПЕЧАТЬ ф? тавро [Кйинова п. Каїнове т.]; 
бьггь отмеченньїм -тью носгіти /ма- на собі/ т. 

ПЕЧЙНИЕ (дія) пбчення, п смаженина, (на тілі) 
пекучість; для -ия (посуд) г. до печення. 

ПЕЧЙНОЧНОКАМЕННЬІЙ: -ная болезнь г. 
камінь печінок. 

ПЕЧНИК ок пічкУр. 
ПЕЧЬ1 і. & припічок, д. прйпіч. 
ПЕЧЬ2 д° пектгі, (сонцем) паші-, смали-, припіка- 
шквати-; п., как блиньі ліпіі-, як вареники; 
пекущий що /жк хто/ пече 0, с-и п., 3-Й /поьслгі- 
ка-/ випекти, пекар, смалій, пк пекучий, палю-, 
печйстий; -й, как блиньі ліпивши, як вареники; 
ПЕЧЬСЯ пектгіся, (сонцем) смали- 0; п. о ком о- 
пікува- ким, турбува- /піклу-, дбати/ за /про/ їх; 
-йся 1. що печеться 0, печений, пйле-, емале-, 
шкваре-, пряже-, 2. що /мн хто/ дбає 0, сповнен¬ 
ий турботи, опікун, уболівальник, боліль-, пік- 
луваль-, дбайлйвець, пк дбайлгівий, турботлгі-, 
пікпувальний [дом опеки /престарйльїх/ п. бу¬ 
динок, /старечий дім/],. 

ПЕШЕХОД г. ходець. 
ПЕШЕХОДНЬІЙ (рух) піший. 
ПЕШИЙ і. з" піхтуряка; п. конному не това¬ 
риш шпак орлу не товариш. 

ПЕШКОМ ок піхотою, о. на пішо. 
ПЕЩЙРА/ склеп. 
ПИАР (анг. Р.К./ рк обгрбм /обробка громадсь¬ 
косте/, ж. підбрехи. 

ПИАРЩИК рк обгроміст, ж. підбрехач. 
ПИГМЙЙ & *пігмейство. 
ПИГМЕНТ забарвлення, барвник. 
ПИГМЕНТЙРОВАТЬ пігментувати, забарвлю-; 

--Й що пігментує 0, с-и п., з-й забарви-, пк піг- 
ментаційний, барвнгій, для пігментації, пк = %; 
-йся/-ьій пігментований, забарвлю-. 

ПИДЖАЧОК д. твінчик. 
ПИЖОН дженджик, жевжик, ферт, хлюст, пара¬ 
дних. 

ПЙКА спис; & спйсочок; в -ку кому щоб допек- 
тй кому. 

ПИКАНТНЬІЙ (епізод) гостроцікавий, (факт) 
родзгінко-, цікавинко- (жарт) маснйй. 

ПЙКАТЬ пйскати, 
—й що /ж" хто/ пйска, пискун, пк пискучий, 
писклявий, © знай пі та пі; 

НИКНУТЬ кавкнути, белькну- 0; и не пикнул 
і не пйснув /кавк-, бельк-/. 

ПИКЕГЙРОВАГЬ пікетувати; 
-й що /ж" хто/ пікетує, с-и п., учасник піке¬ 
ту/вання/, пікетник /-уваль-/, пк пікетний + %; 
-ьій пікетований. 

ПИКЙРОВАНИЕ я* к. піке, рк пікірованая. 
ПИКЙРОВАТЬ1 я* ітй в піке, пікірува-, пірна-, 
спада-, р. пікува-; 
—й1 що /ж" хто/ йде в піке 0, с-и п., пікірува¬ 
льник, майстер піке, пк пікірбвчий /-увальний/, 
(літак) г. спадовйй, а в піке; -й бомбардирб- 
вщик спадовйй бомбардувальник /бомбовйк/. 

ПИКЙРОВАТЬ2/СЯ/ шпиг а/ти/ся/ /словами, 
словом/; шпиняти одне бдного /с./; 
—й2 р. що /м“ хто/ шпига 0, с-и -ти словами, р-й 
ушпигну- словом, шпигач, © шпигйючи с.; 
-йся що /ж" хто/ шпигається словами, с-и /звгі- 
клий/ шпигатися с. /шпиняти одне бдного/, 
шпигач, © шпигаючи одне бдного с. 

ПИКИРОВКА2 о. /взаємне/ шпигання /словами/. 
ПЙКОВЬШ: -ое положение слизьке становище. 
ПИКООБРАЗНЬІЙ шпичастий. 
ПИЛА © іржа, оса, гедзь. 
ПИЛИКАТЬ терликати, ципіка-, тиліка-, бргінь- 
ка-, вибрйнькува-, вицигйку-; 
—й що /м11 хто/ терлйка 0, р-й побрйнькати, с-и 
/звиклий/ т., брйнькало, л* бринькучий. 

ПИШІТЬ пиляти, спшпова-, різа-, (як шашіль) то- 
чй-, (кого) грйз- голову /скребти моркву/ кому; 
—й що /ж" хто/ пиля 0, з-й розпиляти, пиляр, 
трач, пк = %, для пиляння, © ставши пиляти; 
-йся пиляний, різа-, тбче-, спйлюва- /роз-/. 

ПИЛОТЙРОВ АТЬ вбстй літак, керува- літаком; 
—й що /ж" хто/ пілотує 0, з-й /поклйка-/ повести 
л., с-и пілотува-, пілот, для пілотування; 
-йся/-ьій пілотбваний. 

ПИНАТЬ стусйти, штурха-, пха-, (ногою) кбпа-; 
—й/-йся що /ж" хто/ кбпає /ногою/ 0, щедрий на 
копнякй, с-и копати, р-й /зм-й/ кбпну-, пк = %; 
-бій штбвханий, штУрха-, кбпа- /йогою/. 

ПИНОК стусан, (ногою) копняк. 
ПИР: п. во время чумьї бенкет під час чумй, та¬ 
нець на пожежі; в чужбм -рУ похмблье п° слі- 
пйй завинйв, а горбатого повісили, коваль зави- 
нгів, а стельмаха повісили. 

ПИРАМИДАЛЬНО шатром; 
ІІИРАМИДАЛЬНЬІЙ о. на взір шатра. 

ПИРОВАТЬ бенькет/увати, балюва-, гуля-, пй- 
ти-гуля-, справля- балі; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, охочий до ~ів, звиклий б., 
р-й погуля-, учасник бенькету, гуляка, ~ар, гу¬ 
львіса, пк ~ний; -щие хто ~ує, застільники. 
ПЙРШЕСТВО (розгульне) вакханалія, с. бргія. 
ПИСАКА, ПИСАТЕЛЬ н1 акула пера. 
ПИСАТЕЛИ жерці слбва, ж. письменницька 
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ргібка 0. 
ПИСАНИЕ з" шкрябання. 
ПИСАТЬ (букви) виводити, о. мережи- (слова), 

(чуло) вийма- з душі, (історію) літописі-, (фар¬ 
бами) малюва-, (невміло) дряпа- (як курка лап¬ 
ою), базіра-, з" шкряба-, (подеколи) попйсува-, 
фР до писання [талйнт п. хист до п.]; п. вгі- 
лами по воді п° плюва- /дмуха-/ проти вітру; 
п. в ящик писі- в стіл; п. музьїку к чему клас¬ 
на ноти що; начать п. взятися за перо; пиши 
пропа'ло махнй рукою; 
НАПИСАТЬ (відповідь) відписати, (на машин¬ 
ці) надрукува-, (донос) накаті-, нашпари-; 0; н. 
музьїку к чему покласти на нбти /мушку/ що; 
-шущий що їм" хто/ пгіше 0, зайнятий пгісін- 
ням, с-и п., з-й написі-, пйсар, писець, літерат¬ 
ор, авт-, (до ЗМ) дописувач, з" писака, и* пису- 
чий, /гурт/ писацький, письменний, літератур-, 
/папір/ письмовий, писальний, г. до пйсання, ск 
-пйсець [літописець], -пйсний [борзопйсний]; 
-й как ку'рица лапой з-й лиші дряпа- як кур¬ 
ка; -й кренделя' = вьшисьівающий к.; -й крб- 
вью сердца © писавши кров’ю серця; -й при- 
ббр письмовий комплект; -й прбписью (суму) 
звиклий писі- буквами; мнбго -й писучий; -щ- 
ая брітия писіцька /письменна, писуча, літер¬ 
атурна/ брітія, писіки, брітія писік; 
ПИСНУТЬ з" шкрябнути 0; 
ПИСАТЬСЯ писітися 0, (ким) чйсли-; -лось, 
-лись писано; 
-шущйся пгісаний, бізіра-, мальбва-, писбмий, 
(машинкою) друкб-, (ким) підпису-, іменб-, за¬ 
тісуваний; -я прбписью пгісаний буквами; 
ПИСАННЬШ: говорйт, как по -ому ніби з 
книжки бере. 

ПИСКЛЙВО/-ВМЙ д. пищіво/-вий 
ПИСТОЛЕТ пістоль; п.-пулемйт кулемет-піс- 
тбль, пістоль- кулемет, пістбль-скоростріл. 
ПИСУЛЬКА шпаргілка. 
ПИСЧИЙ: п. мел писільна крейда. 
ПЙСЬМЕННОСТЬ грімота; [китайская п. ки- 
тійськаг.]. 

ПИСЬМЕННЬІЙ о. на письмі; п. приббр пись¬ 
мовий комплект; -ая речь сР письмб [стиль -ой 
-чи стиль письмі]. 

ПИСЬМЕЦС) листеня, листбчок. 
ПИСЬМЙШКО сякгій-такйй лист, листбчок. 
ПИСЬМб: открьітое п. поштівка. 
ПИТАНИЕ о. хліб-сіль; истбчник -ия т. джере- 
лб жйвлення. 

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ пожгівок, ніїдок. 
ПИТАТЕЛЬНЬШ пк пожгівнгій, п° жгівнгій, рв 
живлення [-ьіе злемінтьі елементи ж.]. 

ПИТАТЬ харчувати, годуві-, живгі-, постачі- ко¬ 
му що, (місто енергією) забезпечував п. почу- 
ві- [п. дружбу п. дрУжбу], мі- [п. довірив м. до¬ 

віру]; п. вражду /враждебньїе чувства/ к кому 
мі- зуб /злим духом дйха-/ на кого; п. матергі- 
нскую /отіческ-/ люббвь любгі- як свою дитгі- 
ну; п. надіжду мі- /плекі-/ надію; п. надеждьі 
покладі- віру, іР жді- з мбря погбди; п. недо¬ 
віряє недовірі-, не мі- довіри; п. нінависть 
друг к дрУгу д. ненівидітися між собою; п, не¬ 
приязнь к кому важким духом дйха- /злим б- 
ком дивитися/ на кого; п. отвращение к кому/ 
чему на дух не переноси- кого/що, бридитися 
ким/чим; п. уважбние к кому поважі- /шану- 
ві-/ кого; нічать п. отвращение к кому/чему 
відчу- відрізу до кого/чо-, збрйди- кого/що; 
—й що їм" хто/ годУє 0, с-и живити, з-й прого- 
дуві-, годувальник, годун, хлібодівець, хлібо- 
дір, т. живильник, постачіль-, пк годувальний, 
харчуві-, живгі-, постачі-, пожгівнгій, для харчу- 
віння, рв жгівле- [-й Узел вузол ж.]; -й что п. 
сповнений чого [-й доверие с. довіри]; -й дру¬ 
жбу дружньо наставлений; -й надіжду з надіє- 
ю; -й недовбрие НЕДОВЕРЯЮЩИЙ; -й нежн- 
ое чувство к сповнений ніжности до; -й отвра- 
щіние к сповнений відрізи до; -й пристрістие 
к закбха- у що; -й слабость к чему схгіль- до чо¬ 
го; -й соком соконбсний; -й уважбние к спо¬ 
виє- повіти до; -й уверенность впевне-; 
ПИТАТЬСЯ їсти й пгі- 0, фР жгі- [п. манной 
небесной ж. мінною з неба]; п. акридами (и 
диким медом) святгім духом жгі-; п. надеждой 
багаті- думкою, жгі- надією; 
-йся/-ьій годований, харчб-, забезпечу-, жгівле- 
ний, і. годованець; -я живгій, ситий [-я міниой 
небесной живгій /сгітий/ мінною з нбба]; -я 
падалью стервбщний, стервбід. 

ПИТЕЙНЬГЙ ок питвіний, (питий) ж" питгіьшй. 
ПИТОМНИК (гадюк) гадючник. 
ПИТОН змій-давун. 
ПИТЬ пгіга, випиві-, (могорич) /за-/, (поволі) 

/по-/, тягтгі, цідгі-, (горілку) > ПЬЯНСТВОВ- 
АТЬ, (кров) смокті-; п. гбрькую загляді- в чі- 
рку, дУдли- /цмУли-/ оковгіту; и. запбем пгі- 
безбщадно; п. из гбрльїшка пгі- ніхильцем /з 
пляшки/; п. кровь кровопгівствува-; п. кровь 
чью п. їзди- по голові кому; как п. дать (вірно) 
і до бібки не ходгі, /в кінці мови/ це /то/ вже так; 
пькіїций що їм" хто/ п’є 0, звиклий в., р-й вгіпи-, 
питйць, випивіка, пияк, заливіха, пк питущий; 
мертвіцки -й непросипенний /безбщад-/ пияк, 
питущий без просипу; -й за чье здорбвье © ви- 
пивіючи до кого; -й кровь кровопгівець; 
ПИТЬСЯ пгітися 0; пилось пгівано, пгіто; 
-йся пгітий, (ви)пгіваний /за-/, дудле-, цмуле-, 
цідже-, смбкта-, з. питгімий, пк питнгій, о. при¬ 
літний до пиття. 

ПИХАТЬ пхіти, штов-, штур-, попи-, турляти, за- 
штбвхува-, запихі-, тручі-, пф пхиць, штурх; 
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—й що /л<“ хто/ пхає 0, звиклий т., р-й турну-, пк 
= %, штовхач, © пхаючи; 
-йся/-ьій пханий, штбвха-, штурха-, заштбвху- 
ва-, запйха-, і. попихач; -я © р-й штовхатися, 
© знай штовх та штовх; 
ПИХНУТЬ турнути 0. 

ПИЧКАТЬ напихати, обгодбвува-, знай годува- 
/залива-, напиха-/, (ідеєю) знай забива- голову, 
годува- й годуві-, жґ накачува-, набива- до го- 
ловй, (проповідями) ? причаща-; 
—в що /м" хто/ знай годує 0, с-и н., р-й накача-, 
звйклий годуві- й годуві-. 

ПИЩА: п. для ум б хліб для душі; гбдньїй в -щу 
придатний для їжі, їстівний, б. їстгів-. 

ПИЩАЛКА пищик. 
ПИЩАТЬ пшца-, писка-, пискоті- (- пташа) ці¬ 
пка-; 

ПИСКНУТЬр. шерхнути [згр тільки шерхни!]. 
ПЛАВАНЬЕ ок плав, плавбі 
ПЛАВАТЬ пліва/ти, & пливати; 

—й і плавучий що /м" хто/ пліва, с-и /з-й/ -ти, 
р-й поплава-, плавець, плавак, пк пливучий 
/пла-/, плавний, водоплів-, плавкий, з. наплав¬ 
ній, 1хиткий/ хилиткгій, (курс валют) нестій¬ 
кий, (вміст) рухомий, мінлгівий, незакріплен- 
ий, о. на плаву, ск -плавний, -плавець [-й по мо¬ 
рю мореплавний,©мореплавець]; мелко -й не¬ 
велике цабі /цяця, птгіця/, дрібного калібру. 

ПЛАВЕНЬ т. флюс. 
ПЛАВИЛЬНЯ гамірна; 
ПЛАВЙЛЬЩИК гамарник. 
ПЛАВИТЬ топііти, стоплювати /ви-, роз-, пере-/; 

—й що /м" хто/ топить 0, с-и т., з-й розтопи-, 
для топлення, зайнятий -ям, топильник, стбп- 
лювач /ви-, роз-, пере-/, пк топйльний, перетбп-, 
перетбпливий + %, ск -вірний [-й стекло' скло¬ 
варний]; 
-йся що топиться, топлений, стоплюваний /ви-, 
роз-, пере-/, пк топкгій. 

ПЛАВКА ВИТОП. 

ПЛАВЛЕНИМИ: п. сьір качковал. 
ПЛАВНО о" лігко, м’яко, плинно; 
ПЛАВНИЙ (жест) округлий, м’який, легкий, 
пластйчний, (спів) плйн- пливучий, (звук) спі¬ 
ву-, (ритм) розлогий; -ме согласньїе співучі 
приголосні /шелестівки/. 

ПЛАКАТНИЙ ок гасельний. 
ПЛАКАТЬ плакати, заводи-, скгігли-. скімли- 
квилй-, рюм(с]а-, лгі- /втира-, ковта-/ сльози, 
сміятися на кутні, умива- слізьми, заходи- іша¬ 
чім, (тихо) хлипати, с. рида- (- скрипку) голос- 
гі-; & приплакува-; гбрько п. ревно п.; просто 
п. хбчется аж плач бері; пітля /тюрьма/ плі- 
чет по ком шгібениця /тюрмі/ пліче за ким; 
привьікший /склонньїй/ п. плакучий; 
-чущий що їм", хто/ пліче 0, запліканий /роз-/, 

зм-й заплікати, звйклий р., залгітий слізьмй, пла¬ 
ксій, плікса, тонкослізка, рюм/с/а, ріва, габня, 
плікальник, скиглій, пк плаксйвий, плачлгі-, 
плакучий, тонкосльозий, плікальний, (- очі) по¬ 
вний сліз, о. у сльозіх, із слізьмй в очіх; горько 
-й у рівних сльозіх; -й навзрьїд © рівно рид¬ 
аючи; -й от рідости із слізьми рідости в очіх; 
ЗА»»» кинутися в сльози, попустйти патьоки 0; 
ПО»»» /по)попліка-. 
ПЛЕКАТЬСЯ рімствувати, плікатися, бідка-; 

-йся = жалующийся, ропщущий. 
РАСПЛАКАТЬСЯ розпустйги /удіритися в/ 
сльози, розрюма-, ндк розплікуватися. 
-вшийся запліканий /роз-/, 0. 

ПЛАМЕГАСЙТЕЛЬ рк гасйвогонь /-полум’я/. 
ПЛАМЕНЕТЬ полуменіти, полун’яні-, палі-, (- 
сонце) сяя-, о. брітися полум’ям; 
—й що палі 0, с-и п., пк полум’яний, ішомінкйй, 
пломенйстий, вогнйс-, стожірий, палахкйй, па- 
лахлйвий, палахкотлй-, палахкоткЗчий, (- сон¬ 
це) сяйлгівий, огнелйкий, о. як жар /полум’я/, 
пойнятий полум’ям. 

ПЛАМЕННЬШ: -ая печь вогнйста піч. 
ПЛАМЕОБРАЗНЬІЙ полуменястий, рк жевру- 
вітий, о. як полум’я, на взір полум’я. 

ПЛАМЕОТРАЖАТЕЛЬ рк відбййполум’я. 
ПЛАМЯ ок пблуміння. 
ПЛАН план, ок зідум, проект, ж" думка, (дій) 
прогріма, (далекий) м'° перспектйва. 

ПЛАНИРОВАТЬ1 планувіти, задумува-, проек- 
туві-, складі- план, фР запланбвува-, збирітися, 
(землю) розпланбвува-, розрівнюва-, рівні-; 
—й 1. що їм" хто/ планує 0, с-и /звйклий/ плану¬ 
вати, р-й заплануві-, зійнятий планувінням, 
планувільник, проєктуві-, плановйк, пк =%, 2. 
-й що їм" хто/ розрівнює (землю) 0, с-и р., з-й 
розрівня-, пк розпланбвчий + %; 
-йся/-ьій 1. планований, задуму-, проєктб-, плі- 
новий, 2. розбиваний, розпланбву-, розрівню-. 

ПЛАНЙРОВАТЬ2 (у повітрі) з'п ширяти; 
—й2 що їм" хто/ планерує, с-и п., планергіст, пк 
Іполіт/ безмотбрний, р° планерувіння [-щая 
траектбрия траєктбрія п.], © планеруючи; -й 
спуск о® безмотбрний спуск. 

ПЛАНКА ок лйштва, п. (Г фР рівень, вимбгли/- 
вість [не снижіть -ку не зміншувати -вости, 
<? не спускі- плінки]. 

ПЛАНОМЕРНЬШ ок систематичний, послідбв-, 
регуляр-, періодйч-. 

ПЛАСТАТЬ платати, розплітува-; 
—й що їм" хто/ платіє 0, с-и п., зм-й розплаті-, 
зійнятий плітінням, пк т. платільний + %; 
-йся/-ьій плітаний, розплітува-. 

ПЛАСТЙНКА л/ г. плиті; долгоигріющая п. 
('плита-^довгограй. 

ПЛАСТИНЧАГОЖАБЕРНЬІЙ ,-КЛЮВЬІЙ, 



ПЛАСТИНЧАТОСТЕ 330 ПЛЕСНЕВЕТЬ 

-УСМЙ/ платозябрий /-дзьббий, -вусий/. 
ПЛАСТИНЧАТОСТЕ шаруватість, платівчаст-. 
ПЛАСТЙНЧАТЬЕЙ шаруватий, платівчас-; -ьіе 

(гриби) рк шарувйті, плйтівчасті. 
ПЛАСТМАССА ок пластик. 
ПЛАСТМАССОВЬІЙ ок плйстаковий. 
ПЛАСТОВАНИЕ ок шарувйння. 
ПЛАСТОВАТЬ (шар на шар) шар/увати, 2. пла¬ 
та-, розплатува-; 
--й що /ж" хто/ ~ує 0, с-и ш., зм-й нашарува-, 
зайнятий шаруванням, пк шарівлгівий + %, 2. = 
пластающий; 
-йся/-ьш шарований, 2. плата-, розплатува-. 

ПЛАСТОМ крижем, нерухомо, простершися. 
ПЛАТА ок вгінагорода, (митцям) гонорар, п° 
платьба, (не грішми) віддяка, нагорода, -/ мзда. 

ПЛАТАНОВИДНЬІЙ платанувйтай, як платан, 
на взір платана. 

ПЛАТЕЖ (дія) вгіплата, (с)плата, фР розрахунок 
[п. в рассрочку р. на виплат; рассрбченньїй п. 
г. плйта ратами]; п. по чем оплата чого [п. по 
векселю о. векселя; п. по вьіиграшам о. виг¬ 
рашів; п. по вкладам о. вкладів]; срок -жа тер¬ 
мін сплати; долг -жом крйсен умів брати, умій 
і відда-, хто винен - відца- повинен. 

ГІЛАТЕЖНЬІЙ платіжний, оплат-, ок платнгі- 
чий, (список) вйплатнйй; платежное требова- 
ние платіжний запит. 

ПЛАТИТЬ платати, (за що) винагорбджува-, о- 
плйчу- що /(порціями) ви-, (за зло) від-/, (за 
добро) віддйчу-, ± ОТПЛАЧИВАТЬ; п. взятку 
им підплйчу- їх; п. в рассрочку плані- на вип¬ 
лат, г. плані- /виплачува-/ ратами; п. по счету 
/чеку/ оплачу- рахунок /чек/; п. частими /по ча¬ 
стим/ г. сплачу- ратами; п. черной неблагодар- 
ностью плювати у спасенну криницю; 
—й що /м” хто/ платить б, с-и п., зг-й /зм-й/ за¬ 
плата-, платнйк, платій, ок грошодавець, пк пла¬ 
тний, платіж-, грошодавчий, фР оплйтнгій /ви-, 
від-/, відцячливий + %, с* платгі- [плапі-без- 
слбва]; -й натурой платій натурою; 
-йся/-имьій плачений, сплачуваний /о-, ви-, 
від-/, віддячу-, пк платний /о-, ви-, від-/; 
ЗАПЛАТИТЬ: -вший 0; -й головбй © від¬ 
давши життя; 
ПОПЛАТИТЬСЯ (чим за що) заплатити; п. 
жйзнью з. життям /головою/, наложити г.; п. за 
что ф. нагрітися на чому, 
-вшийся нагрітий на чому, 0. 

ПЛАТНИЙ о. за плйту /ірбші/. 
ПЛАТФОРМА: посадочная п. перон. 
ПЛАТФОРМЕННЬІЙ платфбрмовий. 
ПЛАЧ ок розплакування. 
ПЛАЧЙВНОСТЬ ок жалюгідця. 
ПЛАЧЕВНИЙ (стан) безрадісний, невеселий, 
пргікрий, жалюгідний. 

ПЛАЩ (в арабів) бурнус; п. до пят с капюшо¬ 
ном кирея. 

ПЛАЩ-ПАЛАТКА ок плащ-шатрб, шатрб-плащ. 
ПЛЕБЕЙ п° юрбар. 
ПЛЕВАТЬ плювати, (крізь зуби) цвйрка-; п.! 

(на)чхі-\ п. в кашу дмуха- в кашу; п. хочу /хо- 
тЄл/! плюкі /плював/!; плюнь и разотрй (без !) 
доброго слова не варте; плюнь и разотрй! хай 
йому всячина!, плюнь і розітри!; 
—й що /мн хто/ плює 0, с-и п., готовий нашпов- 
й-, плювака, цвгіркало, пк плювальний, © плю¬ 
ючи; -й в глаза готовий плюва- в бчі; -й в по- 
толбк нічим не зайнятий, нероба, байда; 
-йся плювйка, цвгіркало; 
ПЛЮНУТЬ: раз п. ф. як ('дурному/ з горгі збі¬ 
гти; п. нйкуда немгі де голці впас-; 
ОПЛЕВАННЬЕЙ б. оббгір/Уканий 0. 

ПЛЕВЕЛ фР кукіль [отделять пшеницу от п. 
відсіювати к. від пшенгіці]. 

ПЛЕВРА м“ сорочка. 
ПЛЕВРЙТ олегниця. 
ПЛЕВЬІЙ: -ое дбло дрібниця, ('дитяча,) іграшка 

/зйбав-/, невелгіке діло. 
ПЛЕМЕШЮЙ (жеребець) ок расовий. 
ПЛЕМЯ плем’я, з" зілля [где взялбсь зто п.? де 
взялось це 3.?]. 

ПЛЕНЙТЕЛЬНЬІЙ чарівнгій /-лгівий/, приваб- 
ли-, принадний, розкіш-, урочий, з-й зачарува¬ 
ти, в" умреш якгій. 

ПЛЕНЙТЬ полонгіта, бра- в полбн, п. заполбню- 
ва-, чарува-, зачарбву- /при-/, г. прилюбляти; 
—й що /ж" хто/ чарує 0, с-и ч., з-й зачарува-, чарі- 
внгік, ф'р перелес-, пк чарівнгій /-лгівий/, приваб- 
ли-, принадний, ск чаруй- [-Й дУшу звук чаруй- 
душу-звук]; 
-йся 1. чарований, зачарбву-, приваблю-, при¬ 
наджу-, 2. (браний в полон) заполбню-. 

ПЛЕСЕНЬ пліснява, ок плісня; покриваться 
енью пліснявіти. 

ПЛЕСК п° хлюп. 
ПЛЕСКАНИЕ з" хлюпангіна. 
ПЛЕСКАТЬ плескати, плюска-, хлюпа-, плес¬ 
коті-/плюс-/, хлюпоті-, (- прапори) лопоті-; 
-щущий що /ж" хто/ плескає б, с-и п., спбвне- 
ний плескоту, пк плескУчий, плескітлгівий, хлю- 
пітлгі-, /прапор/ лопотлгі-; 
ПЛЕСНУТЬ (тР води) ляпнути б; 
ПРИПЛЕСНУТЬ (чимось) прихлюпнути; б; 
ПЛЕСКАТЬСЯ (у чому) тапйпатися б; 
-йся що /ж" хто/ хлюпається б, с-и т., р-й хлю¬ 
патися, хлюпій, хлюпотій, пк талапущий, хлюп- 
кгій + пк —*■ плещущий. 

ПЛЕСНЕВЕТЬ пліснявіти, братися цвіллю, сня- 
діти, цвісти, зацвіт/а-; 
--й що зацвіта б, с-и -йти, напівзацвілий, напів- 
пліснявий, затяганий /покргіва-/ цвіллю; 



ПЛЕСНЕВбЙ 331 ПЛУТОВСКОЙ 

ЗА»*» заснядіти, взятися цвіллю 0; (- води і п.) 
зацвістй рискою; 
-вший запліснявілий, зацві-, засняді-, к. запліс- 
нявий, 0. 

ПЛЕСНЕВОЙ пліснявий [п. грибок п. грибок]. 
ПЛЕСТИ плести, випліта- /за-/, (інтриги) снува-; 
п. околесицу молб-, що і в ступі не стовчеш, 
вигадува- такі, що і в борщ не крйшать; п. лап- 
ти мбрщи- постолгі; 
-тупцяй що /ж" хто/ плете 0, с-и п., зг-й вгіплес-, 
для плетення, зайнятий -ям, плетільник, плет¬ 
ун, ре плетій, пк плетільний; -й вздор /ерунду, 
чепуху/ дурнояяп. 

ПЛЕСТИСЬ плестися, плбнта-, тяг/ну/тгі-, плуга- 
ни-,тараба-, (у хвості) волокти-, плута-, теліпа-; 
-тущийся що /ж" хто/ плбнтається 0, пк тихонб- 
гий, о. нешвидкйй /повільний/ у ногах, повіль-, 
як черепаха, мов не на своїх ногах; -я в хвосте 
звиклий тягліся у хвості, ск тягнйсь-у-хвості, © 
дибуль-дибуль у х.; -я нога за ногбй © ледве 
несучй ноги. 

ПЛЕТЕНКА плетінка, плетенка. 
ПЛЕТЬ; ПЛЕТИ з6 батбжжя. 
ПЛЕЧЕВОЙ г. раменний. 
ПЛЕЧИСТИЙ широкоплечий /круто-/, ширбкий 
у плечах. 

ПЛЕЧО г. рамбно; со всегб -чі з усієї сгіли; 
ПЛЕЧИ: пф плечмгі, плечами пф плічми, пле- 
чгіма. 

ПЛЕЯДА (митців) грбно. 
ПЛИТКА: облицбвочная п. лицювальна плйтка. 
ПЛОД (фантазії) вгітвір /у-/, (праці) доробок. 
ПЛОДИТЬ плодити, родгі-, виплбдж/ува-, поро¬ 
джу-, розмнбжу-; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, с-и п., з-й породй-, пк пло- 
дібчий, пліднйй, плідлйвий, плодовгітий, пло- 
дйс-, родючий; 
-йся з-йплодйтися, виплоджуваний, розмножу-, 
породжу-, пк —> плодящий. 

ПЛОДЙТЬСЯ; НА»»» намнбжитися 0. 
ПЛбДНЬІЙ рв плбду [-ьіе мембранні мембріни 
плоду]. 

ПЛОДОВИТОСТЕ (велика) п° всеплодющість. 
ПЛОДОВЙТЬІЙ сіменястий, п° всеплодкіщий. 
ПЛОДОВОД плодівнгік. 
ПЛОДОВИЙ плодовйй, овоче-, (горіх) садбвйй. 
ПЛОДОНОСИТЬ родйга, плодй-, плодонбси-, 

(рясно) врожаїтись; щедро п. о. ущедря-; 
—й що рбдить 0, звиклий р., з-й породи-, пк пло¬ 
доносний, родючий. 

ПЛОДОНОСНИЙ плодючий, родіб-, плодонбс- 
ний, врожй'стий. 

ПЛОДООВОЩИ овочі. 
ПЛОДООВОЩНбЙІ овочевий. 
ПЛОДОТВбРНЬІЙ продуктйвний, рясноплід-, 
плодотвбр-, плід-/- працю) дійовгій; бьіть -ьім 

давати (свої) плодй. 
ПЛОДОТВОРЯЩИЙ плодотвбрчий /-ящий/, © 
плодотвбрець. 

ПЛОМБИРОВАТЬ пломбувати, накладі- /кліс-/ 
пломбу /-би/; 
—й що /м“ хто/ пломбує 0, для пломбування, за¬ 
йнятий -ям, с-и н. п., зг-й запломбува-, плом¬ 
бувальник, (річ) пломбір, пк = %; 
-ЙСЯ/-БІЙ пломббваний. 

ПЛОСКИЙ пласкйй, плискбватий, ф1 рівний, р. 
плюсклий, (жарт) примітйвний, дешевий; -ая 
сторона меча /сабли +/ плаз. 

ПЛОСКОГОРЬЕ ок високорівня. 
ПЛбСКОСТЬ: ревная /глйдк-/ п. о. долбнщце. 
ПЛОТ ок сплав. 
ПЛОТНИЧАТЬ теслярувйти /-люв-/, д. майстру-: 

--й що /ж" хто/ теслює 0, с-и т., зг-й потеслюва-, 
зайнятий теслярством, тесляр, тесля, пк тесляр¬ 
ський. 

ПЛОТНО (притуляти) тісно, щіль-, (прилипну¬ 
ти) о. мбкрим ряднбм; 
ПЛбТНЬІЙ <ф цупкгій, тужавий, © натопту¬ 
ватий, міцно збй-; & огрядненький; -ое вещест- 
вб цупкі /компіктна/ речовгіна; -ьіе слон атмо¬ 
сфери густі шарі атмосфери, густі атмосфера. 

ПЛОТНОСТЬ (паперу) з~п товщині; п. населе¬ 
ння оК залюдненість. 

ПЛОТЬ: п. от -ти чьей з крбви й кости чиєї. 
ПЛОХ: не будь п. не з плохгіх бувши; он бчень 
п. він дуже слабйй, с. він пряде на тонку; п. тот 
солдіт, котбрьій не мечтіет стать генералом 
то не козік, що не хоче бути отаміном; 
ПЛОХО: не так уж и п. не аж так зле /погіно/; 
ПЛОХОЙ (вчинок) лихйй; 
ПЛОХОВАТЬІЙ ок благенький; 
ПЛбХОНЬКИЙ фР сякйй-такйй. 

ПЛОШАТЬ; ОПЛОШАТЬ ок уклепатися, уше- 
лепа-, діти міху, (на іспиті +) запіритися, не 
діти собі ріди; не о. бу- /вйявитися/ на висоті; 
не о. бьі! дай, Ббже, вгітримати!. 

ПЛОШКА ок світлечко-сліпавка, гі° олгівний ліх- 
тірик. 

ПЛОЩАДКА ок платформа; лестничная п., мір- 
шові /сходові/ площадка; сценйчная п. підмо¬ 
стки, естріда. 

ПЛОЩАДНОЙ (жаргон) величний. 
ПЛОЩАДЬ (мала ділянка) о. п'ятачбк; & май- 
дінець; по -ди (рівний) площею; п. под озгімьі- 
ми озймище. 

ПЛУГООБРАЗНЬІЙ як плуг, на взір /у формі/ -га 
ПЛУТ ок махляй, дурйсвіт, хитрюгін, ф. бестія, 
канілія. 

ПЛУТНИ шіхри-міхри, махляйство, вйкрути, 
дургісвітство. 
ПЛУТОВАТЬШ шахруватий, шеяьмуві-. 
ПЛУТОВСКОЙ шельмівський, хитрюгінський. 
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ПЛУТОВСТВб = ПЛУТНИ. 
ПЛЬІТЬ пливтй, плистгі, текти [т. крізь пальці], 

(- хмари) снувати(сяі, (перед очима) перебіга¬ 
ти, фР витіка- [п. сквозь пальцьі в. крізь паль¬ 
ці]; п. в руки ітй в р^ки; п. в фарватере три¬ 
майся фарватеру /у. стрижня/; 
-вущий що /мн хто/ пливе 0, с-и п., з-й про¬ 
пливти, плавець, г. плавак, пк пла[и]вучий, те- 
ку-, плавний, фР плинний, пливкий, с" -лйнний 
[тихо -й тихоплинний], пливи- [пливи-в-руки], 
о. на плаву, ± плавающий; -й в руки що йде в 
руки, дармовйй, і. дармівщйна; -й в фарватере 
© йдучи фарватером /стрижнем/; -й по течУию 
/против -ия/ © пливши за водою /проти води/; 
-й сквозь пУльцьі текучий крізь пальці; 
пльівший (предмет) несений водою, кинутий 
у воду 0. 

ПЛЮГАВЕНЬКИЙ ок шйбздикуватий. 
ПЛЮГАВЕЦ ок шгібздик. 
ПЛЮС: п. ко всемУ а ще (я) те, що. 
ПЛЮХАТЬСЯ гепати/ся/, (у воду) шубовстати, 

(болотом) брьбхатися, хлюпа-; 
-йся що /лР хто/ гУпає 0, пк /звук/ шуббвсливий, 
© гупнувшися, колодою ге-геп /шубовсть/!; 
ПЛЮХНУТЬСЯ ляпнутись 0. 

ПЛЮЩЕВИДНЬШ на взір /у формі/ плюща, як 
ПЛЮЩ. 

ПЛЮЩИТЬ плющгіти, плеска-, чави-, розшпб- 
щува- /с-/, розплеску-; 
ВІІЛЮСНУТЬ (в землю) втрощйти; 0. 

ПЛЯС, ПЛЯСКА підскбчний танець, о. скакан¬ 
ня гбпки. 

ПЛЯСАТЬ танцювати, скака-, гопцюва-, гуля-, 
о. іти навприсядки, би- гбпки; 
-шущий що їм" хто/ йде н. 0, і. скакун, гуляйно- 
га, пк підскбчливий, підскбчний + танцующий; 
-й пУред кем схгільний стелитися перед; -й под 
чью дудку звиклий скакати /скакун/ під чию 
дУдку. 

ПЛЯСОВОЙ зг підскбчний [-ая музика -очна 
музика]. 

ПЛЯСУН скакун, гулййнога. 
ПНЕКОРЧЕВАТЕЛЬ цд корчувальник, с* копа- 
йпень, копайкорч. 

ПО 1. (де має місце) по клУсу кого у класі; по 
мУсту жйтельства (де) на місці мУшкання, (ку¬ 
ди) на -це м.; по мУсту служби (де) на праці, 
(куди) на -цю; по тУме (дані) до тУми; по хара¬ 
ктеру /характером/ на вдачу /вдачею/; 2. (- 
фах) аґУнт /инструктор, ма'стер/ по чему агент 
/інструктор, майстер/ чого [и. по ббксу і. бок¬ 
су]; 3. (на підставі, відповідно, згідно з +) по 
всемУ (ясно) з усього; по вбле Ббжией з Ббжої 
волі; по занимУемой дблжности відповідно до 
посади; все не по нем все йому не так; по сво- 
йм годам на свої літа; по мужу (прізвище) у 

шлюбі; по подозрУнию в запідозрений у, по 
тому, как з тбго, як [по т„ к. написано (суд¬ 
ять) з т„ як написано]; 4. (якимробом) по пбч- 
те поштою; по телефбну а. телефоном, б. дзво¬ 
нити) натеяефбн; 5. (у наслідок) від [по депгон- 
ации від детонації]; по чйну, поигре (цінуват- 
и) від чйну, від іри; 6. (відносно) під бглядом 
[по своей трудности п. о. складности]; 7. (уто¬ 
чнення іменника) прУния по докладу дебУти на 
доповідь; отчет по отделам /по расхбдам/ звіт 
за відділи /про витрати/; комитУт по охране 
комітУт охорони; 8. для [по 10 изданиям (здійс¬ 
нювати) д. 10 видань]; 8а. задля [брак по -ту 
шлюб задля вигоди]; 9. здовж [по фронту з. 
фрбнту], шляхом [по перепйске (турнір) ш. ли¬ 
стування], як [по договоренности як домовле¬ 
но]; по какбму праву яким правом, г. на якбму 
праві; 10. © як [по чьему совУту як хто рад¬ 
ить]; по итбгам і як підсумок; 11. по Удресу (ви¬ 
слати) на адрУсу, (жити) © адреса чия [X 
живет по такбму адресу: адреса X. такі:]; 12. 
лучший по чем ліпший /кращ-/ чим [л. по де- 
яниям к. діяннями]; 13. по ком (дзвонити) над 
ким', 14. зто по мне! це мені годиться!, це саме 
для мене!. 

ПОБАИВАТЬСЯ о* потерпати, поббюватися; 
-йся що /м" хто/ потерта 0, с-и п., спбвнений 
поббювань, пк боязкуватий, боягузкова-, полох- 
кйй. 

ПОБАЛИВАТЬ побблюватя, часом докуча- /ту- 
рбува-/, © нема, нема, й заболі- [-ает что нема, 
нема, й заболйть]; 
—й що поболює 0, о. не без тбго, щоб часом не 
заболіти, © отак часом /немУ, нема,/ і заболить. 

ПОБАЛТЬІВАТЬ колй-не-колй бовтУти, поббв- 
тува-, здерідка колот/й- /дк розколотити/; 
—й що ІлР хто/ з. ~ить 0, звиклий з. к., зм-й з. р. 

ПО-БАРСКИ ок спанська. 
ПОБАТАЛЬОННО куренями. 
ПОБАТАРЕЙНО батареями. 
ПОБЕГ: молодьіе -ги парость. 
ПОБЕДОНбСНЬІЙ ок звитяжливий. 
ПОБЕЖДАТЬ перемагУти /з-/, поббрюва-, дол- 
У-, побивУ-, завдавУ- порУзки кому, здобува- пе¬ 
ремогу над ким, (у грі) вигравУ-, вихбди- пе- 
рембжцем; п. без ббя брУ- голими рукУми; 
—й що їм" хто/ дола 0, с-и -ти /перемагУ-/, за- 
взявшися перемогтй, перембжець, звитяж-, }Р 
побідонбс-, пк перембжний, звитяж-, звитяжли¬ 
вий, 6 неперембжний /все-/, ■/ побідонбс-, б що- 
рУз блйжчий до перембги, майже перемігший; 
-ий/-ймий поббрюваний, подУжу-, побгі-, мУй- 
же переможений; 
ПОБЕДЙТЬ поконати, о. поклас- на лопаткй, 
уР побідй-; 
ПОБЕЖДЕННЬІЙ перембжений, покбна-, по- 
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дбла-, о. покладе- на лопатки 0. 
ПОБЕРЕЖЬЕ надбережжя. 
ПОБИВАТЬ бити, розбивй- /по-, пере-/; п. камй- 
ньем каменувй-; п. рекбрдьі здобува- рекорди; 
—й що /м" хто/ побива 0, с-и /звйклий/ -ти, з-й 
побй-, пк = %, с* побгій- [побййпес], + бьющ- 
ий; -й камня'ми ск побйй-камінням, © камену- 
ючи; -й рекбрдьі рекордсмен, здобувець рекор¬ 
дів; 
-йся/-ьій бгітий, побиваний /роз-, ви-/, товче-, 
трбще-; 
ПОБИТЬ: -йли /-йло/ побито; п. до кровй (гґ 
ніс) пустити кішку; п. моро'зом, вгіморози-. 

ПОБИВАТЬСЯ (над ким) убиватися /по-/, (в на¬ 
ймах) поневіря-; ± МАЯТЬСЯ; 
-йся що /м“ хто/ побивається, с-и у., готовий 
убитися, прибитий горем + мающийся. 

ПОБИРАТЬСЯ жебрати, жебрачи-, старцювй-, 
іти на жебри, іти з торбами; 
-йся що /м“ хто/ жебрає 0, с-и /звйклий/ ж., зм-й 
пітй на жебри, жебрак, старець, пк жебрущий. 

ПОБЛЕСКИВАТЬ виблйскувати /по-/, мерехті-, 
знай блгіска-; 
—й що виблискує 0, пк блискотлйвий, мерехт- 
лй-, ряхтлй-, о. з вйблисками, ск виблйскуй-, © 
знай блйскаючи. 

ПОБЛАЖКА попускання,/?* поблажка /бо пк по¬ 
блажливий/ 

ПОБЛЕКЛЬШ > БЛЕКНУТЬ. 
ПОБЛИЖЕ пк блйжченький, ир як /щоб/ ближ¬ 
че, р. блгіжченько. 

ПОБОИЩЕ ок побій, о. м’ясорубка. 
ПОБЙЛЬШЕ пк більшенький, ир як /щоб/ біль¬ 
ше, к. більше [п. б таких б. б такгіх]. 

ПОБОРНИК (поглядів) визнавець; п. истиньї 
правдолкібець. 

ПОБСІЧНЬІЙ ок сторонній. 
ПОБРЬІЗГИВАТЬ ляпати, побрйзкува-, (- дощ) 
накрап/й-; 
—й що накрапа, с-и ~пи, © накрап йючи, знай 
ляп та ляп. 

ПОБРЯКИВАТЬ побрязк/увати, нема, нема, й 
брязка-, вицбкува-, (а., н., й) дока-; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, с-и п., р-й /по^побрязка-, 
© вибрязкуючи, знай брязь та брязь. 

ПОБРЯКУШКА, БЛЕСТЯШКА (без звуків, а- 
ле блискуча) блискотельце. 

ПОБУДИТЕЛЬ рк заохбтнюс, ма стимулятор, ак- 
тивіза-. 

ПОБУДЙТЕЛЬНЬІЙ ок спонукливий, заохбтл-, 
(мотив) рушійний; -ая причина мотйв, стгім- 
ул, п° „пусковйй механізм”. 

ПОБУДКА/буд. 
ПОБУЖДАТЬ спонукати, спонукува-, підштбв- 
ху-, запалю-, стимулю-, провоку-, заохочу-, о. 
піддавати охоти /вогню, жйру +/; п. к чему схи- 

ля- /збива-/ на що; п. к дййствию активізува-, 
розворушу-; 
—й що /мн хто/ спонукує 0, с-и с., з-й спонука-, 
заохбтник, підштрикйч, підцькбвув-, під’їбджу-, 
підштрикайло, т. стимулятор, пк спонукливий, 
заохотли-, спонукальний + %, ск штовхай- [-Й к 
действию штовхай-до-дії], активізйтор, пк роз- 
ворушливий; 
-ьій спонук/ув/аний, підштбвху-, заохочу-, про- 
вокб-, стимульб-, к заохочений/ сподвйгн-; 
ПОБУДЙТЬ: п. к чему)Р сподвигнути на що, 
фР послужгі- сигналом до чого; 0; 
-вший к чему у? сподвиглий на що 0,0. 

ПОБУЖДЕНИЕ (до чого, на що) ок стймул, за- 
охбчення, (серця) веління, о. „пусковйй меха¬ 
нізм”, фР почування, почуття [из патриотйчес- 
ких -ий з патріотйчних -вань /-тгів/]; из корьіс- 
тньїх -ий із шкурних міркувань /інтересів, мо¬ 
тив-/, спонуканий шкурництвом. 

ПОБУЛЬКИВАТЬ часом /нема, немй, й/ буль¬ 
кати; 
—й що часом булькає 0, © часом бульк та бульк. 

ПОБЬІВКА ок побуття, фР в акація [на -ку на ва¬ 
кацій)]. 

ПОБЬІСТРЕЕ пк швйдшенький, пР щоб /як/ 
швйдше. 

ПОВАДИТЬСЯ дк о. пізнати стежку в горбх. 
ПОВАДКА ок нахил, манфа, фР унада [иметь 

-ку мати вийду]; 
ПОВАДКИ манфи, нброви, вгіхватки 

ПОВАДЛИВЬІЙ унадливий. 
ПОВАЛЬНИЙ (- арешти) масовий. 
ПОВАР: бьіть -ом кухарювати. 
ПОВАРСКОЙ ок куховфний. 
ПОВЕВАТЬ (- вітер) повів/йти, подихй-, (холо¬ 
дом) потягй-; 
—й що ~й 0, пк подихущий, свіжий, легенький, 
повійливий /за-/. 

ПОВЕДЕНИЕ зг поведінка; лйния /прйвила, нб- 
рмьі/ -ия г. настанова; позбрное п. стидовище. 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ поведінчий, поведінков-. 
ПОВГЇК п° по всі дні. 
ПОВЕЛЕВАТЬ веліти, повелівй-, загйду-, накй- 
зу-, комйнду-; п. кем мати влйду /владувй-/ над; 
—й (кому) 1. що ІмИ хто/ накйзує 0, с-и п., р-й по- 
комйнду-, /повелитель, командбр, пк наказб- 
вий, 2. (ким) що /м“ хто/ панує над 0, с-и /звгік- 
лий/ панувйти, р-й запанувй-, владар, волод-, 
владика, можновлйдець, з. /го/сподар, пк керів¬ 
ний, владомбж-, самовлйд-, панівний /владзш- 
ий/ над ким, /тоні влйдний; 
/по;велйтель владика, командбр, можно¬ 
влйдець б; 
♦♦♦НИІІА владичиця, можновлйдч-, цариця 0. 

ПОВЕЛЙТЕЛЬНЬІЙ (тон) безапеляцій-, імпер- 
атгів-, командирський, начйльниць-, наказовий. 
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ПОВЕРГАТЬ валйти, звалюва-, поверга-, кида-, 
(ворога) перемагі-, долі-, поббрюва-, ф. поши- 
ві- у [п. в нищету п. у злидні]; п. в ужас их за- 
вдава- жіху /наганя- холоду/ їм; п. в уньїние 
наганя- сум на їх; п. к стопам простира- до ніг; 
~й що /м" хто/ валить 0, с-и валити, готовий 
по-вали-; -й в прах з-й стер- на пброх; -й в ужас 
з-й нагна- жіху; -й в уньіние з-й засмути-; -й к 
сто-пім /ногім/ з-й простір- до ніг; 
ПОВЕРГНУТЬІЙ пошитий [п. в нищету п. у 
злидні]; п. к ногам кгіну- /простер-/ до ніг; 
♦♦♦СЯ попиватися у 0 [п. в прах п. в ніщо]; п. 
на колени /к ногам/ припадати на коліна /до 
ніг/; 
-йся/-ьій валений, кйда-, звалюва-, перекида-, 
пошйва- у; -я на колбни зм-й уклякнути /впас- 
навкблішки/; -ьш в уньіние засмучува-, спбвн- 
ю- тугою; -нй к ногам кида- /простира-/ до ніг; 
ПОВЕРГНУТЬСЯ: п. в прах розсипатися пра¬ 
хом, пітгі на прбпасть; 
-фгший/ся/ 0; -й (ворога) перемігший; -я зва¬ 
лений /по-/, кинутий /пере-/; -я в нищету = по¬ 
вергнутий в н.; -я в прах стбртий на пброх; -я 
на колбни укляклий; -я в уньіние засмучений; 
-я к ногам кинутий /простер-/ до ніг; 
ПОВЙРЖЕШШЙ © поббрений, перембже-, 
подбла-. 

ПОВЙРЕННЬІЙ > АДВОКАТ; & сповірник. 
ПОВЕРКА: на -ку вказалось на ділі вийшло. 
ПОВЕРОЧНЬІЙ перевірний. 
ПОВЕРТЬШАТЬ > ПОВОРАЧИВАТЬ. 
ПОВЕРХ ок повзверх; п. лісу стоя'чего, поверх 
бблака ходячего понад лісом, понад хмарою. 

ПОВЕРХНОСТНЬЇЙ (огляд) побіжний, плиткйй 
ПОВЕРХНОСТЬ: рбвная /гладк-/ п. долбнище. 
ПОВЕРЯТЬ перевіряти, контролюві-, (кому що) 

/по-, з-/, (кому) звірятися, зраджува- пбред ким; 
—й 1. що їм" хто/ перевіря 0, с-и п., повипіканий 
перевіри-, контролер, перевірник, пк перевірн¬ 
ий, контрбльний, 2. що /м" хто/ звіряється 0, 3-Й 
звірити-, сповірник, п" сповірливий, 3. що до¬ 
вірі, звиклий довіряти, пк довірливий; 
-йся/-ьій 1. перевірюваний, контрольб-, 2. звір- 
ю- кому, зріджу- перед ким, 3. зданий на кого; 
ПОВЕРИТЬ: п. своїй тайну кому зрадитися 
перед ким. 

повЕса ок вітрогон, мартопляс, г. батяр. 
ПОВЕСНИЧАТЬ жирувати, гультяювй-, ф. же- 
ребцюва-, г. батярува-, фР байдикува-; 
—й що їм" хто/ гультяює 0, с-и /звйкпий/ жиру- 
вати, гультяй, гульвіса, вітрогон, мартопляс, 
не-минйй-корчма, (дон-жуан) джигун, зальбт- 
ник, г. батяр, з" жеребець, пк гультіпацький; ± 
ЛОВЕЛАСНИЧАТЬ. 

ПОВЕСТВОВАНИЕ п° повідання. 
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬСКИЙ оповідацький. 

ПОВЕСТВОВАТЬ оповідати /роз-/, повідати; 
—й що їм" хто/ оповіда 0, с-и п., зайнятий бпо- 
віддю, оповідач, повістяр, пк розповідний /о-/, 
розповідать-, /о-/; 
-ий розповіданий /о-/. 

ПОВЕСТЙШКА повістйнка. 
ПОВЕСТЬ: нет -ти печа'льнее на свете, чем п. 
о Ромбо и Джульбтте сумніш немає на землі 
сюжету, ніж повість про Ромео і Джульєтту. 

ПОВЗВОДНО чбтами. 
ПОВИВАТЬ повивати /об-, опо-, спо-/, огорта-, 

(при пологах) бабува- 
—й що /ж" хто/ повива 0, с-и п., покликаний спо- 
вй-, (матеріял) сповитбк, пк сповивальний/опо-/. 

ПО-ВЙДИМ ОМУ як видно, з усьбго видати. 
ПОВЙЗГИВАТЬ колгі-не-колгі верещати, /- пса) 
скавча-, скімли-, скавулі-, нема, н., й вискну-; 
--й що їм" хто/ коли-не-коли вищгіть 0, пк ве¬ 
рескливий, © раз-у-раз вгіскаючи. 

ПОВЙННЬШ: с -ой головбй з покаянною голо- 
вбю. 

ПОВИНОВАТЬСЯ коришся, скоря-, слухати/с- 
я), ходиш по шнуру, (закону фізики) підляга-; 
п. во всем кому о. скака- під чию дУдку; не п. 
виявля- непбслух; 
-йся що /мИ хто/ кориться 0, звйклий к., зг-й 
скори-, пк покірний, покірливий, слухняний, фР 
підлеглий, підхлібливий, о. без норову. 

ПОВННОВЕНИЕ: бьіть в -ии у них підлягати їм 
ПОВИСАТЬ вйснуга, повисй- /за-, об-, з-/; 

—й що вйсне 0, покинутий в., п" завгісливий 
/об-/, п° завйслий /об-/, вільновгіс-; 
ПОВИСНУТЬ: -сший завйслий /об-, з-/, 0. 

ПОВОД (для чого) підстава, причйна [без вся¬ 
кого -да без жбдної -ни], нагбда [по какбму 
-ду з якої -ди]; по -ду фР над чим [викликають 
сум над пропащим часом]. 

ПОВОДЙТЬ: поводить глазами блукати очйма; 
—й глазами © блукаючи /зирк-згірк/ очйма; 
ПОВЕСТЙ: п. діло закерувата чим. 

ПОВОДОК шнурок, мотуз- [на -ке на -ку]. 
ПОВОЛОКА пелена, серпанок; глаза с -ой спо¬ 
внені млбсти очі. 

поворАчивать обертати, (на шляху) скруч/у- 
ва-, (зброю /проти когоІ) спрямбву-, обертати, 
п. верховбдити, орУдува-; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, с-и с., з-й поверну-, воро¬ 
тій, (річ) воротгіло, пк пбворбтний, т. поверта¬ 
нь- /об-/, повертбвий + %, о. на повороті / скру¬ 
ті; -й оглббли © с-и повертати голбблі; 
♦♦♦СЯ повертітися 0, (на 180°) кусати себе за 
хвіст; язьік не -ется уста не розмикаються; 
-йся/-ьій повертаний, оберт-, скручув-; -я по- 
ворбтник, пк повороткйй, в’юнкйй, поворбтис- 
тий, т. поворотний; -я по окружности кругой¬ 
дучий; -я спинбй © стаючі спгіною, показів- 
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ши спину; 
ПОВЕРНІТЬСЯ: п. на каблуках обернутися 
на підборах; п. вспять с? діти задній хід. 

ПОВОРОВЬШАТЬ здбрідка красти, немб, нема, 
йукрбс-; 
—й що ІлС хто/ з. краде, звгіклий з. к.; ± кра¬ 
ду щий. 

ПОВОРОТ пбворі[б]т, (дороги) ок скрут, закрут; 
легче на -ах! уважай/те,) на задні колеса!; кру- 
тьіе -тьі (долі) п° крутозлами. 

ПОВОРОТЛШВОСТЬ пГ повороткість. 
ПОВРЕЖДАТЬ пікбдити, пошкбджува- /у-/, ро¬ 
би- шкоду, (здоров’я) увереджува-, нівечи-, зба- 
вля-, п. щерби-, (руку) калічи-; 
—й що /м“ хто/ псуй 0, с-и ш., з-й /р-й/ пош- 
кбди-, пк увередливий, шкідлгі- для чого, ок ка- 
лічли- + %; 
ПОВРЕДИТЬ ф? надщербити, о. гірше зроби- 
[кому тьі -ил? кому ти гірше зробив?]; 
-ЙСЯ/-НЙ пошкоджуваний /у-/, увереджу-, ніве¬ 
чений, каліче-; 
ПОВРЕДЙТЬСЯ: п. в уме хибнутися розум¬ 
ом, заслабнути на голову; 
-вшийся в умб схгібнутий розумом, заслаблий 
на голову, схйблений, збожеволілий, б; 
ПОВРЕЖДЕННЬІЙ (- дорогу) г. понищений; 
местбми п. де-не-де пошкоджений. 

ПОВРЕМЕННЬШ (- татню) ок відчасбвий. 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ок повсякденна, п° буде-. 
ПОВСЕДНЕВНЬІЙ всявдбнний. 
ПОВСЕМЕСТНО ■/ всюдисущно. 
ПОВСТАНЕЦ; ПОВСТАНЦЬІ ок ускоки. 
ПОВСК)ДУ ок тут-і-тбм. 
ПОВТОРЕНИЕ: п. - мать учбния науки кбрені 

- в повторенні, повториш - науки підкориш. 
ПОВТОРИТЕЛЬНЬІЙ (курс) відсвіжущий, від- 
свіжувальний, відсвіжпивий, для повторення. 

ПОВТОРНО /-РНЬІЙ/ ок понбвно /-вний/; 
ПОВТОРНО (з д°) © пере- + дієслово [п. по- 
кбзьівать = перепоказувати]. 

ПОВТОРЯТЬ повторювати, каза- іцб раз, (раз-у- 
раз) торбчи-, товкти, тверди-, жувб-, затяга- 
/співа-/ своєї, повторюватися, переливати з пус¬ 
того в порожнє, (рухи) відтворю-, насліду-, ко¬ 
піювати, (вивчене) відсвіжу-, (за ким) проказу-; 
п. вслух (молитву) відмовляти; п. однб и то же 
жува- жуйку, товкти те саме; 
—й що /м" хто/ повторює 0, с-и п., р-й повтори-, 
зайнятий повтбренням, повтбрювач, товчій, то¬ 
вкмач, наслідув-, відтвбрю-, пк товкмачливий + 
%, © повтбрюючи; -й задні співець старих піс¬ 
ень, неоригінальний; -й нелепости схгільний 
товктгі казна-що, дурноляп; -й однб и то же 
звйклий товкти те саме; 
-ЙСЯ/-НЙ повторюваний, відтвбрю-, насліду-, 
копійб-, відсвіжу-, торбчений, тбвче-, жува-, пк 

повтбрний, понов-, цикліч-, нбворот-, о. раз-у- 
рбз той самий. 

ПОВЬІШАТЬ (ціни +) підвгіщувати, збільшу-, 
наганяти, (голос) піднбси-, (вимоги) о. піднбси- 
планку; п. сознательность /уровень культурні/ 
освідбмлюва-; п. требования закручува- гайку; 
--Й що /м" хто/ підвищує 0, 3-Й підвйщити, звй- 
юшй підвйщува-, зайнятий підвищенням, під- 
вйщувач, стимулятор [-Й обмен с. ббміну], пк = 
%; -й голос звйюшй піднбси- гблос; -й нбрмьі 
вьіработки підвгіщувач виробнгічих норм; -й 
сознательность освідбмлювач, пк освідбмчий; 
♦♦♦СЯ вйщати 0, (- ціни) рости, ітй вгбру [бк- 
ции -аются в ценб акції ідуть в.]; п. /поднимб- 
ться/ в ценб ок ітй в гроші; 
-йся/-ьій підвйщуваний, піднбшу-, побільшу-, 
підійманий; -я щорбз вищий /більший/; 
ПОВЬІСИТЬСЯ (- ціни) підскбчити; 0; 
-вшийся підвищений, піднесе-, збільше-, під¬ 
нятий, зрослий, 0. 

ПОВЬІШЕНИЕ (платні) підвишка, фР г. вгіви- 
щення [п. в дблжности /ранге/ в. на посаді 
/рантом/]. 

ПОВЯЗКА ок бпаска. 
ПОВЯЗОЧНЬІЙ ок бинтувальний; п. материбл 
к. бинтгі. 

ПОВЯЗЬЕВАТЬ зав’язувати /по-/, в’яза-, (хустк¬ 
ою) напинб- на /завива-/ що; 
—й що /м“ хто/ в’яже 0, с-и в., р-й пов’язб-, зай¬ 
нятий в’язанням, в’язальник, в’язій, пк = %; 
♦♦♦СЯ: п. платкбм запинбтися хусткою, напи- 
нбти хистку; 
-йся/-ьій пов’язуваний /за-, об-, ви-/; -я плат- 
кбм запйна- хисткою; 
ПОВЯЗАТЬСЯ (хусткою) вив’язатися 0; 
-вшийся (хусткою) запнутий /на-/, зап’я- /на-/; 
ПОВЯЗАННЬЕЙ (хусткою) зап’ятий /на-/, за¬ 
пну- /на-/. 

ПОГАНИТЬ погбнити, паскуди-; 
-й що ІмИ хто/ паскудить 0, с-и паскудити, з-й 
запогани-, поганець, паскуда, пк паскудний, по- 
гб-, паскудливий, ± ОСКВЕРНЯТЬ. 

ПОГАСАТЬ/—й > УГАСАТЬ; 
ПОГАСНУТЬ: -сший згаслий /вй-/, 0; -й вул¬ 
кан мбртвий вулкбн. 

ПОГАСИТЕЛЬНЬІЙ (фонд) сплатнйй, рк /роз-/. 
ПОГАШАТЬ гасйти, загашб-, (вексель) оплачув- 
а- /с-/; п. заем /ссуду/ виплбчу- пбзику /пбзичку/; 
—й 1. що !мИ хто/ гбсить 0, с-и гасй-, з-й згасй-, 
гасій, пожежник, пк гасйльний + %, 2. що їм" 
хто/ сплбчує 0, с-и о., зг-й оплатити; 
-йся/-ьій 1. гашений, загашува- /з-, ви-/, 2. о- 
плбчу- /ви-, с-/. 

ПОГАШЕНИЕ ок гасіння, (боргу) ек амортиза¬ 
ція, /давністю/ г. уневбжнення. 

ПОГИБАТЬ ггінути, /здіпропадб-, ок вигибб-, о. 
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іти на хрест; п. в зародьіше ок усиха- в кбрені; 
—й що /ж" хто/ гине 0, запропащуваний, при¬ 
рече- на загйбель, смертник, пк пропащий, май¬ 
же мертвий /зниклий, вимер-/, вигибущий /за-/, 
± гибнущий; -й от чего п. зморюваний чим [-й 
со скуки з. нудьгою]; 
ПОГИБНУТЬ о. лягти головбю /трупом, кіс- 
тьмгі/, наложи- г., зломи- собі карк/а/, (од кулі) 
діста- кулю в лоб 0; погйб ок з/а/гйб; 
-бший загиблий, пропащий, фР мертвий, 0; -й 
ни за грош загиблий дурно, © пропавши ні за 
цапову душу. 

ПОГЙБЕЛЬ: не избежит -ели кто прийде по¬ 
гибель на кого. 

ПОГЛАДЬІВАТЬ о. нема, нема, й гризонути; 
—й що /ж" хто/ нема, немі, й гризоне. 

ПОГЛАЖИВАТЬ (вряди-годи) здерідка глади¬ 
ти, нема, нема, й поглади-, (бороду) подбюва-; 
—й що /ж" хто/ з. гладить 0, с-и /звиклий/ з. 
гладити, © отак нема, нема, й погладить; 
-ьій гладжений, погладжува-, (- бороду) подою-. 

ПОГЛОТЙТЕЛЬ т. /аб/сорбент. 
ПОГЛ ОТИТЕ ЛЬНЬІЙ т. абсорбційний. 
ПОГЛОЩАТЬ поглинати, пожирй-, т. абсорбу¬ 
вати, усмбкту-, (воду) всбту-, фР перейматися 
чим [егб -гіла раббта він перейнявся працею]; 
п. внимание приковувати увагу; п. заббтами 
заклопбчу-; 
—й що /ж" хто/ поглина 0, с-и -ти, з-й поглйну-, 
поглйнач, вбирач, (аб/сорбент, пк поглинальн- 
ий, абсорбцій-, поглинущий + %, для поглинан¬ 
ня, с“ -жерний [-й тепло тепложбрний]; -й вни- 
ма'ние захбпливий, з-й прикувати увігу; -щая 
внима'ние манбра ск прикУй-увагу-манера; 
-йся/-ьій абсорбований, усмбктув-, всбтув-, по- 
глйн-, пожгір-, убгір- /за-/, захбплюв-; -ьій рас- 
тбнием всмбкту- рослгіною; 
ПОГЛОЩЕННЬІЙ (чим) перейнятий; бьіть 
-мм чем перейматися, перейня-. 

ПОГЛУБЖЕ пк глйбшенький, пР щоб /як/ глйб- 
ше, к. глгібше. 

ПОГЛУПЕЕ пк дурнішенький, гР дурніше. 
ПОГЛЯДЬІВАТЬ поглядати, позирї-, закида- б- 
ком, глйпа- (очйщ), зйрка-, пф зирк та зирк; & 
дР поглйпа-; п. испблненньш лукавства взгля- 
дом лукаво позира-; 
—й 1. що /ж" хто/ зйрка 0, с-и -ти, © знай зирк 
та зирк, згіркаючи, 2. що /ж" хто/ назира 0, по- 
юпіканий назирати. 

ПОГОВАРИВАТЬ подейкувати, поговорю-; 
—й що /ж" хто/ подейкує, с-и /звгіклий/ п., по¬ 
дейкував; ± ТЕРЕВЕНИТИ. 

ПОГОВОРИ д. пбговірка. 
ПОГОГАТЬГОАТЬ о. немй, нема, й заґелґотати, 
здерідка ґелґоті-; 
—й що немй, нема, й заґелгбче 0, гелготун. 

ПОГОДА: благоприя’тная п. політгя; при сбл- 
нечной -де за сонця. 

ПОГОДНИЙ ок годйнний. 
ПОГОЛІВНО (усіх /вибити,І) до ногй; все п. всі 
як один, всі чйсто; 
ПОГОЛОВНИЙ (податок) подушний, (- аре¬ 
шти) масовий. 

ПОГОНЩИК (верблюда) верблібдник. 
ПОГОНЯ: в -не за прйбьілью погнавшись за 
вигодою /зиском/, жадаючи вигоди; в -ню за 
чем навздогін за. 

ПОГОНЯТЬ1 поганяти /під-/, гейка-, нука-; 
—й що /ж" хто/ погана 0, мастак /с-/ п., погбнич, 
поганяйло, гейка-, нбка-. 

погонйть2 > гонять. 
ПОГОРЕЛОЕ з6 погорілля, спаленизна. 
ПОГОРЕЛЬЧЕСКИЙ погорільчий. 
ПОГРАНЙЧНЬІЙ (камінь) межовий, (шар) су¬ 
міжний, сусідній; п, житель з. узграничанин. 

ПОГРАНЙЧЬЕ з. узгранйччя, фР кордон, ок прй- 
кордон, (недержавне) помежів’я. 

ПОТРЕБ: порохбвой п. порохівня. 
ПОГРЕБАТЬ ховати, хорони-, погреба-, о. від- 
дава- землі, проводжа- в останню дорогу; 
—й що /ж" хто/ хова 0, с-и х., покликаний похо- 
ва-, погрібник, погребар, пк похорбнний, похо- 
валь-, погребний, погребовий; 
-ьій хбваний, хорбне-, віддіва- землі 0. 

ПОГРЕБЕНИЕ (могила) похбвання, (дія) похо¬ 
вання; місто -ия похбвання. 

ПОГРЕМЗ^ШКА брязкальце, фР дармовйс. 
ПОГРЕШАТЬ (проти чого) грішйти, прогріша- 

/со-/, хйби-, помилятися; 
—й що /ж" хто/ грішйть 0, схйльний помиляти¬ 
ся, грішник, пк грішний, гріхбв-, ± грешащий; 
ПОГРЕШЙТЬ: п. против порйдочности о. у- 
стромйги ргільце в пушок. 

ПОГРОМЬІХИВАНЬЕ ок пбгурки. 
ПОГРОМЬІХИВАТЬ о. нема, нема, й гуркнути, 
здерідка гурка-, поіргімува-, погрібку-, погур-; 
—й що погуркує 0, с-и п., © погуркуючи, отак 
нема, нема, й гуркне. 

ПОГРОХАТЬІВАТЬ = ПОГРОМЬІХИВАТЬ. 
ПОГРУЖАТЬ зануряти, устромля-, затоплй-, ва- 
нтіжи-, навантіжува- /за-/, ок ладува-; п. во 
мрак огорта- мрякою; п. на дно топй-; 
—й 1. що /ж" хто/ занурює 0, с-и з., р-й занУри-, 
для занурення, зайнятий -ям, пк занУрливий, за- 
тбпчий, + %, 2. що /ж" хто/ вантажить 0, с-и в., 
покликаний навантйжи-, для навантаження, за¬ 
йнятий -ям, вантажник, навантажувач /за-/, пк 
вантажний, навантажувань-, навантажливий + 
%; -й во мрак © огортаючи мрякою; -й на дно 
© с-и топйти; 
♦♦♦СЯ іти на дно, (в роздуми) дума- (про) своє; 
(у щось нереальне) угруза- [угрузав у вічність]; 
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и. во что бу- огорнутим чим; п. в безмо'лвие 
німі-; п. в сон впаді- /за-/ в сон; п. в мьісли 1. 
дума- собі /своє/, 2. порина- в думкгі /у свої 
роздуми/; 
-йся/-мй 1. занурюваний, заглиблю-, устром¬ 
лю- 0, 2. вантажений, ладбва-, навантажу-, на- 
ладбвува- 0; -я щораз глибше занурений; -я в 
воспоминания заглиблюва- у спогади; -я во 
что [н. мрак] огортаний чим [н. мрякою]; -я в 
раббту /раздумье/ що поринй у працю /розду¬ 
ми/, п° захоплений працею /роздумами/; -я в 
сон огортаний /пбйма-/ сном; 
ПОГРУЗЙТЬСЯ 6 затопитися 0; п. в воспомп- 
нания дати волю спогадам; п. в молча'ние по- 
ргіну- в мовчанку; п. в свогі мьісли дума- своє; 
-вший/ся,) 0; -я занурений, заглхібле- /к* пори- 
нулий/ [-я в воспоминания заглибле- у спога¬ 
ди, к" порйнулий у с.], захоплений, огорне- /о- 
гбрнутий/ чим; -я во что п. захбплений чим; -я 
во мрак огбрнутий мрякою; -я с головбй за¬ 
нурений з головбю; 
ПОГРУЖЕННЬІЙ = погрузившийся. 

ПОГРУЖЕНИЕ (в сон) западання. 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЬІЙ за- і виван¬ 
тажний, з6 вантажний; п.-р. пункт вантажня, 
пункт вантажних операцій. 

ПОГРЯЗАТЬ грузнути, загруза-, потопа-; п. в 
чем засмбктуватися чим, брата- з чим; п. в мбр- 
зостях мерз/енДти, паскудніша-; п. в порбках 
/грехйх/ мерзі- (у гріхах/ [-язли в п. мерзіють у 
гріхах]; 
—й в чем що потопі в чому 0, напівзагрузлий 
/вже майже загруз-, засмоктуваний, брата- з/ 
чим, нездіт- збутися чого; -й в невбжестве віч¬ 
ний /неприторен-/ неук /невіглас/; -й в нищетб 
нездатний збутися злгіднів; -й в порбке оплу- 
та- гріхами /блудами/; 
ПОГРЯЗНУТЬ: п. в порбках змерзеніти; п, в 
житейских буднях г. збуденіти; 
-я'зший в чім загрузлий у чому, засмоктаний 
/збрата- з/ чим; -й в порбках змерзенілий; -й в 
житейских буднях збудені-. 

ПОГ^ЛИВАТЬ чісом прогулюватися, походж¬ 
ати, здерідка гуля- /п. гріши-/; 
—й що їм" хто/ походжа 0, с-и п., любйтель /о- 
хбчий/ з. гуля-, р-й з. погуля-, п* гулящий, © 
гуляючи 3. 

ПОД ф3 з [пбд гору з гори], на [под свою от- 
ветственность на свою відповідальність, ф. на 
своіб гблову]. 

ПОДАВАЛЬЩИК ок подавець, подавілець. 
ПОДАВАТЕЛЬ (деталь) подавач, доставнйк. 
ПОДАВАТЬ подавати, даві-; п. в суд на их по¬ 
зиві- їх; п. голос озиватися; п. жалобу на ос¬ 
каржувати кого; п. надбжду бьіть /стать/ кем 
заповідатися /заноси-/ на кого; п. неотлбжную 

пбмощь кому р. підкладати рУки під кого; п. 
примбр бу- за приклад; не п. вида не подаві- 
знакУ; не п. прйзнаков жйзни лежа- трупом; 
—й що їм" хто/ подає 0, с-и /звиклий/ п., з-й по¬ 
лі-, подавальник, подавбць, подавші-, ок презен- 
тінт, пк подавальний, /механізм/ доставшій, до- 
стачбль-, рк доставчий, подів-, подавущий, о. 
на подачі, ± даюіций; -й в отставку зм-й /зг-й/ 
пода- у відставку; -й голос р-й озвітися; -й жі- 
лобу на що оскаржує, позивіч, позивальник, 
оскаржувач, позовнгік, подавець скарги; -й зая- 
влбние подавбць заяви, прохач, к“ заявник, д. 
аплікант; -й знак /сигніл/ сигналіст; -й коман¬ 
ду подавбць команди; -й мьісль з готбвою дум¬ 
кою; -й надбждьі /-ду/ багатонадійний, перспек- 
тгів-, подавбць /генератор/ надій, надія дбму /сі¬ 
м’ї/; -й на стол що подає на стіл; -й пбвод к че- 
му призвідник чого; -й прйзнаки жйзни ще жи¬ 
вий, з бзнаками життя; -й примбр бувши за при¬ 
клад; не -й прйзнаков жйзни труп трупом; 
ПОДАТЬ: не п. вйда оком не зморгнути, ву¬ 
сом /бровбю/ не повести, волосом не двигну-, 
знаку не пода-; п. пбвод (к разговбрам/ ф. на¬ 
гаді- козі смерть; 
-вший 0; -й весть о себб © спромігшнся на віс¬ 
тку про сббе; не -й вгіду © ніби не до ньбго 
чарка п’ється; 
♦♦♦СЯ подаватися 0; -ается пбмощь подавано 
поміч /допомогу/; 
-йся/-ьій подаваний; -я впербд /назад/ © по¬ 
точившися впербд /назад/; 
ПОДАТЬСЯ: и. впербд /назбд/ поточйтися 
впербд /назад/; 0; 
-вшийся підупалий, змарні-, 0. 

ПОДАВЛЙТЬ придушувати, дави-, приббркува-, 
глупій-, (чуття) присипля-, стргімува-, (числом) 
перевищува-, побива-, фР гнітй-, пригнічува-; 
—й що придушує 0, з-й стримати, зайнятий при¬ 
душенням, пригнічувач, пригноблю-, гнобитель, 
глушй-, (біль) депресант, пк притлумливий, при¬ 
голомш-, іс репресивний, п° тамучий, /- більш¬ 
ість/ переважний, величбз-, /лік/ тамуваль-, де- 
пресгів-, /- тишу/ гнітючий; в -ем большинст- 
вб к. переважно; 
ПОДАВЙТЬ (чуття) приспіти (огонь ворога) 
знйщи-; п. в себб, (сміх +) затйсну-; 
—йся/-ьій глушений, придУшува-, заглушу-, при¬ 
гнічу-, пригнбблю-, приголбмшу-, притлумлю-, 
стриму-, тамб-, поборю-; 
ПОДАВЛЕННЬІЙ (- чуття) пргіспаний; 0. 

ПОДАВНО: и п. ок і того більше, о. і Бог велів. 
ПОДАЛЬШЕ ир явдалі, чимдалі; куді п. (поси¬ 
лати) куди-інде. 

ПОДАТЛИВЬІЙ ф" не тупій, © схйльчивий. 
ПОДАЧА (деталів) достава; п. голосбв голосу¬ 
вання; с -чи кого/чьей (не лише с'п) з рукгі. 
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ПОДАЧКА ок милостина, о. кістка, маслак [за 
-ку за м.; дать -ку кинути кістку]. 

ПОДБАДРИВАТЬ бадьоргіти, осмілюва-, підба¬ 
дьорю-, підтрйму- на дусі; 
—й що /м“ хто/ бадьорить 0, с-и б., з-й підба¬ 
дьори-, пк —► бодрящий + %; 
-ьій підбадьорюваний, осмілю-; 
ПОДБОДРЙТЬ піддати духу 0; 
ПОДБАДРИВАТЬСЯ бадьоріти 0; 
ПОДБОДРЙТЬСЯ збадьоріте 0. 

ПОДБАЛТЬГОАНИЕ підббвтання. 
ПОДБАЛТЬШАТЬ колотйти, підббвтува-, під¬ 
мішу-; 
—й що /м" хто/ підмішує 0, с-и к., з-й заколоти-, 
зайнятий заколбченням, підббвтувач, підмішу-, 
пк колотючий, підмішливий + %; 
-йся/-ьій підббвтуваний, підміш-, колочений. 

ПОДБЕГАТЬ підбігати /над-/: 1. наближатися 
бігши, 2. час до часу біг-, іти підбігцем; под- 
бега'я підбігцем; 
-й що Імн хто/ підбіга, с-и п., р-й /зм-й/ підбігти, 
пк підбігливий, підбігаючий, © надбігаючи; 
ПОДБЕЖАТЬ: -вший надбіглий /під-/, 0. 

ПОДБЕЛИВАТЬ підбіл/ювати /(молоком) за-/; 
—й що /м" хто/ ~ює 0, с-и з., р-й забілгі-, пк = %; 
-ьій підбілюваний /за-/. 

ПОДБИВАТЬ підбивати, (хутром) підшив і-, 
(схиляти на що) підмовляти /на-/, підбурюва-, 
накручу-, підштУрху-, під’юджу-; 
—й що /м“ хто/ підбива 0, с-и /звиклий/ п., з-й 
підби-, зайнятий підбиттям, підбійник, підбу¬ 
рювач, під’їбджу- 0, пк підбйвчий, підбивущий, 
підштрику-, підштрйкливий, підбиваючий, під¬ 
бивальний + %, © підбиваючи; 
ПОДБЙТЬ: п. вогбй (м ’яч) зафугбблити; 0; 
♦♦♦СЯ: п. к кому лататися до кого; 0; 
-йся/-ьій підбйваний, підшй-, пк підбивний; 
-ьш підбурюваний, під’юджу-, підштрику- 0; 
-я к кому готовий підлататися до кого; 
ПОДБНПГЬІЙ: п. ветром кто вітер у голові в 
кого. 

ПОДБИРАТЬ підбирати /з-, до-/, (з зеемлі) піді- 
йма-, (поли) підсмйкува-; п. по крупйце визбй- 
рува-; п. ключй добира- ключі; п. мотив е. зво¬ 
ди- на голос; п. пару добирй- до пари, парувй-; 
—й що Ім“ хто/ добира 0, с-и д., покликаний до¬ 
бре-, для добору /підбирання/, зайнятий добор¬ 
ом, підбирйч /до-, з-/, визбйрув-, пк довірливий 
/виз-/, підбірко-, добірний /під-/, підбирущий + 
%; -й ключй добирач ключів; -й пару кому = 
парующий кого; 
ПОДОБРАТЬ (ноги, губи) підібгати; 0; 
-йся/-мй добйраний /з-, під-/, визбйрув-, під- 
смйкув-; -я (ворог) с-и підкрадетеся. 

ПОДБОЧЕНИВАТЬСЯ братися в боки, підпи¬ 
рати боки, брЄ- руки в боки; 

ПОДБОЧЕНИТЬСЯ підпфтися в боки 0; 
-вшийся © взявши рУки в ббки 0. 

ПОДБРАСЬІВАНИЕ (на вибоях) гбцання. 
ПОДБРАСЬШАТЬ підкид/ати, підтрУшува-, (на 
вибоях) гбца-, підгуцувати, підгуцйку-; 
--Й що /мн хто/ ~Є 0, с-и п., р-й підкйну-, підкгі- 
дач, пк підкидний, підкйдчий, підкидЄю- + %; 
♦♦♦СЯ підкидатися 0, (в їзді) погуцувати; 
-йся/-ьій підкйданий /до-/, підтрушув-, загшпо- 
в- /під-/, (- дитину) гбцаний, пк підкидний. 

ПОДБРЮШЙНА підчеревина, ок підчерев’я. 
ПОДВАЛИВАТЬ підвалювати, підсипа-, підтер¬ 
те-, (роботу) підкида-, додава-; 
—й що Імн хто/ підсипа 0, с-и п., з-й підсйпа-, 
зайнятий підсипом, пк підсйпчий /-ливий/ під¬ 
сипаючий + %; 
-бій підвалюваний, підсипа-, підгбрта-, підкй- 
да-, додава-, насува-, причалюва-. 

ПОДВЕДЕННЕ: п. итогов підсумовування, к. 
підсумбвання. 

ПОДВЕРГАТЬ піддавати чому; п. чему робити 
що [п. операции оперувати], віддавати на що 
[п. пьіткам в. на тортури]; п. анализу бра- на 
аналізу /аналіз/, аналізува-; п. испьітанию ще 
бра- на іспит, підцава- прббі /іспитові/, випрб- 
бува-; п. наказанию відцава- на кару; п. насме- 
шкам /осмеянию/ виставля- на посміх /глум/, 
прохбду не давй-; п. неприятностям нараже¬ 
на клбпоти; п. опасности звбди- на слизькб; п. 
(себя) опасности стави- /себе,) під удер, підста- 
вля- /свою/ голову; п. пьітке тортурува-, бра¬ 
на тортури; п. разнбсу розбива- /вщентУ; п. ри¬ 
ску /опасности/ о. стави- на карту; п. еебя /сме- 
ртбльной/ о. ліз- на рожен; не -Єя крйтике 
безкршйчно; 
—й що /м“ хто/ піддає 0, с-и /схильний/ п., гото¬ 
вий підда-, фР поклгіка- що робити [-й анализу 
п. аналізува-], пк зайнятий [-Й обраббтке з. об- 
рббкою], схйльний що робити [-Й насмешкам 
с. висміва-]; -й бомбардирбвке © бомбардую¬ 
чи; -й вивисекции зайнятий вивісекцією чого; 
-й действию света що піддає дії світла, © під- 
даючгі дії с., ск піддай-дії с.; -й допро'су зайня¬ 
тий допитом кого; -й заключению в’язнйтель, 
покликаний взя- під варту; -й избиению з-й під- 
штурхоббчи-, штурхоббчник; -й испьітанию = 
испьітьівающий; -й крйтике р-й покритику- 
ва-; -й мукам /наказа'нию/ = мучающий /ка¬ 
раю-/; -й ббьіску = обьіскиваю-; -й /себгіу опй- 
сности готбвий ліз- в огбнь і вбду; -й СВОЯ) жи- 
знь о. готбвий підстави- свок> голову; -й опера¬ 
ции зг-й прооперува-; -й осмейнию р-й вгісмі- 
ять; -й пьітке = пьітающий; -й сомнению схи¬ 
льний бра- під сумнів; -й штрафу = штрафую- 
щий; не -й крйтике безкритйчний; 
-бій піддйваний /від-/; -бій допрйсу, допигува-; 
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-ьіб наказанию караний, відда- на кару; -ьш 
пьітке катований, тортурб-, відда- на муки; 
ПОДВЕРГНУТЬ: п. жестбкому истязанию /и- 
збие-/ их не лиши- живого місця на їх; п. кри- 
тике (в газбте/ протягти в газеті, взя- на язик; п. 
унижению упосліди-, заступ- сонце /світ/; 
♦♦♦СЯ п. аресту /наказ Янию/ бути ув’язненим 
/покара-/; п. изменениям зазнава- змін; п. ис- 
пьітаниям зазнава- поневірянь, поневірятися; 
п. нападанню бути (за/атакбваним; п. насмеш- 
кам /осмеянию/ наражатися на глум; п, опас- 
ности заглядати у вічі смерти; п. суду притяга¬ 
тися до суду; п. цензуре проходити цензору; п. 
штрафу бу- оштрафованим; он -ается арбстам 
його не раз ув’язнюють; 
-йся = -ьш + пк підлеглий; -я чему наразливий 
на що [-я опасности н. на небезпеку]; -я влия- 
иию підлеглий впливові; -я допрбсу допитува¬ 
ний; -я заключению ув’язню-; -я испьіта'нию 
випробу-; -я нападению атако-; -я насмеппсам 
висмі-; -я опасности (чего) наражу- на небез¬ 
пеку, (загрбжений чим); -я санкциям піддава- 
санкціям; -я сомнению підда- сумніву; -я суду 
відда- під суд; -я угрбзе чего загрбжений чим; 
-я зкзамену екзаменований; 
ПОДВЕРГНУТЬСЯ: -гшибся п[в]ідданий; -я 
допрбсу допйтаний; -я испьітанию вйпробув-, 
и/ проекзаменбв-; -я наказанию покар-; -я на- 
падбнию заатакбв-; -я пьітке катбв-, взятий на 
тортури; -я цензуре процензурбваний; 
ПОДВЙРГНУТЬІЙ = подвергшийся; 
ПОДВЕРЖЕН = ПОДВЕРЖЕННЬІЙ; 
ПОДВЕРЖЕННЬІЙ: п. чему що підпада під 
що /підляга чому/, р. діткнутий чим [п. по-рб- 
кам д. блудами] + подвергаемьш. 

ПОДВЙРТЬІВАТЬСЯ: п. пбд руки (раз-у-раз/ 
лізти під руки; 
-йся п. р. (на вибір) перший-ліп-, ©с-и лізти 
під руку, пк попідручний, ± попадающийся п. р. 
ПОДВЕРНУТЬСЯ: (случайно/ -вшийся при¬ 
нагідний, 0. 

ПОДВЕС ок підвісся; & пк *підвїснгій (рбмінь/. 
ПОДВЕСДСА/ пбчіпка. 
ПОДВЕСНОЙ почіпнйй /під-, при-/. 
ПОДВЕСОЧНЬШ ок дармовгісний. 
ПОДВЕШИВАТЬ чіпляти, підчіплюва-, підві¬ 
шу-; -алось, -ались чіпляно, підчіплювано 0; 
—й що /м“ хто/ підвішує, с-и п., р-й підвіси-, пк 
підчіпкбвий, підчіпли-, суспензбрний, підчіп- 
нйй, підвісний + %; -щая повязка перепаска; 
-щая свя'зка підчіпок, підчіпник; 
-йся/-ьш підвішуваний, підчіплю-, чіпляний, пк 
підчіпнгій, підвісний; 
ПОДВЕШЕННЬІЙ підв’язаний [хорошб п. я- 
зьік добре п. язик]. 

подвиг о. лицарський вчинок. 

ГЮДВИЖНИЧАТЬ геройствувати. 
ПОДВИЖНОЙ о* мобільний. 
ПОДВИЗАТЬСЯ оруд/увати, (у якій царині) дія-, 
працюва-, ф. товктися, зг попгісува- [Н. -алея 
на таком пбприще Н. орудував /діяв, працю¬ 
вав, зг попйсувався/ на такій ниві]; 
-йся що /м“ хто/ ~ує 0, с-и о., р-й пописатися; 
-я на пбприще робітнгік /н1 поплбнтач/ на ниві. 

ПОДВОДИТЬ підвбдиги, (підсумок) підбива-; п. 
кого з. підневіджу-, о. зрбджу- надії чиї; п. итбг 
ок підвбди- риску, п. под монастьірь звбди- на 
слизьке; п. под одйн ранжир стриг- під один 
гребінець; п. под статьіб застосбвува- /ф. при- 
шива-/ статтю; п. черту под чем п. стави- кра¬ 
пку на чому; 
—й що /мн хто/ підводить 0, с-и п., з-й підвести, 
підводій, пк підвідний, підводящий, т. підводб- 
вий, ок доставнйй; -й итбг зайнятий підсумбва- 
нням, підсумбвувач, пк підсумковий; -й черту 
р-й поставити крапку; 
-йся/-ймьш підвбджуваний, пк підвідний; 
ПОДВЕСТЙ (- пам’ять) ехгібиш; п. кого зра¬ 
ди- [память -ла ее пам’ять -ла її], і підневіди-; 
п. под монастьірь звести на слизьке, підвести 
під дурнбго хату. 

ПОДВОДНЬІЙ: п. мир п° підвбддя; -ьіе камни 
рифи, підвбдне каміння, (на річці) (підводні/ 
порбги. 

ПОДВОЗ в' довіз. 
ПОДВОЗЙТЬ довбзити /за-, над-, під-/; 

—й що /мн хто/ підвбзить 0, с-и д., р-й підвезтй, 
призначений підвози-, (під )возій, підвезько, пк 
підвезчий, т. підвозбвий; 
-йся/-йммй підвбжуваний, пк підвізшій. 

ПОДВОРАЧИВАТЬ підкручувати, підверта-, пі- 
дгорта-, підкбчува-, підкас-, підкач-, підмбт-; 
—й що підгорта б, р-й підгорнути, звиклий під- 
горта-, підгортач, підгбртув- б, пк підкрУтли- 
вій, підкбч-, підмбт- + %; 
-йся/-ьій підгортаний, шдкрУчув-, підкасув-, 
засукув-, підверт-, підсув- б. 

ПОДВбРНЬІЙ: -ая книга дворова книга. 
ПОДВОРЬЕ & подвір’ячко. 
ПОДВЯЗЬІВАТЬ підв’язувати, в’яза-, підпліта-; 

—й що /м“ хто/ підв’Язує б, с-и п., р-й підв’яза-, 
підв’Язувач, в’язій, пк підв’Язливий, в’язуч- + %; 
-йся/-ьій підв’язуваний, підперізув-, підпліт-, 
пк підв’язний 

ПОДГИБАТЬ підгинати, підгорта-, підбира-; 
—й що /м" хто/ підгина б, с-и /звгіюіий/ п., р-й 
підігну-, пк підпінчий + %, ± гнущийся; 
ПОДГИБАТЬСЯ (- ноги) підламуватися; б; 
-йся/-ьій підгбртаний, підгина-, підламува- б; -я 
підпінистий; -щиеся колени тремтЯчі /нездат¬ 
ні тримати/ коліна; 
ПОДОГНУТЬ підібгати б. 
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ПОДГЛДДЬІВАНИЕ гґ підгляди, підглядиш, 
підглядання. 

ПОДГЛЙДЬІВАТЬ підглядати, підзгіра-, підди¬ 
влятися; 
—й що /ж" хто/ підгляда 0, с-и п., р-й підгляну- 
/підглбді-/, зайнятий підглядами, підглядач, під- 
глядЯйло, меткйй на підгляди, пк підглядбвий + 
%, о. на підглядах, ск підглядай- [підглядЯй-у- 
дірочку сусіда]; 
-бій підгляданий, підзйра-. 

ПОДГНИВАТЬ підгнивЯ-, гнгі-, підтруха- /при-/; 
—й що підгнива 0, підшиваний, покинутий гни¬ 
ти, с-и підтрухЯ-, ± гниющий; 
ПОДГНЙТЬ ок притліти 0; 
-вший підгнгілий, підтрух- /при-/, притлі-, 0. 

ПОДГОВАРИВАТЬ підмовляти /на-/, підговбр- 
юва-, підохочу-, ± ПОДСТРЕКАТЬ; 
--Й що /ж" хто/ підмовля 0, с-и п., р-й намбви-, 
меткий /скорий/ на підмови, намбвник /під-/, с. 
підбурювач; 
-ьійнамбвляний/під-/, підохбчува-, підб^рюва-. 

ПОДГОНКА рк припасбвання. 
ПОДГОНЩИК 1. допасбвувач /при-/, 2. підгб- 
нич /по-/, підганяйло. 

ПОДГОНЙЛА підганяйло. 
ПОДГОНЯТЬ підганяти, підгони-, квапи-, нагл- 
и-, с. гнЯ- в шию, (пугою) підстьббува-, підба- 
тбжува-, жґ нука-, (факти) підгасбвува-, (дет¬ 
алі) допасбву-; п. под один ранжир стригти під 
один гребінбць; 
—й 1./2. пк підгінний, підгінний + %; 1. що /ж“ 
хто/ підганя 0, с-и наглити, р-й підігнЯ-, під¬ 
ганяйло, підгбнич, підганЯльник, пк підбатбжли- 
вий, ск підгбнь- [підгбнькобила], 2. що допасб- 
вує 0, с-и д., р-й припасувЯ-, зайнятий припасб- 
ванням, -й нерадивьіх підгбнич ледачих, під- 
жениледачих; -й под один ранжйр підстригач 
під одйн гребінець; 
-йся/-ьій 1. гайний, гбне-, квапле-, нйгле-, під- 
гбне-, підбатбжува-, підстьббува-, 2. припасб- 
вуваний /до-/, прилЯджу-. 

ІІОДГОТАВЛИВАТЬ готувЯти, підготовлЯ- 
/при-/, рихтува-, підрихтбвува-, (кадри) шкбли-, 
вишкблюва-, тренува-, навча-, жґ підкбвува-, 
(в дорогу) споряджа- /ви-, від-/, збира-; 
—й = 1. готовящий + підготовник, 2. що /м" 
хто/ шкблить, с-и ш., з-й вишколи-, зЯйнЯтий вй- 
школом, вишкблювач, пк вгішкільнйй; 
-йся/-ьій = 1. готовящийся, 2. вишкблюваний, 
вишкільник; 
ПОДГОТОВИТЬ: п. к чему приготува- на що; 
ПОДГОТОВЛЕН: п. к чему кто приготбвано 
кого на що; 

ПОДГОТбВЛЕННЬІЙ фР напоготові; 0. 
ПОДГОТОВЙТЕЛЬНЬІЙ (курс) ок виппальнгій. 
ПОДГОТОВКА ок підготівля, лапггувЯння, при¬ 

готовиш, вгішкіл [п. кадров в. кЯдрів; строе- 
вЯя п. муштровгій в., муштра], (швидка) інст¬ 
руктаж;; при -ке готуючи. 

ПОДГРУЖАТЬ: —й —► замінити за- на під- у 
формах гнізда ЗАГРУЖАТЬ. 

ПОДДАБРИВАТЬСЯ придббрю/ватися /під-/, 
латЯ-, підмЯзува-, підлЯщу-; 
-йся що їм" хто/ ~ється 0, с-и п., р-й піддобрй-. 
ПОДДАВАТЬ піддавати/до-/, (м ’яч) гили-; п. 
жару додавЯ- духу; п. хбду приспішува- крок; 
—й що /ж" хто/ піддай 0, зг-й /зм-й/ додЯти, с-и 
додава-, додавЯч /під-/; -й охотьі заохбчувач, р-й 
підохотити, ± побужаающий; 
♦♦♦СЯ піддавЯтися /з-/, підхилЯ-, (впливу) підпа- 
дЯти під, фР давЯтися [(не) п. уговбрам (не) д. 
на підмбву], надала- [не п. улаживанию не н. 
до залЯгодження]; (не) п. чему фР (не) надавЯ- 
до чого [не п. исчислению не н. до обрахунку]; 
не п, учбгу не піддаватися обліку; 
-йся що їм" хто/ піддайться 0, піддаваний, 
схйль- піддаватися, зм-й піддЯ-, пк піддатливий, 
піддЯйний, схйльчивий, ІзмінамІ гаучкгій, /об¬ 
робці,І придЯтний до чого; -я чему легкий на що 
[-я измерйнию л. на виміри]; -я влнянию схи¬ 
льний підпадЯти під вплив; -я искушению не¬ 
стійкий пйред спокусою; -я кблке порськгій; -я 
обраббтке придЯтний до обробки; -я приобре- 
тению наживний, нажитнйй; -я уговбрам лег¬ 
шій на підмбву; не -я упертий, затгінчивий, стій- 
кгій; не -я измерению який годі вгіміря-; не -я 
исчислению якгій годі вйчисли-; не -я описа¬ 
нню жґ я тобі (Вам) не мбжу сказЯ- який; не -я 
провбрке неперевірний, непідлеглий контрбл- 
ю; не -я толковЯнию що йогб годі вгітлумачи-; 
ПОДЦАТЬСЯ дЯтися 0 [п. на уговбрьі д. на 
підмбву, д. намбвити]; п. влЯсти /підІдЯтися 
під владу; п. подговбру дЯтися на підмбву; не 
п. не дЯтися [не -Ялся на уговбрьі не дЯвся пе- 
реконЯти]. 
ПОДДАКИВАТЬ тЯкати, потакЯ- /при-/, егека-, 
угука-, агЯ-, н1 підгЯвкува-, (годитися з чим) 
приставЯ- на що; 
—й що /ж* хто/ тЯкає 0, с-и т., р-й потЯкну-, тЯ- 
кало, потакай-, егбка-, потакЯч, потЯкув-, нс під- 
гЯвкув-, пк потЯкливий, егекли-; -й голос гблос 
потЯкувача. 

ПОДДЕВАТЬ (під одяг) підцягЯ/ти, (гаком) 
(під)чіпля-, п. підштргікува-, під’їдЯ-, підпускЯ- 
шпильку; 
—й 1. що /м“ хто/ підцягЯ, звйкпий -ти, 2. що 
підчіпля, с-и -ти, р-й підчеші-, підчіплювач, пк 
підчіпніій + %, 3. що /ж" хто/ підштрикує 0, ма- 
стЯк підштрикува- р-й підштрикну- підштри- 
кЯч, пк підштрикучий, під’їдливий + %; 
ПОДДЕТЬ (словом ІкогоІ) відвЯжити сбли /під- 
везтй москаля/ кому, д. дратну-; 0; 
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-йся/-ьій 1. під дяганий 2. підчіплюв-, 3. підшт- 
рйку-. 

ПОДДЕЛКА (- крам) фальсифікат. 
ПОДЦЕЛЬЕВАТЬ підробляти, фапьшува-, фаль¬ 
сифікував підфальшбвувати; 
--Й що їм" хто/ підробля 0, с-и п., з-й підробй-, 
зайнятий підробкою, підроблювач, фальшівнгік, 
підрбб-, фальсифікатор, пк підрббчий + %; -й 
руку мастак підробляти пбчерк; 
♦♦♦СЯ: п. к кому лататися /підмазува-/ до кого; 
п. под что підбира- під [п. под тон п. під тон]; 
-йся/-ьій підрбблюваний, фальшб-, фальсифік-; 
-я под підпій- під, підлещу- до; -я под их з-й 
підпилися під /підлата- до, звгікпий лата- до/ їх. 

ПОДДЕЛЬНЬІЙ підрббний. 
ПОДДЕРЖИВАТЬ підгримувати, піддерж- /до-/, 
кого підпирати, підставля- плече кому, тягну- 
руку за ким, (порядок, діло) трима-, (огонь) під- 
живля-; тайно п. стоя- за спйною; п. знайомст¬ 
во водй- хліб та сіль, і далі товаришува-; п. мо¬ 
рально підтргімува- на дусі; п. переписну і да¬ 
лі листуватися; п. связь кого з ким в’язати нит¬ 
ку між ким та ким; п. туловище в вертика'ль- 
ном положений (- звіра) стой- на задніх лапах; 
—й що /ж" хто/ підтримує 0, с-и п., покликаний 
підтрйма-, підтргімувач + помагающий, пк під- 
тримкбвий, підпружній, /брус/ хреббтний, пле- 
човгій, для підтримки, рк підгргімчий, фР вірний 
[-Й дбгмьі в. дбгмам] + %, ок який /що, м“ хто/ 
за; -й компанию р-й бува- в товаристві; -й пе¬ 
реписну і далі листуючись; -й порядок покли¬ 
каний трима- порядок; -й равновесие хребет-, 
для підтримки рівноваги; -й разговбр що під¬ 
тримує розмбву; -й рбдственпьіе связи звйкл- 
ий родичатися; -й традйцию вірний традйції; 
не -й ок якйй /що, м“ хто/ прбти; 
-йся -ьій підпираний, підтрймув-, підцержув- 
/до-/; 
ПОДДЕРЖАТЬ: -вший що підтримав, 0; 
ІІОДДЕРЖАННЬІЙ підпертий, підіриман- 0. 

ПОДДЕРЖКА підіримка, підпора, підпертя, (не 
то у збруї) підпруга, о. опертя; при -ке кого/ 
чьей підтргіманий ким. 

ПОДДУВАТЬ підцимати, піддува-; 
—й що /ж" хто/ піддувй, с-и п., р-й підду-, зайня¬ 
тий піддуванням, піддувййло, пк піддувальний; 
-йся/-ьій піддаваний, пк піддувшій. 

ПОДЕЛбМ за діло, по заслузі. 
ПОДІЛЬНИК/ співсправець, зп подільник. 
ПОДЕЛЬЧИВЬІЙ подільчивий, /по/дільчий. 
ПОДЕРГИВАТЬСЯ1 (стискатись-Іроз-І) сіпати¬ 
ся- /ті-/, смйка-, пф сіп, тіп, смик; начйть п. за^ 0; 
-йся1 що тіпається 0, с-и ♦, зм-й сіпну-, сіпака, 
смйкало, пк смиковгій, р" сіпшій, сіпучий, п’яв- 
куватий. 

ПОДЕРГИВАТЬСЯ2 (плівкою) затягатися, заво- 

ліка- /льоду/ зашерхати, (чим) покриватися фР 
бра-; п. дьімкой туманіти; п. мйслом масніти; 
-йся2 що затягається 0, с-и з., затяганий, заволі- 
ка-, покрива-, покинутий шерхнути; 
ПОДЕРНУТЬСЯ: -вшийся затягнений /-нут- 
ий/, (о)повй-, покрй- /у-/, пбйня-, затуманений, 
затуманілий, 0; -я дьімкой стумані-; -я льдом 
зашбрх-; -я мйслом змасні-. 

ПО-ДЕТСКИ ок дитинно. 
ПОДЕШЕВЛЕ пк дешевшенький, гР щоб деше¬ 
вше. 

ПОДЖАРИВАТЬ підсмажувати, смажи-, пря-; 
—й що /ж" хто/ підсмажує, с-и підсмажувати, р-й 
підсмйжи-, пк = %, + жарящий; 
-йся/-ьій підсмажуваний /при-/, смаже-, пря-. 

ПОДЖАТИЕ підгаск. 
ПОДЖИГАТЬ палити, підпал/юва-, и. підбурю-; 

—й що /ж" хто/ ~ює б, с-и п., зг-й підпали-, палій, 
підбурювач, гР запальний, палійський, підбурл¬ 
ивий + %, о. для підпалу, <Р палй- [паливода]; 
-йся/-ьій палений, підпалюва-, підбурю-. 

ПОДЖИДАТЬ чекати, очікува- /ви-/, піджида-; 
—й що /ж" хто/ очікує 0, с-и /звислий/ чекати, 
зм-й зачека-, очікувач, пк = %, ск чекай- [чекай- 
з-моря-погоди], ± ожидающий; 
-йся/-ьій очікуваний /ви-/, жданий. 

ПОДЖЙМ притиск /під-/. 
ПОДЖИМАТЬ підтискати /за-, при-, у-, с-/, (хво¬ 
ста) підгортй-, підбира-, підгина-, попуска-; 
—й що /мг хто/ стиска 0, с-и с., готовий стисну-, 
гР підгискущий /за- 0/, стисливий /за-, під-, при-/ 
+ %, для підтиску; -й хвост и. готбвий втекти в 
кущі; 
-йся/-мй підгортаний, стулюв-, стискув- /за-, 
під-, при-/, пк підтисний /за-, при-, с-/. 

ПОДЗАБОРНЬІЙ попідтшший. 
ПОДЗАГШЮВОК ок підназва. 
ПОДЗАДОРИВАТЬ підбурювати, підштрйку-, 
підохочу- /за-/, піддавати вогшб, додава- охбти; 
--Й що /ж" хто/ підохбчує 0, с-и д. о., р-й під- 
бури-, підбурювач, підштрйку- 0, пк підбурли¬ 
вий, заохбт-, підштрикучий + %, для заохбти, ск 
піштрикнй-, піддай- /до-/, підбйй-, піддрочгі-, 
[піддайвогню, додайохоти, підбгій-на-бунт]; 
-йся/-ьш підбурюваний, підштрйку-, підохбчу-, 
підцрбчу-; 
ПОДЗАДбРИТЬ о. піддати духу 0. 

ПОДЗЕМЕЛЬЕ д. підземелшце. 
ПОДЗЕМНЬІЙ: п. ход потайник. 
ПОДЗОРНЬІЙ: -ая труба далековйд. 
ПОДЗУЖИВАТЬ під’ібджувати, піддрбчу-; 

—й що /ж", хто/ під’н5джує, с-и п., з-й під’юди¬ 
ти, під’юджувач, пк під’юдливий. 

ПОДЙ: п. разберй ідгі знай, ідй розберй; п. тьі! 
ти скажй! [п. тьі, какбйуда'р! ти с., якйй удар!]. 

ПОДКАЛЬШАТЬ підкблювати, підшпйлю-, ко- 
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лб-, (- дрова) руба-, підрубу-, и. підштргіку-: 
—й 1. що /лР хто/ підколює, с-и п., р-й підколб-, 
підколювач, колій, 2. поддевающий2; 
-ьій 1. підколюваний, підшпилю- 2. підштргіку-; 
ПОДКОЛОТЬ шпортонути 0. 

ПОДКАПЧИВАТЬ задгімлювати, закур-, рк під- 
вудж/увати; 
—й що їм" хто/ ~ує, с-и п., р-й підвуди-, зайнятий 
підводженням, вуджівнгік, пк підвудливий + %; 
-йся/-ьій підвуджуваний, задимлю-, закурю-. 

ПОДКАПЬШАТЬ підкопувати, копати; 
—й що /м" хто/ підкопує 0, с-и к., з-й підкопа-, і. 
—* копающий, підкбпувач, пк підкбпистий, під- 
кбпч- + %, для підритая, с* підргій- [підрййхата]; 
♦♦♦СЯ: п. под кого копати йму кому, підвбди- 
міну під ким, протбчува- нбри під чиїми ногами; 
-йся/-ьійпідкбпуваний, підргі-, пк підривнгій, -я 
под их р-й вйкопа- яму їм, р-й підкопатися під їх. 

ПОДКАРАУЛИВАТЬ = ПОДСТЕРЕГАТЬ. 
ПОДКАРМЛИВАТЬ підгодовувати, підживлю-, 
підхарчбву-, годувати, живи-, харчува-; 
—й що їм" хто/ підживлює 0, для підгодівлі, за¬ 
йнятий -ею, с-и п., р-й підживи-, пк підгодбв- 
чий, підживнйй, рк піджйвчий + %; 
-йся/-ьій підгодовуваний, піджгівлю-, підхарчб¬ 
ву-, пк підживнйй; 
ПОДКОРМЙТЬ г. підситити 0. 

ПОДКАТКА рк підкот. 
ПОДКАТЬІВАТЬ 1. підкочувати/ся/, під’їздй-, 

(до горла) підступати, 2. (рукава) підкачу- /за-/; 
—й 1. що їм" хто/ підкочує 0, с-и п., зайнйтий під- 
котом, і. підкотій, т. підкатник, пк підкбтливий 
підкбтистий + %, 2 що підкачує, р-й підкача-; 
♦♦♦СЯ: п. к гбрлу підступати до гбрла, займа- 
/пере-/ дух; 
-йся/-ьій 1. підкбчуваний, 2. підкачу-; -я к гбр¬ 
лу що підступа (клубком,) до гбрла. 

ПОДКАЧИВАТЬ підпомпбвувати, піддува-, під- 
качува-, кача-, помпувй-; 
—й що їм" хто/ підкачує, с-и п., з-й підкача-, 
для підпомпбвання, зайнятий -ям, пк підкачли- 
вий, помпувальний, рк підпомпбвчий + %; -й 
насос підпомпбвувач, к. підпбмпа; 
-й підкачуваний, підпомпбву-, підду- 0; 
ПОДКАЧАТЬ фР запорбти, г. навалгі-, фР під- 
гуля- [цйфрьі -али цйфри -яли]; не п. не запо- 
рб-, вйявитися на висоті, ф. держб- фасон, ут- 
ргіма- планку; не подкачйй! держй фасбн! 

ІІОДКАШИВАТЬ підкбшувати, підтбчу-, підги¬ 
нати; 
—й що їм" хто/ підкбшує 0, с-и П., 3-Й ПІДКОСЙ-, 

підкбшувач, пк підтгінчивий + %, ск підкосй- 
[підкоейтрава], © підкбшуючи; 
-йся/-ьій підкбшуваний, (- ноги) підломлю-, під¬ 
тбчу-; 
ПОДКОШЕННЬШ: как п. (упасти) снопом, 

як підтятий. 
ПОДКИДЬІВАТЬ > ПОДЕР АСЬШАТЬ. 
ПОДКЛАДОЧНЬІЙ підбійковий. 
ПОДКЛАДЬЮАТЬ підкладати, підмбщува-, кла- 
с- під, (свиню +) підсува-; п. мину підмінбвува-; 
—й що їм" хто/ підклада 0, с-и -ти, покликаний 
підклас-, підкладач, підкладайло, п" підкладис- 
тий, підкладбвий, підкладай-, підкладний + %, 
± кладущий; -й мину под радий підмінувати 
кого/що; 

-йся/-ьій підклбданий, підмбщув-, кладений 
під, пк підкладнйй; 
ПОДЛОЖИТЬ: п. свинью підсунути свинкі, 
піднести тертого хріну, зроби- капость; п. гій- 
ца под квбчку підсипати квочку. 

ПОДКЛЮЧАТЬ/СЯ/ приєднувати/ся,/ /під’-/, 
(до дії) залучати/ся/, фР підпрягати/ся,/, підюпо- 
чбти/'ся); 
—й що їм" хто/ підключа 0, с-и п., з-й залучи-, 
п" підключливий + %, © підключаючи, ± при- 
соединяющий, включающий; 
ПОДКЛЮЧИТЬ: п. к чему п. запрягтгі /під-/ 
до чого; 0; 
-йся/-ьій залучуваний, приєдну- /під’-/, підюпб- 
чаний, підпряга-; 
ПОДКЛЮЧЙТЬСЯ (- звук) вплестися; 0. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ о" під’єднання. 
ПОДКОВЬІВАНИЕ п° підкбвання, підкова. 
ПОДКОВООБРАЗНЬГЙ як підкбва, на взір /у 
фбрмі/ підкови, рк підківчастий. 

ПОДКОВЬІВАТЬ: ЗАКОВЬІВАТЬ. 
ПОДКОВЬІРИВАТЬ1. підкол5Йіува,га, 2. підшт- 
рйку-, підкзшіу-, під’їдати, підпуска- шпильку; 
—й що їм" хто/ підштрикує 0 с-и п., р-й підш- 
трикн^-, спбвнений їді, оса, гедзь, ґедзібк, пк 
підкусливий, під’їдай-, задйрли-, каверзний + 
%, ± поддевающий2; 
-бій підколупуваний, підштргіку-, підкблю- 0. 

ПОДКОВЬІРИСТЬІЙ о" каверзний. 
ПОДКОВЬІРКА (шпилька) підпггрикачка о* під- 
сміх. 

ПОДКОЛЕНКИ підколінця, підкоління. 
ПОДКОП о" прокбп, т. міна. 
ПОДКОРМОЧНЬІЙ підгодбвчий, підгодівель- 
ний, піджгівлюваль-, рк піджгівчий. 

ПОДКРАДЬІВАТЬСЯ підкрадатися /за-/, крас-; 
-йся = крадущийся, © с-и підкрадатися. 

ПОДКРАШИВАТЬ підфарббвувати, личк/ува-, 
заличкбву-, (щоки) підмазу-, (брови) підвбдити; 
—й що /ж" хто/ ~Ує 0, мастбк л., поклгіканий зали- 
чкувгі-, підмальбвувач 0, п" підфарббвчий + %; 
-йся/-бій підфарббвуваний, заличкбву-, личко-, 
підкрбшу-, підмальбву-, підмазу-; 
ПОДКРАСИТЬ приличкувати, підлакува- 0. 

ПОДКРЕІШТЕЛЬНЬІЙ покріпнгій, покріпущ- 
ий, фР підтримкбвий. 
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ПОДКРЕПЛЯТЬ кріпйга, скріплюва- /під-, по-/, 
зміцню-, підсилю-, підтрйму- [пйща -яет сйльї 
їжа-ує сили], (чим) підпирати, г. підбудбвува-; 
—й що 1мн хто/ іфіїшть 0, с-и к., з-й зміцни-, для 
підкріплення, пк підтримкбвий, підкріпли- /по-, 
с-/, покріпущий, покріпний, г. підсильний, під- 
сйлюваль-, фР додатковий + %; 
ПОДКРЕПЙТЬ: п. что додати сили чому; 0; 
-йся/-ьій кріплений, підпйра-, скріплюва- /під-, 
по-/, зміцню-, підтрйму-, піджйвлю-, підсгілю-, 
підтверджу- /по-/, йк підкріпнгій, підсильнгій; -я 
р-й підживйтися; 
ПОДКРЕПЙТЬСЯ ок під’їсти /попо-/, піднаїс- 
тися, підзаправи-. 

ПОДКРУЧИВАТЬ підкруч/увати, підвірчу-; 
—й що /м" хто/~ує 0, с-и п., р-й підкрутй-, пк під- 
крутливий + %; -й гайки щораз вимогливіший; 
-йся/-ьій підкручуваний, підвірчу-. 

ПОДКУП ок підшита; с пбмощью -па підкупом, 
підплатою. 

ПОДКУПАТЬ (кого) підкупляти, підкупбвува-, 
підмазу-, підплач/ува- /підмогоричу-/ кому/ко¬ 
го, (усміхом) чарувати, здобува- серця, топгі- 
лід /серця;; 
—й 1. що їм" хто/ ~ує 0, звгіьслий п., зг-й підпла- 
тгі-, підмазувач, підплатій, пк підмазливий + %, 
2. що /м" хто/ чарує 0, с-и чарувати, з-й зачару- 
ва- /розтопй- серце/, пк чарівлгівий, привабли- 
/зл підкупли-/, чарівнйй, спбвне- сердечносте, 
© хоч до рани прикладай, душа-чоловік, с* то- 
пгі-лід- [-щая ульібка топй-лід усміх]; 
ПОДКУЩІТЬ ок захабарити /під-/, (кого чим; 
розтопй- серце кому чим; 

-йся/-ьій 1. підкуповуваний, підмогорич-, під- 
маз-, підплач-, пк підкупнйй, підплатнйй, про¬ 
даж-, 2. чарбваний, приваблю-. 

ПОДКУСЬІВ АТЬ підкошувати, підштргіку-: 
--Й 1. що /м" хто/ підкушує, с-и п., р-й підкусй-, 
2. подковьіривающий2. 

ПОДЛАЖИВАТЬСЯ лататися, підстрбюв-, при- 
дббрю-, підмазу-, пристосбву-, р примйлю-, (ни¬ 
зько) стелйтися листом; 
-йся що їм" хто/ латається 0, с-и л., з-й підстрб- 
Ї-, придббрюваний, пристосуванець, с. підлабу¬ 
зник, підшивайло. 

ПОДЛАКИРОВБІВАТЬ (факти) ретушувйта; 
ПОДЛАКИРОВАТЬ підретушувЯта. 

ПОДЛАМЬШАТЬСЯ: -йся підламуваний, під- 
лбмлю-, (- ноги) —> подкашивающийся. 

ПОДЛАЩИВАТЬСЯ лащгітися, лата-, підлащу- 
ва-, підмазу-; п. к кому приподбблюва- кому; 
-йся = подольщающийся. 

ПОДЛЕДНЬІЙ © під кргігою [-ое плавание 
плавба п. к.]. 

ПОДЛЕЖАТЬ підлягати, належа-; п. чему (ам- 
нестії +) підпада- під що; дбло -йт пересмб- 

тру справу трбба /належить/ переглйнути; 
—й що їм" хто/ підляга 0, пк належний до, приз¬ 
нане- на що [-Й разббрке п. на демонтаж], фР 
підлеглий; -й чему має бути який [-й проверке 
м. б. перевірений], який треба що зробити [-Й 
рассмотрбнию я. т. розглянута], фр незвільне- 
від чого [-й обложенцю налбгом н. від податк- 
у]; -й веденню належний до відання; -й конт¬ 
ролю підконтрбльний; -й наказанию признач- 
е- на кару; -й отмене рк відклйч-; -й суду підлег¬ 
лий судові, підсудний; -й оплате /уничтожбни- 
ю +/ підлеглий оплйті /знищенню +/; не -й чему 
вільний від чого, не -й обвинению (факт) нео- 
скаржува-; не -й оглашению конфіденцій-, сек¬ 
рет-; не -й опера'ции ма неоперабель-; не -й пе- 
ресмбтру /отмене/ невідклич-, твердий; не -й 
сомнбнию безсумнівний. 

ПОДЛЙТЬ підлішата, г. підліти; 
ОПОДЛЕТЬ спідліти, спідліша- 
-вший спідлений, спідлілий, спідліша-. 

ПОДЛЕЦ о. гад повзучий. 
ПОДЛЙВАНИЕ, ПОДЛИВКА (дія) підлиттЯ. 
ПОДЛИВАТЬ піливбти, лй-, (борщ) під сипа-; п. 
масла в огбнь підлива- олйви /докида- хмизу/ 
в огбнь, фР підсипа- пбрцю, додавЯ- куті меду; 
—й що Ім“ хто/ підлива 0, звиклий -ти, р-й під- 
ли-, зайнятий підлитгЯм, пк підлйвчий + %; 
-йся/-мй підлгіваний, підсипа-, пк підлившій; 
ПОДЛЙТЬ: п. масла п. долити отрути, підда- 
перцю, підсипа- жару 0. 

ПОДЛИЗА ок підлизОн, ж' /~0ха/. 
ПОДЛЙЗЬІВАТЬСЯ підлизуватися, лизати рОки 

-йся що їм" хто/ підлизується, с-и п., р-й підли¬ 
за-, підлиза, підлизник, підлизун, ж' /-уха/, пк 
підлазистий, підлабузливий, прислужли-, лест- 
й-, фР підхлібли-, ± подольщающийся. 

ПОДЛИННЕЕ пк дбвшенький, иР щоб дбвше. 
ПОДЛИННИК оригінЯл, (твору) первбтвір, (рук¬ 
опису) первбпис, (зразок) м~° взірець. 

ПОДЛИННЬІЙ ок правдешній, о. чистої водй (з 
головй до ніг;. 

ПОДЛШІАТЬ лататися, підшива-; 
—й = подольщающийся. 

ПОДЛИЧАТЬ підлбтствувата, підло /гидко, нй- 
зько/ запобіга- /плаз/ува-/; 
—й що їм" хто/ гадко ~ує 0, звиклий г. п, мет- 
кйй /скбрий/ на підлбта, гидкий ~ун, пк паску- 
дистий, паскудний /-ливий/, підло запобіг-. 

ПОДЛОГ фальсифікаторство, фР підміна, підс- 
тава, ок підсув, ф. шахер-махер; должностнбй 
п. службова фальсифікація. 

ІІОДЛбЖНЬІЙ підсунутий, підкладений, підмі- 
не-, підсувнгій, підкладнйй, підставнйй. 

ПОДЛОСТЬ з" підлЯтина. 
ІЮДЛЬІЙ (вчинок) ок ганббний; подлбйпшй най- 
підліший 0. 
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ПОДМАГНЙЧИВАТЬ: НАМАГНИЧИВАТЬ. 
ПОДМАЗЬІВАТЬ кого підплачувати кому/кого; 

—й 1. що /м" хто/ підмазує 0, зайнятий мащенн¬ 
ям, звиклий п., р-й підмаза-, підмазувач, підма¬ 
щу-, пк підмазливий + %, 2. подкупающий1; 
ПОДМАЗАТЬ: не -жешь - не побдешь г. хто 
смарує, той їде. 
♦♦♦СЯ: п. к чему підшиватися під щоіцо чого; 
-йся/-ьій 1. підмащуваний + нодкрашивающ- 
ийся, 2. підплічу-; -я 2. подольщающийся; -я 
к чему р-й підшитися під що/до чого. 

ПОДМАЛЕВКА (річ і дія) підмальбвання, (дія) 
підмальовування. 

НОДМАНИВАТЬ манити, підманова-, нади-, ду¬ 
ри-, підцурюва-; 
—й що /м" хто/ манить 0, с-и м., р-й підмангі-, пк 
манливий, /жест/ підманли-; 
-ьій манений, підманюва-, надже-, дуре-, підду- 
рюва-. 

ПОДМАСЛИВАТЬ мастити, підмащувати, (ко¬ 
го) о" підплачу-; 
—й 1. що /м" хто/ підмащує 0, с-и п., р-й підмас¬ 
ти-, ± подмазьівающий, 2. подкупающий1. 
ПОДМАХИВАТЬ (акт) підмахувати, ок черк/а-; 

—й що /мн хто/ ~ає 0, звгікпий ч., р-й черкну-, © 
підмахуючи, ск черкни- [черкнгі-з-маху]. 

ПОДМЕНЯТЬ підмінювати, міня-, підміня-; 
—й що /мн хто/ підміня 0, с-и м., р-й підміни-, 
для підміни, зайнятий -ною, підмінювач, пк під¬ 
мінний, підмінний, підмінливий + %; 
-йся/-ьій підмінюваний, міня-, пк підмін-; 
ПОДМЕНЙТЬ: будто -йли кого ніби не той 
став хто; 0; 
ПОДМЕНЙННЬГЙ: как п. ніби вже не той. 

ПОДМЕТКА нр" підметок, підметка. 
ПОДМЕЧАТЬ постерігати, запримічува-, схбп- 
люва-, помічй-, мота- на вус; 
—й що /м“ хто/ помічй 0, с-и -ти, бажавши по- 
міти-, постерігач, н1 підглядач, підглядайло, п* 
примітливий, спостербж-, ск мотай-на-вус- [мо- 
тйй-на-вус товариш], © мотаючи на в.; 
-йся/-ьій запримічуваний, схбплюв-, (с/постері- 
г-,н-підгляд-; 
ПОДМЕТИТЬ запримітити 0. 

ПОДМЙГИВАТЬ підмбрг/увати, морга-; 
—й що /м* хто/ ~ує 0, с-и п., р-й -ну-, моргун, 
підмбргувач /при-/, пк підмбргувальний, ск мор¬ 
гай- [моргай-до-неба], © підморгуючи. 

ПОДМИНАТЬ підмин/ати, підгорта-, (свободу) 
підбива- (під свон5 руку/; 
—й що /м" хто/ -а 0, звиклий п., з-й підім’я-, пк 
= %,ск підімші- [підімнй-під-себе], © ~йючи; 
-йся/-ьій підгортаний, підбив-, підмгін-, д. під- 
мгінатий; 
ПОДМЙТЬ підчйвити 0; 
ПОДМЯТЬІЙ підчавлений, підбйтий, підім’я-. 

ПОДМОЛАЖИВАТЬ молод/гіти, підмолбджув- 
а-, (пиво) солоди-, підсолбджува-; 
—й що /м- хто/ -йгь 0, с-и м., з-й підмолодй-, 
підмолбджувач 0, пк підмолбдливий, (квас) під- 
солбд-, молодйльний + %, © підмолоджуючи; 
-йся/-ьій підмолбджуваний, (квас) підсолбдж-. 

ПОДМ ОРАЖИВАТЬ морбзити, підморбжува- 
/при-/; -ает підмерзає; -зило підморбзило /при-/; 
—й що /мн хто/ підморожує 0, с-и підморожу¬ 
вати, р-й підморбзи-, для підморбження, зайня¬ 
тий -ям, підморбзько, пк підморбзливий + %, ск 
підморбзь- [підморбзьдуша], © підморбжуючи; 
-йся/-ьій підморбжуваний /при-/. 

ПОДМОСТКИ (сцена) гґ підмостха. 
ПОДМУРОВЬІВАТЬ о* закладіте підмурок. 
ПОДМЬІВАТЬ підмивати, мй-, (кортіти) пори¬ 
ві-, муля-, шпига-, пектй під п’яти [-ает кого 
/аж/ під п’яти пече]; егб так и -ает сделать він 
аж труситься, хбче зробити; 
—й 1. що /мн хто/ підмиві 0, с-и -ти, р-й підми-, 
підмивам, підмивайло, пк підмивчий + %, є* пі¬ 
дмий- [підмийрило], ©, 2. що муляє 0, с-и м., з-й 
заохбти-, пк заохотливий + %, ± соблазняющнй; 
-нй 1. підмиваний, пк підмившій, 2. заохбчува-; 
-йся що /мн хто/ підмивається, с-и підмивати-, 
р-й підмй-, підмивака; 
ПОДМЬІТЬСЯ: п. кому до кого не вартий хто 
чийого МІЗИНЦЯ. 

ПОДМЯТЬІЙ > ПОДМИНАТЬ. 
ПОДНАЕМ ок піднайми, 4? підконтрікт. 
ПОДНАЧИВАТЬ ок підштрикувати, підкушу-; 

—й = подковьіриваюіций. 
ПОДНЕБЕСНЬІЙ фР підхмарний /за-/. 
ПОДНЕБЕСЬЕ п° надсвіти; из -сья з-під неба, 

з-під хмар. 
ПОДНЕВОЛЬНЬІЙ: бьіть -ьім ходити в ярмі; 

-ое состояние п° підневілля. 
ПОДНИМАТЬ підіймати, гг? підтягі-, (руку) під¬ 
носи-, (кого) підводи-, (якір) виважува-, (слуха¬ 
вку) зніма-; п. діло порУшува- справу; п. зябь 
орі- на зяб; п. крик зчиня- /здійма-/ гвалт; п. 
курс е* підвйщува- курс; п. на смех бра- на глу¬ 
зи /кпйни/; п. на щит піднбси- на п’єдестал(ь/; 
п. паруса напина- вітрила; п. парьі сг ора- на 
пар; п. рьічагбм підвіжува-; п. спор заводи- су¬ 
перечку; п. тревбгу би- на гвалт, г. алярмува-; 
п. флаг звбди- корогву; п. целину розбрюва- 
цілину; п. ціну нагані- ціну; п. шум гвалтува¬ 
тися; 
—й що Імн хто/ піднбсить 0, с-и п., р-й /з-й/ під- 
нбстгі, для підняття /піднесення/, зайнятий -ям, 
підіймім, пк підіймальний, піднбсистий, підтяж- 
ніій + %; -й гблос з-й піднестгі гблос; -й крик 
з-й зчинй- гвалт, © одразу в крик; -й мускул 
підтяжшій м’яз; -й народ прбтив з-й підняти 
люд прбти; -й на щит р-й піднестгі на щит, ве- 
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личальник; -й нос = задирающий н.; -й парусб 
= распускающий п.; -й пьіль що збива куряву, 
збивач куряви; -й ссбру готовий зчингі- свйрку; 
-й тревбгу алярміст, © вдаривши на гвалт; -й 
ціну р-й нагна- ціну; 
-мй підійманий /з-/, підношува-, підводжу- /з-/, 
підвйжу-, порушу-, підвйщу-, збільшу-; 
ПОДНЯТЬ (ціну) ф. підгвинтити; п. галдеж 
/крик/ збгі- бучу /шарварок/,р. підня- гармгідер; 
п, и посадить (на хату, дерево +/ вйсади-; п. 
на смех кого закпгі- /собі/ з кого; п. парусі роз- 
пустй- вітрйла; п. переполох зчингі- бучу; п. 
ссбру збгі- колотнечу, завестгі суперечку; п. та¬ 
рарам здійня- шбрварок; п. тревбгу вдбри- на 
сполох /ґвалт/; п. шум зчини- галас, розгвалту- 
ватися; п. шумііху наробити шелесту; 
-вший 0; -й меч от мечі и поггібнет хто під¬ 
ніс меч від мечі й ляже, хто чим воібє - від то¬ 
го й ггіне; 
♦♦♦СЯ ітгі вгору, /- ціни) ростгі, (здиратися) 
перти вгору; /- стіни) спинатися /дк зіп’ясти-/ 
на; п. /в вбздух/ злітати; п. в пене дорожча-; п. 
на защиту ставб- до оборони; не -а'ется не під- 
нбситься; 
-йся = -ьій + підбгіваний, здійма-, піднбшува- 
/з-, ви-/, пк висхіднгій, вертикаль-, прямовгіс-, 
крутгій, крутосхгілий, о. дедалі вгіщий /біль¬ 
ший/, на з літі, (клас) убгіваний у пір’я, ± воз- 
вьішающийся; -я вверх горобіжний, вгоруйду- 
чий; кр^то -я вверх крутосхгілий, з крутими 
схилами; -я в /на/ гбру верходряп, на мйрші /у 
русі/ вгору, (шлях) весь-час-під-гбру; -я в пене 
щораз дорбжчий; -я из руин © встаючії з руїн; 
-я на врага готбвий стати на ворога; -я на вні¬ 
сшую ступінь щораз щаблім вищий; -я на дм- 
бьі здибл/юва/ений; -я на носках р-й ста- на 
пальчики; -я на цьіпочки © стаючи навшпгі- 
ньки; 
поднйться /- ціни) підскбчити, пітгі вгбру; 
/- світила) підбгітися, /- тісто) вгісходити [ті¬ 
сто -лбсь тісто вгісходило]; п. ні ноги звестгі- 
ся на нбги; -лісь кутерьма /суматбха/ зчини¬ 
лася буча; -лея шум зчингівся шйрварок; 
-вший/ся/ б; -я піднятий /з-/, збгі-, піднесений, 
підведе- /з-/, зчгіне- /у-/, підвгіще-, збільше-, /- 
тісто) вйсходже-; -я клубами склуббче-; 
ПбДНЯТЬІЙ = -вшийся (-малу) вй позначений. 

ПОДНОВЛЙТЬ підновляти, піднбвлюва-, (дані) 
підсучасн/ювати; ± ОБНОВЛЯТЬ; 
—й що їм" хто/ ~ює 0, с-и п., р-й підновгі-, зйй- 
нятий підновленням, піднбвлювач 0, пк піднб- 
вчий + %; 
-мй підновлюваний, підсучасню-. 

ПОДНОЖИЕ )Р узніжжя, (статуї) постамінт, 
(стіни) цоколь, підмурок. 

ПОДНОСЙТЬ підносити, частува-, (дар) дарува- 

—й що /м" хто/ підносить 0, с-и п., р-й піднееггі, 
зайнятий підношенням, піднбшувач, піднбсець, 
частувальник, рк підносій, пк піднбечий + %; -й 
пил кіл ю р-й підністгі тіртого хріну; 
-йся/-ймьій піднбшуваний, дарб-, пк підноенгій; 
ПОДІЇ ЕСТИ надністгі 0; п. пиліблю піднести 
тіртого хріну. 

ІЮДНОСЧИК піднбсець, рк підносій. 
ПОДНОШЕНИЕ і раліць; -ия даропргіноси, да- 
ропринбсини, к. пргіноси. 

ПОДОБАТЬ годгітися, ягічити, випаді-, наліжа-, 
пристава-; 
—й що лйчить 0, належний, пристой-, належгі- 
тий, ± неподобающий. 

ПОДОБЕН: п. кому такгій, як хто; 
ПОДОБНО: п. чему фР так, як що; п. кому так, 
як /оце/ хто; п. мне так, як ось я; 
ПОДОБНЬІЙ фР той же таки; и тому -ое і все 
таке /Інше/, і таке всяке. 

-ПОДОБНЬІЙ -схбжий, на-взір-, с° -подібний 
[обезьяноподббнмй мавпосхбжий, на-взір-ма- 
впи, мавпуватий, мавпоподібний]. 

ПОДОБИЕ: на п. чего на взір, фР щось таке ніби 
що [на п. арбуза щось такі ніби кавун]; ніко- 
торое п. щось ніби [н. п. вздбха щ. н. зітхання]. 

ПОДОБОСТРАСТИЕ сервілізм, лакійська за¬ 
побігливість. 

ПОДОБОСТРАСТНИЧАТЬ підлабузнюватися 
до кого, стелгі- листбм перед ким; 
—й = подольщающийся. 

ПОДОБОСТРАСТНЬІЙ о. гнучкошгіїй; -ое су- 
ш,єство плазун, гнучкошия істбта. 

ПОДОБРУ ок тихо-мирно, фР тгіхом та миром. 
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ нагрівач/ка/. 
ПОДОГРЕВАТЬ підігрів/ати //ро/зі-, /під)на-/, 

(чвари) підегічу-, (емоції) підбуджу-, підегілю-; 
—й що їм хто/ ~а 0, с-и п., поклгіканий нагрі-, 
для нйгріву, зійнятий -ом, нагрівіч 0, пк нагрі¬ 
вшій, наїріваль- /піді-, розі-/, /- пристрасті) 
підбудливий, <? зігрій- [зігрійсерце]; 
-йся/-ьій нагріваний /піді-, /ро/зі-/, пк нагрівній 
/піді-, /ро/зі-/. 

ПОДОЗРЕВАТЬ підбзрювати, підозріва-, дума- 
/мі- підозру/ на кого, фр боятися [бокісь, що ти 
брішеш], (хибно) грішгіти на кого; и не п. зкР і 
в голову не кліс-, і гідки не ма-; -бет кто пі- 
дбзра бері кого; 
—й що їм" хто/ думає на 0, схильний дрімати на, 
пк підозріливий, недовір-, о. з підбзрою на, © с-и 
п., ск запідозри- [запідбзрисвіт]; 
ПОДОЗРЕВАТЬСЯ бути на підозрі 0; 
-йся/-ьій підбзрюваний, /за/підбзре-, напідбзрі. 

ПОДОЗРЕНИЕ: п. падает на думають на; по -ию 
в чем запідбзрений /-на, -ні/ у чому; возника- 
ет п. у кого бері підозра кого. 

подбл ок спіднйця [за п. женьі за жінчину -иц- 
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ю], (підігнутий для переносу) припіл. 
ПОДОЛЬШЕ пР як довше, к. довше. 
ПОДОЛЬЩАТЬСЯ підлещуватися /латі-, лащ- 

гі-, підлабузнюва-, підсипа-, підмазува-, з. при- 
миля-/ до кого, стели- листом перед ким; 
-йся що /мн хто/ латається 0, звиклий л., р-й під- 
лата-, підлесник, підлабуз-, лестун, підлабуза, 
підлизень, підлипайло, підшивай-, підчихвіст, 
пк підлесливий, підлабузли-, лести-, підхлібли-, 
присл^жли-, підлазистий; 
подольстйться підмоститися, підлата-, 
підкотгі-, ок підстосува- 0. 

ПО ДОНОК з. пбслідок; 
ПОДОНКИ п° жужіль-сміття; п. общества г. 
відпадки суспільства. 

ПОДОПЛЕКА (явища) ок механіка, ідіхня, лаш¬ 
тунки, закуліси. 
ПОДОСПЕВАТЬ наспівати /при-/, пристига-; 
ПОДОСПЕТЬ нагодитися, надбігти 0; 
-вший надбіглий, приспі- /на-/, пристгіг-, 0. 

ПОДОХОДНЬШ (податок) відприбуткбвий, к. 
від прибутку. 

ПОДПАДАТЬ підпад/ати, підлягй-, фР потрапля- 
[п. под влияние п. під вплив]; 
—й що /м" хто/ ~а 0, приречений підпасти, пк 
приналеж-, підлеглий, підхожий; -й под дЄйст- 
вие чего підлеглий чому. 

ПОДОЛИВАТЬ підпб/ювати, підмогоричу-; 
—й що /мн хто/ ~ює 0, с-и /звиклий/ П., 3-Й під- 
поі-, ~ювач 0, пк підпійчий /-ливий/, ск підгій-; 
-ьій підпоюваний, підмогорйчу-; 
ПОДПОЙТЬ (вмисне) умогорйчити /під-/ 0; 
-вший 0. 

ПОДПЕВАЛА п. підлйгач. 
ПОДПЕВАНИЕ; ПОДПЕВАНИЯ підспів/к/и. 
ПОДПЕВАТЬ підспівувати, нгпідгавку-; 

—й що ІмИ хто/ підспівує 0, звиклий п., р-й під- 
співа-, підспів^ув/ач, підгавкув-, пк підспівли- 
вий, підспівчий + %; 
-ьш підспівуваний, підгавку-. 

ПОДПИВАТЬ; ПОДПЙТЬ: -вший підпйтий, 
підпгілий, о. під чаркою, 0. 

ПОДПИРАТЬ підпир/Єти, підтрймувати; 
—й що Імн хто/ ~а 0, с-и п., р-й підпер-, для під¬ 
пертя, зайнятий -ям, ~ач, (річ) підпора /-пер- 
тя/, пк підтримкбвий, підпірний + %, с* підіпрй- 
[підіпргігора]; ± поддерживающий; 
-йся/-ьій підпираний, підтрймув-, пк підпірнгій. 

ПОДПИСАНИЕ: по -ии підписавши; при -ии 
підписуючи; для -ия на підпис. 

ПОДПИСКА: по -ке (мати) як передплатник; 
агент по -ке пошйрювач передплати. 

ПОДПЙСЬІВАТЬ клйсти підпис, підпйсува-, 
І (кому) від-/, (газети) передплачу-; 
—й що підпйсує 0, зг-й підписати, підпйсувач, ф 
підписант, пк = %, ск підпишгі- [підпишй-за- 

всіх], 2. що передплачує, р-й передплатити, пе¬ 
редплатник, пк передплатний; -й что підпйса- 
під чим; -й вексель підпйса- на вбкселі; 
♦♦♦СЯ: актьі -аются кем, йкти підпйсує хто; 
-йся/-ьій 1. підтісуваний, у процесі підписан¬ 
ня, 2. передплачуваний; -я 1. зг-й підписатися + 
--Й1 2. передплатник, п* передплатнйй, зг-й пе- 
редплатйти; 
ПОДПИСАТЬСЯ: -шийся 1. підпйсаний, 0, 
2. перед-платник, 0; 
ПОДПИСАНО: п., и с плеч долбй підпгісано, 
і хай їм грець. 

ПОДПЙХИВАТЬ підпиха-, підштбвхува-, пха-, 
штовха-; 
—й що /мн хто/ підпиха 0, с-и п., р-й підіпха-, 
підпйхач, підштбвхув-, пк = %, ск підіпхнгі-; 
-ьш підштбвхуваний, підлих^-, пха-, пггбвха-. 

ПОДПЛЬЕВАТЬ підпливати /при-/; 
—Й/-БІЙ що /м" хто/ підпливй 0, с-и п„ р-й під- 
пливтгі, підплйваний, плавець, ск підпливй- [під- 
пливй-кров’ю]; -й крбвью залйваний /підплй-/ 
к., © спливаючи к., ск підпливгі-кров’ю. 

ПОДПОЛЗАТЬ підповзати, підлази-, підліза-; 
—Й/-БІЙ що /м“ хто/ підповза, с-и п., р-й підпов¬ 
зти, підпбвзаний, підповзеш., підлазько, пк під- 
лазішвий, ск підповзй- [підповзйгадом]. 

ПОДПбЛЬНЬІЙ нелегальний, (- Церкву) ката- 
кбмб-. 

ПОДПбЛЬЩИК ок підпілйф;. 
ПОДПбЧВЕННЬІЙ: -ая вода з зашкурна воді 
ПОДПОЯСЬШАТЬ підперізувати, переза-; 

—й що їм" хто/ підперізує, с-и п., р-й підпереза-, 
пк підперЄзчий, підперЄзливий + %; 
-йся/-ьій підперізуваний, перЄзаний; 
ПОДПОЯСАТЬСЯ: -вшийся підперезаний. 

ПОД ПРАВЛЯТЬ підправляти, ок підправлюва-; 
—йщо /мн хто/підправля 0, с-и п., з-й підправи-, 
пк підправчий + %, ск підправ- [підправслужба]; 
± правящий2; 
-йся/-ьій підправляний, підправлю-. 

ПОДПРЬІГИВАТЬ підстрйбувати, підскаку-, 
стрибати, плита-, гбца-, пф гоц(&); -ивая скбком; 

—й що їм" хто/ стриба 0, с-и п., р-й підскбчи-, © 
підстрйбуючи, о. з підстрибом, пк підскбчний, 
підстргібчий /-ливий/, ск підскоч- [підскбч-на- 
хату]; 
ПОДПРЬІГНУТЬ © вйскочити [сердце -нуло 
оЄрце мало не вйскочило]. 

ПОДПРЯГАТЬ підпрягати /при-/; 
—й що /м“ хто/ підпряга, с-и п., з-й підпрягти, 
підпрягач, пк підпряжний + %; 
-йся/-мй підпряганий, пк підпряжній. 

ПОДПУДРИВАТЬ підпудрювати, пудри-; 
—й що /м" хто/ підпудрює, с-и п., підпудрювач, 
пк = %, © підпудривши; 
-йся/-ьій підпудрюваний, пудре-. 
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ПОД ІЇ У СКАТЬ підпускати; не п. на пушеч- 
ньій вьістрел і близько не підпускати; 
~й що їм" хто/ підпуска 0, с-и п., зг-й підпустй-, 
ск підпусти- [підпустгішпилька], © підпускаюч- 
и; не -й на пушечньїй вьістрел що й близько 
не підпуска; -й шпильку ґедзь, ґедзюк, ск під- 
пустйшпилька; 
-ьій що його підпускають, підпусканий; 
ПОДІЇ УС‘1Й 1Ь: п. шпильку відважити соли, 
загну- карлкічку, ск відважсоли; 0. 

ПОДРАБАТЬІВАТЬ підробляти, ф. /підза-/; 
—й що !ми хто/ підзаробля 0, звиклий п., р-й під- 
зароби-, підробітчанин, ф. шабашник, пк шаба- 
шливий, ск підзаробгі- [підзаробйгріш]; 
-йся/-ьій під(за/рбблюваний, р. допрацьбву-; 
ПОДРАБОТАТЬ підзаробйти 0. 

ПОДРАЖАТЕЛЬНЬІЙ Р мавпувальний. 
ПОДРАЖАТЬ (кому) наслідувати /копіювй-, пе¬ 
респіву-, г. взоруватися на, з" мавпува-/ кого, 
ступа- в чий слід, (з глумом) пародіювй-, (умові) 
переймй- язика; п. кудахтанью приквбктува-; 
—й кому що /м“ хто/ наслідує кого 0, р-й скопію¬ 
вати, с-и насліду-, наслідувач, о. як наслідуван¬ 
ня, пк переспівливий- + %, ск ступай-в-чужий- 
слід [ступай-в-чужий-слід автор]; 
-ьій наслідуваний, уда-, копійб-, переспіву-, 
мавпо-, пародійб-, перейманий. 

ПОДРАЗДЕЛЙТЬ підрозділяти, діли- /поділя-/ 
(на групи/, клясифікувй-; 
—й що Ім“ хто/ поділя 0, с-и п., з-й склясифіку- 
ва-, зайнятий клясифікацією, пк подільний + %, 
ск ділгі- [діли-на-групи]; 
-йся/-ьій ділений /на г./, підрозділюва-, класи- 
фікбва-. 

ПОДРАЗУМЕВАТЬ мйги на увазі, ок дума- /ми¬ 
сли-/ (про/ [говорю леший, -йю Сталин кйжу 
дідько, думаю /мйслю/ Сталін]; 
—й що їм" хто/ має на увазі 0, звиклий мати на 
у., © маючи на у., думаючи (про); 
ПОДРАЗУМЕВАТЬСЯ: -ается фР тут ідеться 
про [-ается мОре т. і. про море]; 0; 
-йся/-ьій якгій мйємо /мають/ на увазі, про якгій 
дОмаємо /-ють/, де треба розуміти, де йдеться 
про, (зміст) зашифрований, висловле- /викла¬ 
де-/ алегорично; -я самі соббй самозрозумі¬ 
лий; -ьій (закон) неписаний. 

ПОДРАСТАТЬ підростати /з-, до-/, більша-, вби¬ 
ватися в пір’я; 
—й що !мИ хто/ підроста 0, с-и п., щораз старш¬ 
ий /мужні-, дорослі-/, убгіваний в пір’я, пк г. до- 
ростбвий, о. у рості, с* підрослі- [підростй-й- 
переростй-тата]; -ее поколінне молоде поколі¬ 
ння, г. дбріст, памолодь; 
ПОДРАСТЙ вбитись у літа 0. 

ПОДРЕЗАТЬ підрізувати, підтина-, різа-, та-; 
—й що /м" хто/ підрізує 0, с-и п., покликаний під- 

різа-, для підрізування, зайнятий -ям, підрізув- 
ач, втинач, пк т. підрізний + %, ск утни- [утнй- 
крила]; -й крьілья приборкувач (крил/, © вти¬ 
наючи крила; 
-йся/-мй, підрізуваний, підкраю-, пк підрізний; 
ПОДРЕЗАТЬ: п. крьілья приборкати (крила/. 

ПОДРИСОВЬШАТЬ підмальовувати, малюва-; 
—й що їм" хто/ підмальовує 0, звиклий п., р-й 
підмалюва-, пк підмальбвчий + %, ск підмалюй- 
[підмалюй-як-скажуть]; 
-йся/-ьій підмальовуваний, мальО-. 

ПОДРОБНОСТЬ ок деталь; до мельчайших по- 
дрббностей (звіт) додрібничкОвий. 

ПОДРОБНЬШ детальний, всебіч-, с. вичерп-; 
ПОДРОБНЕЙШИЙ найдокладніший, доьслад- 
нісінький, ок додрібничкОвий. 

ПОДРОСТОКз. виросток. 
ПОДРУБАТЬ підрубувати-, (шво) підрублю-; 

—й 1. що /м" хто/ підрубує 0, с-и п., р-й підру- 
бй-, для підрубу, зайнятий -ом, підрубувач, пк 
підрубчий + %, ск підрубай- [підрубай-під-кор- 
інь] 2. що підрублює, зайнятий підробленням, 
пк підрублю вальний; 
-йся/-ьій 1. підрубуваний, підтйна-, підтйна- 
тий, 2. підрОблю-, пк підрубнйй; 
ПОДРУБЙТЬ: -вший под корень © підтявши 
під корінь. 

ПОДРУБКА к. підруб, ти підроблення. 
ПО-ДРУГОМУ: п.-д. не вьійдет /не полОчится/ 
нема іншої ради. 

ПОДРУЛИВАТЬ підрОлювати, фР підчалю-; 
—й що ІлР хто/ підчіплює 0, с-и п., р-й підрулгі-; 
ПОДРУЛЙТЬ прикермувати 0. 

ПОДРУМЯНИВАТЬ підрум’янювати, рум’яни-; 
—й що ІмИ хто/ підрум’янює 0, з-й підрум’янити, 
пк підрум’йнливий + %; 
-йся/-ьій підрум’янюваний, к( підгнічу- /за-/. 

ПОДРУЧНОСТЬр. пОхват [річ для пОхвату]. 
ПОДРУЧНЬІЙ ок спомагавчий 
ПОДРЬІВ (основ) зрОшення, (престижу) дискре¬ 
дитація. 

ПОДРЬІВАТЬ підривати, (основи) підважу-, зрО- 
шу-; п. авторитет чей дискредитувати кого; 
ПОДРЬІВАТЬ(СЯ/ ок надсаджувати(ся/, уве- 
реджувати(ся/; 
—й 1. що ІмИ хто/ підрива 0, с-и п., з-й підірва-, 
для підриву, зайнятий -ом, підривнйк, руйнів-, 
диверсант, пк підргівчий, диверсійний, /силиІ ув- 
ередливий + %, ск підірвй- [підірвйоснови], 2. 
подкапьівающий; -й авторитет чей дискреди- 
таційний для кого, сР підірвгі-ім’я; 
-йся/-ьій 1. підважуваний, підрй-, висаджу- в 
повітря, надсаджу-, увереджу-, збавлю-, пк під¬ 
рившій, 2. подкапьіваемьій; 

ПОДРЙД1 ок дОговір, контракт. 
ПОДРЯД2 гР: все п. геть чйсто все. 
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ПОДРЯЖАТЬ ок контрактувати, договорю-; 
—й що /м" хто/ договорює 0, с-и к., покликаний 
договори-, підрядн[ч]ик, а. контрактор, пк підря¬ 
дний + %, ск договорй- [договоргі-на-Сибір]; 
-йся/-ьій найманий, договбрюв-, підряджув-, 
контрактову і. договірнйк; 
ПОДРЯДЙТЬ (крам /звідки/) спровадити 0. 

ПОДСАЖИВАТЬ підсаджувати; 
—й що /м" хто/ підсаджує 0, с-и п., р-й підсади-, 
пк підсадний /-ливий/ + %, ск підсадй- [підсадй- 
на-небо], © підсаджуючи; 
ПОДСАЖИВАТЬСЯ підсідати 0; 
-йся/-ьій підсаджуваний, пк підсадний. 

ПОДСАСЬІВАТЬ підсмоктувати, підсиса-; 
—й що підсмоктує 0, для підсмоктування, зай¬ 
нятий -ям, пк підсмбкчий + %; 
-йся/'-ьій, підсмоктуваний, підсйсаний. 

ПОДСАХАРИВАТЬ солодйти, підсолбджува-; 
—й що /м" хто/ підсолбджує 0, с-и с., р-й підсо- 
лодгі-, для підсолбдження, зайнятий -ям, підсо- 
лбджувач, солодар, пк підсолбдчий /-ливий/ + 
%, с* підсолодгі- [пісолодгіпігулка]; 
-йся/-ьій підсолоджуваний, підцукрю-. 

ПОДСВЕТКА ок підсвітка. 
ПОДСВЙСТЬІВАТЬ підсвйстувати, свиста-; 

—й що їм" хто/ підсвгістує, ЗВИКЛИЙ п., р-й під¬ 
свисти-, свистун, пк = %, ск підсвйсни-, ©; 
-бій підсвйстуваний. 

ПОДСЕКАТЬ підтинати, (рибу) підрізувати, 
(ліс) підрубу- /ви-/; 
--Й що їм" хто/ підгина 0, с-и п., р-й /з-й/ підтя-, 
підтгінач, пк підрубиш, підріз-, підгйн- + %; -й 
трал трал-підгйнач; 
-йся/-ьій підтгінаний, підрізув-, підрубув- /ви-/, 
пк підрубнйй, д. підтйнатий. 

ПОДСИЖИВАТЬ (кого) засідати /чатува-. чига-/ 
на кого, пристеріга- /ви-/ кого, (капостити) 
підсід/а- кого /підкпада- свиню, копй- яму/ кому; 
—й 1. що /м“ хто/ засіда на 0, с-и з., зм-й засіс-, 
пристерігай /ви-/, 2. що їм" хто/ підсідй 0, с-и 
~ати, з-й підсіс-, капосник, пк капосливий; 
-бій що його підсідають +, б'0 підсаджуваний. 

ПОДСКАЗКА о" підказка; по -ке душй (за) по¬ 
рухом душі, (писати) як на серце лягає. 

ПОДСКАЗЬІВАТЬ підказувати, суфлерува-, під- 
повіда-, (криком) підкрйкува-, (ідею) підцава-; 
—й що їм" хто/ підказує б, с-и п., р-й підказа-, 
підказувач, суфлер, пк підказчий /-ливий/ + %, 
с* підкажй- [підкажй-товариш]; 
-ЙСЯ/-БШ підказуваний, суфлербв-, підповід- 0. 

ПОДСКАКИВАТЬ підскакувати /при-/, скакі-, 
(у сідлі) вигуцува-; 
—й що їм" хто/ підскакує 0, с-и п., р-й підскбчи- 
/підскака-/, підскакувач, скак)ш, пк підскбчлив- 
ий, /танець/ підскбчний, /пульсІ стрибучий, ск 
підскбч- [підскбч-до-неба блазень]; 

-бій підскакуваний /при-/, вигуцу-. 
ПОДСЛАЩИВАНИЕ підсолбда. 
ПОДСЛАЩИВАТЬ солодйти, підсолбджува- /о-, 
при-/, о. маза- медом, п. ? присахарйнюва-; 
—й = подсахаривающий + пк підсолбдливий; 
ПОДСЛАСТЙТЬ засолодйти /під-/ 0. 

ПОДСЛЕДСТВЕННЬЕЙ ок піддбпитний. 
ПОДСЛУШИВАНИЕ ок підслухбвання, к. під¬ 
слухай/ 

ПОДСЛУШИВАТЬ підслухати, підслухбвува-; 
—й що /м" хто/ підслуха 0, звйклий п., р-й під- 
слуха-, підслухач, пк /апарат/ підслухбвий + 
%, ск підслухай- [підслухйй-апарат]; -й аппа- 
рат підслухачка; 
-йся/-ьій підслухуваний, підслухбву-. 

ПОДСМАТРИВАНИЕ ок підглядиш, пГ під¬ 
гляди. 

ПОДСМАТРИВАТЬ: --й/-ьш = подглядьіваю- 
ЩИЙ/-БІЙ. 

ПОДСМЙИВАТЬСЯ сміятися, /підсміппсува-, 
кепк/увати, смішки стрбї-, кпи-, з. підсміюва-/ з 
кого; 
-йся що їм" хто/ ~ує з кого 0, с-и к., р-й закпи- з, 
меткий на підсмішки, глузій, смішко, пк глузли¬ 
вий, посмішли-, /їдко/ глумли-, ск кепкуй- [кеп- 
куй-з-рідного-тата], ± шутящий. 

ПОДСОБЛЯТЬ помагати /підпо-, з. зало- кого/, 
пособля-; 
—й що їм" хто/ підпомага 0, с-и п., з-й помогтй, 
+ ПОДСОБНИК, пк спомагавчий, допомогбвий, 
для допомбги; 
-бій кем з поміччю /с° за сприяння/ кого, підпо- 
маганий ким. 

ПОДСОБНИК (під/помагач /за-, с-/, посббник. 
ПОДСОБНЬІЙ ок спомагавчий. 
ПОДСОВЬІВАТЬ підсувати, суну-, (дрюк під 
щось важке) підшиха-, пха-; 
—й що їм" хто/ підсува, с-и /мастак/ п., зг-й під¬ 
суну-, пк = %, ск ПІДС}ШЬ- [підсзінь-свиню-то- 
вариш], © підсуваючи; 
-йся/-ьій сунутий, підсуваний, підпиха- пха-. 

ПОДСОЕДИНЙТЬ е' підключати, г. залуча-; 
—й що їм" хто/ приєднує 0, с-и п., зг-й приєдна-, 
пк т. єднальний + %, ск підключи- [підюпочи- 
на-поміч-гурт]; 
-йся/-ьій приєднуваний /під-, з’-/, підключа-, 
залуча-. 

ПОДСОЗНАНИЕ ок підпам’ять. 
ПОДСПОРЬЕ підпертя, опертя, м" підпбри. 
ПОДСПУДНО с? підкилгімно 0; 
ПОДСПУДНЬІЙ с’' підкилймний, фР підзем-. 

ПОДСТАВЛЯТЬ підставляти /на-/, стави- під; 
—й що /м" хто/ підставля 0, с-и п., р-й підстави-, 
пк підставний + %, ск підстав- [підстав-другові- 
нбгу]; -й нбжку з-й /зумівши/ підстави- нбгу; 
-йся/-ьій підставляний /(мішок) на-/, підклада-, 
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стбвле- піід, пк підставній; 
ПОДСТАВИТЬ: п. ногу г. підкласти ногу. 

ПОДСТЕГИВАТЬ підстьобувати, підхльбсту-, 
підбатбжу-, підстіб/ати; 
~й 1. що /ж" хто/ підстьобує 0, звиклий п., р-й 
підбатбжи-, підстьббувач, пк гіідстьббчий /-лив- 
ий/ + %, ск підстьобуй-, підстьобни- [підстьоб- 
нгішкапа], 2. що підстіба-, с-и -іти, пк = %; 
-йся/-ьій 1. підстьобуваний, підхльбсту-, підба¬ 
тбжу-, 2. підстібаний, пк підстібний. 

ПОДСТЕРЕГАТЬ стерегтй, чатува- /засідб-, чиг- 
і-І на кого, вистеріга- /під-, при-, пантрува-/ ко¬ 
го, сиді- на чатах на кого; 
—й що /ж" хто/ чига на 0, с-и ч. на, наставлений 
підстерегти, підстерігбч, пк вистережливий, сто¬ 
рожкий, насторожений, о. на чатах, у збсідці, ск 
підстережй- [підстережй-здобич]; 
-ЙСЯ/-МЙ стережений, чатбва-, підстеріга- /ви-, 
при-/, пантрбва-. 

ПОДСТИЛАТЬ підстеляти, підстила-, стели-; 
—й що /ж" хто/ підстеля 0, с-и п., р-й підстели-, 
підстелювач, (під)стелій, ск підстели- [підсте- 
лгі-солома]; 
-йся/-ьій підстиланий, підстеля-, стбле-. 

ПОДСТИЛКА ок підклад, © устілка. 
ПОДСТРАИВАТЬ підбудбвувати /за-/, (каверзу) 
підстрбю-, <)/ брати на бога; 
—й що /ж" хто/ підбудбвує 0, с-и п., з-й підбуду- 
ва-, для підбудбви, зайнятий -ою, пк = %, ск під¬ 
будуй- +; -й каверзу товаришу ск підс^нь-сви- 
шб-товаришу; 
ПОДСТРОИТЬ (каверзу) підладнати; 0; п, ка¬ 
верзу підсуну- свинкі; 
-вший/ся/ 0; -я підбудбваний 0 —> -мй. 
♦♦♦СЯ м' перебирати струни, (пристава-) під¬ 
прягатися; п. под кого приподбблюва- кому, 
-йся/-ьій підбудовуваний, підмуров-, підшикб- 
в-, підлбджув-, настрбюв-; -я приєднув-, під- 
пряг-. 

ПОДСТРЕКАНИЕ, ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО 
ок намова, /під-/, к. кЗдження. 

ПОДСТРЕКАТЬ підбивати, підбурю-, під’юдж- 
у-, наущати, підштурхува-, підбехту-, накрз^чу-, 
піддавати охбти /підцрочки дава-/ кому; 
—й що їм" хто/ під’юджує 0, с-и н., р-й під’їб- 
ди-, підбурювач, підбехту- 0, пк підбурливий, 
під’юд-, підбурювальний + %, ск підбий- [-й на 
злолдеяние підбгій-на-злочин]; 
-бій підбурюваний, підохбчу-, під’юджу-, під¬ 
бехту-, підбгі-, піддрбчу-, підструнчу-, підштб- 
вху-, збуджу-. 

ПОДСТРИГАТЬ підстригати, стриг-, (кущі) під- 
чйкува-; 
—й що /ж" хто/ підстрига, с-и п., р-й підстрйг- 
зайнятий підстригом, стрижій, стригаль, пк під- 
стригальний + %; 

-йся/-ьій стрйжений, підстриганий. 
ПОДСТРОПЙЛЬНЬЕЙ (- дерево) під крокву. 
ПОДСТУПАТЬ підступати /при-/, підхбди-, (- 
сльози) навертатися, тйсну-; п. к глазбм напли¬ 
вати на бчі; п. к гбрлу підкбчуватися до горла; 
—й що /ж" хто/ підступа 0, с-и п., з-й підступгі-, 
на підході, (- сльози) підкбчуваний, готовий на¬ 
вернутися, О підступаючи; -й к гбрлу підкбчу¬ 
ваний до гбрла; 
ПОДСТУІШТЬ: -йли слезьі /комбк/ к гбрлу 
зібралося на сльози кому; 
ПОДСТУПАТЬСЯ підступатися, наближа- 0; 
-йся/-ьій навертаний, підкбчув-, наблгіжув-, тй- 
снутий. 

ПОДСУМОК вй набійниця. 
ПОДСУШИВАТЬ підсуш/увати, суши-; 

—й що /ж" хто/ ~ує, с-и п., р-й підсудні-, підсу- 
шувач, сушбр, (річ) сушарня /-арка/, пк = %, ск 
підсушгі- [підсушгі-машина]; 
-йся/-ьій підсушуваний, сушений; 
ПОДСУШЙТЬ (трохи) присуппіти /під-/. 

ПОДСЧЕТ: по -ту видно /вказалось/ з підраху¬ 
нку вйдно /випливає, вийшло/. 

ПОДСЧЙТЬІВАТЬ підрахбв/увати /об-, г. з-/; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, с-и о., зайнятий обрахунк¬ 
ом, рахівнйк, (річ) лічгіль-, п" лічіільний, підра- 
хбвчий /об-/, ск обрахуй- [обрахуй-апарат]; 
-йся/-ьій підрахбвуваний /об-, з-/, облічу-. 

ПОДСЬШАНИЕ к. підсип. 
ПОДСЬШАТЬСЯ підсипатися, (до кого) лата-, 
підсватува-, підверта-, підкбчува-, звива- в’ю¬ 
ном кбло кого; 
-йся підсипаний, (до кого) підсвату-, підкочу-, 
з-й /р-й/ підлататися, меткйй на забіги, ± заис- 
кивающий. 

ПОДТАИВАТЬ підтавати, тану-, братися водою; 
—й = таящий. 

ПОДТАЛКИВАТЬ пхати, попиха- /під-/, підтру- 
чува-, підштбвху-; п. к чему штовха- на що; 
—й що /ж" хто/ пха 0, зг-й попхнути, звйклий під- 
пиха- /по-/, підштовхувач, підлихайло, підпй- 
хач, пк ок попихацький, т. штовхальний + %, с" 
попхнй- [попхнйвоза], ± побуждающий; 
-йся/-ьій пханий, підпгіха- /по-/, підштбвхува-, 
підтручу-, ± побуждаемьій. 

ПОДТАСКИВАТЬ підтягйти, тягти, волоктгі; 
—й що /ж" хто/ підтята 0, з-й підтягти, звиклий 
підтята-, для підтяту, зайнятий -ом, /підітягач, 
пк = %, ск підтягай- [підтягнйсопля]; 
-йся/-ьій підтяганий, тягне-, волбче-. 

ПОДТАСОВКА ок підгасбвання. 
ПОДТАСОВЬІВАТЬ підтасовувати, тасува-, мі- 
шб-, підмішува-; 
—й що /ж" хто/ підтасбвує, звйклий /с-и/ п., з-й 
підтасува-, зайнятий підтасбванням, підтасбву- 
вач, пк = %, с" тас)ій- [тасуйкарти = картяр]; 



ПОДТАЧИВАТЬ 350 ПОДХОДЙТЬ 

-йся/-ьій підтасбву-, тасб-, підмішу-, мішаний. 
ПОДТАЧИВАТЬ підгострювати, підточу-, (кос- 
у) підмантачу-, гострити, (сили) підрив/а-; п. 
сили чьи о. підгриза- коріння чиє; 
—й 1. що /м" хто/ підгострює 0, с-и п., з-й підго¬ 
стри- підгбстрювач, п° гострій, пк = %, с* підго¬ 
стри- [підгостргіязик], 2. що підрива 0, с-и ~а- 
ти, з-й підірва-, підривач, пк = %, ск підірви-; -й 
сили підривач сил, ск підірвгісила; 
-йся/-ьій 1. підгострюваний, 2. підточу-, підргі-. 

ПОДТВЕРЖДАТЬ потверджувати /під-, с-/, фР 
свідчити, засвідчува-, (чим) підпира-, (ділом) 
підкріплюва-, (актом) задокументбву-; 
—й що /м“ хто/ потвфджує, с-и п., з-й потвер- 
ди-, свідок, потверджував /під-/, ок підтвердій, 
пк ствердний, ствфдливий /під-, по-/ + %, о. як 
потвердження /свідче-/, ск підіпри- [підіпри-до¬ 
каз]; -й необходимость /прйвильн-/ потвЄр- 
джувач потреби /правильности/; 
ПОДТВЕРДЙТЬ засвідчити 0, (актом.) задо- 
кументува-, окґ тк пф не дати збреха- [он мб- 
жет п. він не дасть з.]; 
-йся/-ьій ствЄрджзшаний /по-, під-/, засвідчу-, 
підкріплю-, задокументбву-, підпираний, 
-вшийся підтверджений /по-, с-/, засвідче-, під¬ 
пертий, 0. 

ПОДТЕКСТ О. подвійне ДНО. 

ПОДТРАВЛИВАТЬ труїти, підтруюва- /за-/, 
(шпигати) підштрйку-; 
—й 1. що !мн хто/ підтруює 0, с-и п., з-й затруї-, 
пк = %, 2. що /ж" хто/ під’к5джує 0, с-и п., з-й 
під’кіди-, пк під’їбдливий + %, с* підштрикни-; 
ПОДТРАВЙТЬ підтроюдити 0; 
-йся/-ьга 1. підтрзлюваний /за-, о-/, 2. підцькб- 
ву-, під’кіджу-, піддражню-, підштрйку-. 

ПОДТРУНИВАНЬЕ п° підсміх. 
ПОДТРУНИВАТЬ > ПОДШУЧИВАТЬ. 
ПОДТЬПСАТЬСЯ; ПОДОТКНУТЬСЯ пф піді¬ 
ткнись, підіткнешся, підіткнеться; 
-вшийся підтиканий, підіткнутий. 

ПОДТЙГИВАТЬ підтягати, (не іно підпругу) під- 
пружува- /дк підпряжи-/, ± ПОДТАСКИВАТЬ; 
—й що /м“ хто/ підтята +, с-и п., зм-й підтягну-, 
/під)тягач, пк підпружний, підпрзжливий, ск 
підтягни- [підтягагіпузо]; 
ПОДТЯГИВАТЬСЯ п. виструнчуватися, наб¬ 
ирати брбвого вигляду, гі° бра- себе в руки; 
-йся/-ьій підтяганий, підпружу-; -я виструнчу-; 
ПОДТЯНУТЬСЯ п. стати підтягнутим, вист¬ 
рунчитися 0; -нйсь! підтягайсь! 
-вший/ся/ 0; -йся підтягнутий, вйструнчений, 
з брбвим вйглядом. 

ПОДО^МЬЮАТЬ мати думку, дума- собі, немй, 
нема, й подумати; 
—й що думає собі 0, пбйнятий думкою, © 
мавши думку; 

ПОДУМАТЬ: п. тблько! подумати!, тільки 
подумай/теД фР ти скажгі!, це ж трЄба!; кто бьі 
мог п.? хто б сказав?; -ав г. по надумі; -аешь іР 
велйке діло!, фР теж мені [-аешь, герой т. м. 
гербй]; ти -ай! ти скажгі!. 

ПО-ДУРАЦКИ з дзрнбго дгіва. 
ПОД5^ СЬКИВ АТЬ підтроюджувати, підцьков-; 

—й = подтравливающий. 
ПОДУЧИВАТЬ підучувати, (учня) підтята-: 

—й 1. що !мн хто/ під/чує, с-и п., з-й /поклгіка-/ 
підучгі-, репетгітор, с* підучгі- [підучгі-сам-се- 
бе], 2. подговаривающий; 
-йся/-мй 1. підсуваний, підтята-, 2. підмбвля-; 
ПОДУЧЙТЬСЯ фР умитися [пусть он -ится 
хай він-ється]. 

ПОДУШЕЧНЬІЙ: -ая наволочка к. пбшивка. 
ПОДУШКА пРИ пбдушка, еР подущгіна; 
ПОДУШЕЧКА о*подущгінка. 
ПОДХАЛИМ ок підхлібних. 
ПОДХАЛЙМИСТО по-підлабузницьки, гнуч- 
кошгійо. 

ПОДХАЛИМСКИЙ ок стоцілувальний. 
ПОДХАЛЙМНИЧАТЬ: —й = подлизьівающи- 
йся. 

ПОДХВАТЬШАТЬ підхоплювати, хапа-; 
—й що ІлР хто/ підхбплює, с-и П., 3-Й ПІДХОПЙ-, 
підхбплювач, хапкб, пк хапучий, підхбп- /-лив- 
ий/ + %, с* підхопгі- [підхопгі-м’яч], © підхопгі- 
вши, на пбхваті; 
♦♦♦СЯ підхбплюватися, підскакувати; 
-йся/-ьій підхоплюваний, пк підхопнгій, підхва- 
тнгій; -я ± нодскакивающий; 
ПОДХВАТЙТЬ (на ноги) зіп’ястися, зірва- 0; 
-вший/ся/ 0; -я зіпнутий /зіп’ятий/ /на ноги) 0. 

ПОДХИХЙКИВАНЬЕ ок підсміхи, підмішки. 
ПОДХЛЕСТЬІВАТЬ підхвгіськувати, підстьбб-; 

—й що /мн хто/ підстьобує 0, с-и п., р-й підстьоб¬ 
ну., пк = %, ск стьобнгі- [стьобнгішкапа]; 
-йся/-мй підстьобуваний, підхльбстув-, стьбб-. 

ПОДХС)Д (до людей) ключ, ставлення, уміння 
повбдитися з ким, фР іфитЄрій [классовьій п. 
класовий к.], мірка [индивидуальньїй п. інди¬ 
відуальна м.]; п. к чему трактування чого, пбг- 
лад на що; умЄльій п. к уміння підійтй до. 

ПОДХОДЙТЬ підхбд/ити /над-, при-/, підступа-, 
/при-/, (- ім’я) пристава-, (- ключ) прихбдитися, 
годгі-, (для чого) надава-, (- годину) добігати 
[восьма добігає], (одяг) пасувб-, лйчи-; п. к ко- 
нцу добіга- кінця, приступа- до к.; н. под что 
[н. пробу] відповіді- чому [н. пробі]; -ит как 
нельзя' лучше як вродгілося; 
—й що /м“ хто/ ~ИТЬ 0, С-И П., 3-Й підійтй, пк під- 
хбжий, годящий, придатний, вигід-, прийнят-, 
можлгівий, відповідний, слуш-, задовіль-, при¬ 
гожий, присталий, б на підхбді, е" хіба ж такгій, 
кудй твоє діло; наибблее -й найвідповідніший; 
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ПОДОЙТЙ жґ приступити (ся), (раптом) під¬ 
скачи-, (до лиця) пристати; 0; 
ПОДХОДЯЩИЙ = подходящий. 

ПОДЦВЙЧИВАТЬ підкрашувати, підбарвл/ю-; 
—й що їм" хто/ ~ює 0, с-и п., з-й підбарви-, підба- 
рвшовач, для підбарвлення, зайнятий -ям, пк = % 
-йся/-ьій ~юваний, підфарббву-, підкрашу-. 

П ОД ЦЕ ПЛЯТЬ підчіплювати, підхбпло-, чіпля-; 
--Й що /м" хто/ підчіпля 0, с-и п., з-й підчепи-, 
підчіплювач, пк підчіпчий /-ливий/ + %, ск під¬ 
чепи- [-й всякую дрянь підчепгі-абищо]; 
-йся/-ьій підчіплюваний /при-/, підхоплю-, під¬ 
цуплю-, ик підчіпшш /при-/; 
ПОДЦЕПЙТЬ (кого де/ запопасти; 0; п. что 
набіг- чого [п. лкіес н. пранців]; п. на крючок 
загачи-. 

ПОДЧЕРКИВАТЬ підкрбсл/ювати, п. наголбшу- 
на чому, (риси) окреслю-, увиразню-; 
—й що /ж" хто/ ~ює 0, с-и н. на, з-й наголоси- на, 
звгішшй п., підкреслювач /о-/, увиразню-, о. для 
підкреслення [штрих, -й значение /роль/ 
пггрих д. п. ваги /ролі/], пк = %, © ~юючи; 
-йся/-ьш ~юваний /о-/, наголошу-, увиразню-; 
ПОДЧЕРКНУТЬ ок вйопуклити 0; 
ПОДЧЕРКНУТИЙ увиразнений 0. 

ПОДЧИНЕНИЕ зверхність [в п. під з.]; с -ием 
их кому © підпорядкувавши їх кому. 

ПОДЧИНЙТЬ скор/яти /під-/, бра- в шбри, (що 
чому) підлорядкбвува-, узалежню- що від чого, г° 

підряджу-, підряджати; 
—й що їм" хто/ ~я 0, с-и с., з-й підкори-, для 
підпорядкування, зайнятий -ям, підпорядник, 
п" підрядний + %, с" скори- [-ий судьбу скорй- 
собі-долю], ± покоряющий; 
♦♦♦СЯ (приписам) виконувати що, не відхиля¬ 
тися від /слуха-/ чого; не п. протгіви-, огані-; 
-йся підпорядковуваний, підряджу-, підкбрю- 
/с-/, пк підлеглий, залежний, підряд-, підвлід- [-я 
царю п. цареві], о. покірноголбвий, ± завися- 
щий; -я дблгу слуга обов’язку; -я обстогітель- 
ствам раб обставин; 
ПОДЧИНЙТЬ: пблностью п. себе ф. тримати 
в кулаці; 0; 
ПОДЧИНЕННМЙ підкомандний 0, (не іно га) 
підряд-, ж. підкаблуч-. 

ПОДЧИСТУЮ під мітлу, все до крйхти, геть 
чисто все. 

ПОДЧИЩАТЬ підчи/щати, (писане) підскріба-; 
--й що їм" хто/ ~ща, с-и п., р-й ~сти-, для ~стки, 
зайнятий -кою, -щувач 0, пк = %, ск підчисть-; 
-ЙСЯ/-МЙ підчшцуваний, підскрібаний. 

ПОДШИВАТЬ підшивати, пліти; 
—й що їм" хто/ підошві, с-и п., з-й підшй-, зайня¬ 
тий підшиттям, підшивальник, підшивач, швач 
/-ка/, пк = %, ск підшйй- [підший-кобилі-хвіст]; 
-йся/-ьш підшиваний, п" підшивний. 

ПОДШЙПНИК підчіпник, вальнгіця; шарико¬ 
вий п. кульковий п., кулькова в. 

ПОДШУЧИВАТЬ жартувати, кепкува-, підсмі¬ 
юватися, підсміха-, сміппси строїти; 
—й що жартує з кого 0, + подсмеивающийся; 
ПОДШУТИТЬ: п. над кем зажартувати /зак- 
пй-/ з кого. 

ПОДЬЕЗЖАТЬ під’їжджати /над-/, під’їзди-, 
/над-/, п. листом стелитися, підшива-, лат і-; 
—й 1. що їм" хто/ під’їздйть 0, с-и п., р-й під’їх- 
а-, під’їжджанин, с* під’їзди-, о. на під’їзді, 2. 
подсьшающийся; 
ПОДЬЕХАТЬ під’їхати 0, п. підійти [хитро п. 
к кому хитро п. кого]. 

ПОДЬЙМ (рано) вставання, в" рання зоря, (І) 
вставай!, (дороги) вгісмик, (на гору) узвіз, марш 
/рух, схід/ угору, (душевний) злет, пригонів енер¬ 
гії, с” злет [п. в склепку злет дужкою]; легк¬ 
ий /тяжельїй/ на п. легкий /важкий/ на підмову. 

ПОДЬЕМНЬІЙ під’ємний, (гвинт літака) стар¬ 
товий, (міст) (ро/звіднйй, г. стята-; п. механ- 
йзм /сооружбние/ підойма; -ое посббие кошти 
на переїзд; -ме (гроші) подорожні. 

ПОДЬІГРЬІВАТЬ підігравати, л/ приграва-: 
—й що /ж" хто/ приграє 0, покликаний підігра- 
ти, с-и /мастак/ приграва-, пригравач /піді-/; 
-ьій підігріваний /при-/; 
ПОДЬІГРЬЮАТЬСЯ приподбблюватися кому/ 
до кого; 
-йся 1. поддельївающийся, 2. подольщающи-. 

ПОДЬІСКИВАТЬ підшукувати /ви-, на-/, щука-; 
—й що їм" хто/ підшукує 0, с-и п., р-й нашука-, 
зайнятий пошуком, шукач, пошукбвець; 
-йся/-нй підшукуваний /ви-, на-/; 
ПОДЬІСКАТЬ ок піднайтгі 0, (місце) нагледі-, 
натрапи- собі. 

ПОДЬІТОЖИВАНИЕ підсумбвання. 
ПОДЬІТбЖИВАТЬ підсумовувати, підбива- під¬ 
сумки, підводи- риску; 
—й що їм" хто/ підсумовує 0, с-и п., з-й підсуму- 
ві-, зайнятий підсумбванням, підбивач підсумк¬ 
ів, пк підсумковий, с" підсумуй- [підсумУй-успі- 
хи]; 
-йся/-ьій підсумовуваний; 
ПОДЬІТОЖИТЬ підвестгі риску 0, (думки) о. 
змота- на клубОк; п. окончательно (не рахун¬ 
ок) г. вгілагоди- до кінця. 

ПОЕДАТЬ їсти, поїда- /вЙ-/, пожира-; п. глаза- 
ми ок свердли- очима; 
—й = едя'щий + що їм" хто/ поїда, поїдач, пк ок 
поїдальний; -й гл азами готовий з’їсти очйма. 

ПОЕЖИВАТЬСЯ ок знай /раз-у-раз/ кулитися; 
-йся зм-й /с-и/ (раз-у-раз/ к. 
ПС)ЕЗД: п. дальнего следоваиия пОтяг /пОїзд/ 
далекого сполучення, п°експрес. 

ПОЕЗДКА фУ їзді, дорОга [в -ке в -Озі]. 
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ПОЖАЛУЙ зрештою, чогб доброго, грішним ді¬ 
лом, коли хбчете, ок чи не [п., лучше всех чи 
не краще за всіх], хіба, аж [п., уже в четверг у- 
же х. в /аж у/ четвер], десь [п., діже д. навіть], 
гляді /дивись/ [он, п., все сьест він, гляди, все 
з’їсть]. 

ПОЖАЛУ ЙСТА ок /уклінно/ прошу/-симо/, зро¬ 
би /-іть/ добрість /ласку, милість, послугу/, КОЛІЇ 
твоя /Ваша/ ліска, фР на милість [скажи, п. 
скажгі на м.], з ліски своєї [укажііте, п. вкажіть 
з л. с.], о. не в службу, а в дружбу, (до хати) 
ласківо просимо, ж" будьте ласківі, ф. будь ла¬ 
сочка, ф'р на ласку [спой, п. заспівій, на л.]; 
скажйте п, Р (= подумаєш) скажіте на мгілість. 

ПОЖАР: как на п. як на ґвалт; нищему п. не 
стрішен голий дбщу не боїться. 
ПОЖАРНЬШ: в -ом порідке спішним порядком. 
ПОЖАРИЩЕ (місце) погорйджа, паленгісько. 
ПОЖАТИЕ (рук) ручкання, рукостиска-, стиск, 

(плечей) знизування, здвига-, стискі-. 
ПОЖЕРТВОВАІШЕ ок дар, даток. 
ПОЖЙЗНЕННО до смерти, на весь вік, досмертно; 
ПОЖЙЗНЕННЬШ досмертний, довіч-. 

ПОЖИЛО Й (вік) передпенсійний; 
ПОЖИЛЬІЕ г. старгіня. 

ПОЖИМАТЬ (руку) тиснути, потгіскува- /-іти/, 
(плечима) знізува-, низі-, стискі-, здвигі-; 
—й що /м" хто/ стискі 0, с-и с., р-й стисну-, -й 
плечами ск стискай-плечима; -й руку ск стис- 
кій-руку; 
-йся/-ьій потискуваний /с-/; -я (з холоду) = по- 
еживающийся. 

ПОЖИНАТЬ жіти, пожині-; 
—й що /м" хто/ пожина 0, с-и п., р-й пожі-, © 
пожинаючи; -й ла'врьі /плодьі/ звиклий пожи¬ 
нати лаври /плоди/, ск пожиній-лаври /-плоди/; 
-й славу пещений /голублений/ слівою. 

ПОЖИРАТЬ зжиріти/по-/, поїді-, жер-, в. лбпа-, 
лита-, тріска-, (не їжу) потайні-; 
—й що /мн. хто/ жере 0, с-и ж., з-й пожер-, пожи- 
річ, жерун, пк жерУщий, поглину-, лісий на, ск 
-жер, [-й книги книгожф], -жірний [-й время 
часожерний], © пожираючи; -й глазами = пое- 
дающий г.. 
ПОЖИРНЕЙ пк гаідшенький, ир щоб жирніш. 
ПОЗАПРОШЛОГбДНИЙ г. передторішній. 
ПОЗАГІРОШЛЬІЙ ок передостіннш. 
ПОЗВАНИВАТЬ немі, немі, й дзйнькнути, фР 
дзенькати, /- дзвони) підтеленькувати; 
—й що дзенькіє 0, роздзеньканий, © дзенькаю¬ 
чи, немі, немі, й дзеньк/не/. 

ПОЗВОЛЕНО дозвблено, вільно. 
ПОЗВОЛЕНЬЕ: с -нья сказать ок за перепро¬ 
шенням, перепрбшую на слові. 

ПОЗВОЛЙТЕЛЬНО (спитати) вільно. 
ПОЗВОЛЯТЬ дозволяти, допускі- /по-/, даві- до¬ 

звіл, не забороні-, скасбвува- заборбну /віто/; 
п. что д. дозволі- на що; п. лишнее переступа- 
межУ; п. себі лйшнее дозволі- собі забагато; 
—й що /лР хто/ дозволі 0, зг-й д., негод- заборо¬ 
ні-, © даючі дозвіл; -й себе нездіт- стрйма- 
себЄ; 
-йся/-ьій дозвблений, не заборбне-, узакбне-, 
передбіче- закбном, пк закбн-, легіль-, пк доз¬ 
воленний; 
ПОЗВОЛИТЬ: -лю себе хай мені буде вільно; 
-льте узніть я хтів би знати; -льте спросить 
в0” запитію я вас; как же я мог п. себе смея- 
ться? де ж би я сміівся?; как же он мог п. себ- 
Є ехать последпим? де ж би він їхав остійній?. 

ПОЗВЯКИВАТЬ побрізкувати, о. немі, нема, й 
брізну-, (- дзвони) підтелінькува-; 
—й що побрязкує 0, © побрізкуючи. 

ПОЗДНИЙ: -ему гбстю глодать кости хто піз¬ 
но хбдить, той сам собі шкодить; 
пбздно О. у СВИНЯЧІ ГОЛОСИ. 

ПОЗ ДРАВШЕЛЬНЬІЙ г. ґратуляційний. 
ПОЗДРАВЛЯТЬ вітіти, поздоровлі-, г. здорові¬ 
ти; с чем и -ляю! з чим і вітію!; 
—й що /лР хто/ вітіє, звиклий в., р-й поздорбви-, 
поздорбвник, пк поздоровний, вітільний, г. іра- 
туляцій-, о. з вітінням /поздорбвлен-/ на устіх; 
-йся/-ьій здорбвлений, поздорбвлюва-, віншб-, 
ґратульб-, привітаний. 

ПОЗЕМЕ ЛЬНЬІЙ (податок) лановій. 
ПОЗЖЕ: не п. двух /часбв/ до другої /години/. 
ПОЗИТИВНИЙ гожий, не негатів-, найкріщий, 
путі-, дббрим-дббрий, гідний, гір-, здалий, ('док¬ 
ладний, путній, гаріздний; (не лише м.) додат¬ 
ній; (вислід) важлйвий, важній, знач-, Успіш-, 
добрий; (- дії) сприітливий, нешкідлй-, добрбм 
огрітий; (факт) привібли-, світлий, з-й привіби- 
ти, дорЄч-, /по/біжа-, кбрис-; (відгук) схваль-, 
прихиль-; (відпис) такій, як треба /хотів/, не за¬ 
переч-, догід-, побліж-; © симпатйч-, порід-, прі- 
вед-, безгріш-, принід-; -ная настрбенность 
світла настроєвість; змбции -ньіе н негатив- 
ньіе емоції світлі /добрі/ та недобрі /гожі та не¬ 
гожі/; & сто»; ± ПОЛОЖИТЕЛЬНЬІЙ. 

ПОЗИТЙВЬІ мн плюсі, фР гаразді. 
ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ (кого) обирати позйцію 
кому [п. себі как атейста о. собі п. атеїста]; 
(себя) представліти себе. 

ПОЗЙЦИЯ (ставлення) г. настанова, постіва 
ПО-ЗМЕЙНОМУ ок гадюкувіто. 
ПОЗНАВАНИЕ ок пізнаття. 
ПОЗНАВАТЬ /с/пізнавіти /ді- за-/, о. осягі- /рб- 
зумом/, (таємниці) розкриві-; 

—й що /мИ хто/ пізнає 0, с-и п., з-й пізні-, для піз¬ 
нанні, зійнітий -ім, пізнавіч, пізнавіць, пк піз¬ 
навальний, рк пізнівчий, ск пізній- [пізній-сам- 
себе], © пізнаючі; -й та'йньї прнрбдьі відкрив- 
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ач таємнгіць природи; -й радость (жизни) з-й 
пізня- радість (життя), ср пізнай-радість-життя, 
© пізнаючи р. (ж.)-, -й себя' зайнятий самопіз¬ 
нанням, <Р пізнай-сам-себе; 
-йся/-ьій ^пізнаваний, дізнй-, розкрй-, осяга¬ 
ний розумом, пк шзн(ав)анний; 
ПОЗНАТЬ: п. (все) ргідости жгізни (добре) 
попожити на світі. 

ПОЗНАНИЕ ок осйгнення, пізнаття. 
ПОЗОЛОТА п° обзолбта. 
ПОЗОР ок стидовище. 
ПОЗОРИТЬ ганьбити, паплюяси-, неслави-, ше- 
льмува-, демонізува-, знеславлю-, з. публічити, 
о. обклада- болотом, вводи- в славу; 
—й що їм" хто/ ганьбить 0, с-и г., готовий ви¬ 
ганьби-, спевнений ганьби до, з ганьбою на ус¬ 
тах, ганьбйтель, знеславлювач, паплюжник, пк 
ганебний для кого, паплюжливий, ганьблгі-, фр 
безславний, <Р ганьби- [ганьби-сам-себе]; 
ОПОЗ ОРИТЬ ввести в славу, виганьби- 0; 
ПОЗОРИТЬСЯ ганьбитися 0, піддавати себе 
ганьбі, віддава- себе на глум, набиратися соро¬ 
му, (ставати посміхом) осмішнюва-; 
-йся знеславлюваний, підда- ганьбі, зг-й відда¬ 
ти себе на глум. 

ПОЗОРНЬШ (- смерть) собачий; -ное поведб- 
ние стидовище. 

ПОЗУМЕНТ о* пбзлітка, позлбтиця. 
ПОЗЬІВ гРн позив; п. на рвбту потяг блювати. 
ПОЗЬІВНОЙ: п. сигнал виклик; -ньіе виклики. 
ПОЙГРЬІВАТЬ часом грати; п. в картйшки тро¬ 
хи бавитися у карти. 
ПОИМ£ННЬІЙ: п. список поіменних. 
ПОЙМКА ок затримка, арешт, захоплення. 
ПОИСК (руд) розвідка; после дблгих -ов по до¬ 
вгому шуканні. 

ПОИТЬ напувати, (молоком) випбюва-; 
НА»»»: н. до чбртиков залити вином аж по о'чі; 
напаивающий що їм" хто/ напува 0, с-и н., з-й 
/р-й/ напої-, пк напувальний, © напувавши. 
ПОЙМА з. пбліг. 
ПОЙМАТЬ дк спіймати /в-/, заловй- /в-, з-/, ж. 
вхопй- за хвіст; п. Бога за бороду гі° пійма- ві¬ 
тер у вітргіла; п. на крючбк заггічи-; п. на охбте 
вполювй-; п. с поличним /на мбсте престу- 
пления/ запопас- на гарячому, зловй- за руку; 
на мякйну не поймйешь на макуху не купиш; 
♦♦♦СЯ злипатися 0, о. попасти на гачок; 
-вшийся (Упійманий, злбвле-, злапа-; 
ПОЙМАННЬІЙ залбвлений 0. 

ПОКА фр ще й досі [п. нет ще й д. нема]; п.! (до 
побачення) тим часом!; & р. покіль; п.... не аж 
[Зто тнулось дблго п. кбе-ктб сам не отко- 
лблся це тяглбся довго, аж дехто сам відколов¬ 
ся]; до тех пор, п. аж поки; до тех пор, п. не аж 
[ждал до т. пор, п. не увйдел чекав, аж побач¬ 

ив]; п. светло' завидна; п. сердце бьется поки 
душа в тілі; п. темно зйтемна; п. гром не гргі- 
нет, мужик не перекрестится пбки ірім не 
вдарить, Іван не перехреститься. 

ПОКАЗАНИЕ п. к чему © доцільність чого; 
ПОКАЗАННЯ свідчення, зізнавйння, (прилад¬ 
ів) пбкази; лбжньїе п. кривосвідчення; свидете- 
льские п. свідчення (свідків,); п. сторбн свід¬ 
чення сторін. 

ПОКАЗАТЕЛЬНЬІЙ (факт) показовий, симп¬ 
томатичний, знамен-, промовистий. 

ПОКАЗУШНЬІЙ ок вітрйнний. 
ПОКАЗЬІВАТЬ показувати, (ви)явля-, демонст- 
рува-, (в суді) свідчи-, зізнава-, дава- свідчення, 
(пальцем) вказува-, ф. тгіця-, (кігті) випина-, ви¬ 
пуски-; п. кукйш /шиш, фгігу/ крупі- /сучгі-, 
сука-/ дулі; п. нос наставля- носа; 
—й що /мн хто/ показує 0, с-и п., р-й показа-, зай¬ 
нятий показом, демонстратор, (індекс) покажч¬ 
ик, (в суді) свідок, пк Ікому1 вказівнйй для кого, 
(важлгівий) для показу, ск покажгі-, ± указьіва- 
ющий; -й зуби /кбгтн/ и. вйшкіривши зуби /на¬ 
готовив- пазурі/; -й кукйш в карміне відваж¬ 
ний на дулю в кишені, <Р покажгі-дулю-в-кишб- 
ні; -й нос з наставленим нбсом; -й пальцем 
звйкпий тгіця- пальцем; -й пример з-й бу- за 
пргіклад; -й роль що показує роль; -й себя р-й 
показа- себе; -й спйну 1. звгіюіий ♦ спгіну,2. з-й 
накива- п’ятами; -й спйну врагу покажгі-спи- 
ну-ворогу; 
ПОКАЗАТЬ: п. кузькину мать показати, де 
козам роги правлять; п. спйну накивгі- п’ятами; 
п. фгігу скрутгі- дулю; не п. вгіда бком /вус-, 
бровою/ не повести, волосом не двгігну-, знаку 
не подгі-; 
♦♦♦СЯ жР казатися [не -айся никому не ка- 
жгісь нікому]; п. на глазгі наверта- на очі; не п. 
не показувати очей, не об’являтися, фР захова- 
[пусть не -ается с чем хай -ється з чим]; 
-йся/-ий показуваний, демонстрб-, виявлю-, 
свідчений 0; -я звгікпий з’являтися; -я на глаза 
р-й наверну- на очі; -ьій показнгій; 
ПОКАЗАТЬСЯ (раптом) вгігулькнути, (- сощ- 
е) прогляну-, (на обрії) забоввані-; п. вдали за- 
маячі-, зарисуватися; п. людям вгійти на лкіди; 
-вший/ся) б; -я вдали замаячілий, забовван-, 0. 

ПОКАЛЬІВАТЬ нема, нема, й кольнути; 
—й що нема, нема й кольнб, пк докучливий. 

ПОКАТЬІВАТЬ; ПОКАТЙТЬ: хоть шарбм -тгі 
хоч м’ячем котгі, (гігісто/ хоч покотгісь; 
♦♦♦СЯ: п. сб смеху реготати до впаду, ляга- 
від сміху;^ 
ПОКАТЙТЬСЯ: п. сб смеху розреготатися до 
впаду, обрегота- [-ишься сб с. обрегбчешся]; 
-йся сб с. розрегбчений /розсмія-/ до впаду, 
(мало не) простертий від сміху, ± катающнй- 
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ся со с. 
ПОКАТЬІЙ ок схбдистий, розкбтис-, скбтис-. 
ПОКАЧИВАТЬ (стегнами) хиляти, погбйдува-; 

—й що Імн хто/ погойдує 0, звиклий п., пк = %, 
с" гойдай- [гойдайголова], © похйтуючи; 
♦♦♦СЯ хилятися, вигбйдува- /по-/, похйту-; 
-йся/-мй погбйдуваний, похйтув- /ви-/, гбйд-, 
хйг-, колис-; пк хи/щ/ткйй; -я от усталости 
хиткий, як лозйна, від утоми. 

ПОКАШЛИВАТЬ кахикати, покахгікува-; 
—й що їм" хто/ покахикує 0, © з легкйм кбш- 
лем, знай кахи та кахи. 

ПОКАЯННЕ ок спокута. 
ПОКАЯННО ок спровйнено; 
ПОКАЯННИЙ /с/покутній, ок покаяльний, 
спровгіне-. 

ПОКИДАТЬ кйдати, покида-, /за^лиша-, з. опус- 
ка-; не п. кого (- тугу +) не попуска-; не -ает 
мьісль не йде з голови думка, не йде /не схо¬ 
дить/ з думки що; не -бет мьісль кого о чем не 
йде з голови /думки/ кому що; 
—й що кгіда 0, с-и п., зм-й /мавши намір/ поки¬ 
ну-, незгод- лишитися, © кидаючи; -й на нрои- 
звбл судьбьі рішений /мавши намір/ кйнути 
напризволяще; 
-ьій киданий, залгіша-, що його залишають; 
ПОКЙНУТЬ (залишити що) відбігти чого; п. 
на произвбл судьбьі кину- напризволяще. 

ПОКЛАДАТЬ покладати, класти; 
—й = кладущий; не -й рук невтомний, с" не- 
покладай-рук [непокладай-рук-миряни], © не 
докладаючи р. 

ПОКЛАДИСТЬІЙ зкґ солідний; & покладливе- 
нький. 

ПОКЛАДКА ви кладення. 
ПОКЛЕВЬІВАТЬ: п. носом покунювати. 
ПОКЛОН: на п. (іти) з поклбном. 
ПОКЛОННИК фР щирий друг; страстньш п. 
ентузіяст. 

ПОКЛОНЯТЬСЯ (кому) поклонитися /в-/, схиля- 
перед ким, боготворити /божествй-, ма- за Бб- 
га/ кого; 
-йся що /мн хто/ боготворить 0, с-и б., готовий 
мй- за Б., шанувальник [-я таланту ш. талан¬ 
ту]; -я идолам ідолянин; -я Ббгу боговірний, 
богопоклбнний; 
поклонйться о. вдарити поклбна, схгіли- 
гблову перед ким 0. 

ПОКОВОЧНИЙ ок кувйльний. 
ПОКОВЬІРЯННЬШ (віспою) подбвбаний. 
ПОКРИТЬСЯ покоїтися, перебувати в стані спо¬ 
кою, спочивй-, и6лежа-, спиратися, базува-; 
-йся 1. що /лі" хто/ спочива 0, р-й спочй-, упоко¬ 
єний, покпика- на спочинок, небіжчик, покійн-, 
пк нерухбмий, спокійний, о. на покбї, ф‘ у стйні 
спбкою, 2. базбваний, грунтб-; -я вечньїм сном 

на вічному спочинку; -щаяся пбчка упокоєна 
брунька; -щееся тело ф' тіло у стані спбкою. 

ПОКбЙ: приемньш п. приймальня; п. нам тб- 
лько снится нам спокій тільки снйться. 
ПОКОЛЙНИЕ: из -ия в п. з роду в рід; молодбе 
п. фР молоді гблови, г. дбріст. 

ПОКОРЕНИЕ ок упокорення. 
ПОКОРИТЕЛЬ: п. (дамских,) сердбц палгівода 
дамських сердець, завойовник /здобувець/ сер¬ 
дець, спокусйтель дам, знавець стежок у гречк- 
у, жінбчий подарунок, ск покорй-дамські-серця. 

ПОКОРНО; ПОКОРНЕЙШЕ (дякувати) крас- 
ненько, красно, (просити) уклінно. 
ПОКбРНМЙ ок неремстгівий, смиренний, слу- 
хня-, п. шовковий, (слуга) уклінний, (- річку) у- 
покбре-. 

ПОКОРНОСТЬ ок покора, п° упокбра. 
ПОКОРОЧЕ пк корбтшенький, пР щоб коротше. 
ПОКОРЯТЬ скоряти/під-, упо-/, коргі-, підхиля-, 
неволи-, бра- під свою руку, поневблюва-, уярм¬ 
лю-, (нарід) ставити на коліна, (серця) здобува-, 
зачарбвува-, (природу) скоря-; ± СМИРЯТЬ; 
—й 1. що їм" хто/ кбрить 0, с-и к., з-й скорй-, по¬ 
коритель, (простір) перембжець чого, фР здо¬ 
бувець [-Й сердца дам з. думських сердець, по¬ 
корй-дамські-серця], пк= %, 2. що здобува сер- 
цй 0, пк —> чарующий2; 
ПОКОРЙТЬ (світ) підбйти 0; п. кого забрати 
владу над ким [хто над ким забере владу]; 
-йся/-ьій 1. корений, скбрюва- /під-/, 2. полоне-, 
заполбнюва-, зачарбвува-; -я Зм-й скоритися, пк 
підкбристий, покірливий, покірноголб-; 
ПОКОРЙТЬСЯ: п. /своей/ судьбе покірно не- 
стй (свій) хрест; 
-вшийся упокбрений 0, 0; 
ПОКОРЕННЬШ (нарід) п° підбитий 0. 

ПОКРАПЬІВАНИЯ м“ накрапи. 
1ІОКРАСНЕНИЕ (на виду) зашаріння. 
ПОКРЕПЧЕ пк кріпшенький, ир /якнай] міцніше 

//якнай/кріп-, /якнай/цупкі-/. 
ПОКРЙКИВАТЬ ок погейкувати, грймати; 

—й що !м" хто/ гргімає 0, с-и /звиклий/ г., гри- 
майло, о. не без того, щоб не гргімнути. 

ПОКРбВ п° габа [снежиьш п. снігова г.]. 
ПОКРОВЙТЕЛЬ ок патрон, (митців) меценат. 
ПОКРОВЙТЕЛЬСТВЕШШЙ (тон) звфхній, 

(податок) протекційний. 
ПОКРОВЙТЕЛЬСТВО фР опіка, протекція. 
ПОКРОВЙТЕЛЬСТВОВАТЬ опікуватися ким, 
протегувати кому, патронувати кого; п. наукам 
/рбдственни-/ о. науками /рбдича-/; 
—й що /м" хто/ опікується чим 0, с-и п., зг-й /пок- 
лика-/ заопікуватися чим, опікун, оборбнець, за¬ 
ступник, захисник, протектор, патрбн, пк захис¬ 
ній /протекцій-/ для чого + %; -й искусству 
меценат; -й наукам опікун над науками; 
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-ьій опікуваний, протегб-, підтргіму-, і. протеже. 
ПОКРУЧЕННЬІЙ (палець) покбрчений, (не про 
зерно) покільче-. 

ПОКРИВАЛО ок закривіло /по-/, покриття, по¬ 
крив, (на голову) намітка; & анаміточка. 

ПОКРЬІВАТЬ крити, накрива- /за-, по-, у-/, (де¬ 
фіцит) вирівнюва-, (витрати) поверта-, бра- на 
себе, (простір) дола-, проходи-, (гріх) прихбву- 
ва-; п. мріком неизвістности повива- таємниц¬ 
ею /таїною/, закрива- запбною таємнгічоста; п. 
піной запіню-; п. поцелуями без кінці цілува-; 
--Й що !мн хто/ покриві 0, с-и к. + кроющий, для 
покриття, зайнятий -ям, (річ) покривало, покрі¬ 
вець, ©покривач, покрівельник, пк покриваль¬ 
ний, покрівбль-, пбкриш[в]кбвий, покргівчий + 
%, ск покрйй- [-й голову уббр покргій-голову- 
убір]; -й гблову платкбм запгінаний хисткою; 
-й долг /издержки/ зг-й сплата- борг /вгітра- 
та/, с* покрйй-борг- /витрата-/; -й мраком не¬ 
извістности мастік повива- таємницею; -й пі- 
иой запінюючи; -й пространство з-й покрити 
прбстір; -й позбром = позорящий; -й (себя) 
славой з-й укрй- (себе) славою, дедалі славні- 
ший; -й поцелуями с-и цілувати без кінця, ск 
цілуй-без-кінця- [цілуй-без-кінця-любас]; 
♦♦♦/СЯ): п.(ся) морщйнами (не лик) бргіжити- 
(ся); 
ПОКРИТЬ (водою) захлюпнути; 0; п. матом 
1. вгіматюка-, 2. г. пригьмй-; п. рубцами пош- 
рамува-; п. руганью облихослбви-; п. соббй фР 
залягтгі [валуньі -ли с. поле валунй -лй пбле]; 
п. тенью отінити; 
ПОКРИТЬ/СЯ/ (узорами) замерЄжити/ся/; 
♦♦♦СЯ кргітися 0, (чим) бра- [б. струпом]; п. гі- 
неем туманіти; п. кбркой шкарубі-, затягатися 
ніби струпом; п. мраком нєизвЄстности тону¬ 
ти у мряці невідбмого; п. піной запінюватися; 
п. плЄсєнью затяті- цвіллю, зацвітіта (ц.); п. 
пьілью приладі- порохом; п. рябью (- воду) 
морщитися, брйжи-; п. тонким слбем (не лише 
льоду) зашерхйти; 
-йся/-ьійпокрйваний/у-,на-/, пошгіва-, запгіна-, 
застйла-, застіляний, оповгіва-, заглушу-, сплі¬ 
ну-, пк покривнгій /на-/; -я водбй затбплюва- во¬ 
дою; -я зеленими покрйва- схбдами /зелбм, вру- 
нами/; -я кбркой затята- ніби струпом; -я мор¬ 
щйнами збрйжува-; -я мраком низвестности 
повгіва- таїнбю /таємнгіцею/; -я пеной запінюв- 
а-; -я плЄсєнью затягі- цвіллю; -я пьілью запо¬ 
рошу-; -я струпьями укрй- струпом; -я тумін- 
ом мійже стуманілий; 
ПОКРЬІТЬСЯ (чим) взятися [лицо -лось крі- 
сньїми пятнами облйччя -бея червбними вгіпі- 
ками] 0; п. вблнами захвйли-; п. звездами вгізо- 
ріти; п. паутиной запавугйнитись; п. пьілью 
припорошіти; п. струпьями заструпі-, взятися 

стропом; 
-вший/ся,) 0; -я припілий; -я пьілью припоро- 
ші-; -я рябью /зьібью/ збрйжений; -я струпья¬ 
ми укритий стропом, заструпілий; 
ПОКРЬІТЬІЙ (панцером) опінцерений; п. из- 
моросью замряче-; п. мітом 1. вгіматюка-, 2. 
притьмін-; п. мраком повгітий мрякою, замря- 
чений; п. пбчками набрбше-; п. рубцами пош- 
рамбва-, пк рубцювітий, шрамгіс-. 

ПОКРЬЇТИЕ ок пбкрив, покров, (дороги) пбвбр- 
хня [с твердим -ием з твердбю -нею]. 

ПОКРИШКА (шина) покришка, г. опбна; по 
горшку и п. яка хіта, такий і тин, /який бітько, 
такгій і син). 

ПОКУПАТЬ купляти, купуві-; 
—й що /м“ хто/ купує 0, с-и /звгіклий/ к., р-й ку- 
пгі-, /по)купЄць, пк купчий, купівельний, г. на 
зікупах, ск купуй- [-й за недорого купуй-де- 
шево-купЄць, дешевий купець]; 
-йся/-ьій купований. 

ПОКУПКА зг купнб [купно-прбдаж], (однора¬ 
зова) покупка; 
ПОКУПКИ г. зікупи; за -ами г. на зікупи; 
цілая -ки на зікупах. 
ПОКУПНОЙ (- ціну) продіжний. 
ПОКУШАТЬСЯ замірятися, віжи-, заміхува-, 

(робити що) міти німір, (на що) ок піднбси- 
Р3«у, (на майно) зазіхі-, (на кого) робгі- зімах; 
-йся 1. що /м" хто/ міє німір 0, с-и п. р., з-й під- 
нЄстй р., націле-, зазіхійло, пк готбвий, о. з німі- 
ром /метою/, © мівши /міючи/ німір, 2. що роб¬ 
ить зімах 0, готбвий зрбби- з., г. атентітчик, о. 
з думкою про зімах; -я на самоубййство готб¬ 
вий залодія- собі смерть, самовбйвець; -я на у- 
бййство з німіром убгі-; -я на чью жизнь жа- 
дущий /націлений/ убгіта кого. 

ПОКУШЕНИЕ г. атентіт. 
ПОЛ /ПОЛОВЙНА/: (а) п. /-не/ пятого (о) пів 
на п’яту /до п’ятої/. 

ПОЛА фР припіл [в -лі (нести) у приполі]. 
ПОЛАТАТЬ гадіти, дума-, вважі-, припускі-; 

—й що /ж" хто/ гаді 0, с-и /схйльний/ дума-, з 
думкою /гадк-/, впівне- у думці, © гадіючи; -й 
свойм дблгом = считающ- с. д.; -й начало че- 
му поклгіканий започаткувіти що, ініціягор чо¬ 
го; -й основание чему=основьівающий что; 
ПОЛОЖИТЬ (платню) вгізначити, (карти на 
стіл) вгікяас-; 0; п. во что жґ ді- до; п. гблову 
}Р покліс- живіт; п. коніц сказі- годі; п. начало 
започаткуві-, заініціюві-, відкрй- шлагбіум; 
ПОЛОЖИМ припустімо, фР сказіти [зто, п,, 
лирика це, с., лірика]; вст з. діймо; ну, п.! це 
ще бібка надвбє ворожгіла, о ні, вйбач/те,)!, ви- 
бачійте! [ну, п., я не спец в.! я не спец]. 
-вший 0; -й коніц поклівши край; -й начало 
ініціягор; 



ПОЛАСКОВЕЕ 356 ПОЛНОЩЕКИЙ 

ПОЛОЖЕНО заведено, ок передбаче-, так ве¬ 
деться, належить, годиться; как а. як має бути; 
ПОЛАТАТЬСЯ покладатися, звірі-, спуска-, ок 
сполягіти; (- гроші) приладі- /належа-/ їм, (на 
їх) числи-; как -ется /положено/ як міє бу-; 
-ется по штату передбачено штатом /у штаті/; 
-йся що здається на 0, з-й покластися, /на ко¬ 
го/ зданий, пк наліж-, який має бути; -я на ав- 
бсь зда- на може /якось-то-буде/; -я на авто¬ 
ритет зда- на чий авторитет; -я на во'лю Бб- 
жью зда- на ласку Божу; -я на самого себя' /на 
свої! сйльї/ зда- сам на себе; -я на сло'во по¬ 
вен віри до слова; 
ПОЛОЖЙТЬСЯ (на кого/що) здатися, опір-, 
спусти- 0; 
-вшийся 0; -йся на свой страх и риск зданий 
сам на сббе. 

ПОЛАСКОВЕЕ пк ласкавшенький, гР не так су¬ 
воро. 

ПО-ЛАТЬІНИ латиною, з-латйнська. 
ПОЛБЕДЬІ: ещі п. ще б нічого, менше з тим. 
ПОЛДОРОГИ фР перепуть [на -оге на перепуті]. 
ПОЛЕ У нйва, (серед лісу) опілля, (сфера) цари¬ 
на, (дій) арена, (для ігор) стадіон, (рукопису) г. 
маргінес [на -гїх на -сі]; п. ббя /бра'ни, сражени- 
я/ бойовище /-сько/; п. для самореализіции г. 
поле до пбпису; вне -ля зрения м'° за кадром. 

ПОЛЕГЧЕ пк лігшенький, гР як /щоб/ легше. 
ПОЛЕЗНЬІЙ г. ужитковий; бьіть -ьім прислу- 
жйтися, іти на користь. 

ПОЛЕМИЗЙРОВАТЬ полемізувати, дискуту-; 
—й що /мн хто/ полемізує, с-и п., р-й поспереча¬ 
тися, зайнятий полемікою, полеміст, дискутант, 
пк полемічний, о. в полеміці, ± спорящий. 

ПОЛЙНЦЕ ок політика. 
ПОЛЕТ фР маштаб [нйзкого -та малого -бу], ка¬ 
лібр [вьісбкого -та великого -бру]; п. вообра- 
жения буяння фантазії; високого -та птица 
високо літіє хто, сР вгісоко-літай-птах; с пти- 
чьего -та з висоти літак! 

ПОЛЕТНЬШ фР літальний. 
ПОЛЗАНЬЕ ок лр пбповзи, од поповз. 
ПОЛЗАТЬ пбвзати, плазува-, лази-; п. на колін- 
ях колінкувата; 
—й що /м" хто/ пбвзає 0, плазун, пластин, пов¬ 
зун, гР повзучий, плазовйтий, ск повзй-, © пбв- 
заючи; -й в ногах у кого /на брюхе перед кем/ 
з-й плазувати перед ким; -й на колених звиклий 
колінкува-; -й на четвереньках гбдний лишб 
рачкува-, повзй-рачки- [повзй-рачки-дитина], © 
лазивши рачки; -й раком звиклий рачкува-; 
ИСПОЛЗАТЬ пополазити 0; 
-вший 0. 

ПОЛЗТЙ повзтй, ліз-, плазмі-, розповзатися /-л- 
ази-, -лізі-/, (-поїзд) спиня- біля кбжного стовпі; 
—й що /м“ хто/ повзе 0, пк повзучий. © пбпов- 

зом, пліз-, річки + ползающий. 
ПОЛИВ АЛКА поливічка. 
ПОЛИВАНИЕ ок (їіо/лиття. 
ПОЛИВАТЬ поливіта /під-, з-/; 

--Й що /м“ хто/ поливі 0, с-и П., 3-Й П0ЛЙ-, зій- 
нятий политтям, поливіпьник (дощ) поливій- 
чик, (річ) поливічка, пк поливільний + %, о. за 
поливінням, <Р полйй- [полйй-город-лійка]; 
-йся/-ьій полйваний /під-, з-/, гР полившій. 

ПОЛИНДРОМ ж. г. рак літеральний. 
ПОЛИРОВАТЬ полірувіта, (метал) шліфуві-; 

—й що /м" хто/ полірує, с-и п., з-й відполіруві-, 
для полірувіння, зійнятай -ям, полірувальник, 
гР полірувальний + %; 
-йся/-ьій полірований, шліфб-, підді- поліру- 
ванню. 

ПОЛИРОВКА рк полірбвання. 
ПОЛЙТИКА: п. кнута и пряника політика кйя 
й пирога. 

ПОЛИТИКАНСТВОВАТЬ політик/увіти; 
—й що /лР хто/ ~ує, с-и /звгірпш/ п., політик- 
інт, ок заполітазбваний, розполітикб-. 

ПОЛИФОНЙЧНЬІЙ ок рясноголбсий. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ок поліціянт, поліцйст. 
ПОЛНЕТЬ виповнюватися, повніти, © глідша-; 

-й с-и глідшати, деділі /з чісом/ глідший; 
ПО»»» набрітися /наїсти/ тіла, обростгі тілом; 
-вший обрбслий тілом, роздобрі-, гладкйй, ті- 
лйстий, 0; 
РАС»»» набрітися тіла, зачеревітіти 0; 
-вший зачеревітілий, обрбс- тілом, роздобрі-, & 

ПОЛНИТЬСЯ повн/іти; п. звуками гудом гуслі, 
(-ліс) гомоні-; 
-йся що ~іє 0, щоріз повніший, перепбвнюван- 
ий; -я звуками сР -дзвбнний [-я сладкими з. со¬ 
лодко дзвбнний]. 
ПС)ЛНО!, ПОЛНОТЕ! ок ет!, менше з тим!, такі 
говориш /-ите/!, такі й скіжеш /-ете/!; п. вра- 
ть-то! розкажи кому іншому! /своїй бібці!/. 

ПОЛНОВЕСНЬШ фР повносгілий. 
ПОЛНОКРОВНО п° повнозерно; 
ПОЛНОКРОВНЬІЙ п6 кровйстий, (- дію) пов- 
носйлий 0. 

ПОЛНОМЕТРАЖНЬІЙ п. цілковитий, абсолю¬ 
тний [н. дурік абсолютний дурень]. 
ПОЛНОМЙЧИЕ г. повновлість, фР мандіт. 
ПбЛНОСТЬЮ цілком, пбвною мірою, (вжити) 
геть; целикбм и п. (відданий) душію й тілом. 

ПОЛНОТА сР певність, вичерпн-, фР нідмір; во 
всей -ті, со всей -бй якнайвичірпніше; от -тьі 
сердца /душй/ з надміру почувінь. 

ПОЛНОЦЕННО п° повнозірно; 
ПОЛНОЦЕННЬІЙ ок повнознічний, повнові- 
рт(існ/ий, повнозер-, повноцін-, повномаштіб-. 

ПОЛНОЧЬ: после полуночи зіпівніч. 
ПОЛНОЩЕКИЙ щокатий. 
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ПОЛНЬІЙ О товстий, гладкгій, (- свободу) необ¬ 
межений, (контраст) діяметраль-, ф увесь [на 
-ую мбщность на всю потужність]; п. с верхом 
повний через верх; п. сил повносгілий; п. тупй- 
ца тупак тупакбм; п. успбх цілковитий успіх; 
-ая заурядность сіряк сіряком; в -ую силу на 
повну силу; -ой жйзнью (жити) на повні гру¬ 
ди; -ьім гблосом на весь голос; д! ПОЛОН; 
ПОЛНЕЙШИЙ (збір) ок повнісінький. 

ПОЛОВИНА: с -ньі нйспіл; д! ПОЛ. 
ПОЛОВЙНЧАТОСТЬ ок розполовгіненість. 
ПОЛОВИНЧАТМЙ ок розполовинений /пере-/, 

з двох половин. 
ПОЛОВОДЬЕ з. залйва; & пк *пбвінний. 
ПОЛОВОЙ (- стосунки) ев неплатонічний; п. 
акт е’ любов- акт, ф сором [первьій п. а. пер¬ 
ший с.]; п. голод е° дівбчий голод; -ьіе брганьї 
з. прирбдження; имЄть -вьіе сношения с кем 
о. перейти через ліжко чиє. 

ПОЛОГОПАДАЮЩИЙ похилопадний. 
ПОЛОЖЕНИЕ (розпорядок) правила, (тіла) по¬ 
става; воєннеє п., стан облбги; госпбдству- 
ющее п. панівне /команд-/ становище; шаткое 
п. слизькб с.; п. хуже губернаторского © свя¬ 
тий Боже не поможе; в нелбвком -ии ні в сих 
ні в тих; хозяин -ия волбдйр станбвища; с -ием 
(в обществе) г. на станбвищі; 
ПОЛОЖЕННЯ: основньіе /ббщие/ п. засади. 

ПОЛОЖЙТЕЛЬН/О ф хоч Гвалт кричй [н. нЄ- 
чем х. ґ. к. нема чим]; 
~НЙ (відгук) схвальний, о* світлий [-ая фигура 
-ла постать; -ое впечатлЄние -ле враження], © 
поряд-, (бік) найкращий [є -ной сторонні з най¬ 
кращого ббку], (не іно м.) додатній; -ьіе стбро- 
нм плюси; ± ПОЗИТИВНИЙ. 

ПОЛОЗ 1. (в санях) кбвзальний брус/бк/, 2. удав, 
Воа сопзпісіог; & 1. полозбк, м" полози, 2. поло- 
зюк. 

ПОЛОН: п. приключений багатий на пригбди. 
ПОЛОНИТЬ; ЗАПОЛОНИТЬ (душу) обсісти, 

(площу) залягти. 
ПОЛОСА (газети) шпальта [газЄтньіе -сьі газе¬ 
тні -ти, -ти газЄг], ф зона [п. отчуждЄния /отвб- 
да/ з. відчуження /будови/]. 

ПОЛОСКА смужка, ок пасмужка, (обгортати) 
перепаска; в -ку у смужку. 

полоскать полоскати, споліскува- /об-, пе¬ 
ре-/; & гд полокйга 
--й/-щущий що /ж" хто/ полоще 0, с-и п., з-й вй- 
полоска-, для полоскання, зайнятий -ям, пк= %; 
ПОЛОСКАТЬСЯ (- прапор) лопотіти; 
-йся/-ьій полбсканий, обполіскуваний /пере-/; 
полбщущийся (прапор) тріпотлгівий, лопот-; 
ПЕРЕПОЛбСКАННЬЕЙ переполбщений /вй-, 
про-/. 

ПОЛОСНУТЬ дк різ/о/нути, ок черкнути; 

-вший б. 
ПОЛОСОВАТЬ різати /розрізува-, іфая-, чикрй- 
жи-/ на смуги /(метал) на штаби/; (нагаєм) 
шмагй-, /ш/пари-, дава- хлбсти, спйсу- спйну; 
—й що /ж" хто/ ріже на смуги 0, с-и к. на с., зай¬ 
нятий різанням на с., пк ріжучий на с., © кра¬ 
ючи на с.; 
ПЕРЕ»»» (спину) переписати /натаєм,). 

ПОЛОСТЬ (печі) чЄрево, (рота) ок дуплгіна. 
ПОЛОТЙНЦЕ т. плахта [подьемное п. плахта- 
підбйма]. 

ПОЛОТЕР з" полотЄр. 
ПОЛОТНО & (шматок тканини) полотнгін/к/а. 
ПОЛОТЬ полоти, шарува-, прашувй-, прополю-; 

-й = пропальївающий. 
ПОЛТОРА: ни два ни п. ок ні рябе ні перісте. 
ПОЛУ- ск допів- [полугбльїй допівгблий], пів- 

[полубак півбак], напів- [полуживбй напівжи¬ 
вий]. 

ПОЛУГОЛОДНЬГЙ: -ое существование життя 
на голбдному пайку. 

ПОЛУДЕННИЙ д. полудЄнішній. 
ПОЛУЖИРНЬШ ок піджгірний. 
ПОЛУКРОВОК /ПОЛУКРОВКА ч.р./ мішан- 
ець, метйс, нечистокровний. 

ПОЛУКРУГ п° півкружжя. 
ПОЛУКРУГОМ о* півббодом. 
ПОЛУЛУННЬІЙ (клапан) ма/рк серпастий. 
ПОЛУМЙРЬІ ф півкрбки, півдії. 
ПОЛУНбЧНИЧАТЬ ок не спбти ночами; 

—й що /ж" хто/ не спить н., с-и /звйрсий/ не с. н. 
ПОЛУНОЧЬ: время до -очи зг передпівніч. 
ПОЛУПОДВАЛ г. сутерени. 
ПОЛУПРОНИЦАЕМЬІЙ р* напівкрізькйй, на- 
півпросяжнгій. 

ПОЛУ СМЕРТЬ^ до -ти мало не на смерть. 
ПОЛУ СОННИЙ ф. з непродЄртими очгіма. 
ПОЛУСФЕРЙЧЕСКИЙ ок кругловЄрхий. 
ПОЛУТЕНЬ ок сутінь. 
ПОЛУТ ОРНИЙ ок швторйчний. 
ПОЛУЧАТЕЛЬ відббрець, відбирач зг відбира- 
тель. 

ПОЛУЧАТЬ діставати, одержу-, отргіму-, відби- 
ра- /г. по-/, ф ма- [п. удовбльствие м. насоло¬ 
ду /приємність/]; п. во владение дістава- у вла- 
сн-; п. возмбжность ма- нагоду; п. воспитание 
виховуватися; п. доход мати прибуток; п. пода¬ 
чки от кого жй- з чиєї ласки; п. по квитанции 
відбира- на квитбк; п. право гблоса г. прихб- 
ди- до гблосу; п. расчет розрахбвуватися, брати 
розрахунок; п. реальнеє осуществ ление втілю¬ 
ватися; п. удовбльствие зазнавати насолоди, 
тішитися, втіша-, знаходити /відчувб-/ радість, 
раді- серцем; -а'й/теД -чгі/теД на тобі! /нате 
вам!/, (кинувши) держй! (-іть)1; 
—й що /ж" хто/ дістаб 0, націлюваний чим, ад- 
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ресат, к" одержувач, ок діставчук + получат- 
ель, о. з правом на одержання, © с-и ♦; -й воз- 
мбжность © діставши нагоду; -й в своє рас- 
поряжение что що дістає право урядувати /ор¬ 
уду-/ чим; -й все ббльшее призна'ние щораз 
ширше вйзнаний; -й образование що дістає ос¬ 
віту, освічуваний, вишколю-; -й огласку розгол¬ 
ошу-; -й пенсию пенсіонер; -й обьясніние по¬ 
ясню-; -й повреждение ушкоджу-; -й под от- 
чет відббрець під звіт /відповідальність/; -й по 
подпйске передплатник; -й по счету відббрець; 
-й правб гражданства майбутній громадянйн; 
-й разрешение © дістаючи дозвіл; -й рса'льное 
осуществление втілюваний; 
ПОЛУЧЙТЬ фР спіймати [-чил? -мав?, діс¬ 
тав?; -ишь! спіймаєш!, дістанеш!]; п. барьіш 
мі- зиск; п. во владение обня-; п. дбступ дос¬ 
тупитися; п. купиш с маслом зловйти вітра в 
пблі; п. нагоняй діста- прочухана; п. отказ діс¬ 
та- гарбуза; п. отпбр діста- відсіч /одкоша, по 
рукіх/; п. перевес (на виборах) взя- гбру, п. по- 
стоя’нную прописку п. набу- прав громадянст¬ 
ва, узвичаїтися, фУ бути прийнятим до гурту; п. 
прибьіль ма- зиск; п. распространение (- ідеї) 
г. заіснува-; п. тумаків скуштуві- бебехів; п. у- 
довбльствие натішитися, мати втіху /задовбле- 
ння/, відчу- насолбду; п. шанс ма- шанс; п. 
шлепкбв г. діста- по штанях, -чй!, -чій! ма¬ 
єш!; -им матимем/о); -ишь матимеш, дістанеш; 
-вший 0; -й воспита'ние вихований; -й всебб- 
щее признание загальновгізна-; -й пблную сво¬ 
боду ок розсвобідне-; 
ПОЛУПАТЬСЯ ок вихбдити, складатися [так 
-ается /-гілось/ так -бдить /вййшло/, -діється 
/склалося/]; (не) п. (не) клеїтися /виходить, ви¬ 
падає/; -ается /-ится/ то же самое на одне ви- 
хбдить/вийде/; -алось 1. виходило, складалося, 
2. одержувано; 
-йся/-ьій відбираний /по-/, одержува-, отргіму-, 
здобу- /на-/; -я (як наслідок) що виходить, утво¬ 
рюваний /ви-/, добу-; 
ПОЛУЧЙТЬСЯ (з чого) вилупитись [ничегб 
не -лось нічбго не -илось]; ничегб не -ится не 
буде діла; ничего не -йлось /-ается/ вййшов 
/вихбдить/ пшик, діла не вййшло /не вихбдить/; 
-вшийся одержаний, отргіма-, відібра-, здобу¬ 
тий /на-/. 

ПОЛУЧЕНИЕ: при /по/ -нии чего одержуючи 
/одержавши, діста-/ що; по -нию (ордер) для о- 
держання. 
ПОЛУЧКА виплата, (сума) платня. 
ПОЛУЧШЕ пк кращенький, ті як /щоб/ краще; 
п. чего кріще від чого. 

ПОЛУПіАрИЕ: прбвого /лівого/ -ия © право- 
півкУльний /лівопівкульний/. 

ПОЛУИІУТЯ півжартом. 

ПОЛЬІХАТЬ палахкоті[а]ти, пала-, палені-; 
—й що палахкотить 0, с-и п., пк папахкітлйвий, 
палахкоткічий, палахкий, палахлйвий; 
ОТПОЛЬІХАТЬ відпаленіти 0. 

ПОЛЬЗА о. позитивний бапянс, ф. вжгіток [нет 
иикакбй -зьі нема ніякого -ку]; в -зу кого на 
користь кому; в своіб -зу собі на к. 

ПОЛЬЗЙТЕЛЬНЬІЙ ок пожиточний. 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ок ужиток; право -ия право ко¬ 
ристуватися; в чьем бьі -ии он ни иаходйлся 
хай хто користується з йбго /вживає його/. 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ користувітися /послугбвува-, 
д. слугува-, г. користати/ з чого, використбвува- 
когоіщо, (славою +) ма- що, тішитися /втіша-/ 
чим, (чим) орУдувати; п. дурнбй репутацией 
мі- недобру сліву; п. известностью кого мі- по¬ 
пулярність /сліву/ кого; п. и. у кого гі° мі- свою 
мірку в кого; п. всеми благами мі- всі бліга; 
п. одобрением © діста- схвілення; п. поддерж- 
кой мі- підтримку; п. права'ми мі- праві; п. 
результатами чего пожині- плоди; не п. авто¬ 
ритетом у них нічбго не знічи- для їх; -уясь 
всесторбнним покровйтельством кого за чиєю 
ширбкою спин-; -уясь случаем при цій нагоді; 
-йся що Імн хто/ користає з б, звйклий /допу¬ 
щений/ корисіувітися з чого, з-й скористі- з, 
корйстувач, ок користінт; -я авторитетом авто¬ 
ритетний; -я влиянием впливовий; -я всеми 
блігами наділений всімі блігами, © маючи всі 
блага; -я известностью шгіроко відбмий, попу¬ 
лярний, славетній; -я поддіржкой кого підтрй- 
мува- ким; -я пблной своббдой р. розсвобідне-; 
-я почетом /уважением/ шанбва-, повіжа-; -я 
преимуществами © використбвуючи перевіги; 
-я своими правами © користію- зі своїх прав; 
-я случаем р-й нагбді; -я /найбільшим/ спрбс- 
ом гі° модний, (крам) ходовий, г. /найбільш) по- 
пигнйй; -я успіхом відзніче- Успіхом, з незмі¬ 
нним у.; -я успехом у читателя /зрителя/ г. по- 
читнгій, /місово відвідува-/; 
ВОСй» (благами) зачерпнути чого; в. гостепри- 
ймством кого г. розгостгітися у кого; в. случа¬ 
ем скористі- з нагбди, використати нагбду 
/шанс/, вхопитися за нагбду; не в. случаем 
пропустити /проґіви-, спартічи-/ нагбду/шанс/; 
-вшийся б. 

ПОЛЮБОВНО лігодком, любінько, мирнінь-, 
лкібо-мгірно. тгіхо-мйрно. 
ПО-ЛЮДСКИ: не п.-л. чірез гблову. 
ПОЛЮС г. бігун. 
ПОЛЯРИЗОВАТЬ поляриз/увіти; 

--Й що /м“ хто/ ~ує, 3-Й п., ~ітор, пк ~іторний, 
~ацій- + %; 
-йся/-ьш поляризбва-. 

ПОЛЯРНИЙ & *підполярний. 
ПОМАДИТЬСЯ; НА»»» ф. намазатися. 
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ПОМАЗЬІВАТЬ нема, нема, й мазнути, ц. пома- 
зува-; 
—й = мажущий + що /м“ хто/ помазує 0, с-и ма¬ 
зати, р-й /покликаний/ помаза-; 
-йся/-мй помазуваний, помазанець. 

ПОМАЛКИВАТЬ о. тримати язик за зубами /на 
гачку, на мотузку/, придержува- язгік/а/, не гово¬ 
ри-, не розтуля- рота, дк прикусгі- язик/а}; п. в 
тряпочку = п.; -ай! мовчй та диш!; 
—й = молча- + що не розтуля рота, несхгільний 
говоргіта, мовчун; -й в тряпочку © ні пари з уст. 

ПОМЕНЬШЕ пк меншенький, як /щоб/ мен¬ 
ше. 

ПОМЙСТЬЕ ок посілість. 
ПОМЕСЬ (гібрид) мішанець. 
ПОМЕХА ок перемішка, фр заковика, (у праці) 
гальмо; бить -ой о. кісткою /кілком/ у горлі 
стояти; не п. не заважає [одно другому не п. 
одно одному не з.]; 
ПОМЕХИ т. фон [атмосферньїе п. атмосфер¬ 
ний ф.]. 

ПОМЕШАННЬІЙ /тихо п./ несповна розуму, сла¬ 
бий на голову, е. причгінний, (на чім) схибле-. 

ПОМЕШАТЕЛЬСТВО: тйхое п. тихе божевіл¬ 
ля, г. тихе вар’ятство. 

ПОМЕЩАТЬ містити, приміща- /у-, роз-/, роз- 
ташбвува-, (у капсулу) вкладі-, запечатува-, фа- 
сува-, пакува-, запресбву-; 
—й що містить 0, хто приміща 0, с-и п., з-й при¬ 
місти-, для приміщення /роз-/, зайнятий -ям 
/роз-/, пк місткий, просторий для чого; 

ПОМЕСТЙТЬ ок діти до, убга-, упха-, притул- 
Й-, приткну-, примости-, да- притулок, прихист- 
гі-, (у трубку) в стави-, (у капсулу) залакува-; 
-йся/-ьій приміщуваний /роз-, у-/, розташбву-, 
улаштбву-, (куди) відца-; -я в кармане розмі¬ 
ром /завбільшки/ як кишеня, завбільшки з -ен- 
ю; -я под столом з-й умістйтися під столбм; 
ПОМЕСТЙТЬСЯ ок притулйтися, примостй-, 
приткну-, знайтгі притулок, (у що) вкластися, 
ф. влізти, убгатися, упха-; 
-вший/ся,/ 0; -я приміщений 0 —> -йся приту¬ 
ле-, примбщ-, приткнутий, упха-, улізлий. 

ПОМЕЩЕНИЕ (у капсулу) фасування, запакб-; 
жилбе п. житло. 

ПОМЙМО п. всегб прбчего, п. тогб /зтого/ по¬ 
за тим; п. прбчего к“ серед іншого. 

ПОМИН: не бьіть и в -йне і не ночувати [не 
бьіло н в -йне і не -ало]; н в -не нет кіт нап¬ 
лакав, немй й знаку /згадки/, фР нема й на ліки, 
і блгізько нема, і не пахне. 

ПОМИНАТЬ згадувати /спо-/, /сіпомина-, -ай 
как зва'лн кого шукай вітра в полі, тільки й 
бачили кого, а. поминай як звати!; 
—й що /м“ хто/ помина 0, с-и п., готбвий пом’я¬ 
ну-, поминальник, поминайло пк поминальний; 

-й /не/дббрьім словом згадуючи добрим (лих¬ 

им) словом; 
-йся/-ьш згадуваний, помгіна-, д. помйнатий. 

ПОМНИТЬ пам’ят/ати, тями-, не забува-, носгі- 
в серці; не п. себгі от востбрга нетямитися з рад¬ 
ощів; 
--й що їм" хто/ ~а 0, с-и п., з-й запам’ятй-, не- 
гбдний забу-, (річ) пам’ятник, я* пам’яткгій, па- 
м’ятущий, пам’ятлйвий, ск незабудь- [незабудь- 
подрига], © пам’ятаючи; не -й себй знетямле- 
ний; не -й себя от востбрга з. від радощів; 
ПОПОМНИТЬ запам’ятати до нових віників 0; 
ПОМНИТЬ/СЯ) держати/ся,) у голові; 
ПОМНИТЬСЯ жгіти в пам’яті 0; мне -ится 
мені впам’ятку, не -ится им невпам’ятку їм. 

ПОМНОЖАТЬ/—й = множащий/МНОЖИТЬ. 
ПОМОГАТЕЛЬ помагач. 
ПОМОТАТЬ помагати, допомага- /за- /с-/ кого/, 
става- у пригоді /зараджува-, сприя-, о. проста¬ 
та- руку пбмочі/ кому, зарятбвува- кого; вряд 
ли -жет ф. поможе як мертвому кадгіло; 
—й що їм" хто/ помага 0, с-и п., готбвий помог¬ 
ти, помічнгік /під)помагач, рука, с. рятівник, пк 
допоміжнйй, спомагавчий, зарадний, помічний 
для чого, Ідоброчинний/ допомогбвий, с. рятів¬ 
ний, о. скбрий на поміч, для пбмочі, зайнятий -ч- 
чю, (діяти) спрямбваний, щоб [-й уточнить с., 
щоб уточнити]; -й врать підбрехач, підгавку-. 

ПОМОЙНЬІЙ: -ая яма вигрібна яма. 
ПОМОЛ (дія) ок мелення. 
ПОМОЛВКА п° зашлюбини. 
ПОМОЛОДЕЛОСТЬ замолоділість. 
ПОМОЛОЖЕ пк молбдшенький, молбдший [п. 
Вас м. за Вас], гР щоб молодше. 

ПОМОЩШЇК (вірний) права рука. 
ПОМбЩНИЧАТЬ помічникувати. 
ПОМОЩЬ: без яичьбй -щи гР самотужки, пк 
самотужний; по вказанню -щи (заклад) для 
допомбги, пк допомогбвий. 
ПОМПА ок смок; с -ой урбчйсто, на ширбку нбгу. 
ПОМПЕЗНОСТЕ (святкова) м" прибамбіси. 
ПОМПЕЗНИЙ бучний. 
ПОМРАЧАТЬ тьмарити, потьмарюва- /за-/, зах- 
мар-; п. рассудок паморочити /тумани-/ розум; 
—й що тьмйрить 0, с-и т., з-й запаморочи-, за- 
тьмарювач, пк паморочливий + %, ск памороч-; 
ПОМРАЧАТЬСЯ хмарніти 0; 
-йся/-ьій тьмарений, затьмбрюва- /по-/, запамо¬ 
рочу-, затуманю-, майже захмарнілий /о-, по-/; 
ПОМРАЧЙТЬСЯ померкти 0; -йлся рассудок 
скаламутився рбзум; -йлся свет хитнувся світ в 
очах. 

ПОМРАЧЕНИЕ (розуму) запаморочення, г. за¬ 
морока; п. рассудка скаламучення розуму. 

ПОМУРЛЬІКИВАТЬ ок помізкувати. 
ПОМЬПСАТЬ: п. кем поштурхувати /поневіря-, 
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попиха-, коверзува- над/ ким, їзди- вірхи на /по 
голові/ кому, о. усі діри затика- ким, потира- 
руки об кого, п. соббй помітити собою; 
--й що /м" хто/ попиха 0, звиклий /с-и/ п., пош¬ 
турхай, з. потирач, с* попихай- [попихай-усі- 
ма]; © попихаючи; 
-бій попгіхуваний, поштурху-, поневірю-, попи¬ 
хач, попихайло, поштурховисько. 

ПОМИШЛЯТЬ подумувати, дума-, гада-, ма- 
намір /гідку/, помишля-; не п. жР не клас- в го¬ 
лову /в -ви); (пе) п. о чім (не) ма- в гадці що 
(чого), на думку (не) йти кому [он не -ял о по- 
біге йому й на дУмку не йшла втеча]; и не п. і 
гадки не ма-, і в думці собі не ма-; 
--й що /мР хто/ має намір 0, наставлений, пк го¬ 
товий, о. з думкою, з гадкою, з наміром. 
ПОМЯТОСТЬ вйм’ятість. 
ПОМЯТЬІЙ вйм’ятий, (вигляд) пожований. 
ПОНАПРАСНУ (за) пусто-дУрно, коту під хвіст' 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ фР такй [теперь я п.-н. 
боюсь тепір я т. боюсь]. 

ПОНАЧАЛУ ок печатками, на /при/ податках, 
початком. 

ПОНЕДЕ ЛЬНИК: по -ам щопонеділка. 
ПОНИЖАТЬ знижати /по-/, знйжува- /по-/: 

—й що /мн хто/ знйжує 0, С-И 3., 3-Й ЗНЙЗИ-, пк = 
%, щораз нижчий, ± уменьшающий; 
♦♦♦СЯ нижчати 0, іти вниз, (на біржі) пада-, (- 
рельєф) спада-; п. в пене дешевша-; 
-йся знижуваний, зменшу-, притишу-, пк спади¬ 
стий, спадний, спадовйй; 
ПОНИЗИТЬСЯ: -вшийся знижений, змінше-, 
притгіше-, 0. 

ПОНИЖЕ пк нгіжч/енькУий, гР (щоб) нйжче. 
ПОНИЖЕННЕ (акцій) падіння, дешевша-, фР 
спад [ценьї пошли на п. ціни пішлй на с.]. 

ПОНИЗОВЬЕ низ, понгіззя. 
ПОНИКАТЬ нйкнути, поника-, хилитися, похил¬ 

ії- /с-/, (- пашню) укляка-; 
—й що їм" хто/ нйкне 0, хйлений, похилюва-, на- 
півпонгіклий, © поникаючи, с-и никнути; 
ПОНЙКНУТЬ: п. головбй похнюпи- /понури-/ 
голову; п. духом занепас- духом, зневіритися; 
-йкший пониклий, 0. 
ПОНИМАНИЕ (^розуміння /по- = взаимоп./, 
тяма, свідбмість; с -ием © тямлячи, з тямою; в 
теперешнем -нии вст як тепер подумати. 
ПОНИМАТЬ розуміти, тями-, втямки бра-, осяг- 
а- рбзумом, жґ зна- діло, кумека-, торбпа-, (ро¬ 
то) усвідбмлюва-, здава- собі справу з, (по-сво- 
му) кваліфікува-, розцінюва-, (кого) бачи- нас¬ 
крізь, ± ОСОЗНАВАТЬ; п. в чем-либо знатися 
/розумі-/ на чомусь; 
—й що їм" хто/тямить 0, з-й /гбд-/ зрозуміти, зна¬ 
вець, розумйка, тямУха, розумійко, пк тямущий, 
тямовйтий, голова-, кмітливий, свідомий чого. 

компетентний, г. вйрозумілий, іусміх/ вибачли¬ 
вий, о. з головою; не -й нетямковгітий; -й діло 
тямущий; -й с полу слова © кому не треба каза¬ 
ти двічі, о. дід за дугу, а він уже на возі; 
-ающе © розуміючи, гр тямуще 0, по-знавецько- 
му, з розумінням; непоиимйгоще непорозуміло. 
-йся/-бій що його розуміють, усвідомлюваний, 
кваліфікбв-, розцінюв-, розгляд-, рахбв-; -я как 
что сприйм- як що\ легкб -ьш безребусний; 
ПОНЯТЬ доглУпатися, розшолопати, докумек- 
а-, вторбпа- 0, добра- [не доберу ніяк], г. до зро¬ 
зуміння [дать п. дати до з.]; трудно бьілб п. не 
знати булб [т. б. п., шутит он йли сердится не 
з. б., жартує він чи сердиться]; 
-вший 0. 

ПОНОСЙТЬ гудити, кобенй-, шпети-, клясти, ок 
обкладі- болбгом; 
-ящий 1. позоряший, 2. клевещущий. 

ПОНОШЙНИЕ ок огуда. 
ПОНУДЙТЕЛЬНЬІЙ ок спонукливий. 
ПОНУЖДАТЬ спонукати, спонукува- /при-/, при- 
мушува- /з-/, підганя-, підгбни-; 
—й 1. що /м" хто/ спонукує 0, пк спонукливий + 
%, © с-и спонукою, 2. принуждающий; 
-йся/-ьій 1. спонука-, спонукув-, 2. принужда- 
емьій. 

ПОНУЖДЕНИЕ ок принука [п. к да'че лбжньїх 
показаний п. до кривоприсяжництва]. 

ПОНУКАТЬ підганяти, підгбни-, нука-, гейка-; 
—й що /м" хто/ підганя 0, с-и /звйклий/ п., під- 
ганяйло, погбнич, пк підгінний + %; 
-бій підганяний, підгоне-, 0. 

ПОНАРИВАТЬСЯ хнібпитися, ок хшбпиги /дк 
похнюпи-/ гблову. 

ПОНЙТИЕ фР гідка [не йміть -ия не мати й 
гйдки; без малейшего -ия без жодної -ки, © і 
-ки не має]; не йміть малейшего -ия ні сном 
ні духом не знати /відати/. 

ПОНЯТЛИВЬІЙ з" вйрозумілий, о. кому не тре¬ 
ба двічі казати 

ПОНЯТНЬІЙ: вполні п. самоочевидний; -ое ді¬ 
ло вст сам/У знаєш (-єте). 

ПОНЯТИЙ свідок; п. при ббьіске с. під час трусу. 
ПООЙКИВАТЬ знай бйкати, позбйкува-, нема, 
нема, й бйкну-. 

ПО-ОСЕННЕМУ п° осінньо. 
ПООЧЕРЕДНО чергуючись, фР кблом. 
ПООЩРЕНИЕ заохбта, о. попліскування по пле¬ 
чу; в цілях -ия щоб заохбтити, для заохбчення 
/заохбти/. 

ПООЩРЙТЕЛЬНО покліпувально по плечу[і]. 
ПООЩРЯТЬ заохочувати /під-/, підірйму-, під- 
діржу-, фР благословляти на що, додава- охоти, 
ф. піддава- жару /дУху/; покровйтельственно 
п. поплескува- по плечУ; 
—й що !мИ хто/ заохбчує 0, с-и з., р-й заохбти-. 



поп 361 ПОПОЛАМ 

заохбчувач, пк заохотливий + %, для заохбчен- 
ня, ± стимулирующий; 
ПООЩРИТЬ (кого) о* підсвітити кому 0; 
-йся/-ьій заохочуваний /під-/, підтриму- 6. 

ПОП & пбпик, попило; какбв п., такбв и при- 
хбд який пан, такгій і крам. 

ПОПАДАТЬ (куди) діставатися, потрапляти, г. 
потрафля-, (в мету) влуча-, поціля-, попада-, 
(за що) діставатися на горіхи; п. в беду /впро- 
сік/ набира- біди; п. в истбрию ускакувати в іс- 
тбрію; п. в самую жилку /тбчку/ влуча- в яб¬ 
лучко; п. в число напежа- до числі; п. под кри¬ 
тику чью потрапля- на зуб комуїкого/чий; 
—й 1. що /м" хто/ влучі 0, мастак в., з-й влучи-, 
пк цілкий; 2. що /м" хто/ потрапля 0, (в тюрму 
+) частий гість чого, © потрапивши; -й в беду 
нездатний збутися біди, ск наберйсь-біди-гав- 
рик; -й впросак не раз сівши маком /ступгів- 
ши на слизьке, пошйтий у дурні/; -й в самую 
тбчку з-й влучити в яблучко, с* влучай-у-яб- 
лучко; -й в число часто належний до числа; 
ПОПАСТЬ трапити 0, ф? знайтгіся, нагоди-, (в 
рут) влізти; впас- [п. в руки в. в руки], (в ха¬ 
лепу) ускбчи-; п. в беду добіг- халепи, ускбчи- 
вйще халяв; п. в безвьіходное положение зай¬ 
ти у безвихідь; п. в затруднительное п. тріпи- 
на слизькі п. в иелбвкое п. знайтися ні в сих ні 
в тих, не зніти, на яку ступгі-, сіс- в калібжу; п. 
в непонятную ж" ускбчи- у сливки; п. в опалу 
збутися ліски; п. в переділку /переплат/ знай¬ 
тися між двох огнів, влйпнути, як біб у болото; 
п. впросак ушеліпатися, ускбчити в хйлепу, 
набрі- в халяви, сіс- міком, втріпи- як Рябкб в 
дерть, ускбчи- як карісь у віршу, г. заробй- як 
Заблбцький на мйлі; п. в сімую тбчку як в бко 
вліпй-; п. в тон попіс- в масть, умасти-; п. в 
чей тон перейня- чий стиль, заговорй- чиєю мо¬ 
вою, фР умасти- кому, п. на зуббк кому по- 
тріли- на язйк; п. пальцем в нібо о* сказі- до 
діла; не п. куда лишилися за бортбм чого', -іл 
цільцем в нібо ір пригулйв горбатого до стін¬ 
ки; как -ало (абияк) хтбзна-як, (зробити) на 
хіп-хбп, на галій-балій; где -іло де припіло; с 
кем -ало з будь-кйм, з ким не прййдеться; 
-вший о. тепер уже [-Й в кбгти кому тепір ужі 
в ліпах чиїх], 0; -й в безвьіходное положение 
заскбчений безвйхіддю; -й в западню спійма-, 
п. спіче-; -й в нелбвкое положение заскбче- ні 
в сих ні в тих; -й в сімую тбчку (жарт) до¬ 
шкульній, © влучгівши в самісіньке бко; -й как 
кур во щи © ускбчив- по сімі вуха /по сіме ні¬ 
куди/; -й на зуббк им тепір уже на язику в їх; 
♦♦♦СЯ потрапляти 0, (де-де /огріхи!) проскіку- 
ва-, (на очі) потикатися; п. в руки потрапляти 
до рук; п. на глазі навертітися /трапляти/ на б- 
чі; п. на Удочку ловгітися на гачок; п. пбд руку 

раз-у-різ лізти під руку; -іется можна запопіс-; 
-йся що /м“ хто/ потрапля 0, с-и п., здгібуваний 
/по-, на-/, (часто) лбвле-, /по дорозі/ о. /'тепір 
уже) чістий, дедалі частіший; йзредка -я © не- 
мі, немі, й гляне /вгіри-/; -я в руки чьи чістий 
бувалець у рукіх; -я на глазі щоріз подйбу- 
ваний, весь час піред очйма; -я на дорбге здгі- 
бува- на дорозі; -я на удрчку чісто лбвле- на 
гачок; -я пбд руку (річ) знай лізе під руку, © де 
не посій, там і вродиться, ± подвертьівающий- 
ся п. р.; 
ПОПАСТЬСЯ (на чому) ок зловгітися, спалгі-, 
ф. згоріти, ©запопіс- [мне попілся я запопів]; 
-вшийся зловлений, спійма-, 0; первьій -я пір- 
ший-ліп-; -я впросік пошитий у дурні, осорбм- 
лений, © сівши міком /в калюжу/, 0; -я в чем 
спійманий на чому; -я на удочку с. на гачбк. 

ПОПАХИВАТЬ (чим) відгбнити, тхну-, піхну-; 
—й що відгбнить 0 + пахнущий. 

ПОПЕРЕК: п. горла рубом у горлі [стать п. г. 
стітир. у г.]. 

ПОПЕРЕМІННО через раз, навперемін; 
ПОПЕРЕМЕННЬІЙ навперемінний, раз так¬ 
ий, раз такий. 

ПОПЕРЙЧНЬІЙ: -ое сечіние перікрій. 
ПОПЕРХНУТЬСЯ дк заглитнутися; 

-вшийся Й. 
ПОПЕЧЕНИЕ: на -ии під опікою; йміть на -ии 
кого опікуватися ким. 

ПОПЕЧЙТЕЛЬСТВО опіка. 
ПОПЕЧИ І ЕЛЬСТВОВАТЬ опіку/ватися; 

—й що /м" хто/ ~ється, с-и о., р-й заопікува-, при- 
знічений ~нбм, опікун, курітор, пк ~нчий +%; 
опекіемьій опікуваний ким. 

ПОПИВАТЬ ок частувітися. 
ПОМИРАТЬ топтіти /під ноги/, зневажі-, гно¬ 
би-, утйскува-; п. закбн т. п. н. /плюві- на/ зак- 
бн, не викбнува- /не шануві-/ законів; п. праві 
человека порушува- /узурпуві-, топті-, нехту- 
ва-, відбирі-/ людські праві; 
—й 1. що /м“ хто/ тбпче 0, звиклий /с-и/ топті¬ 
ти, топчій, гнобитель, утйскувач, пригноблю-, 
2. що /м" хто/ зневажі 0, звйклий з.; -й закбн с" 
не-шануй-законів- [не-шануй-законів влада]; -й 
праві що тбпче під ноги праві, узурпітор 
прав, ск топчй-права- [топчй-права-окупант], © 
узуфпуючи праві, потоптом по правіх; 
-ьій 1. тбптаний, гнббле-, пригнбблюва-, 2. зне- 
віжу-, узурпб-. 

ПОПЙСЬШАТЬ немі, н., й писонути, попйсува-; 
—й що /м“ хто/ попгісує 0, с-и /звйклий/ попйсу- 
вати, © пописуючи. 

ПОПЛАКИВАТЬ немі, н., й заплакати, поплік- 
ува-. 

ПОПОЛАМ ок пів-на-пів, (ділити) надвбє; с го¬ 
рем п. сяк-тйк, ледве-ледве, лиха прикупгівши; 
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с бедо'й п. г. пхіючи біду. 
ПОПОЛЗНОВЙНИЕ потягнення, зазіхі-, хіть 
до чого, замах на що, фР претензія [с -ием на 
рбскошь з претензією на розкіш]; 
ПОПОЛЗНОВЕНИЯ фР забіги. 

ПОПОЛНЯТЬ поповнювати /до-/; 
—й що їм" хто/ поповнює, с-и д., р-й доповни-, 
для поповнення, зайнятий -ям, попбвнювач, пк 
попбвнювальний + %; 
--ЙСЯ/-МЙ попбвнюваний /до-/. 

ПОПРАВКА гРи пбправка, ок вйправка. 
ПОПРАВЛЯТЬ правити, направл/я-, /ви-/, ліго- 
ди-, ладні-, латі-, ремонтуві-, кори[е]ґуві-; 
—й 1. що їм" хто/ ~яє 0, с-и н., з-й напріви-, зі- 
нятий напрівою, направляй, ремонтник, ск пол- 
атій- [полатійхата], 2. що їм" хто/ виправля, с-и 
в., з-й вгіправи-, зійнятий прівленням, вип¬ 
равляй, коректор, пк = %, с* виправ- [вйправ- 
хиби-майстер]; 
ПОПРАВИТЬ: п. свой обстоя'тельства ж? під¬ 
лататися, підмотайся; 
♦♦♦СЯ видужувати, здорбвша-, набирі- ваги, о- 
брості- тілом /сйттю/, відходи- душею й тілом; 
-ЙСЯ/-МЙ 1. напрівляний, напрівлюва-, ремон- 
тб-, залігоджу-, лігоджений, 2. вилрівля-, вип- 
рівлюва-, кори[е]гб-; -я 2. пк виправнйй, 3. о- 
дужу-, очуню-, оклгігу-, 4. чимріз гладший; 
ПОПРАВИТЬСЯ ф'р оддйхатися 0, / вгігаразди-. 
ПОПРАВОЧНИЙ вйправчий, корекційний [п. 
козффициент к. коефіцієнт]; -ное вьіражение 
виправнйй вйраз. 

ПОПРАНИЕ ок пбтопт. 
ПО-ПРЕЖНЕМУ фР і ділі [мьі но-п. голодали 
ми й д. голодувіли]. 

ПОПРЕКАТЬ докоряти, дорікі-, (в очі) цвіка-; 
п. кого чем ок випомині- кому що; 

—й = упрекающий. 
ПОПРИЩЕ (діяльности) цірина, сфера, фР сте- 
зя, (актора) кар’єра, (страдника) тернйста путь; 
литератУрное н. © перо [держіться -ого -ща 
тримітися за перб]. 

ПОПРОШАЙНИЧАТЬ жббрати, канібчи-, вип- 
рбш/увати; -чая (зібрати) пбпросом; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, звгіклий ж., р-й нажебра-, 
жебрік, прошак, з" катбка, пк жебрущий, ск же¬ 
брай - [жебрай-попідтинню]. 

ПОПРОШАЙНИЧЕСКИЙ прошіцький, (- зви¬ 
чку) цигінсь-. 

ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО: -ом пбпросом, жеб- 
рами, шляхбм жббрання. 

ПОПУТАЙ НИ ЧАТЬ мавпувіти, повтбрюва-; 
—й що повторює б, як папуга + обезьяннича- 
ющий. 

ПОПУЛЯРИЗОВАТЬ популяриз/увіти, всюди-, 
шйри-, пошйрюва-, розповсюджу-; 
—й що /м“ хто/ ~ує, с-и п., з-й спопуляризуві-. 

популяризітор, пк -аційний + %, для ~ації; 
-йся/-ьій популяризбваний, поширю-, розпов- 
скіджу- 0. 

ПОПУЛЯРНИЙ © широкослівний, (роман) г. 
почитнйй. 

ПОПУСТЙТЕЛЬСТВО: при -ве кого з благос¬ 
ловення /з попуску, без жодної протидії/ кого. 
ПОПУ СТЙТЕЛЬСТВОВ АТЬ потуріти, п. чо¬ 
му дивитися крізь пільці на що; не п. не давіти 
спуску /попуску/; 
—й = потворствующий. 

ПОПУСТУ ок (за) пусто-дурно, о. коту під хвіст. 
ПОПУТНИЙ (-заувагу) принагідний, (вітер) хо¬ 
довій; -ого ветра щаслйвої путі. 

ПОПУТНИК товіриш (у дорозі/, ок подорбжець, 
з" поплентач; бьіть -ом товариші™. 

ПОПЬІТКА си зіхід, ніворот, раз; п. к побегу 
спрбба втекггі; п. - не пьітка пбпит - не допит; 
при -ке к побегу колі пробував втекти; с пір- 
вой /со вторбй/ -ки, з першого /другого/ різу 
/зіхбду/, за першим /другим/ різом /зіход-/, 
першим /другим/ ніворот-; 
ПОПЬІТКИ ок силкувіння, зібіги. 

ПОПЬІХИВАТЬ піхкати, пгіхка-, попіхкува-; 
—й що /м" хто/ піхкає 0, звйклий п., пк пахкйй, 
© пих-піх, пих-піх, попахкуючи. 

ПОПЯТНЬІЙ: идти на попятную ок мгікатись 
назід, рачкуві-. 

ПОРА }Р час-годгіна; обідняя п. обідня годгіна; 
предрассветная п. досвітня г.; в сімую -ру 
якріз на чісі; до -рьі до времеи до чісу; до тех 
пор ок дотгіхчас; до тех пор, покй доти, дбки, 
аж поки; до тех пор пока не дбти, аж дбки, аж 
доти, дбки, дбки не, аж пбки не, /доти,/ аж по¬ 
ки [аж пбки оселйвся]; до тех пор, пока не 
дбти, аж [плакала д. т. п. п. не решйла плі- 
кала дбти, аж затялася]; с тех /зтих/ пор ок від¬ 
тік; с каких (уже) пор /вже/ відкбли; с неко- 
торьіх пор від якбгось чісу; с давних пор від 
дівніх часів; до сих пор (жестом) пбти, подб- 
сі; на ту -ру ок натоді. 

ПОРАБОЩАтЬ поневблювати, уярмлю-, заар- 
кіню-, запрягіти в ярмо, забиві- в ярма; 
—й що їм" хто/ поневолює б, звгіклий п., гото¬ 
вий поневбли-, поневблювач, уярмлю-, пк лабі¬ 
льний, ярмонбс- + %, тягнгі-в-ярмб- [-й кбм- 
плекс тягнй-в-ярмо-комплекс]; 
-йся/-ьій поневблюваний, уярмлюв-, підкбрю- 
в-, зааркінюв-, запряг- в ярмб, забгів- у ярма. 

ПОРАБОЩЕНИЕ поневблення, уярмле-, закрі- 
піче-, (краю) підбій; (стан) рібство, неволя. 

ПОРАЖАТЬ ок разгіти [п. глаз р. око], уража-, 
трощгі-, (виглядом) вражі-, впаді-в око, с. захбп- 
люва-, приголбмшува-, (вогнем) в“ накриві-, (о- 
ргани тіла) ушкбджува-; п. в правах позбавля- 
прав; п. на смерть забиві-; 
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--Й 1. що /мн хто/ вража 0, мастак в., з-й вразгі-, 
захоплювач, приголомшу-, пк разючий, вразли¬ 
вий /для кого!, приголомшиш-, засліпущий, ди¬ 
вовижний, (- вістку) землетрус-, (виглядом) фе- 
єргіч-+удивляющий, 2. що їм" хто/ уража 0, с-и 
т., з-й розтрощгі-, пк нищівнйй, руйнів-, розтрб- 
щуваль-, удар-, аґресгів-, разючий + %, (ефект) 
р’ калічення; -й воображение захопливий, гос- 
троцікй-;-й ні смерть убйвчий, смертонбсний; 
ПОРАЗЙТЬ: п. громом ок прибити громом; 0; 
-зй меня сили небесньїе! побгій мене сйла Бо¬ 
жа!; -йло кого підкинуло ким, вразгі- /заскбчи-/ 
кого; 
ПОРАЖАТЬСЯ (дивуватися) нетямитися 0; 
-йся/ньїй 2. уражуваний, розбгіва- /по-/, трбще-, 
розтрбщува-, и* дітклгівий*; -я 1. дгівом диво¬ 
ваний, приголомшу-, захоплю-, гі° вражений, 
здивбва-, нездат- вгійти з дгіва; 
ПО Р АЖЕННЬІЙ (чим) діткнутий, діткнений; 
п. в правах позбавле- прав. 

ПОРАЖЕНИЕ (органів тіла) ушкбдження /по-/, 
(у грі) г. прбгра, прбграна, з. побгіванка, фР знгі- 
щення [оружие массового -ия зброя масового 
з.]; п. в правах позбавлення прав. 

ПОРАЗЙТЕЛЬНО разкіче, (схожий) як дві кра¬ 
плі водгі. 
ПОРАЗЙТЕЛЬНЬІЙ ок дивоглядний, ф. хіба 
ж такгій, аж он якгій 0. 

ПО-РАЗНОМУ ок різно, всяко, по-всЯкому. 
ПОРАНЬШЕ пк раншенький, раніпшй, ир як 
ранше, ок раншенько. 

ПОРАСТАТЬ заростати /об-, ви-/; 
—й що зароста 0, с-и /покгінутий/ з., вгібраний, 
щоб заріс, вже майже зарбслий, чимраз зарбслі- 
ший. 

ПОРИЦАНИЕ: достбйньїй -ия гідний бсуду. 
ПОРИЦАТЕЛЬНИЙ ок доганний. 
ПОРИДАТЬ гудити, гани-, ганьбгі-, засуджува-, 
огуджу-, фР вказу- пальцем на їх; & дк згидити 
= осудгіть. 
—й що ілґ хто/ гидить 0, звиклий г., з-й згань- 
бгі-, огудник, осуд-, пк осудний, огуд-, ос[г]уд- 
ливий + %; 
-йся/-ьій гуджений, огуджува-, засуджува-, га- 
ньбле-, гідний бсуду. 

ПОРОГ (верхній, ниж-) ок планка, (межа) поріг 
(рв -огу), фр грангіця, (вмерти) грань; & & над- 
поріжник /надпорбжник/, пк порбжистий /= 
тернистий, полон трудностей/; у Ббжьего -га 
перед Божим порбгом. 

ПОРОГОВЬІЙ порбгбвий. 
ПОРОДА (людей) з" зілля [он из зітой же -дьі він 

з цього ж зілля]. 
ПОРОДНЕННЬШ (з ким) посвоячений, (кровн- 
о) спокрівле-; -ие городі міста-побратгіми. 

ПОРОДООБРАЗУЮЩИЙ г* породотвбрчий. 

ПОРОЖДАТЬ родгіти, порбджува-, виплбджув- 
а-, виклика-, спричини- що, спричинятися до 
чого, (умови) витвбрювати, творгі-; 
—й що їм" хто/ породжує 0, с-и п., з-й вгіклика- 
[-й трбния з. в. тертЯ], (порив) творчий, почат¬ 
ковий, ск творгі- [творгі-тертя-апарат]; -й идйи 
з-й творгіги ідеї, творгі-ідеї- [творгі-ідеї-шкбла]; 
-йся/-ий породжуваний, виплоджу-, спричгі- 
ню-, витворю-, творений; 
ПОРОДИТЬ: п. воображбнием вгіфантазувати’ 
-вший 0. 

ПОРОЖНИН & порожнісінький /=пустбй, хоть 
шарбм покати/. 

ПОРОЖНЯКОМ ок легкома, © „р^ки в брюки”. 
ПОРОК о* слабке місце /струнка/, уР гріх; 
ПОРОКИ ок негатгіви, негараздгі, блуди, хгіби. 

ПОРОСЕНОК: п. под хріном поросЯ до хріну. 
ПОРОСИТЬСЯ: хорошо -ящаяся (свиномат¬ 
ка) порбслива. 

ПОРОТНО в" сбтнями. 
ПОРОТЬ 1. пороти, розпбрюва-, (ні се ні те) вер- 

зтгі, 2. шмата-, пари-, спгісува- спгіну; п. горя'ч- 
ку панікува-, пари- парка, рватися, як на ґвалт; 
—й 1. що /мн хто/ пбре 0, зййнЯтий поротгЯм, 
звгіклий п., зм-й розпорб-, пк порючий, т.= %, 
2. що /м“ хто/ шмата 0, с-и ш., поклгіканий від- 
шмага-, сікар, пк шмагучий + %; —й вздор /е- 
рунду, чушь/ дурнолЯп, звгіклий верзтгі казна- 
що; —й горянку кваплйвий, гнаний пбспіхом, 
розпанікбва-, розгарячкб-, © у пбспіху; 
пбрющийся р. 1. розорюваний, пбротий, 2. 
шмаганий; 
ВЬЇПОРОТЬ відшмагати, (зав/дати хлбсти б; 
ЗАПОРОТЬІЙ зашмаганий. 

ПОРОХ: не хватает -ха пброху не стає /= енбр- 
гії не стає/. 

ПОРОЧЕНИЕ ок плюгавлення. 
ПОРбЧНЬЕЙ ок многогрішний, гріхбв-; п. круг 
заворбжене коло; -ая привьічка погана /хгіб-, 
гріхбв-/ звичка. 

ПОРОЧИТЬ ганьбгіти, паплібжи-, неслави-, осл- 
авлюва- /зне-/, вводи- в славу, ок плюгави-, об¬ 
кладі- болотом, пускі- славу на /у славу/ кого, 
(перед ким) погани-; 
—й що /м“ хто/ ганьбгіть 0, с-и г., з-й вгіганьби-, 
зайнЯтий паплюженням, з ганьбою на устах, га¬ 
ньбитель, паплібжник, знеславлював, пк пап- 
люжливий, ганебний для кого, с* ганьбгі- [гань- 
бгікорчма], ± позорящий; 
-йся що ганьбиться + опорочиваемьій. 

ПОРОШКОВИДНЬІЙ, -ОБРАЗНИЙ порош¬ 
куватий. 

ПОРОШКУЮЩИЙСЯ порошкбваний, з-й по¬ 
роджуватися. 

ПОРОШОК: растереть в п. змолоти на порошок, 
стер- на пброх. 
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ПОРТ п° причалшце. 
ПОРТАЧ ок попсуй-майстер. 
ПОРТАЧИТЬ; СПОРТАЧИТЬ спартачити, зро- 

бгі- з лемеші швайку, р. скаверзи-. 
ПОРТИТЬ псувіти, шкоди- чому, нівечи- /нищи¬ 
ти, марнува-/ що, (роботу) партачи-, (вік) зана- 
паща-, п. щербй-, надщерблюва-; п. зрение ні¬ 
вечи- очі; п. нерви кому вари- воду з кого; п, 
чужую жизнь заїда- чужий вік; 
—й що їм" хто/ псуй 0, с-и п., з-й зіпсува-, пар¬ 
тій, ск попсуй- [попсуй-майстер]; -й впечатле- 
ние /настрое-, жизнь/ з-й зіпсувати вріження 
/ністрій, життя/, попсуй-враження, попсуй-нас- 
трій, попсуй-життя; -й кровь варивода, дратів- 
нйк, дратівний для кого; -й мірку партіч, бра¬ 
короб, попсуй-марку; 
ИСПОРТИТЬ зіпсувіти, жС зіпсу- 0, спартіч- 
и-, ф. скапусти-, о. докину- ложку дьогтю до; 
(настрій) г. отруї-, (життя) занапасти-; и. вб- 
здух е° напусти- вітрів, заповітри-, угрішйтися; 
и. обідню перейти дорогу кому; мієлом кіши 
не -ишь місло кіші не псує; 
-вший що зіпсув, партіч, бракороб, калічник, 
попсуй-майстер, 0; 
ПЕРЕПОРТИТЬ ок перепартічити /с-/ 0; 
ПЕРЕПбРТИТЬ/СЯІ ф. перекапустити/сяД 
-вший/ся/ 0; -я перепсований, перепсутий; 
ПОРТИТЬСЯ псуватися 0, (- настрій) підупа- 
діти, (- погоду +) гірша-; п. морально погані- 
душею; 
-йся що псуються 0, псований, ушкбджува-, ні- 
вече-, нгіще-, марнбва-, занапіщува-, схйль- псу- 
вітися, (продукт) схйль- гнйти, пк нестійкий; 
скоро -я скорогнйлий; 
ИСПОРТИТЬСЯ зіпсуйся 0; (- стосунки) ф. 
заквіси-; 
-вшийся зіпертий, зіпсований /по-/, знівече- 
/по-/, пошкбдже-, спартіче-, занапіще-, (зір) збі- 
вле-, © розпаскудже-; 
ИСПОРЧЕННЬІЙ (- повітря) важкий; 0; 
ПОДПОРТИТЬСЯ трохи зіпертися /підгнй-, 
притухну-/; 
-вшийся трохи зіпсутий /підгнйлий, прив’я-, 
притух-^+/, 0. 

ПОРТНЙХА ок модгістка. 
ПОРТНЯЖНИЧАТЬ кравцювіти, ж' швачкуві-’ 

—й що /м" хто/ кравцює, с-и к., зійнятий краве¬ 
цтвом, кравіць, ф. кравчйна, з" кравцюня, пк 
кравецький, с* кравцюй- [кравцюй-на-дому]. 

ПОРТРЕТ полйччя. 
ПОРТУПЕЯ з. шабельтіс. 
ПОРТФЕЛЬ & портфелик, портфеляка. 
ПОРУБЙЖЬЕ з. узгрангіччя. 
ПОРУБКА, ПОРУБЬ ок зруб, зруби. 
ПОРУГАНИЕ фр потіла [не дать на п. не діти 
на потілу]. 

ПОРУГИВАТЬ немі, немі, й лайн/ути /вйсвар- 
и-/, колй-не-колй /здірідка/ діяти/ся/; 
—й що немі, немі, й ~е 0, звиклий з. діяти; 
-ий к.-не-к. висвірюваний; 
-йся звщотий колй-не-колй ліятися. 

ПОРУЧАТЬ доручіти /припо-/, /-ува-/, довірі-; 
--й що /мн хто/ доручі, с-и д., готовий доручй-, 
пкю. дор^чнйй + %, О доручйвши; 
-ьш доручуваний /припо-/; 
ПОРУЧЙТЬ: п. кому спустити на кого [не мі- 
ла на кого с. дітей]; 0; 
-йся = -ьій + ручающийся. 

ПОРУЧЕНИЕ фР послуга [мелкие -ия дрібні 
-ги]; по -ию на доручення, міючи д. від. 

ПОРУЧИТЕЛЬ о* запоручник 
ПОРУЧЙТЕЛЬНЬІЙ (лист) гарантійний. 
ПОРУЧЙТЕЛЬСКИЙ р’ поручника [-ая пбд- 
пись підпис п.]. 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ок Гарантія, запорука; бі- 
нковское /имущественное, судеб-, лйч-/ п. по¬ 
рска бінківська /майнові, судові, особйстаІ. 

ПОРУЧНИ (крісла, сходів, балкону) бйпьця. 
ПОРХАТЬ пурхати, пф пурх, д. фуркати; 

—й що пурха 0, звиюшй пурхати, пурхун, пур¬ 
хало, легкокрйл, ж' пурхавка, пк пурхлгівий, 
легкокрилий, © знай пурх та пурх. 

ПОРЦИОННО порціями, видавцем. 
ПОРЦИЯ пайка; небольшйми -ями по краплйні. 
ПОРЧА (дія) збавляння, нйще-, п збівлене, зншц-. 
ПОРШЕНЬ толок. 
ПОРЬІВ (гніву) вгібух, ніпад, (до чого) потяг, 

(душі) порух; & надпоргів. 
ПОРИВАТЬ рвіти, дір-, (з чим) пориві-; п. с 
чем фР відходи- від чого, уР отрясі- пброх чого 
з ніг; п. с прбшльїм палй- мостй /кораблі/; 
—й = разрьівающий1; 
ПОРВАТЬ порвіти б; п. отношіния розцурі- 
тися; п. связь с кем відцурітися кого; 
ПОРИВАТЬСЯ (діяти) о* намагатися, сіла-; 0. 
-йся/-ьш рвіний, дертий, дріний, розргіва-; -я 
сіпа- + стремящийся к чему. 

ПОРЬІВИСТЬІЙ рвучкйй, ок порйвчий. 
ПОРЯДКОМ фР ніврбку [п. длйнньїй путь нів- 
рбку дбвгий шлях]. 

ПОРЯДОК фР триб [все йде своїм трйбом], (мі¬ 
ра порівняння) порядок [на п. кріпче на п. міц¬ 
ніший]; в -дке чего порядком чого [в п. диску- 
ссии п. дискусії]; в -дке исключіния як вйнят- 
ок; в администратйвном -дке адміністратйвн- 
о, -тгівним порядком; в обьічном -ке звичійним 
порядком, як звичайно; в пожарном -ке термі¬ 
ново, ф. як на пожір; в принудйтельном -ке 
примусбво; своим -ком само соббю; судібньїм 
-ком судбм, чірез суд; всі по -ку усі від нитки 
до гбл-; всі в -ке у кого на кого не кіпає /кілле/. 
ПОРЯДОЧНО ок багатенько; 
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ПОРЯДОЧНЬШ фР вагомий 0, (добрячий) ок 
доладний; из -ной семьй чесного роду. 

ПОСАД слободі, слобідка. 
ПОСАДСКИЙ слобідський. 
ПОСАДКА а’ приземлення; вьінужденная п. ви¬ 
мушене п. 

ПОСАДОЧНЬІЙ (- смугу) а" для приземлення, 
(матеріял) сг саджальний. 

ПОСАСЬГОАТЬ посмбктувати, нема, нема, й 
смоктбнути; 
—й що їм" хто/ посмоктує, звгіклий П., 3-Й смо- 
кгонути, смоктун, © посмбктуючи. 

ПОСВЕЖЕЕ п" свіжіший, ир трбхи свіжіше. 
ПО-СВОЕМУ по-своєму, по-свбму, на свій лад. 
по-свбйски по-свойцьки. 
ПОСВЯЩАТЬ посвячувати І (чому) при-, ц. ви-/, 

(в таїну) втаємнйчу-; п. кого во что ок сповіря¬ 
ти кому що; п. в свой мьісли кого освідчува- 
/відкрива-/ свої думкй кому, как будто посвя- 
щая в тайну (казати) втаємничено; 
—й що їм" хто/ посвічує 0, зайнятий свіченням, 
святитель, пк = %; -й в тійну кого що /ж" хто/ 
втаємничує 0, зг-й втаємнйчити, пк = %; -й в 
свой мьісли кого р-й відкргі- свої думки кому 
/зрідитися перед ким/; 
-бій посвічуваний /ви-, при-/, ознайомлю-; -бій 
в тайну втаємнйчу-, освідчу-; 
ПОСВЯТИТЬ: п. себя чому посвятітеся чому; 
ПОСВЯЩЙННЬІЙ посвічений /при-, ви-/, вта- 
ємнгіче-, освідче-; п. памяти (вечір) шанувіль-. 

ПОСЙВ гР" зісів. 
ПОСЕЛЕНИЕ (дія) заселення, п посЄлищє, бсі- 
док; нбвое п. новоселиця. 

ПОСЕЛОК ок виселок. 
ПОСЕЛЙТЬ сел/йти, заселі- /о-/, (в душах) сія-; 

—й 1. що /ж" хто/ нить 0, зійнітий осЄлєнням, 
звиклий с., зг-й оселі-, осЄлювач /по-, за-/, пк ок 
осЄльчий /за-/ + %, 2. (в душі) що /ж" хто/ сіє 0, 
з-й посіяти, с-и сія-, сііч; 
-йся/-ьій 1. сЄлєний, осблюва- /по-, за-/, посе¬ 
ленець, осідник, осадчий, 2. сіяний, викліка-, 
виклйкува-; 
ПОСЕЛИТЬСЯ ок задомувіти, задомбвигись; 
п. в чім замешкати що; п. на постойнное жй- 
тельство оселітеся на стіло, осісти /осадою/; 
-вший/ся/ 0; -я 1. замЄшкалий, осЄлєний /по-/, 
2. посія-, віклика-. 

ПОСЕМЕЙНО родинами. 
ПОСЕТЙТЕЛЬ авітільник, (частий) бувілець. 
ПОСЕЩАТЬ відвідувати, (що) о" буві- де, (час¬ 
то) вчащі- /топті- стбжку/ куди /до кого/, фР 
ході- до [я -іл их я -йв до їх]; 
—й що /ж" хто/ бувіє 0, звйюіий відвідувати, р-й 
відвіда-, відвідувач, /чістий/ гість, бувілець, за- 
вітільник, пк п° бувілий + %, о. на відвідинах; 
-вший бувілий, (де) чістий гість, 0; 

ПОСЕТЙТЬ (кого) завітати/-гості-/до кого; 0; 
-йся/-ьій відвідуваний; 
-вший 0. 

ПОСЕЩЕНИЕ ок завітіння, (душпастиря) г. ві¬ 
зитація. 

ПОСИЛЬНЕЕ пк дужч/еньк/ий, гР /трохи) дужче. 
ИОСЙЛЬНЬІЙ підсйльний, ок доступ-, (- пра¬ 
цю) по сілі. 

ПОСКАЛЬЗЬШАТЬСЯ; ПОСКОЛЬЗНУТЬ-: 
-вшийся що зашпбртався, и. схйблений, Й. 

ПОСКОЛЬКУ о. затйм що; а п. фР а що [а п. он 
не пил, он... а що він не пив, він...]; но п. та 
раз [но п. вьі здесь та р. ви тут]. 

ПОСКОРЕЕ якшвйдше, фР мерщій, щоб шввд- 
ше [тблько п. тільки щ. ш.]. 

ПОСКРЙПЬЮАТЬ рипотіти, порйпува-, немі, 
немі, й ріпну-; 
—й що їм" хто/ порипує 0, с-и п., © знай рип та 
рип, порипуючи. 

ПОСЛАБЛЯТЬ: —й 1. ослабляющий, 2. пот- 
ворствующий, 3. (- ліки) проносний. 

ПОСЛЕ: п. того по тому; п. т., как фїр ото як. 
ПОСЛЕДНИЙ о. перший з кінця', (термін) ос¬ 
таточний, (круг) фініш-, (ф>акт) цей; п. и решй- 
тельньїй бой остійній рішучий бій; п. час про¬ 
біл остання годіна прийшлі; за /в/ -нее время 
остійнім чісом, остінньо; по -ему слову чего 
за остійнім словом чого; из -них сил з остінніх 
сил, остінками сил. 

ПОСЛЙДОВАТЕЛЬ (теорії) визнавіць, фР спа¬ 
дкоємець. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ г. чергбвість. 
ПОСЛЙДСТВИЕ фР результат; по свойм -иям 
своїми ніслідками. 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ о. на чЄрзі; -ие покоління 
о" потбмні покоління. 

ПОСЛЕЗАЯТРА о" позівтрім. 
ПОСЛОВЙДА ок прйповідка; п. не мимо мбл- 
вится п° приказка скіжеяк зав’яже. 

ПОСЛОЙНЬІЙ фР шаріми [-ое изучение вив¬ 
чення ш.]. 

ПОСЛУЖНОЙ (список) вислужній. 
ПОСЛУШНЬІЙ о" покірливий; бьіть -ьім слу¬ 
хатися. 

ПОСМАТРИВАТЬ зірката, погляді-, позирі-; 
—й що /ж" хто/ погляді 6, звіклий позиріта, 
зіркало, © зіркаючи, знай зирк та зирк. 

ПОСМЕИВАТЬСЯ брата на сміх кого; п. над 
кем о" покпиві- /смійтеся/ з кого; 
-йся що /ж" хто/ СМІЄТЬСЯ 0, схильний сміятися 
з, смішкб, сміхун, пк сміхотлівий; -я над кем 
звиклий кпити з кого. 

ПОСМЕЯНИЕ о" пбглум, фР сміх [виставлять 
на п. виставляти на с.]; на п. на глум, фР курям 
на сміх. 

ПОСОБИЕ о" підпомбга /за-/, субсидія, (книга) 
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порадник; п. по безраббтице допомога /пбміч/ 
безробітному; п. по болезни /временной иетру- 
доспосббности, инвалйд-, страхованию/ допо¬ 
мога /пбміч/ хворому /тимчасово непрацездат¬ 
но-, інваліду, на забезпечення /страхбвку/. 

ПОСОБЛЯТЬ (їм) помагати/підло-, с-, зало- їх/; 
—й що /м" хто/ помага 0, с-и п., з-й помогти, і. 
—► ПОСОБНИК, пк помічний, спомагавчий, ск 
поможи- [поможй-собі-сам]; 
ПОСОБЙТЬ: п. горю зарадити лихові; 0. 

ПОСОБНИК підруч-, співпомагач, н1 поплент-. 
ПОСОБНИЧЕСТВО ок поплентацгво. 
ПОСОЛЬСТВО г. амбасада. 
ПОСПЕВАТЬ (- ягоди) дозрівати; (за ким) ус- 
тига- [тблько -ай! тільки встигай!]; 
—й 1. созревающий, 2. успевающий1; -й к зи- 
ме' сг зймникувйтий; 
ПОСПЕТЬ (-ягоди) дозріти; 0; 
-вший = созревший, 

ПОСШЕШНО (писати) на коліні; 
ІІОСІІЕШНЬІЙ о* поспішливий. 

ПОСПЕШНОСТЬ: п. хороша при ловле блох 
гі° що швйдко робиться, то сліпе родиться. 

ПОСРАМЛЙНИЕ п° осорбма. 
ПОСРАМЛЯТЬ сорбмити, завдава- сорому; 

—й що /мн хто/ сорбмить 0, с-и с., з-й осорбми-, 
ганьбитель, рк соромй-, пк ганебний /соромний/ 
для кого + %; 
-йся/-ьій осорбмлюваний, ганьбле-; 
ПОСРАМЙТЬ виганьбити 0. 

ПОСРЕДНИЧАТЬ фактор/увати, маклерува-, по- 
середникува-; 
—й що /м хто/ ~ує 6, с-и ф., зг-й бу- посередник¬ 
ом, фактор, маклер, посередник, а. брбкер, о. як 
посередник +. 

ПОСРЙДНИЧЕСТВО: при -ве чфез посеред¬ 
ництво, г. почерЄз кого. 

ПОСРЕДСТВЕННЬЕЙ (якістю) не найгірший. 
ПОСРЕДСТВО: при -ве кого через кого; -ом г. 
почерЄз. 

ПОСРЙДСТВОВАТЬ: —й = посредничающий 
+ пк проміжний, зв’язковий, проміжкб-. 

ПОСТ (варта) стійка; на -ту на стійці. 
ПОСТАВКА ок достава; обязательства по -ам 
зобов’язання /підписка/ на поставку. 

ПОСТАВЛЯТЬ: —й кому что = снабжающий 
кого чем. 

ПОСТАВОЧНЬІЙ (- ціну) доставшій. 
ПОСТАВЩЙК доставЄць, доставнгік. 
ПОСТАМЕНТ підніжжя. 
ПОСТАНОВКА (питання) Є постанбва, фР під¬ 
хід до [п. вопрбса п. до справи /питання/]; та¬ 
кая п. вопрбса недопустима так підходити до 
справи не мбжна. 

ПОСТАНОВЛЯТЬ ухвалювати, постановлю-; 
—й що !мн хто/ ухвалює 0, готбвий ухвалити, пк 

постанбвчий + %; 
-ьій ухвалюваний; 
ПОСТАНОВЙТЬ урадити 0. 

ПОСТАНОВОЧНИЙ рк постанбвчий. 
ПОСТЕПЕННО ок мало-помалу, повбленьки- 
повблі, о. п’ядь за п’яддю. 

ПОСТИГАТЬ осягати (розумом,/, розумі-, могти 
збагну-, (кого /- горе!) спотика-, /раптом/ пада- 
як сніг на голову; п. мир своЄй душбй п° на- 
нгізува- світ на власну душу; п. умбм что до- 
хбди- розумом до чого; 
—й 1. що /мн хто/ розуміє б, с-и о., з-й збагну-, 
пк тямущий, головйтий, кебетливий, свідомий 
чого, 2. що спотикає 0, рокбваний кому; -й 
смисл наставлений збагнути зміст; 
-йся/-ий 1. осяганий розумом, доступ- для зро¬ 
зуміння; 
ПОСТЙЧЬ /ПОСТЙГНУТЬ/ досвідчитися 0, 
ф. доглупа-, втямити; п. сердцем и душбй пере- 
пустй- крізь душу й сбрце; постигла Участь их 
н° спобігло їх [отаке його с.]; 
-игший что вже досвідчений у чім, 0; 
-жимьій осяжнгій, осягнЄнний, лЄгко осяга- 0. 

ПОСТЙТЬСЯ постити, трима- піст; 
-йся що /м" хто/ постить 0, звиклий п., зм-й попо¬ 
сти-, безскорбмник, постуваль-, пк безскорбм- 
ний. 

ПОСТНЬІЙ піснйй, п° піснявий, ж. на комаргі- 
ному салі. 

ПОСТОВОЙ стійковйй, стійкар, стійчик. 
ПОСТОЙ! > СТОЯТЬ. 
ПОСТОРОННМЙ: -им вход воспрещен сторон¬ 
нім входу немі 

ПОСТОЯЛЕЦЬ заїжджанин. 
ПОСТОЯЛИЙ (двір) заїзнйй; п. двор заїзд. 
ПОСТОЙННО стало, жґ вічно, (знай) о. щодня 

і щогодйни, фР невідступно, невідлуч-, г. кож- 
ночас-, фР тільки й робив, що [п. ездил т. й р., 
що їздив]; п. в наличии /п. имеются/ (харчі +) 
безвивбдно; 
ПОСТОЯВШИЙ кожночбсний 0, (гість) шта- 
т-, присяж-, завсідній. 

ПОСТРАНЙЧНЬІЙ (- оплату) від сторінки. 
ПОСТРЕЛ: наш п. везде поспел гі° де не посій, 
там і врбдиться. 

ПОСТРИГАТЬ/—й > СТРИЧЬ/-гущий. 
ПОСТРОЕНИЕ (сюжету) композиція, (логічне) 
ок вибудова, фР ви збірка [вьіходй на п.! збір¬ 
ка!, в лаві з.!]. 

ПОСТРОЧНЬЕЙ від рядка [-ая плата плбта від 
рядка]. 

ПОСТ^КИВАТЬ торох(ко/тіти, /'знай/ стукоті-; 
—й що /мн хто/ стукотить 0, звиклий с., стуко- 
тій, торох/іго/тій, © знай стук та стук. 

ПОСТУЛЙРОВАТЬ: —й що постулює, з-й про- 
постулювати, © с-и постулюва-, постулібючи; 
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-ьій постульований. 
ПОСТУПАТЬ чинити, учиня-, роби-, поводити¬ 
ся, (- товар) одержува-, надходити; п. в медин- 
ститут ф. іти на медицйну; п. в подчинение пе¬ 
реходи- під руку /звфхність/; п. на содержа- 
ние переходи- на угргімання; п. справедливо 
чини- по правді; -ай по сббственному усмо- 
трению робй, як знаєш; 
—й 1. що !мн хто/ робить 0, звщспий ч., зм-й учин- 
Й-, 2. що вступі 0, готовий вступй-, вступнйк, 
новачбк, 3. що надходить 0, що має надійтй, над- 
хбдячий, одержуваний, отрйму- (крам) свіжий; 
-й в сббственность признане- бути власністю; 
-й на раббту шукач праці, майбутній робітник 
/праців-/; -й отовсюду звідусюдний, зусебіч-; 
ПОСТУПЙТЬ повестгіся 0; как бьі тм -пил? 
як би ти зробйв /повівся/?; п. на місто з. діста¬ 
ти /ста- на/ посаду; 
-вший 1./2. 0; 2. (щойно,/ одержаний, свіжий. 

ПОСТУПЛЕНИЕ (на працю) влаштування; 
ПОСТУПЛЕННЯ ек ок внески. 

ПОСТУПОК; ПОСТУПКИ ок поступбвання. 
ПОСТЬІЛЕТЬ; Ож знемйліти, зосоружі-; 

-вший зосоружілий, вже давно немгі-, 0 + опро- 
тивевший. 

ПОСТЬІЛНЙ ок немйлий, п° безлюбий; сдСла¬ 
ться -ьім зосоружіти. 

ПОСУДА (на зерно) зерновйк. 
ПОСУДОМОЙКА г помивічка. 
ПОСУШЕ пк сухіш/еньк/ий, пр трохи б сухіш. 
ПОСИЛАТЬ еліти, посилі- /ви-, за-, над-, (пош¬ 
тою) пере-, (ворогів) на-/, (кого) відряджі-, де- 
легуві-; п. на уббй посилі- на смерть; 
—й що /м“ хто/ посилі 0, звгіклий п., зг-й послі-, 
зійнятий висилінням, пк г. висилкбвий, скпош- 
лй- [пошлй-на смерть]; 
♦♦♦СЯ: п. на них покпикітися на їхіг. від- до їх/; 
-йся/-ьш висйланий /по-, за-, на-, пере-, над-/, 
відрйджув-, делегбв-, пк посильний /ви-, пере-/; 
ПОСЛАТЬ: п. кару ф'р ніпуст напустгіти. 

ПОСЬІЛКА (людей) відрядження. 
ПОСЬІЛОЧНЬІЙ г. висилкбвий [-ое бюрб -ве 
бюрб]. 

посьільнбй ж. стірший, кудй пошлють. 
ПОСИПАТЬ посипіти /при-/, ейпа-, притрушу- 
ва-; п. голову піплом побивітися як над мерц¬ 
ем, ейпати пбпіл на голову; 
—й що /мн хто/ посипі 0, с-и п., р-й поейпа-, для 
посипіння, зійнятий -ям, сипіль, посипільник, 
пк посипільний + %; -й пеплом гблову прибгі- 
тий гбрем; 
-йся/-ьій ейпаний, присипа- /по-/, притрушув- 
а-, пк посипнйй; 
ПОСЬІПАТЬСЯ посипатися 0; н., как из рбга 
нзобйлия посіпатись як горбх з мішкі; йскрьі 
из глаз -лись каганці /свічкгі, зіркгі/ в очіх зас- 

вітгілися; 
-вший(ся/ 0; -я на гблову © як з мішкі на гб¬ 
лову. 

ПОСЯГАТЬ зазіхіти, ліситися, хотіти привліс- 
ни-, простягі- руку /-ки/, робй- зімах, віжи-; п. 
на чужого землю о. розставляти лікті; 
—й що їм" хто/ зазіхі 0, с-и /звгіклий/ з., готовий 
/не від того, щоб/ привлйсни-, зазіхійло, к" зазіх- 
ач, пк лісий /зіздрий/ на, рк зазіхущий, © із зі- 
міром, зазіхаючи. 

ПОТ ок випотина, вгіпоти, (не від праці) пітнява; 
п. катитея градом піт очі заливіє. 

ПОТАКАЛЬЩИК = ПОТАТЧИК. 
ПОТАКАТЬ потуріте, потакі- /-ува-/, підспіву¬ 
вати; -ающий = потворствующий. 

ПОТАСКУХА о* повія, повійниця, підтіпанка, 
лярва, лахудра, шміра, хвбйда. 

ПОТАСКУШЕЧКА хвбйдочка. 
ПОТАСКУШНЬІЙ о* хвойдовйгий. 
ПОТАСбВКА о* биятгіка, наминічка, (прочухан) 
хлбета. 

ПОТАТЧИК потакійло, попускай-, потурій-, пі- 
дтікувач, потурільник, потуріч. 

ПОТВОРСТВО потакання, рк побліжка (бо пк 
побліжливий/. 

ПОТВбРСТВОВАНИЕ ок потакіння, пбпуск. 
ПОТВбРСТВОВАТЬ потуріте, потакі-, пбпуск 
попускі-, не протидія-, не перешкоджі-, зг по- 
блажі-, з. даві- пбтур; ± ПОДПЕВАТЬ; п. чему 
дивгітися іфізь пільці на що; 
—й що /м“ хто/ потурі 0, схильний п., і. —* ПО- 
ТВОРЩИК, пк потурливий, поблажли- до кого, 
схйльчи-, рк потуріпьницький, потурільний. 

ПОТВбРПЩК потакійло, потакіч, к? потуріч, 
потурільник, п. підспівувач; ± ПОТАТЧИК. 

ПОТЙМКИ пргітемок; в -ах пргітемком, у пргі- 
темку, темрявою. 

ПОТЕНЦИАЛ (емоційний) зарід, фУ можлгівість 
/ж"-ості /, (військовий) резерви, ресурси. 

ПОТЕНЦЙРОВАТЬ потенціювіти; 
—й що потенцікіє, для потенціювання, зійня¬ 
тий -ям, потенціятор, пк потенціягорний + %; 
-бій потенційований. 

ПОТЕРЯ: до -ри сознания до упіду, до безпі- 
м’яті /непім’яті, нестями/. 

ПОТЕТЬ потіти, упріві-, пітні-, (скло) запотіві-; 
—й що /м" хто/ потіє 0, ехгільний п.и, укргіваний 
пбтом, запотіва-, упріва-, пк пітнявий, п° запо¬ 
тілий, залітні-, © упріваючи; 
ВСііі: -вший спітнілий, споті-, упрі- /зі-/, д. 
спбчений, 0; 
ПОПОТЙТЬ о. нагріти чуба, наламі- хребті; 
-вший б. 

ПОТЕХА (скандал) веремія; ділу - время, поте- 
хе - час на шість днів пріці - одні неділя, к. на 
все свій час. 
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ПОТЕШАТЬ тіш/ити, потіша-, бави-, забавля-, 
весели-; 
—й що /м" хто/ ~йть 0, с-и в., покликаний розве¬ 
сели-, веселун, витівник, забав-, кумед-, шту¬ 
кар, скоморох, пк кумедний, забав-, веселий; 
-йся над кем = насмехающийся над кем. 

ПОТЙШКА забавка, ок бавлянка, забавлянка. 
ПОТИРАТЬ терти, (руки) потира- /г. за-/; 

—й = трущий + затирййло, ск затирай- [зати- 
рай-рука]; -й руки © затираючи руки. 

ПОТИІПЕ пР тйхш/еньк/ий, гіР трбхи тихше. 
ПОТОГОННЬІЙ (принцип) о. „давай! давай!”. 
ПОТОК: -ом (рухатись) плавом; 
ПОТОКИ (слів) словолгівство, (як злива) п. нія- 
ґара. 

ПОТОКООБРАЗНЬІЙ на взір потоку, струмку- 
ватий. 

ПОТОМ: а п. а там [ел, а п. - игра їв, а т. - гра ]. 
ПОТОМСТВЕННЬІЙ о. з крбви й кости, (родо¬ 
вий) фамільний, фамілій-, (замок) предківський. 

ПОТОМСТВО ок нащаддя. 
ПОТОМУ: о. и фР от і [бблен, п. и спит слабйй, 
от і спить], то й [у стіл, п. и лбг стомився, то й 
ліг]. 

ПОТОМУ-ТО (о)тож, тим-то, фР то [все ходйли 
п./'-тоУ и я ходйл всі ходили, то й я ходив]. 

ПОТОПАТЬ потопати, тону-, топитися, іти на 
дно, (у чім) захряса- чим [будбви, що ними за¬ 
хрясло місто]; 
—й 1. тонущий, 2. утопаю-, 3. (у чім) що захря¬ 
са чим; 
потопавший (у зелені,) захряслий (зблешю); 
ПОТОНІТЬ ок затонути 0; 
-вший затонулий, вже на дні, 0. 

ПОТОПЛЯТЬ топити, затопля-, (берег) заяива-; 
ПОТОШІТЬ утопйти0 [п. в кровй у. в крові]. 

ПОТОРАПЛИВАТЬ приспішува-, нагли-, квіт-; 
—й = торопящий —> ТОРОПИТЬ; 
-ьій приспішуваний, нагле-, квйпле-; 
♦♦♦СЯ поспішати, фР не баритися [-ивайся 
/-тесь/! не барйсь /-іться/!]. 
-йся що їм“ хто/ поспіша 0, с-и п., зм-й поспі- 
шй- + спешащий; 
ПОТОРОПЙТЬСЯ поспішйтися, похопи- 0. 

ПОТОПТАНИЕ ок потолбчення. 
ПОТРАФЛЯТЬ потрапляти, ок глади- по шерс¬ 
ті, догоджй-; 
--й > угождающий; 
ПОТРАФИТЬ догодйти, умастй-, фр попас- в 
тон, підлататися, (зробити) домудрй-, спромог¬ 
тися; п. чему о. підроби- під що. 

ПОТРЕБЙТЕЛЬСКИЙ 1. споживацький [-ая 
корзина с. кошик], 2. споживчий [п. коопера¬ 
тив с. кооператив], 3. (- нахили) = 1.; п. спрос 
попит на ринку. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ: душевое п. подушне спожи¬ 

вання. 
ПОТРЕБЛЙТЬ /^поживати (іжу) /за-/, іс-, (не 

їжу) виїрачії-, трати-, к" ужиткбвува-; 
—й що їм" хто/ спожива 0, звгіюгай с., з-й спо- 
жй-, споживач, їдець, пк споживчий, спожива¬ 
цький + %; 
-йся/-ьій споживаний /за-/, витрачу-, пк спожи¬ 
вний. 

ПОТРЕБНОСТЬ (пекуча) /до/конбчність; для 
-ста на потребу. 

ПО-ТРЕЗВОМУ по-тверезому. 
ПОТРОШИТЬ патрати, патрбши-. тельбуши-, 
розчиня-; 
—й що /м" хто/ патра 0, с-и п., р-й попатра-, для 
патрання, зайнятий -ям, пк = %, ск патрай-; 
-йся патраний, патрбше-, тельбуше-, розчйню- 
ва-, пбротий; 
РАСПОТРОШЙТЬ випатрати, вительбуши- 0. 

ПОТРУДНЕЙ п" важч/еньк/ий, трбхи важчий, 
пР трбхи важче, щоб важче. 

ПОТРЯСАТЕЛЬ трясун, (основ) розхитував. 
ПОТРЯСАТЬ трясти, потряса-, труси-, (вісткою) 
вража-, стряса-, шокува-, трястй душу, підійма- 
вблос дуба, збива- з ніг, кида- в піт, вража- но¬ 
жем у серце, забива- дух, вибива- з колії, моро¬ 
зи- кров, обсипа- жаром /холбдним пбт-/, пере- 
верта- душу, (основи) підважува-, підрива-; п. 
небом и землей У" роздирії- небеса; бьіл по- 
трясен кто кров захолбла в жгілах кому, 
-йюще як грім з /яснбго/ неба, запридушно, вул¬ 
канів-, (дивний) разюче, незбагненно, фР дуже, 
занадто, аж бн як [а. б. я. гблосно]; 
—й 1. трясущий, 2. колеблющий, 3. що їм" 
хто/ вража 0, мастак в., з-й приголбмши-, пк 
трясучий, разкі-, приголомшливий, ошелешли-, 
паморочли-, запридушній, фантастичний, зем¬ 
летрус-, о. аж бн який [а. б. я. мастак], рк потря¬ 
сений, /ефект/ могутній, надзвичайний, серце- 
зворуш-, /кошмар/ мбторош-, к" потрясінь-, (- 
музику) вулканів-, ок забийдуш-, © приголбмш- 
уючи, ск забйй-дух [-щая карьера забий-дух ка¬ 
р’єра], трясй-душу [-щее откровение трясй-ду- 
шу одкровення], (факт) збивай-з-ніг-, запрй- 
дУх- [-ее зрелище запргі-дух видбвшце], трясй- 
душу [трясй-душу видовище], спинй-серце [спи- 
нй- серце подія], вибухбвий [в вйхре -их собьі- 
тий у виру -их подій], як-грім-з-ясного-неба, 4. 
що їм" хто/ підрив/а 0, с-и ~ати, з-й підважи-, 
підривнйк, руйнів-, розхйтувач, пк руйнівіпій 
для чого + %, © підриваючи; -й ознбб трясуч¬ 
ка, трясця; -й оружием = бряцающий о.; -й 
своей жутью моторошно кошмарний; -й сбрце 
ск потрясгі-серце-; -ее зрблище могутнє /н: жах- 
лйве/ видбвшце; 
ПОТРЯСТЙ трус/о/нути чим [10 дней, котб- 
рме -лй мир 10 днів, що -Ули світом], (кого) 



ПОТРЯСЕНИЕ 369 ПОЧЕСЬГОАТЬ 

вразй- сбрце кому, (морально) взя- за серце; 
ПОТРЯСАТЬСЯ трястися, хита-, зворушува-; 
-йся/-ьій 1. трясомьій, 2. колеблющийся, 3. 
зворушуваний, приголомшу-, шокб-, 4. підва¬ 
жу-, розхгіту-, підрй-, порушу-; 
ПОТРЯСЕННЬІЙ вражений ножем у сбрце, 
шокова-, збйтий з гшгігу /з пантелгіку, з ніг/. 

ПОТРЯСЕНИЕ о* шок, (основ) зрушення, 
ПОТРЯХИВАТЬ: п. головбй знай трястгі /шві-/ 
головою; 
—й г. © кив-кгів головою, с-и трястй /шві-/ г., Й. 

ПОТУГИ намагання, о. дерза-, пбшуки, (марні) 
забіги, зусйлля, (породіллі) пербйми. 

ПОТУПЛЯТЬ (очі) спускати, (голову)понУрюва-, 
хлюпи-, похнюшпова-; 
—й взор нездатний підвести очі, © врйвши в 
землю очі; -й голову з похнюпленою /понУре-/ 
головою; 
ПОТУПИТЬ; п. взор спустити /по-/ бчі, уст- 
ромй- /врй-/ бчі в землю; 
ПОТУПИТЬСЯ фР нахшбпитися; 
-вший/ся/ 0; -я нахнюплений /по-/; 
ПОТУПЛЕННЬІЙ: п. взор вриті в збмлю бчі. 

ПОТУСТОРОННИЙ (по/засвїтній /несього-, то¬ 
го-/, астральнний, не від світу сьбгб; п. мир 
засвіти, потойбіччя, позасвіття, п° потбйбіч. 

ПОТУХАТЬ: —й = угасающий; 
ПОТУХНУТЬ: -хший Й, (вулкан) мбртвий, г. 
випалений. 

ПОТЧЕВАТЬ: -й = угощающий. 
ПОПОТЧЕВАТЬ з. обчастувати /по-/; 
-вший Й. 

ПОТЯГИВАТЬ знай потягати, (вино) попивй-, 
(теплом) тхну-, подихй-, (- запах) заноси-; 
—й що /м" хто/ з. потяга 0, с-и п., пк /- вітер/ 
подихУщий, /винце/ попивухций; 
-ьій попйваний, потяга-, покурюв-, попгіхкув-, 
посмбктув-; 
-йся © потягаючись; 
ПОТЯНУТЬ (теплом) подихнути; 0; п. на пре- 
любодея'ние /грех/ е’ потягтгі на капусту. 

ПОУЧАТЬ повчйти /на-/, напучува-, напоумля-, 
науча-, о. навча- розуму, ф. вставля- клепку; 
—й що /м" хто/ повчй 0, с-и п., охбчий до пов¬ 
чань, напутник, ментор, ок повчаяка, з. направ¬ 
ник, пк повчальний, /тон/ менторський; 
-мй научуваний /по-/, напУчу-, напоумлю-. 

ПО-У ГРЕННЕМУ п° вранішньо. 
ПО-УЧЕНОМУ по-вчбному, з. з-письмбнська. 
ПОХАБНЬІЙ ок стидкйй, стидний. 
ПОХВАЛА: достойний -льі вартий похвальби, 
хвапигідний; вьіше всяческих -ал вартий най- 
вйщих похвал. 

ПОХИТЙТЕЛЬ о. (таємний/ хапун /крадій/, з. 
запірвач,^?'' полонйтель. 

ПОХШЦАТЬ викрадати, крйс-, о. потай поло- 

нй- /викрада-, забирі-/, ф. бра- на гоп-стбп, 
(молоду) е. умикб- /дк умкну-/; 
—й що ІлР хто/ викрада 0, звиклий в., з-й вгікрас-, 
викрадач, крадій, пк = %, і. —> ПОХИТЙТЕЛЬ; 
-ьій крйдений, викрада-, пбтай полбне-, бранець; 
-йемая полонянка. 

ПОХИЩЕНИЕ (молодої) умикання. 
ПОХЛИЩЕ гр ще й не так, ще он як, пк ще й не та¬ 
кий, ще онякйй; кое-что похле'щс ще й не таке. 

ПОХЛОПЬІВАТЬ (по течі) поплескувати, поляпу-; 
—й що /лР хто/ поплескує 0, звйклий п., поплб- 
скувач, © поплескуючи; -й по плечу (стиль) ск 
поплбскуй-по-плечі-стйль; 
ПОХЛОПАТЬ (по течі) похляскати 0. 

ПОХМЕЛЬЕ фР потУха [на п. (випити) на -ху]; 
в чужбм пирУ п. гі° сліпйй завинив, а горбато¬ 
го повісили. 

ПОХМЕЛЯТЬСЯ похмелятися; 
-йся що їм" хто/ похмеляється, с-и п., р-й по- 
хмелгі-, швидшій на похмілля. 

ПОХОД ок марш. 
ПОХбДКА ок крок; по похбдке (пізнав) з ходй. 
ПОХОДЯ гР о" прйторком. 
ПОХОЖЕ в"" видасться, виглядає [-же, что бьіл 

-ає, що був]; 
ПОХОЖИЙ: бьіть -им на кого скидатися на, 
виглядати як хто; -ие один на другбго фР схб- 
жі між соббю. 

ПО-ХОЗЯЙСКИ ок хазяйновйто. 
ПОХОРОННИЙ поховальний; ± ПОГРЕБАТЬ. 
ПОХОЖЕ пк гірш(еньк/ий, гР дбщо гірше. 
ПОЧАСОВЙК відгодйнний лбктор /робітнгік +/. 
ПОЧАСОВІЙ від годйни, відгодйнний. 
ПОЧВЕИНИК (антипод західника) етнофіл, 

ірунтовйк, опертий-на-грунт, к" грунтянин, іру- 
нтівець. 

ПОЧВЕННИЧЕСКИЙ етнофільський. 
ПОЧЕМ: п. знать хтбзна; п. зря 1. що є /було/ 
сйли, 2. куди попйло /пбпадя/. 

ПОЧЕМУ: а п. так? а то чому?; п. би то нгі би¬ 
ло хай з якбї причйни; п. би іто? чого б то?; п. 
би не...? чому ж би не...?. 

ПОЧЕМУ-ТО ЖЕ чомусь /чогось/ то. 
ПОЧЕМУЧКА а-чомУ-так, а-чогб-так, чогбкай- 
ло; -Учек р’ мИ чогбкайлів. 

ПОЧЕРК ок рукбписьмо. 
ПОЧЕРПАТЬ (ідеї) запозичити, запозйчува-, ок 
засягі-; 
—й = черпающий. 
ПОЧЕРПНІТЬ (інформацію) засягтй 0; 
ПОЧЕРПНУТИЙ ок зачерпнутий, (- знання) 
запозйчений. 

ПОЧЕСТЬ; ПОЧЕСТИ фР пбмпа [провести с 
-ями провбстй з пбмпою]; (кому) п. е‘ букети, 
гірлянди, панікадила, вівати. 

ПОЧЕСЬІВАТЬ; ПОЧЕСЬІВАТЬСЯ знай чУ- 



ПОЧЕТ 370 ПОЯСНЯТЬ 

хатися, почухува-; 
-йся що /м" хто/ з. чухається 0, звиклий з. ч.; 
ПОЧЕСАТЬ (свербляче місце) почухати. 

ПОЧЕТ ок честь, пошановання, пошанівок. 
ПбЧЕЧНОКАМЕННЬІЙ: -ая болезнь г. кам¬ 

інь нирбк. 
ПОЧИНАТЬ /с/почивати /о-/; 

—й = отдьіхающий + пк сповивальний; -й вечн- 
ьім сном (вже) на вічному спочинку; -й на лавр¬ 
ах р-й спочити на лаврах, с* спочивай-на лаврах; 
ПОЧИТЬ (сном праведника) заснути; 
-вший спочилий, засну-, упокоєний; в Ббзе -й 
с-йуБбзі. 

ПОЧИН: п. дорбже денег почин паче грбшей. 
ПОЧЙНОК корчунок. 
ПОЧИНАТЬ направляти, ремонтува-, лагоди-, 
лата- /діри/; 
—й що !м“ хто/ лагодить 0, с-и н., покликаний 
направи-, направник, ремонт-, лагодй[і]ль-, пк 
ремонтний, лагодгіль- + %, ск полатай- [полат- 
айхата]; 
-йся/-ьій лагоджений, полагоджува-, направ¬ 
лю-, ремонтб-, латаний. 
ПОЧИТАЙ пР вст ок рахувати, рахуй. 
ПОЧИТАТЬ: п. свойм дблгом = спитать с. д.; 

--й 1. уважающий, 2. считающий; -й свойм 
дблгом = считающий с. д.; 
ПОЧТЙТЬ: п. /свойм/ присутствием ок опри- 
сутнитися. 

ПОЧЙЩЕ пк чистіш/еньк/ий, и1’ щоб чистіше. 
ПбЧКАд. зеленбчок; & д. пупляшок. 
ПОЧКОВАТЬСЯ рости з бруньки, множитися 
бруньками; 
-йся що росте з б. 0, с-и /з-й/ р. з б., пк брунь- 
куватий. 

ПОЧКОВЙДНЬІЙ брунькуватий. 
ПОЧТЕННЬІЙ ок поважаний, ц. всечесний. 
ПОЧТЙ ок ледве не, малощо не, от-бт вже [п. 
спельїй от-бт в. стиглий], фР аж [сині аж чбр- 
ні], мбвби аж, аж ніби [п. с обйдой аж н. з обра¬ 
зою]; п. что наче /ніби/ аж [наче аж видйвлює]. 

ПОЧТИТЕЛЬНО о" уклінно; 
ІІОЧТЙТЕЛЬНЬІЙ (привіт) уклінний; -ое ра- 
сстояние солідна відстань, © далеченько. 

ПОЧТЙТЕЛЬНОСТЬ ок пошанівок. 
ПОПІДЛИВАТЬ о. не без тбго, щоб не попустув¬ 
ати /побешкетувб- +/, фР кульгб-, даватися взна¬ 
ки [-вают нервйшки -ають нерви, н. даються 
взнаки], (- серце) ф. барахлйти; 
—й що чйсом пустує 0, © нема, н., і щось утне. 

ПОШАТЬІВАТЬ (стегнами) вигбйдувати /по-/. 
ПОШЕВЕЛИВАТЬ; ♦♦♦СЯ ворушгітися, дрйга-, 
поверта-; -айся! повертайся! 
-йся пк —* шевелящийся, © нема, нема, й по¬ 
ворухнеться; не -я неруш, недвйга; 
ПОШЕВЕЛЙТЬ: п. мозгами поповаргіти го¬ 

ловою. 
ПОШЙБ ок манір, (рр маштаб, калібр [мелкого 

-ба дрібнбго маштабу /калібру/]. 
ПОШЙВОЧНЬІЙ (цех) швбцький. 
ПОШЛЕПЬІВАТЬ (по плечі) поклепувати; 

—й що /м“ хто/ поклепує 0, с-и п., © поклепую- 
чи; 
ПОШЛЕПАТЬ (по плечі) поклепати. 

ПОШЛЬІЙ ниций, бездухий, низькоду-, безду- 
хбв/н/ий, спрощений, сірозем-, обевзне-, триві- 
яль-, бевзячий, (смак) обивательський, міщан- 
сь-, міщуць-. 

ПОІІІЛЯК ницак, цинік, хам, безд /хий бевзь. 
ПОЩЕЛКИВАТЬ здфідка- клацати, поклацув-; 

—й що /м“ хто/ поклацує 0, лускун, © покла¬ 
цуючи, нема, нема, й клацне. 

ПОЩ£ЧИНА п. образа; п. общественному вку- 
су образа уподббанням громади /суспільства/. 

ПОЩИПЬЮАТЬ немй, нема, й щипнути /скуб¬ 
нути/, пощгіпува-, поскубу-; 
—й що /мн хто/ поскубує 0, © поскубуючи, по- 
щипу-, немй, немб, й скубне /щипне/. 

ПОЗТ ок віршф, (сонетів) сонетф, ■/ співець; р’ 
-та і пк позтов співецький [дар -та с. дар]. 

ПОЗТИЧЕСКИЙ (хист) У співецький. 
ПОЗТОМУ к. тим [п. и нет т. і нема];. 
ПОЗТОМУ-ТО к. тож, отож. 
ПОЯВЛЯТЬСЯ виникати, постава-, приходи- на 
світ, (раптом) вигулькува-, з’являтися, (- сивин- 
у) прокида-, фР утвбрюва-; п. в ббществе окґ 
вихбдити на шбди І (в селі) на вулицю/; не п. не 
показува- очей; 
-йся що /м“ хто/ з’являється 0, утвбрюваний [-я 
под действием у. під впливом], щораз видніш¬ 
ий, тепер уже помітний, пк /зовсім) новий, най¬ 
новіший, с* вигулькуй- [вигулькуй-мішень]; -я 
в печати згадуваний у пресі /публікаціях, 
ЗМІ/; -я на горизонте щораз видніший на об¬ 
рії, зовсім новий на ббрії; -щаяся мишень ми¬ 
ттєва меті /мішень/, вигулькуй-мішень; 
ПОЯВЙТЬСЯ фР взятися [откУда тьі -лея де 
ти -вся], (зграєю) вйсипати, (вчасно) нагодйти- 
ся, ок оприявни-, (по зникненню) об’явгі-, м'° вгі- 
йги з-за кадру, (- незгоди) г. заіснувати; нео- 
жйданно /вдруг/ п. вигулькнути, вйрину-, вгі- 
рос- з-під землі, /наче/ з нбба впас-, хтозна-зві¬ 
дки взятися, жґ вроди-, вирости /вродитися/ 
несіяний; -гілось желание напала охбта; 
-вшийся новий, молодйй, новоспбчений /-ство¬ 
ре-, -зрббле-, -вида- +/, оприявне-, 0; -я к тому 
времени дотихчасбвий; -я недавно віднедав- 
ній, фР вгібуялий. 

ПОЯС ок смуга, зона [тарйфньїй п. тарифна з.]. 
ПОЯСНЯТЬ з’ясбвува-, поясню- /ви-/, висвітлю-; 

—й = обьясняющий; -й своїй мисль © пояс¬ 
нюючи свою думку. 
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ПРАВДА © так [не правда ли? чи ж не так?], 
вт вірно [он, п., упіл він - вірно - впав]; н.? чи 
не так?; п.! а так!; п. в огні не горйт и на воді 
не тбнет правда в огні не горіть й у воді не то¬ 
не; Ісли б зто бьіла п. якби цьому правда (бу¬ 
ла]; не п. ли? скажи /-іть/? [интересно, не п. ли? 
цікаво, с.?]; ведь п.? еге ж?; что п., то п. ок що 
є, то є; йстинная п. уся-вся правда/!/, (в кінці 
мови) б" еге-ге (ж)\; такова п. (на початку і в 
кінці) жґ це вже так; -ду /по -де/ говори, -ду 
сказать правду казавши; /не/ по правде (жи¬ 
ти) /не/чесно; Ісли уж говорить -ду як піде на 
правду, коли бути щгірим, колй ж до правди. 

ПРАВДЙВО по правді; 
ПРАІВДЙВЬІЙ ок правдомовний. 

ПРАВДОПОДОБНО /-НБВЙ/ імовірно /-ний/, 
вірогідно /-ний/. 

ПРАВЕДНИК: сон -яка ок сон блаженних. 
ПРАВИЛО: как п. г. з правила; -ла внутренне- 
го распоря'дка г. правильник. 

ПРАВИЛЬНИЙ ок поправний. 
ПРАВИТЬ керувати, урядува-, управля- /(текст) 
ви-/, корегува-, (човном) кермува-; п, тризну 
справля'- тризну; 
—й 1. що /ж" хто/ керує 0, с-и к., готовий покеру- 
ва-, правитель, державець, керівнйк, володар, 
керманич, стерновгій, пк панівний, керів-, влад-, 
урядущий, владу-, 2. що виправля 0, зайнятий 
правленням, коріктор, правильник, виїхравяяч, 
пк виправний, правильний, корегувань-, випря¬ 
мний, гострйль-; -ая вертушка панівна верхів¬ 
ка, еліта; -ие кругй панівні кола; 
-йся 1. керований, 2. правле-, виправлюваний, 
кореґб-, випрямлю-, гострений, пк виправний. 

ПРАВ ЛЕНИЕ при твоїм -ии за твбго врядування. 
ПРАВО: п. на ошйбку право на помилку; п. пір- 
венства право піршого; по какбму -ву /на ка- 
кйх -ах/ яким правом; по -ву з повним -ом, фР 
правом [по -ву дйвности правом давности]. 

ПРАВОВЙД ок правнйк. 
ПРАВОВЕДЧЕСКИЙ ок правнгічий. 
ПРАВОВРАЩАЮЩИЙ правокругний, право- 
крут. 

ПРАВОВРАЩАЮЩИЙСЯ правобіжний. 
ПРАВОЗАЩЙТНИК правозахисник. 
ПРАВОМОЧНЕ ітр авомбжність, правосгільн-. 
ПРАВОМОЧНИЙ правомбжний, правосйль-, 
судоправ-, правочин-, о" правоздат-. 

ПРАВОТА ф? слушіність, рація [признать -ту 
признати -ію]. 
ПРАВЬІЙ: Вьі -вьі Ваша правда; тьі прав твоя 
п.; Вьі правьі, но так то (воно) так, алі...; бить 
-ьім мати рацію /слушність/; -ая (рукІ/ не 
знает, что ділает лівая не знає права (рука,), 
що робить ліва. 

ПРАГМАТИЧНИЙ п° користолюбний, корис¬ 

ливий, г. користолюбй-. 
ПРАЗДНИЧНЬІЙ ок святешній, (одяг) неділь¬ 
ний, г. бенкетовий; в -ой одіжде зібраний по- 
святкбвому. 

ПРАЗДНО безді/1/льно, ок без діла, ялово; 
ПРАЗДНМЙ (люд) гулящий, гультяйський, без¬ 
діяльний, безціль-, (вік) порожній, безклопіт¬ 
ний, (- ідеї) яловий; п. разговбр пусте балакан¬ 
ня; -ое занятие мірна праця, о. сміх (та й годі/. 
ПРАЗДНОВАНИЕ (свята, ювілею) відбуття. 
ПРАЗДНОВАТЬ святкувіги, відбува- /світо/, 
відзнача- /як світо/, (весілля +/ гулі-, (ювілей) 
г. обходи-; п. лентяя справді- лежня; -алось 
святкбвано; 
--Й що /ж" хто/ святкує 0, с-и с., р-й відсвяткув- 
1-, зайнятий святкуванням, захоплений світом, 
Запасник світа, д. празничанин, пк святковий, о. 
на світі, (люд) зібраний на світо, с* святкуй- 
[святкуй-Різдво-громада], © святкуючи; 
-йся/-ьій святкбваний, відбу-, відзначу- /як с./; 
ОТПРАЗДНОВАТЬ (весілля) відгудіти; 0. 

ПРАЗДНОСЛОВИТЬ > ПУСТОСЛОВИТЬ. 
ПРАЗДНОСТЬ безклопіття + 0 -» ПРАЗДНО. 
ПРАЗДНОШАТАТЬСЯ тинітися, вішта-, вгіт- 
рішки справді-, баглаї би-, швендя- (без діла/, 
знай гулі-; 
-йся що /мн хто/ швіндяє б. д. 0, звиклий швен¬ 
дяти, лоботріс, швендя, пк гулящий, фР не об- 
тіжений ділом. 

ПРАКТИКОВАТЬ пракгик/увати, (методи) зас- 
тосбву-, /- лікаря) мати практику; 
—й що /мн хто/ ~ує 0, меткий у практиці, звикл¬ 
ий п., зв’їзаний /зайнітий/ ~ою, практик, жґ 
практикант, о. з практикою [-й прач лікар з -ок>]; 
-й християнин вірний обріду християнин; 
ПРАКТИКОВАТЬСЯ н° мати місце, робйтися 
[зто -ется це має м., це рббиться]; 
-йся/-ьій практикбваний, застосбву-; 
НАЖ о. набути /набра-/ практики; 0; 
-вшийся напрактикбваний, 0. 
ПРАПОРЩИК підхорунжий. 
ПРАРОДИНА фР праземлі. 
ПРАРОДЙТЕЛИ п° першорбдичі. 
ПРАХ: п. с ним! хай йому цур!, гори він яснйм 
полум’ям! /синім вогнем!/. 

ПРЕ- аж на [предивно скупо аж на диво скупо]. 
ПРЕБЛАГОРОДНЬІЙ чісний з чісних; 
ПРЕБЛАГОРОДНЕЙШИЙ пречісний і пре- 
порід-. 

ПРЕБЬІВАНИЕ ок пробулі /по-/, ок прббуток. 
ПРЕБЬЕВАТЬ існувати, перебува- /про-/, жи-, ме- 
шка-, бу-, знахбдитися, оберті-, (у світах) товк¬ 
тися; п. в возбужденном состоянии землі не чу¬ 
ти під собою; п. в дітском вбзрасте ходи- в ко- 
рбтких штанціх; п. в заблуждении = ЗАБЛУ- 
ЖДАТЬСЯ; п. в одинбчестве п° самі-, самуві-; 
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о. в состоянии депрессии о. лама- руки; п. в 
тревбжном состоянии бу- в розтривбженості; 
—й що !мн хто/ перебуває 0, перебуваний, © пе¬ 
ребуваючи, гР тепф [-Й в плену т. у полоні], о. 
під сучасну пору, (за межами, на лікуванні +) 
= находящийся; -й в покбе цд у стані спокою. 

ПРЕВАЛИРОВАТЬ переважати; 
—й = преобладающий > ПРЕОБЛАДАТЬ. 

ПРЕВЕЛИКОЛЕПНЬІЙ пречудовий; 
ПРЕВЕЛИКОЛЕПНЕЙШИЙ чудовий-пречу- 
дбвий. 
ПРЕВЕНТЙВНЬІЙ запобіжний, запобігйвчий. 
ПРЕВОЗМОГАТЬ перемагати, дола-, переббр- 
юва-, подужу-, брйти гору нам чим; п. сон ви¬ 
ламуватися зі сну, 
—й що /м" хто/ дола 0, переможець, переббр-, с-и 
д., з-й подолати, пк = %, ск долай- [долай-сон- 
читвб]; 
-ьій переборюваний /-сйлюв-/, подужув-, дбл-; 
ПРЕВОЗМОЧЬ У презмогтй; п. что взя- гбру 
над чим. 

ПРЕВОЗНОСЙТЬ возвелгічувати /з-, вихваля-/ 
кого, кадй- кому, о. підноси- до небес; 
—й що їм" хто/ вихваля 0, схильний в., р-й кад- 
и- кому, для звеличування, зайнятий -ям, звелй- 
чник, величаль-, пк величальний + %; 
-йся/-имьій /во^звелйчуваний, хвале-, піднбпгу- 
ва- до небес. 

ПРЕВОСХОДИТЬ перевфш/увати, перекрива-, 
затьмарюва-, (здогади) перевгіщу-, переходи-, 
(чим) побива-, (не йно вагою) переважу-, о. ма¬ 
ти перевагу над чим, (славою /кого!) лиша- по¬ 
заду; п. меру прилйчия переходи- межу прис- 
тбйности, ± ПРЕВЬІШАТЬ; 
~й що їм" хто/ ~ує 0, с-и п., з-й переверти-, /зна¬ 
чно,) більший /вгіщий, кр£-, довфшеніший +/ 
від, пк найвищий [-ая степень н. ступінь], чисе- 
льніший від, © перевершуючи; -й мужеством 
/чйсленностью +/ мужніший /чисельні- +/ від; 
-й ожидания г. надсподіваний; -й по качеству 
значно якісніший; -не сйльї значно більші сй- 
ли; нет сйльї их -ей нема сйли над них; 
ПРЕВЗОЙТЙ заткнути за пояс 0, переплюну-, 
утер- нбса /ніс/ кому, ск пере- [п. в смехе перес¬ 
міятися; п. во лжи перебрехати; п. в щебетй- 
ньи перещебета-]; п. кого ф? да- фору кому; п. 
всех и вся спійма- Ббга за бброду; п. ожидан¬ 
ия переверти- сподівання; п. в хитрости /кол- 
довстве, интрйгах/ перехиморбди-; 
-шедший 0; -й ожидания г. надсподіваний. 

ПРЕВОСХИТЙТЕЛЬНЬІЙ жґ з біса гфний; 
ІІРЕВОСХИТЙТЕЛЬНЕЙШИЕ ф'р ой, гарні 
ж, гарні. 
ПРЕВОСХОДНО (знаю) вельми гаразд; п. пбли 
окґ так співали, так співали; 
ПРЕВОСХОДНЬІЙ о. на славу, кудй твоє ді¬ 

ло, (обід) знаменйгий, царський, (друг) золотйй, 
/здоров’я/ пгішний, /бібліотека!розкіш-, (шанс) 
фР хіба ж такйй, щонайкращий; ± ВЕЛИКО- 
ЛЕПНЬІЙ. 
ПРЕВОСХОДСТВО вйщість, перш-, звфхн-, пе- 
ревага._ 
ПРЕВРАТНО ск крйво- [п. толковать кривотлу- 
мачити]; 
ПРЕВРАТТШЙ с* крйво- [-ое толковйние кри¬ 
вотлумачення]. 
ПРЕВР АТНОСТЬ: -сти судьбьі ок прймхи /зиг¬ 
заги, гримаси/ долі. 
ПРЕВРАЩАТЬ обертати, перетвбрюва-, транс¬ 
формував перевтілю-, е. перекидати, перевер- 
та-; п. в наличньїе (чек) міяя-; п. в вищих о- 
жебрачува-; п. в прах перетирй- /с-/ на порох; 
п. в ничтб оберта- нінащо, переводи- на шпик; 
п. в ничтбжество знікчемнюва-; 
—й що /мн хто/ оберта на 0, зг-й /з-й/ обернути 
на/у/ що, звйклий оберта- на, для перетворення, 
зайнятий -ям, перетворювач, реформатор, (річ) 
трансформйт-, пк перетвбрчий, га трансформа¬ 
ційний + %; -й в прах з-й оберну- на порох; 
ПРЕВРАТЙТЬ (що у що) переробгіти 0, (чут¬ 
тя) о. перелй-; п. в наличньїе (чек) вйміня-; 
ПРЕВРАЩАТЬ/СЯ] трансформувати/ся,); 
ПРЕВРАЩАТЬСЯ робйтися йншим, (на що) 
переробля-, оберта- /перевертй-, перевтілюва-, 
переростати/ у що, робйтися чим 0, фР переміня¬ 
тися, перербджува-, змінювати вигляд, набу- но- 
вбї йкости, ста- не тим, перетіка- одне в бдне, 
переливатися, (- емоції) перекипати, (- настро- 
г) перехбди-, става- чим; п. в лбд крижані-; п. в 
ничтб обертатися нінащо, перевбди- на шпик; 
п. в слух оберті- на слух; 
-йся/-ьій перегвбрюваний, трансформбва-, обе¬ 
рта- /перев-/, рббле- чим, пк перетвбрчий, тран¬ 
сформаційний; -я в прах обфта- на пброх; 
ПРЕВРАТЙТЬСЯ: п. во что перевестися на, 
переростгі /вгіробитися/ у що, зробй- /стати/ чим, 
г. перемінитися у що; п. в желб здрагліти; п. в 
лед скрижані-; п. в ничтб перевестися нінащо, 
щезти; п. в прах спопелі-, перевестйся на попіл; 
п. в слух г. перемінгі- на слух; н. из А в Б зро¬ 
бй- Б з А; минути -лись в часьі хвилини тяг- 
лйся як рбкгі; 
-вшийся перетворений обфне-, б; -я в болбто 
/грязь/ (шлях) розбагае-; -я в желе /лед/ здра- 
глілий /скрижані-/ + -вшийся; -я в ничтбжест¬ 
во знікчемні-; п. в порошбк спорошкований; 
ПРЕВРАЩ£ННЬШ: п. в доллбрьі одолйрен- 

ий; п. в ничтожество знікчемне-; п. в порошбк 
спорошкбва-. 

ПРЕВЬІШАТЬ перевйщувати, перевфшу-, пере¬ 
борщу-, перебирати; п. вдасть надужива- владу 
/владою/; п. полномбчия ок далеко захбдити; 
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—й що /л*" хто/ перевйщує 0, с-и п., з-й перевй- 
щи-, куди /значно/ вйщий, пк = %; -й вдасть зви¬ 
клий надужива- владу /-ою/; не -й не вйщий /бі¬ 
льший/ від; не -й длиньі чего не дбвш-, ніж що; 
-йся/-ьій перевищуваний, перевершу-, перебор¬ 
щу-, перебираний; 
ПРЕВЬІСИТЬ перетягнути 0, фе переступй-; 
-вший 0. 

ПРЕВЬЇШЕНИЕ: н. власти надужиття влади 
/-ою/. 

ПРЕГРАДА фР бар’єр, загорода, п. загата, о. „бер¬ 
лінська /наспраді москбв-/ стіна”; непреодолй- 
мая п. о. китайський мур /стіна/. 

ПРЕГРАЖДАТЬ перегороджувати /за-/, заступ¬ 
ав, перекрива-, (вхід) перепини- /с-/; п. путь ста- 
ва- на шляху, стоя- на дорбзі /поперйс доро'ги/; 
—й що /мн хто/ перепини 0, с-и с., з-й загороди-, 
для перекриття, зайнятий -ям, пк перегородний 
+ %, о. на перешкоді, на заваді, ± препятству- 
ющий; -й дбступ з-й спинити доступ; -й путь 
© ставши на дорбзі; 
-йся/-ьій перепилюваний /с-/, перегорбджу- 
/за-/, переіфй-, пк перегородний. 
ПРЕДАВАТЬ віддавати /ви-, про-/, (друзів) вика¬ 

зу-, зраджу-; п. анафеме виклинй- /про-/, дк вйк- 
ляс-; п. гласности розголбшува-, оприлюдню-, 
ф. засвічу-, окґ виносити на люди; п. забвению 
викида- з головй; п. земле ховй-; п. казни стра- 
чува-, кара- на горло /смерть/; п. на посмейние 
в. на пбсміх; п. огню и мечу нйщи- вогнем і 
мечем; п. пьіткам /суду/ в. на муки /на суд/; 
—й 1. що /мн хто/ віддай 0, с-и в., готбвий від¬ 
да-, 2. изменяющий + викажчик, пк викйжчий; 
-й анафеме накладай анат[ф]еми; -й глйсности 
оприлюднювач, розголбшу-; -й казни /суду/ зг-й 
відда- на страту /суд/; -й огласке р-й розголоси¬ 
ти, розголбшувач; -й огню и мечу плюндрій, 
звиклий нищити вогнем і мечем; -й прокля¬ 
тою зм-й проклясти; 
-мй 1. віддаваний, 2. зраджу-, виказу-, пк виказ- 
нйй; -ьій гласности оприпібднюва-, розголбш- 
у-; -ьій казни стрічу-; -ьій оглйске розголбш-; 
ПРЕ ДАТЬ: п. забвйнию пустіти в непан’ять; 0; 
ПРЕДАВАТЬСЯ віддаватися 0, (розпуці +) /пі- 
д-/; п. глуббкой скбрби сумом сумувати, по- 
сипа- голову пбпелом; п. гбрю побиватися, вда- 
ва- в тугу; п. мечтам жити мріями, снува- мрії, 
купатися у мріях; п. дерзким м. п° буйномріята; 
н. несбьіточньїм м. = тешить себя надеждами; 
п. обжбрству /чревоугбдию/ набиві-утрббу; п. 
чему [н науке] припада- до чого [н до науки]; 
-йся що /м" хто/ віддайтеся 0, звиклий відда- 
вйтися, р-й відда-; -я дерзким мечтам буйно- 
мрійний; п. мечтім заполбне- мріями; -я обжб¬ 
рству ненажйря, чреволюб; -я отчаянию пбй- 
нятий рбзпачем, зрозпачілий; -я удовбльстви- 

ям р-й віддатися розвйгам /насолбд-/; 
ПРЕДАТЬСЯ: п. чему п. заглибитись у що; 0; 
-вшийся відданий /під-/, заглйбле- у, пойнятий 
чим, кР поргінулий у, 0; 
ПРЕДАННО вірою і правдою, всією душею; 
ПРЕДАННЬШ 1. відданий, щирий, незрадлив¬ 
ий, (- охорону) ок прибічний, 2. зрадже-, виказ- 
а-, вида-; п. анафеме вйклятий; бьіть -ьім 1. 
служити в. і п., 2. діста- ніж у спину; 
ПРЕДАННЕЙШИЙ всевідцаний. 

ПРЕДАНИЕ п° переповідання; по -ию з перека¬ 
зів, з. переказом; отойтй в область -ий зник¬ 
нути, піти в небутті, відійти в непам’ять, піти 
за вітром /водою/. 

ПРЕДАТЕЛЬ о. продайдуша, христопродавець. 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО о. ніж у спгіну. 
ПРЕДВАРЙТЕЛЬНО фР перед тим; 
ПРЕДВАРЙТЕЛЬНЬІЙ (рахунок) орієнтовн¬ 
ий, фР запобіж- [-ьіе мерьі -ні заходи], ск перед¬ 
ове слйдствие передслідство, вступнй слідство; 
-ое рассмотрйние передрбзгляд]; -ая продаже 
передпрбдаж; -ое напряжйние переднапруга; 
по -ом обсуждении © обміркувавши наперед. 

ПРЕДВАРЯТЬ випереджати /по-/, гіередува-, за- 
побіга-, о. забіга- вперед; 
—й що /м“. хто/ випереджує 0, звиклий забігйти 
в. , радий забіг- в., пк попередніший від, від¬ 
битий перед тгім [-й встречу в. п. зустріччю] + 
%, ± предшествующий; 
-йся/-ьій попереджуваний /ви-/, відбу- перед 
тим. 
ПРЕДВЕСТИЕ прйзвістка, ок прбвіст-, о. перша 
листівка. 

ПРЕДВЕЧНЬІЙ ок всевічний. 
ПРЕДВЕЩАТЬ пророкувати, проріка- /при-/, 
провіща- /приз-, уР воз-/, віщува-, вгадува- напе¬ 
ред, п° вісти-, г. заповіді-, фР ворожй- [зто не 
-ает ничегб доброго це не -ить нічбго дббро- 
го]; п. грозу (- хмари) п° /дедалі,) грозові-; 
—й що /мИ хто/ пророкує 0, звйклий вісти-, р-й 
возвістгі-, віщ^н, провісник, пророк, оракул, пк 
прйзвісний, пргізвісливий, провгідли-, пророч¬ 
ий, провісницький, віщунсь-; -й беду лиховіс¬ 
ний; -йрбдость благовіс-; 

ПРЕДВЙДЕТЬ ндк/дк передбачати /б* -бали-/, за- 
вбача- Ідк-&іча-І,уР ндк/дк провйді-; 
—й що /мн хто/ завбача 0, с-и з., з-й завбачи-, про¬ 
видець, пк завбачливий /перед-/, б3 провидли-, 
ок провидчий, © передбачаючи, ск провидь-, ка¬ 
жи-; -й будущее з-й завбачи- майбутнє, пров- 
гідь-що-буде-завтра, кажй-що-буде-завтра; 
-вший 0; 
ПРЕДВЙДЕТЬСЯ завбачатися 0, ок загадува-, 
г. заповіді-, фР пахнути [-елся барьіш пахло ка¬ 
рбованцями]; -ится передбачено; -ится кто в 
ком загадується хто на кого [в нем н не -лея му- 
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жчина він і не -вся на чоловіка]; и не -ится ф. і 
не пахне; -елось /-елись/ передбачувано; 
-йея/-ьій передбачуваний /зав-/, прогнозбв-, за- 
повід-, загадув-, пророкбв-, віщбв- 0; 
-вшийся 0, передбачений /зав-/, прогнозбва-, 
заповідже-; 
ПРЕДВЙДЕННЬІЙ = предвидевшийся. 

ПРЕДВКУШАТЬ смакувати наперед, (не лише 
трапезу) клаца- зубами, ковта- слйн/к/у, облиз¬ 
уватися /від думки про/, забігати наперед розум¬ 
ом; п. расправу /месть/ гострй- зуби; -ает (у- 
довбльствие/ хто кбтиться слйнав кого/кому, 
--й що /ж" хто/ смакує наперед 0, звгіклий 
смакувати н., с" смакуй-наперед- [смакуй-на- 
перед-садгіст], © смакуючи н.; 
-бій смакований н., фР сподіваний. 
ПРЕДВОДЙТЕЛЬСТВОВАТЬ бути /стбя-/ на 
чолі, верховоди-, вести перед, головувб-, отама¬ 
ну-, ватажку-, (задавати тон) п. козакувати; 
—й що їм" хто/ веде перед 0, с-и в., р-й поко- 
закува-, обраний /признане-, поклйка-/ на вата- 
жкй, провіднйк, проводйр, верховода, ватажок, 
/у дворян/ предводгітель, Іу шляхти! маршйлок, 
пк провіднйй, с* ведгі-перед- [ведй-перед-баба]. 
ПРЕДВОЗВЕЩАТЬ віщати /вістй-/ наперед, о- 
повіща- /про-/, віщува-, г. заповіла-; 
—й що їм" хто/ вістгіть н. 0, с-и п., р-й провістй-, 
вістун, провісник, передвісник, ± предвещать. 
ПРЕДВОСХШЦАТЬ угадувати /забіга-, визнач- 
а-/ наперед, передбача-, випереджа- /по-/; п. со- 
бьітия перебача- події, забігй- наперед /подій,/; 
—й 1. що їм" хто/ вгадує н. 0, с-и з. н., з-й вгадб- 
н., ск забігйй-наперед- [забігай-наперед-подій о- 
глядач], 2. предвидящий, 3. опережаю-; -й соб- 
ьітия з-й передбачи- події, <? забігай-наперед- 
подій; 
-йся/-ьій 1. угадуваний н., 2. передбачу-, визна¬ 
чу- н., 3. випереджу- /по-/. 
ПРЕДДВЕРИЕ о" передбрам’я, передсінок, а" 

пргісін-, с* пфед- [п. весньі передвесна; п. кон- 
ца п° передкінець]; в -ии чего на порозі чого. 
ПРЕДЙЛ фР стеля, поріг Ір" -бгу/, (крайній) 
грань, вершбк [п. желаний в. бажйнь], спин, 
обмеження, я1 зась [нема зася]; до -бла (напов¬ 
нити) вщерть, до краю; 
ПРЕДЕЛЬІ (знань) ббсяг, г. терени [в -ах фе- 
бда на -ах феоду]; п. необходймой оборони мб- 
жі необхідної оборони; за -ами чего фР пбза 
чим [за -ами гброда п. містом]. 

ПРЕДЕЛЬНО: п. ясно жґ дурень зрозуміє; 
ПРЕДЕЛЬНЬІЙ крайній, іранйчний, о" макси- 
маль-, найбільший, т. порбгбвий, межовйй. 

ПРЕДЕРЖАЩИЙ: вдасть -ая вгіща влада; вла- 
сти -ие наділені владою, владомбжці. 

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ прйзвістка, о" знак, о. 
перша ластівка. 

ПРЕДИСЛОВИЕ: автор -ия передмбвець. 
ПРЕДКАТОСТРОФАЛЬНЬІЙ передсудній. 
ПРЕДКОВСКИЙ п° прарідний. 
ПРЕДЛАГАТЬ пропонувати, загадува-, ради-, 
рекомендува-, подава- /під-/ дУмку, (загадува¬ 
ти) жґ каза-, с. наказува-; п. руку кому просй- 
чиєї руки, освідчуватися кому, 
—й що їм" хто/ пропонує 0, звиклий ♦, р-й за», 
пропонент, пропбнувач, порадник, ініціятор, по- 
давбць ідбї, © з пропозицією, пропонуючи; -й 
что з готовим чим [-й решбние з готового роз¬ 
в’язкою /на устах/]; -й вопрбс = задаю- в.; -й ру¬ 
ку (я сбрдце/ кому наставлений просити чиєї 
рукгі; -й свой у слуги готовий до пбслуг; -й 
тост © піднісши чарку; 
-йся/ньїй пропбнуваний, рекомендб-, загаду-, 
наказу-; 
ПРЕДЛОЖЙТЬ г. заініціювб- 0; п. тост під¬ 
нести тост. 

ПРЕДЛОГ: под -ом під маркою, під закидом; 
йод тем -ом, что..., ніби тому, що...; под вьі- 
мьішлениьім -ом © вигадавши причгіну. 

П РЕДЛ ОЖЕНИЕ пропозиція, загад, порада, іні- 
ціятйва; закон спрбса и -ия закон попиту і 
пропозиції. 

ПРЕДМЕСТЬЕ о" замістя. 
ПРЕДМЕТ: п. всеббщих разговбров притча во 
язгіцех; на п. получения /хране- +/ щоб діста¬ 
ти [одержа-] /зберегтй +/, для одержання /збері- 
га- +/; на п. чего для чого, з якою метою, фР з 
огляду на що [на п. того з бгляду на те]; -ом 
договбра является... угоду складено про... 
ПРЕДНАЗНАЧАТЬ призначати /ви-/, фР приді- 
ля-> У' суди- [доля судила]; 
—й 1. що їм" хто/ признана 0, с-и п., з-й /готб- 
вий/ признали-, суддя, 2. предопределяющий; 
ПРЕДНАЗНАЧИТЬ фР /при/судгіти [судьба 
-ила дбля -йла]; 0; 
♦♦♦СЯ призначатися 0, мати призначення, бу- 
на те, щоб + д°, [п. для обучбния бу- на те, 
щоб учитися], (- гроші) належати, У судйіися; 
-алея мав належати /служй-/; 
-йся призначений, приготбва- /зрббле-, вйгото- 
влє-, збудбва- +/ для, розрахбва-, © маючи при¬ 
значення; 
ПРЕДНАЗН АЧЕН/НЬІЙ/: п. для того є на те. 
ПРЕДБІаМЕРЕННЬІЙ навмйсний /у-/ Є° напе¬ 
ред задума-, о" обміркбва-; п. бой зачіпнйй бій. 
ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ (долі) прйсуд; п. Ббжьего 
провидбния ц. помисел Божого провидіння. 

ГІРЕДНАЧЕРТЬІВАТЬ накрбслюват напербд, за- 
іфбюва-, г уклада- н.,Урокува-, судй-, приріка-; 
—й = предопределяющий; 
ПРЕДІІАЧЕРТАТЬ фР закрої- 0, г. уложй- на¬ 
перед; У написа- на родУ, /при/судй- [так -бл 
Всевьішний так -йв Госпбдь]; 
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ПРЕДНАЧЕРТАННО: судьббй бьіло п., что... 
доля хотіла, щоб...; 
ПРЕДНАЧЕРТАНН/ЬІЙ рокбваний /прирбче-, 
(при/судже-, напгіса- на роду/ кому 0; да свер- 
шится ~ое! хай станеться приречене!. 

ПРЕДОБЕДНИЙ: п. час п° передобіддя. 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ фР передрішення. 
ПРЕДОПРЕДЕЛЙТЬ визначити /покладі-/ напе¬ 
ред, зумовля-, обумбвлюва-, (долю) приріка-, ро- 
кува-, фР суди-; 
—й що /ж" хто/ рокує 0, с-и в. н., з-й визначити 
(наперед), пк визначальний, г. міродай-; 
-йся/-ьш рокбваний, визначу- н., зумбвлю- б; 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЬІЙ неминучий, фаталь¬ 
ний, рокбва-, судже-, визнане- наперед, перед- 
ріше- 0; 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО судилося /на роду на¬ 
писано/ кому. 

ПРЕДОРОГОЙ «/дороженний. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ о* поданні; с -ием чего 
надівши /по-/ що. 

ПРЕДОСТАВЛЙТЬ (на/давати І(звіт) по-/, (ко¬ 
му що,) уділі-, (вибір) (за/лиші-, дозволі-, (за¬ 
соби) достачі-; п. возмбжность даві- змбгу 
/шанс/; п. приют прихшці-; п. свободу дбйст- 
вий даві- вільну руку; п. себя воле Ббжьей 
здавітися на ліску Божу; п. кого самому себе 
1. здавіти кого на самбго себе, 2. не обмежува- 
чиєї своббди, 3. лиші- кого на ліску дблі; п. 
(себя, все/ судьбе здавітися на ліску дблі /во¬ 
лю Божу/; 
—й що їм" хто/ дає 0, с-и у., о. готовий наді¬ 
йте-/, подавець чого [-Й пбмощь п. пбмочі]; -й 
возмбжность що дай змбгу, -й вьібор © доз¬ 
воляючи вйбра-; -й на усмотрбние зг-й ді- на 
рбзсуд чин; -й своббду действий зг-й ді- вільну 
руку; -й слово © надаючи слово; -й убежище 
/право -ища/ зг-й нада- притулок /пріво -ку/; 
ПРЕДОСТАВИТЬ (дані) подіти; 0; п. для оз¬ 
найомлення что ді- ознайбмитися з чим; н. 
ночлег кому переночувати кого, ді- ночівлю ко¬ 
му; п. своббду действий розв’язі- руки; ему 
-или слово він мав /йому дали/ слбво. 
ПРЕД ОСТАВ ЛИТЬСЯ (на/давітися 0, випада¬ 
ти [-яется возможность -іє шанс; -гіется случ- 
ай -іє нагода], фР мі- [Вам -яется пріво Ви ма¬ 
єте пріво; -йется слбво кому слбво міє хто]; 
-йся/-ьій діваний /від-, на-, по-/, уділю-; -аяся 
возмбжность щаслйвий шанс; 
ПРЕДОСТАВИТЬСЯ (- нагоду) трапитись [бе¬ 
ли -итея случай колй трапиться нагбда]; 0; 
-вшийся що трілився, 0. 
ПРЕДОСТАТОЧНО (аж/ задбсить, (діл) повні 
руки, фР ще є і є, дбсить-передбсить, г. подості- 
тком, жґ є й пере-є. 
ПРЕДОСТЕРЕГАТЬ остерігати /пере-/; п. от 

чего остерігіти пбред чим; фР попереджі-; 
—й що /мн хто/ остерігі 0, с-и о., зм-й остерегти, 
остерігіч, пк остерігівчий /за-/, остережний /за-/, 
застербжливий, пересторбж-, для остербження 
+ %; 
-ьій остережуваний /пере-, за-/. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: для -ия щоб остерегти. 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ фР безпека [для -ти 
для -ки]; мбрьі -ти зіходи -ки. 
ПРЕДОСУДИТЕЛЬНЬІЙ (вчинок) ок бсуду гід¬ 
ний, негід-, неподбб-, каригід-, осуд-. 
ПРЕДОТВРАЩАТЬ запобігіти, відверті-, (не¬ 
безпеку) попереджі-; 
—й що /м“ хто/ запобігі 0, с-и в., з-й відверну-, 
запобігіч, (річ) запобіжник, пк запобіжний, запо- 
бігавчий, попередливий, для попередження+%; 
-йся/-ьій попербдж(ув/аний, відвбрт-, запобіг-; 
ПРЕДОТВРАТЙТЬ: п. что зарідити чому 0; 
-ймьій лбгко відвбртаний, пк відверненний. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ф? заріда [для -ния нес- 
чістья на заріду того лиха]. 

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ок оберігання. 
ПРЕДОХРАНІІТЕЛЬНЬІЙ: п. взвод ва г. без¬ 
печних. 

ПРЕДОХРАНЯТЬ охороняти, забезпечував обе- 
ріг/і- /у-/, ^запобігі-; 
—й що /ж" хто/ ~і 0, с-и о., з-й оберегтй, для охо- 
рбни, охорбнець, зійнятий -ою, (річ) запобіжн¬ 
ик, пк захисній, охорон-, ± предотвращающий; 
-йся/-ьш хоронений, бербже-, забезпбчува-, пк 
бережен- [береженного Біг береже]. 

ПРЕДПИСАНИЕ ж./ір курс молодбго бійця. 
ПРЕДПЙСЬІВАТЬ приписувати, загіду-, пропо- 
ну-, с. наказу-, дикту-, фР встановлю-, (кому 
/щось несподобне/) прикидати; 
—й 1. що їм" хто/ приписує 0, звйклий п., р-й 
приписі-, пк приписбвий, ск припиши- [припи- 
іші-процедуру лікар] + нредлагающий; 2. при- 
казьіваю-, диктую- + пк розпорядчий, фР прог- 
рімний, 
-йся/-ьій 1. припйсуваний /про-/, загіду-, про- 
пбну-, 2. накізу-, диктб-. 

ПРЕДПОЛАГАТЬ гадіти, дума-, припускі-, мі- 
німір, збирітися, міти [-іл прийти мав прий¬ 
ти], мі- на увізі /на думці/, (бути умовою) пот- 
ребуві- [раббта -ает умбние пріця -ує вміння], 
фР підбзрюва-; 
—й що /ж" хто/ гадіє 0, схильний припускіти, 
готовий припустй-, ± намеревающийся; -й на- 
лйчие що припускі наявність; 
ПРЕДПОЛОЖЙТЬ припустити 0; предполбж- 
им припустімо, нехій [-им, их два -ій, їх два], 
діймо (нате/!; кто мог п., что... іди знай, що...; 
-вший 0; 
ПРЕДПОЛАГАТЬСЯ передбачітися б, мйс- 
ли-, д^ма- [как -алось як думалось]; -аетея пе- 
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редбачено; 
-йся/-ьій що може /-глб/ б^ти, мйслений, гада-, 
припустимий, передбачуваний, додому-, пк при¬ 
пущенний, приблиз-, можливий [мбсто -гіемой 
встречи місце можлгівої зустрічі], г. здогадн¬ 
ий,; -аемое каким що може /могло/ бу- яким. 

ПРЕДПОЛ ОЖЕНИЕ: по -ию /-иям/ як припус¬ 
кають, згідно з припущенням /-ями/. 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ок ймовірно, (говори¬ 
ти) навздогад; 
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЬІЙ ок ймовірний, до- 
дУмува-, гіпотетич-. 
ПРЕДПОСЬШАТЬ (что чему) посилати /(по/да¬ 
ва-/ що перед чим-, п. чему что дава- /дк подгі-/ що 
перед чим [п. статье обзбр д. огляд п. статтею]; 
—й що /м" хто/ дає що перед чим, звгіюшй д. що 

п. чим, р-й да- що п. чим, © подавши що п. чим; 
-йся/-ьій подаваний перед чим, пк фя перед¬ 
умов-. 

ПРЕДПОЧИТАТЬ (од)давати перевагу чому над 
чим, волі-, ок ма- /вважа-, визнав^-/ за краще [я 
-гію не ходить я мгію за к. не йти]; п. что чему 
ок вибиргі- що, а не що [я -чел тегітр цирку я 
вибрав театр, а не цирк]; 
—й 1. що їм" хто/ віддає перевагу 0, зг-й віддати 
п., © відцаючй п., 2. що воліє 0, р-й визнати за 
краще, © воліючи; -й чему что готовий замість 
чого вйбра- що; 

-йся/чьій 1. частіше вибираний, ніж що, 2. ви- 
знава- за кращий від чого. 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ; ПРЕДПОЧТЙНИЯ фР упо¬ 
добання [-ия предков у. предків]. 

ПРЕДПРИЙМЧИВОСТЬ ок підприємницький 
хист, ініціятгівність, ініціятйва. 

ПРЕДПРИИМЧИВЬІЙ ок ініціягйвний, ф. ско- 
рохвацький. 

ПРЕДПРИ НИМ АТЕЛЬСКИЙ рк підприймчий. 
ПРЕДПРИНИМАТЬ (роз/починати, ф? уряджа-, 
ради-, робгі- [нужно что-то п. треба щось р.], 
шукгі- рбди, дава- раду; п. что братися до /захо¬ 
ди- коло/ чого; п. отчая'нньїе попьітки спас- 
тйсь хапй- за солОминку, п. прОтив кого ком- 
панувати на кого; ничегО не п. не рйпатися, си¬ 
діти тихо, ні кува- ні молО-; что ни -гіл як не кру¬ 
тив; ничего не -гіл нічОго не робив; 
—й що їм” хто/ почина 0, с-и р., р-й поча-, зай¬ 
нятий справою чого, здійснювач; -й попьітки = 
пьітающийся; -й шаги к чему зм-й вжй- захо¬ 
дів до; 
-йся/-ьій фоз/початий, започаткований, орга- 
нізО-, здійсню-, уряджу-, роблений, вжгіва-; 
ПРЕДПРИНЯТЬ урядити 0, започаткувО-, вра- 
ди-, вдія- [что тут п.? що тут удія-7]; п. мерьі 
прОтив чего заради- чому; п. путешбствие по¬ 
датися в мандри; что бьі тут ни п. © як не кру¬ 
ти; чтО-то нужно п. треба знайггі /да-/ якусь 

раду. 
ІІРЕДіїРИЯ1ИЕ (розвагове) заклад, (небезпеч¬ 
не) авантУра, (почин) затія, з. затіва, фР гікція, 
дія,«“ операція, /велика/ кампанія. 
ПРЕДРАСПОЛАГАТЬ (кого до чого) схиляти 

/'зйгодяі /при-/, робгі- прихильним, приверта-; 
—й 1. що /м" хто/ приверта 0, с-и п., з-й привер¬ 
ну-, пк прихильний, 2. що Імн хто/ схиля до 0, с-и 
с., р-й схилгі-, пк сприятливий для чого. 

ПРЕДРАСС В ЙТНЬІЙ ок передравшій. 
ПРЕДРЕКАТЬ> ПРЕДСКАЗЬЮАІЬ; п° вістгіти; 

—й = предсказьівающий. 
ПРЕДРЕШАТЬ передріш/увати, розв’язу- /виз¬ 
начати/ наперед, фР зумОвлюва- /об-/; 
—й що Ш' хто/ ~ує, звгіклий п., р-й передрішгі-. 
Охочий до передрішень, пк передрішучий + %; 
-ьій передрішуваний, /ви-, визначу-/ н., зумОв- 
ЛЮ-. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: заместитель -ля г. містого- 
лова; избргіть -ем обрати на голову. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАТЬ головувати, бу¬ 
за голову /головою/; 
—й що їм" хто/ головує, поклгіканий г., голова, 
© бувши за голову. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ ок ворожба, віщунок, запові¬ 
дання, к. прОвість; & “прОвісток. 
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ок ворожбгіт. 
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА провіщалка, ворОж-. 
ПРЕДСКАЗЬІВАТЬ пророкувати, проріка-, про- 
віща-, казгі- напербд, (погоду) передбачй- /зав-/, 
прогнозува-, г. заповіла-; 
—й = предвещаююций + з-й передбачити, воро¬ 
жбгіт, (погоду) прогнозгіст, ок погбдник, я" зав¬ 
бач-, пк провгідливий; -й будущее віщун, про- 
рбк, провгідець; -й успбх прогнозгіст Успіху; 
-йся/-ьій = ПРЕДСКАЗАННЬІЙ; 
предсказуемьій пк наперед угадуваний, пк рк 
завбаченний; 
ПРЕДСКАЗАННЬІЙ пророкований, віщова-, 
заповіла-, передбачува- /зав-/, прогнозова-. 
ПРЕДСМЙРТНЬІЙ пргісмертний, (день) перед- 
віч-; п. час передсмертя. 

ПРЕДСТАВАТЬ ставати перед чим, з’являтися 
/об-/ п. чим; 
—й що Ім“ хто/ стаО перед 0, поклгіканий /зм-й/ 
стгіга п., © стбвши п.; 
ПРЕДСТАТЬ (в уяві) постати, (раптом) вро¬ 
дитися; 0; п. в брбнзе вгібронзовіти; п. взбру 
об’явитися, розкргі- очам; п. пйред взбром кого І 
чьим стати перед очгіма кому; 
-вший 0; -й в брбнзе вгібронзовілий. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ з відпорУчник. 
ПРЕДСТАВЙТЕЛЬНЬІЙ (орган) репрезентатгів- 
ний, © показнгій із себе, сановгітий. 

ПРЕДСТАВ ЛЙНИЕ 1. з./? лицедійство, 2. (по¬ 
дача) фР оприявне-, оприсутне-, г. заподання, (у 
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ЗМІ) висвітле-, (матеріалу) (широкий) показ, 
(думки) розкриття, (в уяві) образ; для -ия кому 
фР для ознайомлення; не иметь малійшего 
-ия не мати зеліного уявлення; в -ии кого в чи¬ 
їх очах; по -ии подавши; без малійшего -ия О 
ф. ні в зуб ногою. 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ (дані) подавати, навбди-, (ор¬ 
дер) показува-, (собі) уявля-, бачи- в уяві, (гос¬ 
тей) знайбми-, назива-, з. заповіді-, (погляд) ок 
оприівнюва-, (свідків) виставля-, (гурт)г. зас¬ 
тупі-, (в тексті) відбиві-, віддзеркіпюва-, (чиїй 
увазі) пропонуві-, (кому) виноси- на суд чий, 
виставля- перед очі чиї, (фарс) розігрува-, У я- 
вля-, (виїмок) станові-, (відомості) надсилі-, 
(ідеї /комуІ) розкриві-, (кого) грі- рблю: п. в ме- 
чтах вимірюва-; п. в невьігодном світе обма¬ 
льовував п. интеріс бу- діківим /важлй-/ кому, 
явпя- інтерес дня кого, заліжа- кому на чім; п. к 
награ'де визнані- для нагороди; п. на чье суж- 
діние виноси- на чий (рбз)суд; п. поміху ста¬ 
нови- заковгіку; п, себя' кем виставлі- себі; п. 
соббй /из себя'/ явля- собою, фР бу [что МЬІ -я- 
ем соббй що ми є]; п. чек к опліте подаві- чек 
для оплати; не п. интереса бу неціківим; не п. 
трудносте для нонимания лежі- на поверхні; 
не -я'ет себі кто і не сниться кому; что он со¬ 
ббй -яет? що він за одйн?; Ото не -я'ет труд¬ 
ности фР це збвсім не клбпіт; 
—й 1. подающий+для презентіції, зійнітий -іє- 
ю, презентінт, пк презентаційний, 2. що 1м" хто/ 
відрекомендбвує 0, с-и з., р-й познайбми-, зій- 
нятий знайомленням, зазнайбмлювач, пк реко¬ 
мендаційний, 3. що /мн хто/ розігрує 0, с-и р., р- 
й розігрі-, актбр, артйст, © розігруючи, о. в рб- 
лі, ± изображающий, 4. що /м" хто/ репрезен¬ 
тує 0, покліканий репрезентувати, репрезен¬ 
тант, представнгік, річ-, відпорУч-, г. заступ-, о. 
як представнік, для репрезентації, зійнятий -і- 
ю, пк репрезентаційний, © репрезентуючи, 5. 
/труднощі/ що являє 0, з-й викликати, 6. що у- 
явля 0, з-й уявгі-, © уявляючи, 7. що становить 
0, © являючи, бувши; -й (большйе) трудности 
(луже) важкий; -й в мрачном світе звиклий ма- 
люві- в тімних тонах; -й большбе (практйчес- 
кое) значінне дуже важлйвий (для практики); 
-й из себі кого 1. = -й собой, 2. © гріючи кого; 
-й (научнмй) интеріс ціківий (для науки); -й 
интерісьі чьи оборбнець чиїх інтерісів; -й ис- 
ключіние бувши винятком; -й на рассмотрі- 
подаючгі на рбзгляд; -й себі з-й уявити; -й (бо- 
льшу'іо) сло'жность (дуже) складний; -й соббй 
кого (что) ніхтб інший як хто, (ніщб інше як 
що), © являючи соббю; -й сумасшідшего в рб- 
лі божевільного; -й трУдность кому заважкій 
для кого; -й угрбзу чему загрбзливий для чого, 
навіслий над чим; -й цінность цінний; (не) -й 

интеріс/а) ціківий, віртий заціківлення, (мало- 
ціківий); не -й (научной/ цінности маловір- 
тісний (для науки); не -й трудности неважкій; 
-ьш 1. (за)подіваний, покізу-, наводжу-, 2. зна¬ 
йомлений, назйва-, заповіда-, рекомендбва-, про- 
пбну-, 3. зобріжу-, розітру-, змальбву-, відбйва-, 
віддзеркалю-, 4. репрезентб-, г. заступлений, 5. 
уявлюва-; 
ПРЕДСТАВИТЬ (що) ок оприсутнити, г. зап- 
резентуві-, оприявни-, (доказ) заподі-, (гост¬ 
ей) заповісти, (у тексті) відбй-; п. себі вймал- 
юва- собі; трУдно себі п. не втсладіється в гол¬ 
ові; невозмбжно (себе) п. г. не до подумання; 
не мочь себі п. не мі- й гадки [Вьі не мбжете 
с. п. Ви не мієте й г.]; -івь(те) ок таж тільки 
подумай (те); не мбжет себі п. кто і не снилось 
/сніться/ кому; [тьі не мбжешь себі п. тобі й 
не сніться]; іто не -ит трудностей це не зав- 
дість труду; 
-вший 0; 
ПРЕДСТАВЛЕНИМИ (чим) віявлений, засві- 
дче-, розкрітий /відбй-/ у чому [п. поізией р. 
/в./ у поізії], ок оприявнений; 
ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ уявлятися 0, називати се¬ 
бі, (яким) вигляді-, (очам) являтися, о. стояти в 
очіх /перед очйма/, (- нагоду) випаді- [-яется 
случай -діє нагбда]; -яется возмбжним (зро¬ 
бити) є нагбда /можлйвість/; -я'ется необходйм- 
ьім потрібно; -я'ется, что... (здається) вигляді- 
є, що...; 
-йся 1. р-й назвіти себе 0, 2. що вдає із сібе 0, 
комедіянт, удавіка, 3. уявлюваний, привйджу-, 
4. що трапляється, пк принагідний, 5. = -бій1,2,3, 

6. = кажущийся; -аяся возмбжность нагбда; 
ПРЕДСТАВИТЬСЯ: п. взбру об’явйтися, роз- 
кргі- /яві-/ очам; -івтесь! назвіть себі!; -ился 
случай вгіпав шанс /нагбда/; 
-вший(ся) Й; -я случай слушна нагбда. 

ПРЕДСТОЙТЬ стояти піред чим, уявлятися; -о- 
іт (дорога) лежіть, випадіє, піхне, стілеться, 
світить, усміхіється, (в майбутньому) очікуєть¬ 
ся; -оіт большбй труд буде багіто праці; -огіт 
путь стілеться дорбга кому; 
—й що міє бути 0, майбутній, прийдіш-, наступ¬ 
ний, о. на чірзі; -й вскбре незабірни[і]й. 
ПРЕДУГАДЬІВ АТЬ угадувати (наперід), перед- 
бачі-, о. як у вбду дивитися; 
—й що /м“ хто/ вгадує (каперід) 0, з-й передбі- 
чити, пк передбічливий /зав-/, провідли-; 
-йся/-ьій передбічуваний, вгйду- (наперід). 
ПРЕДУПРЕДЙТЕЛЬНО /-НЬІЙ/ (для попере¬ 
дження) застеріжливо /-вий/. 

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ попередасіти /у-/, застерігі- 
/о-, пере-/, запобіг/і-, відверті-, ок випереджі-; 
п. всех и вся десятому закізува-; п. об опіс- 
ности цд перестерігі-; 
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—й що /м“ хто/ попередай 0, с-и п., р-й попере¬ 
дні-, (річ) запобіжник, пк попередливий, застере¬ 
жний /о-/, запобіж-, превентйв-, ма профілак- 
тйч-,рк запобігавчий, остерігав- /за-/ + %,<ґ по- 
передь-біль- [поперЄдь-біль-ліки] © ~аючи; 
-йся/-ьій попереджуваний, остережува- /за-, пе¬ 
ре-/, запобіга-, відверта-, випереджува-; 
ПРЕДУПРЕДЙТЬ (загодя) повідомити 0; 
ПРЕДУПРЕЖДЕННЬІЙ попереджений /у-/, о- 
стереже- /за-, пере-/, відверне-, відвернутий. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (загрози) пересторога. 
ПРЕДУСМАТРИВАТЬ передбач/ати /зав-/, (в у- 
годі) застеріга-, (умови) визнана-; 
—й що /мн хто/ ~а 0, з-й завбачити, пк передбйч- 
ливий /зав-/, провид-, о. з передбаченням, с* 
передбйч- [передбач-події політик]; 
-ЙСЯ/-МЙ передбачуваний /зав-/, визнйчува-, за¬ 

стеріга-; 

ПРЕДУСМбТРЕННЬГЙ визначений, завба- 0. 
ПРЕДУСМОТРЙТЕЛЬНЬІЙ обачний. 
ПРЕДУТРЕННИЙ ок доран іншій. 
ПРЕДЧУВСТВИЕ фР віщування. 
ПРЕДЧУВСТВОВАТЬ прочувати /перед-, ви-, 
дк вичути/, п° /пре-/, о. чути /відчува-/ наперед, 
чу- серцем; сердце -ует серце віщує; 
—й що їм" хто/ чує серцем 0, з-й відчути с., попе¬ 
реджений с. про, спбвне- передчуття, пк чутли¬ 
вий, ск прочуй-серцем [прочуй-серцем біду]; 
-йся передчуваний /про-, від- серцем/; 
ПРЕДЧУВСТВОВ АННЬІЙ передчутий /ви-, 
про-/, почутий серцем. 
ПРЕДШЕСТВОВАТЬ ітгі /виступа-/ попереду, 

(чому) передува-, фР траплятися /става-, відбу-/ 
перед чим-, п. чему мати місце п. чим /до чого/-, 
~й чему що переднє 0, відбитий перед чим, пк 
попередній, відомий /наявний, засвідче-, зафік- 
сбва-/ перед чим /до чого/, І- покоління/ пк по¬ 
передній. колйш-, дотепЄріш-, р. передущий. 

ПРЕДЬЯВЙТЕЛЬ ок подавець [чек на -ля чек 
на-вця]. 

ПРЕДЬЯВЛЕНИЕ ок показування, (рахунку) ви¬ 
ставля-, фР подача [по -ии 1. після -чі, 2. при 
-чі, показавши]; вход по -ии пропуски на вході 
покажіть перепустку /пропуск/. 

ПРЕДЬЯВЛЯТЬ (ордер) показувати, (вимоги, 
претенсію) заявля-, виставля-; п. иск кому зак¬ 
лади- /клйс-/ позов на кого, фР позиватися; п. 
обвинение в чем винувата /звинувачу-/ за що, 
інкримінувати що, /в суді/ зачйту- винувйчення; 
п. отвод кому просити відвЄстй кого; п. счет 
им виставля- рахунок, п. жада- /дк за-/ від їх; 
—й що /м" хто/ показує 0, с-и п., р-й показа-, по¬ 
давець, пред’явнйк; -й доказательства подав¬ 
ець доказів; -й иск кому позивач /позовних/ ко¬ 
го, закладач позову на кого; -й обвинение вин- 
увйтель, /об/винувйч, поклгіканий винува-; -й 

претензию © виставляючи претЄнз[с]ію; -й 
счйт пред’явнйк /подавЄць/ рахунку, п. готов¬ 
ий зажада- від кого; -й требование кому з ви¬ 
могою до кого, © вимагаючи від кого; 
-йся/-ьій показуван-, пода-, заявлю-, ставлений; 
ПРЕДЬЯВЙТЬ п. счет ок спитати /зажада-/ 
оплату. 

ПРЕДЬІДУЩИЙ той [на -ей нєдЄлєтого тижня]' 
ПРЕЕМНИК ок продбвжувач; бьіть -ом кого при¬ 
ймати /прийня-/ естафету /від/ кого. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ фР неперервність /без-/, 
з” тяглість, ок наступство. 

ПРЕЕМСТВЕННЬІЙ неперервний /без-/; -ая 
связь тяглість. 

ПРЕЖДЕ з передом, фР тоді [той самий, що й 
тоді]; п. всегб передусім, насамперед, д. найпо- 
перед; п. чем заки, заким, нім. 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО о. без порй, (іти) зарано. 
ПРЕЖНИЙ ок дотогочасний, дотихчасбвий. 
ПРЕЗЕНТОВАТЬ дк запрезентувати; ± ДАРИТЬ. 

—й що /мР хто/ презентує 0, р-й з. + дарящий; 
-йся/-ьій презентований, даро-. 

ПРЕЗИДИУМ: стол -ма президіільний стіл. 
ПРЕЗИРАТЬ (кого) зневажати, гордува- /погбр- 
джу-/ ким, не боятися чого [п. смерть н. б. смЄ- 
рти], г. ганьбити ким. 
—й що /м“ хто/ зневажа 0, с-и з., повен зневаги 
до кого, © гордун, пк зневажливий /погбрдпи-/ 
до кого; -й опасность безстрашний, відчай- 
душ-, ск зневажай-небезпеку-; 
-йся/-ьій зневажуваний, погбрджу-, упосліджу-, 
нЄхту-; ганьбо-, пк мерзЄн-, нікчЄм-, © парія; 
ПРЕЗРЕННЬІЙ ок ганебний 0; п. металл мер¬ 
зенний метйл. 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ок головно, в основно¬ 
му, більше тбго, що, у переважній більшості; 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЬІЙ преференційний, 
фР першочерговий, пільговий [пра'во -то проЄ- 
зда право на п. проїзд]; -ое право цд привілей, 
рк пріоритетне право. 

ГГРЕИМУЩЕСТВО ок козир, плюс, козирна кй- 
рта, гі° пріоритет; 
ПРЕИМУЩЕСТВА вигоди, ± ДОСТОИНСТ- 
ВА. 

ПРЕИСПОДНИЙ підсвітній; 
ПРЕИСПОДНЯЯ ок геєнна, гегенна, підсвіт, 
фР дно моря [из -ней з дна мбря]. 

ПРЕИСПОЛНЕН: п. сймьіх лучших пожелан- 
ий к кому радгій нЄбо прихилити кому; 
ПРЕИСПОЛНЕННО: п. чем о. дихає чим; 
ПРЕИСІїбЛНЕННЬІЙ ок вйповнений, пбвен 
по вінця. 

ПРЕИСПОЛНЯТЬ^СЯ/ переповнювати (ся,) /ви-, 
с-/, (чим /- душу/) наливйти(ся,); -ся рйдостью 
радіти серцем /душею/;. 
—й що сповнює, з-й вйповнити, випбвнювач /с-. 
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пере-/, © виповнюючи; 
ПРЕИСПОЛНЙТЬСЯ (ідеєю) перейматися 0; 
-йся/-ьій сповнюваний /пере-, ви-/, налгіва-; -я 
пербйма-; 
ПРЕИСПОЛНИТЬСЯ (ідеєю) загорітися 0; 
-вшийся повен, повний, переповиє- /вй-, С-/, 
перейнятий /про-/, 0. 

ПРЕЙСКУРАНТ цінник. 
ПРЕКЛОНЕНИЕ (перед ким) падання на колі¬ 
на, ок упадання, с. боготворіння кого. 

ПРЕКЛОНЯТЬ схиляти /на-, при-, під-/; п. коло¬ 
ни става- навколішки /уклякй-, пада- на коліна, 
колінкува-/ перед ким; 
—й що Імн хто/ схиля- 0, с-и с., зм-й схили-; -й го¬ 
лову із схиленою головою; -й колони що укля- 
кй 0, пк гі° укляклий, с" уклякни-перед- [укляк- 
ни-перед-величчю], © с-и навколішки; 
-ьій схгілюваний /на-, під-/, пк рк схиленний; 
ПРЕКЛОНИТЬ: п. колени впасти на коліна 0; 
-вший к. укляклий. 
ПРЕКЛОНЯТЬСЯ (перед ким) схилятися 0, па¬ 
дати на коліна, упада-, боготвори- /носи- на ру¬ 
ках/ кого, стави- свічкгі кому; 
-йся що /м" хто/ схиляється 0, + -ьш с-и с., го¬ 
товий схили-; -я перед кем готовий боготвори¬ 
ти кого, ± благоговеющий. 
ПРЕКОСЛОВИЕ ох перекір, ф. гиркання. 
ПРЕКОСЛОВИТЬ ('су/перечити, ** протислбви-; 

--й що їм" хто/ перечить 0, схильний п., з-й за¬ 
перечив не -ит слова поперек не скаже. 

ПРЕКРАСНО знаменито, (знаю) вельми гаразд; 
ПРЕКРАСНИЙ (твір) знаменитий, о. на славу, 
як зоря ясна /сонце ясне/, фр золотий [п. муж з. 
чоловік]; за -ьіе глаза /ради -ьіх глаз/ за хоро¬ 
ші очі; 
ПРЕКРАСНЕЙШИЙ гйрний-прегйрний; п.! о. 
і не сказати!; ± КРАСИВЕЙШИИ. 
ПРЕКР АСНОД УШНЬІЙ ох світлий душбю. 
ПРЕКР АЩАТЬ припиняти, клас- край чому, кін- 
ча- що, (роботу) облиша-, згорта-, заморбжува-, 
законсервбву-, (справу) закривати, (чинність чо¬ 
го) касува- /г. уневажню-/ що; п. что о. ставити 
хрест на чім; 
—й що /ж" хто/ припини 0, зГ-й припишіте, для 
припинення, © вже який [-й действие вже не- 
дійовйй, ю. вже нечинний], ± останавливающ- 
ий; -й деятельность зГ-й припишіте діяльність; 
ПРЕКРАТЙТЬ (діяльність) згорнути 0, (ходи¬ 
ти) покйну-; п. что згорну- прапор чого; п. зна¬ 
йомство о. розбгі- глек; 
♦♦♦СЯ кінчитися 0 (- гамір) утйшува-, вгавати, 
ущухй-; не п. не вгавй-, (- мову) лйтися рікою; 
-йся/-ьій притінюваний, закргі-, заморожу-, за¬ 
консервбву-, касб-; -я угйшу-; не -я невгавущ¬ 
ий, неспйнний, безупгін-; 
ПРЕКРАТИТЬСЯ пересістися 0, (- гнів) про¬ 

йти; ± СОЙТИ: с. на нет; 
-вшийся, ущухлий, припйнений, згорнутий, 0. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ: по -ии припингівши, після 
припйнення, колгі притінено. 
ПРЕЛЕСТНИЦА фР приваба, спокуса. 
ПР ЕЛЕСТИВІЙ ох небесний, розкіш-. 
ПРЕЛЕСТЬ: п.! красота!, благодать!, лахва!; 
ПРЕЛЕСТИ красбти [все -сти всі к.], (жіночі) 
принади. 

ПРЕЛОМЛЯТЬ переломлювати /ф‘ за-/, перела¬ 
му-, ломйти, лама-; 
--й що їм" хто/ залбмлює 0, с-и з., з-й заломй-, за¬ 
ломлював, пк залбмливий, заломний /пере-/, + 
%, ф‘ рефракцій-, для заломлення, р" залбмлен- 
ня [-ая сила сйла з.]; ± ПЕРЕЛАМЬІВАТЬ; 
ПРЕЛОМЙТЬ: п. хлеб б* заламати хліб; 
-йся/-ьій залбмлюваний /пере-/, пк переломний 
/за-/; -я залбмистий; -я в сознании змінюва¬ 
ний у свідбмості. 

ПРЕЛЬЩАТЬ вйбити, нади-, манй-, приваблю- 
ва- Із-/, принаджу- /з-/, приманю- /під-/, споку¬ 
шати, чарува-, зачарбву- /при-/, о. обіцяти золо¬ 
ті гори; 
—й що /мн хто/ спокута 0, с-и с. з-й спокусй-, 
спокусник, зваб-, приваблював 0, пк привабли¬ 
вий, спокусли-, знадпи-, принадний, зваб-, маг- 
нетгіч- + обольщающий; 
ПРЕЛЬСТЙТЬ поманити, як цапа капустою 0; 
ПРЕ ЛЬЩАТЬСЯ: п. кем закохуватися в кого, 
захбшпова- /зачарбвува-/ ким; 
-йся/-ьій приваблюваний, принаджу-, захбплю-, 
причарбву-, спокушу-, знаджу-, зваблю-, підма¬ 
ню-; -я кем закбхуваний у кого, зачарбву- ким. 

ПРЕЛЬЩЕНИЕ ох поваба. 
ІІРЕЛЮБОДЕЙНЬІЙ ох чужолбжний. 
ПРЕЛЮБОДЕЙСТВО, ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ 
ох чужолбжство, ф. шлюб без вінчання, скік 
/скбки/ у гречку. 

ПРЕЛЮБОДЕЙСТВОВАТЬ перелюб чините, 
чужолбжи-, бахурува-, скака- у гречку; 
—й що /м" хто/ скаче у г. б, звиклий с. у г., чу- 
жолбжець, перелюб-, переліббник, пх перелюб¬ 
ний, чужолбж-, бахурувбтий, ск скачи-у-гречку- 
[скачгі-в-гречку-пара]. 

ПРЕЛЮДИЯ ох пргігравка. 
ПРЕМЙЛО ох милесенько. 
ПРЕМИНУТЬ > МИНОВАТЬ. 
ПРЕМИРОВАТЬ преміювати, дава- /да-/ прбмі- 
ю, нагорбджува- /нагороди-/; 
—й що їм хто/ преміїбє 0, с-и н., покликаний 
/ріше-, зг-й/ нагородй-, пк премііль- + %; 
-йся/-ьш премійований, нагорбджу-. 

ІІРЕМИЯ нагорбда. 
ПРЕМНОГО багато що аж. 
ПРЕМУДРЬІЙ: п. пескарь премудрий пічкур 

/піскун/. 
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ПРЕНЕБРЕГАТЬ (чим) нехтувати /легко[мало]- 
важи-, ігнорува-/ що, гордува- /(бридити) греб- 
у-/ чим, не зважати на /скиді- з рахунку, пуска- 
за вітром, юіда- під ліву/ що; п. гостеприимст- 
вом цурітися хліба-сбли; п. опісностью нехту¬ 
вати небезпеку; 
—й що /мн хто/ гребує 0, повен погорди до, горд¬ 
уй, гордівнгік, пк зневіжливий /погорд-/ до, ле- 
гковіжли-, легковіжний; -й опісностью відча¬ 
йдухи-, безстріш-, гаряча голова; -й размерами 
© не зважіючи на розміри; 
ПРЕНЕБРЕЧЬ: п. чем зіґнорувіти що 0, плю¬ 
ну- на що; 
-жймо мізерно [-мо мальїй м. малий]; 
-йся/-ьій зневіжуваний, погбрджу-, нехту-, за- 
недбу-, занехію-, лепсовіжений. 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ: с -ием погірдливо, зневі- 
ж-, пбгордо, з погбрдою. 
ПРЕНЕБРЕЖЙТЕЛЬНО /-НЬІЙ/ ок пбгордо 

/-дай/, (- погляд) недбіло /-лий/. 
ПРЕНИЯ: п. по доклйду дебіти на доповідь; п. 
сторін ок судоговбрення /-оріння/. 

ПРЕОБЛАДАТЬ переважіти, мі- перевігу, (- ід¬ 
еї) домін/уві-, превалюві-, фР випирі- [поучен¬ 
ий не -али (в тексті) нотіції не випирали]; 
—й що ~ує 0, найбільш поширений, /наДіпоши- 
реніший, біль- числом, (- частку) біль-, фР (як)- 
найбіль-, (- сили ворога) знічно /кудй/ біль-, [в 
-ей степени перевіжно], пк перевіжний, панів¬ 
ний, о. з перевігою, /серед чого/ на першому мі¬ 
сці, © маючи перевігу + доминирующий. 

ПРЕОБРАЖАТЬ давіти новий вигляд, переіні- 
кшува-; 

ПРЕОБРАЖАТЬ/СЯ/ перетворювати(сяД робгі- 
ти(ся) іншим, зміняти/ся), трансформувати/сяД 
—й що їм" хто/ трансформує 0, с-и т., з-й /збв¬ 
сім,) зміни-, для перетвбрення, зайнятий -ям, ре¬ 
форматор, перетвбрювач, п" перетвбрчий + %, 
± реформирующий; 
ПРЕОБРАЗЙТЬ о. збвсім змінити 0; 
ПРЕОБРАЖАТЬСЯ перербджуватися 0, змін¬ 
ювати вгігляд, ставі- не тим; 
-йся/-ий роблений іншим, перербджува-, пере- 
твбрю-, трансформб-, переміню-, цілкбм зміню-; 
-я цілкбм інший; постоянно -я щоріз інший; 
ПРЕОБРАЗЙТЬСЯ: совершенно -ился ніче 
не той став; 
-вшийся перероджений, переінікше-, трансфо- 
рмбва-, тепф /збвсім/ не той, тепер цілкбм інш¬ 
ий, 0; 
ПРЕОБРАЖЕННЬШ = преобразившийся. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ок перербдження, переінік¬ 
ше-, трансформіція. 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ок перебудова; 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ок перетвори. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЬІЙ ок перетвбрчий, пе¬ 

ребудов-. 
ПРЕОБРАЗОВЬШАТЬ = ПРЕОБРАЖАТЬ; 

—й що їм" хто/ перетвбрює 0, с-и п., 3-Й пе- 
регворй-, для перебудови, зійнятий -вою, і./гР 
—> преображающий + %; -й знергию з-й пере- 
творйти енергію; 
♦♦♦СЯ = ПРЕОБРАЖАТЬСЯ + ставати іншим 
/не тим/; 
-йся/-ьій перебудбвуваний, переінікшу-, рефо¬ 
рмо- + преображаемьій; -я з бігом чісу /на оч¬ 
ах/ інший, щодень /щогодгіни +/ (то) інший; 
ПРЕОБРАЗОВАТЬСЯ: п. во что фР переро- 
дйтися /оберну-/ на що, вйли- у що. 

ПРЕОДОЛЕВАТЬ переббрюваги /по-/, долі-, ок 
пересягі-, (гать) форсуві-, переправлятися че¬ 
рез що, (бар’єр) бріти, (тяжіння) пересгілюва-; 
—й що /мИ хто/ долі 0, с-и д., з-й здолі-, пере¬ 
можець, пересйлювач, переббрю-, пк перемож¬ 
ний, переббрчий + %; -й все препя'тствия з-й 
здоліти всі перепбни; -й земнбе притяжение 
з-й пересйли- земні тяжіння /гравітацію/; -й 
трудносте готовий переборб- труднощі; 
-мй переборюваний /по-/, пересйлю-, форсб-, 
браний; 
ПРЕОДОЛЕТЬ (бар’єр) перескочити; 0; 
-имьій легко доланий /+ -ьій/, пк переббр-, здо- 
лін- /по-/; непреодолймий нездолінн- /непо-/. 
ПРЕОСВЯЩЕННИЙ високопреподббний. 
ПРЕПАРЙРОВАТЬ препарувіти, дк спрепару-; 

—й що /м“ хто/ препарує, с-и п., покликаний с., 
зійнятий препарувінням, препарітор, пк препа- 
ріторний + %; 
-йся/-мй препарований. 
ПРЕПИРАТЕЛЬСТВО фР змагіння [после дбл- 
гих -ств після довгих змагань]. 

ПРЕПИРАТЬСЯ (з ким) сперечітися, перемов- 
ля-, змагі-, г. справуві- з ким; 
-йся що /ж" хто/ сперечіється 0, звгіклий с., р-й 
посперечі-, супербчник, сперечіль-, пк спереч- 
лйвий, сперечільний. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ок викладбвець. 
ПРЕПОДАВАТЬ викладіти, о. читі- лекції; 

—й що /мИ хто/ викладі 0, с-и в., р-й прочиті- 
лекції, зійнятий викладінням, викладіч, викла- 
дбвець, пк(-мову) викладбвий; 
-йся/-ьій викладаний, чйта-, пк викладбвий. 

ПРЕПОДНОСЙТЬ піднбсити, подаві-, даруві-; 
—й що /лР хто/ піднбсить 0, покликаний підне- 
стгі, с-и піднбси-, підносій, подавець; -й пилю- 
лю р-й підністи тертого хріну /пігулку/; 
ПРЕПОДНЕСТЙ о. подіти на тарілочці, (фак¬ 
ти) ок оприявни-; п. пилюлю піднести тертого 
хріну; 
ПРЕПОДНОСЙТЬСЯ (як що) виставлятися; 
-йся/-гімьій піднбшуваний, тоді-, дарб-, висті- 
вляний. 
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ПРЕПОДНОШЕНИЕ з. ралець. 
ПРЕПОДОБНИЙ (пан-отець) всечбсний. 
ПРЕПОРЯДОЧНЬІЙ ок високочесний. 
ПРЕПОЙСЬЮАТЬ: п. себя на брань підперізу¬ 
ватися до бою; 
—й = подпоясьівающий. 

ПРЕПРОВОЖДАТЬ перепроваджувати /при-, 
(куди) від-/, (поштою) пересила-; п. время збу- 
ва- /убива-/ час; 
—й що їм" хто/ пересила 0, с-и п., р-й пересла-, 
зайнятий пересилкою, пересилач, пк пересгіль- 
чий + %; -й вр^мя в чем ск збувай-час-у-чім 
[збувай-час-у-танцях]; 
ПРЕПРОВОДИТЬ попровадити !р. за-/ 0; 
-ймьій перепроваджаний /при-, від-/, пересгіла-; 
-йся/-ьій перепроваджуваний /при-, від-/, пере- 
сйла- /над-/. 

ПРЕПРОВОЖДЕНИЕ (часу) гаяння, збувйн-. 
ПРЕПЯТСТВИЕ фР гальмо, заковика, п. загата; 
непреодолймое п. ф. (китайський/ мур /стіна/, 
прірва. 

1ІРЕПЯТСТВОВАНИЕ перешкоджання, пере- 
шкбдже-. 

ПРЕПЙТСТВОВАТЬ перешкоджати, заважа-, 
става- на завйді; п. чему унеможлйвлюва- що, 
не дава- ходу чому, стоя- на заваді /дорозі/ чого, 
кйда- колоди під ноги, к. не дава-, не сприя-; п. 
в достижении цели підставлЯ- ногу; не п. чему 
о. крізь пальці дивитися на що; 
—й що їм" хто/ перешкоджа 0, с-и п., з-й пере¬ 
шкоди-, с-и на заваді, пк гальмівнгій (для/, нес¬ 
приятливий, перешкодам- + %, поставлений на 
дорозі, © як перешкода, для перешкбдження; 
-й движению ж" загйтистий; -й развитию галь¬ 
мівний для розвитку; не -й прохождению чего 
крізький для чого; не -й рбсту сприятливий для 
росту; 
ВОСПРЕПЙТСТВОВАТЬ (чому) стати на за¬ 
ваді, завади-, запобіг-, унеможлйви- що 0; что 
-ало кому г. хто перешкбджений чим; -вший 0. 
ПРЕРАЗНЬІЙ превсякий, найрізніший. 
ПРЕРЕКАНИЕ ок гиркання. 
ПРЕРЕКАТЬСЯ ок заїд/атися, огриза-, гйрка-, з. 
перечи-, о. насторч казйти; 
-йся що їм" хто/ -ається 0, звйклий огризатися, 
гиркало, пк заїдливий, сперечлй-. 

ПРЕРОГАТЙВА виключне право; п. мблодости 
ж" діло молодб. 

ПРЕРЬІВАТЕЛЬ т. переривач. 
ПРЕРЬЮАТЬ переривати /у-, об-, по-/, перепин- 
я-, перестав^-, (зв’язок) перетина-, о*перебива-; 
—й що їм" хто/ урива 0, с-и у., р-й урва-, пере¬ 
ривач, е" переривник, пк перергівчий + %, © ур¬ 
иваючи; 
-йся/-ьій перериваний, урй-, перебй-; -я пк пе- 
рерйвистий, перерйвчас-, урйв-, епізодйчний, 

(голос) хибкйй, зргівистий, нетвердий; 
ПРЕРВАТЬ(СЯ/: -вший(ся/ 0; -я перерваний 
/обі-/, пршпіне-, р. перерватий. 

ПРЕСВЕТЛЬІЙ о. трисвітлий. 
ПРЕСЕКАТЬ класти край, припини-, не допуск- 
а-, зупини-, /с-/,р. присіка-, о. дава- по руках, 
(критику) обтина-; п. в кбрне глушй- /нйщи-/ в 
зародку; 
--й що їм" хто/ не допуска 0, с-и з., з-й спинй-, 
звйклий не допускй-, ворог чого; -й в кбрне го¬ 
товий знйщи- в зародку; -й злоупотребления 
з-й спинй- надуживання; 
-йся/-ьій припгінюваний, підтйна-, глуше-, за- 
душува- в зародку, нйщений; 
ПРЕСЕЧЬ: п. в кбрне підтяти в кбрені, заду- 
шй- в колгісці. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ фР гонгітва. 
ПРЕСЛЕДОВАТЬ (кого) гнатися за ким, перес¬ 
лідувати, (невідлучно) наступб- /насіда-/ на п’яти 
кому, сиді- на п’ятах у кого; п. свой интересьі 
дбй- про свої інтербси; п. цель ма- на меті /за 
мету//; 
—й 1. що їм" хто/ переслідує 0, с-и п., зайнятий 
гонйтвою, переслідувач, гонйтель, пк гонйте- 
льський, з. гбнчий, 2. що Ім" хто/ дбає про + за- 
ботящийся; -й кого (- думки) гнітібчий для ко¬ 
го; -й корьістньїе цбли користолібб, шкурник; 
-й по пятам © насідаючи на п’Яти; -й по суду 
переслідуючи судом; -й свой интересьі схгіль- 
ний дбати про свою кбристь; -й цель © маючи 
на меті; упорно -й цель завзЯтий; 
-йся/-мй переслідуваний, гай-, гнббле-, пригні- 
чува-; -ьій, (звір) польбва-; -мй мьіслью обтЯ- 
же- думкою. 

ПРЕСМЬПСАТЬСЯ плазувати, лиза- чбботи /сте- 
лйтися під ноги/ кому, гнути голову /карк/ пер¬ 
ед ким; -аясь (перед ким) і задком і передкбм; 
-йся що їм" хто/ плазує 0, готовий лизати ч., пла¬ 
зун, пк плазУчий, нйзько /гйд-/ запобігливий, 
гнучкошйїй ± подольщающийся. 

ПРЕСНЬІЙ п. безвиразний, піснйй [-ая мйна -на 
міна]. 

ПРЕСС ок гніт, давйло. 
ПРЕССОВАТЬ пресувати, гнітй-, давй- спресб- 
вува- /за-, об-/; 
—й що ІмР хто/ пресує 0, с-и п., з-й запресува-, 
для пресування, зайнЯтий -ям, пресувйльник, пк 
пресувальний + %, © пресуючи; 
-йся/-ьій пресбваний, спресбву- /за-, об-/, гніче-. 

ПРЕСТАРЕЛЬЕЙ (вік) похилий; дом -ьіх дім 
опіки, г. старбчий д. 

ПРЕСТЙЖ о. дббра слйва, добре ім’Я. 
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК спадкоємець (іірес- 
толу/. 

ПРЕСТРАШНЬІЙ ок страшЄзний. 
ПРЕСТУПНЬІЙ (намір) чбрний, (вигляд) банди- 
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ткуватий. 
ПРЕСЬПЦАТЬ годувіти до переситу, пересичу-, 
перегодбву- /на-/ досгіта /по саму зав’язку/, си¬ 
та- до оскоми, (чим) набива- оскому; 
—й що їм" хто/ пересгічує 0, з-й наситити до ос¬ 
коми, пересйчувач, пк перєсгічливий; 
ПРЕСЬІТИТЬ переситгіти, рк натлгіти 0; 
ПРЕСЬІЩАТЬСЯ пересичуватися, переїда-, 
наїді- досхочу, набивати собі оскому, г. тайга; 
-йся/-ьій перегодовуваний, /на-/ досита, пере- 
сйчу-, переїджу-, /на-/ досхочу; ^ 
ПРЕСЬІТИТЬСЯ: -вший/ся) 0; -я ситий по са¬ 
му зав’язку, к" пересгітілий; 
ПРЕСЬІЩЕННЬІЙ ситий по саму зав’язку, 
(щастям) п° натленний. 

ПРЕСЬІІЦЕНИЕ к. перісит, фР оскома [до -ия 
до -ми]. 

ІІРЕТВОРЯТЬ перетворювати, запроваджу-, зді¬ 
йсню-, втілю-; 
—й 1. преобразовьівающий, 2. що їм" хто/ зап¬ 
роваджує 0, с-и з., готовий запровади-, зайнят¬ 
ий здійсненням, здійснювач, реалізатор, втілю¬ 
вач; -й в жизнь з-й здійсни- /втіли- в життя/; 
-йся/-мй 1. преобразовьівающийся, 2. запро¬ 
ваджуваний, здійсню-, реалізб-, втілю-. 

ПРЕТЕНДОВАТЬ претендувати, заявля- претен- 
с[з]ію; п. на что допоминатися чого; 
—й що /м" хто/ претендує 0, претендент, о. з пре- 
тенс[з]ією /-ями/, © ставши д.; -й на мнбгое за¬ 
багливий. 
ПРЕТЕНЗИЯ (покупця) реклямація; бьіть в -зии 
к кому допоминатися у кого, міти претенс[з]ію 
до кого, с большйми -ми забагливий. 

ПРЕТЕРПЕВАТЬ потерпіти, терпі-, витерплю- 
ва- /пере-/, зазнава-; п. испьітания /лиші-/ по¬ 
невірятися; 
—й що і’м" хто/ витерплює 0, с-и т., з-й вгітерпі-, 
± терпящий; -й изменения піддаваний змінам, 
щораз інший; 
-бій витерплюваний /пере-/, зазнава-; 
ПРЕТЕРПЕТЬ (муку) перейтй б; п. бедствия 
набратися біди; п. испьітіния зазна- поневі¬ 
рянь; п. крах полеті- у прірву. 
-вший що зазнав, © зазнавши. 
ПРЕТИТЬ бргідити, бу- гидким, (- їжу) не ліз- в 
гбрло; претйт не йде в рот. 
ПРЕТЬ пріти, упріві-, к” млі-, умліва-; 

--Й який пріє 0, упріваний, напівзіпрілий, на- 
півзімлі-, вже мійже зіпрі-. 

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ: без -ий ф. без брешеш. 
ПРЕУВЕЛЙЧИВАТЬ перебільшувати /при-/, пе- 
реббрщу-, переда- куті меду, робити з мухи 
слоні, ф. загині-, ок перебирі- міру; 
—й що /м" хто/ перебільшує 0, с-и /схильний/ п. 
схгіль- до перебільшень, перебільшувач б, пк = 
%, ск передій-куті-меду- [передій-куті-меду- 

спіч]; 
ПРЕУВЕЛИЧИТЬ пересолити, переперчй- б; 
-йся/-ьій перебільшуваний /при-/, переборщу-. 

ПРЕУМЕНЬШАТЬ применшувати, /(дуже) з-/; 
--Й що /мн хто/ применшує б, схильний п., р-й 
применши-, примешувач, пк = %; 
-йся/-ьій (дуже) зменшуваний /при-/. 
ПРЕУСПЕВАТЬ міта великі успіхи, о. бу- на ко¬ 
ні, процвіті-, розкошуві-, гараздуві- г. проспе- 
руві-; п. за счіт другйх виїзди- на чужій сшіні; 
—й 1. що /м“ хто/ міє в. у. б, облісканий успіх¬ 
ом, пк удічливий, (все^успішний, о. кум коро- 
лк5, сват міністру, 2. благоденствующий; 
ПРЕУСПЕТЬ (в житті) вйбитася в лкіди; б. 

ПРЕФИКС пргіросток. 
ПРЕХОДЯЩИЙ /про,) минущий, шпінний, неві- 
ч-, перебутній, г. проминільний, з. перебіж-. 
ПРЕЦЕССЙРОВАТЬ ф‘ прецес/увіта; 

--Й що /м" хто/ ~ує, с-и п., пк прецесувіпьний. 
ПРИ 1. Ф? не без [при деньгіх не без грошей]; 2. 
після [п. первьіх словіх п. перших слів]; 3. ви¬ 
магає © переробки [п. чтінии читіючи, чи- 
тівши]; 4. попри [п. всей рбскоши п. всю роз¬ 
кіш]; п. всем том /зтом/ попри те /це/ все; 5. фР 
у різі [п. обнаружінии /возникнбве- +/ у р. 
виявлення /виникне- +/; п. необходймости у р. 
потреби]; б. колії [п. падіння к. підає; п. пора¬ 
жений к. пошкоджено; п. перераббтке чего к. 
переробляють що]; 7. на [п. взліте на злеті; п. 
упоминінии /мьісли/ о на згідку /дум-/ про; п. 
месячном світе на місячному світлі, д. до мі¬ 
сяця]; 8. від [п. сжітии в. стискує, п. мьісли в. 
думки]; 9. п. всей чьей бедности /скупо-, да- 
ровито- +/ хай якгій хто бідний /скупйй, об- 
дарбваний +/ [п. всей ее бідности х. які воні 
бідна]; 10. п. всім чьем желании /уважі-/ хай 
як хто бажіє /поважіє/; 11. п. всім честнбм 
народе привселюдно, б'0 при всій чесній громі- 
ді; п. дневнбм світе д. по дню; п. желінии хо¬ 
тівши; п. исполнении обязанностей викону¬ 
ючи повинність; п. пірвом появлінии чего 
щойно з’явиться /-гілось/ що; п. прбчих равн- 
ьіх услбвиях ф' колгі всі показніші рівні; п. 
прбчих равньїх пб колй все інше однікове, к“ 
коли інші Якості однакові; п. світе місяца /пло¬ 
шки/ (читать) д. до місяця /каганці/; п. сол- 
нечном світе за сонця; п. том ф'’ та ще й [прі- 
мия, п. т. немалая премія, та ще й немалі], а 
ще й те; п. том, что тоді, колгі /як/ [п. том, что 
зто факт т., к. це факт], пб і це, що [п, том, что 
я не пью і це, що я не п’ю]; но п. ітом алі тоді 
[но п. і. встань а. т. встань]; п. нервом появ¬ 
лення чего щойно з’явиться що; п. полном мо- 
лчании у цілковитій тиші. 

ПРИБАВКА ок набівка, (платні) підвищ- /нід-/. 
ПРИБАВЛЯТЬ додавіти, докладі- /при-/ прип- 
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люсбвува-, (платню) підвищу-, збільшу-, (ціну) 
накидати, (слово) /до-/, дотбчува-; п. в весе на- 
бира- ваги; п. в плечйх ти нарбщува- плбчі; п. от 
еебя додава- куті меду, докида- свбго п’ятака, 
додавй- ще й від себе; п. хбду приспішу- крок; 
—й що /ж" хто/ додає 0, с-и д., з-й збільши-, пк 
додатковий + %, для збільшення; -й в весе що¬ 
раз гладший; -й в плечах (одяг) з нарощеними 
плечйма; -й зарплату зг-й підвгіщи- платню; -й 
хбду /шагу/ © приспішуючи крок; 
ПРИБАВИТЬ (в описі) прибільшити 0, (від себ- 
е) вкину- й свбго п’ятака; п. хбду на[д]да- ходй; 
ПРИБАВЛЯТЬСЯ (- день) прибувати; 0; 
-йся/-ьій додаваний, збільшу- /при-/, підвищу-, 
прибріху-, накгіданий /до-/, прибув-. 

ПРИБАРАХЛЙТЬ(СЯ/ припарадити(ся/; 
ПРИБАРАХЛЙТЬСЯ причепурйтися, опоря¬ 
ди-, прибра-. 

ПРИБЕГАТЬ п. удавйтися, зверта-; п. к чему уж- 
ива- чого, пускатися на [п. к колдовству п. на 
чари]; п. к пбмощи вдаватися по допомогу /по¬ 
міч/; п. к разньїм средствам бра- на всі спос¬ 
оби; п. к силе оружия вдава- до зброї; п. к еом- 
нйтельньїм средствам о. тонку нитку сукати; 
п. к улбвкам братися на штуки; п. к хгітрости 
бра- /пуска-/ на хитрощі /спосіб/; не п. к инос- 
казанию називати речі своїми іменами; 
—й що /ж" хто/ вдається 0, р-й /зм-й/ вдатися, 
схгільний вдава-; 
ПРИБЕГНУТЬ: п. к чему пуститися на що [п. 
к хитрости п. на хитрощі]; 0; п. к дипломатик 
пошй- в дипломати; п. к последнему дбводу о. 
кйнути останнього козиря. 

ПРИБЕДНЙТЬСЯ вдавати бідаря, співа- Лазаря; 
-йся що /ж" хто/ співа Л., звщлий с. Л., р-й заспі¬ 
ві- Л., прибідняйло, з” казанська сирота, © спів¬ 
аючи Л. 

ПРИБЙЖШЦЕ ок втечище. 
ПРИБЕРЕГАТЬ берегтй, приберіга-, прихбву-, 
ва-, заощаджу-; 
—й що /ж" хто/ береже 0, с-и б., з-й приберегтй; 
-йся/-ьій бережений, прихбвува-, заощаджу-, пк 
береженний [береженного Біг береже]. 

ПРИБИВАНИЕ ок прибитая. 
ПРИБИВАТЬ прибивати, (дощем) припліскува-; 

—й що /ж" хто/ прибива 0, с-и п., р-й прибй-, зай¬ 
нятий прибитім, прибивач, пк прибгівчий + %, 
с* прибйй- [прибйй-до-берега копйцю]; 
-йся/-ьій прибйваний, припліску-, пк прибив- 
нйй; 
ПРИБИТЬ (печатку) вдарити; 0. 

ПРИБИРАТЬ прибирати /за-/, чепурй-, причепу- 
рюва- /ви-/; п. к рукам (віжки) бра- в руки, 
(чуже) загарбува-; 
—й що /ж" хто/ прибирі 0, с-и /звйюшй/ п., з-й 
прибра-, прибірнйк, прибираль-, чепурун, пк 

прибйрчий, прибирущий + %; -й к рукім 1. 
присваивающий, 2. звиклий бра- в руки; 
-йся/-ьій прибйраний /за-/, вичепурює- /при-/, 
пк чепурний, з. прибірний; 
П РЙБ РАННЬІЙ причепурений 0; д прйбратий. 

ПРИБЛИЖАТЬ наближати /з-/, блйзи-, (час) 
прискбрюва-; п. к тем временам рк отодішню-; 
—й що /ж" хто/ наближа 0, с-и н., з-й наблгізи-, 
наблйжувач /з-/, прискорю-, для наблгіження, пк 
= %; -й к пониманию з-й наблйзи- розуміння; 
ПРИБЛЙЗИТЬ: п. доступность удоступни- 0; 
♦♦♦СЯ близитися, доступі-, підступати, /при-/ 
блгіжче, (щораз/ блгіжча-, стой- на порозі чого, 
добіга- чого [п. к копну добіга- кінця], г. над¬ 
тята-, (- смерть) швйдша-; п. к чему добіга- 
чого; п. к земле (- птахів) принада- до землі; 
-йся/-ьій наблйжуваний /з-/, прискорю-; -я до- 
біганий, швйдша-, вже (зовсім/ близький, щораз 
блйжчий, незабарні[и]й, о. вже на підході; & 
блйжченький; -я к чему близький до /на поро¬ 
зі/ чого; неумолймо -я рк от-от-бтній; -я к кон- 
цу близький до кінця; -я к пблной форме (міс¬ 
яць) підлобний; -аяся годовщйна близька /при¬ 
йдешня, наступна/ річниця; поздравлйю с -мся 
праздником вітаю на порозі свята; 
ПРИБЛЙЗИТЬСЯ доступйтися 0; 
ПРИБЛИЖЕННЬІЙ наблйжений /з-/, прискбр- 
е-, я' найблйжчий радник, царедворець, пк (- ва¬ 
рту) прибічний; п. к тем временім отодішне-. 
ПРИБЛИЖЕНИЕ ок зблйження; в нервом -нии 
вперше зблйзивши, п° напфший пбгляд. 

ПРИБЛИЗЙТЕЛЬНО (міряй) на бко, жґ згруб¬ 
іла, десь, отак [п. в пя'том часу десь /отак/ о п’я¬ 
тій годйні], так з [п. несколько часів так з па¬ 
ру годйн], 

НРИБЛУДНИК, ПРИБЛУДЬІШ приплентач. 
ПРИБОР ок апарат. 
ПРИБОРНЬІЙ Ф? для прйладів [-ое сукно сукно 
д. п.], з пргіладами [-ая доскі панель з п.]. 

ПРИБРЕЖНЬІЙ узбережний /над-/, береговйй, 
п° приберегий; п. житель бережанин. 

ПРИБИВАТЬ прибувати, (- воду) підіймітеся, 
підноси-, (- сили) мнбжи-, більшати, зрості-; 
—й що /ж" хто/ прибува 0, с-и п., гото'вий при- 
бу-, прибуваний, прибулець, гість, заїжджий, пк 
І- воду/ прибутнгій, щораз вйщий, о. на підході, 
± приходящий; -не гости нестрймний потік 
гостбй; 
ПРИБЬІТЬ (з пригодою) прибйтися; п. как іро- 
за' пригримі-; нашего полку -ло наш рій роїться; 
-вший прибулий, 0. 

ПРЙБЬІЛЬ зиск; п. в весе ок пргіріст на вазі; 
громадньїе -ли о. золотгій дощ. 

ІІРИБЬІЛЬНО: п. кому вгігідно кому, дає зиск 
/прибуток/ кому. 
ПРИБЬІТИЕ: по -ии прибувши, колй прибуде- 
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мо І-утьІ. 
ПРИВАЖИВАТЬ принаджувати; 

—й що їм" хто/ принаджує, с-и п., з-й принади-, 
приніджувач, (річ) вабіць, пк = %; 
-йся/-ьій принаджуваний. 

ПРИВАЛ ок постоянка. 
ПРИВАЛИВАТЬ привал/ювати /за-/; 
. —й що їм" хто/ ~ює 0, с-и з., р-й завалгі-, пк = %; 

-йся/-нй привалюваний /за-/, причіп-, прихил-; 
ПРИВАЛИТЬ: счістье -ило пощастило, ф. ви¬ 
пала козирна карта. 

ПРИВАРИВ АНИЕ дк приварення. 
ПР ИВАРИВАТЬ приварювати, варити; 

—й що /ми хто/ приварює 0, с-и п., покликаний 
приваргі-, звірник, варуй, для приварення, зай¬ 
нятий -ям, пк варкйй, приварний + %; 
-йся/-мй варений, привірюва-, пк приварний, 
варкий. 

ПРИВАТИЗЙРОВАТЬ приватиз/увати; 
—й що /м" хто/ ~ує, с-и /зг-й/ п., зайнятий при- 
ватизіцією, приватизатор, пк приватизаційний; 
-йся/-ьій приватизований. 

ПРИВЕДЕНИЕ: п. в движение урухбмлення; п. 
к чему доведення до чого', п. в исполнение вй- 
конання. 

ПРИВЕРЕДНИЧАТЬ > КАПРИЗНИЧАТЬ. 
ПРИВЕРЖЕННЬІЙ: п. К чему вірний чому. 
ПРИВЕРТЬІВАТЬ прикручувати, привірчу-, при¬ 
гвинчу-, привертіти; 
—й що їм хто/ привірчує 0, с-и п., р-й приверті-, 
прикрУчувач 0, зійнятий привірченням, пк - %, 
<? прикрутй-хвіст- [пршфутй-хвіст-хіму]; 
-йсяАьій прикручуваний, привір-, приґвин-, пк 
пршфутнйй. 

ПРИВЕС ок довіга. 
ПРИВЕТЛИВЬІЙ ок вітливий 
ПРИВЕТСТВОВАТЬ (кого) вітіти, г. іратулю- 
ві- кому, засилі- привіт, У бй- чолом, в" салю- 
туві-, віддаві- салк5т, ф. козиря-; 
—й що їм" хто/ віті 0, с-и в., р-й привіті-, ок хто 
прийшов віті-, пк вітальний, г. гратуляцій-, ф? 
(щедрр/привіт-, вітливий, о. з вітінням на ус¬ 
тах, ск вітай- [вітій-своїх-і-чужгіх]; 
-йсяАьій (при/вітаний, салютів-, г. хратульо'в-. 

ПРИВЕІПИВАТЬ привішувати, чіпяя-, причіл- 
люва- /на-/, (щодо ваги) довіжу-; 
—й що їм" хто/ чіпля 0, звйклий ч., р-й учепй-, 
пк чішсйй + %, с* чіпляй- [чіпляй-кобилі-хвіст]; 
-йся/-ьій причіплюваний /на-/, привішу-, дові¬ 
жу-, пк причіпній. 

ПРИБИВАТЬ щепгіти, пршцеплюва- /в-, за-/, ма 
вакцинуві-; п. тбнкне вкусьі им витончу- їх; 
—й який їм" хто/ щепить 0, р-й прищепити, зій¬ 
нятий щепленням, щепій, щепйльник, вакциніт- 
ор, пк пршцепливий, щепгіль- + %, с* щепй- [ще- 
пгівишня]; 

ПРИВІІТЬ защепгіти 0; п. чужйе идіи нагоду- 
ві- не нішим хлібом; 
ПРИБИВАТЬСЯ д присукуватися, пришиті- 0; 
-йся/-ьій щеплений, пршцеплюва- /у-, за-/, вак¬ 
цино-, присуку-, приплітаний, пк (при/щепшїй; 
-й о'спу щепій віспи; 
ПРИВЙТЬСЯ защепйтися 0; 
ІІРИВИТОЙ: не п. саморідний, самоплідний. 
ПРИВЙВКА ма вакцинація. 
ПРИВИЛЕГИРОВАННЬІЙ упривілейбваний. 
ПРИВЙНЧИВАТЬ прщвйнч/ува-, прикру-; 

--й що їм" хто/ ~ує 0, зійнятий пригвинчуванн¬ 
ям, с-и п., р-й пригвингй-, пк ґвинтйльний + %; 
-ЙСЯ/-БІЙ пригвинчуваний, прикручу-, пк прик- 
рутнйй. 
ПРИБИРАТЬ прибріхувати /під-, по-/, брехі-; 
відливі- кулі; 
—й що ІлС хто/ прибріхує 0, звиклий п., р-й при- 
брехі-, прибріха, прибріхувач, підбрех-, при- 
брішник + врущий; 
-ьій прибріхуваний /під-, по-/. 

ІІРЙВКУС г. пбсмак, (після їжі) післясмік. 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ок заміна. 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЬІЙ (голос) солодкий; -ьіе 
сторони приніди, плюси. 

ПРИВЛЕКАТЬ притятіти, ваби-, привіблюва-, 
примінюва-, спокуші-, притягі- око /зір/, (ту¬ 
ристів) стяті-, (до участи) залучі-, запрбшува-, 
(на свій бік) перетяті-, (увагу на себе) стяті- п. 
взглйдьі брі- на себе бчі; п. вниміние чье 
прикбвува- зір /бчі/ /вбирі- /пригорті-/ бчі/ чиї, 
піда- в бко кому, (чим) бй- в бчі; п. к себе при¬ 
верті- до сібе; п. к себе всеббщее вниміние 
брі- всі бчі на себе; п. к суд]? запозиві- до суду; 
п. к ('уголбвной/ отвйтств еноости ок віддаві- 
під суд; п. к учістию схиля- до зачасти; не п. 
виймання залишітися поза увігою; 
—й що /м" хто/ привіблює 0, звиклий П., 3-Й при- 
віби-, пх привібливий, ваблй-, спокусли-, при- 
мінли-, ІзірІ магнетйчний + %, найпривібливі- 
ший, для привіблення, /- чари/ прйворотнйй, ск 
привернй- [-ая публику реклама привернгі-пу- 
бліку-реклйма]; -й вниміние з-й приверну- ув¬ 
агу, в центрі увіги, оковбирущий; -й к отвіту 
позивіч; -н к суду зм-й запозві-, (з%)позивіч; -й 
на своїй сторону з-й прихилй- на свій бік; 
ПРИВЛЕКАТЬСЯ о. бути поклйканим; 0; -ід¬ 
ись к ответу клйкано до відповідільности; 
-йся/-ьій притяганий, привіблюв-, приміню-, 
приніджу-, зацікавлю-, звіблю-, зніджу-, спок¬ 
ушу-, запУчува-, запрошу-; -мй к раббте залучу¬ 
ваний до пріці; -ьій к суду запозйваний; -мая 
стороні позйвана стороні; 
ПРИВЛЕЧЬ: п. на свою сторону з. вйєднати; 0; 

ПРИВНОСИТЬ вносити, долучі-, пршцеплюва-, 
вкладі-; п. сознание им освідбмлюва- а; 
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-й що /мн хто/ вносить 0, с-и в., з-й внести, пк дгі¬ 
тарний + %, с* прищепгі-; -й созиание з-й осві- 
дбми-, пк освідбмчий, с^прищеті-свідомість; 
ПРИВНЕСТИ (у що) защепйти що 0; 
-йся/-имьій /при/внбшуваний, прищеплю- /за-/; 
ПРИВНЕСЙННЬІЙ внесений, долуче-, защеп- 
ле-, (- ідеї) о* прийшлий, чужий. 

ПРЙВОД т. передача, трансмісія, рушій. 
ПРИВОДИТЬ приводити /на-/, вести, (їх) спрова- 
джува- /припро-/; п. в востбрг захоплю- до не¬ 
стями; п. в движение /дЄйствиє/ урухбмлю-, 
/машину/ пускати в роботу /рух/; п. в дЄйствиє 
ок запуск^- в дію; п. в замешательство збива- з 
пантелгіку, спантеличу-; п. в затруднительное 
положбние збивати на слизьке; п. в исполнЄ- 
ние виконува-; п. в /надлежащий/ порядок /на¬ 
лежно/ опоряджа-, дава- /належний/ лад, дово¬ 
ди- до ладу /пуття/, (одяг на собі) обладжува-; 
п. в себя = п. в сознание; п. в смущение рк 
ніякови-; п. в смятЄние виклика- переполох; п. 
в сознбние отямлюва-, опритбмнюва-, привбд- 
и- до тями; п. в соответствие с достосбвува- 
/робй- відповідним/ до; п. в состояние недви- 
жймости знерухбмлюва-, наверта- у стан нер- 
ухомости п. в уньіние кого наганя- сум на; п. в 
ярость /бешенство/ розлібчува-; п. к чему до¬ 
води- до чого, сприя- чому; п. к заключЄнию 
підказува- висновок; п. к нарушбниям сприя- 
порушенням; п. к ббщему знаменателю зводи¬ 
ло спільного знаменника; п. к присяге запри- 
сяжува-; п. себй в порядок опоряджатися; 
—й 1. що /і/ хто/ ведЄ 0, звиклий п., 3-Й привес- 
тй, /при/водій, поводир, пк т. приводбвий, при- 
віднйй, (м ‘яз) ще для приведення, 2. що навбд- 
ить 0, звиклий навбди-, 3. що спричйнює 0, з-й 
спричинй-, 4. що доводить, готовий довЄстй до; 
-й аргумбнтьі /доказательства, примЄрьі/ ще¬ 
дрий на аргументи /дбкази, приклади/; -й в дви- 
жЄниє з-й урухбми-; -й в замешбтельство з-й 
збентежи-; -й в затруднение з-й збй- на слизь- 
ке; -й в изнєможЄниє з-й вйснажи-, виснажли¬ 
вий; -й в изумлбние з-й здивува-, дивовйжний; 
-й в исполнЄниє виконавець, здійснювач, реалі- 
затор; -й в негбдность з-й зіпсувати; -й в отча- 
яние з-й довестй до розпуки; -й в поря'док зай¬ 
нятий упорядкуванням; -й в пример © поста¬ 
вивши за прйклад; -й в равновбсие з-й зрівно- 
важи-; -й в смущение = смущающий; -й в смя¬ 
тЄние з-й переполоши-, бентежний /-ливий/; -й 
в содрогание © змусивши здригнутися; -й в со- 
знание опритбмливий, (гР* не умлілого) отям-, 
витверЄз-; -й в соответствие с чем зайнятий до- 
стосуванням до чого; -й в ужас з-й жахнути, ко¬ 
шмарний, жахливий; -й в уньіние з-й засмутгі-, 
сумовгітий, сумний; -й в чУвство опритбмню- 
вач; -й в ярость /бешенство/ з-й розлюти-; -й 

к чему сприятливий для; -й к ббщему знаменб- 
телю зводій до спільного знаменника; -й себя' 
в порядок з-й опорядй- себЄ; 
ПРИВЕСТЙ: н. в движение урухбмити, п. роз¬ 
руха-; п. в запустение занапасти-; п. в угнетен- 
ное состойние наверну- камінь надушу; п. в чУ¬ 
вство /сознбние/ очути-; н. к гибели довЄстй 
до запіну; не приведй, Гбсноди, какбй не дай, 
Господи, якйй; нривелб к чему дійшло до чого; 
-Єдншй 0. 
-йся/-имьій ведений, привбджува- /на-, до-, з-/, 
/с/проваджу- /за-/, здійсню-, викбну-, спричгін- 
ю-, пк приводний; -ьій м. звідний; -нй в движ¬ 
ение урухбмлюваний; 

ПРИВОЗИТЬ привбз/ити /до-, за-/, фР вЄзтй; 
—й що /м“ хто/ ~ить 0, с-и д., р-й довЄзтй, зайня¬ 
тий довозом /прйвб-/, -янин, довЄзько, пк ~бвий 
+ везущий; 
-йся/-имьій довбжуваний /за-, при-/, пк при- 
візнйй /за-, до-/. 

ПРИВОЛАКИВАТЬ притягати, приволіка-, фР 
волочи-, тягти; 
—й що /м" хто/ приволікі 0, с-и п., з-й притяг- 
тіі, волочій, волочйло, с^тягнгі- [тягнгівоза], ©; 
-йся/-ьій притяганий, приволік-, волоче-, тяг¬ 
нутий. 

ІІРИВОЛЬЕ фР лахва. 
ПРИВОРАЖИВАТЬ приворбж/увати /за-/, прич- 
арбв- /за-/; 
—й що /ж" хто/ ~ує- +, мастбк п., з-й -гі-, чарівнйк 
пх -чий /-ливий/, /засіб/ приворотній + %, ск 
зачаруй- [зачаруй-душу-мгілого], © -уючи; 
-йся/-ьій приворожуваний /за-/, причарбв- /за-/. 

ПРИВХОДЯЩИЙ к" привхідний, (-умови) при- 
вхбжий, фР побіч- [-не услбвия -ні умови]. 
ПРИВИКАТЬ звикати/ся), призвичаюватися, ок 
принатУрю-; нам /им/ не п. стать ми /воші/ да- 
внб звгікли; 
—й що /м" хто/ звика 0, призвичаюваний 0, с-и 
п., з-й призвичбї-, зм-й звгікнути, майже звик¬ 
лий, напівзвгіклий; 
ПРИВЬІКНУТЬ: н. к волокитству розволочи¬ 
тися, розпаскУди-; 0; 
-ьікший звиклий, призвичаєний, принатуре-, 0; 
-й к теплу г. тешнбх. 
ПРИВЬІЧКА: порочная п. > ПОРОЧНИЙ; н. - 
вторая натура звгічка - друга натура, п° хто 
біг за возом, побіжгіть і за саньми; дело -ки хто 
як звик. 

ПРИВЬІЧНЬІЙ (рух) ок простий, нескладний. 
ІІРИВЯЗАННОСТЬ прив’язання, о. сердечна 
прйязнь, (невідривна) пргіпнугість. 

ПРИВЯЗКА гР“ прив’язка, фР прйчіпка. 
ПРИВЯЗЬІВАТЬ прив’язувати, в’яза-, припина-, 
п. прихиля-, привертб- (до чого) асоціюва- з чим; 
—й що прив’язує 0, зм-й прив’язати, для прив’я- 
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зання /припону +/, зайнятий -ям /-ом +/, пк = %, 
с* припни- [пипниніс]; 
♦♦♦СЯ о* нападіти/ся/ 0, (чуючи любов) прирос¬ 
ті- серцем /душбю/; п. к ним прихилитися до їх; 
-йся/-ьій в’язаний, прив’язува-, припйна-, и" 
прив’язний; -я готовий прив’язатися 6, п’явка, 
пк невідчепний, непозбутній, учбпистий, напас¬ 
ливий, причеп- /у-/, прискіп-, набрйд-, докуч-; 
ПРИВЯЗАТЬСЯ ув’язатися /при-/ як реп’ях, 
(дружбою) прихопй- одне до одного, (- недугу) 
прикгіну-, п. к кому 1. вчепи- кого, 2. прикипі¬ 
ти душею (і серцем,) до кого; 
ПРИВЯЗ АННЬІЙ ир" припнутий, прип’я-, м" 
поприпинані. 

ПРЙВЯЗЬ (для собак) мс смик. 
ПРИГАР з. пригарина. 
ПРИГВОЖДАТЬ цЛ цвях/увати, (до стовпа) при- 
пина-; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, з-й прип’ясти, п* = %; 
ПРИГВОЗДИТЬ (до стовпа) пристовпгіти, п. 
прикува- [страх -гіл ее к месту страх -ав її до мі¬ 
сця]; п. к позірному столбу вистави- на потілу; 
-ЙСЯ/-БІЙ прибгіваний цвяхами, цвяхб-, пришші- 
лю-,прикбву-, прршгінаний, р. припйнатий. 

ПРИГИБАТЬ пригиніти /з-/; 
--й що їм" хто/ пригина, с-и п., з-й пригну-, при- 
гинійло, с* пригнгі- [пригнйдуб], пк = %, ©; 
-йся/-ьій пригинаний, д. пригйнатий, п" пригй- 
нистий; 
ПРИГНУТЬСЯ 0; -вшись пр пригинцем /ні-/, 
хильцем. 

ПРИГЛАСЙТЕЛЬНЬШ к. запроснйй. 
ПРИГЛАШАТЬ запрбш/[х]увати, (їсти) /при-/; 
п. кем запрбшува- на кого; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, звйклий з., р-й залросй-, 
~увач, пк запроснйй + %, © із -енням, ~уючи; 
-й к столу ~уючи /запросйвши/ до столу; 
-йся/-ьій запрбш[х]уваний /при-/; 
ПРИГЛАСИТЬ (на кого) заангажувіти кого; 
-сйли запрошено; п. на тінец з. до тйнцю. 

ПРИГЛ АШЕНИЕ: по -ию кого запрошений ким; 
без -ия ф. самопйхом. 

ПРИГЛУШАТЬ приглушіти /бувати/, притгішу-, 
притлумлю- (громом) приголомшу-, глушити; 
--Й що /ж" хто/ приглушує 0, звиклий г., з-й при- 
глушй-, глушій, ск глушй- [глушгі-рибу-прй- 
лад], пк глушйльний + %, © глушгівши; 
-бій приглушуваний, притйшу- /с-/, придушу-, 
притлумлю-; 
ПРИГЛУШЙННМЙ (звук) пргіглухлий; 0. 

ПРИГЛЯДЬІВ АТЬ доглядіти /на-/, назирі-, гля- 
ді-, придивлятися; 
—й що їм" хто/ догляді 0, звиклий д., р-й дог¬ 
ляну-, доглядіч /на-/, зійнятий доглядом, «/'до¬ 
глянь- [догляньдитя]; 
ПРИГЛЯДЬІВАТЬСЯ придивлятися, /за-/, п. 

призвичіюва-; 
-йся присматривающийся; привьїкающий; 
ПРИГЛЯДЕТЬСЯ (обриднути) набй- оскому; 
ПРИГЛЯНУ ТЬСЯ сподобатися /в-/, запісти в 
око /очі/, © накгіну- оком кого [ему -ась Збя 
він -ув оком Зою]; 
-евпшйся 1./2./3. 0; 2. привьікший, 3. набрид¬ 
лий, /о-/, остогйд-, осточорті-; 
-увшийся уподобаний, 0. 

ПРИГОВАРИВАТЬ засуджувати /при-/; п. к рас- 
стрелу з. на розстріл, (язиком) примовля-, при- 
кізува-; п. к штріфу присУджува- штраф; 
—й 1. що /ж" хто/ засуджує 0, покликаний засу¬ 
дити, 2. що примовля б, звщслий :ти, примів- 
ник /ж' -ниця/; 
-йся/-бій 1. присуджуваний /за-/, 2. прикізу- 0; 
ПРИГОВОРЙТЬ: п. к пяти годам засудити 
на п’ять років; п. на смерть з. на смерть; п. 
кого к чему У прирекгй кому що [-рй ее к 
смерти приречгі їй смерть]. 

ПРИГОВОР: обвинйтельньїй п. к. винувільний 
прйсуд; п. кому ф р пргісуд над ким; по -ру за 
/згідно з/ вгіроком /прйсуд-/. 
ПРИГСЗДНЬІЙ: п. к чему прилітний на що. 
ПРИГ ОЛ УБ ЛИВ АТЬ приголублювати, милуві- 

—й що /ж" хто/ приголублює, р-й приголубити, 
звйклий приголублюва-, пк приголубливий. 
ПРИГОНКА ок припасбвання /до-/. 
ПРИГ ОНЯТЬ /при/ганяти, /при/гони-, гні-, п. 
допасбвува- /при-/; 
—й 1. що /ж" хто/ пригбнить 0, р-й пригніти, с-и 
приганй-, гоній, пригонич, пк пригінчий, пригін¬ 
ний, 2. що /ж" хто/ допас/бвує 0, зійнітий ~у- 
вінням, ~бвувач /при-/, пк -бвчий /при-/ + %; 
-йся/-ьш 1. гніний, гоне-, 2. припасбвува- /до-/. 

ПРИГОРАТЬ пригоряти /під-/, присміжувашся; 
—йщо пригорі 0, схильний п., присміжуваний, 
покинутий п., ск пригорй- [пригорйпаска], ©; 
ПРИГОРІТЬ пригоріти 0; 
-вший пригорілий /під-/, присміжений, 0. 

ПРЙГОРОК п° прйгора, р. кряж. 
ПРИГОРОДНЬШ ок заміський. 
ПРИГОРЮНИВАТЬСЯ журйтися, сумувіти; 
ПРИІОРЮеИТЬСЯ засмутйтися 0; 
-вшийся зажурений, засмуче-, засумбва-, 0. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ приготівля, приготбвання. 
1ІРШ ОТОВ ЛЯТЬ/СЯ/ готувати/ся/, наготовлі- 
ти/ся/, рихтувіти(ся/, лігодити/ся/, збирати (ся/; 
—й = готовящий + з-й приготувати; 
ПРИГОТОВЛЯТЬСЯ міти німір; 
-йся/-ьій готований, рихтб-, наготбвлю-, лаго¬ 
джений, збйра-; -я з німіром; 
ПРИГОТбВИТЬСЯ налагод итися б; 
-вшийся приготований /на-/, нарихтб-, пк готб- 
вий, б. 

ПРИГРЕВАТЬ пригрів/іти /ви-, о-, у-, на-/; 
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—й що /ж" хто/ ~Яє 0, с-и п., р-й пригрі-, пк = %; 
-йся/-ьій огріваний /при-, у-, ви-, на- /; 
ПРИГРЕТЬ: п. место /-течко/ нагріти місце; 
-вший Й; -й змею на груди © вигрівши гадю¬ 
ку в пазусі. 
ПРИДАВАТЬ додавати, /над-, (смак) на-/; п. ви¬ 
ражавше надавЯ- виразу, з. приподбби-; п. /бо- 
льшбе/ значение надава- (особливої/ ваги, при- 
пйсува- (велике/ значення, бЯчи- вагу чого, не 
легковЯжи- що; не п. значення чему дивитися 
крізь пальці на /легковажи-/ що; п. направлЯ- 
ние унапрЯмлюва-; п. натуральний вид упри- 
рбдню-; п. постоя'нньїй характер усталю-; п. 
себе вид напускати на себе вйгляд; не -ай зна¬ 
чення махни рукою, с. плюнь і розітри!; 
—й 1. прнбавляющий, 2. що /ж" хто/ надай, 
покликаний надати, р" надавець, © надаючи; -й 
вкує з-й надати смаку; -й вьіражение © надав¬ 
ши вгіразу; -й значение схильний надава- вагй; 
-й направление з-й унапрями-; -й окраску з-й 
забарви-, © надаючи забарвлення; -й постоя'нн- 
ьш харЯктер чему з-й устали- що; не -й значе¬ 
ння чему легковажний, звиклий легковажи-; 
-ЙСЯ/-МЙ1. додаваний /над-/, 2. припису-, надЯ-; 
ПРИДАТЬ: п. вцдимость справедливості» зо¬ 
вні усправедлйвити; п. забвЄнию присипа- пб- 
рохом; п. справедли'вость усправедливи-; п. ху- 
до'жественность охудбжни-. 
ПРИДАВЛИВАТЬ давити, придУш/ува-, придЯ- 
влюва-, пригнічу-, /на-/, (серце) гнітити; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, с-и п., з-й придуши-, при¬ 
тискач, пк притискбвий + %, ск гніти- [гаітгі-се- 
рце вістка]; 
-йся/-ьій придушуваний, пригнічу- /на-/, прилі¬ 
ску-, причавлю-, пк притискний; 
ПРИДАВИТЬ жґ припушити 0. 
-вший 0. 

ПРИДАТОЧНЬІЙ додатковий, фР побічний [-ое 
требование -на вимога]. 
ПРИДАЧА: в -чу ко всему фР а ще й те, що. 
ПРИ ДВИГАТЬ присувати /під-, по-/, ті наближЯ-; 

—й що /ж* хто/ присува 0, с-и п., р-й присуну-, 
ск присунь- [присУнь-душу мйлої], пк = %, ©; 
-йся/-ьій присуваний /під-, по-/, наблгіж-, пк 
присувнгій. 

ПРИДЕЛЬЮАТЬ приробляти /пере-/, прибудб- 
вува-, прилаштбву-; 
—й що /ж" хто/ прироблЯ 0, звиюшй п., зг-й при¬ 
роби-, зайнятий прироблянням, пк = %; 
-йся/-ьій прироблюваний, прибудбву-, прилаш- 
тбву-,_ пк приробний. 
ПРИДЕРЖИВАТЬ притримувати /за-/, придбр- 
ж-, (рух) стйш-, (язик) прикуш-, ж" примаз-; 
—й що /ж" хто/ притримує б, звиклий п., з-й при- 
трима-, тримач, притргімув-, ск тримай- [трима- 
й-за-хвіст дблю], пк притримкбвий /-ущий/ + %; 

♦♦♦СЯ дотримуватися/ 0, /сталої трима-, доде¬ 
ржувати, (думки) ма- що; п. какйх /одних, друг- 
йх/ взглядов яким /однйм, іншим/ духом диха-; 
п. мнЄния ма- думку; п. своегб курса вести сво- 
кі лінію; 
-йся/-ьій притримуваний /до-/, придерж- /до-/, 
спіш-, прикуш-, примаз-; -я чего вірний чому; -я 
рюмочки охочий загляда- в чарку; -я традйц- 
ий традиційних; не -я бчереди безчережний. 

ПРИДИРАТЬСЯ чіплЯ/тися, присікува-, сіка-, 
доскіпува-, ок напастувати; 
-йся що /ж" хто/ ~ється б, схгільний ч., причепа, 
варйвода, смола, іржа, пк - ПРИДИРЧИВЬШ; 
ПРИДРАТЬСЯ: п. к случаю=воспользовать- 
ся случаем. 

ПРИДИРКИ ок напЯстувйння. 
ПРИДИРЧИВЬШ прискіпливий, фР учЄпистий, 
напасливий, о. собакуватий. 

ПРИДОРОЖНЬІЙ ок повздорбжній. 
ПРИДУММВАТЬ надумувати, вигаду-, вимйсл- 
ю-, винахбдити, о. добира- способу; 
—й що /ж" хто/ вигадує б, меткгій на вгігадки, 
звиюшй в., з-й вйгада-, вигадько, к" вигадник, 
ск вигадай- [вйгадай-собі розвагу], пк = %, ©; 
-йся/-ьій вигадуваний, надУм- /при-/, вимгіслю-; 
ПРИДУМАТЬ д. прирозуміти б. 

ПРИДУРОК ок пришелепа. 
ПРИЕДАТЬСЯ набивати оскбму, не ліз- в гбр- 
ло, и. набрида- /о-/; 
-йся оскбмистий, и. набридливий, надокуч-, ос- 
оруж-, ск не-лізь-у-гбрло [не-лізь-у-гбрло їжа]. 

ПРИЕЗЖАТЬ приїздити /-їжджа-/, (часом) /до-/; 
—й що /ж" хто/ приїздить б, гість, прибулець, 
приїжджЯнин /до-/, п приїжджий, ск приїздй- 
[приїздгі-кіньми гості], о. (їдбйно/ з дорбги; 
-вший (куди) бувалий де, 0; 
ПРИЕХАТЬ: -вший прибулий, 0; 
ПРИЕЗЖИЙ приїжджий + —й. 

ПРИЕМ (художній) засіб, (тактичний) хід, ма¬ 
невр, (урядовий) г. принЯття, (гостей) гостина, 
ст випад [недозволенний п. недозвблений в.], 
(на працю) набір, (від кого) відбір, (ліків) зажи- 
ттЯ, /разовий/ дбза, фР нЯворот [в два -ма двома 
-ами, за два -ти]; п. пііщи трапеза, зажиттЯ їжі; 
однйм -ом /в один п./ фР однйм букетом; 
ПРИЕМЬІ ох метбди, фР тбхніка [п. карата т. 
карате], г. техніки [ружейньїе п. стрілецькі т.]; 
художественньїе н. мистЄцькі засоби. 

ПРИЕМЛЕМО Яко-тЯко, можна прийняти б; 
ПРИЕМЛЕМЬІЙ (ерзац) можлйвий; & сприй- 
нЯтний. 

ПРИЕМНАЯ (в хаті) г. парЯдний покій; п. дочь 
прибрана дочкЯ. 

ПРИЕМНЬІЙ (син) ок прйбраний, і. пргіймит; 
-ьіе часьї урядові години. 

ПРИЖИВ АЛ(КА/: на положЄнии -ла /-лки/ 
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(жити) на ласкавому хлібі. 
ПРИЖИВАТЬСЯ приживатися до чого, /з- з 
чим!, призвич/аюва-; 
-йся що -аюється 0, -аюваний, з-й -йтися, пк 
-бйливий, прижйвчи-, ск зживгісь- [-йся к обсто- 
ятельствам герой зживйсь-із-обтавинами зух]; 
ПРИЖИТЬСЯ (- думку) г. удомйпнитись; 0. 

ПРИЖИГАТЬ припік/ати, фР припйповати; 
—й що /м“ хто/ -а 0, з-й припекти, с-и п., пк при¬ 
пікальний, ск припечй- [припечй-ранузнахур]; 
—йся/-ьій припалюваний, припечу-, пк припеч- 
нйй. 

ПРИЖИМАТЬ тгіснути, притис/ка-, (до серщ) 
пригорта-, (- податки) припіка-; 
—й що притиска 0, с-и п., з-й притгісну-, -кач, пк 
притисковий, притискучгій + %, с" притйсни- 
[притйснихвіст]; -й к груди © пригортаючи до 
грудей; -й к стене © припираючи до стінки; 
ПРИЖАТЬ р. прицупити 0; 
♦♦♦СЯ к. тулитися, (до чого) припадати; 
-йся/-ьій пригортаний, притгіскува-, придушу-, 
причавлю-, притулю-, утйску-, пригнбблю-; 
плотно -я прикипілий, © тісно пригорнувшись; 
ПРИЖАТЬСЯ (тісно) прикипіти, прищ/лити¬ 
ся, б” попритулюва-; 
-вший/ея/ 0; -я припалий, прикипі-, прилйп-, 
притулений. 
ПРИЖЙМИОТЬІЙ жмйкрутський /-истий/. 
ПРИЗАДУМЬІВАТЬСЯ задумуватися, замисл- 
ю-, стати /поча-/ дума-, г. застановлятися; 
-йся що їм" хто/ почина думати 0, схгільний /с-и/ 
задумуватися; 
ПРИЗАДУМАТЬСЯ фр подумати [треба п.]; 0. 

ПРИЗВАВШЕ (нахил) ок поклик; по -ию з пок- 
лгікання /поклику/. 
ПРИЗЙМИСТЬІЙ о* призем/н/ий. 
ПРИЗЕМЛЙТЬСЯ приземлятися /-люва-/; 

-йся приземлюваний, готовий приземлйтися, © 
в момйнт приземлення. 

ПРИЗЕМНЬІЙ ок поприземний. 
ПРИЗИРАТЬ > ПРИЗРЕВАТЬ. 
ПРИЗНАВАТЬ визнавати !фР при-/, у/в/важа-, 

(кого) пізнава-, ма- за кого; п. необходймьім у- 
важа- за потрібне; п. первенство відцава- паль¬ 
му пбршости; п. правоту признава- рацію; п. 
своїй беспомощность розводи- руками; 
—й що !мн хто/ визнай 0, с-и в., зГ-й вйзна-, виз- 
навйць, © визнаючи, фр де вгізнано [отвйт, -й 
грех відповідь, де в. гріх]; -й /всю правду) зг-й 
сказа- всю правду; -й необходймьім © вважаюч- 
и за потрібне; -й правоту зг-й признй- рацію; -й 
своїй беспймощность з-й лише розвес- руками; 
-й своїй ошибку зг-й визна- свою помилку; 
ПРИЗНАТЬ: п. что /грех/ признатися до чого 
Ідо гріха/; п. кем визнати за кого; п. вину /себя' 
винйвньїм/ признатися до виші; п. негйдньїм 

визнати за нездале; п. чью правоту /пйлное ос- 
нование за кем/, признй- рацію кому, 
ПРИЗНАВАТЬСЯ зізнаватися 0, (коханій) ос¬ 
відчу- не п. не хотіти зна- [не -бтся ф. не хйче 
з.]; п. (во всйм/ каза- /говори-/ всю прЯвду; п. в 
чем визнава- що; -знаюсь в"” правду казавши, 
визнаю свій гріх; 
-йся/-мй визнаваний /пі-/; -я що /м" хто/ зізнає¬ 
ться 0, зг-й зізнатися; -я в любвй освідчуваний, 
насміле- освідчитися, з освідченням на устах; 
ПРИЗНАТЬСЯ зізнатися 0, вш сказати правду, 
фР поклас- руку на серце; признаться вст = 
признаюсь; п. в чем висповідатися з чого; п. в 
ошйбке п° вдаритись у груди; 
-вшийся фР висповіданий, 0. 

ПРИЗНАК: по всем -ам як свідчать всі ознаки; 
все -ки говорили о чем заносилося на що [в. 
-ки г. о дождй з. на дощ]; не било -ов чего не 
занбсилося на що; без -ов жизни (лежить) о. 
хоч по попЯ посилай. 

ПРИЗРАК ок дух, мара; & марюка. 
ПРЙЗРАЧНЬІЙ о" ефемерний, марив-, міра- 
жевий. 

ПРИЗРЕВАТЬ і ПРИЗИРАТЬ піклуватися про 
/за/ кого, опікува- ким, доглядати кого, дава- 
притУлокш, прихшца- їх; 
—й 1. опекающий, 2. заботящийся, 3. присма- 
тривающий, 4. що /м" хто/ прихищаО, зг-й при¬ 
хистити, о. милосердна дуті; ± опекающий; 
-мй опікуваний, догляда-, під дбглядом, прихгі- 
щ/ув)аний; 
ПРИЗРЙТЬ прихистити 0. 

ПРИЗВІВ ок гасло. 
ПРИЗЬЮАТЬ прикликати, клйка-, (у свідки) бра-; 
п. Бйга в свидйтели свідчитися Богом; п. на во¬ 
єнную службу забирати до війська; п. в свиде- 
тели кого свідчитися ким; 
—й 1. зовущий+звйкпий к., зг-й приклйка-, пок¬ 
ликач, пк клйчний, 2. що !мн хто/ заклика, звй- 
клий /с-и/ з., закликач, кличко, кликач, г. клик- 
ун, пк закпйчний, закликущий, о. із закликом, ск 
заклич- [заклич-до-зброі]; -й в свидйтели звй- 
клий /с-и/ свідчитися ким; -й к оружию /по¬ 
рядку/ заклйч-до-зброї /-до-порядку/; -й на пб- 
мощь з крйком „рятуйте!” /про допомбгу/; 
-йся/-ьш 1. клйканий, поклйкува- /при-/, 2. зак- 
лйку-, «“разившій; 
ПРИЗВАТЬ: п. к себй уР покликати перед 
себе. 

ПРИКАз, ПРИКАЗАНИЕ ок команда, /по^велі- 
ння; в п. до наказу; п. к наступлйнию наказ 
наступати; п. по гарнизбну /полку/ наказ для 
залоги /полку/, наказ гарнізбну /п./; по чьему 
-зу /-інию/ як хто наказав. 
ПРИКАЗЬІВАТЬ наказувати, комбнду-, давати 
команду/наказ/; как прикажете (як) Вбшавбля; 
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—й що /ж" хто/ наказує 0, звйклий к., /по/велгіт- 
ель, командгір, наказодавець, автор наказу, ■/ 
покликаний повелі/ві)-, пк наказовий, командн¬ 
ий, (тон) лад-, (/'вели- [велгі-тоном-коандйра]; 
-йся/-ьій наказуваний, загаду-, велений. 

ПРИКАЛЬІВАТЬ колоти, прикблюва- /за-/, при- 
шші-; 
—й що /ж" хто/ приколює 0, звиклий п., з-й при¬ 
коле-, колій, пк = %, © приколюючи, с* колй- 
[колй-свиней-на-прбдаж]; 
-ЙСЯ/-МЙ пришпилюваний, приколю- /за-/. 

ІІРИКАНЧИВАТЬ кінчити, добива-; 
—й 1. кончающий, 2. добивающий; 
ПРИКІНЧИТЬ ж" г. крбпнути, закатрУпи-; 
-вший 0. 

ПРИКАРМАНИВАТЬ привласнювати, прибира¬ 
ло рук; 
—й що /ж" хто/ привласнює 0, р-й привласнити, 
привласнювач, © привласнюючи, ск прибергі- 
[приберй-до-рук-чуже-майнб]; 
-ЙСЯ/-БІЙ привласнюваний, прибгіра- до рук. 

ПРИПАСАТЬСЯ торкатися, доторка- /при-/, до- 
тика-, ф3 торкати, черка-; 
-йся що/ж" хто/торкаО, звиклий т., р-й торкну-, 
торканий, черка-, дотбрк/ув/а- /при-/, пк дотичн¬ 
ий, доторкаль-, с" торкни- [неторкнй-рукою-піч] 
ПРИКОСНУТЬСЯ: п. чем к чему дотулгіти /ді¬ 
ткну-/ що до чого; 0. 

ГІРИКЙДЬІВАТЬ Ідк ПРИКИНУТЬ/; (додавати) 
підкида- /до-/, (одяг) приміря- (оком) прикида-; 
—й що їм" хто/ докида 0, с-и д., з-й докгіну-, до- 
кидайло, ск докинь-, докйдай- [докинькопійка]; 
ПРИКИНУТЬ (грубо цінити) прикину- оком 0; 
♦♦♦СЯ /дк ПРИКИНУТЬСЯ/ удавати, придурю- 
вашся; -ся бедньїм співати /дк за-/ Лазаря; -ся 
казйнской сиротбй кбрчи- /дк скбрчи-/ Лазаря; 
-йся/-ьій підкиданий /до-, при-/, примірюва-, пк 
© придурливий, о* прикйдлив-; -я що вдає з 
себе 0, р-й удати з с.; -я ббдньїм /лазарем/ 
звиклий співа- Лазаря, бідкало; -я глупцбм 
звйклий придурюватися. 
ПРИКИПАТЬ: —й що прикипа, схйльний -ти, 

© п’явка. 
ІІРИКЛАДІЮЙ (- ремесло) ок ужиткбвий. 
ПРИКЛАДЕШ АТЬ приклад/йти, додавати; 

--й що /ж" хто/ ~і 0, мастак п., р-й прикласти, пк 
= %; ск додай- [додай-кугі-меду]; ± кладущий; 
♦♦♦СЯ: п. к риімочке заглядати в чарку; 
-йся/-мй прикладаний /до-/, притулюв-, додав-, 
пк прикладний; -я к руке © цілуючи ру/ч/ку; 
ПРИЛ ОЖИТЬ/СЯ/ > ПРИЛАТАТЬ. 
ПРИКЛЕИВАТЬ приліплювати, літі-, клЄї-; 

—й що /ж" хто/ приклеює 0, звгіюіий п., р-й при¬ 
ліпи-, зайнятий клеєнням /ліпле-/, ліхпіло, прик- 
леювач, приліплю-, пк = %; 
-йся/-ьій приклеюваний, приліплюва-, клеє-, 

ліпле-. 
ПРИКЛЮЧАТЬСЯ: -йся = случающийся; 
ПРИКЛЮЧИТЬСЯ: что с ним -йлось? що 
йому сталося?. 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ф істбрія, (забавна) приди- 
бенція; 
ПРИКЛЮЧЕНЬИЦЕ придибенція. 
Ш’ИКОВЬІВАТЬ приковувати, (увагу) приверт- 

(очі) = ПРИВЛЕКАТЬ, (до стовпа) припина-; 
п. к себе взгляд бра- на себе бчі; п. к себе вни- 
мание бу- в центрі уваги; п. цепями прикайда- 
нюва-; 
—й що /ж" хто/ припина 0, звйклий п., зм-й прик- 
ува-, для прикуттй, зайнятий -ям, прикбвувач, 
пк = %; -й к себб внимание © с-и центром 
уваги; 
-йся/-ьій приковуваний, припгіна- /б.-атий/. 
ПРИКОВ АТЬ: п. цепями п° приланцюжити; 0. 

ГІРИКОЛ ок прикорень. 
ПРИКОЛКА шпилька. 
ПРИКОЛДбВЬІВАТЬ > ПРИВОРАЖИВАТЬ. 
ПРИКОМАНДИРОВАНИЕ ок приділення. 
ПРИКОМАНДИРОВАННЬІЙ приділений. 
ПРИКОМАНДИРОВЬІВАТЬ ок приділ/яти; 

—й що /ж" хто/ ~я 0, с-и п., р-й придіпй-, пк = %; 
-йся/ньїй прикомандирбвуваний, приділю-. 

ПРИКРЕПЛЯГЬ кріпити, прикріплюва-, припи¬ 
на-; 
—й що /ж" хто/ кріпить 0, з-й закріпйти, пк закрі- 
пнгій /при-/ + %, © с-и к., ск кріпгі- [крішіпліт]; 
-йся/-ьій іфіплений, прикріплюва- /за-/, пк —* —й. 

ПРИКРУЧИВАТЬ: ЗАКРУЧИВАТЬ. 
ПРИКРИВАТЬ прикривати /за-/, (бік) прихища-, 

(двері) прчиня-, (сяйво) заступ і-, п. прихбвува-; 
—й 1. що /ж" хто/ прикрива 0, схильний п., готбв- 
ий прикрії-, для прикриття, зайнятий -йм,р" при- 
вриттй [-й отряд загін п.], пк прикрйвчий, за- 
хиснйй, 2. що /ж" хто/ прихбвує, звйклий при- 
хбвувати, для приховання, зййнйтий -ям, прихо¬ 
вувач, пк прихбвчий + %, 3. (ліквідувати) що 
/ж" хто/ закривй, с-и з., зг-й закргі-; 
-йся/-ьій 1. прикриваний, причиню-, прихилю-, 
затулю-, пк прикрившій, 2. прихбвува-, прихгі- 
щу-, «''захисний, 3. закрй-, пк заіфивнгій; 
ПРИКРЬІТЬ ок примкнути 0. 

ПРИКРЬІТИЕ ок заслона. 
ПРИКУПАТЬ прикуп/лйти, прикупбвува- /до-/; 

—й що /ж" хто/ ~лй 0, звиклий п., готовий прику- 
ПЙ-, зайнятий ~ом, /по/купЄць, пк прикупний; 
-йся/-ьій прикупбваний /до-/, пк прикупний. 

ПРИКУРНУТЬ дк г. передрімйтися. 
ПРИК^СЬІВАТЬ прикушувати Ід. -кусю-/ 

—й що прикушує 0, звйклий п., зм-й прикусй-, пк 
= %, ск прикусй- [прикусй-язик]; 
-йся/-ьій прикушбваний, д. прикусю-; 
ПРИКУСИТЬ: п. язьік ок укусгітися за язйк, 
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узяти язгік на кілочок; -сі я.! зашморгнись!. 
ПРИЛАВОК: раббтники -вка працівники торгі¬ 
влі. 

ПРИЛАТАТЬ додавати, докладі-, долуча-, (до 
кого що) тулі-, (мірку) приклада-, застосбвува-; 
о. старіння докладі- пріці /рук/, дбі-; п. уси¬ 
лив ф. педалюві-; -лось/-лись/ доклідано; -ія 
усилия в поті чолі; 
—й 1. що /ж" хто/ додає 0, звиклий д., з-й доді-, пк 
= %, ск додій- [додій-куті-меду], 2. що докладі, 
с-и д., з-й докліс-, докладіч, ск доклади- [докла- 
ді-рук-трудяга]; -й старіння ск доклади-рук-, 
© дбаючи; -й (все/ усилия доклади-/всіх/-сил; 
-йся/-ьій 1. долучуваний, доді-, п° доданий, 
дольче-, 1./2. докліда-, 2. застосбвува-; ± ПРИ- 
КЛАДЬЮАТЬ; 
ПРИЛОЖИТЬ ок дочепйги, (печатку) стукну-, 
притйсну-, (слово) притулй-; п. руку (на акті) 
підписітися, п. умочити пільці; ні к чему рук 
п. немі за що й рук зачепи-; умі не при ложу (!/ 
не дам ради, фР що за окізія! 
-вший/ся/ 0; -й руку підписаний, и. причет-, 
© умочгівши пільці; 
-ймий застосбвний, легко застосбвува- /0/; 
ПРИЛОЖЙТЬСЯ: п. к ркімочке ев зачепити 
трохи, загліну- в чірку. 
ПРИЛАЖИВАТЬ допасбвувати /при-/, достосб- 
ву- /при-/, приправляти, підганя-; 
—й що /мн хто/ допасовує 0, звиклий д., з-й /р-й/ 
припріви-, пк = %, ск припрів- [припрів-двері], 
© допасовуючи; 
-йся/-ьій допасовуваний /при-/, достосбву-, 
/при-/, прилаштбву-, пририхтбву-, приладнбву-, 
приладжу-, припрйвляний. 
ПРИЛЕГАТЬ (- одяг) /тісно/ приставіти, /- зем¬ 
лі) прилягі-, межуві-, сусіди-, примикі-, прити- 
рітися [її город -йвся до лісу]; п. устімн (до 
чарки) прикладі- вусті; 
—й що /мн хто/ прилягі 0, звиклий п., р-й 
прилягтй, пк /пб/близькгій, сусідній, суміжний, 
прилбглий, /- хати) стріха-в-стріху, стінка-в- 
стінку, /- землю) межі-в-межу, /- одяг) якріз до 
фігури; -й вплотную к /- землі) межі-в-межу з. 
ПРИЛЕЧЬ прилягти, /- стихії) ущухну-. 
ПРИЛЕТАТЬ прилітати, /- абстракції) лину-; 

—й/-ьій що /мИ хто/ приліта 0, прилітаний, р-й 
прилбтіти, літун, ± летящнй; 
ПРИЛЕТЙТЬ и°прилйнути; 
-вший к" прилетілий, п° прилгіну-, 0. 

ПРИЛИВАНИЕ о* долиття /під-/. 
ПРИЛИВАТЬ долив/іти /під-/, /- води) припли¬ 
ві- /а" від-/, /- кров) шуті-; 
—й що ~й 0, с-и д., р-й доли-, зійнятий долит- 
тям, доливіч /під-/, пк доливчий /під-, прип-/ + 
%, с* долий- [долйй-куті-меду]; 
-йся/-мй доливаний /під-/, приплй-, пк /- річку! 

приплившій, т. прилившій. 
ПРИЛЙЗЬІВАТЬ прилизувати /за-, ви-/; 

—й що /м“ хто/ прилйзує 0, звиклий П., 3-Й /р-й/ 
прилизі-, лизун, лизіло, лизькб, пк лизькйй, при- 
лйзчий + %, с" залижи- [залижгі-чуб-салом]; 
-йся/-ьій прилизуваний /за-, ви-/. 
ПРИЛИПАЛА прилипійло, жприлипайка 
ПРИЛИПАТЬ липнути, прилипі-, ^чіплятися; 

-іющий = липнущий + © прилипійло, пк лип¬ 
кій, липучий, прилйпливий, прилгіпчастий; 
ПРИЛИПНУТЬ: п. к чему влйпнути у що [п. 
к окну влгіпну- у вікнб], прилйпну- до чого; 
-інший що прилип, прилиплий, 0. 

ПРИЛЙЧЕСТВОВАТЬ лічи-, 63?- пристойним, 
ок пристбя- [Вам не -ует Вам не пристоїть]; 
—й що лічить 0, пк /добро/пристбйний, належ-. 

ПРИЛИЧИЕ з. звичійність; для -чия для звичі- 
йности. 

ПРИЛИЧНО (заробляти) незлбцьки; 
ПРИЛИЧНЬІЙ (заробіток) незлецький, фР ва- 
гбмий [-ая доплата -ма допліта]. 

ПРИЛОВЧИТЬСЯ > довчиться. 
ПРИЛОЖЕНИЕ (дія) ок долучення, п г. прилб- 
га, (печаті) відтиск; с -ием печати з печіткою. 

ПРИЛЮДНИЙ о* принарбдній. 
ПРИМАЗЬІВАТЬ примізувати, приміщу-, міза-, 
місти-; 
—й = мажущий + пк примазливий; 
-ьій примізуваний, приміщу-, підші-; 
ПРИМАЗЬГОАТЬСЯ латітися, підшиві-; 
-йся що їм" хто/ латається 0, звиклий л., готбв- 
ий підші-, пк примізливий, (в картах) р-й при- 
мізати + -ьій. 

ПРИМАНИВАТЬ манити, віби-, привіблюва-, 
принідасу-, примін/ю-; 
--Й що /м" хто/ ~ює 0, з-й принадити, для прині- 
дження, зійнятий -ям, пк принадний /-ливий/, 
привіб-, вабкій, мс -ний + %, ск мані- [маші- 
скарбом]; 
-ьій віблений, примінюва-, привіблю-, прині- 
джу-. _ 

ПРИМАТ верховенство, вйщість, зверхність, зп 
пріоритет. 

ПРИМАІЦИВАТЬ мостити, примбщ/ува-, при¬ 
лаштбву-, притуляти; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, звиклий п., зг-й примості-, 
(річ) притула, пк = %, ск мости- [мости-сідало]; 
-йся/-ьій міщений, примбщува-, прилаштбву-, 
притулю-; 
ПРИМОСТИТЬСЯ умоститися 0. 

ПРИМЕНЕНИЕ застосувіння, застосбв-; в -ии к 
чему прикладіючи до чого; инструкция по -ию 
інструкція /про/ застосувіння; достбин лу'чше- 
го -ия віртий іншого з., прикліданий не туді, 
де треба 
ПРИМЕНЙТЕ Л ЬНО: п. к чему пристосбвуючи- 
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ся до чого', п. к пбдлости рівнозначно підлості. 
ПРИМЕНЯТЬ застосовувати, стосува-, (засоби) 
приклада-, луска- в хід, практикува-, ужива- 
/вдаватися до/ чого [п. насилие в. до насильст¬ 
ва]; п. крййние мерьі вибивати клин клином; 
п. физйческую силу дава- волю рукам; 
—й що їм" хто/ застосовує 0, звиклий с., гото¬ 
вий з., практикант; -й мЄтод © практикуючи 
методу /метод/, ск стосуй- [стос^й-силу]; 
ПРИМЕНИТЬ: п. к чему допасувати до чого; 0; 
-ймьій застосовний, легко застосовува- /б/; 
♦♦♦СЯ прикладатися 0; п. к обстоя'тельствам 
достосбвува- до обставин, п. к требованиям 
зважати на вимоги; 
-йся/-ьій стосбваний, застосовува-, приклйда-, 
вжйва-, пристосбвува-, /до-/; -я на прйктике 
широко практикбва-; -бій пк к" застосовний. 

ПРЙМЕР (чого) приклад на що; в кйчестве -ра 
як пргіюіад; йли к -ру абб взяти що/кого [й., к 
-ру, я абб в. мене]; по -ру наслідуючи, г. взору- 
ючись на. 

ПРИМЕРЗАТЬ примерзати, прикипа-; 
—й що примерза б, покинутий п., вже майже при¬ 
мерзлий, пк примерзущий, ск прикипгі-наглухо; 
ПРИМЕРЗНУ ТЬ: -ерзший примерзлий, при- 
КИПІ-, 0. 

ПРИМЕРКА г. спробунок. 
ПРИМАРНО десь так; п. на на яких [п. на два 
часа на я. дві години]; п. так фР хоч би й так 
[скажй п. т. скажи хоч би й так]. 

ПРИМЕРЯТЬ приміряти, фР прикида-; 
—й що їм" хто/ приміря б, звйклий п., р-й при- 
міря-, зайнятий пргіміркою, примірювач, пк прй- 
мірчий + %; 
♦♦♦СЯ націлюватися, наставла-, наланггбвува-; 
-йся/-ьій примірюваний; -я п. націлю-, налаш- 
тбву-, настбвляний. 

ПРИМЕТА о" признака. 
ПРИМЕЧАТЕЛЬНО ок показово, варто уваги, 

/досить/ характерно, о. впадає в око, ± ХАРАК¬ 
ТЕРНО; 
ПРИМЕЧАТЕЛЬНЬІЙ о* показовий, знако- 
мйтий, /досить/ характерний, прикмет-. 

ПРИМЕЧАТЬ помічати /при-/, постеріг/й-, заува- 
жува-, накидй- бком, бра- в примітку; 
—й що /лі" хто/ ~і б, схйльний п., з-й заувйжи-, 
спостерігач, обсерватор, пк примітний /:ливий/, 
спостербж-, ск бери- [берй-в-примітку]; 
-ьій /с/постережуваний, запримічу-, зауважу-, 
пк примітнйй; 
ПРИМЙТИТЬ запримітити б, г. заобсервува-; 
-вший 0. 

ПРИМИРЯТЬ замирйти /при-/, миргі-, єднй-; 
—й що Імн хто/ мйрить б, с-и м., з-й помирй-, ми¬ 
ротворець, пк мйр/отвбр/чий, мировйй, примгір- 
ли- /за-/, злагідлгі-, фР спокійний, для примйре- 

ння, ск єднай- [єднай-з-недолею]; 
ПРИМИРИТЬ поєднати б; 
-ймьій легко примйрюваний /б/, пк примирен-. 
♦♦♦СЯ миритися б, приходити до згоди, (з чим) 
звика- до чого, толерува- що; 
-йся (з чим) що їм" хто/ толерує що б, звйклий 
т., готбвий змиритися з; не -я непримиренний; 
-нй примйрюваний /за-/; 
ПРИМИРИТЬСЯ (з чим) змиритися; б. 
ПРИМИТЙВНЬШ прбстий, недосконалий, не- 
довбршений, нерозвите-, (і модний) конвеєр-, 
(смак) невибагливий, (спосіб) нехитрий, (- лю¬ 
дей) пбрвісний, (погляд) обмЄже-; ± ПОШЛЬІЙ. 

ПРИМОЛКАТЬ примовкати /за-/, прищуха-; 
—й: умолкающий; 
ПРИМОЛКНУТЬ принйшкнути б; 
-блкпшй примовклий, прищух-, принйшк- 0. 

ПРИМОРАЖИВАТЬ: —й що приморожує, з-й 
иморбзити, для приморбження, зайнятий -ям, 
= %, с" приморозь- [приморбзь-собі-язик]; 

-ЙСЯ/-МЙ приморожуваний /під-/. 
ПРИМИКАТЬ (багнет) настромлювати, наса¬ 
джу-, (очі) стуляти, склепля-, (землі) приляга-, 
сусіди-, межува-, притиратися, (до гурту) при- 
бива-, приєдну-, приставати; 
—й 1. що /м" хто/ настромлює б, р-й настромгі- 
ти, © настромйвши, 2. що межує з чим б, п" при¬ 
леглий, суміжний, о. межа-в-межу, 3. що їм" 
хто/ пристає б, зг-й пристати до; 
ПРИМКНУТЬ (очі) стулити, (багнет) насади- б; 
-вший присталий, п. підсватаний, підключе-, 0; 
ПРЙМКНУТЬІЙ (багнет) настрбмлений, на- 
садже-; 
-йся/-мй 1. настромлюваний, насаджу-, 2. при- 
тйраний, 3. приєдну-, приби-; 

ПРИНАДЛЕЖАТЬ /при/належати, напЄж/атися 
(до категорії) зараховува-, віднбси-; 
—й 1. що їм" хто/ ~ить б, пк /при/належний, (-ри¬ 
су) властивий, о. у власності чиїй, як власність 
чия, 2. зарахбв/ув^аний, залічу-, відношу-; -й по 
праву законно належний; никому не -й нічий. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (кому) належність; 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ предмети, причандал- 
и, з6 причандалля, ф. прибамбаси. 
ПРИНАРЯЖАТЬ о" опоряджати; 

—й що /м" хто/ чепурить б, с-и ч., р-й причепур- 
й-, зайнятий чепурінням, пк чепурнгій, чепури¬ 
стий + %, с* чепури- [чепургі-собаці-хвіст], ©; 
ПРИНАРЯЖАТЬСЯ чепуритися, виряджа-, 
прибира-, хорошй-, опоряджа-; 
-йся/-ьій чепурений, причепурюва-, виряджу- 
/опо-/, чепурун, чепурко, джЄнджик, хвйнтик, 
фйрт. 

ПРИНЕСЕНИЕ о" приносини; п. присяги запри- 
сяження. 

ПРИНИКАТЬ припадйти, притулитися, схилй-; 
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—й що !м“ хто/ принада 0, схйльний п., р-й при¬ 
тулитися, припідько /-ійпо/, © припавши; 
ПРИНЙКНУТЬ прикипіти 0; 
-йкший схилений, притуле-, припалий, прики- 
пі-, Й. 

ТГРИНИМАТЬ приймати, г. прийми-, фРбра- [б. 
участь], (план) ок приставі- на, (закон) ухвіл- 
юва-, (форму) набира- /при-, набува-/ чого, (об¬ 
оє ’язки) перебира-, (за кого) бра-, мі-, [за кого 
ви мене маєте?], (бойове хрещення) прохбди- 
(душ, зобов'язання, на віру) брі-, (напрям) ви- 
бира-, (нову віру) навертітися на нову віру, (при¬ 
сягу) складати; п. блйзко к сірдцу что перей¬ 
матися чим, робити біду з чого, г. брі- собі до 
серця; п. в ділю приймі- до спілки; п. всерьез 
брі- серйозно /поваж-/; п. в компінию прий¬ 
мі- до гурту, п. в расчет врахбвува-, бра- до у- 
віги; п. в числі зачисля-; п. в штики, зустрі¬ 
чі-, як ворога; п. дежурство /сміну, пост +/ за¬ 
ступі- /ставі-/ на чергу(віння,) /зміну, вірту, 
стійку +/; п. за мі- за; п. за чистую монету не 
піддаві- сумніву, мі- зі чисту монету, віри- на 
слово; п. к исполнению приймі- для викона¬ 
ння /реалізіцііУ; п. к сведению жґ моті- на вус, 
брі- на розум; п. на /вещевіе, пищевое/ дово- 
льствие = ставить на /в., п./ д.; п. на свой 
счет брі- на свій карб; п. оборонную позйцию 
ф. наїжічуватися; п. накой оборот іти якими 
дорогами, обертатися яким боком, розвиві- в я- 
кому напрямі [собьїтия -іют нежелательньїй 
о. події -іються в небіжаному н.], фР переходи¬ 
ти /поверті-/ на що [разговбр прйнял иной о. 
розмова перейшлі на інше; діло прйняло пло¬ 
хій о. спріва повернула на гірше]; п. пііщу за¬ 
живіте їжу, трапезуві-; п. пізу ставі- в позу; 
п. решение виноси- ухвілу; п. силу закіна на- 
бирі- сйли закону; и. угрожйющие размерьі я- 
влї- щоріз більшу загрбзу; п. чью сторону ста¬ 
ві- на чий бік; п. участив (в чем) підставля- 
плечб, прикладі- руки до чого, жґ мочі- пільці 
у що; п. учістие в ком виявля- турббту до, ту¬ 
рбуватися /опікува- Ідк за-/ ким, дбіти про кого; 
п. характер набуві- властивостей [п. х. движе- 
ния н. в. руху]; п. чертьі чего набув і- рис, зби- 
вітися на що [обід -іет ч. беседьі обід -іється 
на бісіду]; не п. (кого) не пускіта на поріг; не 
п. что блйзко к сірдцу не переймітеся чим, 
не робити (собі) біди /клбпоту/ з чого; не п. в 
обвду не брі- за зле; не п. во вниміние фР по- 
мині-, лиші- на ббці [лишйвши на ббці якість]; 
не п. в расчет ніхтува- що; не п. в счет скиді- 
з рахунку; не п. ни под какйм видом і на поріг 
не пуска-; здесь не -іют их тут висбкі пороги 
для їх; -ія во внимінне з увіги /огляду/ на що; 
не -ія во в. поминіючи; 
—й що /м" хто/ приймі 0, мастік п., р-й прийня-, 

для прийнятті, зайнятий -ям, приймальник, при- 
йміч, Т? приймільний, ок приймущий, © беруч¬ 
ії, взйвши; -й блйзко к сірдцу жалісливий, пе¬ 
рейнятая-, © жіліслйвець; -й вид /фірму/ з-й 
набрі- вигляду /форми/; -й во вішмание /в 
/ра/счет/ © взявши до увіги; -й всерьез гото¬ 
вий брі- серйбзно; -й в шутку з-й сприйня- як 
жарт; -й горизонтальнеє положіние © набу¬ 
ваючи горизонтальне полбження; -й за чйстую 
монету довірливий, наївний, без тіні сумніву; 
-й к свідению © беручі до відома; -й міри зм-й 
вжгі- зіходів; -й на свой счет готбвий взя- на 
свій карб; -й оборінную позйцню готбвий до 
оборбни; -й какой оборіт схильний розвивати¬ 
ся в якому напрямі, ф. щоріз менш /більш/ як¬ 
ий [-й нежелательний о. щ. менш біжаний; -й 
угрожіющий о. щ. більш заірбзливий]; -й на¬ 
рід коміндувач паради /-ду/; -й угрожающие 
размірьі щораз більш загрозливий /-ливіший/; 
-й учістие (в чем) учісник (чого), зг-й взяте 
участь (у чім); -й учістие в ком виявляючи ту¬ 
рббту до кого, готбвий турбуватися /заопікува-/ 
ким; -й характер © набуваючи властивосте; не 
-й учістия ф. позапаркінний; 
ПРИНЯТЬ (вліво, вправо) поступитися; 0; п. 
вид чего ок вгібрунькува- у що; п. во владіние 
посісти що; п. во вниміние ф'р узя- на розум; 
п. діло к произвідству ю. прийня- спріву для 
судочинства /для дальших процедур, жґ в ро- 
ббту1; п. за кого пізні- як кого; п. нній оборіт 
ок пітй іншими дорбга-, обернутись іншим ббк- 
ом; п. за что взяте за що; п. к произвідству 
ю. взя- для судочгінства; п. к руковідству мі- 
за дороговкіз /за провідну засіду/; н. к свіден¬ 
ию жґ взя- собі на розум; п. к сірдцу взя- до 
сірця; п. решіние уради-; п. р. о чем розпоря¬ 
дитися чим; п. учістие в діле міти чістку в ді¬ 
лі; п. у. в ком вияви- турббту до кого; п. язьі- 
чество поязйчитися, опогіни-; примем (іту су- 
мму за единицуУ нехій (ця сума - одиниця); 
ПРИНИМАТЬСЯ приймітеся 0; п. всерьез 
брі- серйбзно; п. за что брі- /до/ чого; п. за у- 
чебу сідіти за пірту; -іется подписка п6 прий- 
мйють передпліту; -іются закізьі робимо на 
замовлення; -ідись, -ілось приймано; 
-йся/-ьій /с/прййманий /пере-/, брі-, прибйра- 
/на-, пере-/, набува-, ухвіпюва-, визніва-, (захід) 
ужгіва-; 0; не -я в расчет нехтуваний; 
ПРИНЯТЬСЯ: п. за что /н. науки/ взятися до 
чого /к. наук/; 0; п. за угощіние розгостйгися. 

ГІРИНОРАВЛИВАТЬСЯ пристосбву/ватися, 
принатурюва-, призвичіюва-, мостгі-, примбщу- 
ва-, добиріти способу; 
-йся ~ваний, принатурю-, що /м" хто/~ється, з-й 
пристосуватися, пк призвичійливий, принатур-, 
^пристосуйсь- [пристосуйсь-до-обставин]; 
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ПРИНОРОВЙТЬСЯ г. достосуватися 0. 
ПРИНОСИТЬ приносити, даві- /зав-/, (подяку) 
складі-, п. большую пбльзу нести золоті яйця 
кому, п. в жфтву жбртвува-; п. вьігоду дава- 
кбристь /зиск/; п. дари дарува-, складі- дари; 
п. доход дава- прибуток; п. извинения кому пе- 
репрбшува- кого, складі- вибачення; п. насла- 
ждіние тіпш-, даві- насолоду; п. неприятности 
завдава- мороки; п. успіх приноси- успіх, закі¬ 
нчуватися успіхом; 
--й що /м" хто/ приносить +, р-й /зм-й/ принес- 
тй, звиклий /с-и/ приноси-, і. > —> дающий, 
/при/носій, ск -нбсний [-й плодьі плодонос¬ 
ний], ± носящий; -й что із чим в (на) руках /на 
плічах +/ [-й почту з поштою в р.]; -й благо- 
дарность кому із словом подяки до кого; -й в 
дар = дарящий; -й вред шкідливий; -й в жер¬ 
тву жертводавець, зг-й жертвува-, пк жертвода- 
вчий, © жертвуючи; -й дарьі дароносний, з 
приносами; -й неприя'тности збитошний, з-й 
завда- мороки; -й плодьі плідний, плодотвбр-, 
результатйв-; -й покаянне = кающийся; -й пб¬ 
льзу корисний, помічнйй, з. спотреб-; -й прися¬ 
гу заприсяжува-, © присягаючи; -й сбор (фільм) 
касовий; -й успіх з-й принестй успіх; 
-йся/-ймьій принбшуваний, /зав^дава-, склада-; 
ПРИНЕСТИ (кого) наднести 0; п. вітром при¬ 
від-; п. в долонях гі° приністгі на тарілочці; п. у- 
дачу н° повестися [попьітка била, но не -лі 
-чи спрбба була та не -лбся]. 

ПРИНОШЕНИЕ щок принос, з. раліць; 
ПРИНОШЕННЯ ок даргі, пргіноси, даропргіно- 
си, (даро/приносини. 
ПРИНУЖДАТЬ примушувати /з-/, невбли-, при- 
нукува-, приневблю-, п. говоріть тяглі за язик; 
—й що /м" хто/ змушує 0, звйюіий п., з-й приму¬ 
си-, приневблювач, принуку-, підганяйло, пк 
примусовий для кого; 
-йся/-ьій змушуваний /при-/, принукува-, нево¬ 
ле-, приневблюва- /з-/, сгілува-, гнй- пргімусом. 

ПРИНУЖДЕНИЕ о" приневблення. 
ПРИНЦИП ок засада; по -пу за прйнципом. 
ІІРИНЦИПИАЛЬНЬІЙ г. засаднйчий. 
ПРИНІОХИВАТЬСЯ пршпбхуватися; 

-йся що їм" хто/ принюхується, звйкпий п., зм-й 
принюха-, нюшкб, нюхало, пк нюшкгій, приню- 
шливий, ск принюхайсь- [пришбхайсь-до-обс- 
тавин]. 
ПРИНЯТИЕ: п. присяги заприсяження; п. на во- 
оружіние взятті на озброєння. 

ПРИНЯТО фР годіться [жреца п. благодарйть 
жерцеві г. лікувати]; так п. (у людій/ так вонб 
є (між людьми/ 

ПРИОБРЕТАТЕЛЬ призбгірувач, дбаха, нажи- 
ватель, наживач, г. доробкевич, фР заробітчан¬ 
ин, о. раб мамони, н1 загріба, гребун обома. 
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ПРИОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ рк дбробкбвий, набу- 
вацький, гребучий, загребвчий. 

ПРИОБРЕТАТЕЛЬСТВО н1 загребущість. 
ПРИОБРЕТАТЬ придбавати, набува-, гребти до 
сібе, з. придббвува-, (ворогів) нажива-, (повагу) 
здобува-, (уміння) діставі-, засвбюва-, (працею) 
дороблятися чого, (вагу +) © рости [он -бет вес 
йогб ваті /авторитет/ росте]; п. влияние става¬ 
ти вшіивбвіппш; п. всі ббльшие размірьі шир¬ 
итися, розроста-, набирати розмаху /рбзголосу/; 
п. вслепую купува- коті в мішку; п. вьіразйте- 
льность виразні-, увиразнюватися; п. значіние 
набувіти валі, випливі- на пірше місце; п. из- 
вістность вбивітися в сліву; п. оглбску набу¬ 
віти рбзголосу; п. распространіние поширю¬ 
ватися, міти пошгірення; п. чертьі чего набуві- 
рис, збиватися на що [обід -бет ч. бесідьі обід 
-іється на бісіду]; 
—й що набуві +, схильний н., спріглий набу-, 
охочий купуві-, і. = ПРИОБРЕТАТЕЛЬ, пк на- 
бутливий; -й что щоріз + вищий ступінь —» пк 
[-й распространіние щоріз пошгіреніший]; -й 
врагбв © наживіючи ворогів; -й всі ббльшие 
размірьі щоріз ширший /масові-, біль- рбзміра- 
ми +/; -й значіние щ. ваговитіший, © набуваю¬ 
чи ваги; -й извістность щ. славніший /відбмі-/; 
-й огласку розголбшуваний; -й бпьіт щоріз дос¬ 
відченіший; -й праві гражданства майбутній 
громадянйн; -й распространіние поширюван¬ 
ий; -й свбйство з-й набу- властгівости; -й труд¬ 
ім з-й доробитися; -й форму /харбктер/ = 
принимающий вид /хУ; 
-йся/-ьій набуваний, нажй-, купб-, здобу-, зас- 
вбю-; 
ПРИОБРЕС/ТИ [~ТЬ] пристаріти /на-/ собі 0, 
(розжитися) зискі-, запосіс-, фР запопіс- /за- 
жй-/ чого [п. расположіние з. /з./ ліски]; п. гос- 
пбдство запануві-; п. извістность здобу- (соб- 
і) ім’я, зажгі- сліви; п. нбвьік набй- руку; н. об¬ 
мінним путім вгідури-; п. оглбску о. за вітр¬ 
ом полеті-; п. бпьгг нюхну- пброху, збагаті- на 
дбсвід; п. бпьіт в чем з’їсти /про-/ зуби на чім; 
п. расположіние зажй- ліски; 
-ітший що їм" хто/ набув, набутий, запосілий; 
-й оглбску широко розголошений; ± ОБРЕСТИ; 
ПРИОБРЕТЕННЬІЙ настіраний 0; (ім ’я) прй- 
бра-. 
ПРИОБРЕТЙНИЕ ок набуток; для -ия щоб при- 
дбіти. 
ПРИОБЩАТЬ залучіти /при-, до-/, приєднува-, 
підпрягі-, ір підсвітува-, фР причащі-, тулй-, 
(до гурту) приверті-, о" гуртуві-, (виборців) єд- 
ні-; п. к мгіру своій душй о. брі- на крилі 
("своєї/ душі; 
—й що їм" хто/ долучі 0, звщушй д., з-й долучй-, 
для долУчення, зайнятий -ям, підпрягайло /-іч/. 
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приєднув-, ф. сват, пкрк залучливий, © с-и п.; 
ПРИОБЩИТЬ дочепгіти 0; п. к кому зверне¬ 
на чию стбжку; п. к наукам ф. поповчити; 
♦♦♦СЯ залучатися 0; п. к чему о" причащатися 
чого, допаді- до чого-, п. к чьим мьїслям У єд- 
ні- думкою з ким; 
-йся/-ьій приляпуваний /за-, до-/, прийднув-, 
підпряг-, приверт-, дочешнов-; 
ПРИОБЩЙТЬСЯ п. к наукам ф. поповчи¬ 
тися; п. к кому зійтгі на чию стбжку [п. к бога- 
чім з. на дукарську /багатир-/ с.]; п. к бблее 
веселому ббразу жизни наверну- життя на ве¬ 
селішу стежку; 
-вший/ся,) 0; -ся = ПРИОБЩЕННЬШ; 
ПРИОБЩЕННЬШ підсватаний, прилуче- 0. 

ПРИОРИТЕТ гі° пфшість, ф? найголовніше. 
ПРИОСАНИВАТЬ СЯ набирати поважної /мол¬ 
одецької/ постави; 
-йся що їм" хто/ набира /м./ п., р-й виглядати 
молодцем, ск набирій-молодецької-постіви. 

ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ/СЯ/ зупиняти('ся/), /пе¬ 
ре-, при-/, застйпорювати/ся), заморбжувати/с- 
я), законсервбвувата/ся/, рк призатргімувате- 
(ся), ю. д. підвішувати/ся,/; 
—й що /мн хто/ зупиня 0, схгільний 3., з-й зупи¬ 
ни-, пк стопорний + %, ± останавливающий; 
ПРИОСТАНОВИТЬ припинити на час, при- 
гальмуві- 0; 
ПРИОСТАНАВЛИВАТЬСЯг. приставати; 0; 
-йсяАьій застопорюваний, припйню- /зу-, пер- 
е-/, заморожу-, законсервбву-, призатрйму-; 
ПРИОСТАНОВЙТЬСЯ пристати, г. присті- 
ну-; 
-вшийся припинений, г, присталий 0, 0. 

ПРИОТКРЬІВАТЬ прочиняти, вдхиля-, /трохи/ 
відчингі- /відкриві-, відтулю-, (очі) розплющу-/; 
—й що /ж" хто/ (т.) відкриві 0, р-й (і.) відкрити, 
© т. відкривши; -й занавес з-й відгорну- завісу; 
-йся/-ьій (т.) відкргіваний, /відтулю-, відчиню-/, 
прочиню-, відхилю-, (і.) розшпбщу- /розкрй-/; 
ІІРИОТКРЬІТЬ відгорнути [п. завесу тайньї 
в. завісу тіїнгі]. 

ПРИПАДАТЬ пприпадіти, пада-, накульгува-, 
п. к ногам ок слатися до ніг; 
—й що /ж" хто/ приладі 0, схгільний п., зм-й 
припас-, пк /на ногу/ кульгавий; -й к ногам про¬ 
стертий до ніг; 
ПРИПАСТЬ ок прикипіти 0, (до ніг) впас-; 
-вший припілий, прикипі-, п° припадений, 0. 

ПРИПАДОК (емоцій) пароксгізм; сердечньїй п. 
серцевий напад. 

ПРИПАДОЧНЬІЙ рк припадистий /-ливий/. 
ПРИПАРКА: как мертвому -ки як мертвому 
кадгіло. 
ПРИПАСАТЬ припасати /за-/; 
ПРИПАСТИ (дбаючи) пристаріти, назапас-; 0. 

ПРИПАХИВАТЬ ок мати душок; 
—й що міє д. 0, о. з душком, із зіпахом. 

ПРИПЕВ & пргіспівочка. 
ПРИПЕВАТЬ приспівувати; жить припеваючи 
жгіти, як мед пгіти; 
—й що /м" хто/ приспівує, звгіклий п., (/'приспі¬ 
вуй- [приспівуй-собі-сам], © приспівуючи. 

ПРИПЕКАТЬ припікати /під-/ (- сонце) пряжи-; 
--й що підпікі 0, щораз палкіший /гарячі-, сма¬ 
лкі-/, пк пекучий, палкі-, т. припікальний; 
-йся/-бій пряжений, підпечува- /при-/. 

ПРИПИРАТЬ підпиріти, притискі-, (щось важ¬ 
ке) притягі-, приволікі- 
—й що /ж" хто/ притискі 0, звислий п., з-й притгі- 
сну-, пк = %, ск підопргі- [підопргігора], ©; -й к 
стенке /в угод/ з-й загні- в /тіснгій/ кут; 
-нй підпгіраний, притгіскува-, притяга-, приво- 
ліка-; 
ПРИПЕРЕТЬ: п. к стійке загні- в тіснгій кут. 

ПРИПИСКА (судна) реєстріція. 
ПРИПЙСЬІВАТЬ приписувати /до-/, н1 прили¬ 
ві-; п. греки кому віша- гріхгі на кого; п. заслу¬ 
гу кому стіви- в заслугу; 
ПРИПИСЬІВАТЬ/СЯ/ ок реєструвіти/ся/; 
—й що їм" хто/ припгісує 0, звгіюшй п., зг-й прип¬ 
исі-, пк припгісчий + %, ск прилиплі- [припишгі- 
собі-славу]; 
-йся/-ьій припгісуваний /до-/, реєстрі-, пк при- 
писнгій; 
ПРИПИСАТЬСЯ: -вшийся прилгісаний, заре- 
єстрбв-, приписінець, 0; 
ПРИПЙСАННЬІЙ (де) зареєстрбваний; 0. 

ПРИПЛЕСКИВАТЬ; ПРИПЛЕСНУТЬ ок при¬ 
хлюпнути. 

ПРИПЛЕТАТЬ приплітати, приплутува-; 
—й що /ж" хто/ припліті +, звгіюшй п., р-й при- 
плестгі, пк плетучий + %, ск приплети- [припле- 
тгі-на-вербі-груші]; 
♦♦♦СЯ тарабішпися. плугани-, теліпі-, плента-; 
-йся/-мй приплітаний, приплутува-; -я тараба¬ 
нений 0; 
ПРИПЛЕСТИСЬ приплугінитися, притарабі- 
ни-, прителіпі-, приплента-, причіпати, придгі- 
ба-, притупа-; 
-етшийся приплугінений, притаргі- 0, 0. 

ПРИПЛИВАТЬ підпливати /при-/, п° приплину-; 
—й/-ьій що /ж" хто/ припливі 0, приплгіваний 
/під-/, С-И П., 3-Й ПІДШПІСтгі, С* приплинь- [прип- 
лгінь-мавкою-з-лісу]. 
ПРИПЛЮСНУ ТЬІЙ ок приплк5склий. 
ПРИПЛЯСЬІВАТЬ пританцьбв/увати /під-/; 

—й що /ж" хто/ ~ує 0, р-й п.; с" підтанщбй- [під- 
ташцбй-під-бандуру]. 
ПРИПОВЕРХНОСТНЬІЙ підповерхневий. 
ПРИПОДНИМАТЬ підійміте /щось,/, піднбс/и- 

/іцось/, (очі +) підвбди-; п. вагой підвіжува-; 
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—й що їм" хто/ ~ить /щось) 0, р-й піднести /що¬ 
сь), с-и п., пк підтяжкгій + %; ск підійми- [підій- 
мйгора]; -й занавес = приоткрьшающий з.; 
♦♦♦СЯ підійматися /щось) 0; п. на цьіпочках 
спині- /зв<5ди-, ставати/ /на пальчиках, навшпгі- 
ньки); [щось = трохи] 
-йся/-ьій (щ.) підійманий /піднбшува-/, підво¬ 
джу-; -я на цьіпочках €> стаючи навшпиньки; 
ПРИ ПОДНЯТЬІЙ (щ.) піднятий /піднесений, 
підведе-/; бьіть в -ом настроєний чути крила 
за плечгіма, землі не чу- під собою. 

ПРИПОЙ люта. 
ПРИПОМИНАТЬ пригадувати /з-, (кому) на-/; 

—й що /м" хто/ пригідує 0, с-и п., р-й пригада-, 
с" згадай- [згадай-молодість-дідуган]; 
ПРИПбМНИТЬ спам’ятати, г. припімну- 0; 
ПРИПОМИНАТЬСЯ приходити /спаді-/ на 
пам’ять 0, ф'р даватися на пам’ять; 
-ілось /-ались/ пригадувано; 
-йся/-ьій пригадуваний /з-, на-/. 

ПРИПОРАШИВАТЬ припорошувати /за-/, по- 
рошгі-; 
~й що припорошує, с-и п., пк припорбшливий 
+ %, ск припороши- [припорошй-снігом-погбда]; 
-йся/-ьій припорошуваний /за-/; 
ПРИПОРОШИТЬСЯ рк припорошіти 0; 
-вшийся припорошілий, припорошений, б. 

ПРИПРАВА о" пргісмачка. 
ПРИПРАВЛЯТЬ смачгіти, засмачува- /при-/; 

—й що /лі" хто/ смачйть 0, звиклий с., р-й засма- 
чи-, ск смачй- [смачгікаша], пк засмачний + %; 
-йся/'Ьій смічений, засмічува- /при-/. 

ПРИПРАШИВАНИЕ припрошування, припрб- 
ху-, припросини, (їсти) з. принука. 

ПРИПРЯЖКА підпряга, підпряжка. 
ПРИПРЯТЬІВАТЬ: -й > ПРЯТАТЬ; 
ПРИПРЯГАТЬ ж" притінити. 
ПРИРАБАТЬІВАТЬ: ПОДРАБАТЬЮАТЬ. 
ПРЙРАБОТОК підробіток. 
ІІРИРАВНИВАТЬ рівня-, дорівнюва- /при-/, сті- 
ви- знак рівности /на одну дбшку/; 
--Й що /лі" хто/ рівня 0, звислий р., готбвий дор- 
івнят-, пк рівняльний + %, ск рівній- [-Й лбшадь 
к ягненку рівняй-ягня-до-коня], О рівнявши; 
-йся/'Ьій рівняний, прирівнюваний /до-/. 

ПРИРАСТАТЬ приростати, (мертво) прикипі-, 
(- приплід) рости, збільшуватися; 
—й 1. що прирості 0, схильний п., з-й прирослі, 
мійже прирослий, 2. що рості 0, збільшуваний, 
з-й збільшитися; -й корнями прикорінюва-; 
ПРИРАСТЙ врослі б; п. к місту прикипі- на 
місці /до місця/; п. намертво прикам’яні-; 
-бсший прирослий, прикипі-, 0; -й корнями 
прикорінений; -й німертво прикам’янілий. 

ПРИРАЩИВАТЬ прирощувати, ростй-; 
—й що /лі" хто/ прирбщує, звиклий п., зайнятий 

прирбщуванням, пк = %, ск прирости- [прирост- 
гі-палець-каліці]; 
-йся/-ьій прирбщуваний. 
ПРИРЕЧЬЕ ок поріччя. 
ПРИРОДА: по -де /своію) прирбдою. 
ПРИРУЧАТЬ освбювати /при-/, одомішн/юва-, 
роби- свійським, приручі-, огбвтува-; 
—й що Ім" хто/ щ>иручі 0, масгік п., р-й одоміш- 
ни-, одомішнювач, пк = %, ~юючи, ск приручгі- 
[приручй-вовка-з-лісу], ± укрощающий; 
-йся/-ьій приручуваний, одомішню-, огбвту-, 
освою-. 

ПРИСАДИСТИЙ (кінь) присадистий. 
ПРИСАЖИВАТЬ досіджува- /під-, (хама) при-/; 

—й що /лі" хто/ присаджує, з-й присадгіти, пк 
присідчий + %, ск присади- [присадгі-жлоба]; 
-йся р-й /зм-й/ присісти, б; 
♦♦♦СЯ присідіти /під-/; -айтесь! сідійте! 
-МЙ/-ЙСЯ присаджуваний, пк присадний. 

ПРИСАСЬШАТЬСЯ присмбкт/увати-, присисі-; 
-йся що /лі" хто/ ~ується, присмбктуваний, р-й 
присмоктітися, пк смбкчучий, чіпкйй (як смол- 
а), п’явкувітий, о. „п’явка” [-аяся пластйнка 
„п’явка”], ск смокчи- [смокчгі-п’явкою]; 
ПРИСОСАТЬСЯ ок присотітися 0. 

ПРИСВАИВАТЬ привліснювати, загірбува-, за- 
посіді-, прибирі- до рук, з. собічи-, (їм ’я) при- 
бирі-, (чин) надаві-; п. звание кого г. вивщцу- 
до кого; 
—й 1. що /лі" хто/ привліснює 0, р-й /звгіклий/ 
п., з-й привлісни-, загірбник, привліснювач, пк 
загірбливий, 2. що надає 0, покликаний наді-, 
© надаючи; -й звіние кого кому покликаний 
наді- кому званні /вйвшцити кого до/ кого; 
ПРИСВОЯТЬ запосісти 0, (право) окґ взі- со¬ 
бі; п. добрую половину /більшую часть/ пе¬ 
реполовши-; 
♦♦♦СЯ присвбюватися 0, о. лйпнути до рук; 
-йся/-ьій 1. привліснюваний, присвбю-, загір- 
бу-, прибираний до рук, пк присвій-, 2. надіва-; 
ПРИСВОЕННЬШ (ким) запосілий, (- ім’я) при¬ 
браний. 

ПРИСВЕЧИВАТЬ присвічувати, світгі-; 
—й що /лі" хто/ присвічує, звгіклий п., р-й прис- 
вітгі-, присвічувач, стітич, пк присвічувальний, 
ск світгі- [світгі-незрячій-брітії]. 

ПРИСЕДАТЬ присідіти /під-/; 
—й що /м" хто/ присіді, звгіюшй п., р-й присіс-, 
присідійло /-сідько/, ск присідь- [присідь-на- 
хвилину-спортсмін], © присідіючи; 
ПРИСЕСГЬ г. присістися 0. 
-вший б; -й на кбрточки © сівши навпбчіпки. 
ПРИСЕСТ: в /за/ одгін п. одним ніпадом /ніво- 
ротом, ргіпом, зімахом/, фР однгім д^хом, (хут¬ 
ко) як водгі напйтись. 

ПРИСКОРЕНЕ 4? душівшй біль [с -ем з -им 



ПРИСЛОНЙТЬСЯ 396 ПРИСТАВАТЬ 

болем]. 
ПРИСЛОНЙТЬСЯ притулятися, прихиля-; п. к 
чему опир/ітися на /об/ що, підпирати що; 
-йся р. що /мР хто/ ~аєгься 0, звиклий п., р-й о- 
пбртися на; 
-вшийся прихилений, притуле-, опертий на, 0. 

ПРИСЛУЖИВАТЬ слугувати, прислугбву- /у-/; 
—й що /м" хто/ слугує 0, звиклий с., р-й прислу¬ 
жи-, слуга, служник, прислуж-, пх прислужлив¬ 
ий, слуговгітий, с” прислужй- [прислужгі-до-сто- 
лу-лакей]. ©. 

ПРИСЛУ ШИБАТЬСЯ дослухатися /при-/, при- 
чува-, г. прислуха- чому, наслух/ати /над-/; 
-йся що /м" хто/ ~ає 0, звиклий н., зм-й дослухат¬ 
ися, (/'дослухай- [дослухай-до-кожного-слбва]. 

ПРИСМАТРИВАТЬ доглядати /на-, фР по-/, на- 
зира- /г. до-/, гляді-, пильнува-, пантрува-; 
—й що їм" хто/ догляді 0, звиклий д., р-й догля¬ 
ну-, для догляду, зайнятий -ом, доглядач /на-/, 
пк наглядовий + %, ск доглянь- [доглянь-дітей- 
молодидя]; 
-мй догляданий /на-/, назир-, пильнбв- 0; 
ПРИСМОТРЕТЬ допильнувати 0. 

ПРИСМАТРИВАТЬСЯ (до чого) приглядітися, 
придивл-я-; (до місця) призвичіюва-, звикіти; 
п. к чему г. приглядітися чому; 
-йся 1. що /мн хто/ придивляється 0, пк ціківий, 
звиклий п., повен зацікавлення чим, о. з ціківі- 
стю в очіх, ск придивйсь- [придивйсь-до-життя- 
писіка], 2. привьїкающий; 
ПРИСМОТРЙТЬСЯ (огиднути) набйти оско¬ 
му; п. к кому взя- в око кого; 0; 
-вшийся 1.0,2. привьікший, 3. набридлий 0,0. 
ПРИСМС)ТРЕННЬІЙ фР в дбгляді [п. скот 
худббав д.]. 

ПРИСМИРЕТЬ дк фР осісти /при-/, рк поплб- 
х/І/ша-; 
-вший присмирнілий, притих-, принишк-, поп- 
лбхша-, 0. 

ІІРИСОВОКУПЛЯТЬ додавіти, долучі-, нг тул- 
й-, (без підстав) притягі- за вуха; 
—й що їм" хто/ додає 0, звиклий д., р-й доді-, ск 
дотулй- [дотулй-горбатого-до-стінки]; 
-йся/'-ьій додаваний, долучув-, притулюв-, при- 
тяг- за вуха; 
ПРИСОВОКУШІТЬ прилатати, пришгі- свою 
прйшву, вкйну- й свого п’ятакі, (слово) докй- 
ну-, ДОТОЧЙ-, ж. доді- й своїх п’ять (копійок^ 
щоб булб 10; (жарт /до чого!) приткну-, доче- 
пй-; п. к чему доростгі- до чого. 

ПРИСОЕДИНЙНИЕ ок прилука; с -ием чего до- 
дівши що. 
ПРИСОЕДИНЙТЬ приєднувати, долучі- /при-/, 
р. гуртуві-, (до чого) о" вправля- у що; (землю) 
прирізува-; клокбчуще п. приклекбчува-; 
—й що їм" хто/ приєднує 0, р-й приєднати, єднач, 

приЄднув-, пк приєднавчий + %, для приєднання, 
зі-йнятий -ям, ск долучгі- [долучй-до-гурту]; 
ПРИСОЕДИНЙТЬ приточити 0; 
♦♦♦СЯ підпрягатися (- звук) впліті-, (до гурту) 
приставіти; п. к мнению приставі- на думку; 
не п. стоя- над сутичкою /конфліктом/; 
-йся/-ьій приєднуваний, долечу- /при-/, пк рк 
долучнгій; -я = примьїкающий; 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ (до гурту) приступгіти; 
намертво п. прикам’яні-; 
-вшийся: намертво -я прикам’янілий. 
ПРИСОСКА, ПРИСОСОК смоктільце, сйсі- 
ль-, присмбчок. 

ПРИСОЧИНЯТЬ вигідуваги, ок додаві- /прик¬ 
рішу-/ (від себе/; 
—й що /м“ хто/ додаЄ 0, звиклий п. (в. с.), вигідь- 
ко, вигадник, прикрішувач, с" додай- [додій-од- 
себе-оповідіч]; 
ПРИСОЧИНИ і Ь перебріти міру в бповіді 0. 

ПРИСПЙЧИТЬ: п. кому припектй /притйсну-, 
закорті-/ кого, приспі-, заніколитися, заторі-; 
прнспйчило н° припекло, притйсло; когда -ит 
як припечб; уж Єсли Вам так -ило колгі вже 
Вас так припекло /притйсло/. 

ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ ок пристосованець. 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ (дія і прилад) пристосб- 
вання, (дія) пристосувіння. 
ПРИСПОСОБЛЕНЧЕСКИЙ пристосувінський. 
ПРИСПОСОБЛЙТЬ пристосовувати, приподбб- 
лю-, припасбву-, спосббити; 
—й що М хто/ пристосбвує 0, звйклий п., 3-Й 

пристосуві-, пк пристосбвчий /до-/ + % ск при- 
стосуй- [пристосз/й-науку-до-розуміння]; 
ПРИСПОСОБЛЙТЬ ("СЯ/ г. допасовувати (сд); б. 
-йся що достосбвується 0, зг-й достосувітися, 
для пристосувіння, зійнятий -ям, пристосбва- 
нець, пк © гнучкйй, ск допасуйсь- [допас^йсь- 
до-обставин]; 
-йся/-мй пристосбвуваний /до-/, принатурю-, 
приліджу-, допасбву-, прилаштбву-, пк присто- 
сбвнйй, пристосувінський; 
ПРИСПОСОБИТЬ приладніти 0; 
-вший/ся/ 0; -я пристосбваний 0. 

ПРИСТАВАТЬ (до чого) приставіти, прилипі-, 
/міцної прикипі-, /щільно/ д. прикисі-, (до кого/ 
чого) чіпатися, присікува- в’язнути, (з хтивим 
наміром) напістуві-, (до берега) причалюва-, 
прибивітися; п. к кому брі- кого [не брілася 
мені зудіжка]; н. как бінньїй лист лйпнути 
шевською смолою, чіплятися, як смолі до дрі- 
тви, ув’язува- реп’яхбм; не -ій! не в’язни!; 
—й/-мй 1. що пристаЄ 0, пк /- фарбу/ беркйй, бе- 
руч-, чіп-, /- деталі/ пристайний, мійже при- 
стілий, 2. що їм" хто/ чіпляється 0, звйклий ч., 
причепа, смолі, іржі, пк причепливий, прискіп-, 
докуч-, напас-, учепистий, сР в’язни- [в’язни- 
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смолою-продавець], 3. що причйлює 0, прича- 
люваний, прибй-; -й с ножбм к горлу © при¬ 
ступивши з ножем до горла; 
ПРИСТАТЬ (до берега) причалити 0; (мертво) 
прикам’яні-; п. к кому вчепитися кого-, от сво- 
их отстйл, к чужим не -іл /от ворон отстйл, к 
пйвам не -ал/ свого відбіг - чужо- не доскочив; 
-вший 1. присталий, прикипі-, прилгіп-, (мерт¬ 
во) прикам’яні-, 2. 0, 3. припалений, прибитий. 

ПРИСТАВЛЯТЬ приставляти, тули-, притул/й-, 
т“дотбчува-; 
—й 1. що їм" хто/ тулить 0, © -гівши, 2. що /м" 
хто/ доточує, р-й доточити, пк= %, с* притули-; 
-йся/-ьій 1. тулений, притулюва-, пк пристав- 
нйй, 2. дотбчува-; 
ПРИСТАВВПГЬ (дохворох +) пристановгіти; 0. 

ПРИСТАЛЬНО пильно аж гостро; 
ПРЙСТАЛЬНЬШ (погляд) гостропйльний, пиль¬ 
ний що аж. 

ПРИСТАНИЩЕ ок прихисток, пристан-, втбчи- 
ще, г. пристанівок, (в серці) осідок. 

ПРИСТЕГИВАТЬ пристібати, припряга-, прип- 
лугува- /у-/, п. додава-, (проблему) прилітай-; 
—й 1. що їм" хто/ пристібає 0, готовий приплу¬ 
тати, звиклий /с-и/ припинй-, підпрягач, зайня¬ 
тий пристібанням, пк пристібний + %; 
♦♦♦СЯ пристібатися 0, приєднував 
-йся/-ьій що пристібається 0, пристібаний, під- 
пряга-, приплутув-, припйн-, пк пристібний. 
ПРИСТОЙНИЙ фР доладний. 
ПРИСТРАИВАТЬ прибудовувати, прилаштбву- 

/в-/, притуляти, тули-, в" рк долучйти до лав; 
—й 1. що /ж* хто/ прибудбвує 0, р-й прибудува¬ 
ти зайнятий прибудбвою, 2. що прилаштбвує 0, 
зг-й притулити, пк = %, 3. що долучй до лав, © 
долучивши до л.; 
ПРИСТРОЯТЬ (кого) ф. присусідити; 0; 
ПРИСТРАИВАТЬСЯ ви ставати до лав, (під 
крильцем) влаштовуватися; 0; 
-йся/-мй 1. прибудбвуваний, 2. прилаштбву-, 
притулю-, приміщу-, 3. долучу- до лав; -я под 
крьільїшком р-й влаштуватися під крильцем; 
ПРИСТРОЯТЬСЯ ф. зачепйтися, д. притако- 
ви-0; 
-вшийся прилаштбваний 0. 
ПРИСТРАСТИЕ (гоббі) уподобання; п. к чему, 
замйлув- в чім Ід. до чого/; с -ием (допитува¬ 
ти) як інквізитор; допрбс с -ием інквізиторсь¬ 
кий дбпит. 
ПРИСТРАЩАТЬСЯ допадатися /прилюбля-, 
приохочува-/ до чого, замилбвува- у чім; 
-йся що їм" хто/ прилюбляєгься 0, с-и п., готбв- 
ий прилюбй-, (до опію) наркоман, (до сивухи) а- 
лькогблік, пропбєць, заливаха, пк прихйльчив- 
ий до чого, ск приохоться- [приохбтся-до-карт]; 
ПРИСТРАСТИТЬСЯ приохбтитися 0, допас-, 

(до пива) прихили-; н. к чему допас- /прилюб- 
й-/ до чого, уп’яс- у що; 
-вшийся захоплений, закбха-, приохбче-, при- 
любле-, 0. 
ПРИСТРЕЛИВ АНИЕ (зброї) рк пристрілянка. 
ПРИСТРЕЛИВАТЬ (вбивати) пристрілювати, 

(зброю) доводи- до норми; 
—й 1./2. що їм" хто/ пристрілює, © пристрілю- 
юч-и, 1. з“-й пристрелити, 2. для пристрілянки, 
зйй-нятий -кою, пристрілювач, пк пристріпьчий 
+ %; 
-йся/-ьш пристрілюваний 0. 

ПРИСТРЕЛОЧНЬІЙ пристрільчий. 
ПРИСТРОЙКА ок прибудівля, прибудівка /до-/, 
прибудівок, ф. прихалабок. 
ПРИСТРУНИВАТЬ струнчити, приструнчува-, 
прибира- до рук, приббркува- /під-/, брй- в шб- 
ри; 
—й що /ж" хто/ приборкує 0, з-й/р-й приборкати; 
-ьій приструнчуваний, приструню-, приббрку-, 
прибираний до рук; 
ПРИСТРУНИТЬ взяти в руки, прикрути- хво¬ 
ста кому, к. прикрути- кого; 0; 
-вший 0. 

ПРИСТУП (гніву) вибух, (до кого) вільний дбс- 
туп, право вільно приступати; ані прйступу до 
кого високі пороги в кого. 

ПРИСТУПІТЬ підступати, доступати(ся/, (до 
діла) (роз/починати що; п. к чему братися до; 
—й що їм" хто/ підступі 0, с-и п., р-й підступгі-, 
© підступаючи, ск візьмись [візьмись-до-праці]; 
-й к чему готбвий почй- що; 
ПРИСТУПИТЬ: п. к чему достушітися до чо¬ 
го; -или к дискуссии розпочали /розпочато/ ди¬ 
скусію; 
ПРИСТУПИТЬСЯ підступитися 0. 

ПРИСТЬІЖАТЬ засорбмлювати /при-/, завдава- 
сброму, стидйти /дкзгв~/, страмй-, сорбми-; 
—й що /м" хто/ соромить, з-й засоромити, соро¬ 
мітник, присорбмлювач, пк присорбмчий /-ли- 
вий/ + %, ск засором- [засором-до- сліз-нахабу]; 
-йся/-ьій засоромлюваний /при-/; 
ПРИСТИДИТЬ о. завдйти сорому 0. 

ПРЙСТЯЖЬ підпряга, підпряжка, © поплентач. 
ПРИСУЖДАТЬ засаджувати /при-/, (доктора) 
надавй-; 
—й що Імн хто/ присаджує 0, р-й присудити, суд¬ 
ді, присуджувач, пк судящий + %; -й звание 
поклйканий наді- /вйвищи- до/ звання ск при- 
судй- [присудй-на- смерть]; 
-йся/-ьш присаджуваний, наді-. 

ПРИСУТСТВЕНННЙ (день) урядбвий. 
ПРИСУТСТВИЕ Iе радна зйля; п. духа самовлй- 
да, /повна/ влада над соббю, душевна рівнова¬ 
га, п° пригбмність духу; в -вин на очах; в моем 
-вии при мені. 
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ПРИСУТСТВОВАТЬ бути /присутнім/, (у тво¬ 
рі) фігурува-; 
—й що фігурує, пк присутній /г. приявний/, на- 
яв- /г. при-/, (пб сущий; везде -й всюдисущий. 

ПРИСУЩИЙ властйвий, притаманний, питбм-, 
4? родимий, з. присвоїтий. 

ПРИСИЛАТЬ надсилати І (старостів) за-/, сла-; 
—й що надсила б, звиклий н., р-й присла-, пк при- 
ейльчий, с* засилай- [засилай-старостів-хлоп]; 
-йся/-ьій надсиланий /при-/, пк присильнгій. 

ПРИСИПАТЬ присипати /до-, на-, по-, під-/, 
(тілом +) припорошувати, притрушу-; 
—й що /м“ хто/ притрушує 0, звиклий п., р-й при- 
трусй-, присипайло, пк присгіпчивий, присипу- 
щий + %, ск присгіп- [присйп-волос-сивинбю]; 
-йся/-ьій присипаний /до-/, притрушув-, при- 
порбшув-, пк присипнйй, рк присипанний. 

ПРИСЯГАТЬ /за/присягати/ся/, складати прис¬ 
ягу; 
—й що їм" хто/ присяга 0, с-и п., р-й присягнут-, 
заприсяжуваний, пк присяж-, ск присягнй- [при- 
сягни-на-вірність]; 
ПРИСЯГНУТЬ присяггй 0; 
-вший присяглий, заприсйжений, присяж-, 0. 
ПРИТАИВАТЬ/СЯ/ затаюватися/, прищулюва¬ 
тися, (подих) затамбвувати; 
—й: -й дьіхание ск затамуй-дух; 
—йся пк притайкуватий; 
ПРИТАЙТЬ/СЯ/ (мертвим) знеживйгися; 0; 

-вший/ся/ 0; -й дьіхание © затамувавши дух; 
-я прит[ч]аєний, притуле-. 

ПРИТ АНЦОВЬІВ АТЬ підтанцьбв/увати /при-/; 
—й що /ж" хто/ ~ує, звйюшй п. танщбра. 

ПРИТАСКИВАТЬ: —й що /ж" хто/ притягб, зви¬ 
клий -ти, р-й притяггй; ± ТАЩИТЬ; 
-йся/-ьш притяганий, притгірюв-, принбшув-; 
ПРИТАЩЙТЬСЯ пришвендяти, приплугани- 
тися, притаргани- б; 
-вшийся 0. 

ПРИТВОРНЬІЙ ненатуральний, штуч-, сгілува-. 
ПРИТВОРСТВО придурювання. 
ПРИТВОРЩИК комедійні, удавака, фігляр, при- 
дурок, симулянт. 
ПРИТВОРЯТЬСЯ удавіти (з себе), придурюва¬ 
тися, о. грати комедію; п. кем симулюві- кого, 
става- в пбзу кого; 
-йся що /ж" хто/ придурюється б, удаваний, з-й 
придуритися, звйюшй придурюва-, і. > ПРИТ- 
ВОРІЦИК, пк придурливий, прикйд-, о. з весбл- 
ою міною у кепській грі. 

ПРИТЕСНЕНИЯ ж" ок нагінка на кого', тяже- 
лейшие п. п° найтяжчі пбтопти. 

ПРИТЕСНЙТЬ гнобгіти, пригнбблюва-, утиска-, 
наступа- на /бра- за/ горло, прикручува- хвоста; 
--Й що /ж" хто/ утиска б, звгіклий у., з-й взя- за 
горло, /призначений/ для гнбблення, відомий 

утисками кого, гнобитель, гонй-, пригнбблюв- 
ач, утиску-, пк гнобительний для кого + %, ск 
притисни- [притйсни-люд] ©; 
-йся/-бій гнбблений, пригноблюва-, утгіску- 
/при-/. 

ПРИТИХАТЬ ущухати, притиха-, нгішкну-, уга- 
мбвувагися, (- вітер) залягати; 
ПРИТИХНУТЬ ущухнути б; ветербк -тих віт¬ 
рець заліг (десь/; 
-йхший ущухлий, притйх-, принишк-, залег-, 0. 

ПРИТОК (втікачів) наплив. 
ПРИТОМ (на початку мови) до того ж; и п. ф'’ і 
то [дблгой и и. теми ой нбчью через довгу і то 
темну ніч]; и зто п., что... і це тоді коли... 

ПРИГОН ок тирло. 
ПРЙТОРНОСТЬ: до -ти (знайомий) до оскоми. 
ПРЙТОРНЬІЙ ок пересолбджений, нудкий, за- 
солбд-, ок солодкавий, (усміх) солоденький. 

ПРИТРАГИВАТЬСЯ: п. к чему ок торкбти що; 
-йся : дотрагивающийся. 

ІІРИТУПЛЕННОСТЬ притупілість. 
ПРИТУПЛЯТЬ затупляти /при-/, тупи-, знегбст- 
рюва-, (чуття) присипля-, притлумлюва-; 
—й що /ж" хто/ тупить б, з-й притупи-, пк тупй- 
льний + %, с" притупи- [пригупгікоса]; 
♦♦♦СЯ ок тупіти б, (- чуття) ослаба-, (- зір) 
підупада-, пк тупкгій; 
-йся/-ьій туплений, притуплюва- /за-/, ослаб¬ 
лю-, знегбстрю-; -я щораз тупіший; 
ПРИТУШІТЬСЯ притупіти б; 
-вшийся притупілий, ослаб- б, 0; 
ПРИТУIIЛЕ Н НЬІЙ ок притупілий, (- чуття) 
приспаний. 

ПРИТЧА: стать -чею во язьіцех у всіх на губі вгі- 
сіти; бто стало -чею во язьіцех це перетира¬ 
ють на язикйх, про це дзвбнять в усі дзвбни. 

ПРИТИКАТЬ(СЯ); ПРИТКНУТЬ/СЯ/ ок при¬ 
тулити/ся/; 
—й = прижимающий/ся/; 
-вший/ся/ Й; -я приткнутий, притулений. 

ПРИТЯГАТЕЛЬНЬІЙ о. як ебнце. 
ПРИТЯГИВАТЬ притягати, приваблюва-, при¬ 
наджу- п. за волоси о" тули- горбатого до стін¬ 
ки; п. маннітом ок примагне[і]чува-; 
—й що /ж" хто/ притяга б, звйклий п., р-й притя¬ 
гти, з-й приваби-, пк /при/тягущий, привабли¬ 
вий, принадний, притягань-, магнетйч-, протя¬ 
жний, ф' іравітацїй- + %, с* тягни- [тягнйбока]; 
-йся/-ьій притяганий, приваблюв-, принйджув-, 
пк притяжнгій; 
ПРИТЯНУТЬ втягнути б, попбвни- що чим. 

ПРИУДАРЯТЬ: п. за ней упадати кбло /лицятис- 
я до, підбивати клинці до/ неї, смалй- халявкй 
кбло неї, п. за- женским полом лйпну- до жінб- 
чихепіднйць; 
—й що /ж" хто/ упада к. кого, звиклий у., зальбт- 
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ник, залицяйло, закоханець, відомий своїми за¬ 
льотами, пк женихлгівий; -й за жбнским полом 
спіднйчник, швидкий на зальоти, бугайкува- 
тий, схлипни- [лгіпни-до-спідниць-дідуган]; 
ПРИУДАРИТЬ ушкварити 0 [дождь -рил дощ 
ушкварив], вріза- [музики врізали гопак[а/]. 

ПРИУКРАШИВАТЬ прикрашати, оздбблюва-, 
причепурю-, підмальбву-, підкрашу-, завивати 
в папірці, підбавля- [словам,) меду; не -вая за 
що кутів, за те й продані; 
—й що їм" хто/ прикрашаО, схильний п., з-й при- 
крйсгі-, зайнятий прикрашанням, пк прикрасу- 
щий+%, ск підбав- [підбав-с ловам-меду]; 
-йся/-ьій прикрашуваний /під-/, причепурю-, 
оздоблю-, підмальбву-, зави- у папірці; 
ПРИУКРАШЕННЬІЙ підмальбваний, підкра- 
ше-, о. прикучерявле-, завитий у папірці 0. 

ПРИУМЕНЬШАТЬ применшувати, (дані) зани¬ 
жу-, (уопю) /по-/, недоціню-, легковажити що, 
(ціну) збавля- 
—й що /м“ хто/ применшує 0, схйпьний /мастак/ 
п., з-й зангізи-, применшувач, занижу-, пк = %, 
ск збав- [збав-ціну-чоловіче]; 
-йся/-ьій применшуваний /з-/, недоціню-, по¬ 
нижу- /за-/, щораз менший. 

П РИ УМНОЖ АТЬ множити, примнбжува-, збі¬ 
льшу-; п. состоя'ние кому ІчьеІ дба- на кого; п. 
успбхи ф. набирй- бчка Ід. очкгі/; 
—й що їм" хто/ примножує 0, СХИЛЬНИЙ П., 3-Й 
примнбжи-, примнбжувач, збільшу-, для прим¬ 
ноження, зайнятий -ям, пк = %, ск примнбж- 
[примнбж-сторицею скарби]; 
-йся/-ьій мнбжений, примнбжува-, збільшу-, 
щораз більший; 
ПРИУМНОЖИТЬ ок прибільшити 0; 
♦♦♦СЯ ф? обростати чим 0. 

ПРИУМНОЖЕНИЕ (чого) 4? обростання чим. 
ПРИУНЬШАТЬ надити світом, занепадй-дУхом, 
журитися, засмучува-; 
—й що надить світом 0, готовий занепасти дух- 
ом, щораз більше занепалий духом, ск занепа¬ 
ди- [не занепадгі-духом воїн]; 
ІІРИУНЬІТЬ зажурйтися, засмутй-, зубожіти 
/занепас-/ духом; 
-вший зажурений, засмуче-, занепалий /зубб- 
жі-/д. 

ПРИУРОЧИВАТЬ (події) прив’язувати, віднбс- 
и-, приурбчува-, пристосбву-, присвячу-; 
—й що їм" хто/ приурочує 9, звиклий п., зГ-й 
/поклавши/ приурбчи-, с* прив’жй- [прив’жгі- 
весілля-до-свят]; 
-йся/-ьій пристосбвуваний, приурбч-, присвяч-, 
віднбш-, прив’язу-. 

ГІРИУСАДЕБНЬІЙ (прихатій) придбмний. 
ПРИУЧАТЬ привчати, призвичаюва-, налйму-, 
г. принатурю-; 

—й що їм" хто/ привча 0, з-й привчити, с" при¬ 
вчи- [привчй-до-праці]; 
-йсяЛьїй приучуваний, призвичаю-, наламу-, 
принатурю-; 
ПРИУЧИТЬ (потуранням) з. довадити 0. 
ПРИХВАТЬШАТЬ схбплювати /за- пере-, при-/ 
бра- з соббю, (морозом) приморожу-, (цвіт) при- 
бива-, (мотузом) перев’язу-, (- хорову) чіпля¬ 
тися; 
--й 1. схватьівающий, 2. що їм" хто/ берб з собб- 
ю 0, звиклий брати з с., пк хапкгій, прихвату- 
щий; 
-йся/-нй прихбшпований, приморожу-, прибй-, 
перев’язу- /під-/. 

ПРИХВОСТЕНЬ ок пришййхвіст, попленгач. 
ПРИХЛЕБАТЕЛЬ ок підхлібних, підхлібець; ± 
ПОДХАЛИМ. 
ПРИХЛЕБАТЕЛЬСКИЙ ф? стоцілувальний. 
ПРИХЛОПЬШАТЬ (в долоні) ляскати, плеска-, 

(з тріском) затріскувати, (з грюк-) грніка- чим 
/н. дверима/, фР пристукува-, (палець) прищику-; 
—й що їм'1 хто/ пристукує 0, звиклий п., з-й при¬ 
стукну-, скплещи- [плещй-в-долоні публіка]; 
-йся/-нй припліскуваний, пристуку-, прибгі-, 
зачиню- з грюком, прищйку-, придушу-, закргі-; 
ПРИХЛОПНУТЬ (кого) запопасти, заскбчи- 0, 
(двері) затріснути, (убити) /по/рішгіти, присту¬ 
кну-, г. крбпну-, закатрупи-. 

ПРИХОД г. парбхія; п. в сознание опритбмнен- 
ня, отямле-; п. кого к власти перебраний влади 
ким; -дьі и расхб- прибутки й видат-. 

ІІРИХОЖАНИН г. парохіянин. 
ПРИХОДИТЬ приходити /над-, під-/, прибува-, 
ф. притулу-, приіьбпу-, придйбу-, (до кого) від- 
віду- кого, показу- бчі кому, (додому) [по/вер- 
тати(ся/, (- час) наближатися, наставати, (в екс¬ 
таз) влада-, (легко) діставатися, (- крам) одер- 
жува-, надхбдити, ф? /ви-/ [-ит конец кому -ить 
кінбць]; п. в восхйщение /востбрг/ умліва- від 
захбплення, ок підстрйбу- з радощів; п. в голо¬ 
ву навертатися на думку; п. в движение уру- 
хбмлюва-, активізува-, розруху-; п. в забвение 
западйти в непам’ять, присипатися /припадати/ 
пброхом; п. в замешйтельство торопі-, спанте¬ 
личуватися; п. в крайнєє изумлбние не могтй 
вйй- з дгіва; п. в негбдность става- непридат¬ 
ним; п. в негодование /- небіжчика) перевер¬ 
татися в труні; п. в негістовство несамовйтіти, 
п. в отчаяние братися за гблову, хапй- за сер¬ 
це; п. в расстрбйство розладнува-; п. в себя ок 
огбвтува-; п. в себя' от удивлбния (гґ з ч. не/ 
виходити з дгіва; п. в столкновение г. зударя- 
тися; п. в Ужас /отчаяние/ хапа- за гблову /сер¬ 
це/, облива- холбдним потом; п. в умиление п. 
танути, розтава-; п. в упадок марнуватися, ітгі 
на прбпасть, занепада-, заника-, схбди- на пси, 
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тріща- по всіх швах, припада- пилом; п. к зак- 
лючению роби- висновок, виснбвува-; п. к ко- 
нцу добіга- кінця, (- запас) викінчуватися; п. к 
убеяедению перекбну-; п. на готбвое до ватри 
вогонь підкладати; п. на мисль /на ум/ спада- 
/сшшва-, збіга-, ітгі, навертітися/ на думку /яз- 
гік/, зарбюва- в голові; п. на память спадати на 
пам’ять; п. на помощь става- до помочі, пода- 
ва- руку п., ♦ на поміч; п. на ум = п. на мьісль; 
п. с годамн (досвід) додаватися з віком; -ит в 
голову мьісль кому думає собі хто [невбльно 
мне -ит в г. м. мимоволі я думаю с.]; 
—й 1. що /м" хто/ приходить 0, прибуваний, над¬ 
ходжу-, звйклий ♦, р-й прийтй, відвідувач, при¬ 
булець, приходянин, пришляк, прихбда, прихі- 
дець, прихб[і]дько, гість, пк бувалий, прихож¬ 
ий /за-/, (слуга) г. прихбдячий, ск прийдгі- [при- 
йдй-до-висновку], 2. одержуваний; -й в ббше- 
нство = -й в я'рость; -й в веселое настробние 
р-й розвеселйтися; -й в востбрг /восхищбние/ 
мало не умлілий /© мліючи/ від захоплення, го- 
тбвий прийтй в екстаз, о. в екстазі; -й в гблову 
/на ум/ (- ідеї) зарбюва- у голові; -й в движен- 
ие урухбмлю-; -й в замешательство /смуще- 
ние/ збентбжу-; -й в изумлбние = изумляющ- 
ийся; -й в негбдность © стаючгі непридатн¬ 
им; -й в отчаяние пбйманий рбзпачем; -й в 
противорбчие с © зайшовши в суперечність із; 
-й в равновбсне врівноважува-; -й в себя очу- 
ню-, огбвту-; -й в сознанне /чувство/ опритбм- 
ню-, от-бт вже притбмний; -й в соприкоснов- 
бние = соприкасающнйся; -й в состоя'ние уп- 
адка /в упйдок/ забутий Ббгом, щоріз більше 
занепалий; -й в столкновбние прирбчений /зм- 
й/ зіткнутися; -й в ужас пбйма- /спбвнюв-/ жі- 
хом; -й в уми денне розчулюв-, готбвий розта¬ 
нути; -й в упйдок на грані занбпаду; -й в яр¬ 
ость мало не ошалілий, щораз лютіший, розлк5- 
чув-; -й к вьіводу /заключбнию/ © робйвши 
вйсновок; -й к концу близький до кінця; -й к 
соглашению з-й дійти згоди; -й к убеждбнию 
(вже) майже перекбн-; -й на пймять рйптом 
воскреслий у пам’яті; -й на помощь готбвий 
прийтй на поміч, допомогбвець; -й на смбну = 
сменяющий; 
-йвший 0; -й вчерй вчорйшній гість; 
ПРИЙТЙ прийтй, ок придйба- 0, з" приліз-, (в 
голову) зайтгі; п. в азйрт розшалі-; п. в востбрг 
захопитися до нестями; п. в гблову спливтгі на 
думку; п. в гости загостй-; п. в движбние пітгі 
в рух, урухбмі-, урухбмитися, заворуши-, роз¬ 
руха-, (- села) сколотгі-; п. в замешйтельство 
спантелгічи-, не знйти, на яку ступй-; п. в запу- 
стение поростй тернйми /бур’янй-/; п. в изум- 
лбние не могтй вгій- з дгіва, 6а пороззявлй- ро- 
тгі; п. в крййнее и. вдаритися в поли руками; п. 

в недоу мбние не могтй вгій- з дйва, розвести ру¬ 
ками; п. в нейстовство знесамовгіті-; п. в нбр- 
му ♦ до нбрми; п. в отчаяние ок взятися за гб¬ 
лову; п. в порядок Є вгіладнатись; п. в себя ♦ 
до пам’яті, стямитися, <}/ огбвта-, дати собі ра¬ 
ду, д. ♦ до себе; п. в себя' от чего отрястгіся з 
чого; п. в себя от удивления вийти з дйва; н. в 
состоя'ние чего ста- чим [п. в с. разрушбния с. 
руїною]; п. в с. упбдка занепас-; п. в я'рость 
розлюті-, розпасіювбтись [п. в такую я. так р.]; 
п. к заключбнию ок виміркувати собі; п. к зак- 
лючбнию, что... зупингітися на тому, що...; 
п. к решбнию надумати; п. к окончательному 
р. остаточно вйріши-; п. к соглаше'нию дійтгі 
згбди; п. кстбти нагодитися, навину-; п. на пб- 
мощь кому г. підрятува- кого 0; п. на ум на¬ 
вернутися на думку; никому не моглб п. в гб¬ 
лову не промайнуло через д /мку нікбму; -дет 
конец о. увірветься нгітка; пришел, увидел, 
победйл прийшов, побачив, поборбв /переміг/; 
пришла бедб - отворяй ворота іде біда - від¬ 
чиняй ворбта; нришлб мбхом, ушлб прах- як 
прийшлб, так і пішло; н в гблову не -шлб й на 
гадку не спйло; 
-шбдший прибулий, гість, відвідувач, прибу¬ 
лець, прихбда, прихідець, прихідько, з" зайда, з. 
пришляк, пк пргійшлий /за-, $; ± приходящий; 
-й в ббшенство /ярость/ розшалілий; п. в дав- 
ность задавнений /пере-/; -й в замешательст¬ 
во сторопілий; -й в исступление = -й в неис- 
товство; -й в негбдность вже непридатний; -й 
в негодование обуре-; -й в нейстовство роз¬ 
шалілий, знесамовгіті-, знетямлений; -й в себй 
очума-, огбвта-; -й в смущение засорбмле-; -й 
в упйдок занепалий /піду-/, забутий Ббгом; -й 
в ярость /ббшенство/ розшалілий; -й к заклю¬ 
чбнию © дійшовши вйсновку; -й на виручку 
© прийшов- на підмогу; -й с повйнной прий- 
шбв- з розкаянням. 

ПРИХОДЙТЬСЯ ф? мусі[и]ти [ей пришлбсь 
уйти вона -іла пітгі]; н. к слову бу- до розмбви, 
до слова мовитися; п. на чью дблю припада- 
кому; -йлось фР траплялось; -ится нелегко ко¬ 
му с чем має біду хто з чим; не -ится не випа- 
дає, ф? гбді [не -ится удивлйться годі диву¬ 
ватися]; об бтом говорить не -ится про це гб¬ 
ді говоргіти /не може бу- й мови/; ничегб не 
-ится ждать гбді на щось чека-; плбхо -ится 
зле ведбться; 
-йся що припада 0, пк /кому/ налбжний, п? якраз 
[-я по ногб якраз до ноггі], (- родичів) він же, 
вона ж [он ему дя'дей він же йому дядько]; -я 
по вкусу якргіз до смаку, р. уподббний; 
ПРИЙТЙСЬ 4/ прийтгі [к слбву -шлбсь -шлб 
до слова], ма- [не знбю, с кем придется жить 
не знаю, з ким жгі- маю]; п. (не) ко двору (не) 
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сподобатися; п. по в кусу засмакувати; п. по 
душі кому ок припіс- до сйрця /душі/, © уподо¬ 
ба- [ми -лпсь ей по д. вона -ала нас]; с кем при- 
дется ехать з ким маю /міє +/ їха-; не -ется 
годі б^де [не -ітся жаловаться г. б. нарікі-]; 
-лось не по душе /вку'су, нріву, сірдцу/ закру- 
тгіло в нбсі; -лось туго кому п’яти припекло; 
-шедшийся б; -я внбру (одяг) як улип. 

ПРИХОДОВАТЬ; ОПРИХОДОВАТЬ заприбу¬ 
ткувати. 

ІІРИХОРАШИВАТЬ ок вичепур/ювати, чепури-, 
—й що їм" хто/ ~ює 0, звиклий ч., р-й вичепу¬ 
ри-, пк ок чепурУщий + %, с" чепури- [чепургі- 
як-лялечку]; 
♦♦♦СЯ чепуритися, вичепурюва-, вихорбшу-; 
-йся/-мй вичепурюваний/при-/, вихорбшу-, р-й 
чепуритися, чепурун, чепуркб. 

ПРИХОТЛЙВЬШ ок витребенькуватий; & при- 
мхуві-. 

ПРИХОТЬ: по -ти судьбьі з примхи долі; 
ПРЙХОТИ (людські) норови, фанаберії, г. зі- 
баги. 

ПРИХРАМЬІВАТЬ накульгувати, кульга-, при¬ 
пала- на нбгу; 
--й що /мн хто/ кульга 0, шкандиба, кульга, 
шкандибійло, пх кульгавий, кривий, © припа¬ 
даючи на нбгу. 
ПРИЦЕЛ рк мірнгік, мушка; под -ом на мушці. 
ПРИЦЕЛЬИЬІЙ о" надільний, мірникбвий. 
П РИЦЕЛИВАНИ Е е‘ націлювання. 
ПРИЦЙЛИВАТЬСЯ націлю/ватися, ціляти; 

-йся що їм" хто/ ~ється 0, націлюваний, п° на- 
ціле-, п. наміре-, г. наставле- [-я ехать н. їха¬ 
ти], и*= %, ск націлься- [націлься-в-серце]. 

ІТРИДЕНИВАТЬСЯ приціню/ватися; 
-йся що /ж" хто/ -ється, звиклий /с-и/ п., пк при- 
цінливий, ск прицінись- [прицінйсь-до-краму]. 
ПРИЦЕПЛЯТЬ чіпляти, причішпова- /до-/; 

—й що /ж" хто/ чіпля 0, звиклий ч., 3-Й причепи-, 
причіплювач /на-/, пк причіпливий /до-, на-, у-/ 
+ %, сх причепи- [причепй-кобилі-хвіст]; 
ПРИЦЕПИТЬ дочешіте б; 
ПРИЩЕПЛЯТЬСЯ: -лпсь /-лось/ дочіпляно; 
-йся/-ьій причіплюваний /до-, на-, по-, у-/, пк 
причіпний /до-, на- +/, ск причепгісь- [пичепись- 
реп’яхом]; -я (до кого) = цепляющийся. 
ПРИЧАЛИВАТЬ причалювати, приставі-; 

—й що їм" хто/ причалює 0, звйклий п., з-й при¬ 
чали-, пк причільний, ск причаль- [причаль-до- 
берега]; 
-йся/-ьій припалюваний. 
ПРИЧАСТНОСТЬ ок стосунок. 
ПРИЧАСТНЬІЙ зг привйнний /привйнен/, при- 
вйнник; п. к чему н1 вмбчений у що; бьіть -ьім 
ок прикладати /прикліс-/ рУку, моча- /вмочи-/ 
пальці. 

ПРИЧАЩАТЬ (за/причащіта, 6 даві- причістя; 
—й що /ж" хто/ причащі 0, зійнятий причістям; 
♦♦♦СЯ о. прийміте п., ітгі до п.; п. красотбй о. 
багатіти красою; ± ОТИОБІЦАТЬ/СЯ); 
-йся/-ьій запричащуваний, причісник, причащ- 
алець. 

ПРИЧЕМ (на початку мови) до того ж, ок і то 
[п. не тблько он і то не лишб він]; фР і, а, але, 
проте [сто дьір, п. каждая из них... сто дірбк, і 
кожна з них...]; п. так /такіім ббразом/, что... 
аж, і то так, що... [топнул, п. т., ч. земля' задро- 
жіла гупнув аж /і то так, що/ землі задвигті¬ 
ла]; п. такій аж такий [маю лінь, аж таку, що 
все інше мучить]. 

ПРИЧЕСЬШАТЬ зачісувати /ви-, під-/; 
—й що їм" хто/ зачісує 0, звйклий з., р-й зачесй-, 
зачісувач, пх = %, © зачісуючи; -й под одйн гре- 
бешбк готовий зачесі- під одйн гребінець /під 
одйн шнур підвести/; 
-йся/-ьій зачісуваний; 
ПРИЧЕСАТЬСЯ підчесатися 0. 

ПРИЧИНА фР привід, зачіпка; на всі єсть п. 
дгіму без вогшб не буває; по той простій -не 
просто тому /через те/; бьіть /стать/ -ой спри¬ 
чиніте; без вйдимой -ньі хтбзна від чбго, з дбб- 
рого дйва; по неуважйтельньїм -ам без доста¬ 
тніх причйн; но уважйтельньїм -ам з повіж- 
них причйн. 

ПРИЧЙННО-СЛЕДСТВЕННЬШ: -ая связь 
зв’язбк причйн і ніслідків. 

ПРИЧИНЯТЬ завдавати, заподію-, чиніте, роб- 
й-, спричиняти/ся/; п. что призвбдити до чого; 
п. беспокбйство ок чини- клопоти; п. боль ко¬ 
му болі- кого; н. вред кому о” чингі- /б" у-/ зло, 
фР кргівди- кого; н. душівную боль /моральн- 
ьіе страдіния/ о. пектй мбзок /дУшу, серце/, 
завдаві- жалкі /сірцю ріни/, різа- без ножа, 
щипа- за серце, грйз- дУшу, роздирі- /края-, 
рва-, гнітгі-/ сйрце; п. мучіния /страда-/ о. за- 
лива- сала за шкуру, заганя- шпилькй під нігті, 
кусі- за серце, нівечи- /мучи-, точй-/ сйрце; п. 
неприятности чині- пргікрощі, роби- збитки, 
наступі- на мозолі, псува- кров, дошкуля-, с. 
жар на гблову сгіпа-; и. неудббетво завдава- 
морбки; п. убьітки завдава- збитків; п. увечье 
калічи-; п. хлбпотьі о" клопоті- /заклопбчува-/ 
гблову, облягі- /обсіді-/ клопотами, завдаві- 
клбпоту/-ів/; 
—й що /ж" хто/ завдай 0, звйклий з., з-й завді-, 
спричгінник, призвідець, фР з наступним [удір, 
-й надійне удір з н. падінням]; -й вред чему 
шкідник, шкідливий для чого; -й гбре /неприя¬ 
тности/ з-й насолгі- /нароби- лйха/; -й затруд- 
нения схйль- чингі- труднощі; -й поврежден- 
ие з-й пошкбди-; -й страда'ния з-й залі- сала за 
шкуру, -й убьітки з-й завді- збитків, збитків- 
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ий, утратний; -й ущерб чому з-й пошкбди- що, 
кривдний для кого; -й хлбпотьі клопітний; 
-ьій чинений, завдава-, заподію-, спричиню-; 
ПРИЧИНИТЬ: п. боль о. вразити (в) сбрце; п. 
вред зашкбди-; п. горе завда- лйха; н. зло не¬ 
гаразд вчини-; п. мнбго горя о. наниза- довгу 
нйзку лйха; п. непоправймьій вред підріза- 
під корінь; п. неприя'тность насоли-; п. обйду 
заподія- іфгівду; п. страдбния вразгі- серце; п. 
урбн чьему чему (своїм побутом) пересаді- ко¬ 
му що [-йл ли я у. вашему дивану? чи ж я -ів 
вам канапу?]; п. ущерб чему о. пощербгіти що; 
не п. вреда пальцем не зачепй-; -йло непри¬ 
я'тность вилізло боком; 
-вший 0; -й боль /неприя'тность/ кому дош¬ 
кульний для кого. 

ПРИЧИСЛЯТЬ прираховувати, прилічува- /за-/, 
додава-, причисля- /за-/, фР залуча-; п. себй к 
чему признаватися до чого [ппричисляют себя' 
к атому направленню признаються до цього 
напряму]; 
—й що /м“ хто/ залічує 0, зг-й зачислити, звгік- 
лий зачисля-, пк заліковий, зарахбвчий, ск залу¬ 
чи- [залучгі-до-ВИШу-комісія]; 
-йся/-ьій прираховуваний /за-/, прилічу- /за-/, 
зачислю- дода-, залучу-. 

ПРИЧИТАТЬ голосити, бідкатися [начать п. за- 
бідка- 0], фР бубоніти, (над кїим) лебеді-, по¬ 
биватися за ким; 
—й що їм" хто/ голосить 0, звгіклий г., зм-й заго- 
лосй-, о. з голосінням, ск голосгі- [голосгі-над- 
небіжчиком]. 

ПРИЧИТАТЬСЯ належати/ся/, припадати/ся,/; 
-йся що належить 0, пк належний, признане- до 
сплати; -я по договбру договбре-, пк договір- 
нйй; -щееся належність. 

ПРИЧМОКИВАНИЕ фР пргіцмок [причмоки- 
вая з пргіцмоком]. 

ІІРИЧМОКИВАТЬ поцмакувати /при-/, цмака-; 
—й що Ли" хто/ цмака 0, звйкпий прицмокувати, 
р-й прицмакнути, цмакало, ок цмокгій. 

ГІРИЧУДЛИВЬІЙ о" витреббнькуватий; самим 
-ьім ббразом якнайхимерніше. 
ПРИЧУДЬІ ок вйбрики, (Теміди) гримаси; с 

-ами химеристий. 
ПРИШВАРТОВМВАТЬ > ШВАРТОВАТЬ. 
ПРИШЕЛЕЦ ок забіга, прихбдько, прййда /за-/, 
новак, з. пришляк, з" приплентач, о. варяг. 

ПРИШЕСТВИЕ: вторбе п. нове пришестя [до 
-бго -ия до новбго пришестя]. 

ПРИШИВАТЬ; ПРИШИБИТЬ ок причмелгіти, 
з. приснопй-. 

ПРИШИВАТЬ пришивбти, шгі-, (справу) тулгі-; 
-й що /м“ хто/ пришива, мастак п., з-й пришй-, 
пк = %, ск пришйй- [пришйй-кобилі-хвіст] + 
шьющий; -й заплати латальник; 

-йся/-мй шйтий, пришиваний, тУле-, пк приши- 
внгій; 
ПРИШИТЬ: п. статью г. підвестгі під іфимі- 
нал; ± ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ. 

ПРИ ШПЙЛИВАТ Ь пришпйлювати, приколю-; 
—й що їм" хто/ пришпилює 0, звгіюшй /© с-и/ 
п., з-й пришпилй-, пк = %, ск приппшлй- [при- 
шпилй-квітку на груди]; 
-йся/-ьій пришпилюваний, прикблю-. 

ПРИШПОРИВАТЬ острбжити, шпига- /стиска-/ 
/острогами/; 
—й що їм" хто/ шпига (о.) +, зм-й шпигнути (о), 
звгіклий /с-и/ шпйга- (о.); ск стгісни-остро- 
гами- [стиснй-острогами коня]; 
-йся/-ьій стгісканий /шпйга-/ острогами, приш- 
пбрюва-. 

ПРИЩЕЛКИВАТЬ клацати, приклац/ува-, (язи¬ 
ком) прицмбку-, цмб[а]кати, ляска-, цбка-; 
—й що /мн. хто/ ~ує 0, звгіклий к., р-й клацну-, 
пискун, цмокало, цмоктій, и* = %, © клацаючи; 
-йся/-ьій лясканий, прицмбкува-, прикладу-, 
придушу-, пршцйку-, пристуку-. 

ПРИЩЕМЛЯТЬ прищгікувати, прищіплю-, рк 
пршцбмлю-, и. утискб-; 
—й що їм" хто/ прищикує 0, звйклий п., р-й при- 
щемй-, пк рк ігрищЄмливий, прщцгікли- + %; 
ПРИЩЕМИТЬ прищемити, прищемну- /при¬ 
щикну-/0; 
-йся/-ьій прищйкуваний, прищіплю-, прищем¬ 
лю-, придушу-, утйску-, пк ок прищемнгій. 

ПРИІЦЕПЛЙТЬ щепйги, прищі[Є]плюва-; 
-й 1. прививающий, 2. (білизну) що прищеп¬ 
лює, пк = %, ск прищепгі- [прищепй-дітям люб- 
бв до рідного краю], © прищеплюючи; 
-йся/-ьій 1. прививаеммй, 2. прищеплюваний. 

ПРИЩУРИВАТЬ щулити, прищулюва-, примру¬ 
жу-; мружити; 
—й що /мИ хто/ примружує 0, звгіклий п., р-й 
примружи-, пк примружливий, ск примруж- 
[примруж-очі від сбнця]; 
-йся/-ьій примружуваний, прищулю-, пршшб- 
щу-; -я пк примружливий, прижмуркуватий; 
ПРИЩУРИТЬ (очі) прискалити 0. 

прик5т пргіхисток, д. зогріт-, (схимника) скит, 
(сиріт) г. захист, сиротгінець; р‘ -та пк притул- 
ковий [дЄти -та -ові діти]. 

ПРИЮТИТЬ дк прихистгіти, ндк прихищати; 
ПРИЮТЙТЬСЯ дР ок приткнутися, фР пригости¬ 
ти, прихилгі- голову [нЄгдє п. нема де г. п.]; 
-вший/ся/ 0; -я влаштбваний, приміще-, при- 
хище-. 

ПРИЙТИЕ (їжі) спожиття. 
ПРИЙТНО: мне бчень п. (робити) г. У почу¬ 
ваюсь до приємного обов’язку; бчень мне н. 
дуже менб тішить; 
ПРИЯТНЬШ: -ого аппетйта! хліб та сіль!, г. 
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смачного! 
ПРОБАВЛЯТЬСЯ (чим) пробуватися /пере-/, 
фР задовольни-, обхбд/и-; 
-йся що /мС хто/ ~иться 0, с-и о., з-й обійти-. 

ПРОБАЛТЬІВАТЬ (рідке) сколочувати /пере-/; 
(секрет) виляпу-, виббвку-; 
—й 1. що їм" хто/ сколочує 0, звиклий с., зай¬ 
нятий сколоченням, пк = %, 2. що /ж" хто/ ви¬ 
бовкує +, з-й пробрехатися; 
-йся/-аемьш 1. проббвтуваний, переколбчу-, 2. 
виббвку-, вика-зу-, виляпу-; -я = -ающий2; 
ПРОБОЛТАТЬ(СЯ) пробрехатися, зг проязгі- 
чи-, виляпати, зг вгіязичи- 

ПРОБАНИВАТЬ (гармату) протирйти; 
—й = протирающий. 

ПРОБЕГАТЬ пробігати /пере- (час) з-/; 
—й що їм* хто/ перебігй 0, звгіклий /© с-и/ п., з- 
й пробіг-, бігун, пк мимобіжний, с* пробіжгі- 
[пробіжй-рекордну-відцаль]; 
-шй пробіганий. 

ПРОБЕЛ о. біла пляма. 
ПРОБИВАТЬ пробивати /(час) ви-/, (дорогу) 
проклада-, торува-, /криком юрбу/ розкргікува-; 
п. брешь в чем пролбмлю- що; 
—й що /ж" хто/ пробива 0, звгіклий /с-и/ п., з-й 
проби-, для пробиття, зайнятий -ям, проббєць, 
пробивач, пробійник, пк пробійний, пробив-, 
пробивущий + %, ск пробйй- [пробйй-дорогу в 
лк5ди]; 
ПРОБЙТЬ (- дзигар) бамкнути, пробамка- 0; п. 
брешь в стене просади- стінку; 
ПРОБИВАТЬСЯ (з боєм) ітгі проббєм, ^про¬ 
диратися, (- сивину) проглядіти, витикатися, (в 
люди) вибивй-, (- вуса) сія-, засіві-; 0; 
-йся/-ьій пробиваний, проліму-, провілю-, тор- 
б-, прокліданий, пк пробивний; -я зм-й /настів- 
ле-/ пробйтися, (- траву) прокльбвува-; -я в ліб- 
ди націлений вйби- в люди, пробйй-дорогу в 
лкіди; 
ПРОБЙТЬСЯ (куди) допхітися до чого (крізь 
що) промкну-; 0; 
-вший/ся/ 0. 

ПРОБИРАТЬ пробиріти /пере-/, (до кісток) про¬ 
ймі-, пронгізува-, (грядку) прополю-, проріджу-, 
(місце) очищіти, звільни-, (словами) вичгітува- 
кому, чисти- /на всі боки/, н° брі- [-іет страх 
бере страх]; п. до костій пропікі- до кістбк; 
-ает дрожь кого напіли дрижакй на; -іет д. за 
кого пройміє страх за; 
—й 1. що Імн хто/ пробирі 0, звиклий п., 3-Й про- 
брі-, пк пронизливий, гбстрий, /мороз/ шпарк¬ 
ій, пробирущий, гостропекучий, 2. отчитьіва- 
ющий, 3. пропальїв ающий + скпробергі- [про- 
берй-грядку сапбю]; 
-ьій 1. пронйзуваний, пробйр-, пройм-, 2. вичгі- 
тув-, виговбрюв-, 3. пропблюв-, проріджув-, пе¬ 

ребір-; 
ПРОБРАТЬ: п. кого (вичитати) проіхатися по 
кому; холодний пот -ал кого хблодом обняло. 
ПРОБИРАТИСЯ продіставітися, продирі-, (в 
юрбі) протбвплюва-, (куди) прослизіти, інфіль- 
труві- що; 
-йся що /м" хто/ продиріється 0, ©, ± --й; 
ПРОБРАТЬСЯ ф? дістатися, г. продісті-; б; 
-вший/ся/ 0; -я інфільтрінт, пк прослйзлий, ок 
продісті-. 

ПРОБКА (на шосе) рк загіта, тромб, зйтичка, о. 
ні-взйд-ні-вперед, ж. ні-тпру-ні-ну. 
ПРОБОВАТЬ пробувати, випрббува-, випробб- 
ву-, (діяти) силкувітися, сіка-, намагі-, пориві-, 
ф'р брі- [-вал ползтй на четверіньках -івся 
річки], (їжу) куштувіти, знімі- прббу, (звуки 
струн) перебирі- струни,; п. свой сіли в ли- 
тературе братися за перо; 
—й 1. що /м" хто/ пробує 0 + иснитивающий, 
2. що їм" хто/ куштує, звгіклий к., р-й покуш- 
туві-, 3. пьітающнйся + с" бергісь- [берйсь-до- 
діла молодь]; -й сйльї © прббуючи сіли; 
-йся/-ьій 1. випрббуваний, 2. куштб-; 
ИСПРОБОВАТЬ зробити пробу 0, (у житті) 
зазніти; и. всегб в жйзни наїстися всіх хлібів; 
-вший = испьітавший; 
ПЕРЕПРОБ ОВАТЬ: -вший вже обізнаний 
/спрактикбв-/0; 
ПО»»» фР пригубити, зробй- прббу; -буй догад¬ 
айся /пойми, разберй, угадій +1 ідгі знай; -буй 
докажи ідгі доведгі, спрббуй доведгі; -буй на¬ 
йді ідгі знайді; -буй тблько! Ану-ну!; 
-вший - испьітавншй, 0. 

ІІРОБОЙЧИК проббєць пробивйчка, прбтинка. 
ПРОБРЬІЗГИВАТЬ пробргізкувати, продзк5рку-' 
ПРОБУЖДАТЬ будгіти, збуджува-, У обуджі-; 

—й що /м" хто/ будить 0, звйклий о., р-й збудгі-, 
будгітель, (річ) будгільник, ск будгі- [будгімир], 
пк = %; 
ПРОБУДИТЬ: п. к жизнн ок урухбмити; 0; 
ПРОБУЖДАТЬСЯ прокідатися, будгі-; -іет- 
ся сознание спадіє полуда з очбй; 
-йся/-ьій буджений, збуджува- /про-, роз-,У о-/; 
ПРОБУДИТЬ/СЯ/: -вший/ся/ 0; -я збудже¬ 
ний /про-/; 
ПРОБУ ЖДЕШШЙ / обуджений; 0. 

ПРОБУРАВЛИВАТЬ > БУРАВИТЬ. 
ПРОБЩИК (хто бере проби) пробйр. 
ПРОВАЛ ок невдйча, неуспіх, фіяско, крах, (у 
горах) провілля. 

ПРОВАЛИВАІІИЕ (землі) запідення, западі-. 
ПРОВАЛИВАТЬ провйлювати /за-/, проломлю-, 

(на іспиті) зарізу-, запйрю-, (справу) доводити 
до крйху; 
—й що /м" хто/ завілює 0, звгіклий п. з-й прова¬ 
лі-, пк провйльний + %, ск провалі- [провалі- 
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дах-стихія], 
ПРОВАЛИТЬ (голову) просадити; 0; п. дЄло за¬ 
напасти- справу; 
♦♦♦СЯ (дах) обвалюватися, (лід) пролбмлюва-, 
(на іспиті) запарюва-, (крахувати) летіти шке¬ 
реберть; 
-йся/-ьій провалюваний /за-, об-/, проломлю-, 
зарізу-, зашірю-; -я пк провальнйй; -я сквозь зЄ- 
млю © зникаючи на очах; 
ПРОВАЛИТЬСЯ знгікнути, пропас-, поді¬ 
тися, крізь зЄмлю піти, (на іспиті) запаритись, 
сісти маком; с трбском п. ганебно запаритись; 
п. мне /провались я/ на ітом месте щоб я 
пропав, щоб я з цього місця не встав, хай мене 
вб’ють, бодйй мій слід запав; п. сквозь землю 
запастися під землю; как сквозь зЄмлю -йлся 
ок як у воду впав; -йсь я на зтом месте! хай пе- 
реді мнбю земля розступиться!; 
-вшийся провалений /за-, об-/, пролом-, 0; -я 
сквозь землю знйклий на очах. 
ПРОВАНИВАТЬСЯ; ПРОВОЩІТЬСЯ ок про- 
смерднути, просмердіти/ся,/; 
-вшийся просмЄрджений/за-/,просмерділий, 0. 

ПРОВАРИВАНИЕ дк проварення. 
ПРОВАРИВАТЬ проварювати, вари-; 

—й що їм" хто/ варить 0, звиклий п., р-й прова- 
ргі-, для варення, пк = %, ск провари- [проваргі- 
мед-від-зарази] + варящий; 
ПРОВАРИТЬ (трохи) підварити 0. 
-йся/-ьій вчений, провбрюва-; -я п" проварис- 
тий; 

ПРОВЕДЙНИЕ ок переведення, (свята +) відбу¬ 
тті; п. в жизнь втілення в життя; для п. рас- 
следования цд для розслідування. 

ПРОВЕДЬШАТЬ (кого) відвідувати /на-/, ок вча- 
щб- до, (- що) прочува-, пронюху-, дізнава-, до¬ 
відуватися, допгукува-, докбпува-; 
--й 1. що їм" хто/ вчаща б + посещающий, 2. 
що пронюхує 0, з-й дошукатися, пк = %, о. на 
вгівідках, ск дізнбй(ся/- [дізнай/ся/-правди = ж. 
рк слідчий] ± вьіведьівающий; 
ПРОВЕДАТЬ (кого) завітбти до кого; 0; 
-йся/-ьій 1. посещаемьш, 2. розвідуваний, ± 
вьіведьіваемьій. 

ПРОВЕРОЧНЬІЙ у. перевірний. 
ПРОВЕРТЬШАТЬ провірчувати, просвердлю-, 
прокручу- /(дільце) об-/; 
--Й що /м" хто/ прокручує 0, мастак п., з-й про¬ 
крути-, пк прокрутливий + %, ск прокрути- 
[прокрутгі-діла-шахрай]; 
-йся/-ьій провірчуваний, просвердлю-, прокри¬ 
чу- /об-/; -я пк прокрутнйй /об-/; 
ПРОВЕРНІТЬ: п. діло о" обкрутити діло /ді¬ 
льце/. 

ПРОВЕРЯТЬ перевіряти /ви-, з-/, контролюва-, 
роби- перевірку, (стан) обстежува-, (міцність) 

прббу- на зуб; 
—й що /м" хто/ перевіря 0, покликаний /поста- 
вле-/ перевірити, с-и перевіря-, зайнятий переві¬ 
ркою, контролер, перевірник, перевірянь-, пк ко- 
нтрбльний, перевірний + %; 
-йся/-ьій перевірюваний /ви-/, контрольб-, пк 
підконтрбльний, перевірний. 

ПРОВЕС от. звисання [стрелб -са стріла з.]. 
ПРОВЕТРИВАНИЕ ок вентиляція, фР прбдух 

[для -ия для -ху], дк провітрення. 
ПРОВЕТРИВАТЬ провітр/ювати, венгилювб-; 

—й що /м" хто/ ~ює 0, с-и п., з-й провітри-, про- 
вітрювач, (річ) вентилятор, для провітрення, за¬ 
йнятий -ям, пк вентиляційний + %; 
-йся/-ьій провітрюваний, вентильб-. 

ПРОВЙДЕНИЕ ок пророкування. 
ПРОВИДЕНИЕ о. невидима рукб; н. Ббжье про¬ 
мисел Ббжий; п. предначертало щастя хотіло. 

ПРОВЙДЕТЬ провйдіти, прорбчи-, пророкува-, 
передбача-, п° провадитися кому [он провйдел 
йому провйдилось]; 
—й що /м" хто/ провгідить 0, з-й п., провидець, 
пророк, пк провидливий, провйдчий, прорб-. 

ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ ок загумінковість. 
ГІРОВИНЦИАЛЬНЬІЙ загумінковий. 
ПРОВЙНДИЯ: в -ни на провінції. 
ПРОВИСАНИЕ ф. провисбн. 
ПРОВИСАТЬ прогинатися, провисати, п. випа- 
да- з поля збру, ± ВИСЕТЬ; 
—й що прогинається 0, прогнутий, пк провйсли- 
вий, к. провйслий, о. з прбгином, с" провйсни- 
[провгісни-конструкція]. 

ПРОВОДЙТЬ провбдити /пере-/, перепроваджу- 
ва- /(в дію) за-/, здійсню-, (час) перебувати /(свя¬ 
то, збори) від-/, (межу) клас-, (ревізію) роби-, 
(по реєстру) запйсу-; (зиму) справля- проводи 
зими[і]; н. время гуля-, забавлятися, Іде/ пропа¬ 
дати; прбздио п. в. сиді-, склівши руки, тиняти¬ 
ся без діла; п. время в балах балювати; п. все 
время днюва- й ночува-; п. в жизнь втілюва- 
/перевбди-/ в життя, (лінію) гну-; п. грань /гра- 
ницу/ клас- межу; п. грань мбжду чем розріз¬ 
на- що; н. медбвьій мЄсяц медува-; п. паралле- 
ли порівнюва-, роби- порівняння; н. параллбль 
к чему г. нав’язува- до чого; н. по счетбм запгіс- 
у- на рахунки; п. расследование розслід(ж^у-; 
--Й 1. що /м“ хто/ перевбдить б, звйклий п., з-й 
/р-й/ перевестй, зайнятий перевбдом, провід¬ 
ник, повожатий, поводйр, пк провідний, /канал/ 
пропускній, (досліди, виміри +) зайнятий чим, 
2. обманьївающий; -й в жизнь з-й перевестй 
/втілй-/ в життя; -й собрание поклгіканий вЄстй 
зббри; 
-йся/-имьій 1. перевбджуваний /про-/, прова¬ 
джу- /запро-/, здійсню-, 2. обманьїваемьій; 
ПРОВЕСТИ (день) перебути б, (обдурити) ок 



ПРОВОДКА 405 ПРОГНОЗЙРОВАТЬ 

об’їха-, обійти; п. весну г. звеснуві-; нужно п. 
грань треба розрізни-; весело п. время дббре 
забавитися, весело погуляти; Вьі приятно -де- 
те время Вам приємно пройде час; не -дйшь! 
нема дурних!; 
-бдший 0;_ 
ПРОВЕДЕННЬІЙ проведений /пере-/, перепр- 
овадже- /за-/, здійсне-, зашіса-, (день) перебит¬ 
ий /від-/. 

ПРОВОДКА (рахунків) запис [п. по счетйм з. на 
рахунки]. 

ПРОВОДНОЙ (зв’язок) дротовий. 
ПРОВОЖАНИЕ проводи /ми/. 
ІІРОВОЖАТЬ проводжати, проводи-, випрово- 
даса-, випровйджува- /від-/, фР виряджі-; п. гла- 
зйми кого проводжа- очима; 
—й що їм” хто/ проводжа 0, с-и п., з-й провести, 
супровідник, проводжйль- /рк -алець/, пк супро- 
відніій + %, о. на прбводах, «/‘проводжай- [про- 
воджай-публіка]; -не хто проводок^, з. прбвід; 
-йся/-ьій провбджуваний, випроваджу- /від-/, 
вирйджу-. 

ПРОВОЗ ок перевіз. 
ПРОВОЗВЕЩАТЬ проріка/ти, проголбшува-, 
провіща-.У3 возвіща-, вісти-, г. призвіща-; 
—й що /м" хто/ ~а 0, звиклий п., /про/вісник, 
провістйгеяь /у воз-/, пк призвісливий, прйзвіс- 
ний, провісницький, У возвісти- [возвісти-цар- 
ську-вблю], ± возвещающий /нред-/; 
-йся/-ьій провіщуваний /воз-, приз-/, проголбш- 
ПРОВОЗВЕСГЙТЬ ок ознаймйти 0; ± ПРО- 
ВОЗГЛАСИТЬ; 
-вший 0. 

ПРОВОЗГЛАШАТЬ проголбшувати /о-/, голо¬ 
сі!-, г. проклямува-; 
—й що /мн хто/ голосить 0, с-и п., покликаний 
проголоси-, голосйтель, проголбшувач, ок голо- 
сій, знайте-всі-кликун, а. герольд, пк проклама¬ 
ційний, голосйль-, © усім-усім, ск голосгі- [го- 
лосй-пришестя-правди]; 
-йся/-ьій голбшений, проголбшува- /о-/, прок- 
лямб-; © знайте-всі, усім-усім; 
ПРОВОЗГЛАСЙТЬ (криком) прокричати; 0; 
ПРОВОЗІ'ЛАШЕННЬІЙ з" прокрйчаний 0. 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ок заповідання. 
ПРОВОЗИТЬ провозити /пере-/; 

—й що Із/ хто/ провбзить 0,: перевозящий; 
-йся/-ймьій провбжуваний, пк провізшій + пе- 
ревозимьіб. 

ПРОВОКАЦИОННЬІЙ ок провокатйвний, (- пи¬ 
тання) каверзний. 
ПРОВОЛАКИВАТЬ (зволікати) воловодити. 
ПРОВОЛОЧКА о" прогайка; без -ки /-чек/ без 
тяганини /зволікань/, не дбвго думавши, без до¬ 
вгих зйбігів. 
ПРОВОРАЧИВАТЬ > ПРОВЙРтаВАТЬ. 

ПРОВСЇРНО ок борзенько; 
ПРОВОРНИЙ ок поворотхгій, сквапний, уто- 
рбпний, г. побігущий 0. 

ПРОВОРСТВО ок сприт, спір, сквап, уторбп- 
ність. 

ПРОВОЦЙРОВАТЬ: ~й що їм" хто/ провок/ує, 
мастак -увати, з-й спровокувати, -атор, пк ~ац- 
ійний, провокатйв-, провокаторський; 
-йся/-ьій провокбваний. 

ПРОВЯЛИВАТЬ о* в’ялити, (димом) вудй-, про- 
дймлюва-; 
—й що Імн хто/ вудить 0, звиклий в., р-й про- 
дймити, зайнятий вУдженням, / в’ялйльний; 
-ЙСЯ/-БІЙ вуджений, в’яле-, продгімлюва-, пров’я-. 

ПРОГАДЬІВАТЬ прогр/авати, не ма- зйску, мар¬ 
но старатися /дк про-/; 
—й що /з/ хто/ ~ає 0, звйклий ♦, готовий ~а-, о. 
з -ашем, пк -авчий + %, ± проигрьівающий; 
-ьій програваний; 

ПРОГАЛИНА о. біла пляма, ± ПРОПУСК. 
ПРОГИБАтЬ(СЯ/ вгинати(ся/, гнути (ся/ вниз; 

—й що їм" хто/ вгина, с-и ♦, з-й прогну-, п" т. 
прогинйльний, ск прогнгі- [прогнгіміст]; 
ПРОГИНАТЬСЯ ф/ вгинатися, провисати; 
-йся/-ьій гнутий унгіз; -я що вгинається, з-й уг¬ 
инати- /угну-/, пк прогйнистий, провгісливий, гі° 
провислий, угнутий, о. з (виразним/ прогином. 

ПРОГЛАТЬШАТЬ: —й = глотающий, пк ковта¬ 
льний + %; -й пилюлю зм-й ковтнути пігулку; 
-йся/-ьій кбвтаний, прокбвтува-, проглйна-, лй- 
га-; трУдно -бій давшій; 
ПРОГЛОТЙТЬ: мблча п. пилюлю и. ж" пе- 
рекліпати; 
-вший 0; -й язьік © забувши язика в роті. 
ПРОГЛЯДЬІВАТЬ 1. проглядати /пере-/, прози- 
ра-, передивлятися /про-/, (здалеку) угадува-, 2. 
недоглядіти; 
—й 1. що /мИ хто/ прогляда 0, звиклий ♦, р-й 
прогляну-, пк прозирущий, + %, о. за перегляд¬ 
ом, 2. пк роззявкуватий + просматривающий2; 
-йся/-ьій 1. перегляданий /про-/; 2. недобачува-; 
ПРОГЛЯНУТЬ (звідки) вгізирнуга 0; 
ПРОГЛЯДЕТЬ ок проґівити 0; 
-вший 0, гава, роззява. 

ПРОГНИВАТЬ гнити, п. розкладатися, гі° зане¬ 
падати; 
—й прогнйваний, майже прогнйлий І всі -вший/, 
+ гниющий, разлагающийся; 
ПРОГНЙТЬ: -вший прогнйлий /зо-/, зотлі-, 
перетрух-, трухлявий, ок згангренізований 

ПРОГНОЗЙРОВАТЬ прогнозува-, передбача-; 
—й що Із/ хто/ прогнозує 0, прогнозйст, звгіюі- 
ий ♦, з-й передбйчи-, пк передбачливий, проввд-, 
для прогнозу, ск прогнозуй- [-й прибор прогно- 
зуй-прилад]; ± предсказьівающий; 
-бій прогнозбваний, передбачу- /зав-/; 
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ПРОГНОЗЙРОВАТЬСЯ г. заповідатися 0. 
ПРОГОВАРИВАТЬ промовляти, проговбрюва-; 

—й = произносящий; 
ПРОГОВОРЙТЬ (крізь зуби) процідити; п. 
скреж&цущим голосом проскреготати; 
♦♦♦СЯ проговорюватися, прохбплюва- (слбв- 
ом), проббвкувати, ок виляп/увати /роз-/; 
-йся що їм" хто/ ~ує 0, схгільний в., з-й вйляпа-, 
ляпало, ббвка-, о. хворий, як не виляла; 
ПРОГОВОРИТЬСЯ пробрехатися, виляпати 
/роз-/, о. вихопитись із словом; 
-вшийся 0. 
ПРОГОНЯТЬ гнати, зганя- /ви-, на-, про-, пере-/, 
прогони- /пере-, ви- +/; и. сон зганя- сон з очей; 
—й що їм" хто/ жене /наганя/ 0, звиклий ♦, з-й вгі- 
♦, гонитель, проганяйло /ви- +/; ± ВЬЕГОНЯТЬ; 
ПРОГНАТЬ витурити 0; 
-йся/-ьій гнаний, гоне-, вигбнюва-/про-, пере- 0/. 
ПРОГОРАТЬ згор/яги /пере-, про-/, п. не мї- ща¬ 
стя; 
-й що ~я б, покинутий з., залишений ~і-, р" пере- 
гбряний, п. невдаха, нещаслйвий, без успіху; 
ПРОГОРЕТЬ зазнати невдачі 0, збанкруті-, ро¬ 
зорилися, ожебрачи-, звестися на пси /нінащо/; 
-вший перегорілий /про-, з-/, п. збанкруті-, бан¬ 
крут, 0. 

ПРОГРАММА фР завданні, меті 
ПРОГРАММНРОВАТЬ програм/увати; 

—й що їм" хто/ ~ує, з-й за^, зайнятий програму¬ 
ванням, програміст, пк програмний + %; 
-йся/-ьій програмбваний, п" програмбвий. 
ПРОГРЕБАТЬ гребти, громади-, прогріба-; вес- 
лува-; 
—й що їм" хто/ гребе б, звиклий г., з-й /поклгі- 
ка-/ прогорнути, і. —*гребущий, пк = %; 
-ьій прогбртаний, прогріба-, громадже-, гребе-. 
ПРОГРЕВАТЬ зогрів/ати /на-, о-, про-/; 

—й що їм" хто/ ~а б, з-й прогріти, для прбіріву, 
зайнятий -ом, прогрівач /зо-, на-, о-/, п" прогрі- 
йливий, прогріваль- /зо-, на-, о-/; 
-йся/ньїй прогріваний /зо-, на-, о-/, пк прогрів- 
нйй /зо-, на-, о -/. 

ПРОГРЕССЙРОВАТЬ прогресувати, іти /(ію/с- 
тупа-/ вперед, не стоя- на місці, розвиватися, 
набирати сили /рбзмаху/, не зупинятися на до¬ 
сягнутому, удосконалюва-, розбудбвува-; 
—й що /м" хто/ прогресує б, схгільний ♦, щораз 
сильніший /актгівні-, інтенсгівні-, біль- +/, пк 
проґресгівний, нестрйм-, динаміч-, актив-, інтен- 
сгів-, ІсимптомІ серій-, /склероз/ агресгів-, неза- 
гальмбва-, 4? живучий, швидкгій, упбртий. 
ПРОГРИЗАТЬ прогриз/ати, гргіз-, проїда- /пер- 

е-/, протбчува-; 
—й що їм" хто/~аб, с-и ♦, з-й -Аги, + грьізущий; 
-ЙСЯ/-МЙ гргізений, ~а-, прогджув- б, протбчув-. 

ПРОГУЛИВАТЬ гуляти, прогуяюва-, водгі- на 

прбхід /г. прбгульку/; 
--й що їм" хто/ прогулює б, звгіклий п., р-й про- 
гуля-, прогульник, прогуляй, п" = %, ск прогу¬ 
ляй- [прогуляй-зарплату друг]; 
-ьій гуляний, прогулюва-, пкг. прогулькбвий; 
♦♦♦СЯ гул/яти, ф1 походжа-; б; 
-йся що їм" хто/ ~я б, розгуляний, звгіклий ♦, р-й 
по^, © г. прогулькбвець, н1 прогульник, о. на 
прбгульці, ± гуляющий. 

ПРОГУЛКА ф. прбмашка, г. прогульна, (коней) 
проводка; загорбдняя п. ♦ за місто. 

ПРОГУЛОЧНЬІЙ г. прогулькбвий. 
ПРОГУЛЬНЬІЙ (день) прогуляний. 
ПРОДАВАТЬ продавати, спрбду- /(все-все) ви-/, 

(віру) зраджу-; & допрбду-; п. с аукцио'на про- 
дава- з молотка /торгів/, г. ліцитува-; 
—й що їм" хто/ продає б, з-й продати, продав- 
ець [-й вбду п. водгі], гї = %, © продажний, 
зрадлгівий, ск продай- [продайдуша]; -й за не¬ 
дорого недорогий продавець, продай-дешево; 
-йся/-ьій продаваний, спрбду- /за-, ви-/, пк /річ/ 
продажний, с. з" бестселер-, о. на продаж; 
ПРОДАТЬ (кого) запрбдати, (що) ж/1 загна-; б; 
ПРОДАТЬСЯ запродатися, продати душу; б; 
-вшийся запрбданець, христопродав-, продаж¬ 
на шкура, 0. 

ГІР ОДА ВЛИВАТЬ продавл/ювати; 
—й що їм" хто/ ~ює, с-и ♦, з-й продавй-, для 
~ювання, пк = %; 
-йся/-ьгй продавлюваний. 

ПРОДАВЩЙЦА продавчгіня. 
ПРОДАЖА прбдаж, є" збут; обратная п. від^; 
предварительная п. переди; для -жи на ♦, до 
набуття. 
ПРОДАЛБЛИВАТЬ довбти, продбвб/ува-, довба-; 

—й що їм" хто/ ~ує б, продбвбувач, довбало, дов¬ 
бли, дбвбиш, пк довбучий + %, с" довбгі- [дов- 
бгідуб], ± долбящий; 
-йся/-ьій довбаний, продбвбува-. 

ПРОДВИГАТЬ просувати, руха-, пха- вперед, 
(справу) дава- хід чому, (важко) протиска-; 
—й що їм" хто/ просува б, звгіклий ♦, з-й да- хід, 
для просування, зайнятий -ям, промотор, п" = %; 
♦♦♦СЯ ступати далі б; п. вперед поступати на¬ 
перед; п. по службе дістава- підвгіщення /під- 
вгіщуватися /ви-, ростгі/ на службі; 
-ЙСЯ/-БГЙ просуваний, руха-, щораз блгіжчий до; 
-я по службе /сталої підвгігцуваний /ви-/ на слу¬ 
жбі; 
ПРОДВЙНУТЬСЯ: п. вперед (різко) зробггги 
ривбк; б; 
ПРОДВЙНУТЬІЙ (курс) шк поглгіблений, ус- 
клйдне-, підсгіле-, складніший; (- техніку) но¬ 
вітній, передовіші. 

ПРОДВИЖЕНИЕ (військ) рух, (у справі) пбст- 
уп, прогрес, (на службі) фР підвгіщення /г. вгі-/. 
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ПРОДЕВАТЬ (нитку) просиляти, проторга-, (ґу- 
мку в трико) прошмбргува-, просмйку-; 
—й що їм" хто/ просипі 0, звщслий /с-и/ ♦, п" = %; 
-йся/-ьш просмикуваний, просу-, прошмбргу-, 
просйляний, затіга-, проторга-; 
ПРОДЕТЬ (шворку в трико) просилити 0. 

ПРОДЙЛКИ ок коники. 
ПРОДЕЛЬШАТЬ проробляти /ви-/, робгі-, чини-, 
учиня-, (дослід) стави-; (фіглі) витіва-, витворі-; 
—й 1. що /лґ хто/ робить 0, (дослід +) зййнйтий 
чим, з-й зроби-, 2. що витіва 0, з-й утну-, витів¬ 
ник, збитбш-; 
ПРОДЕЛАТЬ (трюк) утнути 0; 
-йся/-ьій 1. роблений, чине-, прорбблюва-, про- 
бйва-, ставле-, 2. витіваний, витворю-, вироб¬ 
лю-, показу-. 
ПРОДЕРГИВАТЬ (нитку) проторгйти; 

--Й/-БІЙ = продевающий/-ьій; 
ПРОДЕРНУТЬ = ПРОДЕТЬ. 

ПРОДЛЕВАТЬ продбвж/увати, (час) протята-; 
—й що /мИ хто/ ~ує 0, схйльний ♦, р-й -и-, ~увач, 
пк = %; -й блаженство <? продбвж-дні-щастя; 
ПРОДЛИТЬ: п. жизнь подовжити вік; 0; 
-йся/-ьій продовжуваний, протіга-; 
ПРОДЛЙТЬ(СЯ/: -вншй/ся; 0. 

ПРОДОЛЖАТЬ продовжувати, не припині-, не 
кйда- /облиша-/, ок протята-, фР і далі + д° [п. 
копать і д. копі-]; п. говорить і далі каза- 
/провади-/ (своє); -ает бьіть какой і ділі який; 
—й що Імн хто/ продОвжує 0, продовжувач, зг-й 
продовжити, пк = %, © і ділі [-й пбиски і д. в 
пОшуках; -й учиться і д. вчиться /за книжкою/]; 
ПРОДОЛЖИТЬ о. підхопити естафету, (вік) 
протяглі 0; п. идтй і ділі йти; 
♦♦♦СЯ тривіти, тягнутися, відбуві- ділі 0, (- 
бесіду) точи- д., (- роботи) не припині-; будет 
п. до к. аж [дійствует ньіне и б. п. до... діє сьо¬ 
годні і аж до...]; 
-йся/-ьій продовжуваний, не притіню-; -я що 
триві, відбуваний без перерви, пк неспіінний, 
безперерв-, стілий, тіглий, /довго/ тягучий, с. 
безконечний, фР тривілий (ділі/, с" тривій-і-да- 
лі- [-я кризис т.-і-д.-іфйза], о. і дОсі не збіглий, 
і дОсі сущий, і дОсі на коні, і ділі на арені; 
ПРОДЙЛЖИТЬСЯ (на рік) розтягнутися на 0; 
-впгай(ся/ 0; -я несколько дней кількаденний; 
-я цілий день цілоден-. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ продовження, ндк продОвжув- 
а-, фР протяг; в п. ок (у/продовж; в п. зимьі че¬ 
рез зиму; в -не до'лгого времени г. дОвший час. 

ПРОДОЛЖЙТЕЛЬНО о. дОвгий час; 
ПРОДОЛЖЙТЕЛЬНЬІЙ (час) д0вгий-д0-; -ьіе 
аплодисмінтьі щедрі Оплески; -ьіе, долго не 
смолкіющне а. буря Оплесків. 

продувать продувіти, продимі-; 
—й 1. що їм", хто/ продимі 0, с-и ♦, з-й проду-. 

пк продувний + %, 2. (гроші) ф. з-й просадити, 
+ проигрьівающий1; 
ПРОДУТЬ продмухнути 0, (гроші) просади-; 
-йся/-ьій 1. продуваний, продиху-, провію-, п* 
продувнйй; 2. протрава-, р. просіджува-; 
ПРОДУКТИВНОСТЬ (праці) г. видійність. 
ПРОДУКТЬІ: молочньїе п. нібіл, з. дійливо. 
ПРОДУМЬІВАТЬ > ОБДУМЬШАТЬ; 
ПРОДУМАНО ок роздумано [не п. не ♦]. 

П Р ОДЬІРЯВЛ И В АТЬ дірявити, рк дірк/уві-, ре¬ 
шети-, прорешічува-; 
--й що /мн хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й про^, продірку- 
вач, пк діркувільний + %; 
ПРОДЬІРЙВИТЬ (череп) розчерешіти; 0; 
♦♦♦СЯ дірявіти, дірчіві-, решеті- 0; 
-йся/-ьій дірявлений, діркОва-, продірявлю-; 
ПРОДЬІРЯВИТЬСЯ продірявіти, зрешеті- 0; 
-вший(ся/ 0; -я зрешетілий, продірявлений, пк 
дірявий, дірчі-, діркуватий. 
ПРОЕДАТЬ; ПРОЕДЕННЬШ р. проіджений. 
ПРОЕЗД (до міста +) дОїзд; -да нет! їзди немі!, 
немі дорОги!. 

ПРОЕЗДНОЙ (документ) ок на прОїзд. 
ПРОЕЗЖАТЬ проїжджіти /пере-/, проїзд/гі- /пе¬ 
ре-/, їха- пОпри; 
—й що /м“ хто/ ~гіть 0, звщслий ♦, пройвдний 
/пере-/, проїжджічий, подорожній, їздець, подо- 
рожінин, проїжджі-, пк проїзчий, подорОжній, 
проїжджий /пере-/, проїжджічий, о. по дорОзі Гі- 
здіць/ пОпри, ск проїдь- [проідь-без-кввтка], ©; 
-йся/-ьій переїжджуваний /про-/, пк проїзний; 
ПРОЕХАТЬСЯ: п. на чей счет відвіжити сОли 
/підпусти- шпильку/ кому, згаді- „дОбрим” сло¬ 
вом кого; 
-вший(ся/ 0. 

ПРОЕЗЖИЙ я' подорОжній, подорожінин, про¬ 
їжджі-; -ая часть улицьі їздня. 

ПРОЕКТЙРОВАТЬ проект/увіти, укладі- про- 
ікт, дк спроектуві-, укліс- проікт; 
—й що /м" хто/ проектує 0, с-и ♦, покликаний 
укліс- ~, зійнятий -уванням, -увільник, ~інт, 
(річ) проіктор, пк проекцій- + %; 
-йсяА-ьій проектОва- /за^/. 

ПРОЕМ (дверей) протони, од прогін, ок прОруб. 
ПРОЖАрИВАІІИЕ дк прожірення, просміже-. 
ПРОЖАРИВ АТЬ сміжиги, просмажува- /ви-/; 

—й що їм* хто/ просміжує 0, + жарящий, пк = 
%, ск прошквір- [прошквір-до-кісток], ©; 
-йся/-мй сміжений, просміжува-, пропічува-. 

ПРОЖЕВЬІВАТЬ пережОв/увати /про-/, жуві-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, звгіюшй ♦, зм-й пережу- 
ві-, пк = %, ск пережуй- [пережуй-старі-брехні]; 
-йся/-ьій прожовуваний /пере-/. 

ПРОЖЕКТОР ок світломіт, сонцегрій, (куди) п. 
ключ до розуміння чого [це ♦ у млу правіку]. 

ПРОЖИВАТЬ (де) проживіти, жгі-, квартируві-. 
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мешка-, г. замбшкува- що [п. на чім /на участ- 
ке/ замешкува- що /ділянку/], (вік) вікува-; 
—й що /ж" хто/ живе /звик жити/ 0, жилбць, жит- 
ець, мешкай-, квартирант, проживбльник, г. за- 
мешкалий, о. на квартирі, ск прожгій- [прожгій- 
вік-у-гбрі] ©; нелегально -й нелеґбл, нелегаль¬ 
ний жилець +; 
-ьій (- витрати + де) прожйваний; 0; 
ПРОЖЙТЬ: и. век перевікувати; 0. 

ПРОЖИГАНИЕ дх пропйлення; п. жйзни про- 
цгіндрювання віку /життя/. 

ПРОЖИГАТЕЛЬІІИЦА: п. жйзни процйндрю- 
вачка життя. 

ГІРОЖЙГАТЬ пропалювати, прожйрюва-, пропі- 
ка-; п. жизнь марнува- /процйндрю-/ вік /життя/; 
—й 1. що Імн хто/ пропалює 0, с-и ♦, з-й пропа¬ 
ли-, для пропалювання, зайнятий -ям, пропалю- 
вач, пк - %, с* пропечй- [пропечйдуша], 2. що 
марнує 0, звйютй м., марнотратець /-ник/, пк 
марнотратний; -й жизнь марнотратець /процй- 
ндрювач/ життя, не-минай-корчма; 
-йся/-ьій 1. пропалюваний, просмалю-, прожа¬ 
рю-, пропечу-, 2. марн<5-, процйндрю-; 
ПРОЖЖЕИНЬІЙ © забісбваний 0. 
ПРОЖЙРИВАНИЕ дк просолення, с° прожйре-. 
ПРОЖЙРИВАТЬ просйл/ювати; 

—й що /м" хто/ ~ює, звиклий ♦, р-й просали-, 
для просалення, зайнятий -ям, ~ювач, пк~ %; 
-йся/-мй просолюваний. 
ПРОЖОРЛИВЬІЙ ок зажерливий. 
ПРОЗА: вкусйть -зу жйзни опрозОїтися. 
ПРОЗАИК повістяр. 
ПРОЗЕЛЕНЬ пОзелень. 
ПРОЗОРЛЙВО, -ВЬІЙ далекоглядно, -ний, & 
провгідливо, -вий, винозбро, -рий. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ п° прозоріш». 
ПРОЗРАЧНЬІЙ о" нескаламучений, ох крізькгій, 

(- воду) світловбдий; стать -ьім вйпрозоритись; 
ПРОЗРАЧНЕЕ: сделаться п. попрозбрі/ша/ти. 

ПРОЗРЕВАТЬ прозрівОти, (розумом) прозир/0-; 
—й 1. що /м" хто/ прозрівО, з-й прозріти, мОйже 
прозрілий, прозрівущий, 2. що /м“ хто/ прозира, 
звиклий -ти, прозирущий, ± ПРОЗОРЛИВЬШ; 
-ьій 1. прозрівайий, 2. прозираний; 
ПРОЗРЕТЬ (тьму) проглбдіти 0; -ел кто очі 
відкрйлись кому, 
-вший 1. більше не сліпгій, вже видабщий, 1 ./2. б 

ПРОЗИВАТЬ: ™й що прозивО, охбчий -ти; 
-йся/-ьій прозйваний; 
ПРОЗВАТЬ продражнйга 0, (влучним прізвись¬ 
ком) пришйги влучне прізвисько кому. 

ПРОЗЯБАНИЕ ох чевріння. 
ПРОЗЯБ/АТЬ 1. = ПРОРАСТАТЬ, 2. животіти, 
скні-, ростй як капуста на городі, нуди- світом, 
тер- дні, ок нікчемствува-, з. чеврі-, снйді- гри¬ 
бом; п. в нужде /ншцете/ годувО- злидні, загру- 

зО- у злйднях; н. в одинбчестве самоті-; -Оет о. 
жй- - не живб і ггіну- - не гйне; 
—й що !мн хто/ скніє 0, приречений животіти, о. 
забутийБбгом/ілюдьмй),гі° зачеврілий;сктрй- 
дні- (від терти/ [трй-дні-нероба], © животіючи; 
-й в одинбчестве осамотілий, пк сиротливий; 
~НУТЬ: -б ший змбрзлий/про-, пере-/, 0. 

ПРОЙГРЬЮАТЬ програвати /не ви-/, не мі- щі- 
стя /успіху/; (- вправи) грі- ще і ще; п. в чім 
кому поступатися чим кому; 

—й 1. що /мн хто/ програє 0, схгільний ♦, з-й про- 
садй-, невдаха, програвбць пх програв^щий + 
%, 2. що /лґ хто/ грає ше і ще, (річ) програвач, 
пх = %, для програвання; -й в чьім мнбнии © 
втрачаючи в чиїх очбх; 
-йся/-ьій 1./2. програваний; 
ПРОИГРАТЬ (гроші) ф. просадйти; 0. 

ПРОИГРЬІШ г. прбгра, прбграння, я' прбграна; 
бьггь в -ше прогр/ав)йги. 

ПРОИЗВОДЙТЕЛЬ (бик) відгвбрець. 
ПРОИЗВОДЙТЕЛЬНОСТЬ ох видатність, г ви- 
дайність. 

ГІРОИЗВОДЙТЕЛЬНЬІЙ фР ефектйвний. 
ПРОИЗВОДЙТЬ (роботи) виконувати, (зміни) 
здійсню-, відбуватися, (бучу) зчиняти, здійма-, 
творгі-, витвбрюва-, перевбди- [п. учет п. об¬ 
лік]; п. в офицбрьі /генера'льї/ г. вивйщува- до 
офіцера /генерала/; н. вьістрел сіріля-; п. /іглу- 
бо'кое) впечатление справля- враження, до-хб- 
ди- до серця /запада- в сбрце /душу//; п. гул сту¬ 
гоні-; п. жеребьевку жеребкува-, кйда- жереб¬ 
ок; п. затрать: витрачб-; п. изменения о. міня- 
декорації; п. на свет виплбджува-; н. неплохбе 
впечатление жґ покйзу- нічбго; п. обраббтку 
обробляти; п. оплбту платй-; п. осмбтр огляда-; 
п. платеж платй-; п. подсчет підрахбвува-, ро- 
бй- підрахунок; п. прием приймб-; п. проверну 
перевіря-; п. расследование розслідува-, з2 роз- 
сліджу-; н. ревйзию /рбзьіски/ ревізу- /розшу¬ 
ку-/; п. решйтельньїе изменения лама- лід; п. 
у плату = платить; п. учет = учитьівать; п. у- 
чйт векселбй дисконтува- векселі; п. зксперт- 
йзу робй- експертй-; п. зффект справля- ефект; 
--й 1. що ІлР хто/ рббить 0, ЗВИКЛИЙ ♦, 3-Й вгіко- 
на-, зайнятий виконанням чого, зайнятий чим, 
виконавець, 2. що виробл/я 0, с-и ~яти, з-й вйр- 
оби-, зайнятий вйробленням чого, виробнгік, 
продуцбнт, V? виготовлювач, пк продуктивний, 
виробнйчий + %, для вйроблення, ск -виробнйй 
[хлебопроизводящий хлібовиробний], де виро¬ 
бляють [цех, -й ши'ньї цех, де в. шйни], 3. що 
справля 0, звйклий -ти, з-й спрбви- /ефект +/, 4. 
що породжує 0, з-й породй-, порбджувач, спор- 
одйтель, (бугай) племіннйй, к" пліднйк, пх гене- 
ратгівний, 5. що творить 0, з-й створй-, творець, 
У’ сотворгітель, пк продуктйвний, с* -твір-, -твб- 
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рчий [плівкотвбрчий], 6. що вивищує 0, поклгі- 
каний вгівищи-, 7. що вивбдить, звиклий вивоД- 
и-; 8. що відбувається, відбиваний; -й в гене¬ 
рали зг-й вивищи- до генерала; -й впечатле- 
ние з-й справи- враження; -й вьічнсление об¬ 
числювач, зайнятий обчисленням; -й гул сту¬ 
гонливий; -й дозніние слідчий, зайнятий допи¬ 
том; -й на свет породгітель; -й обьіск = обьіс- 
кивающий; -й бпьітьі експериментатор, дослі¬ 
дник; -й ошеломляющее впечатліние з-й при- 
голбмши-; -й переворот в з-й здійсни- перево- 
ріт у; -й раббтм виконавець робіт, виконроб; -й 
раскбпки зайнятий розкопами; -й ревйзию ре¬ 
візор; -й ремонт ремонтник, зайнятий ремон¬ 
том; -й свой род схгільний вивОди- свій рід; -й 
сенсацию бучний, гучний, сенсацій-; -й фурор 
з-й вйклика- фурор; райони -щие и потребля- 
ю- райони, де виробляють і споживі-; 
-гімьій 1. роблений, чгіне-, викОнува-, здійсню-, 
2. продукО-, вирОблю-, ствОрю- /ви-/, 3. спричи¬ 
ню-, 4. порОджу-, 5. утвОрю-, творений, 6. під- 
вгіщува- /ви-/, 7. вивОджу-, пк пОхідний; 
ПРОИЗВЕСТЙ вйпродукувати 0; и. действие 
подія-; п. корректйвьі фР змісти- акценти; п. 
переполОх зчини- бучу; 
-відший б; 
НАПРО ИЗ В ОДгіТЬ ок напродукувати 0. 

ПРОИЗВОДНЬІЙ фР дочірній. 
ПРОИЗВОДСТВО (робіт) виконання, (судове) 
ю. судочинство, ок процесування, фР робОта 
[дело в -ве справа в -ті], ек продукція [п. и вос- 
производство п. і репродукція], Р розлив [со- 
вітского -ва совітського -ву]; п. по службе під- 
вгіщення на службі. 

ПРОИЗВОЛ ох самоправство, самодуре-, вседоз¬ 
воленість, с. гра без правил, невизнання жод¬ 
них меж, © мОре по коліна, рм безпридіп, (ди¬ 
ких сил) розгул; на п. судьбьі ок на поталу дОлі, 
(покинути) жґ на галай-балай. 

ПРОИЗВОЛЬНИЧАТЬ = САМОВОЛЬНИЧАТЬ. 

ПРОИЗВОЛЬНО ок як-хто-хбче; 
ПРОИЗВОЛЬНЬШ ох власновільний 0. 

ІЇРОИЗНОСЙТЬ вимовляти /про-/, (чітко) (вир¬ 
азно/ мОви-, проказува- )Р проріка- /ви-/; нев- 
ня'тио п. харамарка-, ковті- слова; п. в растя'- 
жку (слова) ціди-; п. вслух (молитву) відмов- 
ля-; п. речь п., виголОшува-; п. шепотом вшпе- 
пОчу-. шепотіти; 
—й 1. що ІмИ хто/ вимовля, схгільний ♦, з-й вгі- 
мови-, пк вимОвн[ч]ий, 2. що /лР хто/ промовля 
0, мастак -ти, з-й вгіголоси-; -й речь промОв- 
ець, ж' /-Овниця/; невнятно -й харамаркало; 
ПРОИЗНЕСТЙ / вгіректи /про-/ 0; не произ- 
несет кто не перейде чірез губу кому, не вгі- 
мовить хто; 
-йся/-гімьій 1. вимОвляний, (виразно/ мбвле-, 

проговОрюва-, ск -мОвний [тяжелО -я важкомО- 
вний], 2. виголошуваний, проказу-, казаний; 
легкі -я легшій на вимОву, легкомОвний; тру¬ 
дно -ьій важкомОвний, язиколОм-; -ьій шепо¬ 
том шйптаний. 

ПРОИЗРАСТАТЬ ростгі, прорості- /з-, ви-, по-/; 
обіільно п. © рясніти чим [в саду о. -ают грУ- 
ши сад -іє грушами]; 
—й 1. що вирості 0, з-й вирости, (де) подгібува- 
ний, 2. растущий. 

ПРОИСКИ ох підкопи, зібіги. 
ПРОИСТЕКАТЬ виникати, поставі-, випливі-; 
п. от /вслідтвие/ чего виникіти завдякгі чому; 
—й = возникающий из /от/ чего + пх вгіниклий 
з чого/чому. 

ПРОИСХОДЙТЬ відбувітися, дія-, чингі-, став- 
і-, робгі-, творгі-, кОї-, міти місце, (звідки) по- 
хОди-, весні рід, о. ростгі корінням з, започат¬ 
ковуватися; п. вследствие чего поставати від, 
виникі- завдякгі чому. 
—й 1. що діється 0, діяний, чгіне-, твОре-, кОє-, 
(під впливом) здійснюва-, відбу-, ох спостереж- 
у-, зафіксОву-, 2. возникающий, 3. що похбд- 
ить 0, гР рОдом, походженням [-Й из крестьян 
р. із селян]; -й в результіте викликаний в ні- 
слідок; -й с уменьшінием зафіксОва- із змен¬ 
шенням; -щее подія; всі -щее усі події; 
ПРОИЗОЙТЙ фР зайтгі [что -шло между ни¬ 
ми що зайшлО між нгіми?]; 0; 
-исшедший /-изошедший/ зафіксований 0, що 
мав місце, © мівши місце +. 

ПРО ИСХОЖДЕННЕ гРИ постанні, фР кОрінь 
[греческого -ия грецького кОреня]; звітнеє и. 
о. високорОдство; но -ию ок рОдом. 

ПРОИСШЙСТВИЕ подія, пригОда, ох окізія, фР 
істОрія, ф. придибОнція. 

ПРОК: не в прОк (річ) не в пОміч; какон п. в 
зтом? що це дає?; а что нроку? /и какой п.?/ 
то й що з того?, фР ніщо того?. 

ПРОКАЗЛИВЬШ©збитОпший, ох вигівкбвий. 
ПРОКАЗНИЧАТЬ пустувіти, дурі-, витіві-, ви¬ 
творі-, брОЇ-, фіглі стрОї-, ходгі- на головах, беш- 
кетуві-; 
—й що їм" хто/ витворі 0, звиклий ♦, пустун, ви- 
тівнгік, кіпос-, збитОш-, шгібе-, урвгітель, урвгі- 
голова, пх пустотлгівий, бешкетли-, кіпосний, 
збитОш-, бешкетувітий. 
ПРОКАЛИВАТЬ прожірювати, пропікі-, гарту- 
ві-, прогартбвува-; 
—й що ІлР хто/ прожірює 0, з-й прожірити, про- 
жірювач, пк прожірчий + %, для прожірення; 
-ЙСЯ/-ИЙ прожірюваний, пропічу-, гартО- 0. 

ПРОКАЛЬІВАТЬ проклювати, протикі-, прос- 
тромлюва-, пробиві-; 
—й що /мн хто/ ~ює 0, масгік ♦, з-й -0-, ~ювач, 
колій, пх прокбльчий + %, для -ювання, сх про- 
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коші- [проколгінога]; 
ПРОКОЛОТЬ проштрикнути, просадгі- 0; 
-йся/-ьій проколюваний, протику-, прострбмл- 
ю-, проби- 0, пк прокольний, пробивний. 

ПРОКАПЧИВАТЬ: ~й/ся/ = коптящий/ся/; 
ПРОКОПТИТЬСЯ о* прокіптявіти 0; 
-вшийся прокіптявілий, 0. 

ПРОКАРМЛИВАТЬ прогодбвувати /з-/, проха- 
рчбву-, годувати, харчувй-; 
—й/ся/ = кормящий/ся/; 
ПРОКОРМЙТЬ проживйти 0. 

ПРОКАТ: брать на п. зг випозичати. 
ПРОКАГ/КА/ (дія) вальцювання, п вальцьова-. 
ПРОКАТНЬІЙ т. вальцювальний; (за плату) г. 
випозичань-; п. пункт випозичальня. 

ПРОКАТЬІВАТЬ прокочувати, т. вальцюва-, 
(білизну +) прокачу-; 
—й 1. що їм" хто/ прокбчує 0, звиклий ♦, р-й про¬ 
коти-, 2. що прокачує 0, з-й прокача-, 3. = ва- 
льцующий + зайнятий прокаткою, прокатник, 
пк прокатний + %, для прокатки; 
ПРОКАТЙТЬ: п. на вороньїх забалотувати, 
не обра-, б"° провезти на воронйх; 
-йся/-ьій 1. прокочуваний, 2. прокачу-, 3. валь- 
цьб-, прокату-; 
ПРОКАТЙТЬСЯ (- гомін) розлягтися [-йлся 
гбмон -ігся гомін, -глась луна голосів]. 

ПРОКИСАТЬ кйснути, прокиса-, квасні-, прок¬ 
вашуватися; 
—й що квасніє 0, проквашуваний, залйше- квас- 
ніти, напівпрокйслий, щораз квасніший /кислі-/; 
ПРОКИС ПУТЬ сквасніти, проквасніти 0; 
-йсший проквашений, скваснілий, прокйс-, 0. 
ПРОКЛАДЬІВАТЬ прокладати /пере-/, (труби) 
клас-, укпада-, (шляхи) торува-, простяга-, про- 
мбщува-, мости-, п° протбрюва-, (проїзд) розчи- 
щй-, (курс) накреслює- + ПРО ЛАТАТЬ; 
--й що їм" хто/ кладе 0, мастак ♦, з-й проклас-, 
для торування, зайнятий -ям, прокладай /у-/, 
торувгільник, накреслювач, пк прокладний, про- 
кладущий + %, ± кладущий; 
-вавший 0; 
ПРОЛОЖЙТЬ (колію) протяглі; 0; п. дорогу 
промостй- шлях, п° змурува- гостйнець, (до се¬ 
рця) протопга- /протер-, р. простелгі-/ стежку; 
-вший 0; 
-йся/-ьій кладений, проклада- /у-/, простяга-, 
торбва-, промощу-, розчищу-, накреслю-, пк 
прокладнйй; 

ПРОКЛАМЙРОВАТЬ > ПРОВОЗГЛАШАТЬ. 
ПРОКЛЙИВАТЬ проклеювати, фР клеї-, ліпгі-; 

—й що їм" хто/ проклеює, мастак ♦, з-й прок- 
леї-, для проклейки, зайнятий -кою, проклеюв¬ 
ач, пк проклейчий + %; 
-йся/-нй проклеюваний, фР клеє-, ліпле-. 
ПРОКЛИНАТЬ клясти, виклинати /за-, про-/; 

—й що Імн хто/ клене 0, звгіклий ♦, готовий про- 
♦, виклинач, пк п° проклінний, о. з прокльона¬ 
ми /на уста:*/, ск кленй- [кленйцоля], © с-и ♦ 0; 
-йся/-ьій прбклятий, пк прокля-, /три/кля-. 

ПРОКЛЯТИЕ з6 проклятьбй. 
ПРОКЛЯТО: будь онб п.! вік би його не бачити!; 
ПРОКЛЯТИЙ з. яропудний, яропудовий, яро- 
пудів, яропужий. 

ПРОКОЛ рк прбштрик. 
ПРОКОНОПАЧИВАТЬ прошпарбв/увати, шпа- 
рува-, прошпакльбвува-, шпаклюва-; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0 + конопатящий; 
-йся/-ьій шпарований, прошпарбву- 0. 

ПРОКРАДЬІВАТЬСЯ прокрадатися, пролазити, 
проліза-, (куди) інфільтрувй- що; 
-йся що /ж" хто/ пролазить 0, звиклий ♦, з-й про¬ 
лізти, пролаза, інфільтрант, пк пролазливий; 
ПРОКРАСТЬСЯ продістатися 0; 
-вшийся пролізлий, інфільтрат, 0. 

ПРОКРУЧИВАТЬ > ПРОВЕРТЬІВАТЬ; 
ПРОКРУЧИВАТЬСЯ: -йся прокручуваний, 
пк прокрутливий, прокрутний. 

ПРОКУРИВАНИЕ дк прокурення. 
ПРОКУРИВАТЬ прок^р/ювати, продгімлю-; 

—й що /ж" хто/ ~ює 0, мастак ♦, з-й прокури-, 
для прокурення, зайнятий -ям, ~ювач, пк = %; 
-йся/-ьій прокурюваний, продгімлю-. 

ПРОКУ СЬІВ АТЬ прокуш/увати, проклею-; 
—й що /ж" хто/ ~ує, с-и ♦, р-й прокусгі-, ~увач; 
-йся/-ьій прокушуваний. 

ПРОЛАГАТЬ: п. себй дорбгу пробивати собі 
дорогу, пробиватися; 
—й = прокладьівающий; -й себе путь грудню 
з-й пробитися грудгіма. 

ПРОЛАЗ к. лаз. 
ПРОЛАЗА проноза. 
ПРОЛАМЬІВАТЬ проламувати, проломлю-; 

—й що /ж" хто/ проламує 0, с-и ♦, з-й проломгі-, 
пролбмлювач, п" проломний, р' проломний + %; 
-йся/-ьш проламуваний /-бмлю-/, пк проломнгій. 
ПРОЛЕТАТЬ /- шлях) лежати, тягтгіся, простя¬ 
га-, простеля-, стелгі-, (- зморшки) виступати; 
-ла тень мбжду кем чорний кіт перебіг між; 
—й що лежить 0, простягнутий, простер-, про¬ 
стелений. 

ПРОЛЕЖЕНЬ відлОжина. 
ПРОЛИЗАТЬ: — й = прокрадьівающийся + пк 
пролазливий, пронбзуватий. 

ПРО ЛЕТ (сходів) марш /з двох колін/, (мосто¬ 
вий) перегін; полпролйта (сходів) коліно. 

ПРОЛЕТАРИЙ ж. пролітайло. 
ПРОЛЕТАТЬ пролітати, лгіну- [час как мину- 
та -ает годгіна за хвилину лине], /- час) леті-, 
схОди-, збіга-, /хутко/ мина-; 
—й що ~а0, звгіклий ♦, з-й пролеті-, пк лелОчий, 
перелітний, ІповзІ мимолет- /час! скоромину- 
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щий, О над головами, у леті, на кргілах, летівши; 
ПРОЛЕТІТЬ: -вший пролетілий, 0; -й как о- 
дна мйнута короткий як мить. 

ПРОЛИВАТЬ ягіти, розлива-, /(кров) про-/, фР 
точи-; п. кровь ок кривавитися; 
—й що /мн хто/ розлива 0, охочий ♦, з-й роз4, пк 
— %, ± льющий; -й кровь © кровопивець, пк 
кроволйвчий; -й кровь /слезьі/ = льющий к. 
/с./; -й свет з-й пролити світло; 
ПРОЛИТЬ: п. свет ок кинути світло; 0; 
-йся/-ьій проливаний /роз-, ви-/. 

ПРОЛИВНОЙ (дощ) зливний, злйва, хлюща. 
ПРОЛИФЕРЙРОВАТЬ проліфер/увати, множи¬ 
тися; 
—й що ~ує, с-и м., з-й розмнбжи-, пошйрюва- 
ний, пк ~атор-, ма скороплід-, б° паростковий. 
ПРОЛОМ ок вилам, пролбмина. 
ПРОЛОНГИРОВАТЬ продбвж/увати /рк віддав- 
ню-/ тбрмін; 
—й що /лР хто/ ~ує тфмін 0, зм-й прольонґува- 
ти, для прольонтації; 
-йся/-ьій прольонґбва-, продовжу-, віддавню-. 
ПРОМАЗЬІВАНИЕ дк промащеная. 
ПРОМАЗ ЬІВАТЬ промащ/увати, промазу-, мас¬ 
тити, маза-, (невміло) ква[е]ця-, п. дана- хука; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, мастак ♦, з-й промастй-, 
для ~ення, промащувач, г. квецькб, пк = %; 
-йся/-ьій мащений, маза-, промащува-, промаз-; 
ПРОМАЗАТЬ (довго) попомаза- 0; 
ПРОМАЗАННЬІЙ: п., /как/ дегтярной кисть- 
ю проква[е]цяний. 

ПРОМАЛЧИВАТЬ промбвчувати /пере-/, німу- 
ва-, мовча-, фР не згад/ува-; 
—й що /лР хто/ не ~ує 0, не с-и з., з-й промбв- 
ча-, і./пк —> молчащий, ск мовчи- [мовчгі-як- 
риба злбдій], © ні пари з уст; 
-ьій промбвчуваний, не згаду-. 

ПРОМАСЛИВАТЬ промащ/увати, (олією) олії-; 
—й що /мн хто/ ~уе, мастак о., з-й промасти-, ~ув- 
ач, мастильник, (річ) мастило, для олібння /про- 
маще-/, зайнятий -ям, пк = %; 
-йся/-мй промащуваний, проолію-, міщений 0. 

ПРОМАТЬІВАТЬ тринькати, цйндри-, процйнд- 
рюва-, розтргіньку-, гайну-, розкидатися грішми’ 
—й що /ми хто/ цйндрить 0, звгіклий т., р-й роз- 
тргінька-, марнотратець /-ник/, тринькало, розт¬ 
ринькувач, проциндрювач І ж1 -ка/, пк марнот¬ 
ратний, ск цйндри- [циндргі-молодість]; 
-йся/-ьій розтринькуваний, проциндрю-, гайнб-. 

ПРОМАХ (хиба) ляпсус, /пр/бгріх, недбгляд, ляп; 
не п. © не в тім’я битий, свого не впустить. 

ПРОМАХИВАТЬСЯ давати маху, хиби-, (зі 
зброї) ф. ітгі по молоко; 
-йся що дає маху 0, звйклий давати м. зР моло¬ 
ковоз, ± ОШИБАТЬСЯ; 
ПРОМАХНУТЬСЯ: -вшийся 0. 

ПРОМАЧИВАТЬ; ПРОМОЧИТЬ (горло /вин¬ 
ом/) покрошіти; п. гбрло закропи- гбрло /ду¬ 
шу/, розмочи- язгік(а/. 
ПРОМЕДЛЕНИЕ фР прогайка [без -ия без -ки]; 
п. смбрти подббно зволікання - це смерть; без 
-ия зараз же, в цю мить. 

ПРОМЕЖУТОК інтервал, фР прогалина, відти¬ 
нок [рйвньїє -тки врбмеии рівні -нки чйсу]; п. 
времени прбтяг часу; в -тках у прогалинах; в 
-тке ок проміжком. 

ПРОМЕЖУТОЧНЬІЙ ок проміжкбвий, (- стад¬ 
ію) серединний, о. на півдорбзі. 

ПРОМЕР ок ббмір, вимір. 
ПРОМЕРЯТЬ/—й: ИЗМЕРЯТЬ. 
ПРОМЕРЗАТЬ: --й/-ьій що промерза, напівпро- 
мерзлий, промерзаний, покинутий промерзати, 
скмерзни- [мерзнивухо], ©промерзаючи; 
ПРОМЕРЗНУТЬ: -зший промерзлий /пере-/, 0. 

ПРОМЙНКА (пішки) прбмашка. 
ПРОМОКАТЬ ЛЬНЬІИ: -ая бумйга бібула. 
ПРОМОКАТЬ промокати /з-, ви-, пере-/, (чим) 
просяка-, просочуватися; 
—й/промачиваеммй що перемока +, схильний 
♦, напівпромбклий, промочуваний 0, просбч-, 
пк мокнучий + %, щораз мокріший; не -й водо¬ 
стійкій, сухій на дощеві; 
-ьій (= —і/і) промочуваний /ви-, з-, пере-/; 
ПРОМОКНУТЬ: -бкший промбюшй /ви-, з-, 
пере-/; -й насквбзь /до костей, до нйтки/ про- 
мбклий /мокрий/ до рубця /нитки/. 
ПРОМОТОР проштбвхувач, штовхйч. 
ПРОМИВАТЬ перемивати /ви-, з-, об-, про-/, 
мй-; (греблю) прорива-; 
—й = моющий + для промивання, зайнятий -ям, 
промивальник, промивач, пк промивний + %; 
-йся/-ьій = моющийся + п" промивнгій. 

ПРОМИСЕЛ: на прбмьісльї на роздобутки. 
ПРОМИШЛЯТЬ /роздобувати, (чим) жй- з чо¬ 
го, промишля-; 
—й що /м“ хто/ роздобувй 0, звиклий ♦, роздо- 
будько, кн промисловець, пк зайнятий чим. 

ПРОНЗАТЬ прошив/ати, протинй-, протика-, 
прострбмлюва-, пронйзу-, фР штрикйти, шпига-; 
—й 1. що ІлР хто/ 0, мастак ♦, з-й пропій-, ко¬ 
лій, © умить протявши, 2. = пронизьівающий; 
ПРОНЗЙТЬ протяти, шпирну- 0, о. проріза- 
блгіскавкою; 
-вший 0; -й взгля'дом © проплівши очйма; -й 
сердце протявши серце, п. дошкульніш, враз- 
лйвий, серцезворушний; 
-йся/-ьій 1. простромлюваний, пронйзу-, проко¬ 
лю-, проппрйку-, прошй-, 2. пронизьіваемьій. 

ПРОНЗИТЕЛЬНЬІЙ (зір) ок гостроколкічий, 
(крик) відчайдушний, дйкий, проразливий, г. 
разлй-, ск роздергі-душу-крик. 

ПРОНИЗЬІВАТЬ (просочувати) просякати, (мо- 
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розом +) прошивгі- (наскрізь! [п. до костей п. 
до кісток], (світлом) просява-, просотува-, п. 
проходи- червоною нгіткою чбрез що /у чому/; 
п. лучами /світом/ просява-; 
—й що проюізує 0, з-й прошити, пк пронизлив¬ 
ий, пронйк-, пронизуватий, І.'морозІ шпаркий, 
ІвітерІ п° нижучий, /біль/ шорсткий + % + 
ПР ОНЗИТЕЛЬНЬІЙ, © пронизуючи. 
-йся/-ьій пронйзуватй, проплів-, пройм-, (чим) 
наскрізь який [-я/-ьій сьїростью н. сиргій]; 
ПРОНЙЗАННЬІЙ ок занизаний, (чим) наскр¬ 
ізь який [п. лбжью н. брехливий], ІсвітломІ 
просбтаний, І сонцем! просбнче-. 

ПРОНИКАНИЕ (зором) прбзирк. 
ПРОНИКАТЬ (крізь що) просмикуватися,), 

(про,!діставатися, (- світло) просбчува-, сочгі-,р" 
просягати /за-/, прорингі-, ф. влази-, (углиб) сяга- 
вглиб, заглгіблюватися /у-/, (куди) добувгі-, до- 
бирй- /про-/, інфільтрувати що, (- запах) прося- 
кгі- що, /холод/ напливгі-, /дим/ тиснутися; п. во 
что (шукати суть) осягати що; п. взбром ся¬ 
га- зором, прозирй-, пройма- /прошива-/ оком; 
п. в суть діставатися (до/ суті, докбпува- суті, 
осягати суть; п. мьіслью сяггі- думкою; 
--й/-ьій що /м" хто/ сяга 0, мастак ♦, з-й проми¬ 
ну- /(б/сягнути/, інфільтргінт, пк пронгікливий, 
промикальний, глибокосяж-, інфільтрацій-, /- 
радіяцію,рану +/ глибин-, залозистий /у-/,рк ся- 
гущий, ск -просяжнгій [легкопроникгіющий ле- 
гкопросяжнгій], -й вглубь глибин-; ± ПРОНИ- 
ЦАЕМЬШ; -й в сущность /тайньї/ з-й збагну¬ 
ти суть /таємнгіці/; 
ПРОНЙКНУТЬ (про/дістатися, добу-, проліз¬ 
ти 0, ф пролйну-, втеребитися, просота-, (крізь 
що) промкну-, (в душу) залізти; п. во что ок збаг¬ 
ну- що; п. взбром во что прогляну- /прозир¬ 
ну-, проглгіді-/ що; п. в тайники души заліз- в 
дУшу, 
-йкший залізлий /про-/, просяг-, втереблений, 
просбта-, проминутий, 0. 

ПРОНИКАТЬСЯ перейматися, (чим /- душу/) 
налива-, (ідеєю) г. пересякати; 
-йся що /м" хто/ переймається +, схильний ♦, го- 
тбвий перейня-, перейманий /про-/; 
ПРОНЙКНУТЬСЯ (чим) загорітися; п. мьіс¬ 
лью взяти /забргі-/ собі в голову, жґ пустйтися в 
думку [когдгі я -ся Отой мьіслью як пустгівся я 
в тую дУмку]; 
-йкшийся перейнятий /про-/, спбвнений чим. 

ПРОНИКНОВЕНИЕ проймання /пере-/, ок заг- 
лгібле-, просбчува-, ок занУре-, ф інфільтрація. 

ПРОНИКНОВЕННОСТЬ ок глибгішість. 
ПРОНИКНОВЕННЬШ ок серцезворушний /-У- 
шливий/, (- слова) променгістий, ф глибинний. 
ПРОНИМАТЬ пробирати, пройма- /ді-/, о. бргі- 
за печінкй, (- чуття) п° прошива-; п. радостью 

кого просвітлюва- дУшу кому; 
—й що пробира 0, звиклий ♦, з-й пробра-, пк 
проникливий, зворУшли-, дошкульний, проби- 
рущий, проймУший; 
-ьій пройманий, пробира-, прошива-. 

ПРОНИЦАЕМЬІЙ крізьюій, рк просяжнгій, к" 
прошкнгій, (зором) прозгіра-, прозірнгій, (світ¬ 
лом) прозбрий, рк прозирущий, ск -нестійкгій, 
-просяжнгій [газопроницгіемьій газонестійкгій, 
газопросяжнгій]; п. для чего з-й пропускати що, 
нездатний затргімувати що. 

ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ ок провгідливість. 
ПРОНИЦАТЕ ЛЬНЬІЙ пронгікливий, б3 провгід- 
ли-, (- око) видющий; сгімьій о. найвидющіший. 

ПРОНИЦАТЬ > ПРОНИКАТЬ. 
ПРОНОСИТ Ь пронбсити, (через що) нбстгі; 

—й що ІлС хто/ несе 0, с-и ♦, з- й пронестгі, (иро)- 
носій, пк проноснгій, © несучії, ± несущий; 
ПРОНОСЙТЬСЯ о. пролітати стрілбю /вітр¬ 
ом, як стріла, як мить/, (де) шуга-; 
-йся/-гімьій несений, пронбшува-; -я якгій шу¬ 
га 0, звиклий ш., р-й шугну-, швидкий, як мить 
/вітер, стрілгі/, нестргімний у леті, у нестргімно- 
му леті + пролетающий; -я вгіхрем п° шуга- 
стий; с шумом -я © в гуркітлгівому лбті; 
ПРОНЕСТИСЬ (- звук, хвилю) прокотишся, (- 
звук) прогуркотіти; 0. 
-есшийся к" пролгінулий, пролеті-, 0. 

ПРОНЬІРЛИВЬЕЙ ок пронбзистий. 
ПРОНЮХИВАТЬ пронюх/увати, вишпигбву-; 

--й що /мн хто/ ~ує 0, мастак ♦, з-й /р-й/ прошб- 
ха- + проведьівающий; 
ПРОНЮХАТЬ винишпорити 0. 

ПРОПАГАНДЙРОВА’ГЬ пропаг/ува-, проповід-; 
—й що /м" хто/ ~ує, с-и ♦, зайнятий пропаганд¬ 
ою чого, пропагандист, проповідник, пк = %; 
-йся/-мй пропагований, проповіду-. 

ПРОПАДАТЬ (за/пропадати, зникгі-, щеза-, ітгі 
за вітром; п. пбпусту лежа- без діла; пропадгі 
тм прбпадом! ев вік би тебе не бгічи-!; не -ет 
© дасть собі раду; 

—й що /м" хто/ пропадгі б, залропгіщуваний, при- 
рбче- на зникнення, вже мгійже знгіклий, напів- 
знгік-, зникбмий, пк запропгісливий, гі° пропа¬ 
щий, рк запропгі-, ± исчезающий; 
ПРОПАСТЬ запропастгітася 0, (за/пропасти, 
вигину-, ізслгізну-, о. уплистгі за водбю, поміж 
пгільдями пітгі, (як) у вбду впгіс-; п. нн за грош 
пропгіс- ні за цйпову дУшу; пропа'л кто загуло за 
ким; -ал, как швед под Полтгівой пропгів як ру¬ 
да мгіша /як собака в ярмарку/; -адгі онб прбпа¬ 
дом горгі воно сгінім вогнем /ясним полум’ям/; 
-вший запропгіщений, загубле-, зниклий, заггіб-, 
запропгі-, (за/пропгіщий, 0; без вести -й загуб¬ 
лений /пропгіщий/ безвісно, безвісний; -й ни за 
копейку заггіблий дурно; -вшее пропйжа. 
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ПРОПАДОМ: пропадй тьі /онй +/ п. о*1 добра б 
тобі Лм +/ не було; д! ПРОПАСТЬ. 

ПРОПАЖА (дія) запропащеная. 
ПРОПАЛЬІВАТЬ ок полоти, сапа-, шарув/а-, пра- 
шува-, проріджу-; 
--Й що /мн хто/ поле 0, мастак ♦, з-й про4, зай¬ 
нятий полоттям, полільник, сапапь-, шарувань-, 
пк полільний, сапаль-, ~аль- + %, о. на сапанні; 
-йся/-ьій полотий, сапаний, шарова-, прашб-, 
прополю-, просапу-, проріджу-. 

ПРОПАРИВ АНИЕ дР пропарення. 
ПРОПАРИВАТЬ пропарювати, пари-; 

—й що їм" хто/ пірить 0, звиклий ♦, зм-й пропар¬ 
ив для пропарення, зайнятий -ям, пропарювач, 
пропарник, пк паргільний, пропарюваль-; 
-йся/-ьій парений, пропарюва-. 

ПРОПАРКА рк пропарення. 
ПРОПАСТЬ (у космосі) чорна діра, фР поггібель, 
прбпад [-ти на них нет поггібелі /пропаду/ на 
них нема]; пошлб на п. пішло на прбпад. 

ПРОПЕВАТЬ; ПРОПЕТЬ (втратити голос) ви¬ 
співати. 

ІІРОПЕКАТЬ пропікати /я. до-/, пекти; 
—й 1. що /мИ хто/ пропіка, мастак ♦, р-й пропек¬ 
ти, пк= %, ± пекущий, 2. донимающий; 
-йся/-ьій 1. печений, пропечува-. 
ПРОПИВАТЬ пропив/ати, пропуск- крізь гбрло; 

—й що /мИ хто/ ~4 0, звщршй ♦, з-й проші- + 
пьющий; 
-йся/-ьій пропиваний. 

ПРОПЙСЬЮАТЬ пропйс/увати /за-, (ліки) при-/; 
(де) реєструва-; 
—й що /мн хто/ ~ує 0, з-й прописати, реєстра¬ 
тор, пк = %, ск реєструй- [реєструй-дівчина]; 
-йся/-ьій реєстрбваний, пропгісу- /за-, при-/, 
писаний, пк прописний. 

ПРОПИСКА ок реєстрація. 
ПРОПИТАНИЕ ок поживок, харч/ї), хліб-сіль, 
о. хліб насущний, з" прохарчівок. 

ПРОПЙТКА (речовина) т. просбчувач. 
ПРОПЙТЬІВАТЬ просбч/т/увати, насйчу-, про¬ 
сякати /з2 пере-/, (запахом) пропахчува-; 
—й що їм” хто/ просочує 0, звгіклий ♦, з-й про- 
сочй-, просбчувач, пР = %; 
♦♦♦СЯ зг пересякаги 0, (духом) перейматися; 
-йся/-ьш просбчуваний, промбчу-, насйчу-, на- 
пйхчу-; -я (духом) = проникающийся; 
ПРОПИТАТЬСЯ (димом) о" обдимітися; 0; 
-вший/ся,) 0; -я просбчений, насгі-, напах-, про- 
сбтаний, просякнутий /-клий/, (димом) обдимі-; 
ПРОПИПГАІШЬІЙ просбтаний 0. 

ІЇРОІШХИВАТЬ/СЯ) пропихати/ся,), проштбв- 
хувати/сяД пхати/ся); 
—й що їм” хто/ проштбвхує 0, с-и ♦, з-й проп- 
хй-, пк = % + пихающий; 
-йся/-ьій пханий, проштбвхува-; -я з-й /зм-й/ 

пропхатися. 
ПРОПЛИВАТЬ пропливати, (небом) пливтй; 

—Й/-БІЙ що проплива 0, звиклий ♦, з-й проплив¬ 
ти, (в небі) прошпіваний, ± пльївущий. 

ПРОПОВЙДМВАТЬ проповід/увати, /-віда-/; 
—й що їм” хто/ ~ує, мастак ♦, зайнятий пропов¬ 
іддю чого, проповідник, пк проповідливий + %; 
-йся/-ьій проповід/ув/аний. 

ПРОПОЙЦА мочгіморда. 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ (усіх розмірів) (? 
золотиш розтин; 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЬІЙ ок домірний. 
ПРОПОРЦИЯ не м. співвідношення. 
ПРОПУСК фР (пропускання) перепуск, (у тек¬ 
сті) прогалина. 

ПРОПУСКАТЕЛЬ т. пропускач /пере-/. 
ПРОПУСКАТЬ /про/пускати /пере-/, (стадію 
розвитку) /об,)мит-, (крізь що) переганя-; п. 
мймо ушей слуха- чбрез верх, в однб вухо впу- 
ска-, у друге випуска-, з" пуска- повз вуха; 
—й що їм” хто/ пропуска 0, зайнятий пропус¬ 
ком, р-й пропустити, пропускнгік, пк пропуск- 
нйй, пропускіль-, пропускбвий, перегінний, для 
пропуску /перегбну/, ск пропустй- [непропустй- 
воду-матеріял]; никогб не -й що нікбго не про¬ 
пустить; -й мймо ушЯй 3-Й не зверта- уваги, не- 
уваж-; -й сквозь пальцьі недбалий, звщс- пу- 
ска- крізь пальці; ничегб не -й всевидящий; 
ПРОПУСТЙТЬ: п. без виймання збути неува¬ 
гою; б. 
ПРОПУСКАТЬСЯ (в оповіді) проминатися; 0; 
-йся/-ьій обминаний /по-, про-/, перегбнен-, пк 
пропускний /пере-/, ж" обмйнатий /по-, про-/; 

ПРОПУСКНИК (санітарний) окґ прожарка. 
ПРОПУСКНОЙ ок перепускнйй. 
ПРОРАБАТЬІВАНИЕ ок опрацьбвування, дк о- 
працьбва-. 

ПРОРАБАТЬІВАТЬ проробляти, (тему) г. сту- 
діюва-, опрацьбву-; 
—й що їм” хто/ студіїбє 0, зайнятий опрацьб- 
ванням, покликаний опрацювати, ск проробгі-, 
студйбй- [студікій-латину учень]; 
-йся/-ьій студійбваний, опрацьбву-. 

ПРОРАБОТКА (творчости) студіювання, (те¬ 
ми) ок опрацюва-, опрацьбва-. 
ПРОРАБОТЧИК інструктор, ф. розжбвувач. 
ПРОРАСТАТЬ проростати, (із землі) кільчити- 
ся, прокльбвува-; 
—й що пророста 0, с-и ♦, майже прорбслий, 
прокльбвуваний, у стадії проростання /кіпьче-/, 
с* прорости- [проростйтрава]; 
ПРОРАСТЙ: -бсший прорбслий, 0. 

ПРОРАЩИВАТЬ пророщувати, рослі-; 
—й що пророщує, с-и ♦, з-й прорости-, проро- 
щувач, для прорбщення, зайнятий -ям, пк = %; 
-йся/-ьій пророщуваний. 
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ПРОРЕЖИВАНИЕ дк прорідження. 
ПРОРЕЖИВАТЬ прорідж/увати, пропблю-, (ліс) 
прорубу-; 
~й що /м" хто/ ~ує, С-И ♦, 3-Й прорідй-, для -ен- 
ня, зайнятий -ям, ~увач, прорідько, пк прорідку- 
ватий + %, ск прорідь- [прорідь-ідеї-в-голові]; 
-ЙСЯ/-МЙ проріджуваний. 

ПРОРЕЗАТЬ прорізувати, проріза-, різа-, проти- 
на- (пилкою) пропйлюва-; 
—й що/м" хто/ прорізує 0, мастак ♦, з-й проріза-, 
прорізувач, прорізько, проріжчик, пк проріжчий 
+ %, ± режущий; 
-йся/'Ьій прорізуваний, різа-, готовий проріза¬ 
тися, звиклий прорізуватися, пк прорізний. 
ПРОРЕЗЙНЕННЬІЙ к. гумований. 
ПРОРЕЗЙНИВАТЬ к. ґум/увати; 

—й що їм" хто/ ~ує 0, звиклий ♦, з-й про4, для 
гумування, зЯйнЯтий -ям, гумувальник, пк= %; 
-йся/чьій гумований. 

ПРОРЕКАТЬ прорікати, пророкува-, віща-, віщ- 
ува-, провіща-, (зміни) передбача- /зав-/; каза- 
наперед, прогнозува-; 
—й/-ьій = предвещающий/-мьій. 

ПРОРЕХА (в сорочці для одягання) пазуха. 
ПРОРИЦАТЕЛЬ о" оракул. 
ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА ок провіщалка. 
ПРОРИЦАТЬ: —й = прорекающий. 
ПРОРОК ок провісник. 
ПРОРОЧЕСКИЙ ок провісницький, провісний; 
ПРОРОЧЕСТВО п° провість. 
ПРОРОЧИТЬ пророкувати, провиді-, каза- нап¬ 
еред; -или /- ило/ пророковано; 
—й = предвещающий. 

ПРОРУБАТЬ проруб/увати, руба-: 
—й що /мн хто/ ~ує 0, с-и ♦, зг-й проруба-, ру¬ 
бач, прор^був-, пк - %, ск прорубай- [прорубай- 
вікно-в-Еврбпу], ± рубящий; 
-йся/-ьій прорубуваний, руба-. 

ПРОРУБКА рк прбруб. 
ПРОРЬІВ пробій [идтй на п. іти пробоєм]. 
ПРОРЬЮАТЕЛЬ т. проривач. прокбпувач. 
ПРОРИВАТЬ проривати, (міх) продірявлюва-, 

(дамбу) розмива-, руйнувй-, (рів) викбпу-; 
—й 1. що їм" хто/ прорива 0, с-и ♦, з-й прорва-, 
проривнйк, руйнівник, пк прорйвчий, руйнівний 
+ %, ± рвущий, 2. що викопує 0, з-й вгікопати, 
пк проривний + %, ± роющий; 
ПРОРИВАТЬСЯ (- чуття) вибухати; 0; 
-йся/'Ьій 1. прориваний, продірявлю-, розмгі-, 
руйнб-, 2. викбпу- /про-/, 172. пк проривнйй; 
ПРОРВАТЬСЯ: -вшийся 1. прбрватий/-аний/, 
продірявле-, зруйнбва-; розмйтий, ви- 
-йся/-ймьій 1. перевбджуваний /про-/, прова¬ 
джу- /запро-/, здійсню-, 2. обманьїваемьій; 
ПРОРИТЬСЯ, ПРОКОПА-: -вшийся 2. про¬ 
ритий, прокбпаний. 

ПРОСАЛИВ А ТЬ > ПРОЖИРИВАТЬ. 
ПРОСАЛИВАТЬСЯ; ПРОСОЛЙТЬСЯ о" про¬ 
соліти. 

ПРОСАСНВАТЬСЯ просмбктуватися, проси- 
са-, п° просбчува-, просякати; 
-йся що просмбкгується, просмбктуваний, з-й 
просмоктатися. 

ПРОСАЧИВАНИЕ дк просбчення. 
ПРОСАЧИВАТЬСЯ просбчуватися, (- світло) 
прозирати, цідитися, пробива-, просбтува-, (як¬ 
ийсь час) насбчува-, сочгі-; п. /струнками/ про- 
дзкіркувати; 
-йся що просбчується 0, просбч[т]уваний /на-/, 
продзк5рку-, покинутий просбчуватися, п" інфі¬ 
льтраційний; 
ПРОСОЧЙТЬСЯ: -вшийся просочений /на-/, 
п. інфільтрова-, 0. 

ПРОСВЕЖАТЬСЯ, ПРОСВЕЖЙТЬСЯ о" про¬ 
віятися. 

ПРОСВЕРЛИВАТЬ прпсвбрдлювати, провірч- 
у-, прокручу-, свердлити; 
—й що їм” хто/ просвердлює 0, мастак ♦, з-й про¬ 
свердли-, сверляр, пк = %, ± сверлящий; 
-йся/-ьій свердлений, просвердлюва-, провір- 
чу-, прокручу- 

ПРОСВЕТ о" прбзир. 
ПРОСВЕТЙТЕЛЬ о" просвітянин. 
ПРОСВЕТЙТЕЛЬСКИЙ просвітянський. 
ІІРОС'ВЕТЛЕННЬІЙ (погляд) розпромінений. 
ПРОСВЕЧИВАНИЕ (чи є зброя) пересвітлення. 
ПРОСВЕЧИВАТЬ (кого) просвітлювати /пере-/; 
ПРОСВЕЧИВАТЬ/СД) просвічувати/ся/, прозб- 
ритися, (крізь що) світи-; 
—й1 що просвічує б, с-и п., просвічувач, пк = %; 
—іі1 (ся1) що світиться 0, призначений с., з-й за¬ 
світи-, пк просвітчастий, прозбр/ист/-, прозиру- 
щий + %; 
-йся1/-ьій1 просвічуваний, просвітлю-. 
ПРОСВЕЩАТЬ просвіщати, освіч/ува-, освідб- 
млюва-, п° просвітлЯ-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, мастак ♦, покликаний про¬ 
світи-, /пр/освітЯнин, просвітитель, просвітник, 
пк /пр/освітній, просвітницький, освідбмчий, 
Ф* правдонбсний + %; 
-йсяАьій /пр/освічуваний, освідбмлю-. 

ПРОСЙИВАНИЕ о" пересів. 
ПРОСЕИВАТЬ просівати /пере-/, прорешечува-; 

—й що їм" хто/ просіва 0, мастак ♦, з-й просія-, 
просіювач, сівач, пк = %, © просіваючи; 
-йся/-ьій просіваний, просію-, перерешбчу-, п" 
просіванний. 

ПРОСЙЖИВАТЬ висгідж/увати /за-, про-/; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, звгіклий ♦, р-й просиді-, 
ступ, сидак, п" сидЯчий, сидкгій; 
-мй висиджуваний /про-, за-/; 
ПРОСИДЕТЬ (довго) попосидіти; 
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-вший 0. 
ПРОСЙТЕЛЬ ок чоломбйгько. 
ПРОСИТЕЛЬННЙ: -мм тоном тоном прохача. 
ПРОСИТЬ просиш, проха-, (стало) випрбхува-, 
канючи-, цигани-, кланда-, (куди) запрбшува-, 
І (їсти) при-/, (милостиню) жебра-, (суд) зверта¬ 
тися з проханням до, клопоті- пбред, (за кого) 
клопоті-; проси ок пбпросом; п. не нужно кого 
до того торгу й пішки хто; п. подаяниє прос¬ 
тягати руку; п. прощення за что © вгібачи- 
що [-шу п. за мой вид -чте мій вигляд]; п. у ко¬ 
го совбта просгі- чиєї поради; покбрнейше п. 
уклінно проси- кого, проси- чиєї ласки; -шу 
любить и жіловать любіть і шануйте; -йте и 
обрящете просіть і дасться вам; 
—й 1. що /мн хто/ просить 0, звиклий ♦, з-й заі-, 
з проханням /на устах/, прохач, кпандало, каню¬ 
ка, пк прохальний, благаль-, 2. попрошайнича- 
ющий; -й извинения перепрбшувач, з „переп¬ 
рошую” на устах; -й о снисхождении © блага¬ 
ючи про милість; -й рукй прохач руки; 
ПРОСИТЬСЯ: п. в руки лізти в руки; 0; 
-йся що проситься, звиклий просити-; з-й по- 
про- + --й; 
-имьій прошений, проха-, випрбхува- /при-, за-/; 
ПОПРОСИТЬ: п. ввійти випросити; 0. 
ПРОСКАКИВАТЬ проскакувати, прострибу-, 

(на екрані) проліта- /як у калейдоскопі); 
—й що !мИ хто/ проскакує 0, р-й проскбчити, 
звиклий ♦, скакун, проскакувач, пк швидшій, як 
вітер + %, /на екраніІ калейдоскопічний; 
-ьій проскакуваний, простргібува-, проплгіга-. 

ПРОСКАЛЬЗЬІВАТЬ прослизати, прохоплюва¬ 
тися, (куди) продістава-, (звідки) проглядати; 
—й 1. що /м" хто/ прослиза 0, мастак ♦, з-й про¬ 
слизну-, пк ковзучий, 2. що прогляда 0, проска¬ 
куваний, прогляда-, © немі-немі й прогляне; 
ПРОСКОЛЬЗНУТЬ (нишком) пров’гонитись, 
прошмигнути, просмйкнутись, промкнутись; 
-вший прослгізлий, пров’кінений. 

ПРОСЛАВЛЙНИЕ ок прослава, величання, зве- 
лйчува-, вихваля-. 

ПРОСЛАВЛЯТЬ славити, прославля-, звелйчу- 
ва-, кади- тиміям /с° фіміам/ кому, вкривати сла¬ 
вою, г. величі-, н1 ославля- /ви-/; 
—й що /м" хто/ славить 0, мастак ♦, з-й про4, 
прославгітеяь, хвали-, хвалій, величальних, пк 
величальний, славослов-, панегіргіч- для кого; 
-й царя' царський хвалйтель; 
-йся/-ьій славлений, прославлюва- /у-/, звелгічу- 
ГІРОСДАВИТЬСЯ укрити себе славою; 0; п. 
чем зажй- сліви як хто-, 
-вшийся уславлений /про-/, укритий славою; -я 
свойм чем відбмий /славний/ своїм чим. 

ПРОСЛЕЖИВАТЬ стежити /вистбжува- /про-/ 
кого 0, (за ким) допильнову- /пильнувати/ кого; 

—й що їм" хто/ стежить кого 0, с-и ♦, з-й /по- 
клика-/ простбжи-, стежій, слідопит, пк стежо- 
вгій + %; 
ПРОСЛЙЖИВАТЬСЯ (- рису) прозирати 0; 
-йся/-ьій простежуваний /ви-/; -ьій дослідимий 
[недослідгімі дороги Ббжі]; 
ПРОСЛЕДЙТЬ пршшльнувіти 0, ок прислід- 
кува-; п. глазами за кем повбстгі очима за ким, 
простежи- очима кого. 

ПРОСЛУШАНИЕ ок вислухання. 
ПРОСЛУШИВАНИЕ ок прослухбвання /ви-/. 
ПРОСЛУШИВАТЬ переслухувати /ви-/, вислу- 
ха-, вислухбвува-, слуха-; 
—й що /м“ хто/ слуха 0, звиклий ♦, зм-й вгіслух- 
а-, для прослухування, зійнятий -ям, слухач, 
прослухув-, пк прослухбвий + %, т. вислухб-; 
-йся/-ьій слуханий, прослухува- /ви-, пере-/. 
ПРОСМАТРИВАТЬ 1. переглядати /про-/, пере¬ 
дивлятися, 2. не помічати, не зауважува-, недо- 
бача/-, г. перебчу-; 
—й 1. що /м" хто/ перегляді 0, звиклий ♦, з-й 
перегляну-, зійнятий переглядом, пк = %, 2. що 
недобачі, схильний ~ти, з-й недобічи-, пк неза- 
увіжливий, непостербжли-; 
♦♦♦СЯ прозрівітися 0, фУ проглядіти [вдалй 
-ается лес здалеку -іє ліс]; 
-йся/-ьій 1. перегляданий /про-/, прозйра-, пк 
прозірний, 2. недобічува-, не заувіжув-, пере¬ 
бчу-; -ьій 1. прогляднйй; 
ПРОСМОТРЕТЬ 1. переглянути 0; 2. недогле- 
ді- /нероз-, нероздивгітися /недо-/, не постерег¬ 
ти/, г. перебчи-. 

ПРОСбВЬШАТЬ просувіти; 
—й що /яС хто/ просуві 0, звиклий ♦, зм-й про¬ 
суну-, пк = %, ск просунь-[просуньнога], ©; 
-йся/-ьій просуваний. 

ПРОСПИРТбВЬІВАТЬ спирт/увіти, проспирт- 
бву-/за-/; 
—й що їм" хто/ ~Ує 0, мастік ♦, покликаний про4, 
зійнятий спиртувінням, пк = %; 
-йся/-ьій проспиртбвуваний /за-/. 

ПРОСПОРИВАТЬ переговорювати [її не перег¬ 
овориш], програві-, програві- парі /заклід/; 
—й що /м“ хто/ програй 0, нездітний перегово¬ 
риш кого; 
-вій переговорюваний, прогрйва-, з" проспорю-; 
ПРОСПОРИТЬ просперечітися, прозмагі- 0. 

ПРОСРОЧИВАТЬ о. пропуск/іти термін, (спла¬ 
ту) передівнюва-; 
—й що /мн хто/ ~і т. 0, звиклий ♦, нездітний 
вчісно сплати-, пк = %; 
-йся/-ьій передівнюваний, с° прострбчу-. 
ПРОСРОЧИТЬ: -вший, б; 
ПРОСРбЧЕИНЬІЙ (вексель) задівнений /пе¬ 
ре-/, г. вигаслий; 0. 

ПРОСРОЧКА рк передівнення. 
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ПРОСТАВЛЙТЬ впйсувати /за-/ куди\ п. число 
/дату/ датува-, стіви- /проставля-/ число /дату/; 
—й що /м" хто/ проставля 0, с-и п., зг-й прості- 
ви-, © проставляючи; 
-йся/-ьій вписуваний /за-/, датбва-. 
ПРОСТАИВАТЬ простоювати /г. пере-/; 

—й що /ж" хто/ простоює 0, зм-й попостояти, © 
простоюючи; 
ПРОСТОЯТЬ (довго) попостояти 0. 

ПРОСТІНОК гГ прбстінок. 
ПРОСТИЛАТЬ простеляти, простила-, стели-, 
ок простира-; 
—й що /м" хто/ стеле б, мастак с., з-й просте¬ 
лити /роз-/, пк = %, © простеляючи; 
ПРОСТИЛАТЬСЯ слітися 0; 
-йся/-ьій стелений, простблюва-, простила-; -я 
простертий. 

ПРОСТИРАТЬСЯ тягнутися, елі-, простяті-, 
простеля-, простира-, простбри-, розкрилюва-, 
залягати, фР сяга- до; п. вширь широчі-; 
-йся що сяга до, простертий, простягну-, прос¬ 
тягнений, розпростбре-, простеле-, (- рівнину) 
розлеглий, пк простяжнгій, © простягаючись; 
широкі -я широкополий; 
ПРОСТЕРЕТЬСЯ: -ершийся простбртий, роз- 
лбглий 0 —» простирающийся, 0. 
ПРОСТИТУТКА повія, кокбтка, продажна жін¬ 
ка, пашпбга, и. безпринщіпна осбба. 

ПРОСТО фР аж [п. зло бербт аж зло бере; и. 
ббльно аж щемно], (без мороки) з. сплбха; п. 
беді /комедия/ с кем чйста біді /комедія/ з; п. 
не віритея аж дгіво бері; п. смех сміх та й гбд- 
і; п. плакать хбчетея аж плач бері; 
ПРОСТІЙ (лист) звичійний, (душею) нехит¬ 
рий; 
ПРОСТЕЙШИЙ ок /простий-,) простісінький; 
ПРОСТО-ТАКИ аж [и.-т. прогибілись аж у- 
гиналися], просто аж [п.-т. скучно просто аж 
нудно]. 

ПРОСТОВАТЬІЙ з" дядькувітий. 
ПРОСТОДУШНИЙ прбст/одушніий, нехгітрий. 
ПРОСТОЛК)ДИН простолюдець, Р посполитий' 
ПРОСТОНАРОДНЕ Р чорний люд, чернь. 
ПРОСТОР п° шир, (птахам) воля, (для вияву я- 
костей) своббда, (для дії) поле, (степовий) без¬ 
межжя, просторище, широчінь, незмірінь; 
ПРОСТОРИ ділі, широти; безбрежньїе -рьі 
безбережжя, безмбж-; необозрймьіе -брьі нео- 
збри; степньїе -рьі степові ділі /ширбти/, сте¬ 
пові незмірінь. 

ПРОСТОРЕЧИЕ фР прості слові. 
ПРОСТбРНО о. хоч конем грай; 
ПРОСТОРНЬІЙ (одяг) бапахбнистий; 0. 

ПРОСТРАННОСТЬ (тексту) розвезистість. 
ПРОСТРАННЬІЙ (опис) ще докладний; слй пі¬ 
ком п. задовгий, розвезистий; 

ІІРОСТРАННЕЙШИЙ /пре^довж/еліезний. 
ПРОСТРАНСТВО (світове) ббшир, фР теритбр- 

ія, (під що) вільне місце; беспредільное п. 
безмежжя, безмір, незмірінь; 
ПРОСТРАНСТВА: необозрймьіе п. неозбри. 

ПРОСТУЖИВАТЬ застуджувати /про, г. пере-/, 
захолбджу-; 
—й 1. що /м“ хто/ застуджує 0, схильний ♦, з-й за¬ 
студа-, пк = %, 2. остужающий; 
-йся/-ьій 1. застуджуваний 0,2. остужаемьій. 

ПРОСТУПАТЬ (крізь що) проступ/ати /ви-/, про- 
зирі-, прогляді-, ліз-, вилізи-, ок прокльбвува- 
тися, прознічува-, прохбплюва-, (- воду) сочй-; 
п. наружу випиріти; 
—й що ~і 0, с-и ♦, щоріз видніший, пк поміт¬ 
ний, рк прозирущий, ± ВЬІРИСОВЬГОАТЬСЯ; 
ПРОСТУНЙТЬ (з-за хмар) о. вирізатися; 0. 
ПРОСТУПОК ок провйнність, /прб/гріх; мел- 
кие -пки підгрішки. 

ПРОСТИВ АТЬ стйгну-, простигі- /ви-/, прочах- 
І-, холону-, не зберігі- теплі, вихолоджуватися; 
—й що холоне 0, с-и ♦, прохолоджуваний /ви-/, 
напіввйхололий, нездітний берегти теплі; 
ПРОСТЬІТЬ вгіхолонути, прочіхну- 0, (- слід) 
вистигну-; 
-вший вйхололий /о-, про-/, простиг- /ви-/, вгі- 
холоджений, 0. 

ПРОСЧЕТ (дія) рахунок, (похибка) прбмашка; 
при внимітельном -те колй увіжно рахувіти. 

ПРОСЧЙТЬІВАТ Ь пфеліч/увати, перерахбву-; 
—й що ІлР хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й перелічи-, 
перелічувач, перерахбв-, пк перерахбвчий, <? пе¬ 
рерахуй- [переахуй-гріхи-своі-тяжезні] 
ПРОСЧИТАТЬ 1. прорахувати, 2. помилити¬ 
ся, г. перебчити; 
♦♦♦СЯ п. недорахбвувати, помилятися рахуві- 
вши; 
-йся 1. перелічуваний, перерахбву-, 2. що поми¬ 
ляється рахувівши 0, схйльний п. р., з-й поми¬ 
ли-р.; 
ПРОСЧИТАТЬ/СЯД -вший/ся/ Й. 

ПРОСИПАТЬ; ПРОСПАТЬ (часинку) вйспати. 
ПРОСИПАТЬСЯ: п. к жйзни брунькувіти; 

-йся що /мн хто/ прокидіється 0, збуджуваний 
/про-/, пробуркува-, вже не ебн-; -я к жизни пк 
(- велику рослинність) брунькувітий. 
ПРОСНУТЬСЯ: пблностью не п. ще не про- 
дбрти очей; 
-вшийся прокйнений, збудже-, пробурка-, д. 
проснутий, прокйну-, 0. 

ПРОСЬБА фР прбситься [п. сложить п. скліс- 
ти]; по чьей -бе на чиє прохіння. 
ПРОТАЛИНА (у кризі) прогілина, прблиз. 
ПРОТАЛКИВАТЬ пропихіти, проштбвхува-, 
протбвплюва-; 
—й що /м" хто/ пропихі 0, мастік ♦, з-й пропхі-. 
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пк = %, ск пропхай- [пропхай-між-натовп], ©; 
-йсяА-ьій пропйханий, проштбвхува-, протру- 
чу-, протбвплю-, ск пропхайсь- [пропхайсь-між- 
натовп]. 

ПРОТАПТЬІВАТЬ витбпт/увати /про-, у-/, то- 
рува-,топта-; 
—й що їм" хто/ ~ує +, звйюшй ♦, з-й /р-й/ прото- 
пта-, пк протбпчий. проторбвчий + %; 
-йся/-ьій протоптуваний /ви-/, уторбву-, торб-. 

ПРОТАСКИВАТЬ протягати, проволіка-, тягггі, 
волоктгі; п. мьісль гі° підсувати /про-/ думку; 
—й що /м" хто/ проволіка 0, с-и в., з-й проволо¬ 
кти + протягивающий; 
ПРОТАЩЙТЬ пропбрти, протарабани- 0; 
-йся/-ьій волбчений, проволочува-, проволіка-, 
пк протяжний, + протягиваемьій. 

ПРОТЕЖЙРОВАТЬ протегувати кому, опікува¬ 
тися ким; 
—й що /мн хто/ протегує 0, звиклий ♦, р-й заопі¬ 
куватися ким, опікун чий, пк опікунчий + %; 
-нй протегбваний, протеже ± ПОКРОВИТЕЛЬ- 
СТВОВАТЬ. 

ПРОТЕЗ (дерев'яний Іна ногу!) дерев’янка. 
ПРОТЕКАНИЕ (подій) р. розпбвиток. 
ІІРОТЕКАТЬ тектгі, протіка-, пливти, лину-, (- 
струмок) точитися, /час/ пропливати, не спиня¬ 
тися, /процес/ відбувй-, /недугу/ перебігати, фР 
іти [п. гладко і. гладко]; п., извивбясь (-річку) 
повиватися [-ает, и., речка повилася річка] 
(рос. тч =укр. м“); 
—й 1. що тече 0, протбчний, текучий, пливу-, 2. 
що мина 0, нездатний спиніітися, к" опливаний, 
п* (про/минущий, плгінний, несшін-, безупйн-, 
протбч-, ± текущий, 3. що перебий, © з пере¬ 
бігом; глбдко -й з безпечним перебігом; -й при 
каких услбвиях з яким перебігом. 
ПРОТЕКТОР опікун, захиснйк. 
ПРОТЕКЦИЯ фР рука [у нее там - п. вона має 
там руку], окР дах, ф. блат; иметь -ию мати 
(сильну/ руку; по -ии через протбкцію, за -ією, 
ф. по блату, ж" під дахом. 

ПРОТЕСТ (чий) о. крик душі. 
ПРОТЕСТОВАТЬ: —й що імн хто/ протестує 0, 
звиклий /зм-й/ протестувати, протестант, учасн¬ 
ик протестної акції, пк протестаційний, © з про¬ 
тестом на устах, протестуючи. 
ПРОГЕЧКА к. теча. 
ПРОТИВ фр пбред [злочин перед людством/; 
бьіть не п. бути не від того, щоб [Н. бнл не п. 
вьіпить Н. був не в. т., щ. вили-]. 

ПРОТЙВЕТЬ обридати /на-/; 
ОПРОТЙВЕТЬ о/сто/ггіднути, обрид- /на-, з-/, 
сприкрі-, зосоружі-, ста- осоружним, зосоружи- 
тися, увіри-, спргікри-, збриди- з чим [мне -ло 
что я збрйцився з чим], зоггіди-, г. обрядити; 
-вший збридлий, ОГІІД-, зосоружі-, сприкрі-, 

збриджений 0,0. 
ПРОТИВИТЬСЯ опиратися, чингіти опір, става- 
проти, огинатися, не скоря-, змага- з чим, о. ска¬ 
кати цапа; 
-йся що /мн хто/ опирається б, звиклий ♦, готб- 
вий /зм-й/ чингіти опір, огинайпо, змагун, гі: з. 
протйвний; 
ВОС»Ч чему ф. стати дибки проти чого; 
-вшийся 0. 

ПРОТИВНИК вброг, к“ антагоніст, опонбнт, не- 
визнавець, неприхильник; противника р‘ © 
ворожий [сйльї -ка -бжі сили]. 

ПРОТИВНИЙ недружній, вредний, пакос-; п. 
чему незгід- /супереч-/ з чим, з. протгів-; в -ом 
случае (а) як ні, колгі ж ні [сдай, в -ом случае 
- бегй здай, а як ні /коли ж ні/ - тікай]; доказа'- 
тельство от -ого дбказ від супротивного. 
ПРОТИВОБОРСТВОВАТЬ протисто/яти, кон- 
фронтува-, протиббрствува-; 
—й що /мн хто/ ~5ть 0, звиклий п., втягнутий у 
протиббрство, пк протиббрчий, супротивний, 
конфронтацій-. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ок опір. 
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ протистояти, став- 
и- бпір /спиці в колеса/, ± ПРЕПЯТСТВОВ АТЬ; 
—й що /яР хто/ протидіє 0, звгіклий ♦, готовий 
/наставлений/ протидія-, пк протиббрчий, фР не¬ 
сприятливий для, антагоністгічний, непримире- 
н-, р° протидії [-щая сила сгіла п.]; з" протиді¬ 
ючий; не -й кому сприятливий для кого; ± ме- 
шающий, препя'тству-, сопротивляющийся. 

ПРОТИВОЗАКОННЬІЙ ок протиправний. 
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЬІЙ: -ьге србдства про- 
тизаплідники. 

ПРОТИВОИЗНбСНЬІЙ прбти нгіщення /зносу/. 
ПРОТИВОЛЕЖАЩИЙ ок (су/протйвний. 
ПРОТИВООБЛЕДЕНЙТЕЛЬ протиобмерзач; 
ПРОТИВООБЛЕДЕНЙТЕЛЬНЬІЙ протиобм- 
ерзальний, рв прбти обмерзання. 

ПРОТИВООСКбЛ ОЧНЬІЙ протишрапнель-. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ю. розбіжні свідчення, 
м” гР" протипоказання. 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ: диаметрйльная п. 
о. небо і земля; в п. чему як контраст, контрас¬ 
туючи з чим. 

ПРОТИВОПОЛОЖНЬШ фР полярний; в -ую 
/обратную/ стброну гР навспак. 

ПРОТИВОПОСТАВЛЯТЬ протиставити; 
—й що /м" хто/ протиставить 0, ЗВЙКЛИЙ ♦, 3-Й 

протипостави-, (м’яз) протиставиш, для проти¬ 
ставлення, пк протиставний + %, ск протистав- 
[протистав-м’яз]; 
-йся/-ьій протиставлюваний; 
ПРОТИВОПОСТАВИТЬ: п. себя' г. протис¬ 
тавитись; 
-ймьій пк протиставний. 
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ПРОТИВОРЕЧИВЬІЙ ок розбіжний з чим, г. 
контроверсій-, п° супірний. 
ПРОТИВОРЕЧИЕ о" розбіжність із чим; в -чии 
ок в розладі; дух -ия дух /геній/ незгоди. 

ПРОТИВОРЕЧППТЬ /су/перечити говори- нас¬ 
торч, (не словам) іти врозріз із чим; 
—й що їм" хто/ суперечить 0, звиклий перечити, 
готбвий за-, пк суперечливий /-ний/, протгів-, 
розбіж- з чим, /цілком/ протилЄж-, г. контровер- 
сій-, 6 у конфлікті з, пР" всупереч; -й виводам 
розбіжний /всупереч/ з висновками; -й закону 
розбіж- із законом, ю. протизакбн- /не-/, фР всу¬ 
переч із законом; -й здрбвому смьіслу безглу¬ 
здий; -й чему всупереч з чим. 

ПРОТИВОСТОЯТЬ протистояти, о. ставі- /іти/ 
/нав/прбти, г. протиставитися; 
—й що ІмИ хто/ протистоїть 0, звиклий /з-й/ ♦, 
антагоніст, пк супротивний, антагоністйч-, про- 
тиббрчий, с. ворожий; -й чему фР спрямований 
/що йде/ проти чого. 

ПРОТИВОТАНКОВЬІЙ: -ое ружье протитанко¬ 
вий вріс. 

ПРОТИВ ОУТ’ОННЬІЙ протизлодійський, про- 
тикрадний, о* протипіратський; -ое устрбйство 
рк автостброж. 
ПРОТИРАТЬ: —й що ІмИ хто/ протира 0, звикл- 
ий -ти, з-й протЄр-, зайнятий протиранням, про¬ 
тиральник, протиріч, пк = %, ск протри- [про- 
тргі-рукава шісар], © протираючи; 
-йся/-ьій протираний. 

ПРОТИРКА (річ) протирачка. 
ПРОТИСКИВАТЬ/СЯ/ пропих/ати/ся/, протбв- 
плювати/ся/, протискувати/"ся); 
—й що /м" хто/ пропихі 0, звиклий -ТИ, 3-Й про- 
пхі-, пропихайло, пк = %, ск пропхнгі-; 
-йся/-ьійпротгіскуваний/-тбвшпов-,-пих-/ 0; 
ПРОТЙСНУТЬСЯ пропЄртися, прошйли-, г. 
перепха-; 
-вший/ся/ 0. 

ПРОТОКОЛЙРОВАТЬ: протокол/ювати; 
—й що їм" хто/ ~к5є, с-и ♦, р-й за», для -ювання, 
зайнятий -ям, ~іст, пк протокольний, © -юючи; 
-йся/-ьій протокольбваний. 

ПРОТОРЯТЬ (шлях) прокладати, тору/ва-; 
—й що /м" хто/ ~є 0, мастак ♦, з-й проклас-, для 
-вання, зайнятий -ям, -вальник, пк = %; 
-йся/-ьій торбваний, уторбвув-, проклад-; 
ПРОТОРЙТЬ: п. путь п. утоптати стежку, п. 
дорбгу проклісти шлях; 
ПРОТОРЕННЬІЙ ок протертий; п. путь фР 
битий шлях, о. утоптана стежка. 

ПРОТОТЙП г. первовзір. 
ПРОТРАВ ЛИВАТЬ труїти, протрУюва-; 

—й що їм” хто/ труїть 0, ЗВИКЛИЙ ♦, 3-Й про», для 
труєння, зайнятий -ям, протруювач, протруйник, 
пк протруйний, протруювали-; 

-йся/-ьій труєний, протруюваний. 
ПРОТРАЛИВАТЬ трблити, протрітова-; 

—й що їм" хто/ тралить 0, мастак », з-й прог¬ 
ріли-, для тралення, зайнятий -ям, тралер, тра- 
лювальник, п" трелювальний, к. траль-; 
-йся/-ьій тралений, протралюва-. 

ПРОТРЕЗВЛЙТЬ тверез/йти, итвережува- /про-/’ 
—й що їм" хто/ -ить 0, с-и », з-й про» /ви-/, вит- 
верЄжувач /про-/, пк витверезливий /про-/ + %; 
-йся/-ьій твережений, протверЄжува- /ви-/; 
ПРОТРЕЗВЙТЬСЯ, ПРОТВЕРЕЗІТЬ про¬ 
тверезіти, г. вшпумітися; 
-вший/ся/ 0; -я протверезілий /ви-/, вйшумі-. 

ПРОТУХАТЬ протухати /при-/, тухну-; 
—й що тухне 0, майже протухлий, © с-и т.; 
ПРОТУХНУТЬ просмердітися, просмЄрднути, 
затхнутися /при-/ 0; 
-ухший протухлий, просмЄрд/Х)-, 0. 

ПРОТЬПСАЛКА прбтичка, (для намистин) прб- 
низка, прбтин-, пробивач-, проббєць, прбнизок. 

ПРОТЬПСАТЬ протик/ати, прострбмлюва-, про- 
кблю-; 
—й що їм" хто/ -а 0, с-и », з-й проколб-, прост- 
рбмлювач, прокблюв-, /річі црбтичка, п" прост- 
рбмливий + %; 
-йся/-ьій простромлюваний /-кблюв-, -тйк-/; 
ПРОТКНУТЬ шпирнуги, проштрикну- 0. 

ПРОТЯГИВАНИЕ о* прбтяг. 
ПРОТЯГИВАТЬ (через що) тяг/ну/тгі, (ноги) ви¬ 
тята-; по одежке -вай нбжки знай своє стійло; 
—й що ІлҐ хто/ протята 0, звиклий -ти, з-й про¬ 
тяглі, зайнятий прбгягом, /про/тягач, пк тягу¬ 
чий, т. протягальний, протяжній + %, ск -тяж- 
ний, -тяг [-й лентьі стрічкотяжний, стрічко- 
тяг]; -й врбмя схильний тягтгі час; 
-йся/-ьій тяганий /про-, прос-, ви-, за-/, пк прос¬ 
тертий, простягну-, ІзвукІ протяжливий, протяг¬ 
лий, тягучий; -я простяжніій; -я на сбтни миль 
простертий на сбтні миль; 
ПРОТЯНУТЬ (день) перепхати; 0; 
-вший/ся/ Й; -я простертий, простягну-; 
ІІРОТЯЖЕННЬІЙ простягнутий 0; 
ПРОТЯНУТЬВЙ простягнутий чЄрез що, (тра¬ 
нспарант /через вулицю!) перечеплений. 

ПРОТЯЖ/ЕНИЕ, -ЕННОСТЬ ок прбстяж. 
ПРОТЯЖКА прбтяг. 
ПРОГНИВАТЬ; ПРОУЧЙТЬ о" нбсом потовк- 
тй, як кошеня. 
ПРОФИЛАКТЙЧЕСКИЙ запобігавчий, зарЯд-. 
ПРОФИЛЙРОВАТЬ профіп/ювати; 

—й що їм" хто/ ~ює, звііклий ♦, для -ювання, за¬ 
йнятий -ям, -ювальник, пк профільний + %; 
-йся/-ьій профільований. 

ПРОФИЛЬ вгігляд зббку; в п. збоку. 
ПРОФОРМА: для -мьі про /людське, чуж6) бко. 
ПРОХАЖИВАТЬСЯ прогулюватися, походжа- 
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ти; п. на чей счет підштрікува- кого, підпускі- 
шпйльку кому, кіда- камінці у чий город; 
-йся що їм" хто/ прогулюється 0, звйклий ♦, р-й 
прогулі-, г. прогулькбвець; -я на чей счет не 
від того, щоб підштрикнути кого, меткий кйда- 
камінці у чий город. 

ПРОХВ АТЬІВАТЬ: —й 1. пронимающий, 2. 
прокусив-, 3. (у пресі) протягне-. 

ГІР ОХЛАДЙТЕЛ Ь НЬІЙ: п. напйток /про/хо¬ 
лодний напій. 

ПРОХЛАДЦА ф*7 холодок [с -дцой з -кбм] 
ПРОХЛАЖДІїТЬ/СЯ/ ок студити (ся/, вихолб- 
джувати/ся/; 
—й що /мн хто/ студить 0, наставлений ♦, р-й ви¬ 
холоди-, пк прохолодний + %, ± охлаждающий; 
ПРОХЛАЖДАТЬСЯ п. роскошувати, раюва-, 
богува-, не братися і за холодну воду; 
-йся/-ьій 1. прохолоджуваний /ви-, о-/, студже-; 
-я 2. повільний, прокволистий, За. благоденст- 
вующий, Зб. бездельнича-. 

ПРОХОДИТЬ (повз) ітй, (вперед) ступа-, (відд¬ 
аль) долі-, (науки) вивча-, (час) збіга-, леті-, про- 
літа- /від-/, (крізь що) просбчуватися, пробива-, 
(наскрізь) пронизувати, (службу +) відбува-, 
(шахту) виробля-, (процес) перебіга-, відбувати¬ 
ся; п. без осложнбний ітй гладко; п. испьіта- 
ние складі- іспит, випробуватися; п. красной 
нйтью пронизувати /наскрізь/; п. мимо чего ми- 
на- що; п. школу /проверну +/ вишкблюватися 
/перевіря- +/; зто так не пройдет кому це так 
не минеться; 
—й 1. що їм" хто/ прохбдить 0, з-й пройти, навче¬ 
ний прохбди-, мимохбдець, подорбжній, подо¬ 
рожанин, пк прохідний /пере-/, перехбжий, про- 
ходжапий, мимойдучий, 2. що мині 0, пк мину¬ 
щий, плйнний, г. проминіть-, о. у вічному леті; 
-й испьітание /проверну, школу +/ випробу¬ 
ваний перевірю-, вшпкблю- +; -й красной нй¬ 
тью наскрізний, лейтмотйв-; -й мимо мимохб¬ 
дець, мимойдучий, мимобіж-; -й практику пра¬ 
ктикант; -й шахту © виробляючи шахту; -й з- 
тйп чего зм-й пройгй етап; 
-йся (предмет /у школіІ) програмний, для вгів- 
чення; 
-ймьій прохбджуваний /пере-/, пк прохіднйй; 
ПРОЙТИСЬ, продибати 0, /- час) ок зійти /збіг-/ 
/за водбю/; п. мнбго наук поповчитися; п., не 
переставай попойтгі; п. пешкбм пропішкува-; 
п. проверну временем п° перелеті- час; п. 
сквозь огонь н вбду /и медньїе трубьі/ ок про¬ 
йти Крим і Рим /крізь сито й рбше-/, бу- на коні 
й під конем, зна-, де ріки зимують; номер не 
-Єт немі дурнйх!, ф. знайшбв дурнбго /-ну/!; 
прошел слух пішлі чутка; 
-шедший/ся/ 0; -й /про/минулий, пройдений, 
(час) збіглий, відлеті-, перебутий; -я прогулю¬ 

ваний, © г. прогулькбвець; 
ПРОЙТИСЬ перейтись; п. по чьему адресу за 
жартувати /закпи-/ з кого; п. по вбздуху вгій- 
на повітря; 
ІІРОЙДЕННЬІЙ перейдений /про-/, (етап) ок 
перебутий [плодьі -ной науки плоди -тої на¬ 
уки], п. етап відрізаний етіп, відрізана скиба. 

ПРОХОЖДЕНИЕ (служби) відбувіння. 
ПРОХОЛАЖИВАТЬ/СЯ//-й/ся/ > ПРОХЛАЖ- 
ДАТЬ/СЯ/. 
ПРОХРОМЛЕНИЙ п6 загартбваний; насйче-. 
ПРОЦВЕТАНИЕ (природи) буйнощі, п° розмай. 
ПРОЦВЕТАТЬ процвітати, квітну-, цвісти, буя-, 
с. розквіті- шішним цвітом, о. дгіха- життям, /- 
життя) гараздуві-, о. литися медом (і молок¬ 
ом/, /- режим +/ бути на марші, и. мі- великі у- 
спіхи, іти вгору, /- край) текти молокбм і мед¬ 
ом, д. просперуві- + благоденствовать; 
—й 1. (квітучий) п° процвітіний, 2. що процвіті 
0, опроміне- Успіхом, пк всеУспіш-, (край) ме¬ 
донос-, хлібодай-, щасливий, рк процвітущий, о. 
у розквіті + преуспевающий; 
ПРОЦВЕСТЬ: процветший розквітлий, забуя- 

ПРОЦЕЖИВАТЬ -й > ЦЕДИТЬ. 
ПРОЦЕНТ: нбрма /размер/ -та г. відсоткова 
стопі; -тьі по вклідам відсотки на вклади. 

ПРОЦЕНТНИЙ: -ая ставка і відсоткова стопі. 
ПРОЦЕСС (розвитку) хід, плин, перебіг; судб- 
бньїй п. ок судбва розпріва; п. о расторжении 
брака процес про розлучення. 

ПРОЦЕССИЯ ок пбхід. 
ПРОЧІЙСЬШАТЬ прочіс/увати, чеса-, (ліс) збу¬ 
вайся небіжаних гостей; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, с-и ♦, покликаний про- 
чесі-, для прочісування, зайнятий -ям, пк - %; 
-йся/-мй прочісуваний, чесаний. 

ПРОЧЕТ прбчит. 
ПРОЧИЙ: и -ая и -ая і все такі інше; и -ее фР 
тощо; ко всему -ему попри все йнше; 
ПРОЧИЕ всі інші; при -их равньїх услбвиях 
за всіх інших рівних умбв, коли всі інші умб- 
ви рівні. 

ПРОЧИСТКА (гСв від лісу) з. прбтереб. 
ПРОЧИТЬІВАТЬ прочйгувати /пере-, ви-/, чит-; 

—й що /м" хто/ прочйгує, прочйтувач + чита- 
ющий; 
ПРОЧИТАТЬ (молитву І собі!) відмовити; & д. 
вчиті- п. нотіцию ок намйли- гблову; 
-вший 0; -й их їхній прочитаяьник. 
ПРОЧЙТЬШАТЬСЯ (на лиці) вичитуватися, /- 
думкуІ світі-. 

ПРОЧИТЬ (заміж) лідити, рихт/ува-, збирітися 
відда-; 
—й що /лґ хто/ ~ує 0, © рихтуючи. 
ПРОЧИЩАТЬ прочшціти, (не лише від лісу) 
протереблюва-; 
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—й що /м* хто/ прочшці 0, с-и ♦, зг-й прочйс- 
ти-, зайнятий чйсткою, прочшцувач, пх чиспі- 
льний + %; 
-йся/-ьій чищений, прочгіщува-. 

ПРОЧНО ок глгібоко [п. войтй г. закоренитися]; 
ПРОЧНЬІЙ ох надійний, /- пута) цупкий. 

ПРЙЧНОСТЬ о* надійність. 
ПРОЧНОСТНЬІЙ т. міцностівий. 
ПРОЧУВСТВЕННЬІЙ перечулений. 
ПРОЧУВСТВЕННОСТЬ перечуленість. 
ПРОЧЬ геть, ф. киш [п. отскіда! к. звідси!]. 
ПРОШЕСТВИЕ ф? сплин [по -ии лет після -ну 
літ]; по -ии фР з кінцем [по -ии года з к. року], 
г. по упливі. 

ПРОШИВАТЬ: —й 1. пробивающий, 2. проби- 
рающий; 
-йся/-ьій 1. пробиваний, проломлю-, провалю-, 
2. зворушу-, розчалю- + пробираемьій. 

ПРОШИВАТЬ прошивати, и. пронгізува-; 
—й що їм" хто/ прошиві, мастак ♦, зайнятий 
прошиттям, прошивальник, пк прошивний + %; 
-йся/-ьій прошиваний, шитий, ик прошившій. 

ПРОШЛОЕ колишність, перегорнута сторінка. 
ПРОШЛЕШ ох колишній, давній, п. вчораш-, (- 
вибори +) останній, фР той [в п. четвірг т. чет¬ 
вер, того четверга]; в -ом году торік; с -ого гб- 
да г. відторік; діло -ое діло давнє, гріх згідуват- 
и, що було, то було; -ого віка /столітня/ п° 
минуловічний. 

ПРОШЛЙПИТЬ дк проморгати, проґави-, про- 
хляпа- /хляпну-/ вухами; 
-вший роззява, гава, 0. 

ПРОШНУРбВЬЮАТЬ > ШНУРОВАТЬ. 
ПРОЩАТЬ прощати, вибача- /про-/, дарува-, ю. 

амнесту-, (гріхи) відпуска- кому, розгріша- кого; 
—й що їм" хто/ прощі 0, схйльний ♦, зг-й прости-, 
пк прощіпь-, з прощенням на устах /у сірці/; 
-ьій вибачуваний /про-/, дарб-, амнестб-, пк 
прощінний, пробачний, простимий; 
ПРОСПІТЬ: -йте великодушно вибачте з ла¬ 
ски своєї. 

ПРОЩАТЬСЯ ок розставатися, (з ким) говоргіти 
останнє прощай кому, проща- кого, (з чим) ста¬ 
ви- хрест на чому; 
-йся що їм" хто/ прощається 0, с-и прощатися, 
готбвий прости-, прощальних, пк прощальний, 
o. з прощанням на устах, ± прощаемьій; 
ПРОСПІТЬСЯ: п. с кем попроїдати кого; 
РАС»»». РАСПРОСТЙТЬСЯ (з ким) з" пока¬ 
зати ніс кому; р. с чем постави- хрест на чому; 
p. со всем ф. наплюві- на все; 
-ївшийся, -ившийся 0. 

ПРОЩЕ: п. всегб найпростіше; п. пареной ріп- 
ьі діло нехитре [зто п. п. р. це діло нехитре]. 

ПРОЩУПЬІВАТЬ промацувати, міца-; п. пбч- 
ву ох розвідува- Грунт, закиді- вудочку; 

—й що їм" хто/ проміцує, с-и », з-й проміца-, 
для проміцування, зійнйтий -ям, пх = %; -й пб- 
чву з-й розвіда- грунт, р-й закину- видочку; 
-йся/-ьій міцаний, проміцува-, розвіду-. 

ПРОЯВЛЯТЬ (нетерпець) викізувати, (чуття) 
засвідчу-, (фото) г. викликіти; п. бдительн- 
ость начувітися; п. безрассудную отвагу прб- 
ти рожні пірти, пір- на рожін; п. беспічн- 
ость к чему легковіжи- що; п. бестіктность 
згідува- мотузок у домі шйбеника; п. вьідерж- 
ку не панікуві-; п. гербйство гербйствува-; п. 
гуманность /гуманнеє отношение/ ф. мі- Ббг- 
а в животі; п. заббту о чем дбі- про що; п. изо- 
бретательность брітися на штуки; п. истинн- 
ьіе намірения покізувати роги; п. недально- 
видность не бічи- ділі від свбго носа; п. недо- 
вбльство іфутй- Ід" за-/ носом; п. нетерпіние 
викізува- нетерпіць; п. неуважіние к кому 
зневажі- кого; п. пблное безразлйчие /безза- 
ббтность, незаинтересбванн- +/ мало дума-; п. 
разббрчивость в вьіборе чего перебирі- чим; 
п. свободомьіслие іти проти течії; п. спосбб- 
ности к чему мі- хист до чого; п. чрезмірную 
поспішность хапітися як попівна зіміж; не п. 
самостоятельиости тримітися за мамину /жін¬ 
чину/ спіднйцю; 
—й що /м" хто/ виявля 0, звщший -ти, готбвий 
вияви-, виявник, засвідчувач; -й бдительность 
зм-й начувітися; -й вниміние увіжливий; -й 
вьідержку витриманий, холоднокрбв-; -й забб¬ 
ту (о ком) дбайлйвий /повен турббт про кого); -й 
интеріс к чему зацікавлений чим; -й склбнн- 
ость схгіль-; -й снисхождіние побліжливий; -й 
спосббности к чему здіб- /з ніхилом/до чого; -й 
тендінцию з тендінцією /настівленням/, що ви¬ 
явля тендінцію, настівлений; не -й акти'вно- 
сти ф. мов засвіта-; 
ПРОЯВИТЬ: п. заббту о чем заопікуватися 
чим; п. инициативу заініціювіти; п. интеріс к 
чему повернутися облйччям до чого, ухоші- за 
що; п. любопьітство /роз/ціківи-; п. нетерпі¬ 
ние знетерпелйви-; п. пблное непониміние 
впісти з ніба; п. себя з‘ пописітися; п. снисхо¬ 
ждіние вйявити добрість /поблажлив-/; п. со- 
чу'вствие пролгі- сльозу; 
♦♦♦СЯ виявлятися, ох розкриві-, об’явлі-, о. 
даві- взнаки, даві- зніти [зто -яется це -ється 
зніти], виступі- навірх, знахбди- /свій/ вйяв, 
виходи- на пбвірхню, (- плями) виступі-, фР за- 
хбди-, вже мі- місце, вже давітися взнаки, по¬ 
чинати виявля- [у множині між цгіми мбвами 
починіє в. /захбдить/ різниця]; -яется что о. 
прорізіються зубки чого; 
-йся/-мй виявлюваний, викізу-, засвідчу-, роз- 
іфй-, пх виявнгій, ф° /про-/; -я в движінии /в 
фбрме/ розкрйваний у русі /у фбрмі/; бурно -я 
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буйний; слабо -я млявий-на-прбяви; стихпйно 
-я стихійний; 
ПРОЯВЙТЬСЯ ок оприявнитися 0, (- хист) 
(заблиснути; 
-вший/ся) б; -я оприявнений 0, (хист) заблис¬ 
лий. 

ПРОЯСНЯТЬ виясняти /про-/, висвітлюва-, з’я- 
сбву-; 
—й що /м" хто/ вияснює 0, мастак з., з-й вйясни-, 
для вияснення, зайнятий -ям, вияснювач, з’ясб- 
ву-, висвітлю-, пк світлоносний + %; 
ПРОЯСНЙТЬ/СЯ/ (небо) п° розпрозбрити/ся^; 
ПРОЯСНЯТЬСЯ розгодинюватися, розпогб- 
джу-, ясніти, п° випрозбрюватися /роз-/, (- обли¬ 
ччя) розпромінюва-, и. ставати на свої місця; 
-йся/-ьій вияснюваний /про-/, розпрозбрю- /ви-/, 
з’ясбву-; -я щораз ясніший; 
ПРОЯСНЙТЬСЯ (- небо) вйясніти /за-/, роз- 
хмаритися, роз’ясші-, вгіпрозори-, ок вйвидніти 
/об-/, розсвітгітися; 
-вшийся що роз’яснився, вйяснілий /роз-, за-, 
про-/, розпогбджений, розпроміне-, розхмаре-, 
роз’ясне-, розпрозбре- /вгі-/, розсвітає-, пк пре¬ 
світлий. 

ПРУЖИНИТЬ пружинити; 
—й що пружинить, 3-Й ♦, пк пружнй[і]й, пру- 
жгістий, пружгінис-, пружинний. 

ПРУТ & прутйна; из прутьев прутянйй. 
ПРЬІГАТЬ стрибйти, скакі-, (перед ким) вистрй- 
бува-, ф? гбпка-; 
—й що /м" хто/ стриба 0, навчений ♦, р-й стриб¬ 
ну-, (по/стрибун (ець/, скакун, пк стрибучий, по- 
стрибущий, стрибкйй, сіриблйвий, легкий на 
скбки; -й во все стброньї цапуватий; 
ПРЬПНУТЬ: п. в разньїе стброньї розскбчи- 
тися; 0; вьіше пупа не -нешь п°глйбше пекла 
не провалишся. 

ПРЬІГУН & пострибайло, постриб^н(чик). 
ПРЬІЖОК ок скік, вйскік, г. вйскок, вгістриб, рм 
пбстриб [готовий к -ку готовий до -бу]; 
ПРЬІЖКЙ стрибання, скбки, пербскоки 0. 

ПРЬІСКАТЬ1 . пгірскати, 2. (кидатися бігти) по¬ 
рска-; п. сб смеху вибуха- сміхом, пйрска-; 
—й що /м" хто/ пбрска 0, порскз/чий; -й сб сме¬ 
ху нездатний стрймати сміху, © вйбухнувши 
сміхом, пйрснув- (сміхом,/; 
ПРЬІСНУТЬ 1. (- звук) ок бргінькнути, 2. порс¬ 
ну-, дремену-. 
ПРЬІТКИЙ жґ доскбцький; прьіток как чере- 
пбха швидкгій як черепаха. 

ПРЬГГЬ: во всю п. навзаводи, ок на всю спромбгу 
ПРЬІЩАВЬІЙ з. цвілйй. 
ПРЯДЙЛЬЩИК, -ЦА пряд^н, пряд^ха. 
ПРЯЛКА прядка. 
ПРЯМИКОМ ок впрост. 
ПРЯМО: п. перед соббй простблгіць, просто сб- 

бе; п. таки аж [зігне аж у дугу]; 
ПРЯМОЙ (зв’язок) безпосередній; -бя кишка 
відхідні кишка. 

ПРЯМОДУШНИЙ 0К нелуківий, простий (сбр- 
цем^, нехйтрий. 
ПРЯМОЛИНЕЙНО (діяти) навпростець; 
ГГРЯМ ОЛИНЕЙНЬІЙ в“ рівнострільний. 
ПРЯМОСТОЯЩИЙ стовббватий, стовбува-, фР 

гінкйй, стрункий, стрімкий. 
ПРЯМО-ТАКИ так-таки, ф чйсто [п.-т. все до 
одногб ч. всі до бдного]. 

ПРЯНИК фР кбржик. 
ПРЯНОСТИ спбції, коріння. 
ПРЯНЬІЙ б3 корінний, ф припбрче-, гострий. 
ІІРЯСТЬ прясти, ок випрядати; 

-дущий що /м" хто/ пряде 0, навчений ♦, з-й вй4, 
для прядіння, зайнятий -ям, прядун, прядиль¬ 
ник, ж' пряха, пк прядильний, прядив- + %; 
-йся прядений, випряда-. 

ПРЯТАТЬ ховати, хорони-, захбвува-, (втікача) 
/пере-, (хиби) при-/, (думки) не виявля-, трима- 
в секрбті; 
-чущий що їм" хто/ хова 0, звиклий ♦, р-й за4, 
пк потайний, потайливий /за-/ + %, © ховаючи, 
ховавши; -й гблову в песбк звгіюшй ♦ гблову в 
пісок; -й концьі в вбду з-й с» кінці в воду; 
ЗАПРЯГАТЬ ж" затирити; 0; 
СПРЯТАТЬ ж" притгірити; 0; 
ПРЯТАТЬСЯ ховатися, переховуватися 0; 
-йся хований, перехбву- /за-/, готбвий сховати¬ 
ся, хбванець; -я в кустм звиклий 4ся в кущі; 
СПРЯГАТЬСЯ: -вшийся схбванець, схбваний 
/за-/, причає-, б; -я в кустьі притає- у кущах; -я 
в себя' зімкнутий у собі. 

ПРЯТКИ ок піжмурки, хбванкгі [играть в п. 
гратися в п. /х./]. 

ПСЕВДОНЙМ прйбране ім’я, г. псбвдо. 
ПСИНА (запах) собаччя, /- сечу/ мокре собаччя. 
ПСИХИАТРЙЧЕСКИЙ (дім) божевільницький. 
ПСИХОВАТЬ скипіти, палені-, впаді- в пісію, 
психуві-, пасіюві-; 
—й що /м" хто/ психує 0, розпсихбваний, розпа- 
сійбва-, схйдьний п., псих, © психуючи; 
ПСИХАНУТЬ психонути, ф. закукурічитися, 
розпсихуві-, розкип’яти-; 
РАСПСИХОВАТЬСЯ ок роз’ятріти, ф. заку¬ 
курічитися 0; 
-вшийся розпсихбваний, роз’ятрілий, закуку- 
рїчений, рілтом такий псих, б. 

ПТЕНЕЦ ок пискля; ж&іторбтьій /неоперйв- 
шийся/ п. пуцьвірок. 

ПТЙНЧИК пуцьвірок, пуцьверін-, писклятко. 
Ш’ИЦЕОБРАЗНЬІЙ на взір ітгіхі, як птах. 
ПУБЛИКАЦИЯ ок вгідрук. 
ПУБЛИКОВАТЬ публік/увіти, видаві-, друку-, 
оприлібдню-, пускіти у світ /у друк/, (в журна- 



ПУБЛЙЧНЬІЙ 422 ПУСКАТЬСЯ 

лі) пуска- в номер; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, звиклий ♦, з-й оприлюдни-, 
видавець, публікатор, оприлк5днювач, пк = %; 
-йся/-ьій публікований, виді-, друкб-, оприлк5- 
дню-. 

ПУБЛЙЧНЬІЙ (торг) відкритий, (акт) глас¬ 
ний, (виступ) принарбдній; п. дом є’ притулок 
насолоди; -ая женшина ок повійниця; в -ом 
месте ж? на людях. 

ПУГАЛО ок страшидло, страшак, жупел; & стра- 
хопудище. 

ПУГАТЬ лякати, полоха-, сполбхува-, полопш- 
страхй-, жаха-, пуди-, сія- страх, наганя- страху; 
—й що Імн хто/ ляка 0, мастак ♦, з-й на4, страх¬ 
ай, страховище /страхопуд, к" жупел/ для кого, 
повний страху, пк страховйтий, страхонбсний 
/-пуд-/, страшний/кошмар-, жахлйвий/для кого-, 
ПУТАТЬСЯ жахатися 0; 
-йся/-ьій ляканий, полоха-, страха-, (- коня) ха- 
рапудже-, пк лякливий, страшлй-, полохли-, по- 
лохкгій, бояз-, страш-, © страшко, боягуз, стра- 
хополбх; (кінь) торопкий, харапудливий; 
ИС»»»СЯ о. набратися страху; -авшись (бігти) 
без духу; -алея кто заячий дух напав на кого; 
-вшийся наляканий /пере-/, перестраше-, пере- 
полбше-, о. з душею у п’ятах, (- тварин) схара¬ 
пуджений, 0. 

ПУГЛЙВО пблохко 0 —> пугающийся; 
ПУГЛИВЬІЙ (кінь) ок торопкйй. 

ПУГОВИЦА & ґудзичок; ґудзомаха. 
ПУДРЕНИЦА пУдерниця. 
ПУДРИТЬ пудр/увати, о" пропудрювати; 

—й що їм" хто/ ~Ує 0, звиюгий ♦, р-й пропУдри-, 
пк т. пУдрйльний + %; 
-йся пудрений, пудрбва-, проггудрюва-. 

ПУЗАТЬШ ок пшрокопузий; & ок тельбатай. 
ПУЗО: от пуза від пуза, їж-не-хбчу, ± от вбль- 
ного /> ВОЛЬНИЙ/. 

ПУЗЬІРИТЬСЯ 1. бульк/ата, (- шкіру) братися 
пухирями, 2. копилити губи; 
-йся 1. що ~а +, с-и ♦, розбульканий, пк пухй- 
ристий, пухгірча-, пузйри-, покрйтий бульбаш¬ 
ками, ок булькучий. 

ПУЗЬІРЧАТЬІИ (на взір пухиря) ок бульбастий. 
ПУЗЬІРЬ: мьільньїй п. миляна банька, р. буль- 
баха, © пустодзвін. 

ПУЗМРЬКОВМЙ бульбашкбвий. 
ПУЛЕМЕТ ок скоростріл. 
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЬІЙ /-НЕПРОНИЦА-/ 
непрострільний [п. жилбт н. жакет], кулестій- 
кгій, к" куленепробивнйй. 

ПУЛЬВЕРИЗАТОР пбрскавка, пгірскав-, розпб- 
рскувач, розшілюв-. 

ПУЛЬС а/с" живчик, зг б’ючка. 
ПУЛЬСЙРОВАТЬ б’ючкувати, пульсу-, (- кров 
у скронях) б уха-; 

—й що пульсує 0, розпульсбваний, розб’ючкб-, 
пульсатор, пк б’ючкий (як пульс/, рк пульсу- 
ватий, пульсаторний, пульсацій-, /біль/ штрикУ- 
чий, (струм) б’ючкуватий, (- думку) іскромет¬ 
ний, о. у процесі пульсації, тіпаний як б’гбчка, 
ск пульсуй- [-й истбчник пульсУй-джерело], ± 
толчкообразньїй. 

ПУЛЯТЬ: —й = швьіряющий. 
ПУНКТ (в угоді) г. тбчка, (збору) зг станиця. 
ПУНКТИК ок химфа, п/“ мм химфи. 
ПУНКТИР г. точкбванка. 
ПУНКТИРНИЙ ок крапкбваний. 
ПУНКТЙРОВАТЬ ок крапкувата. 
ПУПЬІРЧАТЬЕЙ ок брунькастий. 
ПУРГА ок сніговія, кушпела. 
ПУРПУРНЬІЙ ок шарлатний, шарлатовий. 
ПУСКАЙ! хай собі!. 
ПУСКАТЬ пускати, (куди) /в~/, дозволя- йти, (з 
рук) випуска-, (на волю) /від-/, (вперед) /про-/, 
(на раду) /до-/, (змія) /за-/, (чутку) /роз-/, (у 
друк) дава-, (в народ) поширюва- де; п. в печ¬ 
ать ♦ в друк; п. в расхбд ж* стави- до стінки; 
п. в ход что (погрози, зброю) вдаватися до чо¬ 
го; п. дбньги в оборбт крутити /оберта-/ гроши¬ 
ма; п. побеги вкриватися пагінням; п. по миру 
голякбм ♦ у світ; п. пьіль в глаза /на/пуска- 
ману в очі, ♦ дим в очі, г. ♦ блахмана; п. руки в 
ход дава- вблю рукам; п. шпйльки ок шпигй- 
/с ловами/; 
—й що їм11 хто/ пуска 0, звиклий ♦, зг-й пусти-, 
т. пускач, пк пусковий + %, для пуску (зі.-, ви-, 
поширення +/, зайнятий пуском +; -й в продаж- 
у що пуска у прбдаж; -й в расхбд з-й постави¬ 
ло стінки; -й деньги в оборбт з-й оберта- гро- 
шйма; -й кбрни закорінюва-; -й крбвь мастак 
♦ кров; -й побеги /ростки/ уіфива- пагінням; -й 
пузьіри 1. зм-й ♦ бульки, 2. тонущий; -й пьіль 
в глаза кому 1. з-й пусти- ману на кого, 2. з-й 
замйли- бчі; -й слова на ветер щедрий на самі 
слова; -й слух р-й пусти- чутку, сіяч чуток; 
-мй пусканий, (на волю) звіпьнюва-, (в обіг) 
признане-, (на раду) допУще-; 
ПУСТИТЬ: п. в обихбд запровадити у вжгіток; 
п. /все/ на самотбк махну- на все рукбю; п. в 
трубу /пб ветру/ ок змарнува-, пусти- за вітр¬ 
ом; п. в ход (машину) урухбми-, пуста- в рух; 
п. козла в огорбд постави- цапа город стере¬ 
гти; п. кровь (дією війська) підсмали- крила; 
-вший 0; -й лбшадь карьером © погнавши 
коня учвал; -й пб миру © пустйвши з торбами. 

ПУСКАТЬСЯ (у що) вдаватися до чого, почина¬ 
ти роби- /заходи- у/ що [п. в драку /ссбру/ з. у 
бійку /евф-/; п. остроумничать з. у жарти], фР 
ітй на що [п. в крайности і. на крайність]; п. 
во все тяжкие 1. не ма- сшіну, пускатися бфе- 
га, ставати на слизьку стежку /шлях/, 2. не грб- 
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бува- нічим, іти на одчай душі /ва-банк/; п. в от- 
кровенности бу- відвертим, як на духу; п. в 
разговорьі заходи- в речі /розмову/, Із ким/ спі¬ 
лкуватися; п. в рассуждения починати мудру- 
ва-; п. в рискбванное предприятие іти на од¬ 
чай душі; п. на авбсь покладатися на гікось-то- 
буде /щастя/; 
-йся 1. що Імн хто/ пускається 0, звиклий іти на, 
з-й пуститися, 2. = -ьій; -я в откровенности зг-й 
діли- секретами; -я во все тя'жкие 1. готовий 
пусти- берега, 2. щораз відчайдушніший; -я в 
пляс вдаривши в закаблуки; -я в рассуждения 
схильний мудрувати; -я на хгітрости готовий 
іти на хитрощі; 
ПУСТИТЬСЯ: п. волокитничать розсобачи- 
тися; п. вплавь піти плавця; п. в пляс да- волю 
ногбм; п. в путь помандрува-; п. в размьішлб- 
ння да- волю думкам; п. в рассуждения да- во¬ 
лю язику, ударитися в мудрування; п. в стран- 
ствие /скиталвнескую жизнь/ вдаритися в ма¬ 
ндри, пітй світами, повіятись у світи; п. в тан- 
ец /наутек/ вдарити ногами /навтікача, о. вло- 
мгі- ногу від кого/; п. на отчая нньїй поступок 
пітгі на одчбй душі; п. наутек да- ходу; 
-вшийся б; -я бежать © вдаривши навтікача; 
-я в пляс ударивши в закаблуки. 

ПУСТЕТЬ порожн/іти, пустіша-; 
—й що ~іє 0, щораз ~іший, вже майже спорож¬ 
нілий, напівпорожній, от-бт вже порожній. 

ПУСТО порожньо, & порожнісінько; 
ПУСТОЙ (без змісту) пустотній; п. карман у 
кого вітер /свище,) в чиїй кишені; п. колос нос 
квбрху дерет пустйй колос догоргі стирчить; 
-ая бочка пуще гремит порожня бочка гучгіть, 
а повна - мовчить; -бе де'ло фР дрібниці, е" раз 
плк5нути, абищо, ІпустякІ, є* (на початку мов- 
и) ет!, /посеред, в кінці/ пусте /'діло/; ...и всякне 
пустяки ...та йнше таке абищо; 
ПУСТІЇ И ПІИЙ найпустіший, пустісінький, по- 
рожнісінь-. 

ПУСТОВАТЬ порожніти, стоя- порожнім, сві- 
тй- /стоя-/ пусткою, (- землю) лежа- п., гуля-, (- 
касу) світй- дірками; 
--й що порожніє б, де панує пустка, незапбвне- 
ний, пк порбжній, /- землю/ гулящий, /дім/ не- 
замешкалий, /край/ необжйтий, безлюдний, не- 
заселе-. 

ПУСТОЗВОН ок дармограй, дармохвал. 
ПУСТОЗВОНСТВО дармограйство /-хвальст-/. 
ПУСТОПОРОЖНИЙ пустотній, пустопорож-, 

(- думку) нанесений вітром, порбжній, аж гуде. 
ПУСТОСЛОВИЕ о. марні слова. 
ПУ СТОС ЛОВИТЬ теревенити, базіка-, патяка-, 
ляпа-, верзтгі, верзяка-, гріши- язиком, говоргі- 
/кйда- слова/ на вітер; 
—й що М‘ хто/ теревенить 0, розбазіканий, зви¬ 

клий ♦, базіка, торохтій, пустомолот, пк пусто- 
дзвбнний. 

І1УСТОСМЕШКА дурносміх. 
ПУСТОТЕЛЬІЙ о* порбжнявий, дудкуватий, з. 
дудливий, к“ пустотілий. 

ПУСТЬІРЬ ок пустирище, к. пустище. 
ПУСТЬ: п. будет хай буде, фР то й [тиждень, то 
й тиждень]; п. кричйт /пйшет, жбнится, ест 
+/, /нам-то что?/ хай собі кричйть /пйше, же¬ 
ниться, їсть +/, /яке наше діло?/. 

ПУСТЯК (мала кількість) мїзер, г. марнгіця, фР 
абшцо [зто не п. це не а.]; 
ПУСТЯКИ Р велике діло, (\) забавки!, іграш¬ 
ки!, виграшки!; из-за -бв /по -бм/ чбрез /за/ 
масляні вишкварки. 

ПУСТЯКОВИНА (абищиця) нікчемниця; зто не 
п. це не абищо. 

ПУСТЯКОВЬІЙ, ПУСТЯЧНЬІЙ фР мізерний, 
незначнгій, (іспит) неважкий. 

ПУТАНИЦА крутанйна, (в голові) міша-, каша. 
ПУТАТЬ плутати, сплутува- /за-, пере-, (у що) в-/, 

(коні) пута-, (кого) забива- баки кому, збива- з 
пантелгіку; 
--й що /хР хто/ плутає 0, схильний ♦, з-й за4, 
крутій, плутаник, закрупіголова, пк закрутис¬ 
тий, плутлгівий, /запит/ каверзний, головолбм-, 
казус-, заплута-, казуїстйч-, с" -плут [нитко- 
плут]; 
-ьій р! плутаний, сплутува- /за-, пере-/, збгіва- 
/з пантелгіку/; 
ПОПУТАТЬ: чбрт -ал лихий напитав; 
ПОПУТАННЬІЙ сплутаний /пере-/; 
ПУТАТЬСЯ ш^татися 0, (у здогадах) губи-, 
міша-, (з ким) зна-, волочи-, вія-, лита-; 
-йся 1. що плутається б, заплутуваний, пк плут- 
лгівий, 2. що вмотується +, вмотуваний, 3. шас- 
тающий, 4. якшающийся. 

ПУТЕВКА (документ) подорбжня, г. вгіряд. 
ПУТЕВбДНЬШ: -ая нить дороговказ. 
ПУТЕВОЙ м° ходовий; п. лист дорбжній лист, 
вгіряд. 

ГІУТЕВЬІЙ & путненький. 
ПУТЕРАЗРУНШТЕЛЬ р руйнуйшлях, руйнз^й- 
колію. 

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ мандрувати, подорожу-, 
блука- за морями, © носи- по світах [мандрує 
хто -ить по с. кого], топта- шляхгі, (кіньми, во¬ 
зом) теліжитися + СТРАНСТВОВАТЬ; 
—й що ІмИ хто/ мандрує б, охбчий /звиклий, зм-й/ 
♦, мандрівник, мандрівець, подорожанин, подо- 
рбжувач, пк мандрівнгій, подорожній, мандрів- 
нйчий, о. на колесах; -й по у мандрах /подоро¬ 
жах/ по, мандруючи по; 
ПОж попоїздгіти по світах. 

ПУТЬ (в один кінець) ходка; скбльзкий п. ма¬ 
нівець, гР‘ м“ манівці; и в обратньїй п. і гайда 
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назад; п. следования шлях, дорога; тем йли и- 
ньім -тем так чи інак; /не/закбнньїм /легаль-, 
мир-/ -тем (незаконно /легально, мирно/; мор- 
скйм /водним/ -тбм мбрем /водою/; -тбм ава- 
нсировання авансуючи, авансуванням; счаст- 
ливого -ти! У’ помагйй-бі!; по -тії (при нагоді) 
принагідно; 
ПУТИ: п. Господнії Божі дороги [п. Г. неиспо- 
ведимьі Б. д. гбді збагнути, Б. д. недослідймі]. 

ПУФ (обертаний) дзиґлик, дзйґель. 
ПУХ: п. и перья летя'т /-бло/ аж дим стоїть /-яв/, 
аж пір’я летить /-іло/; в п. и прах ок на пух і 
прах; ни -ха ни пера ф'р з роси й водії; пусть 
будет земля -ом! хай буде землі п^хом /пер- 
бм/!, хай легкою буде землі! 
ПУХЛИЙ опухлий /роз-/, ок пампушистий, (- гу¬ 
би) пбвнявий. 

ПАХНУТЬ пахнути, набуха- /роз-/, бубніві-; го¬ 
лові -нет голова сохне; 
--й = опухающий, Ігаманець/ щораз грібший 
/глід-/; 
ПОДПУХНУТЬ: -хшее (место/ підпухлина. 

ПУЧ ЕГЛАЗ ЬІЙ ок пукітий, пукйстий. 
ПУЧЙНА (моря) чбрево, нурт/а), нуртбвисько, 
вирбви-, вировйння, утроба; морскія п. утроба 
моря. 
ПОЧИТЬ обдиміти /з-/, ду-, здуві- /(живіт) 
роз-/, (очі) витріща-, вирічу-, вилуплю-; 
—й 1. що обдимй 0, з-й роздути, звгіклий розду- 
ві-; 2. = -й глазі; -й глазі що витріщй очі, ви- 
тріщіка, пк вирячкуватий, банькі-, лупа-, о. з 
вгіряченими очима. 

ПУЧОК ок бантик, (світла) жмутик, снопик; 
ПУЧКИ жмуття. 

пушистий пухкій, (сніжок) вовнгі[і]стий. 
ПУШОК (щоб пудрувати) пуховичок. 
ПУШКА: как из -ки моментально, враз, як стій; 
из -ки по воробьім батогом по воді. 

ПУЩА ок нбтрі, гущавина. 
ПУЩЕ: п. всего дужче /гірше/ за все; п. пріжне- 
го ще дужче /гірше/, гірше, як досі /пбред тим/. 

ПЬІЖИТЬСЯ 1. п’істйся, пну-, тужи-, силкува-, 
2. пиндючи-, бундючи-, индйчи-; 
-йся = силящийся. 

ПЬІЛ пал. 
ПЬІЛАНИБ палахкотіння, & розпалахкотіння. 
ПЬІЛАТЬ палати, палахкотав-, палахті-, уР го¬ 
рі- вогнем, (- світло) яріти (ся/, яритися, ятри-, 
/лице/ пашіти; & вгіпалахкоті-, розпалахкотіти¬ 
ся; п. гнівом /ненавистью/ піклом /чорт-/ дгі- 
хати; лнцб -іло вид палахтів; 
—й що палі 0, пбйнятий вогнім, охбплений пб- 
лум’ям, ок розпломінений, пн палкій, палахкій, 
пал ах (кот/лівий, палахкучий, палахкотю-, пло- 
мінкгій, полум’іній, вогністий, /- лице/ розпа¬ 
шілий, о. у вогні; -й гнівом охбплений гнівом. 

розлкіче-; ярко -й палкйм-палкйй, з. ятряний; 
ЗАІІЬІЛАТЬ загорітися вогнім, заполум'яні- 0. 

ПЬІЛ Е В ЙДНЬІЙ порохувітий. 
ПИЛЕ (В ЛАГО/НЕПРО ІЇИЦАЕМ ЬІ Й пило(в- 
олого/стійкій, порохостійкйй, вологостійкій. 

ПЬІЛЕВСАСЬІВАЮЩИЙ пиловтяжній, пор- 
оховтяжнйй; п. аппаріт втягіч порохів. 

ПЬІЛЕОТСАСЬІВАЮЩИЙ пиловикидній, по- 
роховикидній; п. аппаріт викидач порохів. 
ПЬІЛЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ порохолбв, пилолбв, 
ловіпорох. 

ГІЬІЛИТЬСЯ порошігися, пилі-, пшпбжи-; 
-йся запорошуваний, запилюжу-; 
ЗАПНЛЕНННЙ запилюжений 0. 

ПЬІЛКИЙ о* палахкій. 
ПЬІЛЬ фР порохі; п. столббм є" аж пір’я летіть, 

аж гай шуміть, аж луні йде, (за ким) аж кури¬ 
ться; тблько п. столббм лише корява встала; 
покритий -лью г. присілий пброхом. 

ПЬІЛЬНЬІЙ п° порошйстий. 
ПЬІРЯТЬ; ПЬІРНУТЬ ок шпигнути. 
ПИТАТЬ катувіти, мордува-, тортурува-, підца- 
ві- тортурам, брі- на тортури; 
—й що /м" хто/ катує 0, звйклий ♦, з-й піддати 
тортурам, зййнятай катувінням, кат, катібга, пк 
катувільний + %; 
-ий катований, тортурб-, мордб- 0. 

ПИТАТЬСЯ намагатися, міря-, силкуві-, п’яс-, 
пну-, роботи спрббу /зусілля/, прббува-, 3м сік- 
[п]атися; -іясь ніби аж [-іясь брбситься ніби 
ажкінутись]; 
-йся що /м" хто/ прббує 0, націлений, настівле-, 
насгрбє-, налаштбва-, спбвне- бажіння, звйюшй 
п., зм-й спрббува-, и* готовий, о. з німіром /ду¬ 
мкою/, © намагіючись; 
ПОПИТАТЬСЯ о. зробіте спрббу 0; 
-вшийся Й. 

ПЬІТКА (душевна) ок п’явка; 
ПЬІТКИ ок тортурувіння 0 —> ПЬІТАТЬ. 

ПЬІТЛИВО (заглядати) о. як сорбка в кістку. 
ПЬІХ! ок чох!. 
ПЬІХТЕТЬ ндк піхкати, хека-, сопті, (над чим) 
упріві-, грі- чуба, (- паровик) пухка-, чбхка-; 
—й що /ж" хто/ хіка 0, розхіканий /за-/, запйх- 
ка- 0, ск соті- [сопі-як-віл], © піхкаючи 0; 
ПЬІХТЕТЬ д* розхікатася 0; 
ПРОПЬІХТЕТЬ (- пароплав) ок прочбхкати. 

ПЬІШАТЬ палати, ярі-, пахті-, паші-, (- вогонь) 
бухкоті-; п. жіром дйха- вогнім; п. здорбвь- 
ем дйха- здоров’ям; п. злббой дйха- пеклом; 
-шущпй, 1 пьілающий, 2. що (аж) пашіть, 
розпічений, пк вогненний, п° пашйстий; -й жі¬ 
ром жарйстей; -й здорбвьем кров з молокбм; 
-й злббой з піною в роті + злобствующий. 

ПЬІШНОЦВЙТЬЕ п° (гаїв, полів) розмій, рбз- 
квіт, цвітіння, буя-, буйнощі, о. зелбне діво. 
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ПЬЕДЕСТАЛ підніжжя, підмурок; п. славьі зір¬ 
ковий п’єдестбль /с° п’едестбл/. 

ПЬЯНЕТЬ п’яніти, хмелі-, (не іно від вина) упи¬ 
ватися чим, п'яніти сфцем, п° насйчуватися ве- 
снбю; 
—й що /лґ хто/ п’яніє 0, чимрбз п’яніший, вже 
майже п’яний, напівп’яний /-сп’янілий/, фР вже 
сп’янілий, пойманий хмелем /зеленим змієм/, 
під дією хмелю; 
ОЖ (не іно від вина) упйтися чим; 0; 
-вший сп’янілий, захмелі-, захмелений 0,0. 

ПЬЯНЙТЬ п’янгіти, хмели-, запаморочува-, (ра¬ 
дістю) збуджу-; 
—й що /м“ хто/ п’янгіть 0, звйклий з., 3-й за¬ 
хмели-, пк п’янкий, п’янливий, п’янючий, запа¬ 
морочливий, хмільний, /запах/ млбс-. 

ПЬЯНИЦА ок п’янделйга. 
ПЬЯНКА ок /ви/пиття; по -ке з п’яних очей, під 
п’яну руч, по-п’ян/ом/у, по-п’яному ділу. 

ПЬЯНСТВОВАІЬ пиячити, заливати очі /за кб- 
мір/, загляда- в чарку, кисну- в горілці, ходй- 
на винб, ф'р пйти-гуля-, мед-горілку пгі-; & п’я- 
нйчиги; 
—й що /мИ хто/ пиячить 0, схильний до пияцтва, 
р-й залйти бчі, пияк/а/, п’яниця, пиворіз, зали- 
ваха, випивака, питець, пк питущий, о. неми- 
най-корчма; 
ОТПЬЯІЇСТВОВАТЬ відпиячити 0. 

ПЬЯНЬІЙ (стіл) п. обсілий випиваками; п. в 
лоск п’яний як чіп; -ой ульібкой (усміхатись) 
п’янувато. 

ПЯДЬ: семй -ей во лбу видатний, світла головй, 
аж-аж-аж-якгій мудрий, мудрий з мудрих. 

ПЯЛИТЬ напинати, натята-, (очі) витріща-, п’яс-; 
—й що /У хто/ напина 0, мастак ♦, р-й нап’яс-; 
-й глаза = вьшяливающий г.. 

ПЯТА: по -йм п° крок-у-крбк. 
ПЯТАЧОК (в орнаменті) йблучко. 
ПЯТИКОНЕЧНЬІЙ г. п’ятирамбнний. 
ПЯТИТЬ подавати назад; 
СПЯТИТЬ здуріти, вгіжи- з розуму, хибнутися 
рбзумом; 
-вший (с ум і) збожевблілий, схйблений з рб- 
зуму, ж" стебонутий, шваркну-. 

ПЯТИТЬСЯ задкувати, рачкува- /точйтися, мгі- 
ка-/ /назбд), ітгі назадгузь, дава- задній хід; 
-йся що /У хто/ задкує 0, зм-й /с-и/ ♦; 
ПОПЙТИТЬСЯ визадкувати /по-/ 0. 

ПЯТНАТЬ г. п’ятнувати, о" демонізува-; 
ЗАЖ (престиж) ф. підмочити; 0; з. чье ймя 
знеслави- кого. 

ГІЯТНЙСТЬІЙ ок рябий, цяткований, плямува- 
тий. 
ПЯТНО фР мокре місце; гря'зное п. блямба; 
ПЯТНА (червоні /на виду/) вйпіки. 

ПЯТНОВЬІВОДЙТЕЛЬ рк пляможер. 

ПЯТЬІЙ: с -ого на десйтое п’яте через десяте; 
как собйке -ая ногй (потрібен) як дірка в мбсті. 

ГІЯТЬЮ: п. два п’ять по два; п. пять п’ять по 
п’ять; п. шесть п’ять по шість. 

РАБ: р. Божий ф. ж. гаврик [скблько вас -бв 
-их? скільки вас -ків?]; р. по натуре раб на вдб- 
чу /зі вдачі/; р. умом раб на розум. 

РАБОЛЕПИЕ ох лизоблюдство, сервілізм, гнуч- 
кошййсгво. 

РАБОЛЕПСТВОВАТЬ плаз/увати, ох холопст¬ 
ву-, стелйтися листом /травбю/ /перед ким)-, 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, звйклий ♦, холоп, плазун, 
підніжок, пк гнучкошйїй, (-манери) плазуватий; 
-юще гнучкошййо, плазувбто. 

РАБОТА: р. не волк - в лес не убежйт п° від 
роботи кбні дохнуть; за -ту! до праці!; на -ту 
наїгоацю. 

РАБОТАТЬ працювати, зк/" роби-; & напрацюв¬ 
атися; р. по нййму ♦ за плату; р. вдвоем робгі- 
в парі; р. совместно робй- в гурті; -ает до бес- 
сознания кто бчі рогом /на лоб/ лізуть кому; 
—й що /мн хто/ працює 0, зайнятий працею /ді¬ 
лом/, призначений /звйклий, с-и/ ♦, робітнйк, 
праців-, трудів-, роботар, роботяга, пк трудящ¬ 
ий, зайнятий, г. затруднений, /- програму) задія-, 
/- модель) діючий; о. у праці, в роботі; охбтно 
-й охбчий ♦; -й без разгйба /вічно) в роббті, як 
віл; -й в ббласти г. затруднений у галузі; -й на 
чем (мотор) руха- /урухбмлюва-/ чим; -й над 
кнйгой зайнятий писанням книги; -й над чем 
© працюючи над чим; -й над соббй зайнятий 
працею над собою; -й на коврб циркач, акроб¬ 
ат; -й на нериферйи периферійний працівник; 
-й на стрбйке (як) робітнйк на будові; -й на 
тбрфе зайнятий /прбцею) на тбрфі; -й под на- 
ча'лом кого підпорядкований кому; -й по най¬ 
му платний працівник; -й но совместйтельст- 
ву зайнятий за сумісництвом; -й с увлечбнием 
захбплений працею. 
ПОЖ о. помозбли- ручки; п. в течбние гбда 
/месяца +, п. с год /месяц +/ попороби- з рік 
/місяць +/; 
-вший 0; 
РАБОТАТЬСЯ: не -ается не йде робота. 

РАБОЧИЙ пк робітний, (цикл) ходовий; ± рабо- 
тающий; р. но кухне робітнйк кухні; -ие робі- 
тнйцтво; -ие часьі (установи) урядові годйни. 

РАВЕНСТВО рівність, (формула) м. рівняння. 
РАВНЕІІИЕ (на кого) рівняння. 
РАВНЙНА </рівноділ. 
РАВНІШНЬІЙ: р. ландшафт рівноділ. 
РАВНО: а р. и /р. как/ як такбж; совершенно 
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всЄ р. однаковісінько. 
РАВНОБЕДРЕННЬІЙ зг рівнораменний. 
РАВНОВЕСИЕ: удержать р. зловити рівновагу. 
РАВНОВЕСЯЩИЙ рівновагий. 
РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ м. висліди а. 
РАВНОДУШИЕ п° байд^жжя, (повне) знеохота. 
РАВНОДУШНЬІЙ ок невразливий; бьіть -ьім к 
чему і за вухом не свербіти кому що; совершен- 
но р. к кому кго і за вухом не свербйть хто кому; 
стать -нм збайдужі-; стявший -ьім збайдужі¬ 
лий. 

РАВ НОЗНАЧАЩИЙ, -ЗНАЧНЬШрівнорядний. 
РАВНОПРАВИЕ фР рівні права. 
РАВНОСЙЛЬНО фР все одно, що. 
РАВНОСГОЯЩИИ рівнопоставлений. 
РАВНОЦЕННЬШ рівновартий. 
РАВНЬІЙ: как р. с -ьім ок запанібрата; на -ьіх 

(началах,) на рівних (засадах,). 
РАВНЯТЬ рівняти, вирівнюва- /до-, з-, під-, при-, 

(з чим) по-/, (усіх) стриг- під один гребінець, 
підводи- під один шнур; 
—й що їм" хто/ рівня 0, пк = % + вьіравниваю- 
щий; 
-ьій рівняний, вирівнюва- /під-, при-, з-, по-/, 
стриже- під один гребінець; 

♦♦♦СЯ рівнятися до кого, (на кого) ок взорува-, 
мати за взір кого, ви шнуруватися; р. по флан- 
гбвому цілитись оком на криловбго /фланго¬ 
во-/; -яется дорівнює, Ф* становить, г. винос-; 
-я'йсь направо! /налб-!/ в" право /лі-/ глянь!; 
-йся 1. що /м" хто/ взорується 0, звиклий ♦, 3-Й 
вйрівня-, 2. що дорівнює, пк рівний, еквівалент-, 
рівнознач-, рівнорДц-, рівновартий, фр щораз 
рівніший, 3. = -ьій; -я на кого готовий рівняти¬ 
ся на; -я по фланговому націлений бком на кри¬ 
ловбго /фланговбго/. 

РАД: р. душбй щиро р-й; р. стараться е. до того 
тбргу й пішки; -да б душа в рай, да грехй не 
пускйют і рада душа в рай, та гріхи не пус¬ 
кають; жйзни не р. білому світу не рад. 

РАДЕТЕЛЬ ок болільник, уболівань-, клопотун, 
спбвнений турбот про що. 

РАДЕТЬ о* боліти (душею/, уболіва- за кого/що; 
—й р. = заботящийся. 

РАДИ: чегб р.? ок чогб це?; р. Ббга ок на Ббга; 
р. спокбйствия для святбго спокою. 

РАДНО & и* радієвий. 
РАДИОСТАНЦИЯ г. радіовисгільня. 
РАДЖУ С г. прбмінь, (зона погиирення) засяг. 
РАДОВАТЬ радувати, тіши-, (душу) спбвнюва- 
радістю, солоди-, (око) весели-; р. взор /глаз/ 
тіши- /милувй-/ око; что радует вст що приємно; 
--й що !мн хто/ тішить 0, мастак ♦, з-й розве- 
селгі-, пк радісний /відрад-, прибм-/ для кого; 
ОБРАДОВАТЬ врадувати /роз-, по-/, потішй-; 
-вший 0. 

РАДОВАТЬСЯ радіти, сповнюватися радістю, 
тіши-, с. землі не чути під собою, (- серце) щас¬ 
тям битися [сбрдце -уется серце щ. б’ється], © 
тішити що [он -алея чему його тішило що]; р. 
от душй ♦ серцем; и извбль р. і роби що хо¬ 
чеш; не -уйся найди, не тужй потеряв знай¬ 
шов - не скач, загубив - не плач; 
-йся готовий ♦, р-й з чого, врадуваний /роз-/, 
зраділий, пойнятий /охбплений/ радістю, пбвен 
/спбвнений/ радощів, -я чему спбвнений радо- 
сти від чого, зраділий з чого; 
ВОЗ£££: душй -алась аж світ миліший став. 
ОБРАДОВАТЬСЯ: що зрадів зраділий, 0; 
-вшийся врадуваний /роз-/, зраділий 0. 

РАДОСТНО с. високорадісно; 
РАДОСТНЬІЙ (час) просвітлий 0. 

РАДОСТЬ фР насолбда [(одна/ р, для глаз н. 
для очбй]; в р. кому на радість; к чьей -ста на 
р. кому; р. сроднй пенали о. з журббю радість 
обнялась; бить в р. стати радістю кому, при- 
нбси- радість /втіху/; бьіть вне себя от -ти зем¬ 
лі не чу- під собою з радощів; с какбй -ти? ок 
чогб це /з якого б то дива, з якої ласки/?; от -ти 
з радощів; с -ти кудри вьются, а от гбря - се- 
кутся щастя пашить, а лихо сушить. 

РАДУГА: цветй -ги веселчані барви. 
РАДУЖНМЙ: в -ом свбте (бачити) всі кбзи в 
зблоті. 

РАДУШЙЕ сердечність, сердечна гостинність. 
РАЖ пасія; войтй в раж > ВОЙТИ. 
РАЗ наворот [в другбй р., повторно другим на- 
воротом]; всякий р. за кбжним разом; в оче- 
реднбй р. наступним з черги разом, су вчергб- 
ве; во вторбй /третай +/ р. удруге /утретє +/; в 
котбрьій р. вкотре; в сбтьій р. ок встонадцяте; 
в стотьісячньїй р. устотисячне; единствен- 
ньій р. фР раз-разбчок; как р. саме враз; как- 
то р. ф'р отб раз; лйшний р. взайве; за одйн р. 
зараз; в один раз нараз; на зтот р. цим разом, 
цей раз; р. густо, р. пусто колй густо, а колй й 
пус-, часом з квйс-, порою з водою; р.-два, взя¬ 
ли! м° гбу-гбп!; р.-два и готово раз-два та й 
вже /й готово, і в дамках/; р.-два и обчелся 
раз-два та й по всьому; р. за рйзом раз-у-раз, 
кожночасно; р. навсегдй раз на все; р. плюн¬ 
уть як Сірку муху з’їсти; р. такеє дело раз так; 
р. такеє дело, то... як що до чбго, то...; 

РАЗБАВЛЙТЬ розвбдити; 
—й що їм" хто/ розвбдить, звиклий /с-и/ ♦, 3-Й ро- 
звестгі, зайнятий розведенням; 
♦♦♦СЯ розріджувати (ся/ [разжйжился розрід], 
розводити (ся/; 
-йся/-мй розвбджуваний; ± РАСТВОРЯТЬ. 

РАЗБАЗАРИВАТЬ розбазарювати; 
—й що Ім" хто/ розбазарює, звйклий ♦, з-й роз- 
базари-, розбазарювач, пк розбазфчий + %; 
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-йся/-ьій розбазарюваний. 
РАЗБАЛТЬІВАТЬ1. розколочувати, 2. розлЯпу-, 

3. розхиту-; 
~й 1. що /м" хто/ розколочує 0, звиклий ♦, р-й 
розколоти-, пк = %, 2. що розляпує 0, з-й роз¬ 
ляпати, 3. що розхитує, з-й розхитати; 
-йся/-ьш 1. колочений, розколОчува-, розббвту-, 
2. розлЯпу-, розплеску-, розбріху-, розббвку-, 
розголОшу-, 3. розхйту-, розгвинчу-; -я 2. р-й 
розбазікатися 0; 
РАЗБОЛТАТЬ о. вгівезти на лопаті; 
РАЗБОЛТАТЬСЯ о. розв’язати губу /язик/; 0; 
РАЗБОЛТАННЬІЙ розгбйданий, (цукор) роз- 
чйне-; 0. 

РАЗБЕГАТЬСЯ розбігатися, розскакува-, (щоб 
скочити) розганя-; мьісли -а'ются думка думку 
побиває; 
-йся 1. що їм" хто/ розбігається 0, пк різно- 
біжний/роз-/, щораз відцЯленіший, фР розбіган- 
ий, розблука- [-иєся глаза /мьісли/ розбігані 
/розблука-/ очі /думкгі/], 2. що розганяється, 
звиклий розганятися, т. розігнаний; 
РАЗБЕЖАТЬСЯ (врізнобіч) розскочитися; 0; 
-вшийся 1. розбіглий, розбіганий, розскоче-, 2. 
розігнаний, 1./2.0. 

РАЗБЕРЕЖИВАТЬ роз’ятрювати, розворушу-; 
—й = бередящий; 
РАЗБЕРЕДИТЬ (душу) перевернути, (рану) 
розворуши- 0; р. душу розтрясти сумління; 
РАЗБЕРЕЖИВАТЬСЯ о* ятрйгися 0; 
-йся/-ьій роз’Ятрюваний, розвербджу-, розтро¬ 
юджу-, урЯжу-. 
РАЗБЕРЕДЙТЬСЯ розтрокЗдитись 0; 
-вший/ся/ 0; 
РАЗБЕРЕЖЕННЬІЙ ок розворушений 0. 

РАЗБИВАТЬ розбив/йти /(кригу) про-/, (ніс) роз- 
квйшува-, (армію) розгрбмлю-, (надії) руйну¬ 
вати; (на групи) ділй-; р. вдрЯбезги трощй- /на 
гЯмуд); р. в щепьі трощй- на дрізкй; р. лагерь 
розтаборюватися; р. на рубрики рубрикувЯ-; 
—й 1. що /аґ хто/ ~й 0, звйклий ♦, з-й розбй-, 
для розбиттЯ, зайнЯтий -Ям, розбивач /-Яйло/, пк 
нищівнйй /руйнів-/ для чого, розбйвчий, роз¬ 
биваний, т. розбивальний + %, 2. (намет) що 
напина 0, р-й нап’Яс-, пк = %, 3. що поділЯ 0, мас- 
так ділй-, ділгіло, розподілювач, пк —> разделя- 
ющий, © діливши; -й в щепьі що трбщить на 
дрізкй; -й дбводьі нищівнйй для аргументів; -й 
лагерь /тЯбор/ зайнЯтий розтаборенням; -й ок- 
бвм с" розірвгі-пута, розбйй-кайдани; 
РАЗБИТЬ розгбпати 0, (на друзки) розхека-; р. 
вдрйбезги розбй- на дрізкй /на гамуз/; р, в ле- 
пешку г. збгі- на квасне Яблуко; р. лЯгерь роз- 
таборитися; р. лед (на воді) пробйги лід; 
-вший 0; -й лагерь /табор/ розтаборений, окбше-; 
РАЗБИВАТЬСЯ (- посуд) товктйся; р. в лепе- 

шку лізти зі шкури, розсідатися; -обькісь, а 
кров з носа [-обьюсь, а найду к. з н., знайду]; 
-йся/-ьій 1./2./3. розбйваний, пк розбивнгій, 1. 
бйтий, розтрощуваний, розквашу-, розгрбмлю-, 
розсаджу-, руйнб-, тбвчений, пк б’ючкйй, роз- 
бйвистий, 2. розплановуваний, напйна-, 3. діле-, 
/роз^поділюва-; -я в лепешку що розсідається, 
готовий /з-й/ лізти зі шкури; 
РАЗБЙТЬСЯ: р. в пух и прах розлетітися, як 
пух; 
-йся 1. розбитий, потовчений, розгепа- 0, (вік) 
знівече-, 0; 
РАЗБЙТЬІЙ ф. розгепаний, розбехка- 0, (чоб¬ 
іт) розтОпта-. 

РАЗБЙВОЧНЬЕЙ для розбиття /розрівнення/. 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО (в суді) о" розправа, роз¬ 
садження, розсаджування. 

РАЗБИРАТЬ розбирати, (апарат) демонтува- /дк 
роз-/, зкґ розкручу-, (ноти) розучу-, (діло) роз- 
слід/ж/у-, (книги) сортувати, (почерк) чита-, (- 
сон) морй-, (- цікавість) розпина-; р. по кбс- 
точкам перетира- на зубЯх, розбира- на ґвйнги- 
ки; не-разбергі-поймешь ж. не розберй-берй; 
—й що /м" хто/ розбирй 0, звгіюшй ♦, з-й /пок- 
лйка-, р-й/ розібра-, зайнЯтий розбОром, розби¬ 
рач, демонтажник, аналізатор, пк розборчий, 
розбирзщий, демонтажний + %, для демонтажу 
/розбОру/; © розбирЯючи; -й дело слідчий; -й 
по кбсточкам зЯйнЯтий детЯльним розглядом 
/анЯліз-/, /кого/ © перетирЯючи на зубЯх; 
РАЗОБРАТЬ (почерк) прочигЯти; 0; 
♦♦♦СЯ (зле) г. знЯтися як вовк на звіздах, (в 
людях) орієнтувЯ-, знЯти кого; р. в чем давЯ- собі 
рЯду з чим, розумітися /визнавЯ-/ на чім; р. как 
свинья' в апельсинах розумі- як свиня в ап¬ 
теці; -Ялось розбирано; подй разберйсь іди 
знай, іди розберйся; 
-йся/-ьій брЯний, розбира- /пере-/, упорядкОву- 
ва-, розкупОву-, розкручу-, демонто-, розучу-, 
розслід/ж/у-, аналізО-, сортО-, розгляданий, пк 
розбірний, читкйй; -я розбірливий, (у людях) з-й 
орієнтувЯтися; -я в чем = понимающий; 
РАЗОБРАТЬСЯ: р. в чем розібрЯти що, вй- 
вести кінці з чого. 

РАЗБОЙНИК ок розбіЯка. 
РАЗБОЙНИЧАТЬ розбишакувЯти, чини- роз¬ 
бої, з. харцйзи-; 
—й що /мн хто/ чйнить розбОї, зЯйнЯтий розбоя¬ 
ми, харцизЯка, харцйзник, розбій-, розбишЯка, 
бандйт, пк розбишЯцький, розбійниць-, розби- 
шЯкувЯтий. 

РАЗБОРКА ок демонтЯж; 
РАЗБОРКИ знР ок з’ясуй ки. 

РАЗБОРЧИВЬІЙ (почерк) ок читкйй, (у засобах) 
розвЯжливий, скрупульозний, обереж-, обЯч-, з 
Оглядом на зЯдні колОса; р. в средствах вимОг- 
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ливий до засобів; бьіть -ьім в вьіборе чего пе¬ 
ребирати чим. 

РАЗБРАКОВКА п розбракбвання. 
РАЗБРАКОВЬШАТЬ ганджувати, вибракбву-, 
сортувати, перебира-; ± ВЬШРАКОВЬШАІЬ; 
—й що їм" хто/ вибраковує 0, звйклий ♦, зайня¬ 
тий переббром, вибракбвувач, пк розбракбвчий 
+ %, ± сортирующий; 
-ьій бракбв/аний, роз-ув-, сортбв-, перебйр-. 

РАЗБРАСЬІВАТЬ розкидати, розметува-, кйда-, 
мета-, (гроші) з" шпур ля-; 
—й що /мн хто/ розкида 0, мастак ♦, з-й розкйда- 
/розкину-/, розкидач /-айло/, пк т. розкидкбвий 
+ % + кидающий; 
РАЗБРОСАТЬ розжбурляти 0; 
♦♦♦СЯ розкидатися 0; р. словами давати волю 
язику; 
-йся/-ьій кгіданий, розкгідув-, розметув-, пк роз- 
киднйй; -я розкидливий, розкидистий. 

РАЗБРЕДАТЬСЯ розбрідатися, розбрбджува-, 
розтіка-, розхбди-; 
-йся що їм" хто/ розбрідається 0, розбрбджува- 
ний; 
РАЗБРЕСТИСЬ розбродгітися 0; 
-дшийся розблуканий, розбрбдже-, порозбріда-. 

РАЗБРОД пк розтелесбваність, (втеча) рбзтіч, к" 
еміграція. 

РАЗБРбС фР рбзсип; 
РАЗБРОСЬІ розмбги 0. 

РАЗБРЬІЗГИВАТЬ розпбрск/увати, розхлібпу-, 
розбргізку-; 
—й що Ім“ хто/ ~ує 0, звиклий ♦, р-й розхлібпа-, 
розпбрскувач, розхлюпу- 0, хлюпій, пк = %; 
-йся/-ьій пбрсканий, хлібпа-, бргізка-, розпбр- 
скува-, розхлюпу-, розлйпу-, розбрйзку-; 
РАЗБРНЗГАТЬСЯ: -вшийся розбрйзнутий 0. 

РАЗБ^РИВАТЬ бурйти, розб^р/юва-; 
—й що /мн. хто/ ~ює 0, мастак ♦, з-й пробури-, 
зайнятий розбуренням /бурін-/, бурйльник, роз- 
бурюваль-, пк розбірливий + т. = %; 
-ьій бурений, розбурюва-. 

РАЗБУХАТЬ розбухати /на-/, набряка-, фР розпу- 
ха-, (- бруньки) бубняві-, /штати/ розростати¬ 
ся, /опис/ обростати деталями /подробиця-/; 
—й що бубнявіє, схйльний ♦, з-й на^, набухлий 
/напівроз-/, вже майже розбух-, пк т. = %; 
РАЗБУХНГУТЬ набучавіти, розбубняві- 0; 
-ухший набряклий, набубняві- /роз-/, набучаві-, 
розпух-, бубнявий, оброслий деталями. 

РАЗВАЛИВАТЬ руйнувати, розвалю-, вали-; 
—й що /м" хто/ руйнує 0, руйнівнйк, з-й зруйну¬ 
вати, звйклий ♦, гР руйнівний + %, ск розвалй- 
[розвапйпіч]; 
♦♦♦СЯ розпадатися, розсіда-, (геть) розсипа-; 
-йся/-ьій валений, розвалюва-, розкгіду-, руй- 
нбва-; -я (у кріслі) звиклий розвалюватися © 

розвалившись; 
РАЗВАЛЙТЬСЯ /за-/, (на ложі) розлягтися; (у 
крілі) вйгнізди-; 0; 
-вшийся розвалений, розкйда-, зруйнбва-; (на 
ложі) © розлігшися, як фараон, Й. 

РАЗВАЛИНЬІ ок розвалшца. 
РАЗВАЛЬЦбВЬГОАТЬ розвальцьовувати; 

—й що їм" хто/ розвальцьовує, звиклий ♦, з-й 
розвальцюва-, зайнятий вальцюванням, розваль- 
цювальник, пк вальцювальний + %; 
-йся/-ьій вальцьований, розвальцьбву-. 

РАЗВАРИВАТЬ розвар/ювати, вари-; 
—й що /м" хто/ ~ює, звиклий ♦, поклгіканий 
розварй-, варун, ~ювач, пк розваристий, -ливий 
+ %, с" розварй- [розваргі-на-всю-громаду]; 
-йся/-мй варений, розварюва-; -я що розварює¬ 
ться 0, з-йрозварйтися, пк розварний + и*—► —й; 
РАЗВАРИТЬСЯ: -вшийся розварений, 0. 

РАЗВЕ фР чи ж то [р. так? чи ж то так?], невже 
[р. придут? н. пргійдуть?), що ж [р. іто пер- 
вьій раз? що ж то перший раз?], де тут [р. ус- 
нешь де тут заснбш], жР де ж [р. я так гово- 
рйл? де ж я так казав?]; р. будет делатьі фР а 
то щоб робив? [не умбет ходить, р. будет тан- 
цевать? не вміє ходити, а то щоб танцював?]; 
р. єсть еще де ж іще [р. е. еще ббльшее горе, 
чем де ж іще більше горе, як]; р. мало? хіба не 
дбсить?; р. можно де ж [р. м. так поступать? 
де ж таке робй-?]; р. можно ждать ей возвра- 
та? де вже їй вернутися?; р. не а то не [р. не вгі- 
дел? а то не бачив?]; р. тблько хіба що [р. т. 
успею х. що встигну]; р. только я? не то я [р. 
т. я? Зоя тбже удивилась не то я - Зоя аж 
руками сплеснула]. 

РАЗВЕВАТЬ розвівати /-вію-/, (волос) розкудлу-; 
—й що розвіва 0, © розвіюючи, ± развеиваю- 
щий; 
-йся/-мй розвіюваний, розмаю-, розкудлу-; -я 
що майорить 0, розвіяний, розмая- (на вітрі/, 
(стяг) лопотлйвий, лопотючий, розмаюваний 
вітром; 
РАЗВЕЯТЬ > РАЗВЕИВАТЬ. 

РАЗВЕДКА: на -ку на вйвідки /рбзгляд-, звіди/. 
РАЗВЕДОЧНЬШ, РАЗВЕДЬІВАТЕЛЬНЬШ ок 
розвідкбвий, г. вйвідницький, розвідний. 

РАЗВЕДЧИК звідун, пластун, г. вивідач /-ник/. 
РАЗВЙДЬШАТЬ розвідувати /ви-/, шпитувй-, ви- 
шпигбву-, рознюху- /ви-/, в“ рекоґносціювйти; 
—й що /м" хто/ розвідує 0, схильний ♦, 3-Й розві- 
да-, для рбзвідки, зайнятий -ою, розвідник /ви-/, 
розвідувач, шпигун, п6 нишпорка, пк розвідний 
+ %, о. нс на нгішпорках; 
-йся/-ьій розвідуваний, обстежу-, розшбху-, 
вишпигбву- 0. 

РАЗВЕИВАТЬ розвіювати, розмаю-, розмаху-; 
—й що їм" хто/ розвіює 0, звйклий ♦, 3-Й розвія-, 
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зайнятий розвіянням, розвіювач, розмаю-; -й в 
прах з-й розвія- на порох; -й сомнения з-й роз- 
вія- сумніви; -й тоску з-й розбгі- тугу; 
РАЗВЕЯТЬ ок розмахати; р. чьи иллюзии спу¬ 
сти- з неба на землю кого; р. печінь розбгі- ту¬ 
гу; р. тяжелое настроение розвія- нудьгу; 
♦♦♦СЯ (від занять) ок відчужуватися; 
-йся/-ьій 1. розвіюваний, розмаю-, 2. відчужу-; 
РАЗВЕЯТЬСЯ о. пброхом /за вітром/ пітй 9; 
-вший/ся/ Й;-я 1. розвіяний, розмйя-, 2. відарУже-; 
РАЗВЙЯННЬІЙ = вшийся. 

РАЗВЕНЧАНИЕ (Шевченка) розгайдамачення. 
РАЗВЕНЧИВАТЬ розвінчува-, скида- з п’єдеста¬ 
лу компромітува-, (ідею) розбива- в пух і прах; 
—й що /ж" хто/ розвінчує 0, спраглий с. з п., з-й 
розвінча-, мастїк ♦, розвінчувач, пк = %; 
-йся/-ьій розвінчуваний, скгід- з п., компромі- 
тбв-, розбгів- в пух і прах. 

РАЗВЕРЗАТЬ/СЯ/ розверзати/ся/, розврива-; 
—й що розверзі +, © розверзаючи; 
-йся/-нй розверзаний, розкргіва-, пк гі° розло¬ 
жистий; 
РАЗВЙРЗНУТЬСЯ (- землю) розступгітися, 
розпас-, (- прірву) розверну-; -злись хлгіби не- 
бЄсньіе полгів дощ як з відра; 
-ерзший(ся/ 0; -я розверстий /-верзлий/ + 
раскрьівшийся. 

РАЗВЕРСТЬІВАТЬ розподіл/яти, розклала-; 
—й що їм" хто/ ~я 0, звгіклий ♦, з-й /поклгіка-/ ро- 
зподілгі-, зайнятий розподілом, розподілювач, 
(заклад) розподільник, пк розподільчий + %; 
-йся/-ьій розклада-, розподілюв-, розверстув-. 

РАЗВЕРТЬІВАТЬ розгорта-, розверта-, розвива-; 
—й що їм" хто/ розгорта 0, з-й ♦, р-й розгорну-, 
розкручувач, розгбрту-, пк розгорткбвий, роз- 
крутли- + %; -й деятельность с-и дія-; -й ра- 
ббтьі розгбртувач робіт; 
♦♦♦СЯ: дбйствие -ается захвйтьівающе дія 
спиргієдух; 
-йся/-ьій розгортаний, розвив-, розкручув-, ро- 
звірчув-; -я пк розкрутнгій, рк розхвбстуватий; 
РАЗВЕРНУТЬСЯ (навсебіч) розпростатися 0; 
-вший/ся/ 0; -я (чуючи волю) розкргілений; 0. 

РАЗВЙРЧИВАТЬ розкручувати, розвірчу-; 
—й що /ж" хто/ розкручує 0, р-й ♦, 3-й розкрути-, 
розкручувач, розвірчу-, розсвердлю-, пк = %; 
-йся/-ьій розкручуваний, розвірч-, розсвфдлю-. 

РАЗВЕС: на р. на вагу. 
РАЗВЕСЕЛМЙ (настрій) ок карнавальний. 
РАЗВЕСЕЛЯТЬ: —й = веселящий; 

-бій розвесешований /з-, під-/; 
РАЗВЕСЕЛЙТЬСЯ: -вшийся розвеселений, 
розгуля-, о. раптом такгій весблий, 0. 

РАЗВЕСИСТМЙ (- роги) розсохатий. 
РАЗВЕТВЛЕНИЕ п. розкорінення. 
РАЗВЕГВЛЯТЬ розгалужувати; 

—й що /ж" хто/ розгалужує, з-й розгалузити, 
розгалУжувач, пк розгалУзливий, розгалУзис- 
тий + %; 
-йся/-ьій розгалужуваний, галУже-; -я широко¬ 
вітий, галузис-, розгілча-, гілля-, розлбжи-, (- 
шлях) розсбпшс-, і'роги/ розсохі- /колії/ розбіж¬ 
ний; ± ОТВЕТВЛЯТЬ; 
РАЗВЕТВЛЕННЬІЙ п. розкорінений. 

РАЗВЕШИВАТЬ 1. розважувати, 2. розвішува-, 
(гілки) розкиді-; р. уши слуха-, роззявивши 
рога; 
—й 1. що /ж" хто/ розважує, р-й ♦, покликаний 
розважи-, зайнятий розважуванням, розважув¬ 
ач, вагар, пк = %, 2. що розвішує, звиклий ♦, р-й 
розвіси-, пк - %; -й ветви розлогий, крислатий, 
розкидне-, розлбжис-; -й Уши роззявленорб-; 
-йся/-ьій 1. віжений, розвіжува-, пк розважний, 
2. вішаний, розвішув-, розкгідув-, пк розкгіднгій; 
РАЗВЕСИТЬ: р. уши ок заслухатися, ск наста¬ 
вити локатори; 
-вший/ся/ 0; -й у. заслуханий 0. 

РАЗВИВАТЬ розвив/ати /розів’ю, розів’єш/, (ду¬ 
мку) дава- волю чому, (ідею) поглгіблю-, (швид¬ 
кість) набирати, (огонь) ви зміцнюва-, підегілю-; 
—й що /ж" хто/ розвива 0, р-й ♦, з-й розвину-, роз- 
кручувач, розмбту-, розгбрту-, пк розвійливий, 
розвгівчий + %, о. для рбзвитку, ск розвгінь- 
[-щая литература розвгінь-література], © роз¬ 
виваючи; -й агитацию розвгінь-агітацію; -й ид- 
Єю розгбртувач ідеї; -й наступление у неспгін- 
ному наступі; -й скбрость набиргій-швгідкість- 
[н.-ш. літйк], із щоріз більшою швгідкістю; 
♦♦♦СЯ перебувати в рбзвитку 0, розбудбвува- 
тися, о. не зупиня- на досягнутому, (- ідеї) п. роз- 
мбтува-, /дітей/ ростгі, зрості-, /флору/ п° бру¬ 
нькувати; успішно р. твердо става- на ноги; 
начиніть р. брунькуватися; 
-йся/-ьій розвгіваний, розкручува-, розмбтува-, 
розгбрта-; -я що /ж" хто/ розвивається, схіідь- 
ний розвивати-, на шляху рбзвитку, у сталому 
/стадії/ р., неспгінний /незагальмбва-/ ур.,пк роз- 
виткбвий, розвійли-, © перебуваючи в р.; бур¬ 
но -я в чолі р.; б ьістро -я швидкий на рбзви- 
ток; мгіло /слабо/ -я скупгій на р., повільний у 
рбзвитку; -я под действием з-й розвиватися 
під дією; не -я у хвості рбзвитку, загальмбва- 
нийур.; 
РАЗВЙТЬСЯ (- зелень) вгібуяти, ок розцвістис- 
я; 0; р. во что /хист/ вгіробитися у що; р. во 
всю сгілу розкришитись; 
-вший/ся/ 0; -я розвинутий, (хист) вгіробле- 
ний, (- зелень) вгібуялий; 
РАЗВИТОЙ (край) розгосподарений 0. 

РАЗВИДНЯТЬСЯ розвиднятися, дніти, дк за^; 
-йся вже заднілий, о. у прбменях світанку, що¬ 
раз ясніший /видні-, світлі-/. 
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РАЗВЙНЧИВАТЬ розгвинчувати, розкручу-; 
—й що /ми хто/ розґгінчує 0, р-й ♦, з-й розгвин¬ 
ти-, пк = %, © розгвинчуючи; 
-йся-ьій розгвинчуваний, розкручу-, розхйту-. 

РАЗВЙТИЕ фР фбз/ріст, (рослин) розкорінення. 
РАЗВИТОСТЬ ок фбз/ріст. 
РАЗВЙХРИВАТЬСЯ; РАЗВЙХРИТЬ -вший¬ 
ся розвихрений, пк розвйхристий; 
РАЗВЙХРЕННЬІЙ (борей) п° розгрйвлений. 

РАЗВЛЕКАЛКА забавлялка. 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЬШ ок карнавально-весблий, 
карнавальний, розвагбвий. 

РАЗВЛЕКАТЬ розважати, забавля-, потіша-, ве¬ 
сели-, звеселЯ- /роз-/ /серце/, (у горі) розраджу- 
ва-, заспокбюва-, (дитя) тіши-, бави-; р. дам 
бави- паній; р. разговбрами розбалакува-; 
—й що /м" хто/ розважа 0, звиклий ♦, з-й заба¬ 
ви-, забавник, розважань-, пк розважальний, кар¬ 
навали-, розвагбвий, потішли-, забавницький, 
карнавально-веселий, /жанр/ водевільний, © 
веселий на язик; 
РАЗВЛЕЧЬ зігнати тугу з серця б; 
РАЗВЛЕКАТЬ СЯ тішитися 0; 
-йся/-ьій розвеселюваний, тіше-, розраджува-; 
-я захбпле- /зайнятий, поглину-/ забавою /роз¬ 
ваг-/, забаволюб, о. у розвагах, на забаві. 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ г. розвеселення; 0. 
РАЗВОД (тварин) рбзплід, розведення; 
РАЗВОДЬІ мн розплйви, розпливиська, патьб- 
ки, з" розвбди. 

РАЗВОДЙТЬ розводити, роз’єднува-, розборон- 
я-, (вартових) розставля-, (двох) розлуча-, (чва¬ 
ри) шйри-; р. антимбнии розвбдитися, розпат¬ 
якувати, просторікува-, ок ♦ парй; р. виноград 
виноградарюва-; р. караул розставля- сторожу; 
р. турУсьі на колесах провади- сон рябої ко¬ 
били; р. филосбфию пускатися у філософію, к. 
мудрувати; 
--й 1. що /м" хто/ розвбдить 0, звиклий ♦, 3-Й 

розвести, для розведення, зайнятий -ям, рк роз- 
водій, (забіяк) розборбнювач, пк розвідний, роз- 
водбвий, 2. що розлучй 0, готбвий розлучити, 
розлучник, пк розлучний, 3. растворяющий, 4. 
вьіращнва-, 5. болта-2,6. разжига-; -й антимб¬ 
нии р-й розпатякува-; -й костер взявшися роз- 
клас- ватру; -й часовьіх розвідний, розставнйй; 
РАЗВЕСТЙ: чужую беду пальцем разведу, а 
к своей ума не прикладі дббре чуже лйхо мі- 
ря- - зміряй своє!, чужу біду на воді розведу, а 
своїй - кінця не знайду; 
-йся/-имьій ведений, розвбджува-, розлучу-, ро¬ 
зплоджу-, розпалю-, розкладаний, пк розвідний; 
РАЗВЕДЕННЬШ (спирт) р. розбовтаний; 0. 

РАЗВОЗЙТЬ розвбзити /під-/, (шлях відлигою) 
розпуск^-, розгруза-; 

--Й що їм" хто/ розвбзить 0, звиклий ♦, р-й роз¬ 

везти, для розвозу, зайнятий -ом, розвізнгік, рк 
фоз/возій, розвезько, пк розвізний; 
-йся/-имьій розвбжуваний, пк розвізний. 

РАЗВОРАЧИВАТЬ у розверзЯти, (землю) роз- 
брюва- розкида-; 
--й 1. развертьівающий; 2. що /м“ хто/ розкида 
0, звиклий р., р-й розміну-, пк = %, 3. що роз- 
брює, + пашущий; 
РАЗВОРОТИТЬ У розвбрзти, (бомбою) розхе- 
ка-; 0; 
РАЗВОРАЧИВАТЬ/СЯ/ розгортати/ся/ б; 
♦♦♦СЯ /- події) п. завйхрювати б; 
-йся/-ьій 1. развертьівающийся; -я спираль 
розхвбстувата спіраль; 2. розкиданий, 3. розбр- 
юва-, розвалю-, розламу-, розбй-, розпанаху-, 
розкраю-; 
-вший/ся/ 0; -я розкраяний б. 

Р АЗВОРОВЬЮ АТЬ: —й що /м" хто/ розкрала, 
звиклий -ти, з-й розікрас-, крадій, крадун, роз¬ 
крадач; 
-йся/-ьій крбдений, розкраданий, ± РОЗБАЗА¬ 
РЮВАТИ. 

РАЗВОРОТ ок рбзкрил, (газети) рбзгорт. 
РАЗВРАТНИЦА з. лбтра. 
РАЗВРАТНИЧАТЬ = РАСПУТНИЧАТЬ. 
РАЗВРАЩАТЬ розбещувати, розтлів/ати, роз¬ 
паскуджу-, розсобачу-; 
—й що /ж* хто/ ~а б, з-й розтлйти, розбещувач, 
пк розтлівущий, аморальний, розкладницький, 
розкладбвий + %; 
-йся/-ьій розбещуваний, розпаскуджу-, розсо¬ 
бачу-, розтлі-; 
РАЗВРАТЙТЬ розбешта-, ф. розсобачи- б. 

РАЗВЯЗКА пРн рбзв’язка, розв’язання, розв’язь. 
РАЗВЯЗНОСТЬ ф? панібратство. 
РАЗВЙЗНЬШ безцерембнний, панібратський, п. 
розхристаний. 

РАЗВЯЗЬСВАТЬ розв’язувати, розмотузу-, розс- 
упбню-, (війну) розпочина-; р. язьік розпуска- 
губу; 
—й що /мн хто/ розв’язує б, з-й розв’язати, для 
розв’язки /рбзв’язі/, пк рк розв’язУщий + %, ск 
розв’яжи- [-й руки розв’яжй-руки-]; -й войнУ 
палій війнгі, готбвий розв’язати війну; 
-йся/-ьш розв’язуваний, розмотузу-, розсупб- 
ню-, пк розв’язнйй; 
РАЗВЯЗАТЬ розмотузувати б, (супоню) розсу- 
пбни-; 
РАЗВЯЗАТЬСЯ: -алея с хлбпотами кто дав 
раду клбпотам, полегшало на гблову кому. 

РАЗГАДКА ок рбзгад. 
РАЗГАДЬІВАТЬ розгадувати /від-/; 

--й що /мн хто/ розгадує б, звиклий ♦, з-й роз- 
гада-, розгадник, розгадувач, відгадько /роз-/, 
для рбзгаду, зайнятий -ом, пк рк розгадкбвий, 
розгЯдчий + %; 
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-йся/-мй розгадуваний /від-/; -я розгадливий; 
РАЗГАДАТЬ о. розкусити горішок 0, (підступ) 
розгледі-. 

РАЗГАР п° розпбвня.р. розгасання /—* розгасати¬ 
ся/; (в) разгар саме [(в) р. гульбьі саме гульня]. 

РАЗГИБАТЬ розгин/ати, випрбстува- /роз-/; 
—й що /мн хто/~а 0, р-й ♦, з-й розігну-, а" розги¬ 
нач, пк розггінчий + %, для розгину /~ання/; 
-йся/-ьій розпшаний, розпрбстув- /ви-/, р. роз- 
гйнатий, пк розггінистий; 
РАЗОГНУТЬ випростати 0. 

РАЗГЛАГОЛЬСТВОВАТЬ просторікувати, роз- 
патяку-, пащеку-, роздабарю-, правити теревені, 
розвбди- демагбгію, розводитися, розбалакува-, 
розпускати /дк розпусти-/ язик на всю губу, (- 
маля) барашкува-, пискува-; & розпащекувати¬ 
ся (дк); 
--Й що /мн хто/ просторікує 0, звиклий ♦, патя¬ 
кало, балака, балакун, говорі, пк язикатий, 
просторікува-, словоблудний, щедрий на слова, 
теревенливий. 

РАЗГЛАЖИВАТЬ прасувати, розпрасбву-, (бо¬ 
роду) розгладжувати; 
—й 1. гладящий, 2. що /аг" хто/ розгладжує 0, р-й 
р., з-й розгла-ди-, пк = %; 
-йся/-ьій 1. прасбваний, розпрасбву-, 2. гладже¬ 
ний, розгладжува-. 

РАЗГЛАШАТЬ розголбшувати, розславля-, роз- 
лягтува-, рознбси- /поговір/, підцавУ- рбзголосу, 
(на весь світ) розлунюва-, виноси- на лібди; 
—й що /мн хто/ розляпує 0, з-й розббвкати, зай¬ 
нятий розголосом, розголбшувач 0, ф. бовкало, 
пк розголбсний + %, ск розголоси- [-й на весь 
мир розголоси-на-весь-світ]; 
-йся/-ьій розголбшуваний, розляпу-, розславл- 
ю-, розббвку-, підца- рбзголосу, пк розголоснгій; 
РАЗГЛАСЙТЬ (скрізь) розкричати 0, о. розне¬ 
сти як сорбка на хвості. 

РАЗГЛ АШЕНИЕ к. рбзголос. 
РАЗГЛЯДЬІВАНИЕ: для -ия (стіп) розгляднгій 
Р АЗГЛЯДЬІВ АТЬ розгляд/ати. роздивлятися; 

—й що /аг" хто/ ~а 0, р-й ♦, з-й розгледі- /розгля¬ 
ну-/, зайнятий ~ом, ~ач, пк ~ацький, ~бвий; 
♦♦♦СЯ ж. продавати вйтріш-ки 0; 
-йся/-ьій розгляданий; -я що Імп хто/ розгляду¬ 
ється, роздивляка, н1 продавбць вйтрішок, роз¬ 
зява, пк роззявкуватий. 

РАЗГОВАРИВАТЬ розмовляти, говори-, балак- 
а-, гомоні-, перекидатися словУми, балачкгі /те- 
ревені/ правити (швидко) шварґоті[У]-; 
—й що /м" хто/ балУка 0, звиклий /р-й/ б., з-й по¬ 
говори-, зайнЯтий розмбвою, /спів/розмовник, 
балакун, пк балакучий /-лйвий/, говіркий, с" -мб- 
вний [/роботі словомбвний], скоро -й скоро- 
мбвний; бьістро -й шварґо[і]тливий; охбтно -й 
охочий до балачок /розмов/; 

РАЗГОВОРЙТЬСЯ: -вшийся розбалУканий, Й. 
РАЗГОВОР: что за р.? 1. про що ми говбримо?, 
про що мова?, 2. нема проблбм; з'то другбй р. 
це гінша річ; напрУсньїй р. шкбда говбрення; о 
чім р.? /какбй р.?/ про що мова?, нема про¬ 
блем; вот и весь р. оце й усе, ок от тобі віз і 
перевіз; р. в пбльзу бедньїх пусте балакання, 
безкбрисна розмбва; вступУть в р. захбдити в 
розмову; тблько и -ру, что об зтом тільки й 
чуєш про це; гул от -ров розмбвно, дуже гУмір- 
/розмбв-, спів-/, багато розмов. 

РАЗГОВОРНЬІЙ (вислів) живомовний; р. язьік 
живУ мова; р. урок урбк живбї мбви. 

РАЗГОВОРЧИВЬІЙ гд нестулгігуба. 
РАЗГОНЯТЬ розганяти, розгони-, розкйшкува-; 

—й що /м" хто/ розганя 0, звиклий ♦, з-й /поклгі- 
ка-/ розігнУ-, зайнятий розгбном, гоній, пк роз- 
гінний + %; -й кровь з-й розіша-. кров; -й со- 
мнения /тоску/ = развеивающий с. /т./; 
РАЗОГНАТЬ розпуди-, розс[в]ія- 0; р. печаль 
/тоску/ прогна- /розважи-/ тугу, зігнУ- т. з серця; 
РАЗГОНЯТЬСЯ розбіг/Утися 0; 
-йся що/аг" хто/~ається б, розбіганий, с-и ♦, р-й 
розбіг-, пк розгбнистий; О розганяючись; 
-йся/-ьій гнУний, розгбнюва-, розбіга-; 
РАЗОГНАТЬСЯ розбігтися 0; 
-вший/ся/ 0; -я розігнаний, розбіглий. 

РАЗГОРАЖИВАТЬ перегорбджувати /роз-, від-/ 
—й що /лґ хто/ перегорбджує 0, р-й ♦, зг-й роз- 
городй-, зайнятий розгорбдженням, розгорбдж- 
увач, пк розгорбдний /пере-, від-/ + %; 
-йся/-ьій розгороджуваний /пере-, від-/, пк роз- 
городнгій /пере-, від-/. 

РАЗГОРАТЬСЯ розгорятися, розпалюва-, б бра- 
пблум’ям, ок розпалахува-, розжеврю-; 
-йся що розгоряється 0, розвбгнюваний, розпУ- 
люв-, розжеврюв-, охбплюв- /пбйм-/ полум’ям, 
щораз палкіший [-аяся страсть щ. -іша жагУ]; 
РАЗГОРЙТЬСЯ (дуже) розпаленіти, розпаші-, 
(з попелу) вгіжеврі-; р. из йскрьі розжеврітися; 
-вшийся розпалахкотілий, розпалені-, вйжеврі- 
/роз-/, розпаші-, фР розбуя-, розвбгнений, охбпл- 
пблум’ям, (- чвару) роз’ягр-, (рум ’янцем) розша- 
рілий; -иеся страсти розбуялі пристрасті, 0. 

РАЗГРАБЛЯТЬ грабувУти, розграббв/у-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, р-й ♦, з-й роз^, зайнятий 
грабунком, грабіжник, пк розграббвчий + —> 
грабящий; 
-йся/-ьій грабований, розграббву-. 

РАЗГРАЖДЕНИЕ розгорбдження. 
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ок розмежбвання. 
РАЗГРАНЙЧИВАТЬ розмежбвувати, межува-; 

—й що їм" хто/ розмежовує 0, р-й ♦, зг-й розмеж- 
ува-, для розмежбвання, зУйнятий -ям, розмеж- 
бвувач, межувУльник, межовйк, пк‘ (роз/межу- 
вУльний, межовий, рк розмежбвчий; 
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-йся/-ьій розмежовуваний, меж<5-; 
РАЗГРАНЙЧЕННЬІЙ: різко р. МОВ ножем 
ВІДТЯТИЙ. 

РАЗГРАФКА, РАЗГРАФЛЕНИЕ ок розлінієння' 
РАЗГРАФЛЕННЬІЙ ок розлінієний. 
РАЗГРАФЛЯТЬ лініїти, розлініюва-, графй-; 

—й що їм" хто/ графить 0, звщслий ♦, з-й розі, 
зайнятий /роз/лініюванням, пк графильний + %; 
-йся/-ьій лінія[є]нйй, графле-, розлініюва-, роз¬ 
графлю-. 

РАЗГРЕБАТЬ розгрібати, розгорта-,р. граба-; 
—й що їм" хто/ розгрібй 0, звщслий ♦, р-й /поклй- 
каний/ розгребти, зайнятий розгортанням, роз- 
гбртач, п" розгрібущий, розгорту- + %; 
-йея/-мй розгрібаний, розгбрта-, пк розгрібшій. 

РАЗГРУЖАТЬ розвантажувати, виладбву- /роз-/; 
—й що /лі" хто/ виладбвує 0, звйклий ♦, р-й роз- 
вантажи-, для розвантаження, зайнятий -ям, роз¬ 
вантажувач /ви-/, /роз/вантажник, пк розванта¬ 
жний + %, розвантажливий, розладбвчий /ви-/; 
-йся/-ьій розвантажуваний /ви-/, розладбву- 
/ви-/, пк розвантажний. 

РАЗГРУППИРОВМВАТЬ груп/увата, розгруп- 
бву-, поділята на групи; 
—й що /м" хто/ ~ує, з-й розі, зайнятий пбділом 
на групи, пк = %; 
-йся/-ьій групований, розгрупбву-, ділений на г. 

РАЗГРМЗАТЬ розгриз/ати, (горіх) розлущува-; 
—й що /м" хто/ ~а, звщслий ♦, з-й розгргіз-, пк 
розгризухций; 
-йся/-ьій розгргізаний, розлущув-; -бій пк роз¬ 
гризшій. 

РАЗГУЛИВАТЬ/СЯ/ вигулювати/ся/ /роз-/, (- 
погоду) вигодгінюватася /роз-/, розпогбджу-; 
—й = гуляющий + вигулюваний; 
-йся (вітер) щораз шпаркіший, (день) щ. ясні-; 
РАЗГУЛЯТЬСЯ розігнатися [/бчень/ не -ни- 
шься /далеко/ не розженешся /не заїдеш/, мало 
що візьм-], /- стихії) розсатаніти; 0; р. на про- 
стбре фР розпросторитися; 
-вшийся розсатанілий, розгуляний, д. розгука-, 
пк розгбнистий, Й. 

РАЗДАБРИВАТЬСЯ розщедрюватися, роздббр-; 
-йся що ІлР хто/ розщідрюєгься 0, з-й розщед¬ 
ритися; 
РАЗДОБРИТЬСЯ роздобріти, розщедрі-; 
-вшийся розщедрілий, роздобрі-, раптом такий 
дббрий, 0. 

РАЗДАВАТЬ роздавата, дава-; р. взаймьі розпо- 
зича-; 
—й що їм" хто/ роздає 0, звйклий ♦, з-й розда-, 
зайнятий роздачею, /роз/давйч, роздавільник, 
/роз/давець, рк роздйчник, пк роздавчий + %, о. 
на роздачі; -й взаймьі = дающий в.; щедро -й 
щедра душі; 
-бій /роз/даваний, розподілю-; 

РАЗДАТЬ: р. взаймьі порозпозичати; 0. 
РАЗДАВАТЬСЯ (звук) дуніти, розлунювати/ся/; 

(вибух) гримати, фР спалахува-, (ушир) ширша-, 
роздуватися, розпухати, (у плечах) ппірша-; -ае- 
тся пінне соловья лунйє солов’їний спів; -ал- 
ись /-алось/ роздавано; 
-йся І. що луні 0, розлунюваний, ок почутий, 
пк розкбтис-, лункгій, с. стозву-, фР звук [-НЄСЯ 
тріли звуки трблей/ів], 2. що роздаються +, що¬ 
раз ширший, розтяганий, розшгірюв-, 3. = -бій; 

гармонйчно -я п° бандурний; звбнко -я стодз- 
вбн-, лункодзвбн-; -ееся іхом і. розлунювання; 
РАЗДІТЬСЯ /- звук) грймнути, загуслі 0; -ал¬ 
ось загулб; -алея (вибух) розлігся; -алея звон 
кблокола забамкав дзвін; 
-вшийся 1./2. Й, 2. роздутий, розтягну-, роз¬ 
пухлий. 

РАЗДАВЛИВАТЬ роздУш/увата, розчавлю-, ду¬ 
ши-; 
—й що /лі" хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й роздутті-, роз- 
дУшувач, розчавлю-, душитель, пк = %; 
-йся/-бій душений, чйвле-, роздУшува-, розч[д]- 
авлю-. 

РАЗДАИВАТЬ/СЯ/ роздбювата/ся/, доїта/ся/; 
—й що їм" хто/ роздоює 0, роздбювач, дояр, пк 
роздійливий, Р дбйчий; 
-йся/-ьій роздоюваний, дбє-. 

РАЗДАЛБЛИВАТЬ роздбвб/увати, довба-, довб-. 
—й що їм" хто/ роздбвбує, звиклий ♦, р-й роз- 
довбтіі, роздбвбувач, довбаль, дбвбуш, пк = %; 
-йся/-ьій дбвбаний, роздбвбува-. 

РАЗДАРИВАТЬ роздарбв/увата, дарува-; 
—й що їм" хто/ ~ує, звщслий ♦, готбвий розда- 
рува-, роздайбіда, пк —* дарящий; 
-йся/'Ьій дарбваний, роздарбву-. 

РАЗДАТОЧНЬІЙ роздавальний, розподільчий, 
(список) на видачу, /на виплатуІ виплатнйй, ре 
роздачі [р. пункт пункт р.]. 

РАЗДВАИВАІЬ роздвб/ювата, двої-; 
—й що їм" хто/ ~ює 0, с-и ♦, з-й роздвої-, пк роз- 
двбйчий + %; 
♦♦♦СЯ двоїтися 0, розполовгінюва-; мнения 
-йтея у кого надвоє думають хто; 
-йся/-ьій роздвоюваний + двоящийся; 
РАЗДВОЙТЬСЯ: -вшийся = РАЗДВОЕНН- 
ЬІЙ, 0; 
РАЗДВ ОЕ Н Н ЬІЙ розполовйнений 0, пк двій¬ 
частий. 

РАЗДВИГАТЬ розсув/ати, (юрбу) розішха-, (ку¬ 
щі) прогорта-; р. гранйцьі 6 рзпиха- ліктями су¬ 
сідів; без конці р. предельї обезмежува-; 
—й що /м" хто/ ~а 0, звйклий ♦, з-й розсуну-, роз¬ 
сувай, пк = %, ск розсунь-, © розсуваючи; 
-йся/-ьій розпиханий, розсува-, розштбвху-, 
розхилю-, розширю-, прогбртаний, пк розсув¬ 
ний, (циркуль) розхильчастий; 
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ГАЗ ДВИНУТЬ розперти [розіпру, розіпре] 0; 
РАЗДВИНУТЬСЯ (- прірву) розростися 0. 

РАЗДВбЕННОСТЬ ок двоїстість. 
РАЗДЕВАТЬ/СЯ,) роздягати(ся^), розбиратися^. 
огблюватиСя/, витрушуватися,) з одягу; р-ть 
глазіми обмацувати /маца-/ очима, дивитися 
крізь одяг; 
—й що /ж" хто/ роздяга б, звіклий роздягати, р-й 
роздяглі, п* роздягальний + %, ск роздягнй- 
[роздягнгі-погляд]; -й взгляд пбгляд крізь одяг; 
-йся/-ьій роздяганий, розбгір-, огблюв-; -я до- 
гола' розбираний до тіла. 

РАЗДЕЛ (дія) ок дільбі. 
РАЗДЕЛЬІВАТЬ обробляти, (рибу) ок пітра-, те- 
льбушгі-; р. под орех кого накручувати хвості 
кому, к" дк розчгістити під горіх; 
—й що їм” хто/ обробля 0, з-й обробгіти, для об- 
рббки, зійнятий -ою, пк обрббчий + %, ск -обро¬ 
бний [-й дерево деревообробний]; -й под орЄх 
з-й накрутйти хвості; 
-ьій роблений, обрбблюва- /роз -/, розбйра-, літ¬ 
ра-, тельбуше-, фарбова-, розширюва-, розчіпі- 
ува-; 
РАЗДЕЛАТЬ (тушу) ок розтелесувіти 0; 
♦♦♦СЯ (з їми) кінчіти, розраховуватися, розп- 
рівля-, збуві- кого; р. с чем стівити кріпку на; 
-йся 1. що /ж" хто/ кінчі б, с-и ♦, р-й скінчи-, 2. 
р-й розквитітися 0, 3. = -бій; 
РАЗДЙЛАТЬСЯ (з ким) ок розквитітися; б; 
-вшийся гР квит, квйти [тепер ми квйти], 0. 

РАЗДЕЛЯТЬ розділіте /пере-, по-/, (кого з ким) 
різни-, розрізнюва-, відокремлю- /роз-/; р. чьи 
взгля'дьі о. одним духом дихати з кіш, так сі- 
мо дума-, прихилятися до чиїх поглядів; р. стра- 
дания співболіти; 
—й що !мн хто/ поділі б, звиклий п., р-й поділи-, 
зййнйтий поділом, розподілювач, ділій, (закл¬ 
ад) розподільник, пк розподільчий, роздільний 
/пере-/, розділюваль-, розподіль-, розрізнювань-, 
розділовий, розбрітній, розбратущий, роз’ед- 
нівчий, межовий + %, для /роз^пбділу, ± отде- 
ляющий; -й мнение чье однії думки з ким, 
прихильний до чиєї думки /пбгляду/; 
-йся/-ьій ділений, переділюва- /роз/по/ділю-/, 
роз’єдну-, розгалужу-, розрізню-, відокремлю-, 
я* роздільній /по-/, рк відокремчий; 
РАЗДЕЛЙТЬ: р. пополім розполовинйти; р. 
трапйзу хліба-сбли розділити; 
-імьій роздільній /по-/, легко ділений /+ -бій/; 
РАЗДЕЛЕННЬІЙ розділений б; р. пополім 
розполовинений. 

РАЗДЕРГИВАТЬ розсмгік/увати, розшарпу-, сми¬ 
кати, шарпа-; 
—й що Імн хто/ ~ує б, с-и ♦, з-й розшарпа-, зій- 
нітий розсмикуванням, розшарпувач, розсмик- 
У-, смикало, пк смгікальний + %; 

-йся/-ьій смиканий, шірпа-, розсмйкува-, роз¬ 
шарпу-. 

РАЗДИРАНИЕ рк роздерті. 
РАЗДИРАТЬ шматувати, роздир і-, розриві-, роз- 
краюва-, о. рві- на всі боки, (серце) крія-; 
-й що їм” хто/ шматує б, звиклій ♦, з-й роз- 
края-, роздирільник, роздиріч, раздирайко, роз- 
дирійло, пх деручий, роздируп (-, роздирчий, 
розрив-, /крик/ надрйвнйй, надсіід-, несамови¬ 
тий, надсадне-, надривне-, пронизливий, роздгі- 
рли- + %; -й душу /криці дйкий, гістерйчний, 
несамовитий (р оздерй-душу-кршс/; 
-йся/-ьій дертий, роздираний, розрив-, шматбв-, 
розпанахув-, розкраюв-, пк розривний; -я пк роз- 
дгірливий. 

РАЗДОБЬІВАТЬ /роздобувати, розживітеся на 
що, старі- чого; 
—й що /ж" хто/ здобуві б, охбчий ♦, з-й роздо- 
бу-, здобувець, старітель, роздобудько, пк здо¬ 
бувший; 
-бій фоз/добуваний, пк добувній; 
РАЗДОБЬІТЬ розстарітися чого /на що! б, за- 
попісги, ж” урві-, акґ доп’іс- [где он -ьіл? де 
він доп’ів?]. 

РАЗДОЛЬЕ (кому) вбля, лахві, рбзкіш, (звуків) 
о" буйнбвшце, п° розшиви [р. простбра роз- 
плйви просторів]. 

РАЗДОЛЬНЬІЙ о* вільний, просторий, розлб- 
гий, широкий, (лан) широкопблий. 

РАЗДОРОЖЬЕ о. розхрестя, ок? розебша. 
РАЗДОРЬЇ ох пересвіри, колотніча [вЄчньіє р. 
вічна к.]. 

РАЗДРАЖАТЬ дратувіти, роздратбвува-, нерву- 
ві-, псуві- кров, грі- на нерви, (фактами) пек¬ 
ти бчі, (- голос) шкребтгі по душі; 
—й що /ж" хто/ дратує б, звіклий ♦, з-й розі, 
дратівнгік, ґедзь, іржі, смолі, ма подразник, пк 
дразлівий, подрізли-, дратівній /для їх),р. роз- 
дрбчуваль-, /- слово/ дошкульній + %; 
-йся/-ьій дратбваний, роздріжню-, подрізню-, 
роз’ітрю-; 
РАЗДРАЖЙТЬ: -імьій подрізливий, драт/ів/- 
лгі-; легкі -бій діткливий; 
РАЗДРАЖЕННЬІЙ ок розпасійбваний б. 

РАЗДРАЖЕНИЕ (стан) роздратбвання. 
РАЗДРАЖЙЇЕЛЬНЬІЙ ох подрізливий, гнівл- 
І-, з2 дроковістий. 

РАЗДРОБЛЯТЬ: -й > ДРОБИТЬ; 
РАЗДРОБЛЕННЬІЙ (- каміння) потбвчений. 

РАЗДУВАНИЕ к. рбздув. 
ГАЗДУВАТЬ роздувати, рпздимі-, (конфлікт) 
розкочегірюва-; 
—й що /ж" хто/ роздимі б, звиклий ♦, з-й розду-, 
для рбздуву, зійнітий -ом, роздувільник, роз- 
дмухувач, роздувіч, розкочегарю-, пк роздуві- 
льний, роздувший + %, ск розідмй- [розідмі- 
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брюхо], роздимаючи; -й кадило радіш розд ати 
кадйло; 
РАЗДУТЬ п. розкочегарити; 0; 
РАЗДУВАТЬСЯ фР розростатися; 0; 
-йся/-ьій дутий, роздаваний, роздмуху-, розві- 
ю-; -я щораз пухліший; 
-вший(сяі 0; -я роздутий, розпухлий, пк пука- 
тий, розпер-. 

РАЗДУМЬІВАТЬ роздумувати, розмислю-, п. 
вагатися; 
—й що /У* хто/ роздумує 0, схильний ♦ /до роз¬ 
думів/, з-й роздума-, о. у роздумах, пк роздум¬ 
ливий, © поринувши в роздуми; /тяжелр) -й 
сповнений /важких,) думок. 

РАЗЕВАТЬ (рот) роззявляти, розкрива-; 
--Й що /мн хто/ роззявля, звиклий ♦, р-й роззя¬ 
ви-, © н1 роззява; -й рот © роззявивши рота; 
-йся/-ьій роззявлюваний, р. роззявля-. 

РАЗЖАЛОБЛИВАТЬ; РАЗЖАЛОБИТЬ б взя¬ 
ти /пробгі-/ сльозою. 

РАЗЖІВЬІВАТЬ розжовувати, жува-; 
—й що їм" хто/ розжбвує 0, звиклий ♦, 3-Й роз- 
жува-, пк жувальний + %, с" розжуй- [розжуй-і- 
поклади-в рот]; 
-йся/-ьій жований, розжбву-; 
РАЗЖЕВАТЬ (діло) ок роздзьббати; 0. 

РАЗЖИВАТЬСЯ розживатися /за-/, і запомага-; 
-йся 1. що /м" хто/ розживається 0, с-и ♦, з-й 
розжй-, 2. раздобьівающий; 
РАЗЖЙТЬСЯ здобутися на що, розстара- чого 
/на що/ 0, ж" урвйти; 
-вшийся 0. 

РАЗЖИГАТЬ розпалювати /за-/, розжевр-, роз¬ 
жар-; р. стрясти (в ком) підливати лбю /масла/ 
в огбнь, підсипа- перцю,- фозкочегарюва- кого): 
—й що їм" хто/ розпалює 0, с-и ♦, з-й розпали-, 
зайнятий рбзпалом, палій, розпилювач, розжа¬ 
рю-, пк розпальний + %; -й нбнависть з-й роз¬ 
пали- /звйклий ♦/ ненависть; -й стрясти р-й 
підлгі- лбю в огбнь; 
-йся/-ьій розпалюваний, розжеврю-, розжарю-, 
розпечу-, пк розпальний; 
РАЗЖЕЧЬ п° розвбгнити 0. 

РАЗЖИЖАТЬ розріджувати, розводи-; 
--Й що /м“ хто/ розріджує 0, звиклий ♦, з-й роз¬ 
ріди-, розріджувач, пкрк розрідчий + %; 
-йся/-ьій розріджуваний, розвбдж-, пк розріднйй 

РАЗЖИЖЕНИЕ: р. мозгбв ф. розслаблення мб- 
зку. 

РАЗЖИМАТЬ розтискати; 
—й що /м" хто/ розтиска 0, звйклий ♦, з-й розці¬ 
ни-, пк розтискбль-, розтискбвий + %; 
РАЗЖАТЬ: р. глазя розмружитися; 0; 
РАЗЖИМАТЬСЯ (- пальці) випручуватися; 0; 
-йся/-ьій розтискуваний, розтулю-, розціплю-, 
випручу-, пк т. розтискнгій, розтискбвий; 

РАЗЖАТЬСЯ розпрУжитися 0. 
РАЗЗАДС)РИВАТЬ роздрбчувати /розохбчу-, ро¬ 
зпалю-, під’їбдж/у-, підштрйку-, підструнчу-, г. 
пібехту- кого, додавати вогню кому,р. юди-; 
—й що /м" хто/ ~Ує 0, під’к5джувач, з-й під’¬ 
юдити, пк розпальний + %, (бій) зачіпнйй; 
-йся/-ьій роздрочуваний, розохбчу-, розпалю-, 
під’юджу-, підштрйку-, підструнчу-, підбехту-, 
пк зачіпнйй; 
РАЗЗАДОРИТЬ: тблько р. тільки оскому на¬ 
бити; 0. 

РАЗЗВАНИВАТЬ > РАЗБАЛТЬІВАТЬ; 
РАЗЗВОНЙТЬ розбемкати, рознестй як сорбка 
на хвості; 0 —*• РАЗБОЛТАТЬ; 
-йвший 0. 

РАЗЗНАКОМЛИВАТЬСЯ 1. перезнайбмлюва- 
тися /за-/, 2. ознайбмлюва-. 

РАЗЗОЛОЧЕННЬІЙ ок весь у зблоті. 
РАЗЙТЬ разити, бй-, трощй-, розтрбщува-, поби- 
ва-, креса-, товктй, (чим) тхну-, недобре пахну-; 
—й 1. що /мм хто/ разить 0, с-и ♦, з-й розтрощй-, 
розтрбщувач, пк разючий, убйв-, нищівнгій, 2. 
що тхне 0 + воняющий; -й меч убйвчий меч. 

РАЗЛАГАТЬ розкладати, розтліва-, деморалізу- 
ва-, ф. розсобачу-; 
—й що /мн хто/ розклада 0, звиклий ♦, з-й роз- 
клас-, пк розтлівущий, розкладу-, тлінний, де¬ 
моралізацій-, розкладбвий, розкладницький; 
РАЗЛАГАТЬСЯ гнйги, розпадатися 0; 
-йся = гниющий + и. піддаваний демораліза¬ 
ції, пк розкпаднйй, рк розклйдистий; легкб -йся 
нестійкий, нетривкій, крихкгій; 
-йся/-ьій розкладаний, розтлів-, деморалізб-, ро¬ 
зсобачу-; -я розпадистий, розпадУщий; 
РАЗЛОЖИТЬ/СЯ/: -ймьій легко розкладаний 
/-бій/, пк розкладний; 
-вший/ся] 0; -я розкладений, деморалізбва-, 
гнилйй, прогнй- /пере-/. 

РАЗЛАД ок розладдя, ф. роздрйй. 
РАЗЛАМЬШ АТЬ розламувати /-бмлю-/, руйну-; 

—й що /лґ хто/ розламує 0, звгіюшй ♦, з-й роз- 
ломй-, розламувач, ланйч, пкрк розлбмчий + %; 
-йся/-ьій ламаний, розлймува-, руйнб-, розлбм- 
лю-; -я ламучий, ламкйй, крих-, розлбмистий. 

РАЗЛАПИСТЬІЙ розлбжистий, розсохй-, роз- 
кйдис-. 

РАЗЛЕТАТЬСЯ (на ліжку) вилежуватися /роз-/; 
-йся розлбжистий. 
РАЗЛЙЧЬСЯ: рязлегшийся розлеглий, 0. 

РАЗЛЕЗАТЬСЯ розлазитися, розліза-; 
-йся що розлазиться 0, схильний ♦, готовий 
розліз-, пк розлазистий, розлазливий; 
РАЗЛЙЗТЬСЯ: -езшийся розлізлий, 0. 

РАЗЛЇТ (від відсутности обмежень) рбзприск. 
РАЗЛЕТАТЬСЯ розлітатися, розвіюва-, розбив- 
а-, (на друзки) розпрйску-, (врізнобіч) розскаку-; 
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-йся що розлітається 0, розскакуваний, готовий 
розлетітися, пк розльбтистий, © розлітаючись; 
РАЗЛЕТЕТЬСЯ (врізнобіч /- людей!) розско¬ 
читися; 0; р. в пух и прах розлеті- у прах і 
попіл; р. вдребезги потрощи-. 

РАЗЛЙВ ок розливисько, з. залива; местного -ва 
(вино) розлгіте /розливане/ на місці. 

РАЗЛИВАННЬІЙ: -ное море розливане море. 
РАЗЛИВАТЬ розлив/ати, (борщ) насипа-, сипа-; 

—й що Імн хто/ розливі 0, р-й ♦, з-й розли-, зай¬ 
нятий розлиттям, розливач /-альник/, пк розлйв- 
чий + %, ск розлгій- [-й воду розлийвода]; 
РАЗЛИВАТЬСЯ виходити з берегів 0; 
-йся/-ьій розливаний, сипа-, пк розливний; -я (- 
річку) -частий; -я рекбй слез у потоках сліз. 

РАЗЛИНОВКА лініювання, лініяння. 
РАЗЛИНОВЬШАТЬ лініїти, розлініюва-; 

--й що !мн хто/ лініїть 0, з-й ♦, р-й роз>, зайня¬ 
тий лініянням /лініюван-/, пк = %; 
-йся/-ьій розлініюваний, лінія-. 

РАЗЛИЧАТЬ вирізняти /роз-, від-/, розрізнюва-, 
розпізнава-; 
—й що /м" хто/ розрізні б, розпізнавай, розріз¬ 
ню-, р-й ♦, з-й відрізни-, пк рк розрізнявчий, 
розпізнав- + %; 
-йся/-ьій розрізнюваний /ви-, від-/, розпізнава-; 
-я різнополярний, (чим) відмін-; 
РАЗЛИЧИТЬ розрізнгіти 0; 
-ймьій (чим) помітний, лігко розпізнава-. 

РАЗЛОЖЕНИЕ ок гнитті, (білків) розпад. 
РАЗЛОМ розлам. 
РАЗЛУЧАТЬ розлучати, роз’єднува-, розпарбв-; 

—й що !мп хто/ розлуча 0, охочий ♦, з-й розлу¬ 
чи-, розлучник, пкрк розлучний + %; 
РАЗЛУЧИТЬ розбратати 0; 
РАЗЛУЧАТЬСЯ розходитися б, не трима- ку¬ 
пи, (з мрією) розставі-; не р. трима- разом; 
-йся/-ьій розлючуваний, розрізню-, розпарбву-, 
пк розлучний. 

РАЗЛЮЛЙ МАЛЙНА і. лахві, п? ок краще не 
треба, як у казці. 

РАЗМАГНЙЧИВАТЬ розмагне[і]чувати; 
—й що !мн хто/ розмагне[і]чує 0, звгікпий ♦, з-й 
розмагне[і]ти-, пк розмагне[і]чувальний, розма- 
гнб[і]тний; 
-йся/-ьій розмагнбЩчуваний. 

РАЗМАЗЬЮАТЬ вимізувати /роз-/, розміщу-; 
—й що !м“ хто/ розмазує 0, р-й ♦, з-й розмаза-, 
для розмазування, пк розмазливий + %; 
-йся/-бій мазаний, маще-, розмазува-, розміщу-; 
-я мазкий, и. розплйвчастий. 

РАЗМАЛЕВЬШАТЬ розмальбв/увати, ок розш- 
марбву-; 
--й що !мн хто/ ~ує +, охочий ♦, з-й розмалюві-, 
пк рк розмальбвчий + %; 
-бій розмальовуваний, розшмарбву-; 

РАЗМАЛЕВАННЬІЙ ок розшмарбваний 0. 
РАЗМАЛЬШАТЬ: —й = мелющий + розмелю¬ 
вач, пк розмелювальний, розмельчий. 

РАЗМАТЬШАТЬ розмбт/увати, нитки) розсбт-; 
—й що !мн хто/ ~ує 0, з-й ♦, поклика- ~і-, для 
-ування, зійнітий -ям, розмбтувач, пк = %; 
-йся/-бій розмбтуваний, розсбту-. 

РАЗМАХ п° розкрилля, (робіт) широті, обсяг, 
(туга) зісяг, фР розгін [(бути) в розгоні = не 
припиніти дія-, не згорта- руки]; р. крьіл р. 
сяг, п° рбзкрил. 

РАЗМАХЛВАТЬ розміхувати /ви-/, маха-; 
—й що /мн хто/ виміхує б, розмаханий, постів- 
ле- ♦, махійло, пк = %; 
-йся/-ьій розмах/ув/аний /ви-/, маха-; 
РАЗМАХНУТЬСЯ: -вшийся розміхнений, 
розміхнут-, 0. 

РАЗМАЧИВАТЬ розмочувати, мочи-; 
—й що їм" хто/ розмочує, звиклий ♦, 3-Й розмо- 
чй-, зійнітий розмочуванням, пк = %; 
-йся/-бій мочений, розмбчува-. 

РАЗМАШИС/ТО замішисто, ок розмахано, (під¬ 
писувати) г. навідліт; 
~ТЬІЙ ок замашнйй, замішистий, розкрйлис-, 
(крок) сягниб-, /- будівництво) інтенсгівний. 

РАЗМЕЖЕВКА (дія + о) розмежбвання. 
РАЗМЕЖЕВЬІВАТЬ розмежовувати, межува-; 

—й що /м" хто/ розмежбвує б, з-й ♦, поклгіка- 
розмежуві-, і./гр -* разграничивающий + %; 
-йся/-ьш межбваний, розмежбву-. 

РАЗМЕЛЬЧАТЬ роздрібнювати /по-/, дрібни-, 
товкти, дробй-, ок передрібнюва-; 
--й=дробящий; 
-бій дрбблений, тбвч-, пк роздрібній; 
РАЗМЕЛЬЧЕННЬІЙ передрібнений б, (-ка¬ 
міння) потбвче-. 

РАЗМЕНИВАТЬ розмінювати, міні-, ф. розфіть- 
кува-; р. на мілочи м. на мідяки; 
—й що /м" хто/ міні б, звиклий ♦, зг-й роз4, зій¬ 
нітий рбзміном /міньбою/, пк розмінний+%; 
РАЗМЕНЯТЬ намініти б; 
♦♦♦СЯ (на що) ф. розфітькуватися; р. на ме- 
лочи ♦ся на мідяки, пбрпа- в полбві; 
-йся/-ьш розмінюваний /об-, за-/, розбйва-, мі- 
ня-, пк розмін-; -я на мелочи дешбвий, дріб’- 
язкб-, гі° меркантильний, пбйнітий усім дріб¬ 
нім, пбрпало в полбві; 
РАЗМЕНЯТЬСЯ: -вшийся що розмінівся, 
розміняний /об-, за-/. 

РАЗМЕННЬІЙ (- монету) роздрібній. 
РАЗМЕР: в -Єре фР розміром; в больших -ах 

(розтрата) на велику міру /суму, г. скалю/. 
РАЗМЕРЯТЬ розміріти, міря-, (землю) межува-, 
розмежбвува-; 
—й 1. измеряющий, 2. размежевьівающий; 
-йся/-мй 1. розмірюваний + нзмеряем-, 2. раз- 
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межевьіваем-; 
РАЗМЕРИТЬ виміряти 0; 
РАЗМЙРЕННЬІЙ (крок) міряний, вгіміря-, (по¬ 
бут) унормбва-. 

РАЗМЕТЬШАТЬ; РАЗМЕТАТЬ Є розімчати, 
(розсіяти) розточгі-. 

РАЗМЕЧАТЬ розмічати, фР значи-,рк роззнача-; 
~й що їм" хто/ розміча 0, р-й ♦, з-й розміти-, 
зайнятий розміткою, розмітник, пк = %; 
-йся/-ьій значений, міче-, розміч/ув/а-. 

РАЗМЕШИВАТЬ 1. розмішувати (дк розміси-,/, 
2.розмішува- (дк розмішав, розколбчув-, міша-; 
—й 172. що /м“ хто/ розмішує 0,1. р-й ♦, з-й роз¬ 
міси-, пк місгільний + %, 2. звиклий розмішу- 
ва-, з-й розміша-, пк мішальний + %; 
-йся/-мй 1./2. розмішуваний, 2. розкблочува-, 
міша-; -я 2. (розчин) пк мішанкбвий; 
РАЗМЕШАТЬ 1. вимісити 0,2. вймішати 0. 

РАЗМЕЩАТЬ приміщати /роз-/, (мати під рук¬ 
ою) розташбвува-, (в хатах) розселя-; 
—й що /м" хто/ приміща 0, р-й ♦, призначений 
розмістй-, розселювач, пк розсельчий + %; 
-йся/-ьій сблений, розселюва-, розташбву-, при¬ 
міщу- /роз-/; 
РАЗМЕСТЙТЬ: р. меяеду чем и чем ф втулгіти 
між чим та чим; 0. 

РАЗМИНАТЬ м’яти, вимина- /роз-/, (тіло) роз- 
рух/ува-, (ходьбою) розходжу-; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, звиклий /с-и/ р., 3-Й розі- 
м’я-, ф. розминййло, пк розрушливий + %; 
-йся/-ьій м’ятий, розминаний /про-/, розруху- 
ва-, розходжу-, д. розмйнатий; 
РАЗМЯТЬ (скоржавіле) розкоржавиги; 0. 

РАЗМИНЙРОВАТЬ розмінбвувати; 
—Й що /м" хто/ розмінбвує, звиклий ♦, р-й роз- 
мінува-, для розмінбвання, зайнятий -ям, розмі- 
нбвувач, пкрк розмінбвчий + %; 
-йся/-ьій розмінбвуваний. 

РАЗМЙНКА с” /роз/руханка. 
РАЗМИНОВКА (роз’їзд) окрозминка. 
РАЗМИНУТЬСЯ дк: р. с кем вгіминути /об-/ кого. 
РАЗМНОЖАТЬ мнбжити, розмнбж/ува-, розп¬ 
лоджу-, розводи-, ок тиражуві-; 
--й що /м" хто/ ~ує 0, з-й ♦, р-й розмнбжи-, 
зайнятий розмнбженням, розмнбжувач, розп- 
лбджу-, пк розмножувальний, мнбжильний + %; 
РАЗМНбЖИТЬ (агітку) розтиражувати; 0; 
-йсяАьій мнбжений, плбдже-, розмнбжува-, роз¬ 
воджу-, розплоджу-, пк щедроплбдий, ск -плід¬ 
ний [бьістро -я скороплідний]; неразмножаю- 
щийся безплід-, безнащад-; 
РАЗМНОЖИТЬСЯ намнбжитися 0; 
-вший/ся/ б; -я намножений 0. 

РАЗМОКАТЬ розмок/ати, розкиса-, (- шлях) роз- 
груза-; 
—й/-ьій що -і, розмбчаний, схйль- ♦, щораз мо¬ 

кріший /грузькі-/, (вже) майже розмбклий /роз¬ 
гриз-/, пк розмбчливий, напіврозгрузлий; 
-бкший розмбклий, розкис-, розгруз-. 

РАЗМОЛ (дія) ок молоття, млйво. 
РАЗМОЛВКА; РОЗМОЛВКИ фР кбнтри. 
РАЗМОНТЙРОВАНИЕ/дія і а) розмонтбвання. 
РАЗМОРАЖИВАТЬ розморбж/увати; 

—й що /м" хто/ ~ує, р-й ♦, з-й розморбзи-, зай¬ 
нятий розморбженням, розморбжувач, пк = %; 
-йся/-ьій розморожуваний. 

РАЗМОЧАЛИВАТЬ (линву) розклбч/увати, (де¬ 
рево) розволбкню-; 
—й що /мн хто/ ~ує 0, звиклий ♦, з-й розклбчи-, 
зайнятий розклбченням, розклбчувач 0, пк = %; 
-йся/-ьій розклбчуваний, розволбкню-. 

РАЗМЬІВАТЬ: -й що розмив/й, з-й розмити, 
схйль- розмива-, розмивач, пк розмивчий + %; 
-йся/-ьій ~аний, пк розмивнгій, розмивчастий. 

РАЗМЬІКАНИЕ дк розімкнення. 
РАЗМЬІКАГЬ/СЯ/ розмикать/ся/, роз’єднувати- 

(ея), (уста, очі) розтуляти/ся/ /-кліплювати/ся//; 
—й що /м“ хто/ розмика 0, охочий ♦, з-й розімк¬ 
нути, розмикач, роз’єднув-, пк = %; 
-йся/-ьій розмиканий, роз’єднуй-, розкліплю-, 
пк розмикаль-. 

РАЗМЬІШЛЕНИЕ: время на р. час на рбздуми; 
РАЗМЬІШЛЕНИЯ думи, рбзмисли, фр задума 
[порйнув у задуму = поґрузйлся в р.]. 

РАЗМЬІШЛЯТЬ міркувати, обміркбву- /роз-/, 
думати, метикува-, розкида- головбю, г. наду¬ 
муватися; 
—й що їм” хто/ міркує 0, с-и ♦, зм-й обміркуві-, 
обтяжений рбздумами, спбвне- рбздумів, у роз¬ 
думах про, пк а. медитатйвний; 
ПОРАЗМЬІШЛЯТЬ фР погрітися думками 0; 
/ПО/РАЗМЬІСЛИТЬ розкинути головбю, роз¬ 
думатися /на-/ [-лив -авшись]; -лив г. по надумі; 
-вший б. 

РАЗМЯГЧАТЬ м’якшити, розм’якша- /-шува-/; 
—й що м’якшить 0, схильний ♦, з-й розФ, розм’я¬ 
кшував, пк м’якшильний + %; 
РАЗМЯГЧАТЬСЯ м’якшати, розм’яка-; 
-йся/-ьій розм’якшуваний /по-/, м’якше-; -я на- 
піврозм’якпий; 
РАЗМЯГЧЙТЬСЯ: -вшийся розм’яклий, б. 

РАЗМЯКАТЬ: —й що розм’яка, схильний роз- 
м’якати + размягчающийся; 
РАЗМЙКНУТЬ: -якший розм’яклий, б. 

РАЗНАШИВАТЬ рознбшувати, (взуття) розхо¬ 
джу-, розтбпту-; 
—й що /м" хто/ рознбшує 0, р-й ♦, зг-й розноси-, 
розхбджувач, розтбпту-, топчій, пк рк рознбс- 
чий, рознбсливий + %; 
-йся/-ймьій рознбшуваний, розтбпту-, розхо¬ 
джу-, пк розноснйй. 

РАЗНЕЖИВАТЬ розніжувати, розпещу-, ніжити’ 
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—й що Із/ хто/ розпещує 0, СХИЛЬНИЙ ♦, з-й розп¬ 
ести-, розпещувач, пк ніжний, розніжистий + %; 
-йся/-ьій пещений, ніже-, розпещува-, розніжу-; 
-я гРрР розніжистий; 
РАЗНЕЖИТЬСЯ: -вшийся розманіжений, 0. 

РАЗНИМАТЬ роздіймати Із. -іймі-, дк розійня-; 
пф розійму, розійме/щ)/, (біяків) розводи-, роз¬ 
борони-, (деталі) розбира-; 
—й що Ім“ хто/ розбороня 0, р-й ♦, з-й розібра-, 
с-и розводи-, розводій, розведько, пк роз’ємний, 
розборбнчий + %; 
-йся/'Ьій роздійманий, розбира-, розборбнюва-, 
/ роз’єм-, розвіднгій. 

РАЗНИЦА: с той -ой, что (не) тільки й того, що 
(не) [з т. -ой, что (не) босбй т. й т., що (не) бо¬ 
сий]; 

РАЗНОБОЙ різнобіжність /-біжжя/, о. брак зго¬ 
ди, фР незлагода, (хаос) розгардіяш. 

РАЗНОГЛАСИЕ (у свідченнях) суперечність. 
РАЗНОЗНАЧАЩИЙ, РАЗНОЗНАЧНЬІЙ фР 
різної ваги. 

РАЗНОМЬІС ЛЯЩИЙ різнодумець, різноббжий' 
РАЗНООБРАЗИЕ ок розмаїття, п° розмай, різно- 
цвіт, многота; внесений -ия во что різноманіт- 
нення Ірк розмаїтне-/ чого; для -ия п° хоч гір¬ 
ше, аби йнше. 

РАЗНООБРАЗИТЬ різноманітнити /-барви-/, 
розмаїта-: 
—й що Із/ хто/ розмаїтить 0, звиклий ♦, з-й у*, 
урізноманітнювач, / різноманітний для чого + 
%, о. для різноманітносте; 
-йся урізноманітнюваний, пк розмаїтий; 
РАЗНООБРАЗИТЬСЯ різноманітнішати 0. 

РАЗНООБРАЗНЬІЙ о" розмаїтий, фР різнобіч¬ 
ний /-барвий/, п° стобарвий, різноперий; 
РАЗНООБРАЗНЕЙШИЙ найрізноманітніш¬ 
ий, /різний-^прерізний, щонайрізніший. 

РАЗНОПЕРЬІЙ ок різношерстий. 
РАЗНОРЕЧЙВО (свідчити) не в однб. 
РАЗНОС (по графах) запис, записування. 
РАЗНОСЙТЬ розносити, /(заразу) пере-/, (геть) 
розвіюва-, трощи-, ІупеньІ розбива- /вщент), (чу¬ 
тки) шири-, пошйрюва-, розповскіджу-, (по 
графах) заноси- /запйсува-/ до чого, фР носгі-; 
р. весть п° розлуню-; 
—й що /з/ хто/ розносить 0, з-й ♦, зг-й /поклгік- 
а-/ рознести, зайнятий розносом, фоз^носій, роз- 
нбсник, г. розносгітель, рознбсець, пк рознбсчгій 
+ %, ск -ноша [-Й почту листоноша]; -й газети 
газетонбша, -й пищу страво-; ± разбивающий1; 
-ймьій несений, рознбшува- /пере-, за-, до-/, за¬ 
пису- /до-/, ширений, пошйрюва-, розповсюдж¬ 
уй розбй-, розтрощу-, розду-, пк розносний; 
РАЗНЕСТЙ (на друзки) розхекати, розімча-, 
(розсіяти) розточи-; (череп) розсадгі- (словесно, 
кого) п. пройтись ломакою по кому. 

РАЗНОСЙТЬСЯ (- звук) лунати, переліта-, роз¬ 
лягатися, розтині-, розкбчува-, розлунюва-, ко¬ 
ти- /пошйрюва-/ луною, (- запах) повівіти чим, 
(- вісті) шуга-; р. зіхом розлунюватися; 
-йся 1. = разносимьій, 2. що луна 0, розлуню- 
ваний, підхбпле- /нбсе-/ луною, щоріз гучніш¬ 
ий, пк лункйй, розкотистий, розлунис-, розгбни- 
с-, /- славу/ рбзголоснйй, ск -лз/нний [далеко -я 
далеколунний], о. з розкотами; 
РАЗНЕСТЙСЬ б3 розімнітесь, (- звук) ок поли- 
нути, (де) облеті- що-, 0; 
-есшийся кочений луною, 0 —>разносимьій, 0. 

РАЗНОСТНЬЕЙ р’ різниці [мбтод конечно-різ- 
ностньїй метод скінченних різниць]. 

РАЗНОСТОРОННИЙ рясногранний, о. на всі 
ббки. 

РАЗНОСЧИК /-ИЦА/ г. розносйтель /-ка/, (ін¬ 
фекції) фоз^носій, (газет) газетонбша, (вістей) 
вістонб-, (їжі) стравонб-, їжонб-. 

РАЗНОЦВЕТНЬШ стобарвий, п6 мальбваний. 
РАЗНОЦВЕТЬЕ о* пістрява. 
РАЗНОЧТЕНИЕ різнотлумачення. 
РАЗНОШЕРСТНЬІЙ о" строкатий, різноперий; 

-ая публика різнопбра публіка, лніди всякої 
місти, всякі тобі лібди на масть. 

РАЗНОЗТАЖНЬІЙ різноверхий. 
РАЗНОЯРУСНЬІЙ різнорівневий /-ярусний/. 
РАЗНЬІЙ: -ого рази бра різновелгікий; мибго 

-ьіх взглядов різні вітри віють; мибго різного 
багіто якого [тут м. -ой рьібьі тут б. якбї риби]. 

РАЗШОХИВАТЬ рознюхувати, розвід-, нюхати; 
—й що Із/ хто/ винкіхує 0, звиклий /© с-и/ ♦, з-й 
розшбха-, пк нйшпорливий, рк розшбшли- + %; 
-йся/-ьій нюханий, рознкіхува-/ви-/, розвіду-. 

РАЗОБЛАЧАТЬ викрив/іти /роз -/, виявля-, виво¬ 
ди- на чйсту воду, демаскуві-, підіймі- завісу 
над чим, зриві- міску з кого, гфоздяга-; 
—й 1. що Із/ хто/ ~і 0, р-й ♦, готбвий /з-й/ вгікри-, 
зійнятий викриттям, викривітель, ~іч, ~ільник, 
пк викривущий + %, б де вгікрито [фильм, -й 
зло фільм, де в. зло], 2. раздевающий; 
-йся/-ьій 1. розкргіваний /ви-/, виявлю-, розмас- 
кбву- /де-/, пк викривній, 2. раздевающийся; 
РАЗОБЛАЧЙТЬ (кого) ок розмаскувіти /зде-/, 
(факти) фР вйсвіти-, д. досвідчи-; 0; р. непра¬ 
вду припер- непрівду до стіни; р. себя перед 
зрідитися перед ким. 

РАЗОБЛАЧЕНИЕ демаскувіння /дк зде-, роз-/. 
РАЗОБЛАЧЙТЕЛЬ ок викривітель. 
РАЗОБЛАЧИТЕЛЬСТВО ок викривіцтво. 
РАЗОБЩАТЬ роз’єднувати, розсвірю-, розокрем- 
лю- /від-/, г. зрізничкбву-; р. кого с кем забивіти 
клин між ким та ким; 
—й що Із/ хто/ роз’єднує 0, р-й ♦, з-й розбраті-, 
роз’єднувач 0, п" роз’єднавчий + %, рк розлуч- 
ливий, о. для роз’єднання, щоб роз’єднати; 
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РАЗОБЩЙТЬ розбратати 0; 
-вший, 0; 
РАЗОБЩАТЬСЯ не триматися купи, розокре- 
млюва- 0; не р. трима- купи; 
-ЙСЯ/-БІЙ нездатний триматися купи, роз’єдну- 
ва-, розсварю-, відокремлю-, «"розлучний; 
РАЗОБЩЙЕШЬШ розсварений, зрізничкбва- 
/по-/ 0. 

РАЗОБЩЕННОСТЬ о" розбиття, розсвйреність, 
г. зрізничкбван-, о. розлізл-. 

РАЗОБЩЙТЕЛЬ т. роз’єднувач, відокремлю-. 
РАЗОВЬІЙ пР" разовгій. 
РАЗОГРЕВАТЬ нагрівати /піді-, розі-/; 

—й що /м" хто/ нагріва б, р-й ♦, з-й нагрі-, для 
нагріття, зайнятий -ям, пк нагрійливий + %, © 
нагріваючи; 
-йся/-ьій грітий, нагріваний /розі-, піді-/; 
РАЗОГРЙТЬ/'СЯ/ обтепліти/ся/, нагріти/ся,/ 0; 
-вший/ся/ 0; -я розігрітий б, обтбплілий. 

РАЗОДЕТЬШ г. вйсіроєний, п° пишношат/н/ий, 
ошатний; 

РАЗОДЕТЬІЕ (пшшо) повдягані. 
РАЗОМ о" вкупі, (одночасно) заразом. 
РАЗОМЛЕВАТЬ мліти, умлівй- /зі-, зо-, розі-/; 

--й/-ьій що їм" хто/ умліва 0, умліваний /зі-, зо-, 
розі-/, схгіль- умлівати, готовий умлі-; 
РАЗОМЛЕТЬ: -вший розімлілий 0, $. 

РАЗОРУЖАТЬ роззбрбювати, о. вибива- зброю 
з рук, знешйблю-; 
—й = обезоруживающий. 

РАЗОРЯТЬ руйнувати, розорі-, пустбши-, спус- 
тбшува-, плюндру-, розграббву-, нгіщити, знй- 
щува-; 
—й що їм" хто/ руйнує 0, ЗВИКЛИЙ ♦, 3-Й з4, руй¬ 
нівник, руїн-, плюндрій, спустошувач, пк руйні¬ 
вній, руїнницький, спустошливий; 
РАЗОРЙТЬ ожебрйчити, зубожи-, пустй- з тор¬ 
бами, (дуку) взу- в постоли; 
РАЗОРЯТЬСЯ банкрутувати 0, (язиком) гор¬ 
ла- на всю губу, сікти словами; 
-йся/-ьій руйнований, плюндрб-, грабб-, пусто¬ 
шений, нгіще-; -я звйкпий репетувати +, © гор¬ 
лаючи на всю губу; 
РАЗОРЙТЬСЯ звестися нінащо 0; 
-вшийся збанкрутілий, ожебрачений, зруйнб- 
ва-, взутий у постоли 0 —»-йся, Й; 
РАЗОРЕНННЙ ожебрачений 0. 

РАЗОЧАРОВАНИЕ (стан) розчарбвання; р. и 
отчаяние спроневіра. 

РАЗОЧАРОВЬШАТЬ розчаровувати, обезнадію-; 
—й що їм" хто/ розчаровує 0, з-й ♦, р-й розчару- 
вй-, спбвнений зневіри, пкрк зневірливий; 
РАЗОЧАРОВЬШАТЬСЯ спроневірюватися б; 
-ЙСЯ/-БІЙ розчаровуваний, зневірю-, спроневір-; 
РАЗОЧАРОВАТЬСЯ: -ідея в жйзни кто світ 
став немилий кому. 

-вшийся розчарований, зневіре-, спроневіре-, Й; 
РАЗРАБАтЬівАтЬ розробляти, опрацьбвува-, 

/ви-/, (руди) добува-; 
—й що /м" хто/ розробці б, 3-Й ♦, зг-й розроби-, 
для розрббки, зайнятий -ою, розрбблювач, роз- 
рббник, пк розрббн[ч]ий + %; 
-йся/-бій розрбблюваний, опрацьбву- /ви-/, до¬ 

бу-; 
РАЗ РАБО ТАННЬІЙ випрацьований б. 

РАЗРАБОТКА (дія і п) опрацьбвання /від-, ви-/. 
РАЗРАЖАТЬСЯ вибухати, (гнівом) скипа-, спа- 
лахува-; 
-йся що їм" хто/ вибуха +, п" вибухущий, © ви¬ 
бухаючи; ^ 
РАЗРАЗЙТЬСЯ спалахнути б, (- грозу) фР упе- 
ріщи-, учйст-; р. гнівом скипі- від гніву; р. 
смехом зайтгіся сміхом, покоти- від сміху; 
-вшийся (рбптом/ вгібухлий/спалахну-, скипі-/, 
(- бурю) раптбвий; -я гневом скипілий від гні¬ 
ву, спалахи^- гнівом; -я смехом вибух- сміхом, 
© мало не лусне від сміху. 
РАЗРАСТАНИЕ фбзфіст, розрощення. 

РАЗРАСТАТЬСЯ розростатися, розкорінюва-, 
пошйрюва-, буяти; 
-йся що розростається б, неспинний у рості, 
щораз буйніший, фР пошйрюваний, © с-и ♦; 
РАЗРАСТЙСЬ (- зелень) вибуяти /роз-/ б; 
-бсшийся розрбслий, вйбуя-, фишнофозбуя-, 
Й; -бсшаяся зелень буйнощі. 

РАЗРАЩЕНИЕ к. рбзріст. 
РАЗРЕжАтЬ (ліс) прорідж/увати; 

—й що /ж* хто/ ~ує б, з-й ♦, зм-й проріди-, для 
прорідження, зайнятий -ям, проріджувач, пк р" 
прорідчий, прорідливий + %; 
-йся/-ьій проріджуваний /роз-/. 

РАЗРЕЗ: поперечний р. перекрій; в р. п. на про¬ 
тивагу 

РАЗРЕЗАТЬ розріз/ув^ати, края-, різа-, (дошку) 
пилі-; 
—й що /м" хто/ розрізує б, з-й ♦, р-й розріза-, 
для розрізування, зайнятий -ям, розрізувач, пи¬ 
ляр, трач, пкрк розрізчий + %, © с-и краяти; 
-йся/-ьій різаний, крйя-, пгіля-, розрізуваний, 
розкраю-, п" розрізний. 

РАЗРЕШАТЬ дозволяти, дава- дбзвіп, не заборо¬ 
ні-, допуска-, терпі-, толерува-, зніма- вето, (за¬ 
дачу) розв’язувати, о" вирішу-; 
—й 1. що їм" хто/ дозволі б, схильний ♦, зг-й дй- 
дбзвіл, п"р" допустовий, т. роздільний [-ая спо- 
сббность -на здатність], 2. що розв’ізує б, з-й 
розв’язати, зайнітий рбзв’язкою, пк = %; -ая 
дбза, сила, врімя/ ефективна, /потріб-, дозво¬ 
ле-, р" вирішйль-/ дбза /сила, часІ; 
РАЗРЕШЙТЬ (кризу) подолати; р. помьїк-ать 
соббй дати крути- собою; р. свободу дійс- 
твий да- вільну рУку; р. слбжную проблему о. 



РАЗРЕШЕНИЕ 439 РАЗУВАТЬ 

розв'язі- вузол /ґудзь, ґудзя/; р. сомнения розі- 
гва- сумніви; -ши /-шите/ хотя' бьі взглянуть 
хай хоч гляну, дай/те/ хоч гляну; 
-вший/ся,) 0; -я от брймени розраджений; 
-ймьій легко розв’язува- /-мй/, и* розв’язній; 
♦♦♦СЯ кінчатися, завфшува- 0, врожаї- [мир -е- 
тся весбмьіми свершения- світ -їться вагбми- 
ми звфшення-], © розв’язувати [спорьі -аются 
судом суперечки розв’язує суд]; 
-йся/-ьій 1. дозволенний, допущен-, не заборбн- 
е-, толербва-, гі° дозволе-, 2. розв’язува-, виріш-, 
3. завфш-, закінч-; -я от брймени розрбдж-. 

РАЗРЕШЕНИЕ: р. займа дозвіл на позику. 
РАЗРИСОВЬІВАТЬ вимальовувати /(різко) /об-, 
роз-/; & і. *розмальбв/ка; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, з-й розмалювати, и'фоз- 
мальбвчий + %; 
-йся/-ьій мальбваний, розмальбву- /об-/, розпи¬ 
су-; 
РАЗРИСОВАТЬ (до невпізнання) з" розмалю¬ 
вати як Бог черепаху; 
РАЗРИСОВАННЬШ о. прикучерявлений 0. 

РАЗРОЖДАТЬСЯ: -йся 1./2. пк розрбдчий. 
РАЗРОЗНЕННОСТЬ о" роздерта, г. порізничкб- 
ваність. 

РАЗРОЗНИВАТЬ розокремлювати, розсвфюва-, 
вбива- клин між, (двох) розпарбву-, розлуч/ати; 
—й що /лС хто/ ~а 0, з-й розсваргіти + разобща- 
ющий; 
-йся/-ьій = разобщаемьій; 
РАЗРОЗНИТЬ розбратати 0; 
РАЗ РОЗНЕННО /-НЬІЙ/ розокремлено /-ний/ 
0, г. порізничкбва- /-ний/, ок розтелесбва- /-ний/, 
(гурт) роз’кЗшений. 

РАЗРУБАТЬ розрубувати, о* руба-; 
—й що /м" хто/ руба 0, з-й ♦, р-й розрубі-, пк 
розрубчий + %, для розрубування /рбзрубки/; 
-йся/-ьій рубаний, розрубува-, пк розрубнгій. 

РАЗРУМЯНИВ АТЬ; РАЗРУМЯНИТЬ (сонц¬ 
ем) розжеврити; 
РАЗРУМЯНИТЬСЯ розшаріти, ок розпаші-; 
-вшийся розшарілий, розпаші-, 0; 
РАЗ Р УМЯІіЕННЬІЙ розпашілий, розшарі-. 

РАЗРУШАТЬ руйнувати, оберті- на руїну, не 
лиша- каменя на камені, стира з лиця землі; 
—й що /м“ хто/ руйнує 0, 3-Й ♦, зг-й з^, руйнівн¬ 
ик, руїн-, нищитель, р. руйнач, руйнатор, пк руй¬ 
нівний, руїн-, руйнували-, розгром-, к" деструк- 
тив-, руїнницький, спустбшливий, о. для руйну¬ 
вання; -й до основа'ния з-й стер- з лиця землі; 
РАЗРУШИТЬ: р. изнутри підважити, зруйну- 
ва- зсередини; 0; 
-ймьій нестійкий, легколбмний, легко руйнбва-; 
йся/-ьій що руйнується, нищений, руйнбва-, 
розруйнбвува-, обфта- на руїну; легкб -я як 
мйльна банька. 

РАЗРУШЕНИЕ фР руїна; бьіть в состоянии -ия 
бути в стіні -ни. і 

РАЗРУШЙТЕЛЬНО /-НЬІЙ/ ок руїнно /-ний/. 
РАЗРЬІВ (ракети) п° рбзбрик; иастіл р, о. урва¬ 
лася струна /нитка/. І і 

РАЗРЬШАТЬ розривати /по-, у-/, роздирі-, шма- 
тува-, рва- на всі боки, (серце) края-., (дружбу) 
припиня-; 2. (землю) розкбп/ува-, копі-; р. хор- 
овбд розпліта- кбло; І 
--й 1. що /м" хто/ розриві б, охочий б, 3-Й розір- 
ві-, зайнятий шматувінням, розривгіч, п" ок ри¬ 
вкий, розривний /-ущий/, т. = %,І <? розірвй- 
[розірвгі-на-друзкгі], © розриваючи,; ± рвущий, 
2. що розкопує 0, з-й ♦, зм-й розкопав, для розкб- 
пування, зайнятий -ям, копіч, розкб/пув-, пк = %; 
♦♦♦СЯ (- міну) вибухйти, (у праці) ліз- зі шкіри, 
(- зв ’язок) переривітися, припиня-.; розсіді-, роз¬ 
паді-; р. на чісти розсіді-; хоть -ись хоч умри; 
-йся/-ьій 1. раздираемьій + рвіший, края-, роз- 
рйва-, шматб-, розшматбву-, пк розривний, роз- 
рйвистий, (- міну) вибухущий, вибухбвий/, 2. 
копаний, розкбпув-, розргі- /пере-/, розквду-; -я 
(у праці) готовий розсістися; -;я на части го¬ 
товий розсіс-; | 
РАЗОРВАТЬСЯ (у праці) на двоє перерві-; 0; 
-вшийся розірваний 0 -» -ьій, (- міну) вйбух- 
лий, б. І 

РАЗРЬІВНОЙ (заряд +) вибухбвий. 
РАЗРЬІХЛЯТЬ (землю) розпущ/увати /під-/ 
-й що ~ує б, с-и ♦, з-й розпуши-, зійнятий роз¬ 
пушенням, ~увач, пкрк розпушливий + %; 
-йся/-мй розпушуваний /під-/,; пк розпушнйй. 

РАЗРЯД (клас) ок категбрія. і 
РАЗРЯДКА (напруги) відпруження, відпруга. 
РАЗРЯЖАТЬ/СЯ/ (- батарею) виснажувати (ся,), 

(- напругу) відпружувати/ся^; (на свято) чепу- 
ргіти(ся,), вичепурювати/ся/, Виряджіти^сяД 
РАЗРЯЖАТЬ розрядж/іти, Іг. розладбвува-; р. 
атмосффу (в гурті) удобродушню-, відпружу-; 
—й 1. що /м" хто/ ~і б, с-и ♦, з-й розряди-, е" роз¬ 
рядник, пк розрядний + %, 2і що чепурить б, 3-Й 
вйчепури-, чепурун, чепуркб, пк чепургільний; -й 
атмосффу з-й відпрУжи- напругу /станбвище/; 
-йся/-ьій 1. відпрУжуваний,|висніжу-, розрядж- 
у-, 2. вичепурюв-, пгішно вбгір-, пк чепурнйй; 
РАЗРЯДЙТЬСЯ (гнівом) вйкипіти б; 
РАЗРЯЖЕІІНЬІЙ п° ошатнений б. 

РАЗУБЕЖДАТЬ перекбнувати /довбди-/, що це 
не так, наверт/і- на йшлу думку; 
—й що /м" хто/ наверті на йншу думку б, с-и н. на 
йншу думку, з-й наверну-! на йншу дУмку, © 
довбдивши, що це не так; І 
-ьій навфтаний на й. д., пфекбнува- у хибно¬ 
сті своїх думок. І 

РАЗУВАТЬ роззув/іти; | 
—й що /мн хто/~і, с-и ♦, зг-ий /зм-й/ роззу-, пк = %; 
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-йся/-ьій роззув а шй. 
РАЗУВЕРЯТЬ ро; чарбвувати, перекбн/у-, що це 
не так, с“ зневіри /-; хитати віру /пбвність/; 
—й який їм" хто/; ~ує, що це не так 0, мастак п., 
що це не так, з-й і герекона-, що це не так, пк = %; 
-йся/-ьій зневір» ваний, розчарбву-, перекбну- 
що це не так; і 
РАЗУВЕРЯТЬ похитнути віру 0; 
РАЗУВЕРИТЬСЯ втратити віру /пбвність/, пе¬ 
реконатися, що ції не так 0, (в собі) гі° втрати¬ 
ти ґрунт під ногами. 

разудАло /-ЛЬІЙ/ о" загонисто /-тий/, презав- 
зЯ- /-тий/, гР буйнис- /-тий/; о. гуляйпільський. 

РАЗУ ЗНАВ АТЬ вивід/увати /роз-/, рознюху-, до¬ 
відуватися, дізнава-; 
—й що /V хто/ ~ує, с-и ♦, з-й вгівіда-, пк допйт- 
ливий, ціка- + %; 
-вій розвідуваний /ви-/, дізна-, розпізна-, роз- 
нніху-. і 

РАЗУКРАШИВАТЬ оздоблювати, прикраша-, 
ф. розцяцькбвува-; 
—й, що їм" хто/ прикраша 0, с-и ♦, з-й прикра- 
сй-, п" оздббчиї + %; 
-йся/-ьій прикрашуваний, оздоблю-, цяцько-, 
розцяцькбву- /щ-І, уквітчу- /за-, роз-/; 
РАЗУ КРАСИТЬ/СЯ/ замережити/ся/ 0. 
РАЗУКРАШЕННЬІЙ розцяцькований 0, б оз- 
дббнО-Дорогйй.: 

РАЗУКРУІЖЙТ|Ь подрібнювати /роз-/, дробй-, 
розкргішува-, рсзбива- на менші паї, рк розбіль- 
шу-, розгромадту-; 
—й що їм" хто/ роздрібнює 0, звиклий ♦, гото¬ 
вий роздрібнй-, Цйнятий дробленням, пк - %; 
-йся/-ьій подрібнюваний /роз-/, розкрйшу-, роз- 
лромаджу-, розбпьшу-, розбгі- на м. п. 

РАЗУМ: ум за р. зашел глузд за розум завернув. 
РАЗУМЙНИЕ: помоему -ию /як/ на мій розум. 
РАЗУМЕТЬ: —й цо їм" хто/ розуміє 0 + попи- 
мающий; 
УРАЗУМЕТЬ о. набігти /вхопй-/ тропй 0. 

РАЗУМЕТЬСЯ: само соббй -ется самозрозумі¬ 
ло, авжеж такй таї; 
-йся = понимаеммй + ф зрозумілий; самб со¬ 
ббй -йся самоочевидний, самозрозумілий. 

РАЗУМНЬІЙ (арщент) слушний, резбн-. 
РАЗУПРОЧНЕНМЕ гі° послаблення. 
РАЗУ ИРОЧНЯТЬ послабл/ювати, знеміцню-; 

—й що їм" хто/ ~Іоє 0, с-и ♦, з-й послаби-, пк 
слабгільний + %; 
♦♦♦СЯ слабіти, знЬміцнюватися; 
-йся/-ьій слабленш, послаблюва-, знеміцню-; 
РАЗУПРОЧНИТІ» послабити, знеміцни-; 
РАЗУПРОЧНИТІСЯ послабіти, знеміцні-; 
-вший/ся/ 0; -я послабілий, знеміцні-. 

РАЗУТЮЖЕННЬІЖ (шлях) розторсаний. 
РАЗУЧИВАНИЕ висування, дк вгівчення. 

РАЗУЧИВАТЬ виучувати, учй-; 
—й, що їм" хто/ вивчЯ 0, взявшись ♦, 3-Й вйвчи-, 
зййнятий вйвченням, учень; 
♦♦♦СЯ 1. виучуватися 0,2. о" забувати науку; 
-йся/-ьій 1. учений, виучува- /роз-/; -я 2. що їм" 
хто/ забува /науку/; О забуваючи /науку/. 

РАЗЬЕДАТЬ роз’їдати /про-, пере-/, гриз-, точй-, 
(спічку) підтбчува-, (рану) ятрй-; 
—й що роз’їда 0, с-и ♦, з-й роз’їсти, роз’їдач, пк 
їдкий, ядучий, всеїдУчий, роз’ідущий, фР гризь- 
кйй, /рану! ятрущий, ятрйстий + %, с" роз’ідай- 
[раз’їдай-байдужість]; 
♦♦♦СЯ 1. ОТЬЕДАТЬСЯ, 2. (ржею) роз’їда¬ 
тися 0; 
-йся/-ьій гризений, тбче-, підтбчува- [-бій про- 
тиворЄчиями п. суперечностями]; -я 1. отьед- 
ающийся; 
РАЗЬЕСТЬ розточити 0. 

РАЗЬЕДИНЯТЬ роз’єднувати, розсварю-, роз- 
парбву-, розлучати, розводи- мостгі між ким', 
—й що їм" хто/ роз’єднує 0, р-й ♦, з-й роз’една-, 
роз’єднувач, пк роз’єднавчий + %; 
РАЗЬЕДИШІТЬ порізнити, розбрата-, розок- 
реми- 0, (друзів) розлй- водбю. 
РАЗЬЕДИНЯТЬСЯ розокремлюватися 0; 
-ЙСЯ/-БІЙ роз’єднуваний, розсварю- 0 + разлу- 
ча-, разобща-. 

РАЗЬЕЗД (колій) рбзминка; в -ах у пбдорожах. 
РАЗЬЕЗДНОЙ /- гроші) подорожній. 
РАЗЬЕЗЖАТЬ роз’їжджати, роз’їздй-, (дорогу) 
розбехкува-; 
—й 1. що /м" хто/ роз’їздить, звиклий /р-й/ ♦, п" 
роз’їзний, о. у пбдорожах, 2. що розбехкує, с-и ♦; 
♦♦♦СЯ 1. роз’їздгітися 0, 2. (старе) розлази-, 
розповза-; 
-йся 1. що їм" хто/ роз’їздиться 0, зм-й роз’- 
їхати-, (на шляху) розминущий 2. що розлази¬ 
ться 0, готбвий розлізти-; -щиеся мн їздці у різ¬ 
ні ббки, © один сюдй, другий туди; 
РАЗЬЕХАТЬСЯ (кінним) розскакатися; 0; 
РАЗЬЕЗЖЕННЬІЙ (їздою) розбЄхканий. 

РАЗЬЕМ (дія) рбз’Єм, (прилад) роз’Єм, (повік +/ 
розведення. 

РАЗЬЕМНЬШ ок роз’Ємний. 
РАЗЬЯРЙТЬСЯ шаліти, сатані-, роз’ятрятися; 

-йся спбвнений шалу, щораз лютіший, © шалі¬ 
ючи; 
РАЗЬЯРЙТЬСЯ розшаліти, впасти в пасію 0, 
з. роз’нЗшитися; 
-вшийся розлібчений + РАЗЬЯРЕННЬШ; 
РАЗЬЯРЕННЬІЙ розшалілий, розсатані-, ро- 
з’ярі-. 

РАЗЬЯСНИТЕЛЬНЬІЙ о" освідбмчий. 
РАЗЬЯСНЙТЬ пояснювати /ви-, роз’-/, з’ясбву- 
фР освідбмлювати; 
--й що Ш' хто/ роз’яснює 0, с-и ♦, з-й поясни-. 
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пк освідбмчий + %, Ф* де пояснено [миф, -й все 
міф, де п. все]; 
-йся/-ьій роз’яснюваний /по-, ви-/ 0. 

РАЗЬІГРЬШАТЬ розігр/увати, удава- (з себе), 
(сміхом) бра- на бога, г. натяга- /під-/ кого, (п ’є- 
су) стави-; р. из себя удаві- (з себе)-, р. шуті 
вдава- /гра-, кбрчи-/ блізня; ± ПОДРАЖАТЬ; 
—й 1. що їм" хто/ ~ує 0, звйклий ♦, з-й розігра-, 
артист, пк = %, 2. що вдай 0, с-и удава-, готовий 
уда-, комедіянт, 1./2. розігрувач; -й дурака звй¬ 
клий кбрчи- дурня /витуплюватися/; -й коме- 
дию комедіянт, мастак грати комедії; -й невин¬ 
ного ягненка ? чйсте тобі ягня; -й роль кого 
звйклий удаві- кого /прикидатися ким/; -й спе¬ 
ктакль постанбвник /режисір/ вистави; 
-йся/-ьій 1. граний, розігрува-, натята-, 2. удав- 
а-; -я /- подію) = происходящий, (- емоції) роз¬ 
палюваний, щораз палкіший, (- море) розбур¬ 
хуваний, щораз буремніший; 
РАЗЬІГРЬІВАТЬСЯ (- подію) мати місце; 0; 
РАЗЬІГРАТЬСЯ (- емоції) роз’ятрйгися; 0; 
-вший/ся] 0; -я (- емоції) розбурханий, розпа¬ 
ле-, роз’ятр-. 

РАЗЬІСКИВАТЬ розшук/увати /г. по-/, шука-, 
(працю) налгітува-, (кого) г. шука- за ким; 
—й що їм" хто/ ~ує +, с-и ш. за, зайнятий роз¬ 
шуком, мегкйй на рбзшуки, шукач, нашітув- пк 
розшукбвий + %, о. на пошуках; 
-йся/-ьій шуканий, розшукува- /по-/, напйту-; 
РАЗМСКАТЬ/СЯ]: -вшийся] 0; -я знайдений, 
відшука- /роз-/. 

РАЗЬІСКНОЙ ок розшукбвий. 
РАЙ (земний) Аркадія. 
РАЙбННЬІЙ г. районбвий. 
РАЙСКИЙ фР раєподібний. 
РАК: как р. на мели як рйба без водй; где -и 
зимуют ок де чорти навкулачки б’ються. 

РАКОВИНА (злив) злив, г. мушля, п6 /по]мий- 
ниця, умивальник; & мушелька, пк *мушельний. 

РАКООБРАЗНЬІЙ ракуватий, як рак; 
РАКООБРАЗНЬІЕ м“ раки. 
РАК-ОТШЕЛЬНИК рак-самітник. 
РАНГ ок ранґ/а], звання. 
РАНЕНИЕ: вслідствие -ия через поранення. 
РАНЕЦ ок напле[і]чник. 
РАНЦЕВИЙ ок напле[і]чний. 
РАНИТЬ ранити, уража-; 
—й що їм" хто/ ранить 0, з-й по4, пк разібчий, у- 
різливий, г. разлй-; 
-ймьій діткливий, уразлгі-, о. мімбзистий; 
РАНЕННЬІЙ (не раз) перералений; 0. 

РАННИЙ: бблее р. раніший; -ей веснбй на про¬ 
весні. 

РАНО: р. йли пбздно ок як не тепер, то в четвер, 
к. рано-пізно; р. пташечка запіла, как бьі кб- 
шечка не сьіла гі° ніхто не знає, що на нього 

чеків; р.-ранехонько ні світ ні зоря; 
РАНЬШЕ фР попервіх, перед тим, дотепер, 
дб-сі, д. передбм; р. чего до чого; как мбжно р. 
якнайраніше; р. чем что поперед чого; за час 
р. перед годиною; р. йли пбзже швидше чи пі¬ 
зніше; не р., чем аж [вствіти аж по сьбмій]. 

РАПОРТ ок звіт. 
РАПОРТОВАТЬ ок звітувіти, складі- звіт; 

—й що /’м" хто/ рапорт/ує 0, с-и з., з-й відрапор- 
туві-, ~одівець, пкрх ~одівчий, о. з ріпортом; 
-ми рапортбваний; 
ЗА»»»СЯ пробрехітися, зарапортуві-, сісти в 
калюжу, фР загнітися, заббрса-; 
-вшийся нездатний вибрехатися, 0. 

РАСА: по своій рісе рісою, ок рісово [р. одно¬ 
рідне населення]. 

РАСКАИВАТЬСЯ кіятися, розкіюва-, шкоду- 
віти, жалкуві-; 
-йся що /м" хто/ кіється 0, с-и ♦, ± кающийся; 
РАСКАЯТЬСЯ: -вшийся розкаяний, 0. 

РАСКАЛЬІВАТЬ розкблювати, колб-, розчіху- 
ва-, розкріюва-, (гурт) розбУрху-; 
—й що /м" хто/ коле 0, с-и ♦, з-й розколб-, ко¬ 
лій, ц. розкбльник, пк = %; 
РАСКОЛОТЬ розтрощити, рознести на друз¬ 
ки 0, (мозок /думками!) розсади-, (гурт) зруй- 
нуві- зсередини; 
♦♦♦СЯ репатися, розтріскува- 0, (- голову від 
болю) лускати; 
-йся/-мй колотий, розколюваний, розсіджу-, 
розчіху-, розкрію-; -я (пень) порсьісий, лупкгій; 
РАСКОЛОТЬСЯ розкріятись 0, (надвоє) над- 
вбє репнути; 
-вший/ся] 0; -я розкблений, розтроще-, розсі- 
дже-, розколотий, розчіхну-, /надвоє] ріпну-. 

РАСКАЛЬІВАТЬ > РАЗРЬЮАТЬ2. 
РАСКАРМЛИВАНИЕ розгодівяя. 
РАСКАРМЛИВ АТЬ розгодбв/увати /від-, пере-/, 
годуві-, розкбху-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й розгодуві-, зій- 
нятий розгодівлею, пк розгодбвчий + %; 
-йся/-ьій годований, розгодбвува- /від-, пере-/, 
розкбхува-; 
РАСКОРМЛЕННЬЕЙрозпісений,розкбха-, пе- 
регодбва- /роз-, від-/ 0. 

РАСКАТЬІ (грому) ок вгіляски, відгроми /ви-/. 
РАСКАТЬІВАТЬ 1. /дк раскачать/ розгортіти 

/-бртува-/, (білизну) качі-, розкічу-, (шлях) то- 
руві-; 2. /<)краскатйть/ (килим) розкбчува-; 
—й 1. що /мн хто/ розгорті 0, розгбртувач, звй¬ 
клий ♦, з-й розгорну-, зійнятий розгбртінням, 
пк -%, 2. що розкбчує, розкотій, з-й розкотити, 
пк - %, 3. катающий; 
РАСКАТАТЬ (метал) розпліскіти, (місце на 
льоду) вгіковза-; 
РАСКАТЬІВАТЬСЯ /- звук) лящіти; 0; 
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-йся/-ьш 1. розгортаний, розкічува-, торбва-, 
172. кОчений, розкбчува-, 3. катающийся; -я 
(звук) розкбтистий, розгОн-, лункгій, стодзвОн- 
ний; 
РАСКАТИТЬСЯ загусти [-лея гром загув грім]. 

РАСКАЧИВАТЬ розгОйд/увати /ви-/, розхгіту- 
/ви-/, гойдати, хиті-, п. розрухува-; раскачива- 
ясь ф? розгОйдано; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, зайнятий розхитуванням, 
с-и ♦, з-йрозхита-, розхйтувач, розгОйд-, пк = %; 
-йся/-ьій гОйданий, хіта-, розгОйдува- /ви-/, роз- 
хгіту- /ви-/, розруху-; 
РАСКАЧАТЬ (розворушити) розрухати, зру- 
ши- з мертвої тОчки; 0; 
РАСКАЧИВАТЬСЯ вигОйдуватися 0; 
РАСКАЧАТЬСЯ: -вшийся розгойданий /ви-/, 
розхгіта- /ви-/, розруха-. 

РАСКАЯНИЕ: чистосердйчное р. щире каяття. 
РАСКВАРТИРОВЬШАТЬ ставити на постій, с° 
розквартирОвува-; 
--й що їм” хто/ ставить на п. 0, покликаний по4 
на п., зайнятий ставленням на п., розквартирО- 
вувач, пк розквартировчий; 
-ьій сталений на постій, розквартирОвува-; 
♦♦♦СЯ іти /става-/ на постій 0; 
-вший/ся/ 0; -я поставлений на п., розкварти- 
рОва-. 

РАСКВАШИВАТЬ (шлях) розбагнювати /дк роз- 
бігнгі-/; 
РАСКВАСИТЬ: р. нос ок пустити юшку; 
-вший/ся/ 0; -я розквасистий; 
РАСКВАШЕННЬІЙ (шлях.) розбагнений, (ніс) 
роз'юше-. 

РАСКИДИСТЬІЙ (- брови) розльОтистий. 
РАСКИДЬГОАТЬ 1. Ід” раскидать/ розкидати, 
мета-, 2. /дк раскйнуть/ (тент) розпина-; р. ка¬ 
рти /на картах/ ворожи- на картах; р. мозгіми 
/умОм/ розкиді- головОю, поверта- рОзумом; 
—й 172. що /мн хто/ розкиді 0, © розкидіючи, 
пк розкиднгій, розкидали-, 1. з-й розкидати 0, 2. 
з-й розкину- 0, пк розкгідистий, розлОжи-, роз- 
лОгий; -й картьі /на кіртах/ р-й поворожгі- на 
кіртах; -й умом /мозгіми/ з-й розкину- голо¬ 
вОю, ск розкидій-головою, © розкидіючи г.; 
РАСКИДАТЬ 1. розметі- 0, 2. розкгіну- 0, 
(тент) розіпну- /-п’ясті/ !п^ розіпну, розіпнеш/; 
♦♦♦СЯ2 простягатися, розлягі-, розвілю- 0; 
-йся/-ьій 1.12. кйданий, розкйдува-, 1. и* розкид¬ 
нгій, розкладний, 2. простгіра-, простяга-; -я пк 
розкидливий, розкргілистий, розлОж-, розлОгий; 
РАСКЙНУТЬ (СЯ): -вший/ся; б; -я /розпро¬ 
стертий, простішу-, розтяглий; -я шатром ск 
-шітрий [-йся більш ш. біпошітрий]. 

РАСКИСАТЬ квасніти, квісну-, розкисі-; 
—й що розкисі, щоріз кисліший, готОвий роз¬ 
киснути, покгінутий розкисі-, мійже розкгіслий 

/сквасні-/; 
РАСКЙСНУТЬ сквасніти, розквісну- 0; -ис- 
ший розкгіслий, сквасні-, розквіс-, 0. 

РАСКИСЛЯТЬ розквіш/увати, х. розкислю-; 
—й що їм" хто/ ~ує +, с-и ♦, з-й розквіси-, роз- 
квішувач, х. розкгіслюв-, пк = %; 
-йся/-ьій розквашуваний, розкгіслю-. 

РАСКЛАДКА (сил) розклад. 
РАСКЛАДОЧНМЙ о" розкладОвий. 
РАСКЛАДЬІВАТЬ розкладіти, розкиді-, (огонь) 
розпалюва-, (коні) розпрягі-; р. картьі розки¬ 
ді- кіртами; 
—й що їм" хто/ розклад/і 0, с-и ♦, з-й розкліс-, за¬ 
йнятий рОзкладом, -ник, ~йч, ~ій, пк -Овий + %; 
-йся/-ьій кладений, розкліда-, розкгід-, розпі- 
люв-, розпріг-, пк розкладній, розклйдистий; 
РАЗЛОЖЙТЬ розклісти 0; р. по пблочкам 
розрубрикуві-, рк розполичкуві-; 0. 

РАСКЛАНИВАТЬСЯ клінятися, вклоні-; р. с 
кем ок клінятися до кого; 
-йся що /ж" хто/ вклоніється, 3-Й ♦, зм-й вкло- 
нгі-, © з низькім покпОном. 

РАСКЛЕВЬЮАТЬ роздзьОб/увати, ок дзьОба-; 
--Й що ~ує, з-й роздзьобати; 
-йся/-ьій дзьОбаний, роздзьОбува-. 

РАСКЛЕИВАНИЕ д* розліплення. 
РАСКЛЕИВАТЬ розліпл/ювати, розклею-; 

—й що !мн хто/ ~ює, с-и ♦, з-й розліпгі-, зійнітий 
розліпленням, розліплювач 0, пк ліпильний + %; 
-йся/-ьій ліплений, клеє-, розліплюваний, роз- 
клею-; -я нетривкій, ехгільний розклеюватися. 

РАСКЛЕПЬІВАТЬ розклепувати, клепі-; 
—й що ІлС хто/ розклепує, звгіклий ♦, 3-Й роз- 
клепі-, пк = %, ± клепающий; 
-йся/-ьій клепаний, розклепува-. 

РАСКЛИНИВАТЬ розплішувати; 
—й що /мн хто/ розплішує 0, звгікпгій ♦, з-й 
розплішгі-, пк = %; 
-йся/-ьій розплішуваний, розклгіню-. 

РАСКбВАННОСТЬ о" відпруженість. 
РАСКОВМВАТЬ розкОву/вати; 

—й що /мн хто/ -є, с-и ♦, з-й розку-, -вач, пк = 
відпружливий + %; 
-йся/-ьій розковуваний, відпружу-; 
РАСКбВАННЬШ (дух) відпряжений 0. 

РАСКОВЬІРИВАТЬ розколуп/увати, роздлубу-, 
колупі-; ± КОВЬЕРЯТЬ; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, 3-Й ♦, р-й —і-, пк розколуп- 
чий + %; 
-йся/-ьій колупаний, розколупува-, роздлубу-. 

РАСКОЛ о'дюзбитті. 
РАСКОЛДОВЬШАТЬ рк відчарОвувати; 
РАСКОЛДОВАТЬ розворожйти /від-/, відро- 
бгіти (кому пороблено) 0. 

РАСКОЛЬНИК ф1 усОбник. 
РАСКОПКИ ок розкОпини, од рОзкіп. 
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РАСКОРЧЕВКА (місце) корчунок, корчбвання. 
РАСКОРЧЕВЬШАТЬ корчу/вати, викорчбву-; 

—й що /V хто/ ~є 0, с-и ♦, з-й ви4, зайнятий ко¬ 
рчуванням, -віпьник, пк = %, ± корчующий; 
-йся/-ьій корчований, розкорчбву-. 

РАСКОРЯЧИВАТЬСЯ розкарячуватися; 
-йся розчепірюваний, розкрбчу-, пк розкаряку¬ 
ватий; 
РАСКОРЯЧИТЬСЯ: -вшийся розчепірений 0; 
РАСКОРЯЧЕННЬІЙ: р. врозь г розкрбчений. 

РАСКОСМЙ ок навскісний, (- очі) скбше-. 
РАСКОШЕЛИВАТЬСЯ; РАСКОШЕЛИТЬСЯ 
о" труснути калгіткою, брязну- капшукбм; 
-вшийся = расщедрившийся. 

РАСКОШНЬІЙ (чим) багатий на що. 
РАСКРАДЬІВАТЬ розкрад/іти, кріс-, розбазар- 
юва-; 
—й що їм" хто/ ~а 0, звиклий ♦, з-й розікрас-, 
розкрадач, розбазарюв-, пк = %, + крадущий; 
-йся/-ьій крадений, розкрада-, розбазарюва-. 

РАСКРАСАВИЦА © з лиця хоч води напийся. 
РАСКРАШНВАТЬ 1. /дк раскрасить/ фарбуват- 
и, розмальбву- /фірбами/, 2. /дк раскрошйть/ 
кришити, розкргішува-; 
—й 1. що /м“ хто/ розмальовує 0, с-и р., з-й роз- 
малюва-, пк = %, 2. що розкришує 0, звиклий ♦, 
з-й розкриши-, кришильник, пк криплільний; 
-йся/-ьій 1. фарббваний, розмальбву- /фарба¬ 
ми/, 2. кришений, розкрйшува-; -я пк крихкий; 
РАСКРАШЕННЬІЙ фарббваний, розмальб-, 
(яро) розцяцькб-, пб мальбва-. 

РАСКРЕПЛЙТЬ іфіп/гіти, закріплювати /роз-/; 
—й що їм" хто/ нить 0, с-и ♦, з-й /взявшись/ закрі- 
пй-, зайнятий кріпленням, пк розкріпчий + %; 
-йся/-ьій кріплений, розкріплюва-, пк розкрій¬ 
ний. 

РАСКРЕПОЩАТЬ розкріпйч/увати, п. дава- во¬ 
лю, розбива- закови /кайдани/; 
—й що !мн хто/ ~ує, з-й да- в., взявшися розкрі- 
пачи-, розкріпачувач, п свободонбсний + %; 
-йся/-ьій розкріпачуваний; 
РАСКРЕПОСТЙТЬ (фантазію) розкати; 0. 

РАСКРУЧИВАТЬ розкручувати, розсук-, крутйти. 
—й що /м" хто/ розкру/чує 0, с-и ♦, 3-Й -'ГЙ-, ~у- 
вач, розвірчу-, для ~чення, зайнятий -ям, пк = %; 
-йся/-бій розкручуваний, розсук-; -я пк роз- 
крутнйй, розкрУтистий. 

РАСКРЬІВАТЬ розкривати, (рот) розтуля-, роз- 
зявля-, (очі) розшпбщува-, (шафу) розчині-, 
(карти) виклада-, (книгу) розгорта-, (темні міс¬ 
ця чого) розпрозбрюва-, (шпига) виявля-, вик- 
рива-, зриві- маску з, вивбди- на чисту воду, 
(хист) п° розкрйлюва-, (чашки квітів) розхилі-; 
р. намбрения показува- пазурі /роги/; 
--й що ІлҐ хто/ розкрива 0, з-й ♦, зм-й розкри-, 
для розкритті, зайнітий -ім, пк викривальний + 

%; -й глаза кому взівшись відкрй- бчі, пк прав- 
донбсний; -й /свои/ кіртьі зг-й вйклас- карти; 
♦♦♦СЯ /- цвіт) розпу/с/катися, ІустаІ розмика-; 
-ЙСЯ/-БІЙ розкриваний /ви-/, розтулюв-, розпліб- 
щува-, розчиню-, розпрозбрю-, роззівлю-, роз- 
гбртаний 0; -я готбвий розкритися; 
РАСКРЬІІІ» розвуапювати, (перед ким) вйвер- 
ну- /вйклас- /розкрй-/ картиі, вйяви- наміри; р. 
/запутанное/ преступление /діло/ розмотати 
клубок злбчину/злочгінний к./; р. замьісльї /ка- 
ртьі, планьї/ кому вйклас- карти перед ким; р. 
себй да- себе пізна-, зради- себе; р. тайну чего 
розтаємнгічи- що; 
РАСКРЬІТЬСЯ вйлізти на поверхню 0, п° роз- 
таїтися (- бутон) розпелюсти-; р. во всю сйлу 
/хист/ пк розкрили-; 
-вший/ся/ 0; -я розкритий, розтулений, роз- 
прозбре-, розшпбще-, роззівле-, розчгіне-, роз- 
пуще-, виявле-, вгікритий 0. 

РАСКРЯЖЕВЬШАТЬ рк кряж/увати; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и ♦, взівшись роз^, для 
кряжування, зайнітий -ям, кряжувальник, пк 
розкряжбвчий + %; 
-йся/-ьій кряжбваний, розкряжбву-. 

РАСКУЛАЧИВАНИЕ геноцгід селін в ССР. 
РАСКУЛАЧИВАТЬ мародбрств/увати /чині- ге- 
ноцйд/ селін; 
—й що /мн хто/ ~ує б, призначений ♦ ; 
-йся/-ьій жертва мародерства с., с° розкурку- 
люваний. 

РАСКУПАТЬ розкуп/літи, розкупбвува-, куплі-, 
купува-; 
—й що /м" хто/ ~лі 0, с-и ♦, з-й ~й-, пк -бвчий+%; 
-йся/-ьій купбваний, розкупбву-. 

РАСКУПОРИВАТЬ відкоркбв/увати /роз-/; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й розкоркува-, -у- 
вач /роз-/, пк відкоркбвчий + %, © ~}точи; 
-йся/-ьій розкоркбвуваний, розкубрю-, розку- 
пбрю-; 
РАСКУПОРЕННЬІЙ (- пляшку) ~аний. 

РАСКУРИВАТЬ розкурювати, курй-, палгі-; 
—й що /і/ хто/ розкурює 0, с-и ♦, з-й розкургі-, 
± курящий; 
-йся/-ьій курений, пале-, розкУрюва-, запалю-. 

РАСКУСЬІВАТЬ розкуш/увати; 
—й що /м“ хто/ ~ує, звгіюшй ♦, з-й розкусй-, 
розкУшувач, кусака, (річ) кусачки, ©; 
-йся/-ьій розкушуваний, д. розкусю-; 
РАСКУСЙТЬ (горіх) розлущити; 0; 
-вший 0. 

РАСПАД ок розвал, дезинтеґрація, (імперії) роз- 
імпбрення. 

РАСПАДАТЬСЯ розпад/атися /г пере-/, розвалю- 
ва-, розсипі-, дезинтегруві-, дробй- на шматкй, 
нетримі- купи, руйнуві-; не р. тримі- купи; 
-йся що ~єгься 0, с-и ♦, готбвий розпас-, дрбб- 
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лений на шматки, розвалюва-, руйнб-, дезинте- 
ґрб-, пк розпадистий; легко -я крихкгій; 
РАСПАСТЬСЯ: -вшийся розвалений, розсйп- 
а-, дезинтегрбва-, подрббле- наш., пошматб-, б. 

РАСПАКбВЬЮАТЬ розпакбв/увати; 
—й що /м" хто/ ~ує, звщший ♦, покликаний роз- 
пакуві-, ~увач, розпакувільник, пк -чий + %; 
-йся/-ьій розпаковуваний. 

РАСПАЛЯТЬСЯ розпалатися, розжарюва-, роз- 
піка-; 
-йся щораз палкіший /збуджені- +/, розпалюв- 
а-, розжарю-, розпечу-; 
РАСПАЛЙТЬСЯ розпасіювітися, розгарячи-, 
розвбгни-,рк розвогніти 0; 
-вшийся розпасійбваний, розпале-, розжаре-, 
розпече-, розвбгне-, розвогнілий, б. 

РАСПАРИВАТЬ розпарювати, пари-; 
--Й що їм" хто/ розпарює, зайнятий розпарен¬ 
ням, с-и ♦, з-й розпіри-, пк = %; 
-йся/-ьій парений, розпарюва-. 

РАСПАРЬІВАТЬ розпбрювати, розшива-, поро-; 
—й що їм" хто/ пбре 0, звислий ♦, зм-й розпорб-, 
пк ок порючий + %; 
РАСПАРЬШАТЬСЯ (по швах) тріщати; б; 
-йся/-мй = порющийся; -я с-и порбтися, з-й 
розпорб-. 

РАСПАХИВАТЬ 1. /дк распахать/ розорювати, 
ора-, 2. /дк распахнуть/ розчахува-, розхристу-; 
—й 1. що /м“ хто/ розорює 0 + пашущий, 2. що 
розчіхує 0, © розчахуючи + раскрьівающий; 
-йся/-ьій 1. браний, розбрюва-, орач, пк орний, 
2. розгбрта-, розхргістува-, розчгіня-, розчгіню- 
ва- /навстіж,/, розчаху-; 
РАСПАХНУТЬ ок розчинити нарбзпаш; 0; 
РАСПАХНУТЬСЯ: -вший/ся/ 0; -я розгорну¬ 
тий, розчах-, розхристаний, розчине-; 
РАСПАХНУТЬІИ ок навстіжний 0; бить -ьім 
г. стояти отвором. 

РАСПЕВАТЬ виспівувати, співі-, (в ніс) муггіка-; 
—й що їм" хто/ виспівує 0, роз[і] співаний, с-и ♦, 
р-й вйспіва-, співак, виспівувач + поющий; 
-ЙСЯ/-МЙ співаний, виспіву- /про-/; 
СТАТЬ Р.: с. распевать /на-/подносзамугйка-; 
РАСПЕТЬСЯ: -вшийся роз[і]співаний, б. 

РАСПЕВЬІ вгіспіви. 
РАСПЕКАТЬ шпетити, бра- в шори /роботу/, на- 
кручува- хвості, нагані- /нагбни-/ хблоду, бе- 
шта-, роздракбнюва-, вичйтува- молитву; 
—й що їм" хто/ накручує х. 0, с-и ♦, зм-й /взйв- 
шись/ роздракбни-, © взявши в роботу; 
-бій ббштаний, роздракбнюв-, вичйгув-, о. на 
моліітві. 

РАСПЕЧАТКА (копій) розмнбження, роздрук, 
роздрукбвання. 

РАСПЕЧАТЬІВАТЬ (пакет) розпечітувати, (ко¬ 
пії) розмнбжу-, роздрукбву-, к. множити; 

—й 1. що /м" хто/ розпечітує б, з-й ♦, взявшись 
розпечіта-, пк = %, 2. размвожающий; 
-йся/-ьій 1. розпечітуваний, 2. розмнбжу-, роз¬ 
друкбву-, множений. 

РАСПИВАТЬ випив/іти /по-, роз-/, пити; 
--Й що /-м" хто/ ~і б, звиклий /с-и/ ♦ + пьющий; 
-йся/-ьій питий, пгіваний /ви-, роз-/; 
РАСПЙТЬСЯ розпиячитися, пити безбщадно; 
-вшийся розпиячений, б. 

РАСПЙВОЧНО ок на розпив. 
РАСПЙЛИВАТЬ пил/яти, розпйлюва- /пере-/, 

(на дошки) ділуві-; 
--Й що їм" хто/ ~й б, 3-Й ♦, взйвшись роз*, ділуві- 
льник, трач, розпйлювач, пк = %,± пилящий; 
-йся/-ьій пиляний, ділова-, розшілю-. 

РАСПИНАТЬ розпинати, п. кагуві-, мордуві-; 
—й що їм" хто/ розпині, з-й ♦, зг-й /поклика-/ 
розіп’істгі, розпинітель /-іч/, кат, пк ок розпи- 
нущий, розпиніцький, д. розпинаючий + %; 
РАСПИНАТЬСЯ о. бити себе в груди; б; 
-йся/-ьій розпйнаний, розпйнатий; -я за что 
палкий поборник чого, готовий *ся за що. 

РАСПИРАТЬ розпир/іти, роздима-, роздуві-, ро¬ 
зноси- [глянь, як її рознеслб!], розсіджува-; 
—й що їм" хто/ ~і, звйюшй ♦, взявшися розпф-, 
пк розпиральний, для розпиріння; 
-йся/-ьій розпгіраний, роздгіма-, роздува-, роз- 
сіджу-. 

РАСШІСКА /- оплату) о” квиток, г. поквитбва- 
ння; р. в получении /об ознакомле-/ рбзпйска 
про одержання /ознайбмле-/. 

РАСПИСНОЙ (круглий посуд) обпйсаний /роз-/, 
(щодо розпису) розпйса-. 

РАСПИСЬЮАТЬ 1. (стіни) обпйс/увати /роз-/, 
(папір) розмальбву- /об-/, мережа[и]ти, обмере- 
ясува-, цядькуві-, розцяцькбву-; 
—й що їм" хто/ ~ує б, охочий ♦, взявшися роз¬ 
писі-, розпйсувач б, зійнітий рбзписом, пк = %; 
РАСІШСЬІВАТЬСЯ (на чім) розпйсуватися 
/під-/; р. в получении ♦ про одержання; р. в 
своей беспбмощности розводити рукіми; 
-йся/-ьій писаний, мальбв-, розпгісув- /об-, під-/, 
розмальбвув- /об-, ви-/, мереж-, цяцькбв-, пк роз- 
писнйй; -я (рукою) підпйсува-, © підписінт; 
РАСПИСАТЬСЯ: -вшийся підпгісаний /роз-/, б. 

РАСПІЇТИЕ /ви/пиття, випивіння /по-/, розпив. 
РАСПИХИВАТЬ розпихати /-тручува-, -штбвху-/; 

—й що їм" хто/ розпихі б, охочий /звйюшй/ ♦, з-й 
розіпхі- -, розпихайло, розштбвхувач, п" = %; 
РАСПИХАТЬ о. працювіти ліктями б; 
-йся/-ьій пхіний, штовх-, розпйх-, розтручув-, 
розштбвху-. 

РАСПЛАВЛЯТЬ топйти, розтопля- /-люва-/; 
—й що їм" хто/ -ить б, охочий ♦, поклйканий 
роз*, пк т. топйльний, розтбплюваль-, ск розто- 
пй- [розтопгіїфига]; 



РАСПЛАНИРОВКА 445 распоряжАться 

-йся/-ьій топлений, розтбплюва-, пк топкйй. 
РАСПЛАНИРОВКА ок розпланування. 
РАСПЛАНИРОВЬІВАТЬ розпланбв/увати, (зе¬ 
млю) розрівюо-; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, з-й ♦, покликаний розрів- 
ня-, зійнйтий ~анням, пкрк розпланбвчий + %; 
-йся/-ьій рівняний, розпланбвува-, розрівню-. 

РАСПЛАСТЬІВ АТЬ; РАСПЛАСТАТЬ (крила) 
/розпростерти, розгорн^-; 
РАСПЛАСТАТЬСЯ розпростертися, впасти 
/лежі-/ плізом /крйжем/, заора- носом; 
-вшийся /роз/простфтий, б. 

РАСПЛАЧИВАТЬ платити, випліч/ува- /с-/; 
—й що /мн хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й вгіі, платник, пла- 
тій, виплачувач, и"розплатний /ви-/, ©; 
РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ок платйги, сплачува-; 
р. по счетам сплачува- рахунки; р. с кем п. 
метатися на кому /над ким/; 
-йся = платящий + © с-и платгіти; -йся с кем 
= мстящий кому; 
-йся/-ьій плачений, розплачува-, пк розплатнйй; 
РАСПЛАТЙТЬСЯ (з ким) за4 /ви-/ кому. 

РАСПЛЙСКИВАТЬ розхлюпувати, розплеску-; 
--й що /ж" хто/ розхлюпує 0, С-И ♦, 3-Й роз- 
хлюпа-, хлюпій, пк = %, ± плещущий/ся); 
-йся/-бій розхлюпуваний, розляпу-, розплеску-, 
пк хлюпкгій. 

РАСПЛЕТАТЬ: —й що /м“ хто/ розплітй, с-и -ти, 
покликаний розплести, пк т. = %, ф'р с* розмай- 
[-й косу розмай-коса], розмай-зілля /прикладІ; 
-йся/-ьій розплітаний, ик розплітнйй /-плігастий/. 

РАСПЛбД: на р. на плід. 
РАСПЛЬЮАТЬСЯ (у млі) тінути, (- плями) роз¬ 
повзатися, /обриси/ розмиві-, о"розквічу-; 
-йся що тіне 0, розмйваний, щоріз туманніший 
/тьмяні- +/, пк розплгівчастий, ок розляпис-, роз- 
пливущий, пливкій, /дим/ хисткий; 
РАСПЛЬІТЬСЯ: -вшийся розквісистий, б, (- 
обличчя) роздутий, розпухлий + опливший. 

РАСІЇЛЬІВЧАТЬІЙ ок пливкий, (вік) розмитий, 
/- світло) мерехтливий; /хмари/ пелехітий, фР 
нечіткий, розляпистий, розхитаний, неокресле¬ 
не понятие -не понятті]. 

РАСПЛЮЩИВАТЬ розпліскувати, плющи-; 
--й що /м" хто/ розпліскує 0, с-и ♦, взявшись 
розпліскі-, плющильник, пк = %; 
-йся/-ьій плющений, розпліскува-, розплющу-. 

РАСПОГОЖИВАТЬСЯ розгодинюватися /ви-/; 
РАСПОГОДИТЬСЯ розхміритися /пере-/ 0. 

РАСПОЗНАВАТЕЛЬНЬІЙ розпізнівчий, к" ро¬ 
зпізнавальний. 

РАСПОЗНАВАТЬ фоз^пізн/авіти; 
—й що /м" хто/ ~ає 0, с-и ♦, р-й /з-й/ розпізні-, 
розпізнавіч, пк = РАСПОЗНАВАТЕЛЬНЬІЙ; 
-йся/-мй /розупізніваний, легкий на пізнаття. 

РАСПОЗНАНИЕ /розУпізнаття, /розупізнання. 

РАСПОЛАГАТЬ розташовувати, приміщ-, (пра¬ 
вами) корист/увУітися з чого, г. диспонувіти; р. 
чем мі- під рукою що, г. розпоряджі-, (грішми) 
мі- за душію що; р. к чему схилі- /заохочува-/ 
до чого; р. к истоме млбї- сірце; р. к себі віби- 
до сібе; р. по алфавіту укладі- /упорядкову¬ 
вав за абіткою; р. свя'зями (де) мі- руку; 
~й 1. що Ш‘ хто/ розташовує 0, с-и ♦, з-й /взяв¬ 
шись/ розташуві-, зійнйтий приміщенням, пк = 
%, 2. що вібить 0, з-й привіби-, привіблювач, 
пк привібливий, іфинідли-, ваблй-, привідний, 
приім-, 3. що міє під рукою 0, © міючи п. р., ± 
имеющий; -й к чему що схилі до чого, звик¬ 
лий с. до, з-й схили- до; -й к истоме (день) мло¬ 
сний; -й к пінию співодій-; -й к себі симпа¬ 
тин-, з-й привіби-, /- зілля) приворотній; -й по 
алфавйту що укладі за абіткою; -й свя'зями із 
сильною рукою; 
-йся/-ьій 1. розташовуваний, розміщу-, 2. при- 
віблю-; -ьій р 3. найвний; 
РАСПОЛАГАТЬСЯ влаштовуватися, розкла¬ 
ді-, приміщі- 0, (на ніч) ставіти; р. за столом 
сіді- до столу; р. лігерем розтіборюватися; у- 
дббно р. (у кріслі) ок вигніжджува-; 
-йся 1. = -ий, 2. що /м" хто/ влаштовується 0, 
влаштовуваний, отіборю- /роз-/, 3. що міє ні- 
мір 0, готовий. Наставлений, налаштбва-; -я ла- 
герем /табором/ розтіборюва-; 
РАСПОЛОЖЙТЬСЯ д. отйковитися 0; р. ла- 
герем /тібором/ окопні-, стіти кошім /тібо- 
ром/, розтіборитися; 
-вшийся розташований, розміще-, влаштбва-, 
б; -я лігерем /табором/ розтіборений, окбше-; 
РАСПОЛОЖЕННЬІЙ (- село) простіртий, г. 
/розволожений; р. к пла'чу тонкий на сльози, 
тонкосльбзий; р. у реки ок колорічковий; бьіть 
-ьім к кому прихгільно ставитися до кого. 

РАСПОЛЗАТЬСЯ розповзітися, розлізі-, розлі- 
зи-, (- плями) розшиві-; 
-йся що розповзіється 0, с-и ♦ /розпливі-/, нас¬ 
тавлений розповзтися, розплгіва-, розпбвзува-, 
пк розполбзливий, розлаз-, розпливчий, + %. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ (місце) розташбвання, фр 
порідок [р. слов п. слів]; в -ии духа у дбброму 
ністрої, фР під весілу 'руку. 

РАСПОРНЬІЙ для розперті, р° розперті [-ая 
фірма фірма р.]. 

РАСПОРЯДИТЕЛЬ адміністрітор, д. спорядй- 
тель. 

РАСПОРЯДЙТЕЛЬНЬІЙ ф. скорохвіцький, о. 
з організаційним хистом. 

РАСПОРЯДОК: правила внутреннего -дка г. 
правильник. 

РАСПОРЯЖАТЬСЯ урядувати, даві- вказівки, 
г. розпоряджатися,), (чим) мі- у своїх рукіх що, 
ради-, (де) верховбди-, (грішми) орудува-; р. 
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чем ма- під свойю рукою що, ф. крупі- чим [р. 
деньгами орудува-/врупі-/ грішми]; 
-йся що /м" хто/ урядує 0, розпорядник, давець 
вказівок, (на імпрезі) маестро, церемонмййстер, 
покликаний /признане-/ ♦ 0, пк розпорядливий, 
розпорядчий, © урядуючи; 
РАСПОРЯДИТЬСЯ г. запорядгіти, фР схоті- 
[судьбі -ась доля -іла]; р. о чім г. зарядгіти що; 
судьбй -лась г. доля покерувала, (що зробити) 
доля призначила. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ фР воля [в Вйшем -ии у Ва¬ 
шій -лі]; в чье р. г. до чиєї розпорядгімости; 
бьіть в чьем -ии бути під чиєю рукою /орудою 
кого/; в моем -ии - час маю годгіну часу; в 
Вашем -нии ф під Вашою рукою. 

РАСПОЯСЬІВАТЬСЯ розперізуватися, розгну- 
здува-, п. нахабніти; 
-йся що розперізується, розперізуваний, п. наг- 
леющий; 
РАСПОЯСАТЬСЯ пуститися берега 0, розсва- 
вбли-, рк роззухвіліти; 
-вшийся розперезаний, розгнузда-, неприббр- 
ка-, розсвавбле-, знахабнілий, роззухвалі-, рап¬ 
том такгій зух, (- уяву) несамовитий, 0. 

РАСПРАВЛЯТЬ (крила) ок розгортати, розпус¬ 
на-, (роз/простира-; р. крьілья ок розгорта- кри¬ 
ла розправля- пір’я; р. плечи п° випружувати- 
ся; р. члбньї випрУжувати тіло; 
—й що /м" хто/ розпрбстує 0, з-й розпростати, 
пк випрбстувальний + %; -й крьілья © розпус¬ 
тивши крила; 
РАСПРАВИТЬ: р. плечи вгіпростати плечі; р. 
членьї роздружитися /від-/; 
РАСПРАВЛЙТЬСЯ: -йся що /м" хто/ розпра¬ 
вляється; р. с кем р-й розправитися з; 
-йся/-ьійрозпрбстуваний/ви-/, розгйна-, рівня-, 
вирівнюва- /роз-/, розгладжува-, розгбрта-, роз- 
простйра-, щораз пряміший; 
РАСІІРАВИТЬСЯ розпружитися /від-/; р. с 
чем забити осикового кілка у що; 
-впгай/ся/ 0; -я випростаний 0 -> -йся. 

РАСПРЕДЕЛЙТЬ розподіляти, (сили) гі° розмі¬ 
рі-, (на папері) розпгісува-; 
—й що /м“ хто/ розподілі 0, звгікпий /с-и/ ♦, узі- 
вшись розподіли-, для розпбділу, зайнітий -ом, 
розподілювач, (пункт) розподільник, пк розпо¬ 
дільчий, розподільний + %; 
-йся/-ьій розподілюваний, розмірюв-, розпгі- 
сув-, розклад-, п" розподільний, розподілистий. 

РАСПРОДАВАТЬ випрбд/увати /роз-, с-/; 
—й що /лР хто/ ~ує 0, звгікпий ♦, з-й випрода-, 
зайнітий ~ажем, ~увач, пк = %, ± продающий; 
-йся/-ьій продаваний, спрбдува- /ви-, роз-/, пк 
розпрбдажний /ви-/; хорошб -я (крам) ходовий, 
г. попитнйй. 

РАСПРОДАЖА ок вгіпродаж; при -же колй був 

/буде/ вйпродаж. 
РАСПРОДАЖНЬІЙ о" вгіпродажний. 
РАСПРОСТИРАТЬ простягати, простира-, роз- 
простбрюва-, (вимоги) пошгірюва-, (аж до) сяг- 
а-; р. крьілья /руки/ розправлі- /розкргілюва-/ 
крйла/руки/, (тк крила/ розкрйлюватися; 
РАСПРОСТЕРЙТЬ (крила) розіп’ясти; Ь; 
--Й 1. що /мн хто/ простяга 0, с-и ♦, з-й прос¬ 
терти, © простираючи, 2. що сяга, с-и сягати, 
покликаний сягну-, 3. распространяющий; -й 
крьілья /руки/ © розкрйлюючи руки /крила/; 
-йся 1./2. простирающийся + розпросторюва¬ 
ний, пк розкргілистий, 3. поширюваний; 
РАСПРОСТЕРЕТЬСЯ розпросторитися, (- ка¬ 
валок простору) розігна- [р. в безвість], впасти 
/лягти/ крижем /плазом/, заора- носом; 
-ершись плазом, іфгіжем, простбршись; 
-ершийся фозУпростертий, простігну-, розлб- 
жис-, 0; 
РАСПРОСТЕРТЬІЙ: с -йми крьільями роз- 
кргілений, п° розкрйлистий; + -ершийся. 

РАСПРОСТРАШШИЕ поширення. 
РАСПРОСТРАНЙТЕЛЬ ок ширйтель; р. книг 
рк книгошйр. 

РАСПРОСТРАНЯТЬ шйрити, пошгірюва-, роз- 
повсібджу-, рк вск5дити, (запах) проноси- чим, 
(серед людей) пуска- між люди; р. аромат чего 
пахну- чим; р. вводящие в заблуждение слухи 
пуска- ману між народ; р. зловбние шгіри- /роз¬ 
носи-/ смбрід /смердк5чий дух/; р. молву о ком 
пускй- славу про кого; р. слухи ок сія- чуткгі; 
--й що Імн хто/ поширює 0, звиклий ♦, з-й по4, 
для шйрення, зайнітий -ям, пошгірювач, розпо¬ 
всюджу-, розповсюдник, пк = %, ск -шир [-Й 
книги книгошйр]; р. просвещбние просвітит¬ 
ель, просвітінин; -й своє влияние з-й по4 свій 
вплив; -й слухи сііч чутбк, пліткар; 
РАСПРОСТРАНЙТЬ (скрізь) розпустити на 
цілий світ; 
♦♦♦СЯ (- дим) снуватися, /абстракції/ простб- 
ри-; -гіется слух о" хбдить чутка /пбголос/кау/; 
р. до бесконбчности розбезмежнюватись /у-/; 
-йся/-ьій ширений, пошгірюва-, розповсібджу- 
ва-, рк всюдже-; -я (базіка) що розвбдиться 0, 
схйльний розвбдитися, (поголос) розпатікува- 
ний, розбазіку-, пк стоустий, ф‘ продуктгівний, 
т. широкосяж-, /опух/ самопУхлий; -я до беско- 
нечности розбезмежнюваний /у-/; ± ПРОЛИ- 
ФЕРИРОВАТЬ; 
РАСПРОСТРАНЙТЬСЯ (де) облетіти що [в 
лесу -ась весть ліс облетіла вістка], не р. ф. за- 
сбхну-; 
-вший/ся/ 0; -я поширений, розповсібдже-; 
РАСПРОСТРАНЕШШЙ всеприсутній, мбд- 
ний, у мбді + -вшийся. 

РАСПРЬІСКИВАТЬ > РАЗБРЬІЗГИВАТЬ. 
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РАСПРЯ ок усобиця, п6 сварня. 
Р АСПРЯГ АТЬ випряг/ати /роз-/; 

~й що !ми хто/ ~а 0, с-и ♦, з-й випряг-, пк - %; 
-йся/-ьій розпряганий /ви-/. 

РАСПРЯМЛЯТЬ/—й > РАСПРАВЛЯТЬ; 
РАСПРЯМЛЯТЬСЯ ок випростуватися, (схиле¬ 
ному) розхиля-; 
-йся = расправляющийся + розхйлюваний; 
РАСПРЯМИТЬСЯ випростатися 0; 
-вший/ся/ 0 + расправивший/ся/; -я + розхи¬ 
лений. 

РАСПУСКАТЬ розпускати, (учнів) /від-/, (парт¬ 
ію) ліквідува-, г. розв’Язува-, (вітрила) напина-, 
(гілля) розкиді-, простяга-, (чутки) розноси-, 
(вузлики) розв’язува-; р. горло горла-; р. молву 
/роз^пуска- славу /поговір/; р. язьік даві- волю 
язику; 
—й що /ж" хто/ розпуска 0, звиклий /с-и, навче¬ 
ний/ ♦, поклгіканий /р-й/ розпустгі-, пк - %, © 
розпускаючи; -й молву мастак пуска- славу 
/поговір/; -й небьівальщину вигадько; -й нюн- 
и рева, рк5мса, пк тонкосльозий; -й паруса © с-и 
напина- вітрила; -й слух = пускающий с.; 
РАСПУСТЙТЬ (дітей) ок розбештати, (парті- 
ю) г. розв’язі-, (намисто) розниза-; 0; р. сопли 
засоплгівитися; р. язьік ок розпатяка-, розбазі- 
ка-, дати волю язику; 
-йся/-ьій ліквідб/ву/ваний, розв’зув-, розгбрт-, 
розкгід-, простяг-, рознбшув-, розшмбргу-, роз- 
сбту-, розбещу-, р. розпусканий; -я (цвіт) роз- 
пукува-, розбрунькбву-, напіврозпуклий; 
РАСПУСТЕПГЬСЯ (духовно) розволочитися, 
пустгі- ббрега, розсвинЯчи-, збидліти; 
-вший/ся,) 0; -й сопли засоплгівлений -я роз¬ 
пущений, ліквідбва-, розв’яза-, розгорнутий, на¬ 
пну-, нап’я-, розбещений, розсвиняче-, збвд- 
лїлий, зледащі- /роз-/, п" розпусний, (цвіт) роз¬ 
пуклий, розквіт-, (шлях) розквасистий, 0. 

РАСПУТЕМЧАТЬ гріховбдити, блудй-, скака- 
у гречку, вдаватися /вдаря-/ в розпусту, ± ПРЕ- 
ЛЮБОДЕЙСТВОВАТЬ; 
—й що /мн хто/ гріховбдить 0, схильний ♦, роз¬ 
пусник, блуд-, гріховбда, потіпіха, пк розпут¬ 
ній, розпусний, блуд-, У блудодій-, блудливий, 
відбмий своєю розпустою, знавець стежбк у 
гречку. 

РАСПУ ТНЬІЙ ок паплюжний, блудлгівий. 
РАСПУТЬГОАТЬ розплуг/увати, (клубок) роз- 
мбту-, (з пут) розпуту-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, звиклий ♦, з-й розплУта-, 
зайнЯтий -уванням, ~увач, розмбту-, пк = %; 
-йся/-ьій розплутуваний, розмбту-, (з пут) роз- 
путу-; -я с долгами виплуту- з боргів; 

РАСПУТАТЬ р. клубок ок знайти кінці, розкри- 
злбчин, п. розлущи- горіх; 0. 

РАСПУТЬЕ ок розсбх[ш]а, перехрбстя. 

РАСПУХАТЬ розпух/іти, пухну-, набряка-; 
—й що ~і 0, с-и ♦, готовий розпухну-, напівроз- 
пухлий, напівнабряк-, щораз пухліший /пухкі-/; 
РАСШЬШУТЬ: -ухший розпухлий, набряк-, 0. 

РАСПЬІЛЯТЬ розпорбш/увати, розсію-, оберта¬ 
ти на порох; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, охбчий ♦, з-й розпороши-, 
для ~ення, зайнятий -ям, розпорошувач, пк = %; 
-йся/-ьій розпорошуваний, розсію-, пк ~ливий; 
РАСПЬШЙТЬСЯ о. піти в розпорбшку, ф. роз¬ 
дмухатися 0. 

РАССАДНИК (рослин) шкілка, и. гніздбвшце, 
розплідник, ± ПИТОМНИК. 

РАССАЖИВАТЬ 1. садовити, 1./2. розсаджува-, 
2. розкблю-, розрубу-, розтиніти; 
—й 1.12. що /ж" хто/ розсаджує б, с-и р., з-й /взя¬ 
вшись/ розсади-, пк садильний + %; 
-йся/-ьш саджаний, розсаджува-, розкблю-, роз¬ 
рубу-, пк розсадний; 
РАССЕСТЬСЯ (у кріслі перед прохачем) ок вгі- 
гніздитись; 0. 

РАССАСЬІВАТЬ розсмбкт/увати, розсиса-; 
—й що /ж" хто/ ~ує +, зм-й -іти, ~увач, пк = %; 
-йся/-ьій розсмоктуваний, розсгіс- розсбтув-; 
РАССОСАТЬСЯ: -вшийся розсмбктаний 0,0. 

РАССВЕТ: с -та здбсвіта; с -ом як розсвілб; пе¬ 
ред -ом, до -та ок передсвітом, пбред світанк-. 

РАССВЕТАТЬ світати, сірі-, розвиднятися, роз- 
виднюва-, /ви/дніти; 
—й що світа 0, с-и ♦, пк досвітній /перед-/, світан¬ 
ковий, © світаючи, о. на світанку /світінні/; 
РАССВЕСТЙ задніти, роззоріти 0; 
-етший р. роззорілий, задні- 0. 

РАССВЕЧИВАТЬ: --Й що /м" хто/ розсвічує, о- 
хбчий розсвічувати, з-й розсвіти-, пк = %; 
-йся/-ьій розсвічуваний. 

РАССЕИВАНИЕ к. рбзсів. 
РАССЕИВАТЬ 1. розсівіти, сія-, 1./2. розсію-, 2. 
розміюва-, розвіюва-, (хмари) розганя-, ф'’ роз- 
порбшува-, (увагу) розосереджу-; 
—й 1./2. що /ж" хто/ розсіві б, схгільний /зви¬ 
клий/ ♦, взявшись розсія-, зійнятий рбзсівом, 
розсівіч, розсіюв-, розпорбшув-, пк розсіюваль- 
ний, розсівіпь- + %, © розсіюючи, ± сеющий; -й 
свет /знергию/ з-й розсіяти світло /енбрґію/; 
РАССЕЯТЬ (вітром) розмахіти б; 
♦♦♦СЯ (- людей) розсипітися /десь/ б; 
-йсяЛьїй сіяний, розсіва-, розсію-, розвію-, роз- 
мію-, розпорошу-, розосереджу-, пк розсівнйй; 
РАССЕЯТЬСЯ: р. как дьім здйміти б; 
-вший/ся/ 0; -я розсіяний, розвія-, розпоро¬ 
те-, розосередже-, зниклий; -я как дмм здймі-; 
РАССЕЯННЬШ © роззявкуватий + -вшийся. 

РАССЕЯННОСТЬ (по світі) розлізлість. 
РАССЕКАНИЕ ок розтин. 
РАССЕКАТЬ розтиніти, тЯ-, розсікі-, сікти, крі- 
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я-, розкраюва-, розколю-, розчаху-, розпанаху-; 
—й що /м“ хто/ розтині 0, звйклий ♦, з-й розтя-, 
для рбзтину, зайнятий -ом, розко'лювач, розча- 
хув- 0, (річ) сікач, пк січний, розпанашливий, 
розкрійли-, х* розсічнйй + %, е* -сік, -січний [-й 
вбздух /вбду, вблньї/ повітрясік, водосік, хви- 
лесік, повітрясічний, водосіч-, хвилесіч-]; 
-йся/-ьій тятий, розтинаний, розчйхува-, розрі¬ 
зу-, розколю-, розчаху-, розпанаху-, розкраю-, 
д. розтгінатий; 
РАССЕЧЬ розкраяти 0; 
рассекший 0. 

РАССЕКРЙЧИВАТЬ розтаємнйчувати, розсек- 
реч/у-, розкривати кірти; 
--й що їм” хто/ ~ує 0, звиклий р., р-й розсекре- 
ти-, для ~ення, зайнятий -ям, ~увач, пк = %; 
-йся/-ьій розсекречуваний, розтаємнйчу-. 

РАССЕЛЙТЬ: —й що /м“ хто/ розселя, з-й -ти, 
зг-й розсели-, для розселення, зайнятий -ям, роз- 
селювач, пк розсельчий + %; 
-йся/-ь«й селений, розселюва-, к" розселенець. 

РАССЕЧЙНИЕ розсік, ма диссекція /віві-/. 
РАССКАЗ (гґ усний) оповідь. 
РАССКАЗЧИК: р. анекдбтов знавець анекдо¬ 
тів, мастак на анекдоти. 

РАССКХЗЧИЦКИЙ (хист) оповідацький. 
РАССКАЗЬІВАТЬ розповідати /о-/, розказува-, 

(байку) бая-, о. снува- розповідь; как пошісан- 
ному р. як з книжки брй-; -ай! ір говори!; -жи 
своей бйбушке! розкажи кому щппому /своїй 
бабці/; -алось, -ались розповідано; 
—й що їм" хто/ розказує 0, с-и ♦, р-й /узявш¬ 
ись/ розповістгі, оповідач /роз-/, пк = %, фР де 
йдеться [кадр, -й об зтом кадр, де про це й.]; 
-йся/-ьій розповіданий /о-/, розказу- /пере-/, пк 
оповіднйй /роз-/; 
РАССКАЗАТЬ фР нахвалитися 0; 
РАССКАЗАННЬІЙ оповіданий 0 -з- -йся. 

РАССЛАБЕВАТЬ слабнути, слабі-; 
—й що /м“ хто/ слабне 0, щораз слаб/і/ший; 
РАССЛАБЕТЬ ослаб/ну>и 0; 
-вший ослаблий, ослабі-, Й. 

РАССЛАБЛЙНИЕ (пружини) розпрйснення. 
РАССЛАБЛЕННОСТЬ розпруженість 0 —*• д°; 
РАССЛАБЛЯТЬ/СЯ/ відпружувати/ся/, (- пру¬ 
жину) розпружувати/ся/ /(тіло) ви-/, розпрос¬ 
тувати (ся/, к" розтискати/ся/; 
—й що їм" хто/ відпружує 0, с-и ♦, з-й /взявш¬ 
ись/ відпряжи-, для відпруження, зайнятий -ям, 
відпружувач, пк відпружливий, відпружистий + 
%; -я'юще гР відпружливо; 
-йся/-нй відпружуваний, розслаблю-; 
РАССЛАБИТЬ/СЯ/ відпружити(ся/ 0; 
-вший (ся/ 0; -я відпружений 0; 
РАССЛАБЛЕННЬІЙ = расслабившийся. 

РАССЛАВЛЙТЬ к. славити; 

-й 1. расхваливающий, 2. распуска- молву 
/слух/; 
РАССЛАВИТЬ о. рознести погану славу. 

РАССЛАИВАТЬ розшарбв/увати; 
—й що їм" хто/ ~ує, с-и ♦, з-й розшаруві-, пк ша- 
ротвбрчий, рк розшарбв-, г* стратогенний + %; 
-йся/-ьій розшаровуваний; 
РАССЛОИТЬ/СЯ/: -вший/ся/; -я розшарова¬ 
ний. 

РАССЖЙДОВАНИЕ зг розслідження. 
РАССЛЕДОВАТЬ розслідувати, вбстгі слідств- 
о, зг розсліджува-, (причини) з’ясбву-, пб доко¬ 
пуватися /доскіпува-/ до чого; 
—й що їм" хто/ ~д(ж/ує 0, с-и ♦, покликаний ~дй-, 
для розсліду, зайнятий -ом, слідчий, -дувач; 
-йся/-мй розслід/ж/уваний, з’ясбву- 

РАССМАТРИВАНИЕ розглядини; для -ия (- 
стіл) розгляднйй 

РАССМАТРИВАТЬ розгляд/ати /спо-/, роздив¬ 
лятися /диви-/ на що, (питання) вивчати, дослі- 
дясува-, аналізу-, (в гурті) обговорю-; р. как 
что визнавати за; р. со всех сто{іон крути- на 
всі боки; р. с позйции чего к" дивитися крізь 
призму чого; 
—й що /мн хто/ ~а 0, звгіюіий ♦, узявшись /гото¬ 
вий/ розгляну-, для розгляду, зайнятий -ом, о- 
глядач /роз-, спо-/, дослідник, аналізатор, пк до¬ 
слідний + %, © розглядаючи; -й как что зг-й 
вйзнати за; 
РАССМАТРИВАТЬСЯ (округ) роззиратися; 
-йся/-ьій розглядений /спо-, о-/, досліджув-, а- 
налізбв-, обговбрюв-; -я как визнаваний за; 
РАССМОТРЙТБ-: р. за чем нагледіти собі що; 

РАССМОТРЕНИЕ розглядини; при ближайш- 
ем -ии коли уважніше глянути /гайнули/; по - 
ии розглянувши, після розгляду; к -ию на 
розгляд. 

РАССНАЩИВАТЬ (не вітрила) розладнувати, 
розмонтбву-, (вітрила) с°розснбщу-; 
—й що їм" хто/ розснащує, з-й розснастити, по¬ 
кликаний розладна-, розсншцувач, розладну-, 
розмонтбву-, пк = %; 
-йся/-ьій розснащуваний, розладну-, розмонтбву-; 

РАССОВЬІВАТЬ розпих/ати, пха- сюди-туди, 
(очерет) прогортй-; 
—й що /м" хто/ ~а 0, звйюхий ♦, з-й розіпхб-; 
-йся/-ьій розпйханий, розтйкув-, прогбрт-, пха¬ 
ний с.-т., пк розсувнйй. 

РАССОГЛАСОВАНИЕ т. розгбдження, жґ роз- 
дрймбання. 

РАССОРТИРОВЬІВАТЬ сортувати, перебира-; 
—й = сортирующий. 

РАССПРАШИВАТЬ розпйтувати/ся/, питати- 
(ся), випитувати, вивіду- у кого; 
—й що їм" хто/ розпитує 0, с-и ♦, зайнятий рбз- 
питами, розпитувач, вивіду-, пк допитливий + 
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%, д. допитацький, о. на вгівідках /розпитках/; 
-йся/-ьій питаний, розпгітува- /о-, пере-/, виві- 
дува-. 

РАССПРОСЬІ ок випитування. 
РАССРЕДОТОЧЕНИЕ фР розпорошення. 
РАССРЕДОТОЧИВАТЬ розосереджувати, п° 
розпорбшу-, ок розфокусОву-; 
—й що їм" хто/ розосереджує 0, зайнятий розо¬ 
середженням, узявшись розосередити, розосе- 
реджувач, розпорОшу-, пк розосередчий, розос- 
ередливий, розпорОшли- + %; 
♦♦♦СЯ (- звуки) розсОтуватися [р. по закоулк- 
ам села р. закутками села]; 0; 
-йся/-ьій розосереджуваний, розпорОш-, розсОт-; 
РАССРЕДОТОЧЕННЬІЙ розосереджений, 
розпорОше-, розфокусОва-. 

РАССРОЧИВ АТЬ (тату) ох розтяг/ати, г. розк¬ 
лала- на рйти, виплачува- /плати-/ ратами /пОр- 
Ція-/; 
—й що їм11 хто/ ~а 0, звгіюшй ♦, р-й розтягти, о. 
з рОзкладом на рати; 
-йся/-мьій розстрочуваний, розтяг-, розклад¬ 
на рати, плачений ратами /пОрція-/ 

РАССРОЧКА г. рОзклад на рати; взнос по -чке 
г. рата; с -ой (платежі/, в -чку на виплат; 
купля /продаже/ с -ой платежі купівля /про¬ 
даж/ на виплат. 

РАССТАВАТЬСЯ розставатися, розлуча-, про¬ 
ща-; р. с заблуждением відмйлювати очі, ски- 
да- полуду з очей; 
-йся що їм" хто/ розлучається 0, зм-й розстатися; 
РАССТАТЬСЯ розпрощатися 0; 
-вшийся розлучений, 0. 

РАССТАВЛЯТЬ розставляти, приміща- /роз-/, 
т" розтОчува-; р. локти відпиха- ліктями; р. се¬ 
ти стави- /розкида-, наставля-/ тенета /сіті/ на 
кого', расставлялись розставляно, 6а порозстй- 
вля-, (шатра) розпйнато, 6а порозпйна-; 
—й що /м“ хто/ розставля 0, звйклий ♦, поклгі- 
каний розтави-, розстановник, розстанОвлювач, 
пк розстанОвчий + %,© розставляючи; 
-йся/-ьій ставлений, розставля-, розстанбвлю- 
ва-, розміщу-, т" розточу-; 
РАССТАВИТЬ (шатро) розіп’ясти; р. палат¬ 
ку розгорну- шатрО; расставили розставлено, 
6а порозстав-, (шатра) розіпнуто, 6а порозіп-. 

РАССТАНОВКА: р. сил рОзклад сил; с /вьіра- 
зйтельной/ -ой з ('промовистими^ павзами; с 
чувством, с тОлком, с -кой > ЧУВСТВО. 

РАССГЕГИВАТЬ розстібати /-щіба-/, (на груд¬ 
ях) розхрйстува-; 
—й що /мИ хто/ розстіба 0, с-и ♦, р-й розстебну-, 
розстібувач, пк = %, О розстібаючи; 
-йся/-ьій розстібаний, розщіба-, розхрйстува-; 
РАССТЕГНУТЬСЯ: -вший/ся/ 0; -я розстеб¬ 
нутий, розхрйстаний. 

РАССТИЛАТЬ стелити, простеля- /роз-/, прос¬ 
тила- /роз-/; 
—й що їм" хто/ розстелЯ 0, звйклий ♦ /розстел- 
я-/, взйвшись /з-й/ розстелй-, для розстелення; 
♦♦♦СЯ широчіти, простягатися, розляга- 0; 
-йся/-ьій 1. стелений, простіша- /роз-/, просте¬ 
ля- /роз-/, 2. простирающийся; -я (плазуючи) 
звйклий стелитися /листом/ + пресмьїкающи- 
йся; 
РАЗОСТЛАТЬСЯ: -вшийся розстелений, роз- 
леглий 0, 0. 

РАССТОЯНИЕ: -ием в іР завдальшки [-ием в 
милю мйлю з.]; на некотором -ии от трОхи да¬ 
лі /одцалік/ від. 

РАССТРАИВАТЬ розладнувати, розладжува-, 
(прикрістю) псувЯ- настрій, нервува-, (торг) 
розбива- /пере-/, (місто) розбудОвува-; р. нер- 
вьі кому псува- нерви, вибива- з рівноваги 
кого-, р. плани плуга- карти; р. рядьі ламЯ- 
/розбива-, порушу-/ лави; 
—й 1. що їм" хто/ розладнує 0, з-й ♦, взявшись 
розладна-, пк рк розладнавчий + %, 2. що псуй 
настрій 0, звйклий псувати н., пк —► нервиру- 
ющий, 3. що розбудовує, с-и розбудовувати, 
зайнЯтий розбудовою, пк розбудбвчий; -й рядьі 
0 ламаючи лави; 
РАССТРОИТЬ вгібити з колії /рівноваги/, 
(плям) розбгі-; р. здорбвье збЯви- здорбв’я; р. 
пла'ньї чьи зміша- карти кому-, 
-йся/-ьій 1. розладнуваний, розлЯджу-, розбгі-, 
розстрою-, порошу-, 2. рознервб/ву/-, засмучу-, 
вибгі- з рівноваги, 3. розбудбву-; 
РАССТРОИТЬСЯ перетривожитися 0; 
-вший/ся/ Й; -я 1. розладнаний, 2. перетривб- 
же-, 3. розбудбва- 0 —> -бій; 

РАССТРОЕННЬІЙ вгібитий з рівноваги, пере¬ 
тривожений, рознервбва-, (рояль) г. розігра-. 

РАССТРАЧИВАТЬ вистрочувати; 
—й т“ що ІлР хто/ вистрочує, с-и ♦, вистрб- 
чувач, пк строчгільний + %; 
-йся/-ьій сгрбчений, вистрбчува-. 

РАССТРЕЛИВАТЬ розстріл/ювати, (усіх) /ви-/; 
—й що їм" хт°/~ює 0, с-и ♦, з-й розстрілЯ-, пк = %; 
-йся/-ьій стріляний, розстрілюва- /ви-/; 
РАССТРЕЛЙТЬ ф. розшмаляти 0. 

РАССТРОЙСТВО (дія і о) рбзлад, розладнання, 
ф. роздрай, (розгардіяш) ббзлад /н6-І, безладдя. 

РАССТУПАТЬСЯ 1. розступа/тися; р. чем роз- 
щедрюва- на що; 
-йся що їм" хто/ ~єгься, зм-й розступитися; 
РАССТУШІТЬСЯ фР роздатися [-гісь море! 
-айся море!] 0. 

РАССТЬПСОВКА розстикбвання. 
РАССУДЙТЕЛЬНО он тямковгіто, з рбзсудом; 
РАССУДЙТЕЛЬНЬЕЙ о" роздумливий, роз- 
мгісли-, тямковгітий, наділений глуздом 0. 
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РАССУДЙТЕЛЬНОСТЬ фР глузд. 
РАССУДОК глузд; -дку вопреки, наперекір 
стихйям супроти розуму і всупереч стихіям. 

РАССУЖДАТЬ міркувати, метикува-, розміркб- 
вува- розкида- головбю, (мудро) мудрува-, (под¬ 
ушки) роздумува-, дума- собі, ф? думати [дблго 
не -дая довго не думавши]; не р.! гбді мудру¬ 
вати!; он рассуждЯет так думка в нього така; 
--й що їм" хто/ міркує 0, схильний ♦, © мір¬ 
куючи, пк розсудливий, розважли-, розмгісли-; 
РАССУДЙТЬ ок обміркувати, з. обміркувати¬ 
ся; р. дбло розібрати справу. 

РАССУЖДЕНИЕ; РАССУЖДЕНИЯ нс мудру¬ 
вання, мудрбвання; без дблгих -ий дбвго не ду¬ 
мавши, п° без дбвгих заходів; без -ий! дбсить 
/без/ мудрувань!, не мудруйте!. 

РАССУСОЛИВАТЬ розпатякувати, розбазіку-; 
—й = распространяющийся. 

РАССЧЙТЬШАНИЕ розрахбвання /об-/, розра¬ 
хунок /об-/. 

РАССЧЙТЬЮАТЬ розраховувати /ви-, об-/, об- 
чйслю- /роз-/, (на кого) покладати /ма-/ надію, 
покладатися, робити ставку, важи-, чгіслгі-, (з 
праці) звільнЯ-; р. на что [н. успбх], чека- на 
/сподіватися/ чого [н. успіху]; р. на получение 
ма- надію діста-; не мог да'же р. кто і не сни¬ 
лось кому, на что тьі рассчйтьіваешь /надає¬ 
ться/? що ти собі думаєш?; 
—й що /м" хто/ обрахбвує 0, з-й обраувати, зай¬ 
нятий обрахунком, розраховувач, пк /свої дії/ 
розважливий + %; -й на что [н. успех], © мав¬ 
ши надію на що [н. успіх]; 
РАССЧЙТЬІВАТЬСЯ ок розплачуватися, роз- 
чгіслюва-, (з праці) відходити, звільнятися; 
-йся/-ьій розрахбвуваний /ви-, об-/, обчислю- 
/роз-/, зважу-, звільню-; -я рішений відійти; 
РАССЧИТАТЬСЯ (за борг) оплатйтися /роз-/ 0; 
РАССЧЙТАННЬІЙ розчислений 0 —> -йся. 

РАССЬІЛАТЬ розсил/ати; -Ялось /-ались/ ~ано; 
—й що /м" хто/ ~а, р-й /с-и/ ♦, зайнятий -анням, 
пк розсгільчий + %; 
-йся/-ьій розсйланий, пк розсильній; 
РАЗОСЛАННЬШ /- пошту) розісланий; 
РАЗОСЛАННЬІЕ 6а порозсилані. 

РАССЬІЛКА к. рбзсил. 
РАССЬІЛОЧНЬІЙ (пункт) г. висилкбвий. 
РАССЬШАТЬ розсип/ати, сйпати; р. блестки 
остроумия с. блискз^чі дотепи; 
—й що /м" хто/ ~а 0, схйльний ♦, з-й розсйпа-, за¬ 
йнятий рбзсипом, ~аль/ник/, сипйль, п" розсип¬ 
ний + %; -й бйсер перед свйньями звиклий си¬ 
па- перла свиням; 
РАССЬШАТЬСЯ р. розсйпуватися 0; р. в бла- 
годарностях дякувати, не надякуватись; р. в 
похвалах засипати похвалами; р. в прах роз¬ 
сипатися на пброх; р. мблким бесом перед кем 

стели- листом перед ким, шовком стелй- під 
нбги кому; підсипа- /порошком/ до кого; р. в 
комплиментах розливати мбре компліментів; 
р. в люббзностях розквіта- люб’язністю; 
-йся/-ьій сипаний, розсйпа-, розсипува-, пк роз¬ 
сипний, розсипанний; -я розсйпчастий, розсй- 
пис-, піскува-, крихкйй, сипкгій, сипучий; -я в 
благодарностях © з безліччю „дякую” /на ус¬ 
тах/; -я в комплиментах © розливаючи мбре 
компліментів; -я в пьіль порохкий; 
РАССЬІПАТЬСЯ піти врбзкид 0; р. в благо- 
дЯрностях роздЯкуватися; р. в извинениях за- 
вибача-; р., как карточньїй дбмик репнути як 
мйльна бульбашка; 
-вший/ся/ 0; -я в благодЯрностях з мільйо¬ 
ном подЯк на устах; -я в извинениях без кінцЯ 
перепрошуючи; -я как кЯрточньїй дбмик 0. 

РАССЬІПНОЙ: р. строй в" рбзстрільня. 
РАССЬШЧАТЬШ (сміх) розкотистий, /- бульбу) 
піскува-, піскбва-. 

РАССЬІХАТЬСЯ; РАССОХНУТЬСЯ: -бхши- 
йся розсбхлий, 0. 

РАСТАИВАТЬ розта/вати, тану-, розтбплювати- 
ся, и. розчалю-, розімлівати, млі-, (звук) завмира-; 
—й що ~є 0, розтаваний, розтоплю- + таящий; 
РАСТАЯТЬ (під дією емоцій) розчалитися; 
-вший /роз/талий, розтоплений, п. розчуле-, 
розімлілий, завмер-, 0. 

РАСТАЛКИВАТЬ розштовхувати, (забіяк) роз- 
тручу-, (сонних) розбурку-; 
—й 1. распихивающий, 2. що /м" хто/ розбур¬ 
кує 0, розбуркувач, взявшись розбуркати, ©; 
-йся/-ьій 1. распихиваемьій, 2. розбуркуваний; 
РАСТОЛКАТЬ розштурхати 0. 

РАСТАПЛИВАТЬ 1. (піч) розпалювати, 2. (са¬ 
ло) розтоплю- /с -/, розтоплЯги, (віск) топгі-; 
—й 1. що /лС хто/ розпЯлює, поклйканий розпа- 
лгіти, пк = %, 2. расплавляющий; 
-йся/-ьій 1. розпалюваний, 2. розтбпл-, топкий. 

РАСТАПТНВАТЬ розтоптувати, топта-, г. то- 
лбчи-, (взуття) розхбджува-; 
—й що їм" хто/ тбпче 0, р-й ♦, з-й розтопта-, 
топчій, розтбптувач, пк= %, © с-и топтати; 
-йся/-ьій тбптаний, розтбшува-, толбче-, роз¬ 
толочу-, розхбджу-. 

РАСТАСКИВАТЬ розтягати, розволікЯ-, рознб- 
си-, розкрада-, (заабіяк) розборонЯ-; 
—й = растягивающий, раскрадьіва-; 
-йся/-ьій крЯдений, розтЯга-, розволіка-, розк¬ 
рала-, розбйра-, рознбшува-, розборбнюва-. 

РАСТАСОВКА рк розтасбвання. 
РАСТАСОВЬІВАТЬ розтасбв/увати, тасувати; 

—й що /мн хто/ ~ує 0, зайнятий розтасбванням, 
звиклий т., взЯвшись розтасува-, розтасбвувач, 
пк т. тасувальний + %; 
-йся/-ьій тасбваний, розтасбву-. 
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РАСТВОР (у безмежжі) п° розплів; р. ног іфо- 
ківканіг. 

растворять/ся; (- сіль) розчинятися!, роз- 
пускати/ся,), розвбдитиСя^, розвбднювати/ся,), 
(- двері) відчиняіиСя^; 
—й 1./2. що /лі" хто/ розчині, 1. р-й відчинити 0, 
2. з-й розчинй-, розчинник, © розчиняль-, пк т. 
розчинний, розчиняль- + %; -щая спосбб- 
ность здатність розчиняти; 
РАСТВОРЙТЬ: -вший (д. 
-и'мьій розчинний, легко розчгінюва-; 
-йся/-ьій 172. розчйнюваний, 1. відчйню-, роз- 
чаху-, розхйлю-, 2. розвбдню-, пк розчинний, 
всерозчинливий; 
РАСТВОРЙТЬСЯ (у хмарах) розпливтися; 
-вшийся 0; 172. розчгінений, 1. /від-/, розчах¬ 
нутий, розхилений, 2. розвбдне-, розпуще-; 
РАСТВОРЙННЬІЙ: р. в мильбнах п° розмі- 
льйбнений; 0. 

РАСТЕКАТЬСЯ роз/поливатися, розтіка-, (- ба¬ 
зік) розводи-, просторікувати 
-йся що розпливається 0, готовий розпливтися, 
розпливчастий; -йся мьіслию по древу ж. мас¬ 
так розтікатися мгіслію по древу. 

РАСТЕРЗАНИЕ ок роздерті; на р. (львам/ на 
пбїд левам. 

РАСТЕРЗЬІВАТЬ/—й = ТЕРЗАТЬ/—й; 
РАСТЕРЗАТЬ розшарпати, роздер- на шмат¬ 
ки, жґ помотлошй- 0. 

РАСТЕРЯННО (чутися) ні в сих ні в тих, як со¬ 
бака в човні. 

РАСТЕРЯННОСТЬ ок розгублення; в пблной 
-сти = РАСТЕРЯННО. 

РАСТЙ рості, зрості- /під-, ви-, до-/, с. буй-, фР 
збільшуватися, (- дітей) розвиві-, /зріти/ доро- 
ста- рбзуму, дохбди- літ, /опір/ посилюватися, 
(вусебіч) розростй-; р. как на дрожжах ♦ як з во¬ 
ди; р. не по дням, а по часім ♦ як трава на¬ 
весні; 
-Уший що /м" хто/ рості 0, с-и ♦, з-й вй4, чим¬ 
раз /дедалі/ більший /вйщий, дужчий +/, (видо¬ 
буток) збільшуваний, пк неспгін-, нестргім-, про- 
гресгів-, /кущ/ живорбслий, гінкий, о. на злбті, 
ск -рослий [дикорастущий дикорослий]; -й не 
по дням, а по часам /как грибьі/ гінкйй, як з 
водй, виростаючи як з в.; сильно -й ростовгі- 
тий, ростучий; 
ПОРАСТИ: -бсший щетйной защетгінений, б. 

РАСТИРАТЬ розтирати /у-/, (пальцями) розминй-; 
—й що /мИ хто/ розтир/й 0, взйвшись ♦, поклйка- 
ний розтер-, для ~ання, зійнятий -ям, розтира¬ 
льник /в-/, розтирач /в-/, ф. розтирййло, пк = %; 
РАСТЕРТЬІЙ (мак +) втбртий; 
-йся/-ьій тбртий, розтйраний /у-/. 

РАСТЙТЕЛЬНОСТЬ: пьішная р. буйнощі. 
РАСТЙТЬ = ВЬІРАЩИВАТЬ. 

РАСТЛЕВАТЬ розтлів/ати, ґвалту:, розбещу-; 
—й що /м" хто/ ~і 0, схйльний ♦, з-й /готовий/ 
розтлй-, розтлгітель, розбещувач, с. ґвалтівник, 
п" ґвалтівнйй, розтлін- для кого, рк розтлівущий 
+ %, о. відомий своїм розбещенням, © ~йючи; 
РАСТЛИТЬ розпаскудити, розсобічи- 0; 
-йся/-мй розтліваний, розббщу-, розпаскуджу-, 
с. гвалтб-. 

РАСТЛЕНИЕ: р. умов розтління душ. 
РАСТОЛКОВЬІВАТЬ розтлумачувати /ви-/, 
тлумічи-, фР висвітлюва-, розжбву-; 
—й що їм" хто/ тлумачить 0, охбчий ♦, взявш¬ 
ись розтлумйчи-, п* тлумачний + %; 
-йся/-ьій тлумічений, розтлумачува- /ви-/ 0; 
РАСТОЛКбВАННЬІЙ ф. розжований 0. 

РАСТОПЬІРИВАТЬ розчепір/ювати, (губи) від¬ 
копилю-, (очі) витріщіте; 
—й що /м” хто/ ~ює, звйюіий ♦, з-й розчепіри-, 
«крозчепірчий; 
-йся/-нй розчепірюваний. 

РАСТОРГАТЬ (угоду) розривіти, сР денонсуві-; 
—й що їм" хто/ розриві 0, рішений ♦, розривіч, 
денонсітор, «"розривущий, розривний; 
-йся/-ьій ліманий, розлймува-, розри-, роз’єд- 
ну-, денонсб-, пк розривний; 
РАСТОРГНУТЬ (шлюб) розв’язіти 0; 
-бргший б; 
-жи'мьій розривній, лбгко розрйва- 0. 

РАСТОРЖЕНИЕ ок розрив, (однією стороною) 
денонсіція; р. брака розлучення. 

РАСТОРЖИМОСТЬ розриваність. 
РАСТОРМАЖИВАТЬ (функції) розгальмбв/у- 
вата, рк розморбжу-; 
-й що /м" хто/ ~ує 0, звиклий ♦, з-й розгальмуві-, 
~увач, розморожу-, п* розгальмбвчий + %; 
-йся/-ьій розгальмовуваний, розморбж-. 

РАСТОРМОЖЕНИЕ рк розгальмбвання, розмо- 
рбже-. 

РАСТОРОПНЬШ ок промітній. 
РАСТОЧАТЬ марнувіти, перевбди-, марнотра¬ 
ти-, гайнуві-, розтргіньку-, тргінька-, цйндри-, 
процйндрюва-, (жарти) сипа-, розсипі-; 
—й 1. що /лР хто/ марнує 0, звікяий ♦, з-й розт- 
ргінька-, трйнькало, марнотрат/ець/, розтринь¬ 
кувач, пк = РАСТОЧИТЕЛЬНЬШ, 2. що сипле 
0, готовий розсипати, с-и сипа-, 3. разгоняю- 
щий, рассеивающий; 
-йся-ьій 1. марнбваний, гайнб-, розтрйньку-, 
процгіндрю-, марнотрічений, 2. сипа-, розсипі-, 
3. разгоняемьій. 

РАСТОЧИТЕЛЬНЬШ марнотратний, розтрат- 
ливий, фР щбдрий. 

РАСТРАВЛЯТЬ ятр/гіти, роз’ятрюва- троюди-, 
розтроюджува-, розвереджу-, драту-, роздратб- 
ву-, тя витрую-; р. раньї сипа- сіль на ріни; р. 
сердце ятрі- серце; 
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—й що їм" хто/ ~йгь 0, охочий ♦, з-й розЧ, 
роз’ятрювач, розвереджу-, т. витрую-, пк ятрй- 
стий, ятрущий, роз’ятру- + %; 
-йся/-ьій роз’ятрюваний, дратб-, розтроюджу-, 
розвереджу-, роздратбву-, роздрочу- пі витрую-; 
РАСТРАВЙПГЬ (кислотою) витруїти; 0; р. душу 
зашкряба- душу; р. рйну насгіпа- соли на рану. 

РАСТРАНЖЙРИВАТЬ: -й = расточающий1. 
РАСТРАТА: бесполе'зная р. перевід чого. 
РАСТРАЧИВАТЬ тратити, розтрйчува-, переви- 
трача-, розбазарюва-, (добро) переводи-, (гроші) 
цгіндри-, розтргінькува-, проциндрю-; ± РАС- 
ТОЧАТЬ1; 
—й що їм" хто/ розтрачує 0, звиклий р., з-й роз¬ 
трати-, розтратник, тринькало, пк розтратливий; 
-йся/-ьій трачений, розтрачува- /переви-/, роз- 
тргіньку-, розбазарю-, переводжу-; ± расточаю- 
щий/ся/; 
РАСТРАТИТЬ (гроші) пустити на вітер, (силу) 
збу-; 0. 

РАСТРЙПЬІВАТЬ розтріп/увати, розкуйбвджу- 
Іс-І, розпатлу-, (коноплі) тіпати, (вовну) чухра-; 
—й що Імн хто/ ~ує 0, схильний ♦, з-й розтріпа-, 
розтріпувач, пк рк розкуйбвдливий + %; 
-йся/-ьш тріпаний, куйбвдже-, кудпа-, ~ува-, 
розкуйовджу-, розпатлу-, розкудлу-, розшарпу-; 
РАСТРЕПАТЬ прн розтріпати 0; 
РАСТРЕПАТЬСЯ в. розбрехатися, розпащек- 
ува-; 
-вший/ся/ 0; -я 1. розтріпаний 0 —> -йся, 2. 
розпащекбва-; 
РАСТРЕПАННЬІЙ розпелеханий, розк#іма-, 
розкучмле-, розвгіхре-, пк г. стрепихатий; 0. 

РАСТРЙСКИВАТЬСЯ репати/ся/, тріскати/ся); 
-йся що репає 0, репаний, розтріскува-, с-и ♦; 
РАСТРЕСКАТЬСЯ репнути; 
-вшийся порепаний /роз-/, потріска-, розрбп- 
нутий, розтріслий, паздеристий, 0. 

РАСТРОГИВАТЬ зворушувати, розчулю-, бра¬ 
ти за душу; 
—й = трогающий3; 
РАСТРОГАТЬ (плачем) пробити сльозбю; 0; 
РАСТРОГАТЬСЯ г. перечулитися; 0; 
-вший (ся,) 0; -я зворушений, розчуле- /пере-/, 0; 
РАСТРОГАННЬІЙ г. перечулений + -вшийся. 

РАСТРУШИВАТЬ: ~й = растрясающий; 
РАСТРУСЙТЬ протрусити 0; 
-вший 0. 

РАСТРЯСАТЬ розтрясати, розтрУшува-, п. роз¬ 
ворушу-, розруху-; 
—й що !мн хто/ розтрушує б, розтрушувач, тря- 
сило, звйклйй ♦, зм-й розтруси-, пк - %; 
-ЙСЯ/-МЙ розтрушуваний, розтряса-, розворУшу- 
ва-, розруху-, пк розтруснйй. 

РАСГЯГИВАНИЕ к. розтяг. 
РАСТЯГИВАТЬ розтягати /ви-/, тягну-; р. в ни¬ 

тку шнурува-, вишнурбву-; 
—й що іаС хто/ витята 0, звгіклий ♦, взявшись 
розтягти, розтягач /ви-/, пк розтягбвий, рк роз¬ 
тяглий + %, ск тягни- [-Й добрб тягнйдобро]; -й 
в нитку охочий /с-и/ шнурува- р-й вйшнуру-; 
РАСТЯНУТЬ розтяглі, г. вйдовжи- 0; 
РАСТЯНУТЬІЙ ок розтяглий + -вшийся; 
-йся/-ьій тяганий /роз-, ви-, прос-/, пк розтяж¬ 
ний; 
РАСТЯНУТЬСЯ заорати нбсом, (на канапі) 
вйпростатися; -увшись врбзтяж; 
-вший/ся/ 0; -й розтягти; -я розтягнутий /ви-/, 
© простягну-, випростаний, (тин +) довжелез-; 
-жймьій легко розтяганий /пф —* -йся/, тягу¬ 
чий, и. неокрбслений, розпливчастий [-ое поня- 
тие-те поняття]. 

РАСФАСОВКА рк розфасбвання. 
РАСФАСОВОЧНЬШ рк (роз/фасувальний, роз- 
фасбвчий. 

РАСФАСОВЬІВАТЬ фас/увати, розфасбву-; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, поюппсаний ♦, з-й розфасу- 
ва-, зайнятий фасбванням, розфасовувач, (роз)- 
фасувальник, розфасбвець, я'розфасбвчий + %; 
-йся/-ьій фасований, розфасбву-. 

РАСФОРМЙРОВАНИЕ г. розв’язання. 
РАСФОРМИРОВБШАТЬ розформбв/увати; 

—й що Ім“ хто/ ~ує, розформбвувач, звиклий ♦, 
взявшись розформува-, пк розформбвчий + %; 
-йся/-ьій розформовуваний, г. розв’язу-; 
РАСФОРМИРОВАТЬ г. розв’язати 0. 

РАСХАЖИВАТЬ походжати, проходжйтися; р. 
взад и вперед знай, ходити сюдгі-тудй; 
—й що /м" хто/ з., хбдить с.-т. б, звйклйй про- 
ходжатися, г. прогулькбвець, ± гуляющий; -й 
взад и вперед що, знай, хбдить сюди-туди; -й 
на своббде дбсі не спійманий; -й по гостя'м о- 
хбчий ходити в гбсті. 

РАСХВАЛИВАТЬ вихваляти, хвалй- 
—й що /аґ хто/ вихваля, схйльний ♦, хвалько, 
вихваляч, ск -хвал [дармохвал], пк = %, о. щЄд- 
рий на хвальб# 
-йся/-мй хвалений, вихвйлюва- /роз-/. 

РАСХВАТЬІВАТЬ розхбп/увати, хапа- /вирива-/ 
(з руками# 
—й що їм" хто/ хапа, с-и ♦, з-й розхапа-, хапко, 
пк хапкий, ~ливий, -ундай + %, ± хватающий; 
-йся/-ьій хапаний, розхапува-. 

Р АСХИТЙТЕЛЬ ок крадій, іфадзін. 
РАСХИЩАТЬ розкрадати, переполовйнюва-, 
крас-; 
—й що !мн хто/ краде б, звйклйй ♦, з-й розік- 
рас-, хворий, як не вкраде, крадій, розтягач, роз- 
крад-, переполовйнюв-, (з праці) несун, пк хап- 
кйй, прихапливий, прихапущий + %; 
-йся/-ьій крадений, розкрада-, розтята-. 

РАСХЛЕБЬШАТЬ висьбрб/увати, хлебта-, сьбр- 
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ба-, п. розплутува-; тьі заварил, а мне р. ти вгі- 
нен, а на мені окотиться, © сліпгій завинив, а 
горбатого повісили; 
-й 1. що Імн хто/ ~ує 0, звщршй ♦, р-й вгісьор- 
ба-, 2. що розплутує, зм-й розплута-, ©; 
-йся/-ьій 1. сьбрбаний, висьбрбув- /к" роз-/, 
хлббт-, 2. розплутув-; 
РАСХЛЕБАТЬ вгіхлебтати 0. 

РАСХЛЯБАННОСТЬ (розхитаність) ж? роз- 
дргімбаність. 

РАСХЛЯБАННЬІЙ (вагон) роздргімбаний, (віз) 
розхряпа-, ©розхрйста-. 

РАСХбД: в р. (списати) на видаток; р. пищи 
/дово'льствия/ з’їжа [большой р, п. велика з.]; 
-дм на содержание фР прожиття; -дьі по /н. по 
пересьілке/ вгітрати на /н. пересгілку/; с боль- 
шйми -ами пк виїратнйй; для -ов на виграти. 

РАСХОДЙМОСТЬ ф' розбіжність; 
РАСХОДЙМЬІЙ ф' розбіжний. 
РАСХОДЙІЬСЯ розходитися, (в ідеях) не поділ¬ 
ити що, (- крам) виходи-; р. в чем розбігатися, 
не збіга-; р. в стброньї розхиля-, розмина-; р. 
во взглядах мати різні погляди, не однгім дух¬ 
ом дйха-; не р. во взглядах однгім духом дгіха-; 
слова не -ятся с дЄлом у кого як скаже, так і 
зробить хто\ 
-йся що /мИ хто/ розходиться 0, щорйз шгірший 
/даль-/, звгіюшй /с-и/ ♦, пк різнобіжний, несу- 
міс-, суперечливий, /ряд/ м. розбіжний; -я во 
взглйдах з різними поглядами, різноббжий; -я 
в стброньї різнобіжний, розхильчивий; с -им- 
ися корня'ми (зуб) пенькувйтий; 
-ившийся = разошедшийся; 
РАЗОЙТЙСЬ ок розпргіндитися, розбуя-, роз- 
біснува-, розбрика-, (- сварунїв) розскбчи-, о. 
розбита глек; /слгішком/ р. загнатися /задале¬ 
ко/; р., как в море кораблй розцуратися, о. ро- 
зійтгіся як стежкгі по лісі; 
-шедшийся розшалілий, розбісбваний, 0. 

РАСХОДНЬІЕ (матроси) м° відсутні, відпуст- 
кбві, на березі. 

РАСХОДОВАТЬ витрачати, трати-, зужива- /спо-/; 
—й що /м" хто/ тратить 0, звйклий ♦, зм-й вй- 
трати-, рк вигратнйк, пк витратливий + %; 
-йся/-ьій трачений, витрачува-, спожгі- /зу-/, пк 
витратнгій; 
ИЗЖ вгікінчити 0; и. на что заплатгі- за; 
-вший 0. 

РАСХОЖДЕНИЕ незгідність, розлад, б ножиці. 
РАСХОЛАЖИВАТЬ остудж/увати, п. розчарбв- 
у-, обезнадію-, знеохочу-, відбивати охоту, га- 
мува- запал, витвережу-, рк рознадію-; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, звйклий ♦, з-й відбй- о., 
витвережувач, знеохочу-, ск відбгій-охоту- [-а- 
ющая весть відбгій-охоту-вістка], и" вигверез- 
уіщий, витверезливий, обезнадій-, рознадій-; 

РАСХОЛАЖИВАТЬСЯ знеохбчуватася 0; 
-йся/-ьій остуджу-, знеохбчу-, витвербжу-, обе¬ 
знадію-. 

РАСЦВЕТ п° розпбвня, розпбвінь, розмай; в -те 
сил /лет/ в сгілі /розквіті/ віку. 

РАСЦВЕТАТЬ цвістгі, квітну-, зацвіта- /роз-/, о. 
дйха- життям, и. процвіта-, г. просперувй-, (- 
цвіт) розпукати/ся/, розпукуватися, розпуска-, 
ІхистІ розкрива-; & розцвіта-; 
—й що розцвіта 0, схгільний ♦, готовий за4, с-и 
розцвіта-, напіврозквітлий, вже майже розк¬ 
віт-, ф? як та калгіна /пишная рбжа +/, пк кві¬ 
тучий, ©розц[к]вітаючи; 
РАСЦВЕСТЙ[Ь] с. розбуятася, п° розмаї-; б; 
-етший розквітлий, розбуя-, (- обличчя) роз- 
промінений, б. 

РАСЦВЕТКА фР кольбргі [яркая р. яскраві к.]. 
РАСЦВЙЧИВАНИЕ (прапорами) замаювання; 
флаги -ия прапоргі /прапорці/ салюту. 

РАСЦВЕЧИВАТЬ замаювати, оздоблю-; 
—й що /мн хто/ замаює 0, замаювач, звйклий /с-и/ 
♦, поклгіканий оздбби-, пк замайливий + %; 
-йся/-ьій замаюваний, прикрашу-, оздбблю-, 
розмальбву-. 

РАСЦЕЛОВЬШАТЬ/СЯ/ вицілбв/увати/ся/, ці¬ 
лувати/ся/; 
—й що /лі" хто/ ~ує 0, охочий ♦, р-й розціпува-; 
-йся/-ьій цілбваний, розцілбву- /ви-/; -я с-и ці¬ 
луватися без кінця. 

РАСЦЙНИВАТЬ оцінювати, (дії) кваліфікува-, 
трактува-; 
—й що Ім“ хто/ оцінює 0, звгіюшй ♦, 3-Й оціни-, 
оцінювач, оцінник, пк оцінний, оцінкбвий, ква¬ 
ліфікаційний + %; 
-йся/-мй оцінюваний, кваліфікб-, трактб-; 
РАСЦЕНЙТЬ оцінгіти 0, (дії) г. потрактува-; 
-вший 0. 

РАСЦЕНКА іР“ бцінка /рбз-/, (дія) розцінення. 
РАСЦЕПЛЯТЬ розчіпляти, розчіплюва-; 

—й що !мИ хто/ розчіпля +, с-и ♦, зм-й розчепгі-, 
розчіплювач, пк розчіпливий, розчіпчий + %; 
-йся/-ьій розчіплюваний, пк розчіпний. 

РАСЧАВКИВАТЬСЯ розплймкуватася. 
РАСЧЕСЬІ (на тілі) рбзчухи, роздряпини. 
РАСЧЕСЬІВАТЬ розчісувати /ви-, за-/, розчух- 
у-, чесйта; 
--Й 1. що /мм хто/ розчісує 0, р-й розчесати, для 
розчісування, зайнятий -ям, чесальник, розчісу- 
вач /ви-, за-/, © с-и ♦, 1./2. пк = %, 2. що розчу¬ 
хує, звгіюшй розчухувати, розчухувач, чухрій; 
-йся/-ьш 1. чесаний, розчісува- /ви-, за-/, 2. роз¬ 
чуху-. 

РАСЧЙТ ок розчгіслення, р. розплата, ісвитуван- 
ня, г. вгірахунок [людгіна з -нком], (гармати) 
обслуга; холбдньїй р. холбдний рбзсуд; нет -та 
ок невгігідно, г. не виплачується; мьі в -те ми 
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квити; с таким -ом, чтббьі так, щоб; брак по 
-ту шлюб задля вгігоди. 

РАСЧЕТЛИВЬШ ок практикований, (не дурний) 
головатий, з головою. 

РАСЧЕТНЬІЙ рахунковий, р" розрахунку [-ая 
единйца одинйця -ку], фР розрахований, про¬ 
ектний [-ая мбщность -на потужність]; р. счет 
розплатний /сумір-, кінцевий/ рахунок. 

РАСЧЙСТК А ок вйчистка, (чисте від лісу місце) 
корчунок. 

РАСЧШЦАТЬ розчищ/Єти /про-/, розчшцува-, 
чисти-; р. криком (дорогу) розкрику-; 
—й що їм" хто/ ~а 0, покликаний /з”-/ ♦, з-й роз- 
чгісти-, ~увач, пк чистильний+%, ± чистящий; 
-йся/-ьій чищений, розчшцува- /про-/, розкргік-; 
РАСЧИСТИТЬ (захаращене) розхарастити; 0. 

РАСЧЛЕНЯТЬ дробити, членува-, розокремлю-; 
р. на мелкие кусочки розбивбти на стократ; 
—й що їм4 хто/ членує 0, звіпотий ч., для члену¬ 
вання, зайнятий -ям, роздрбблювач, рк дробій, 
пк розокремливий, розокремчий + %; 
-йся/-ьій дроблений, членбва-, розчленбву-, 
розокремлю-, роздроблю-, пк роз’ємний; 
РАСЧЛЕНИТЬ подробити /роз-/ 0; 
-ймьій легко дроблений /-ьш/, пк роз’єм-. 

РАСЧУДЕСНО /-НБІЙ/ збіса гарно /з. гарний/. 
РАСШАРКИВАТЬСЯ човгати /шарка-/ ногою; 

-йся що /ж" хто/ чбвга н. 0,0 шарк н., 0. 
РАСШАТМВ АТЬ хитати, похйтува- /роз-/, погб- 
йду-, (основи) підваж/у-, (здоров'я) підривати; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, с-и ♦, покликаний розФ, 
вихгітувач, розладну-, пк = %; -й устби рево¬ 
люціонер; 
-йся/-мй хитаний, розхйтува- /ви-/, розладну-, 
розладжу-, підважу-, підрй-; 
РАСШАТАТЬСЯ (- нерви) розторсатися; 0; 
-вшийся розхйтаний, розтбрса- 0, (- ліжко) ро- 
зрйпа-, ф. роздргімба-, 0. 

РАСШЕВЙЛИВАТЬ розрух/увати, розворушу-, 
розбурку-, (масу) взрУшу-; ± БУДИТИ; 
—й що /ж" хто/ ~ує 0, схильний ♦, з-й розруха-, 
~увач, пк роз/во/рушливий /вз-/, розбУрк-, + %; 
-йся/-ьій роз/во/рушуваний /вз-/, розрух-, роз- 
бурк-; 
РАСШЕВЕЛЙТЬ розторсати, розбУрка- 0. 

РАСШИБАТЬ; РАСПШБЙТЬ розгепати. 
РАСШИВАТЬ (комір) вишивати, (шовком) гап- 
тува-, (мережею) мербжи-, (одяг) розтбчува-; 
р. узкие места п. усува- перешкбди; 
—й що /ж" хто/ вишива 0, звиклий ♦, поклгі- 
каний розши-, розшивальник /ви-/, гаптувбль-, 
пк= %; -й узкие места' переббрювач перешкбд, 
-йся/-ьій розтбчуваний, розшйв- /ви-/, мереж-, 
гаптбв-, пк розшивнгій, розточний. 

РАСШИРЯТЬ (діло) ширити, пошйрюва-, розви- 
ва-, розгорта-; р. кругозбр пшри- ббрії; 

РАСШИРЙТЬ/'СЯ; пшрочгіти/ся], (- обсяг) збі¬ 
льшувати/ся/, розпросторюватися/; 
--Й що /ж" хто/ шйрить 0, покликаний ♦, з-й роз- 
шгіри-, для розширення, зайнятий -ям, поширю¬ 
вач /роз-/, пк розширливий /по-/, розбігУщий + 
%; -й представлене з-й розппіри- уявлення; 
РАСШИРЯТЬСЯ шфшати, широчі-, (- всес¬ 
віт) розбігатися; 
-йся/-ьій ширений, розшйрюва- /по-/, збільшу-, 
розточу-, розпростбрю-, розбіганий, розгбрт-, 
розвив-; -я щораз шйрший, схильний /наста- 
вле-/ поширюватися, пк розширенний, (довгий 
кінець) розхвбстуватий; неудержимо -я без кі¬ 
нця поширюваний [-щаяся вселенная без кін¬ 
ці п. /розбіга-/ всесвіт]. 

РАСШИФРОВКА, РАСШИФРОВЬІВАНИЕ 
(дія і о) розшифрбвання /від-/. 

РАСШИФРОВЬІВАТЬ розпшфрбв/увати /від-, 
де-/; 
—й що /ж" хто/ ~ує, с-и ♦, для ~ання, зайнятий 
-ям, розшифрбвувач /від-, де-/ дешифратор, пк 
дешифраторний, розшифрбвчий /від-, де-/ + %; 
-йся/-ьій розшифровуваний /від-, де-/; 
РАСШИФРОВАТЬ дешифрувати 0. 

РАСШНУРОВЬШАТЬ розшнурбв/увати; 
—й що ~ує, с-и ♦, з-й розшнурува-, ~увач пк роз- 
шнурбвчий + %; 
-йся/-ьій розшнурбвуваний. 

РАСЩЕДРИВАТЬСЯ > РАЗДАБРИВАТЬСЯ; 
РАСЩЕДРИТЬСЯ рк розщедріти; 
-вшийся рощедрілий, раптом такий щедрий, 0. 

РАСЩЕЛЯТЬСЯ тріскати/ся/, репати/ся/; 
-йся що тріскає 0, трісканий, розтріскува-, ре- 
па-, схгіль- репати + трескающийся. 

РАСЩЕМЛЯТЬ розтискати; 
-й що /ж" хто/ розтискб, с-и ♦, покликаний роз¬ 
тисну-, розтискйч, пк розтискбвий + %; 
-йся/-бій розтйск(ув/аний. 

РАСЩЕПЛЕНИЕ (свідомости) розколотій. 
РАС ЩЕПЛЯТЬ розщбпювати, розкблю-, г. роз- 
щіпати; 
—й що /ж" хто/ розщеплює, навчений ♦, з-й роз¬ 
щепи-, розщеплювач, пк розщепливий + %; 
РАСЩЕПЛЯТЬСЯ лупишся, г. розщіпа- 0; 
-йся/-ьій розщеплюваний, розкблюв-, розщіп-; 
-я з-й розщепгітися, пк лупкий; 
РАСЩЕШІТЬ(СЯ) розколотився/, розчахнУ- 
ти/ся/ 0; 
-вший/ся/ 0; -я розщбплений, розкблотий, роз¬ 
щіпа-, розчахну-. 

РАТИФИЦИРОВАТЬ ратифік/увбти; 
—й що /ж" хто/ ~ує, зг-й ♦, пк ратифікаційний; 
-йсяЛьїй ратифікований. 

РАТОБОРСТВО ок змаг, (двох) герць. 
РАТОВАТЬ (за що) борбтися, обставати, стоя- 
горбю, розпинатися, обстбювати що, (проти) 
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змагі-, виступі-; 
—й що /м. хто/ стоїть горою б, готовий р., по¬ 
вен рішучости обстоювати, обстбювач, оборон¬ 
ець чого. 

РАФИНЙРОВАТЬ відділяти зерно від полови; 
—й що /мн хто/ рафін/ує, з-й рафінувати, для ~у- 
вання, зайнятий -ям, -увальник, пк -увальний; 
-йся/-мй рафінований; ± ОЧИЩАТЬ; 
РаФИНЙРОВАННЬІЙ очищений, (смак) вгі- 
шука-. 

РАХИТИЧНЬІЙ рахітний. 
РАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ раціоналіз/увати; 

—й що їм" хто/ ~ує, з-й ♦, ~атор, и*~іторський; 
-йся/-ьій раціоналізований. 

РАЦИОНАЛЬНО -НЬІЙ ок доцільно / ний/; 
-ньіе числа м. цілі або дробові числа. 

РАЦИОНИРОВАТЬ раціонувати, да- видавцем; 
—й що /ж" хто/ раціонує, звиклий ♦, пк = %; 
-ьій раціонований, діва- видавцбм. 

РВАТЬ рвати, роздира-, розриві-, (з рук) /ви-/, 
(жили) /над-/, (плоди) /з-/, (сіпати) смика-, шір- 
па-, (волос) скубти, (зуб) видаля-, (динамітом) 
пускі- /висіджува-/ в повітря; р. и метать ок са¬ 
тані-, сікти й рубі-, скакі-, ліз- на стінку, прис¬ 
ком сипа-; р. на себе вблосьі ок рві- волос /ко¬ 
си, пітли/, ліз- на стінку, битися головбю об с. 
/в мур/; р. на чісти шматувіти; на ходу под- 
метки рв&г без мила голить, гі° дріт пряде і пі- 
льців не слинить; 
—й що їм" хто/ рве 0, с-и ♦, покликаний розі*, 
рвач, драч, дерій, дерун, підривник, висіджувач 
у повітря, пк рвучий, розривулций, роздираючи; 
-й и мечущий з громіми на устіх; -й на себі 
вблосьі готовий ліз- на стінку; -й на части з-й 
розшматуві-; -й с прбшльїм рішений порві- з 
минулим; 
ИЗОРВАТЬ поподерти; и. в кло'чья подф- на 
шматки, пошматуві-; 
-вший 0; 
ПОДОРВАТЬ: не ббйся, не -еш свой автори¬ 
тет не бійся, не спаді корона з тебе; 
РВАЮ^ТЬ бухнути [-ула мйна -ула міна], (віз 
/кіньми/) сіпну-; 
РВАТЬСЯ роздиратися б, (пориватися) сіпа-, 
(за чим) ф. займіти чергу з ночі, фР шитися [р. 
на руководящую раббту ш. в начільники]; р. 
из сердца (- слова) рвітися з грудей; р. к влі- 
сти о. хапі- за булаву; 
-йся 1. що рвіться, с-и діртися, рваний, роз- 
ргіва-, роздира-, діртий, деркйй, деручий, (од¬ 
яг) дрантивий, 2. висіджува- у повітря, пк роз¬ 
рившій, рвучкій, © вибухіючи, 3. смиканий, 
шірпа-, 4. стремящийся + пк рвучкгій, спріг- 
лий, жадущий, о. аж мліє, хоче /рвіться/; /неу- 
держгімо/ -я в бой спріглий бою (аж трусить¬ 
ся/; -я ввьісь гінкгій, вигбнистий /-час-/; -я в 

даль спрямований /рвучкий, аж мліє, рвіться/ в 
ділеч; -я к власти жадущий вліди; -я напро¬ 
лом готовий /наставлений/ іти пробоєм; 
ПОЛО*** о. надсадгіти печінки /бібехиІ; 
РВАНУТЬСЯ сіпнутися 0. 

РВАЧ о" дерун, дерій. 
РВЕНИЕ ок загорілість. 
РВбТА 2. вимети. 
РВУШКА (для міни) рвічка. 
РДЕТЬ шаріти/ся/, червоніти, жіврі-, рум’яніт-, 
розжіврюватися 
—й що жівріє 0, охоплений жівривом /чірвін- 
ню/, пк палахкотлгівий, розчервонілий, розжев- 
рі-, розжіврений; 
ЗАРДЕТЬСЯ: -вшийся зашарілий, спалені-, Й. 

РЕАБИЛИТЙРОВАТЬ ре/г/абіліт/увіти, вибі¬ 
лю-, випрівду-, г. уневйнню-; 
—й що їм" хто/ ~ує, зг-й ♦, ~аційник, вибілювач, 
випрівду-, уневйнню-, п реабілітаційний + %; 
-йся/-ьій реабілітбваний, вибілю-, випрівду-, 
уневйнню-, і. реабілітант. 

РЕАГИРОВАТЬ реагувати, відгукуватися, озиві-; 
не р. ни на что о. і в ус не дути, фР своі дума-; 
—й що їм/1 хто/ реагує, звгіклий ♦, з-й за*, реа¬ 
гент, о. скорий на відгук, © як відлуння; -ее ве- 
ществб х. реагінт; 
ОТ*** за*; не о. проковтнути пігулку; как Ви 
отреагйруете на зто? що Ви на це скіжете?. 

РЕАКЦИЯ (на подію) відлуння, відголос, відгук; 
и никакбй -ии і ніхтб - нічбго, і жодної реік- 
ції, ф. і собіка не гйвкне. 

РЕАЛИЗОВАТЬ ндк (проект) реалізувіти, здій- 
снюва-, (крам) випрбдуві-; 
РЕАЛИЗОВАТЬ б* зреалізувати, (крам) спрбд-; 
—й(ся//-ьій = осуществляющий/ся//-ьій + гі° 

оприівнюваний. 
РЕАЛИЯ ок факт; РЕАЛИИ ж" я‘ очевйдячки. 
РЕАЛЬНО реіпьно, о" на ділі 0; 
РЕАЛЬНИЙ ок правдішній, дійсний, не уяв- , 
очевйд- б, фР живйй [р. факт истбрия ж. факт 
історії], (не містичний) поцейбіч-; & надреіль-. 

РЕАЛЬНОСТЕ ок очевгідність, очевйдь, д. реа- 
літет; спитаться с -тью дивйтися прівді в очі. 

РЕБЕНОК (останній у батьків) знбсок, ж. вгіш- 
кребок, (від старих батьків) пізнехір’я, пізне- 
хірка, (сирота) сироті. 

РЕБЕРНЬІЙ: -ая часть поребрина, поріб’я. 
РЕВЙТЬ (- бурю) вйти, завиві-, рев(ї)тгі, заходи¬ 
тися ревом; ревмй р. риді- рйдма; р. белугой 
ревти, як корова; 
ревущий 1. що /ж" хто/ реве б, ревун, пк реву¬ 
чий, 2. плачущий. 

РЕВИЗОВАТЬ ревіз/увіти, піддаві- ревізії, пе- 
ревіря-, (догми) перегляді-, пере/о/цінюва-; 
—й що Ім“ хто/ ~ує б, поклгіканий ♦, зійнятий ре¬ 
візією, ревізор, (догми) ревізіоніст, пк ~ійний; 
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-йсяЛ-ьш ревізбваний, підда- ревізії; 
ОБРЕВИЗОВАТЬ зревізувати. 

РЕВМАТИЗМ з. гризь. 
РЕВНИВИЙ ок ревнючий. 
РЕВНИТЕЛЬ ок уболівальник за що. 
РЕВНОВАТЬ ревнувати; р. о чем ДБАТИ; 

—й що І»Г хто/ ревнує 0, мучений ревнощами, 
ревнйвець, пк ревнючий, ревнйвий до кого. 

РЕВОЛЮЦИОНИЗЙРОВАТЬ: -й що /л«* хто/ 
революціонізує, (дух) що рве до бою, з-й рево¬ 
люціонізувати, пк = преобразующий + о. овія¬ 
ний свіжими вітрами. 

РЕГЕНЕРЙРОВАТЬ регенер/увати; 
--й що /м11 хто/ ~ує, з-й ♦, -атор, пк ~атйвний, 
регенерацій- + %; 
-йся/-мй регенерований. 

РЕГИСТРЙРОВАТЬ реєстр/увати, записувати, 
/при-/, внбси- до реєстру, (иілюб) оформля-; 
—й що /мн хто/ ~ує 0, покликаний ♦, зайнятий ~а- 
цією, реєстратор, пк реєстровий, -аційний + %; 
♦♦♦СЯ (в ЗАГСІ) розписуватися; 
-йся/'Ьій реєстрований, припису- /за-, роз-/, о- 
фбрмлю-. 

РЕГЛАМЕНТ (розпорядок, г. правильник. 
РЕГЛАМЕНТ/ИРОВАТЬ -увати, упорядкбв-; 

—й що !м" хто/ регламентує 0, покликаний ♦, 
для регламентації, зайнятий -іею, пк -аційний; 
-йся/-ьш регламентований, упорядкбву-. 

РЕГРЕССЙРОВАТЬ ітй не вперед а назад; 
—й що М' хто/ регресує, схильний регресувати, 
пк реіресйвний, О регресуючи. 

РЕГУЛЙРОВАТЬ реґул/ювйти, (прилад) настр- 
6ю-,р. достосову-, (рух) керувати чим; 
—й що /м" хто/ ~ює 0, поклйканий ♦, для регу¬ 
лювання, зайнятий -ям, регулювальник, (річ) 
-ятор, пкрегуляцій-, -ятор-, т. контроль- + %; 
-йся/-ьій регульований, настрою-, достосову-, 
керб-. 

РЕДАКТЙРОВАТЬ редагувати, виправля-, прави-; 
—й що /ж" хто/ редагує 0, призначений ♦, зай¬ 
нятий редагуванням, редактор, пк редакційний, 
ск редагуй- [-й код редагуй-код]; 
-йся/-мй редагбва-, правле-, виправлюва-. 

РЕДЙТЬ рідшати, рідіша-; 
--Й що рідша 0, дедалі рідший, напівобрідлий, 
(волос) рідбнький, рідкувйт-, (вже) май- обрідл- 
ий /ббрідний/; -ие вблосьі ббрідкуватий волос; 
ПОРЕДЕТЬ обріднути 0; 
-вший ббрідлий, пк ббрідний, 0. 

РЕДКИЙ; РЙДКО фР мало колй. 
РЕДЧАЙШИЙ найрідкісн(іщ)ий, фідкий-фід- 
кісінький, (- нагоду) фР хіба-ж-такйй. 

РЕДКОСТЬ (предмет) рідкісна річ, раритет. 
РЕДУЦЙРОВАТЬ скорб/чувати, редукувй-; 

—й що -чує 0, з-й -тйга, для ~чення, зайнятий 
-ям, редуктор, -чувач, пк редукційний /-тор-, -т- 

йв- + %; 
-йся/-ьій скорочуваний, редукб-. 

РЕЖИМНИЙ ок режгімистий. 
РЕЗАТЬ різати, края-, чикргіжи-, панаха-, пуска- 
під ніж, (хорих) оперува-, (труп) анатомува-, (на 
іспиті) провіпюва-, запарюва-, (словами) брй-, 
(грати що аж) шквари-, смали-, чисти-, гати-, 
(м'яч) г. стина-; р. без ножа ♦ без ножа; р. глаз 
рази- бко; р. слух дер- /рва-, дратува-/ вуха; 
-жущий що /м" хто/ ріже 0, зг-й ♦, для різання, 
зайнятий -ям, (річ) різець, © різальник, різьбяр, 
(колій) різник, нг різун, заріза, зарізяка, пк різа¬ 
льний, /край/ гострий, ок різкйй [-ая боль р. 
біль], рЬучий [-й кремеиь р. кремінь], ск -різний 
[-й металл металорізний], -різ [-й лед льодор¬ 
із] ; -й по дбреву різьбяр; -й по живому живоріз; 
♦♦♦СЯ різатися, (в карти ще) азартно грати; 
-йся що /мн хто/ ріжеться, готбвий ♦, різаний, 
края-, карббва-, різьбле-, вирізува-, кблотий, 
тя-; -я в картьі затя- /азфтний/ картяр /карто- 
грай/. 

РЕЗВИТЬСЯ: -йся що /м“ хто/ вибрйкує 0, звик¬ 
лий пустувати, пустун, © пустуючи. 

РЕЗВЬІЙ © з. перський, (розум) шпаркий. 
РЕЗЕРВ ок запас, г. резерва. 
РЕЗЕРВЙРОВАТЬ приберігати, дк зарезервува-; 

—й що Імн хто/ резервує 0, зг-й зарезервувати, 
пк резервбвий + %; 
-йся/-ьій резервбваний, пк резфв-. 

РЕЗЕРВЙСТ о* запасник, 
РЕЗЕРВНИЙ ок запасний, (хід) додаткбвий. 
РЕЗИДЕНЦИЯ бсідок. 
РЕЗИНОПОДОБНЬЕЙ гумуватий, на взір Гуми. 
РЕЗКА: для -ки проволоки дроторізний. 
РЕЗКИЙ (скрут) крутйй, (- риси) виразний, 

(контраст) разнічий, (запах) загострий, різу- 
чий, (рух) порйвчастий, рвучкгій, (- манери) за¬ 
гонистий, брутальний, (осуд) категорйч-; 
РЕЗКО різУче, фР аж [Хто? - аж підвівся дід]. 

РЕЗОЛЮЦІЙ ок постанбва, ухвала. 
РЕЗОНАНС ок відлуння, відзвук, відгомін, від- 
голос, відгук. 

РЕЗОНЕРСТВОВАТЬ резонерств/увати; 
—й що /мИ хто/ -ує, звйршй ♦, резонер, пк ре¬ 
зонерський. 

РЕЗОНЙРОВАТЬ о" відлунювати, відзвучу-; 
—й що резон/ує, з-й -увати, -атор, © резонато¬ 
рний, пк -ансовий, резонаторний, відлунистий; 
-ьій р. резонбваний, відаУню-. 

РЕЗбННО: р.! фР рйція!; 
РЕЗОННЬІЙ ок арґументбваний, обгрунтб-. 

РЕЗУЛЬТАТ г. вислід, т. вгіхід, о. плід, (праці) 
дбрббок, (голосування) підсумок; по -ам (ціни¬ 
ти) з наслідків, на підставі н.; по свойм -ам 
своїми наслідка-; в -те ок наслідком, результат-, 
г. у вгісліді, фР відтік, т. на вгіході; в -те зтого 
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и фР звідси і [в -те зтого и брак з. і шлюб]; не 
даст -ов что вгійде шпик з чого. 

РЕЗУЛЬТЙРУЮЩАЯ т. рівнодійна, вислідна, 
сумарна, підсумкова. 

РЕЗЮМИРОВАТЬ ок підсумбв/увати, резюму-; 
—й що /ми хто/ ~ує 0, пк підсумбвчий, підсум¬ 
ковий, © резюмуючи; 
-йся/-ьій резюмбваний, підсумбву-. 

РЕЗЬБА: р. по дбреву дереворізьба. 
РЕИНКАРНАІЩЯ перевтілення. 
РЕЙДИРОВАТЬ рейдувати; 

—й що /мн хто/ рейдує, зм-й ♦, зайнятий рейдом, 
ревдовгік, пк рейдовий. 

РЕКВИЗЙРОВАТЬ вилучати, вилучува-, вивла- 
сню-, ю. реквізувати; 
—й що /ми хто/ реквізує 0, звгіклий р., покли¬ 
каний вилучи-, пк реквізиційний + %; 
-ЙСЯ/-МЙ реквізований, вивласню-, вилучу-. 

РЕКЛАМИРОВАТЬ рекламувати, афішува-, ви- 
ставля- на показ, робй- рекламу кому /для чо¬ 
го/, ф. розкручува- кого /що/, з" шари-; р. себя' 
ф. набива- собі цінУ; 
—й що ІлР хто/ рекламує 0, р-й вйставити на п., 
звгіклий ♦, рекламіст, пк рекламний; 
-йся/-ьій рекламований, афішо-, зроблений /вгі- 
став -/ на п.; 
РАЗ»»» ф. роз», розпіари-, ф. розкрутгі- 0. 

РЕКОГНОСЦИРУВАТЬ рекоґносціювати, роз- 
віду-; 
—й = разведьівающий. 

РЕКОГНОСЦИРОВКА розвідування. 
РЕКОГНОСЦИРОВОЧНЬІЙ к. рбзвідчий. 
РЕКОМЕНДОВАТЬ рекоменд/увати, пропонува-, 
дава- пораду, /кого кому) знайбми- кого з ким; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, звиклий п., готбвий пора¬ 
ди-, щедрий на поради, порадник, о. для ~йції, 
рк рекомендатор, йвтор рекомендації, пк реко¬ 
мендаційний, © взявшися радити; 
-йся/-ьій рекомендований, пропонб-, пропбну-, 
відрекомендбву-; 
ЗА»»»: з. себя' кем ок мати марку кого; 
-вший 0; -й себя 0. 

РЕКОНСТРУКЦІЙ ок перебудбва. 
РЕЛАКС У1 відпруження, спочинок. 
РЕЛАКСЙРОВАТЬ релаксувати, відпрУж/у-, 
відпочивати; 
—й що /мн хто/ ~ує 0, звиклий ♦, з-й -и-, ре¬ 
лаксатор, для ~ення, гі' релаксовий, ~ли- + %; 
-бій релаксбваний, віддружу-. 

РЕМЕКНЬТЙ (- передачу) т. пасовий. 
РЕМОНТ каправа. 
РЕМОНТЙРОВАТЬ ремонт/увати, лагоди-, на- 
правля-, усува- дефекти, о. лата- діри; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, звгіклий ♦, з-й /взявшись/' 
направи-, відповідальний за рембнт, зайнятий 
-ом, рембнтник, пк направчий, ремонтний + %; 

-ЙСЯ/-БІЙ ремонтований, напргівля-, лагодже-, 
відда- на рембнт, на ремонті. 

РЕНЕГАТ ок відступник, з" відщепенець. 
РЕНЕГАТСТВОВАТЬ: --й що /м" хто/ ренегат¬ 
ствує, і. = РЕНЕГАТ, пк ренегатський + |. 

РЕНЕГАТСКИЙ ок перевертенський. 
РЕНОМЙ ок марка [сохранять /пбртить/ р. 
тримати /псувгі-/ -ку]. 

РЕНТАБЕЛЬНЬІЙ о* прибутковий, доцільний, 
г. поплат-. 

РЕОРГАНИЗОВЬШАТЬ ок перебуд/бвувати, дк 
зреорганізувй-; 
—й/-зующий що /мн хто/ ~бвуе 0, звгіклий », зг-й 
-ува-, для реорганізації, зайнятий -ією, реорга¬ 
нізатор, пк реорганізаційний, перебудбвчий; 
-йся/-ьій реорганізбвуваний, перебудбву-. 

РЕПАТРММРОВ АТЬ: —й що /мн хто/ репатріїб- 
є, зм-й репатріювати, зайнятий репатріацією; 
-йся/-ьій репатрійбваний, репатріант. 

РЕПЕЛЛЙНТ ок відгбнич. 
РЕПЕТЙРОВ АТЬ робгіти прббу, (учня) підтяга-; 

—й 1. що /м" хто/ робить п. 0, зг-й зробити п. за¬ 
йнятий репетгіцією /пробою/, пк репетиційний, 
2. що підтята, поклгіканий підтягтй, репетитор, 
пк репетиторський; 
-йся/-мй 1. тепер /вже/ на репетгіції /пробі/, к* 
репетируваний, 2. підтята-. 

РЕПЕТИЦИЯ прбба. 
РЕПКА (вузол) хрест. 
РЕПРЕЗЕНТАНТ представнгік, г. відпоруч-, зас¬ 
туп-. 

РЕПРЕЗЕНТОВАТЬ репрезент/увати, г заступ-; 
—й що Ім“ хто/ ~ує, зг-й », репрезентант, предс¬ 
тавнгік, для ~ації, п-к репрезентаційний; 
-йся/-ьій репрезентбваний. 

РЕПРЕССИВНЬІЙ каральний, тонгітельський. 
РЕПРЕССИИ м“ гоніння, утиски, переслідува¬ 
ння, од нагінка. 

РЕПРЕССЙРОВАТЬ репресувати, карати, пе- 
реслідува-, піддава- утискам /репресіям/; 
—й що /м" хто/ репресує +, звгіклий ♦, вгінний 
за репресії, каратель, пк репресгівний, караль-; 
-йся/-ьій караний, репресбва-, підда- утискам 
/репресіям/. 

РЕПРОДУКТОР г. толоснгік. 
РЕПРОДУКЦИЯ (дія) відтвбрення, п відбиток. 
РЕПУТАЦИЯ ок слава [хорбшая /плохая/ р. 
дббра /недббра/ с.]. 

РЕСПИРАТОРНЬІЙ (канал) ок віддихбвий. 
РЕСТАВРЙРОВАТЬ ок поновлювати /від-/, від- 
рбджу-, реставр/увати; 
—й що /мн хто/ ~ує 0, з-й відновити, для ~4ції, 
зайнятий -ією, ~йтор, пк -аційний, ~атор- + %; 
-йся/-ьій -бваний, віднбвлю- /по-/, відроджу-. 

РЕСТОРАННИЙ г. кав’ярняний. 
РЕСУРСИ мн ок запаси, джерела, можлгівості, 
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засоби, (грошові) кошти. 
РЕТРОГРАД ф книгофбб. 
РЕТУШІЇРОВАТЬ ретуш/увати, підмальбв- /до-/; 

—й що /м" хто/ ~ує, звйюшй ♦, зайнятий рету- 
шбванням, ретушер, пк ретушувальний; 
-йсяАьій ретушований, підмальбву- /до-/. 

РЕФЕРАТ ок дбповідь, г. відчит. 
РЕФЕРЙРОВАТЬ реферувати; 

—й що /м“ хто/ реферує, зайнятий реферуван¬ 
ням, с-и ♦, референт, пк реферативний + %; 
-йся/-ьій реферований. 

РЕФЛЕКС г. відрух. 
РЕФЛЕКТЙВНО /-НЬГЙ/ г. відрухбво /-вий/. 
РЕФЛЕКТЙРОВАТЬ відбив/а-, (звук) відлуню-; 

—й що~аО, с-и ♦, з-й відбгі-, рефлектор, відбив¬ 
ач, пк відбивний, відбивущий, рефлекторний, 
відрухбвий, /звук/ відлунистий; 
-ьій рефлектбва-, відбй-, відлуню-, гґ відбивнйй. 

РЕФОРМ/ЙРОВАТЬ (лад) перебудбвувати; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, схильний 0, зг-й ~увб-, за¬ 
йнятий ~ою, ~атор, (діяч) ~іст, пк -Угорський, ( 
реформаційний, рефбрме-, перебудбвчий; 
-ЙСЯ/-БІЙ реформований, перебудбву-. 

РЙХНУТЬСЯ дК відбитися /спасти з/ глузду, 
відбіг- розуму; 
-вшийся схибнутий, схйблений, з. цапле-, відбі- 
глий розуму, збожевблі-, 0, ± помешавшийся. 

РЕЦЕНЗИРОВАТЬ реценз/увати; 
—й що їм" хто/ ~ує, звиклий ♦, зайнятий -увбн- 
ням, рецензент, пк рецензійний; 
-йся/-мй рецензбваний. 

РЕЧЕВОЙ живомовний [р. зтикет ж. етикет, 
етикет живбї мбви /живбго спілкування/]. 

РЕЧЬ ф слова, лексика, (виступ) ок слово; кни¬ 
жная р. книжна мова; & тронна промбва; слад- 
кая р. солодкі слова; р. адвоката слово адво¬ 
ката; где р. шла де йпшбся; об ітом не мбжет 
бьіть и рбчи про це гбді говорити /нема й мб¬ 
ви/; пустьіе речи - слушать нбчего гі° людей 
слухай, а свій рбзум май; о чем речь? г. про 
що ходить?; послушайте речь жґ щось маю 
казати. 

РЕШАТЬ вирішувати, ухвалю-, г. ріша-, (роби¬ 
ти висновок) виснбву-, (ребус) розгаду- /від-/; 
—й 1. що їм" хто/ вирішує 0, звгіклий р., готб- 
вий /з-й, взявшись/ вйріши-, п" ключовйй, вирі- 
шаль-, ІгопосІ ухваль-, /етап/ перелом-, перело- 
мбвий, /- роль/ знйко-, /мить/ рішучий, ф зг-й 
[-й остаться /поехать +/ з. лишгітися /поїхати 
+/], 2. = разрешающий2 + для розв’язки, зайня¬ 
тий -кою, відгадько, пк розв’язний + %, р. роз- 
в’язкбвий; -й судьбу доленбсний, історйч-; прй- 
во -его гблоса право ухвалюва-, ± право вето; 
-ьій 1. вирішуваний, ухвалю-, розсуджу-, зваж- 
у-, виснбву-, пк вирішнйй, 2. розв’язува-, розга¬ 
ду-, п" розв’язний, о. з рбзв’язкою; 

РЕШЙТЬ надумати/ся,) 0, покласти собі, узя- 
д^мку, (долю) вгізначи-, р. зважи- [-йл не идтй 
-ив не йти; трудно р. нелегко з.]; 
-вший ф готовий, з думкою, г. рішений, 0; 
ПОРЕШЙТЬ: п. на том погодитися на тбму, 
пристати на те. 

РЕШАТЬСЯ вирішувати, ма- відвагу, зважувати¬ 
ся, насмілюва-, набира- духу, над^мува-, пус- 
ка- на що\ не р. о" вага-, тбртися-м’я-, не мати 
відваги; р. на все іти в огонь і воду, задача -ет- 
ся так задачу розв’язують так; 
-йся 1 ./2. = -ьій, 3. що /м" хто/ зважується 0, на¬ 
смішений, пк зг-й, схиль-, г. ріше-, зважлйвий, го¬ 
товий, ладбн, ± дерзающий; не -йся /сказбть, 
сдбл- +) не насміпений /не маючи відвіги/ /ска¬ 
зати, зроби- +); -я без колебаний готбвий без 
вагань; -я на все готбвий в огонь і воду; 
РЕШЙТЬСЯ надуматися 0, (на що) пусти-; р. 
ума відбігти рбзуму; не в состоянии р. не ма- 
відваги [не мог р. не мав в.]; 
-вшийся готбвий, насмілений, г. ріше-, Й. 

РЕШЕНИЕ ок вйхід [наилучшее р. найкращий 
в.], (громади) присуд, думка [приняв такеє р. 
по сій думці]; по -ию згідно з ухвалою; при -н- 
ии чего розв’язуючи що. 

РЕШЕТИТЬ; ИЗРЕШЕТЙТЬ поподірявити; 
ИЗРЕШЕТЙТЬСЯ зрешетіти; 
-вший/ся/ 0; -я зрешетілий. 

РЕШЕТКА г. ґратка, о" ґратник, (щось трато- 
ване) гратбванка. 

РЕШЕТО (густе) підрешітка; -ом вбду носить 
о" сукати мотузкй з піску. 

РЕШЙМОСТЬ не хватает -ти руки трусяться. 
РЕШЙТЕЛЬНО (не вміти) о" цілкбм, (хоч) у- 

бгій, (боронити) твбрдо, затято, без вагань, (від¬ 
мовити) навідруб, прбсто-таки [р. забьіл п.-т. 
забув], так-таки [р. нужно т.-т. треба], (заборо¬ 
няти) суворо, невідклично, хай що кажіть [р. 
не мог)? х. щ. к., не можу], (нехоче) упбрто, наст¬ 
ирно; р. не (хоч) убгій не; р. иичегб аж нічбго; 
РЕШЙТЕЛЬНМЙ © твердий, безбглядний, 
(час) перелом- /г. -бвий/, (крах) цілковитий. 

РЕІЦИн °"/д" п° ректи, проріка-, Оговори-, каза-; 
рекущий що /м" хто/ рече 0, пророк, © рікши, 
прорікбючи, <? говорищий. 

РЙЯТЬ ринути, п° лину-, (в небі) ширя-, кружля-, 
плава- в небі /на крилах/, п° буя-, (- прапор) мая-; 
рбющий 1. що ширя 0, с-и ш., розкрйлений у 
небі, на плаву в небі, пк небоплавний, крило- 
плав-, небойдучий, 2. развевающийся. 

РЖАВЕТЬ /і/ржав/іти, ф бурі-, братися іржею; 
—й що ~іє +, покриваний іржею, щораз іржаві¬ 
ший, /напів/заіржбвілий, вже майже іржавий, 
напівіржавий; не -щнй неіржавистий; 
ЗАРЖАВЕТЬ взятися іржею 0; так и -бет (не 
буде наслідку) так і присбхне; не -бет пб 1. не 
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забудеться, 2. жґ стане духу; 
-вший заіржавілий, 0; 
ПРОРЖАВЕТЬ: -вший проіржавілий, проір¬ 
жавлений, 0. 

РЖАВЬІЙ & (і/ржавбнький. 
РЖАТЬ іржати, ґиґота-, и. регота-; 

--Й що ірже 0, с-и ♦, іржучий, п. ґиготлйвий, ре- 
ГОТЛЙ-. 

РИКОШЕТЙРОВАТЬ іти рикошетом, рикоше¬ 
ти-, відскакува-, відбивати-ся; 
—й що йде р. 0, з-й відскочити, пк рикошетний, 
рк рикошетистий. 

РИКОШЕТ ОМ пР гі° бумерангом. 
РЙНУТЬСЯ дк кинутися (шулікою /прожогом//, 
ринути (ся/, розімчати(ся/, шугнути, вергнутися 
стрілою, (з діри) вихопи-, (згори) шубовснути; 
-вшийся (у бій) розімчалий /стрілою/, несений 
/вергнутий/ стрілбю, (з діри) вихоплений, пк 
стрімколбт-, стрімконбс-, стрімкойдучий © ки¬ 
нувшись прожбгом /шулікою/, Й; 
НИЗРЙНУТЬСЯ поринути /низ-/, з неббс у бе- 
збдню впас-. 

РИСК фР небезпбка [большбй р. велйка н.]; р. - 
благороднеє дело ж. хто не ризикує, той в тю¬ 
рмі не сидить. 

РИСКОВАННЬШ ок ризикбвний, г. газардбвий, 
(крок) небезпечний. 

РИСКОВАТЬ ризикувати, о. іти на ргізик /риск/, 
підставля- шию, іти ва-банк, (головою) іти на 
смерть; р. чем стави- на карту що; безрассудно 
р. пер- на рожбн /проти рожна/; р. головбй ві- 
жи- головою, підставля- гблову; р. (своей/ жи- 
знью наража- (своє) життя, підставля- (свою/ 
гблову /шию/; 
—й що /ж" хто/ ризикує 0, звиклий ♦, готбвий 
ризики^-, ризикант, одчайдух, гаряча голова, г. 
газардовйк, пк одчайдушний, рисковйтий, ± де- 
рзающий. 

РИСОВАЛЬНЬШ <(Р рисункбвий [-ьіе иринад- 
лежности -ве приладдя]. 

РИСОВАТЬ малювати, віддава- в лінії; р. в воо- 
бражении вимальбвува- в уяві /голові/, уявля-; 
—й що /ж" хто/ малює 0, звиклий ♦, маляр, малю¬ 
вальник, пк малювальний, фР де змальовано [ро¬ 
ман, -й будущее роман, де з. майбутнє]; -й зама- 
нчивую картину © у кбго всі кози в зблоті; -й 
мрачньїми красками = изображающий м. к.; 
-ьій мальований, змальбву- /ви-/, відца- в лінії; 
РИСОВАТЬСЯи. хизуватися, д. фасони-, з. гу- 
сбрствувати, (гордо) козиря-, (у мрії) постава- 
в уяві, уявлятися; 
-йся 1. що /ж" хто/ хизується 0, с-и ♦, пк рк ма- 
нїристий, хизува-, д. фасбнис-, 2. що постає в у. 
б, вирізьблюваний в у., 3. = -бій; 
НАРИСОВАТЬСЯ (з’явитися) виринути, ф. 
вигулькну-, о. вйрос- перед очима, виткнутися; 

-вшийся вгіринулий, вйрос- п. о., © вйринувши 
+,Й; 
ПОРИСОВАТЬСЯ козирнути, г. пописатися; 
-вшийся 0. 

РИСТАЛШЦЕ бігбвище, скакб-, з" гіподрбм. 
РИСУНОК 3м мальовгі(д)ло, (губ) затиск /с-/, за¬ 
лом, обрис. 

РИТУАЛ ок церемоніял, у. обряд. 
РИФМАЧ ок римувальник, з" віршомаз. 
РИФМОВАТЬ римувати, гі° віршува-; 

—й що їм" хто/ римує, з-й заі, зн віршомаз, ри¬ 
мувальник, пк римувальний, римотвбрчий; 
-йся/'-ьій римований, пк римоздат-; 
ЗАРИФМОВАННЬІЙ заримований, завіршб-. 

РИХТОВАТЬ рихтувати, у. рівня-, вирівню-; 
—й що /ж" хто/ рихтує 0, с-и ♦, з-й вйрівня-, за¬ 
йнятий рихтуванням, рихтувальних, пк= %; 
-йся/-бій рихтований, вирівню-, рівняний. 

РОБЕТЬ торопіти, ніякові-, нітитися, губгі-, с. 
тетеріти, не зна-, на яку ступй- /де поді- руки/; 
—й що /жн хто/ торопіє 0, з. торопленний, <? зні- 
чува-, засорбмлю-, скбву- неріпц^чістю, щораз 
розгубленіший, напівсторопіпий, майже сторо- 
пі-, © не знйвши, на яку ступити; 
ОРОБЙТЬ знітитися, проковтнути язйк(а/, не 
зна-, на яку ступй-, фР розгубгітися 0; 
-вший знічений 0, отетерілий, сторопі-, 0. 

РОБКИЙ © тихомйрний, оглядистий, з. плохгій, 
плоховгітий. 

РОБОТИЗЙРОВАТЬ роботиз/увати; 
—й що /ж" хто/ ~ує, зайнятий ~ацією, пк = %; 
-бій роботизований. 

РОВ & рвшце. 
РОВНО фР аж [взял р. пять гривен узяв аж п’ять 
гривень; р. ничегб аж нічбго]; 
РОВНЬШ ок однаковий [-ьіе дбли -ві часткй], 
(рахунок) круглий [р. счет к. рахунок], фР глад- 
кйй [на -ом месте на -кій дорозі]; & рівний, як 
стіл; -мм счетом кр/гло; -ьім счетом ничегб 
аж нічбго, аж ніскільки, о. кіт наплакав. 

РОВНЯ фР свій брат. 
РОВНЯТЬ рівняти, розрівнюва- /ви-/, (по шнуру) 
шнурува-; 
—й що /ж" хто/ рівня 0, с-и ♦, з-й /готбвий/ ВЙ4, 

т. рівняльник, вирівнювач /роз-/, пк = %; 
РОВНЙТЬСЯ вй шнуруватися; 0; 
-йся/ьій рівняний, вирівнюва- /роз-/, шнурб-. 

РОГ: как из -га изобйлия як з мішка /рукава/. 
РОГАТЬШ: р. скот ок рогатйзна, дворбги. 
РОГОВЙДНЬІЙ рогуватий, на взір /у фбрмі/ 
рбга[у]. 

РОГОЖИНА ок рогозина. 
РОГОЖКА: свет в -ку показблся закрутився 
світ кому. 

РОД: србдний р. га з. ніякий рід; р. занятий фах, 
професія; разного -да фР усякий [р. -да публи- 
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ка -ка публіка]; такого -да (б/такйй [дбло т. -да 
-ка справа]; зна'тного -да високого коліна; на 
-ду (у кого) (написано) на віку, (сам Бог велів 
кому); по -ду дбятельности родом діяльносте. 

РОДЙЛЬНЬІЙ ок породільний, поліжнйчий; р. 
дом г. матерйнець. 

РОДЙТЕЛИ У' батько-мати. 
РОДИТЬ родити, нарбджува- /по-/, розроджува¬ 
тися, 4? мати [мене мама тоді мала], е“ з коліна 
вилупи- [где возьму? рожу? де візьму? з колі¬ 
на вилуплю?], (що) спричинюва-, витвбрюва-, 
(відвагу) буди-, виклика-, (на ниві) дава- вро¬ 
жай /плодгі/; ± ПОРОЖДАТЬ; 
—й що /м“ хто/ родить 0, з-й по4, ж' (по)рощл- 
ля, ('по)родйтелька, поліжниця, породжений-, 
породильни-, мати, пк! грунт! родючий, урожай¬ 
ний, пло донос-, ск родй- [-ая земля роди-земля]; 
РОДЙТЬСЯ зн виплодитись; 0; 
-йся = рождающийся —*■ РОЖДАТЬСЯ; 
-вшийся народжений /у-, по-, з-/, У' /на/рож- 
денний, 0; 
УРОДЙТЬСЯ: -вшийся вроджений, /на-, з-/, 
О зроду [-я немьім з. німий], 0; 
ПРИРОЖДЕННЬІЙ 4? родимий, родовитий, 
д. дорідний. 

РОДНЙК: богатьій -ами джерелястий, крини- 
чйс-. 

РОДНЙТЬ/СЯ/ ріднити/ся/, брат/ати/ся/, (с)по- 
ріднювати/ся/; 
—й що /ж" хто/ ~і 0, с-и б., з-й збратб-, пк брат¬ 
ній, братерський Іц. братсь-/, близькій, рідний, 
4? спорідннюва-, гі° спорідне-; 
РОДНЙТЬСЯ родичатися, кума-, г. рода- 0; 
-йся що родичається 0, брйтаний, /с/порїдню- 
ва-, зближу-; 
ПОРОДНИТЬСЯ споріднитися 0; 
-вшийся споріднений, посвояче-, зближе-, 0; 
СРОДНЙТЬСЯ зріднитися, посвоічи-, поро¬ 
дила-; с. с чем о. прорости чим; 
-вшийся посвоячений, породйче-, 0. 

РОДНОЙ: -ьіе пенбтьі рідна стріха; к -ьім пена¬ 
там під рідну -іху; на -бм язьіке по-рідному, 
4? по-нашому. 

РОДОВЙТЬІЙ ок високорбдний, ± АРИСТОК- 
РАТИЧЕСКИЙ. 

РОДОНАЧАЛЬНИК ок прародич. 
РОДСТВЕННИК: дальний р. о. десята вода на 
киселі; -ики з6 родйна. 

РОДСТВЕННЬІЙ 4? близький. 
РОДСТВО д. кревність; крбвное р. кровне спорі¬ 
днення; р. со сторони кого /отца +) рідня по 
кому (по батькові +); лйния -ва коліно спорід¬ 
нення. 

РС)ДЬІ мн ок породи, од рбдиво. 
РОЕНИЕ рійка; время -ия рійка. 
РОЖЕНИЦА ок поліжниця, рк родйльниця. 

РОЖДАТЬ > РОДИТЬ; 
РОЖДАТЬСЯ / приходити у /на/ світ [Хрис- 
тбс -ается Христбс -ить у с.]; 
—й = родящий; 
-йся/-ий нарбджуваний /по-, за-/, спричйню-, 
витворю-, творений; -я що народжується 0, пк 
У рожденний; 
РОЖДЕННЬШ з" сплоджений; р. пблзать - 
летать не мбжет плазун ізрбду орлом не стане. 

РОЖДЕНИЕ ок нарбдини; день -ия г. урбдйни; 
от -ия г. з уродження. 

РОЖКОВЬІЙ (ключ) ріжкатий. 
РОЖОК: рбжки да нбжки (лишити) рога та нб- 
ги, самі кісточки. 

РОЗА: нет -зьі без шипбв де люббв, там і мука, 
б~° нема рожі без шпильок. 

РОЗЕТКА (штепсельна) г. влучка. 
РОЗНИЦА: в -цу з. подрббицею. 
РОЗНЬ: человек человеку р. не всі лібди одна¬ 
кові. 

РОЗОВЙТЬ рожев/іти, става- рожевим; начбть 
р. зарожеві-; 
-й що ~іє 0, щораз рожевіший, напіврожевий, 
вже майже рожевий, © стаючи рожевим, от-бт 
вже рожевий; 
ПОРОЗОВЕТЬ ок зарожевіти; 
-вший зарожевілий /по-/, 0. 

РОЗОВЬІЙ & рожевистий; видящий /ви'ден- 
ньій/ сквозь -ьіе очки рожевоокулярний. 

РОЗОЧКА (синець на тілі або гидка пляма де¬ 
інде) блймба. 

РОЗЬІГРЬІШ г. розігри, 
РОЗЬІСК & відшук. 
РОЙТЬСЯ роїтися, (- думи) снувати/ся/, юрми¬ 
тися, тисну-, (коло дівчат) ви-; р. в головб рої- 
в голові; р. рбем ок купчи- рбєм; мьісли -йтся 
думка думку побиває; ройлись мьісли в’язала¬ 
ся нитка думок; 
-йся що роїться 0, с-и /зм-й, з-й/ роїтися, пк рої¬ 
стий, © рбєм, роями; -я рбем куплений рбєм. 

РОЙ ок ройбвисько; из Зтого роя' не будет тблку 
з тої мукгі не буде хліба. 

РОК ок приречення, ок призначе-; злой р. нета- 
лбн, безталання. 

РОКИРЙВКА рк рокирбвання, рокирівка. 
РОКОВОЙ о* нещаслгівий, лихонбсний, і судній. 
РОКОТАТЬ рокотати, гуркота/і/- /ворко-, бур¬ 
ко-/^, (- грім ще) вигуркува-, ІхвиліІ гомоні-; 
-чущий що гуркбче 0, рокітлйвий, гуркітли-, 
грімотлгі-, розкотистий, пк бандурний, (звук) 
воркітливий, 1хвиль/ бурунний; 
ОТРОКОТАТЬ: -вший відгуркотілий. 

РОЛИК ок валець. 
РОЛЬ: взять на себя р. впрягтися в рож; в та- 
кбй рбли 4? ото [її обернуто на вовчицю, і отб 
/= в такій рблі/ вона вовчицею прибула до...]; 
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(слово ото набирає найрізніших значень). 
РОМАН & романчик; 
РОМАНЬІ (не писані) е’ закохування. 

РОМА/ШКА романець; -ПІКИ мн ромен-зілля. 
РОМБОВИДНИЙ ромбуватий, на взір /у формі/ 
рбмба. 

РОНЯТЬ (зрук) випускати, кйда-, скиді-, /пере-/, 
(сльози) рони-, (ключ) губй-, (слова) кйда- нехо¬ 
тя, ціди- крізь зуби, (чуб) хнюпи-, (листя) сипа-; 
р. зерна сія- зерна чого', р. своє достбинство 
упосліджува- себе, принижу- свою гідність; 
—й 1. що їм" хто/ рбнить 0, звиклий губйти, © 
скидаючи, 2. (голову) опускающий, 3. що кйда 
нехотя 0,4. (гідність) що принижує, з-й прингі- 
зи-; -й оперіние © скидаючи пір’я; -й слезьі 
запйваний слізьмгі; -й своє достбинство з-й у- 
посліди- себе /прингізи- свою гідність/; 
-ьій/-ймьій рбнений, сія-, кйда- /с-, пере-/, 
губле-, сйпа-, хнюшіе-, принйжува-; 
ЗАРОНИТЬ ок закинути [з. в сбрдце желбние 
♦ в серце бажання]; з. в душу посія- /збудй-/ в 
душі; з. зернб чего во что защепгі- паростки 
чого в чому; 

-вший що посіяв 0, 0; -й гіскру надеждьі що 
посіяв збрнб надії; -й подозріние звідник підб- 
зри; 
-вшийся посіяний, збудже-, зарбдже-, закйну- 
тий; -вшееся сомнение зароджений сумнів; 
ЗАРОНЕННЬШ (- зерна) посіяний; 0; 
ПРОРОНЙТЬ (сльозу) ок зронити; п. звук чи- 
чгіркну- [не п. звука ні чичйркну-] /звідси ні 
чичйрк = ни гугу/. 
УРОНЙТЬ (сльозу) пустгіти, пролй-; бойтся у. 
свой авторитет кто боїться, що корона спаде 
з кого; 
-вший Й. 

РОПТАТЬремств/увати, о" приплаку-, г поріку-; 
-щущий що їм" хто/ ~ує 0, звйклий /з-й/ нарі¬ 
кати, нарікайло, пк ремстгівий, © нарікаючи. 

РОСКОШЕСТВОВАТЬ розкош/увати, ок купа¬ 
тися в золоті /добрі, розкошах/, кача- в перй- 
нах, розкішно жйти; & дк пор озкошувати; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, звйклий до ~ів, відбмий 
своїм розкішним життям, ~елюб, сибарйт. 

РОСПУСК (партії) г. розв’язання. 
РОССКАЗНИ ок оповідки, нг Хгімині кури. 
РОССЬШЬ гґ рбзсипище. 
РОСТ фР рбзріст; р. в р. одйн-в-одгін, (всі) як 
одйн, одного зрбсту; бьістрьій р. гі° рбзріст; во 
весь р. на пбвен зріст. 

РОСЧЕРК ок помах [однйм -ом пера однгім -ом 
пері]. 

РОТ в. хавка; & ротяка. 
РОТА сотня, підкурінь; командир -тьі сотенний. 
РбТНЬІЙ© сотенний, підкурін-; помбщник -о- 
го підсотен-. 

РОТОЗЕЙНИЧАТЬ ловйти ґав /вітрй/, витрішки 
їсти; собріться р. зійтйся на в.; 
—й = зевающий . 

РОТОК: на чужбй р. не накйнешь платбк лю¬ 
дям губа не заперта /не зашйєш рбт(а)/. 

РОЩА (край гаю) загайок. 
РТУТНЬІЙ живосрібний. 
РТУТЬ живі срібло. 
РУБАКА ок рубач. 
РУБАТЬ рубати, сіктгі; 

—й що Ім“ хто/ руба 0, звйклий ♦, з-й рубану-, 
рубака, рубіч, пк рк рубчий + %; 
-йся/-ьій рубаний; 
РУБАНУТЬ: р. сплечі (язиком) врізати, р. 
вруба-. 

РУБАШКА т. обгортка, кожух; & сорочйна; 
своя' р. блйже к телу своя сорочка блйжче до 
тіла; нйжняя р. г. підсорбчка. 

РУБЕЖ (рубікон) ок злам, поріг; исхбдньїй р. 
вихіднйй рубіж; за -бм за кордоном; 
РУБЕЖИ фр обрії [нбвьіе р. нові б.]. 

РУБЕЖНОСТЬ межбвість. 
РУБИТЬ рубати, стані-, тя-, розрубува- /пере-/, 

(голову) /від-/, (ліс) /ви-/, кліс- під сокиру; 
—й що їм" хто/ рубі 0, звйклий ♦, з-й вйб, руб¬ 
іч, рубака, рубійло, (що) рубгіло, пк рубільний, 
ск -руб [-й дрова дроворуб]; -й избу майстер 
стави- хіту; -й сплечі звщший ♦ з плечі, без¬ 
перемінний, безпардбн-; -й уголь р. вуглеруб; 
-ймьій рубаний, тйгий, січений, стівле-; 
ЗАРУБИТЬ: -вший 0; -й себі на носу що 
зарубів собі на нбсі, 0; 
ИЗРУБЙТЬ попосікти; и. в капусту пошат- 
куві- /порубі-, попосік-/ на капусту; 
-вший 0; -й в капусту що посік на капусту; 
РУБИТЬСЯ битися 0; 
-йся 1. що /мн хто/ рубіється 0, рубіка, с-и 
рубітеся, 2. = РУБЛЕННЬІЙ; 
РУБЛЕНИМИ рубаний, січе-, тятий, /- хату) 
будова-, стівле-. 

РУБКА (дія) ок пбруб, рубанка. 
РУБЛЬ: от -лй и вьіше (= изря'дно/ від коші і 
вище, тільки так [дадут от р. и в. дадуть т. т.]. 

РУБРИКА ок графі, (газети) рбзділ; под -ой ок 
під зіголовком. 

РУБЦЕВАТЬСЯ: -йся що рубцюється, зарубцьб- 
вуваний, затята- рубцем, © с-и рубцюватися. 

РУГАНЬ & грім-лайка; 
РУТАТЕЛЬНЬІЙ ок лихослівний, лихомбв-, чор- 
норбтий, (стиль) пашквільний, туалет-. 

РУГАТЬ ліята, сварй-, шпеги-, лихослбви-, брі- 
на зуби; сам себя -ію ва" (ш) чортгі скребуть; 
—й що /м" хто/ ліє 0, звйклий ♦, зм-й ви4, лайли¬ 
вець, пащекуй, чорний іют, чортопхій, и" лай¬ 
ливий + РУГАТЕЛЬНЬІЙ + %, о. з лійкою на 
устіх; -й за глазі пащекуй позіочі; -й на чем 
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свет стойт з дикою лайкою на устах; 
-бій сварений, висвірюва-; 
♦♦♦СЯ: р. по матери /-ушке/ матюкатися; 0; 
-йся що/ж" хто/лається 0, звиклий лаятися, зм-й 
вйлая-, сварун, пк сварливий, ±/+ ругающий; -я 
по мітери /-ушке/ матюгальник, пк матюклй- 
вий, о. з матюками на устах, звиклий матюка¬ 
тися, щедрий на матюки; 
НАРУГАТЬСЯ (досхочу) пополаятися; 0; 
НАДРУГАТЬСЯ о. наплювати в душу; 0; 
ПОРУГАТЬСЯ погиркатися 0; 
-вшийся 0. 

РУЖЕЙНЬШ ок крісовий, (- стрільбу) з крісів, 
фР стрілецький [р. клуб с. клуб; -ьіе приемьі 
-кі випади, г. -кі техніки,/)*техніка кріса]. 

РУЖЬЕ: бьіть под -6м їсти солдатську кашу, 
ходи- з крісом. 

РУЙНЬІ м" ок руйно'вище. 
РУКА (п ’ясть) пучка, фР почерк [еб р. її п.]; как 
без рук як риба без води; из верньїх рук (знає) 
з повного джерелі; из рук в руки з рук до рук; 
из рук вон плохо ні в кут ні в двбрі, зовсім по¬ 
гано; в -ки (узяти) до рук; р. об -ку руч-ббруч; 
-бй подать до чего під боком що, на дбсяг руки 
що [до Рима р. п. Рим на д. р.]; как -бй снялб 
як вітром звіяло; на -ку не чист вміє брати, де 
не клав, майстер до чужгіх кайстер; на скбрую 
-ку ок абияк; по правую /лбвую/ -ку правбруч 
/лівбруч/; 
РУКИ: р. к чему приспосббленьї руки до чого 
стоіть. 

РУКАВ & рукавець, рукавчик; речнбй р. ок від¬ 
нога, зарічок, ок прбріз; от жилетки -ва дірка з 
бублика, гблому за пазуху; спустя' -ва на галай- 
балай. 

РУКАВИЧКИ дР пальчата. 
РУКОВОДЙТЕЛЬ ок провідник, управитель, 

(держави) лідер. 
РУКОВОДЙТЬ керувати, мі- у своїх руках що, 

(оркестрою) орудува-, (де) верховоди-, (ким) 
руха- [им -йт спесь ним -ає пиха], штовха- 
впербд кого; р. кем вести пербд кому; 
—й що /ж" хто/ керує 0, з-й ♦, р-й поА керівнгік, 
провіднйк, управитель, лідер, для керівництва, 
зайнятий -вом, пк керівний, провід-, вказів-, ди- 
ректйв-, /припис/ настанбвчий, /апараті адміні¬ 
стративний /-аційний/, т. керували-, н1 бюрок- 
ратгіч-, о. за кермбм, © керуючи; -ее указіние 
настанбва, директй-; -ие указаний ір начальни¬ 
цькі вказівкй, о* дороговкази; 
-ймьій кербваний, веде-, о. під прбводом /ке¬ 
рівництвом, керуванням, орудою/ кого. 

РУКОВОДСТВО фР кермо, керівні ланка, (для 
дій) провідна засада, дороговкіз, фР рукі [под 
-ом під -бю], вказівки [нуждаюсь в -стве пот¬ 
ребую -бк]; р. к действию дороговказ. 

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ керуватися, (вказів¬ 
ками) додержувати чого, © водй-, руха- [он -а- 
лся чем ним водйло /рУха-/ що]; -уясь зоб¬ 
раженнями чего зважаючи на що; 
-йся що /ж* хто/ керується 0, звйклий ♦, керб¬ 
ваний /веде-, руха-, © керуючись/ чим. 

РУКОПАШНАЯ (бійка) чубанина, дублення. 
РУКОПАШНИЙ: р, бой ок рукопашня. 
РУКОПИСНИЙ гРн рукбписний. 
РУКОПЛЕСКАТЬ плескати /би-/ (в долоні/, ап- 
лодува-; 
-щущий що /ж* хто/ плеще (в долоні/ 0, зви¬ 
клий ♦, р-й поплеска-, клакбр, © аплодуючи. 

РУКОПОЛАГАТЬ ц. висвічувати (душпастир- 
ів); р. на дблжность ж. коронува-; 
—й що /ж" хто/ висвічує 0, р-й к., зг-й висвяти-, 
пк рк висвігний + %; 
-йся/-ьій висвічуваний /по-/, коронб-,л* ИСВЯТ-. 

РУКОІІРИКЛАДСТВОВАТЬ давати вблю ру¬ 
кам, бй-; 
--й що /ж" хто/ дає в. р., звиклий д. в. р., штур- 
хоббчник, ©. 

РУЛЕНИЕ стернування, кермува-, правува-. 
РУЛИТЬ ок правувати. 
РУЛОН сувій, звій. 
РУЛЬ (авта) г. керівниця. 
РУНДУК ок ітка, балаган. 
РУПОР г. голосник. 
РУСИФИКАЦИЯ ок москбвщення. 
РУСИФИЦЙРОВАТЬ ок москбвщ/ити, росій- 
щи-, зросійщува-, русифікуві-, п. яничари-; 
--й що /ж* хто/ ~ить 0, с-и ♦, поставлений зА 
для ~ення, зайнятий -ям, русифікатор, зросій- 
щувач, пк русифікаційний /-аторський/; 
-йся/-ьій русифікбваний, москбвще-, росішце-, 
зросійщува-, яничаре-. 

РУСЛО (крови) потік. 
РУСЬІЙ о* блондгінистий. 
РУТЙНА ок топчак, зачароване кбло. 
РУТЙННЬІЙ (- життя) о. пліснявий. 
РУХНУТЬ дк впасти, повалиися /за-, (- імперію) 
роз-, о. розімпфи-/, зазнати краху, г. скрахува-; 
-вший повалений /за-, роз-/, зруйнбва-, розім- 
пере-, (- надії) розвія-, погубле-, втраче-, загиб¬ 
лий, пропащий, 0. 

РУЧАТЕЛЬСТВО ок гарантія, гарантування. 
РУЧАТЬСЯ ручгіти(ся/, ґарантува-, дава- пороку’ 

-йся що /ж" хто/ гарантує 0, звгіюшй і., готбвий 
поручитися, зг-й діти поруку, гарінт, (за/поруч¬ 
ник, пк з. поручний, ©. 

РУЧКА г. перо; шариковая р. кулькбва ручка 
/перо/; до -ки (дійти) г. до викінчення. 

РУІПЕНИЕ рушення; всенарбдное р. ок здвиг. 
РУШИТЬСЯ валитися, звілюва-, підати, (руй¬ 
нуватися) леті- у прірву, (- надії) розвіюватися; 
-йся що білиться 0, вілений, руйнбва-, завілю- 
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/з-, роз-/, розвію-, © с-и валитися. 
РЬІБА: ни р. ни мясо ок ні рябе ні перісте, г. ні 
пес ні кіт; р. ищет, где глубже, а человек, где 
лучше риба шука, де глибше, а чоловік, де ліп¬ 
ше; р.-прилипіла ргіба-прилипайло. 

РЬІБАК: р, -кі ви'дит издалека крук крука ба¬ 
чить здалека, ¥ свій свого познаша. 

РИБАЛКА, РЬІБАЧЕНЬЕ ок рибалкувіння. 
РЬІБКА: чтббьі -ку сьесть, надо в воду лезть 
штанів не змочиш, рйбки не зловиш. 

РЬІБОВОД к. рибник. 
РЬІГАТЬ блювати, ж. їхати в Рйгу; 

—й що Із/ хто/ рита 0, © с-и ригати; ±/+ БЛЕ- 
ВАТЬ. 

РЬЩАТЬ ридати, заходитися плачем, души- /за- 
лива-/ слізьми; р. в три ручья' ридати ргідма, 
плака- гірко-/пре/гірко; 
—й що Із/ хто/ рада 0, с-и ♦, вмиваний /зали-, 
душе-/ слізьми, (весь) у /рівних/ сльозах, (звук) 
подібний до /схожий на/ ридання, с* рвдій- 
[-щие звуки лютни лкітні ридай-звуки], ± пла- 
чущий. 

РЬІЖЙТЬ рудіти, рудіша-; 
~й що їм" хто/ рудіє 0, щораз рудіший, схиль¬ 
ний /с-и/ ♦, вже майже рудий, от-бт уже рудйй. 

РЬІЖИЙ ок рудоволосий, (звір) рудошфст-, (ко¬ 
лір) червоножбв-, © рудань, рудик. 

РЬІЖИНА (рудість) г¥“ рудизні. 
РЬШ ох рев, ревіння, з” рикання. 
РЬІКАТЬ ок ревіти; 

—й що реве 0, звйклий ♦, спевнений ріву, ргі- 
кало, ревун, рикун, пк ревучий, рк рикучий, о. з 
/диким/ ревом /рйком/, ± рьічащий. 

РНЛО: р. в пуху ок пйка в пір’ї, пальці знати. 
РЬІЛЬЦЕ: р. в пушку у кого ок пальці знати /ву¬ 
ха стирчать/ чиї. 

РЬІСКАТЬ гасати, ганя-, увихітися, бігати, (в 
пошуках) нгішпори-, нгіка-, г. нила-; 
—й 1. що /м" хто/ гасі 0, звйклий ♦, гасан, 2. що 
нгішпорить 0, звйклий н., нгішпора, пк нгішпор- 
ливий, о. на нйшпорках. 

РЬІСЬЮо* трюхбм. 
РЬІТЬ: р. йму кому о" підкопуватися під кого; 
рбющий = копающий; -й могилу = копающ- 
ий м.; -й йму копач йми; 
РВІТЬСЯ (у гною) гребтйся; р. в грязном бе- 
лье = копаться в г. б.; р. в памяти старатися 
пригадати; 
рбющийся = копающийся; -я в архйвах шу¬ 
кач в архівах; -я в © с-и порпатися в; -я в кар¬ 
міне © с-и длуба- в кишбні; -я в памяти жа- 
дущий пригадати;. 

РЬІХЛЕТЬ пухкішати /крихкі-, сипк-/, о" драглі-; 
--Й що драгліє 0, щораз пухкіший /драглі-, кри¬ 
хкі-, сипкі-, дірчасті-/. 

РЬІХЛЬІЙ крихкйй, сипкий, сипучий, дірчастий, 

(- тіло) драглий. 
РЬІЦАРЬ: р. на час © спалахнув і погас; р. без 
стріха и упрека джентлмен без зікиду; р. пе- 
ча'льного образа к. Дон-Кіхбт. 

РНЧАГ ок підвіга, к. вага; подьемньїй р. підо¬ 
йма, віта. 

РЬІЧАТЬ рикіти, гарча-; 
--й що рикі 0, гаркун, звиюіий гарчати, (звук) 
подібний до гарчання, пк гаркучий, рику-, ± 
рьїкающий -» РЬІКАТЬ. 

РЬЯНО І-ИЬТЙІ ок презавзято /-тий/, шпарко 
/-кгій/, запопідливо /-вий/, (до праці) з. прикйд- 
ливо /-вий/. 

РЮКЗАК ок наплечник. 
РЮМКА: за -ой вині при чірці /'вині/, 
РЮХАТЬСЯ д.‘, РЮХНУТЬСЯ схаменутися. 
РЯБЙНЬІ, РЯБИЗНА (на виду) о* вісповйння. 
РЯБИТЬ & зарябіти; р. в глазіх (від золота) 
ряхті-, танцюва- в очіх; /просто/ -йт в глазіх 
(одутоми) очі рогом лізуть, /ажряхтйть в очах/; 
-й в глазіх мерехтлйвий, миготлй-, ряхтлгі-, 
мигтючий. 

РЯБОЙ о* рябопйкий. 
РЯВКАТЬ ревтй, реві-, (- людей) гарка-, гарйка-, 

(- пса) гйвкати; 
—й 1. рьїкающий, 2. що гарка 0, звиклий г., га¬ 
рикало, гаркун, (звук) схожий на гаркання, их 
гаргікливий, гаркучий. 

РЯД (домів) перія, (думок) рій, фР Сірія [р. краж 
с. крідіжок]; р. лет кілька років; р. за -ом ряд- 
у-ряд; из -да вон вьіходйщий > ВЬІХОДИТЬ; 
в -де сел /случаев +/, у багатьох сілах /випад¬ 
ках +/; в -дьі до лав. 

РЯДИТЬ виряджіти, з. єдна-; 
—й = 1. наряжающий, 2. нанимающий. 

РЯДЙТЬСЯ ок чепурйтися, (в тоґу) убирі-, (на 
маскарад) ж. маскаради-; р. в тбгу кого поши- 
ва- в кого; 
-йся 1. що їм" хто/ чепуріться 0, убйраний, р-й 
вгірядитися, чепурУн, 2. договаривающийся; -я 
в тогу кого попитаний /убгіра-/ у кого. 

РЯДОВОЙ перісічний, ф. сірий, рядовик, сіряк. 

С ф¥ від [с первьіх дней від пірших днів]. 
САБЕЛЬНМЙох шаблівий. 
САБЛЕОБРАЗНЬІЙ шаблюватий, на взір шіблі. 
САБОТЙРОВАТЬ сабот/увати, підда- ~увінню; 

—й що їм" хто/ ~Ує 0, -ажник, © с-и ♦, пк ~ажн- 
ий + %; 
-йся/-ьій саботований, підда- с. 

САДЙТЬ сад/ов/ити, саджа-, (в тюрму) ув’яз- 
нюва-, (гопака) гатй-, різа-; 
—й що /м" хто/ сідать 0, звгіюіий ♦, взявшись 
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по*, зайнятий садінням /саджан-/, саджальник, 
садгіль-, рк садїй, пк саджальний, садгіль- + %, 
© с-и ♦; 
СЕСТЬ сісти 0, (в тюрму) ф. загримі-, (на іспи¬ 
ті) зануритися; с. в тюрьму сісти на парУшу; с. 
на мель сіс- маком; с. на чем стойшь сіс- ног¬ 
ах; где сядешь, там и слезешь далеко не заїд¬ 
еш; ни село ни пало ні до ладу ні до прикладу; 
се'вший осілий, приземлений, 0; -й в калошу 
оскандале-; -й в тюрьму ув’язне-; -й на кбрто- 
чки сівши навпочіпки; -й на мель сів- маїсом; -й 
на своегб конькУ сів- на свого коника. 
САДАНУТЬ д" влупити, шкварну-, жарну- 0; 
ПОЖ (в тюрму) засадити, запакува-, завда- до 
в’язниці; д. всади-; п. на мель п. посади- на лід; 
п. на место присади-; & посадови- /у-/; 
-вший 0; -й в калбшу © посадивши в калюжу; 
-й на мель © посадивши на лід; 
САДИТЬСЯ сідати 0, (- літак) приземлювати¬ 
ся, /ткання/ збіга-, (до праці) бра-, починати що, 
(на коня, літак) ♦, (на дієту) переходи-, (на міли¬ 
ну) наскакува-, (- росу) випада-, о*,!сонце! захо¬ 
ди-; с. в засаду на за* на кого; с. в калошу ♦ в 
калюжу; 
-йся/-ймьій суджений, садбвле-, ув’язнюва-, ос¬ 
аджу-, приземлю-; -я з-й сісти, пргівче- ♦, (- тка¬ 
ння) схгіль- збігатися; -я на голову знахабнілий; 

САДОВНИЧАТЬ садівник/увати; 
—й що їм" хто/ ~ує, зайнятий сУдом /садівнгіцгв-/, 
звиклий ♦, садівник, садівнгічий. 

САДОВОД ок садівнгічий. 
САДОК & пргісадок. 
САЖАТЬ: —й = садящий; -й на кол садій на 
палю, с-и садити на палю, к. кат. 

САЛИТЬ смальц/ювУти, засмальцьбву-, ялозити; 
—й що їм" хто/ ~ює 0, зайнятий смальцювУнн- 
ям, с-и ♦, п'срк ялбзливий, засмальцьбвчий + %; 
-йся смальцьований, засмальцьбву-, заялбжу-. 

САЛЬДЙРОВАТЬ ек сальдувУти; 
—й що /м" хто/ сальдує, зайнятий сальдувУн- 
ням, пк = %, © с-и ♦; 
-йся/-ьій сальдований. 

САЛЬНИК т. защільник. 
САЛЬБЬШ (жарт) ок солбний. 
САЛЮТ вітУння, (пальбою) ясУ, сУльва. 
САЛЮТОВАТЬ салютувати, вітУ-; 

—й що /мн хто/ салютує, навчений /© с-и/ ♦, гі' 
вітальний + %, о. із салкітом; 
-ьій салютбваний. 

САМ: с. на себгі сержусь досУда на себе допіка 
/берб/; слбвно с. не свой мов не при собі; с. по 
себе сам соббю, (гуля) як сам собі знає; сам /-и, 
-У/ по себе г. сам /-і, -У/ від себе; с. соббй (за¬ 
горівся) ж" з нічого, О сам із себе. 

САМО: с. соббй без причини, (загорілося) з ні- 
чбго; с. соббю поия'тньїй /разумеющийся/ са¬ 

мозрозумілий /-очевгідний/. 
САМИЗДАТ самвидав, ж. гутенберження. 
САМКА: делаться самкой самгічитися, ставати 
самгіцею; & дк посамгічитись. 

САМ ОАНАЛИЗ ф. порпання в собі. 
САМОБАЛАНСИРУЮЩИЙСЯ з-й самобала- 
нсуватися, самобалансгір. 

САМОБИЧЕВАНИЕ ок самопашпбження, само¬ 
зневага. 

САМОБИЧУЮЩИЙ ох самопал люжливий, са¬ 
мопал люжний. 

САМОБЬЇТНОСТЬ (нації) оіфемішність. 
САМОВЗРЬШАТЬСЯ самовибух/ати; 

-йся що ~а, з-й ♦ /на ~/, (міна) підргівана дето¬ 
нацією, з автодетонатором, пк ~бвий. 

САМОВЛАСТВОВАТЬ бути тираном, диктува-; 
—й що їм” хто/ діє як тирУн 0, звгіклий д., самов¬ 
ладець, беззакбнник, пк самовладний, беззако¬ 
нь відбмий своїм беззаконням, п° вождгістий. 

САМОВОЗГОРАЮЩИЙСЯ самозаймгістий, 
самозапальній. 

САМОВОЗНИКАЮЩИЙ самотвбрений, само- 
витвбрюва-, самовирбюва-, самоявле-, пк само- 
твбрчий; -не ргіфмьі самотвбрчі ргіми. 

САМОВОЛЬНИЧАТЬ сваволити, самочгінству- 
ва-, роби- свавілля /що хоті-/, нікого не слуха-; 
—й що ІлС хто/ нікбго не слуха 0, розсвавбле- 
ний, звиклий ♦, свавблець, самовб-, пк самові¬ 
льний, свавіль-, відбмий своїм свавіллям. 

САМОВбЛЬНО /-НМЙ/ ок самопрУвно /-ний/, 
ф. самопгіхом. 

САМОВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ > САМОВОЗГО- 
РА'ГЬСЯ. 

САМОВЬІІИБАЮЩИЙСЯ самогнучий. 
С АМОВЬІКЛЮЧАЮЩИЙСЯ самовилучуваний. 
САМОВЬШАДАЮЩИЙ самовипаданий. 
САМОВЬІРАЖЕНИЕ самовияв, саморозкриття. 
САМОГОВОРЙЩИЙ самомбвний. 
САМОДВЙГАЮЩИЙСЯ, САМОДВЙЖУЩ- 
ИЙСЯ саморушний, самохід-, самохід. 

САМОДЕЙСТВУЮЩИЙ саморушний, само- 
чгін-, автоматгіч-. 

САМОДЙЛЬНЬІЙ доморобний. 
САМОДОВЛЕЮЩИЙ самодостатній, самоцін- 
ний, незалеж-; 
-Уюіцее я1 самодостУття. 

САМОДУРСТВОВАТЬ: —й що /мИ хто/ самоду¬ 
рствує, самодур, відбмий своїм самодурством. 

САМбЗАБВЕННО о. забувши про все на світі, 
(відданий) душею й тілом. 

САМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ самовантУжний. 
САМОЗАКХЛИВАНИЕ самогартувУння. 
САМОЗАКАЛИВАТЬСЯ самогартувУтися; 

-йся самогартбваний, самогарт. 
САМОЗАПЙСЬІВАЮЩИЙ само/за/пгіснгій, са- 
мозапгісуваль-; с. аппарат самозапгісувач. 
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САМОЗАПЙСЬІВ АЮЩИЙСЯ самозаписнгій. 
САМОЗАРЯЖАЮЩИЙ самозарядний; 
САМОЗАРЯЖАЮЩИЙСЯ самозарядний. 

САМОЗАТАЧИВАТЬСЯ: -йся самогбстрий, к“ 
самозагбстрювальний. 

САМОЗАТОРМАЖИВАЮЩИЙ самогальмбв- 
чий; 
САМОЗАТОРМАЖИВАЮЩИЙСЯ самога- 
льмбваний, самогапьмівний. 

САМОЗВАНИМИ ок самоназваний, ц. самопо- 
маза-, пк самоявлбн-. 

САМОИСТЯЗАЮЩИЙ© самокатув/альник, пк 
самокатувбльний, відомий своїм -анням. 

САМОЛЕТНЬІЙ рв літака [-ая траектория тра¬ 
єкторія літака]. 

САМОЛУЧШИЙ знґ такий, що ну, ок?' куди 
твоє діло, (шанс) фР хіба-ж-такий. 

САМОНАВОДЯЩИЙСЯ самонавідшій, (- ра¬ 
кету) самокербва-. 

САМООБЛАДАНИЕ ок влбда над собою. 
САМООБМАН ок самобшук. 
САМООБОЛЬЩАТЬСЯ багатіти /потіша- себе/ 
думкою, б’0 самопотішатися; 
-йся що /м" хто/ багатіє д. 0, звиклий б. думко- 
ю, відомий своїм самопотішбнням. 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ самообслуга. 
САМООКУПАЕМОСТЬ: на иачблах -ти на 
самооплаті /г. самовгіплаті/. 

САМООКУПАЕМЬІЙ = самоокупающийся. 
САМООКУПАТЬСЯ: -йся самооплачуваний, п" 
самооплат-, г. самовиплатнйй, к“ самоокупний. 

САМООШІЕВАНИЕ ок самопашпбження, са¬ 
мозневага. 

САМООПРЕДЕЛЙТЬ/СЯ/: —й пк самовизнача- 
льний; 
-йся усамостійнюваний, б'0 самовизначу-, пк са- 
мовизначний. 

САМООПРОКЙДЬІВ АЮЩИЙСЯ самопере¬ 
кидний, і. самоскид. 

САМООІІЬІЛЯТЬСЯ: -йся самозапйлюваний, 
з-й самозашілюватися, гґ самозапильний. 

С АМООРГ1АНИЗУЮЩИЙСЯ самоорганізова¬ 
ний,^® самоорганізації, о. з-й до самоорганіза-. 

САМООСТАНОВ самостбп. 
САМООТВЕРЖЕНИЕ фР самопосвята. 
САМООТВЕРЖЕННО /-НІШЙ/ саможертов¬ 
но /-ний/, п° самопосвят- /-ний/, к. посвят- /-ний/. 

САМООТРЕЧЕНИЕ о® самовідмбва. 
САМООТРЕШЕНИЕ о* самовтеча. 
САМООЧИЩАТЬСЯ: -йся к. самочйснйй, с° 
самоочгіснгій. 

САМ ОПЕРЕДВИГАЮЩИЙСЯ самор}йгаий, 
самопересувній. 

САМОПЙШУЩИЙ самописний; -ая ручка віч¬ 
не перо, самописка, самопгісне перб. 

САМОПОДАЮІЦИЙ о" самодоставний, з-й на 

самоподачу, (робот) самодавець. 
САМОПОДГОТбВКА самовйшкіл. 
САМОПОДЛИННЬІЙ: -ая прбвда чистісінька 

/щгіра/ правда. 
САМОПОЕДАЮЩИЙ самоїдний. 
САМОПОЖЙРТВОВАНИЕ п° самопосвята. 
САМОПОЗНАІШЕ ок себезнбвство. 
САМОПРИСВОЕШШЙ (- право) самовзятий. 
САМОПРОВОЗГЛАШЕННЬІЙ самопроголб- 
шений, самозван-, ц. самопомаза-. 

САМОПРОИЗВОЛЬНО /-НЬІЙ/ ок власновіль- 
но /-ний/, несанкціонбвано /-ний/. 

САМОРАЗВИВ АЮЩИЙСЯ саморозвгівакий, 
з-й на саморбзвій, самостій- у розвитку. 

САМОРАЗГРУЖАЮЩИЙСЯ ок самоскидній; 
с. вагон вагбн-самоскгід. 

САМОРАСПАДАЮЩИЙСЯ саморуйнбваний. 
САМОРЕАЛИЗОВАТЬСЯ о. самбму шукати 

/знайти/ себб, дава- /да-/ собі раду самбму; не в 
состоя'ний с. о. жи- з обтятими кргілами; 
-йся з-й на сямопбпгук, ф. сам собі пан. 

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ самопбшук себб. 
САМОРЕГИСТРЙРУЮЩИЙ самореєстрбвч- 
ий, самореєструвальний; с. приббр саморебстр. 

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ самореіуляторний; 
с. аппарат самореґулятор. 

САМОРЕГУЛЙРУЮЩИЙСЯ самореіульбван- 
ий, (пристрій) і. саморегулятор. 

САМОРЕКЛАМА фР набивання собі цінгі. 
САМОРЕКЛАМЙРОВАТЬСЯ робити саморе¬ 
кламу, о. набивати собі ціну; 
-йся самореклямбваний, відомий набиванням 
собі ціни /своїм саморекламуванням/. 

САМОСБРАСЬІВАЮЩИЙ самоскйднйй, са- 
москидбль-, і. самоскид. 

САМОСВЕТЯЩИЙСЯ самосвітній, і. самосвіт. 
САМОСНАБЖАТЬСЯ: -йся самозабезпбчуван- 
ий, відбмий своїм самопостачанням, самопос- 
тачальник. 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ: -йся само- 
вдосконблюваний, відомий своїм самовдоско¬ 
наленням. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЬЮЙ о. на своїм хлібові. 
САМОТЕКОМ фР як Біг пошле. 
САМОУВЕРЕННО /-НЬІЙ/ к. самопевно / ний/. 
САМОУВЙРЕННОСТЬ ок самопевність. 
САМОУГЛУБЛІШЮ п° серцезанурено. 
САМ ОУМ АЛЕНИЕ ок самозневага. 
САМОУМИЛЕНИЕ саморбдощі, 
САМОУНИЖЕНИЕ ок самозневбга, самознеці- 
нення. 

САМОУПЛОТНЯ'ГЬСЯ ок самостискбтися; 
-йся самоущіпьнюваний, самостйску-, самос- 
тискб-, з-й на самостйск. 

САМОУПРАВЛЯТЬ: -й самокерівнйй, к" само- 
керувбль-; 
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-йся/-ьій 1. що має самоврядування, о. на само¬ 
врядуванні, відомий своїм самоврядуванням, пк 
самоврядний, г. самоуправ-, 2. самокербва-. 

САМОУ С ЛАЖДЙНИЕ самовтіха. 
САМОУСПОКАИВАТЬСЯ ок спочивати на ла¬ 
врах; 
-йся самозаспокбюваний, звйклий спочивати 
на лаврах. 

САМОУ СТРАШІТЬСЯ ок усувати самого себе; 
-йся зг-й сам себе усунути; 
САМОУСТРАНИТЬСЯ ок відійти від діл /в 
тінь/, фР лягтй на дно самому. 

САМОУТВЕРЖДАТЬСЯ; -УТВЕРДЙТЬСЯ 
розкорінйтися /за-/ самому, самому вйстарати 
/здобу-/ /собі/ місце під сонцем; 
-вшийся саморозкорінений /самоза-/, 0. 

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ о" самороз[за] корінен- 
ня, фР самоздійснення, самовйвершення. 

САМОУТЕШЕНИЕ самовтіха, самоспівчуття. 
САМОУЧКА я' самовчбний. 
САМОХОДКА в" автогармата. 
САМОХОДНЬІЙ ск авто- [-ое орудне авто-гар- 
мата; -ая артиллерия автоартилерія]. 

САМОЧИННО /-НЬІЙ/ ок самовільно /-ний/, 
власновіль- /-ний/, самоправ- /-ний/, без дозво¬ 
лу, ф. самопгіхом. 

САМОЧЙНСТВОВАТЬ: -й > САМОВОЛЬНИ- 
ЧАТЬ.^ 

САМЬІЙ к. сам [в той сам час], фР аж [в -ом 
конце аж у кінці]; с. что ни на єсть вор усім 
злодіям злодій; с. ч. ни на е. главньїй щонай- 
головніший; с. лучший найкращий, найліп¬ 
ший; с. святбй п° найсвятгій; с. широчайший 
щонайшйрший; на с. конец насамкінець; на с. 
нос /геть) аж на ніс; до -ого вечера аж до 
вбчора; до -ого дна аж до дна; -ое ббльшее що¬ 
найбільше, фР від сили; -ое меиьшее щонайме¬ 
нше; у -ого края аж коло краю; с -ого начала 
від своїх податків; в -ом нача'ле наприпочатку; 
в -ую пасть льва у пащу самбго лева, аж у пі- 
щу лева; в -ую точку в самі сбрце; -ого, -ой, 
-ьіх, -ьіе аж [по самьіе уши аж по вуха, по са¬ 
місінькі вуха]; до самого аж до; по самой сре- 
дйне якраз посередині; загородил самую сред- 
ину дороги загородйв дорбгу якріз посередині; 

САМЬІЙ-САМЬІЙ самісінький; в -ом-ом конце 
[на самісінькому кінці, аж там, аж там, аж там]. 

САНАТОРИЙ санатбрія, о* пансіонат. 
САНИ: не в свой с. не садйсь коли не коваль, то 
й рук не погань, що попу мбжна, то дяку - зась; 
каковьі с., таковьі и сами який пан, такий і 
крам, яка хата, такгій тин, якйй батько, такий 
син, яке сміття, така й мітлі 

САНЙРОВАТЬ оздоровляти, оздорбвлюва-; 
—й що /м" хто/ оздоровлює 0, з-й оздоровіти, 
для санкції, зайнятий -ією, пк оздоровчий + %; 

-йся/-ьій оздорбвлюваний, підда- санації, к. са- 
нбваний, с° саніруваний. 
САНКЦИОНЙРОВАТЬ ю. затвбрджувати, схва¬ 
лю-, накладі- санкцію, даві- добро /санкцію/; 
—й що Імн хто/ санкціонує 0, зг-й дати санкцію, 
© наклавши с.; 
-йся/-ьій санкціонований, затверджу-, схвалю-. 

САПА гґ сіла; ти'хой -ой тихою -бю. 
САПОГ & чоботяра; я про -ггі, а он про пирогй 
я йому - образі, а він мені - луб’я, де Крим, а 
де Рим, де піп, а де попбва груша. 

САПОЖНИК ? попсуй-майстер; с. хбдит без 
сапбг кравець подертий жупан нбсить. 

САПОЖНИЧАТЬ шевцювати, чоботар/юва-; 
—й що /м" хто/ шевцює 0, навчений ♦, зайнятий 
~ством, швець, шевчик, чоботар, пк ~ський. 

САПОЖНЬІЙ (крем) до /для/ взуття, до /від, 
для/ чобіт. 

САРКОМА м’ясак. 
САТАНЕТЬ: —й що їм" хто/ сатаніє, щораз лю¬ 
тіший, майже осатанілий, © сатаніючи. 

САТАНИНСКИЙ о" злосйльний, злосгілий, (на¬ 
мір) о. чорний. 

САТАНЮКА сатанюга. 
САХАРИН ок штучний цукор, г. сахарйна; п. і- 
лк5зія, личкування дійсности (в ССР) [рожево- 
окулярна сахарйна]; & с° сахарйн. 

САХАРИТЬ цукрувати, ок солодіти /цукром/; 
—й що Ш‘ хто/ цукрує 0, звйкпий с. ц., пк = %; 
-имьій р. цукрбваний, солбдже- ц. 

САХАРНЬЕЙ: -ая болезнь г. цукрйця; -ьіе речи 
медбві /солбдкі/ слові 

САЧКОВАТЬ: —й = увиливающий от работьі. 
СБАВЛЯТЬ зменшувати, зніжу-, (звук) пригашу-, 

(темп) стішу-, (пиху) збивати; 
—й що /м" хто/ зменшує 0, звйклий ♦, готбвий 
знйзи-, пкрк притйшливий + %; 
-йся/-мй зменшуваний, знйжува-, сквда-, збй- 
ва-, притйшува- /с-/. 

СБАГРИВАТЬ збувати /з руді, спекуватися /здй- 
хува-/ чого; 
—й що /ж" хто/ збува 0, с-и ♦, р-й спікатися; 
-мй збуваний /з рук/. 

СБЕГАТЬ /- ©) втікати, /- воду) збіга-, стіка-; 
—й/-мй 1. що збіга 0, с-и /звйклий/ ♦, р-й вте- 
ктгі, втікач, 2. /- воду) збіганий + стекающий; 
СБЕЖАТЬ: -вший 0; (-молоко) збіглий, © > —й. 

СБЕГАТЬСЯ збігатися, бігти з усіх ускід /кінців/; 
-йся (натовп) що біжіть з у. у. 0, пк ІматеріялІ 
г° збіжистий, © ставши збігатися. 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЬІЙ ок щаднйчий, -ая касса 
щадниця. 

СБЕРЕГАТЬ берегтй, хоронй-, щадй-, заощадж- 
ува-; 
—й що ІмИ хто/ береже 0, зм-й /зг-й, навче-/ ♦, зао- 
щаджувач, ж‘ берегіня, пк ощадний, економ-, 
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ощадливий + %, ск -щадний [знергосберегію- 
щий енерґо щадний]; 
-йся/-ьій бережений, хорбне-, зберіга-, (за^оща- 
джува-. 

СБЕРЕЖЙНИЯ з. ощадок. 
СБЕРКАССА ок щаднгіця. 
СБИВАТЬ збивати, (літак) зістрілю-; с. с пан- 
тальіку ок ♦ з тропи, замовля- /заговбрюва- зу¬ 
би/; с. с /правильного/ путі! ♦ /звбди-/ на мані¬ 
вці /з пуття/; с. с тблку кого запіморочува- ко¬ 
го, задурюва- голову /забива- баки, замгілюва- 
очі/ кому, пуска- тумана на кого; 
—й що /ми хто/ збиві 0, р-й /з-й/ збй-, збивач, пк 
збивальний, збгівчий, збивущий, © с-и ♦; ск зби¬ 
вай- [-й с ног збивій-з-ніг]; -й с пантальіку /с 
тблку/ здатен спангелйчи-, пк пантелгічливий, 
(факт) парадоксальний, © завернйголова; 
СБИТЬ збити 0; с. оскбмину випусти- пару; с. 
спесь вкрути- хвоста, ♦ рбги; с. с тблку ♦ з плгі- 
гу, затурка-, замакітри- голову /світ/ кому; 
СБЙТЬІЙ: с. лбтчик збитий пілот; с. с пуги 
зведений на манівці; 
СБИВАТЬСЯ збиватися 0: с. со счета плутати 
лік /рахунок/; с. с дорбги ок ♦ на манівці; 
-йся/-ьій збиваний, зістрілю-, сколбчу-, колб- 
чений, пк збивнгій; -я звивистий; -я с пантальі¬ 
ку /тблку/ пантеличений, спантелйчува-, що¬ 
раз /дедалі/ спантелйченіший; 
СБЙТЬСЯ збйтися 0; (з дороги) схибити, (з 
думки) ♦ з пантелику; с. со счбта загубити лік; 
с. с путй (морально) ♦ на манівці, піти слизьки¬ 
ми дорогами; с. с тблку заморбчитись, загубгі- 
ти рбзум, ♦ з шпігу; с. с чбстного путй ступгіти 
на хистку кладку /слизькі стбжку/; 
-вший/ся/ 0; -ся с дорбги заблудний, заблу- 
капий, блукач. 
СБЙВЧИВОСТЬ: с. показбний плутанина у 
свідченнях. 

СБЙВЧИВЬІЙ ф непослідовний, хи/с/ткгій. 
СБЙТИЕ збитті, (літака) зістрілення. 
СБ ЛИЖАТЬ /СЯ/ зближ/ати/ся/ /на-/, зблгіжува- 
ти/ся/, здружувати/ся/; 
—й що /м“ хто/ ~ує 6, с-и ♦, з-й здружи-, зблгі- 
жувач, для зближення, пк (шов) стиковий, сти¬ 
кувальний + %; 
-йся/-ьій здружуваний, зблйжу-, /на-/; 
СБЛЙЗИ'ГЬСЯ: -вшийся здружений 0 —>1', 0. 

СБЛИЖЕНИЕ ок наближення. 
СБОЙ ок хляки, рубці, кбндюх, с” рух не в лад. 
СБОР /СБОРЬІ/ (грошей) г. збірка, ф мито [пор- 
товбй с. /-рьі/ портові м.]; комиссибнньїй с. ко¬ 
місійні /-не/; по -ру © збіркбвий [акция по -ру 
-бва акція]; -рм (в дорогу) ок готування. 

СБОРШЦЕ & збіганка. 
СБОРКА ок монтаж. 
СБОРНО-РАЗБОРНЬІЙ (дім) о" мобільний. 

СБОРЧАТЬШ (одяг) ок бргіжистий. 
СБРАЖИВАТЬ фермент/увати; 

—й що /м" хто/ -ує 0, ферментатіівний, фермен- 
тацій-, для ферментації; 
-ьій ферментбваний. 

СБРАСЬШАТЬ скидати, ф зверга-, р. звергува-, 
(із себе І не лише одягІ) схбплю-; с. со счбта не- 
хту- /не брати до уваги/ що; 
—й що /м" хто/ скиді 0, с-и ♦, р-й скйну-, скид¬ 
ач, скидальник, пк скидальний, ск -скид [-й вб- 
ду водоскид], -скидний [самосбрбсьівающий 
самоскидний]; -й маску зм-й скину- маску; -й 
путьі звільнюваний від пут; -й с плеч что зві¬ 
льню- од чого; -й со счета © знехтувавши що; 
-йся/-ьій скиданий, схбплюва-, пк скидний, ски¬ 
довий, ок скгідистий. 

СБРИВАТЬ зголювати; 
—й що /мн хто/ згблює, з-й зголити, голяр, ск 
голгіборода; 
-йся/-ьш зголюваний. 

СБРОС: с. водьі к. жбух. 
СБРУЯ ок /кінський/ вгіряд. 
СБРЬІЗГИВАТЬ спбрск/увати, збрйзку-; 

—й що /мИ хто/ ~ує 0, звгікпий ♦, р-й спбрскну-, 
спбрскувач, пк рк порскучий, бризку- + %; 
-йся/-ьій спбрскуваний, збрйзку-. 

СБЬЮАТЬ збувати; с. с рук что спекуватися 
чого; 
—й що /м“ хто/ збува 0, звиклий ♦, з-й збу-, збу¬ 
вай, збувальник, пк = %; -й краденое з. перевід-; 
-ьш збуваний. 
♦♦♦СЯ збуватися, справджу-, здійсню-, реалізуй; 
-йся 1. = -ьій, 2. справджуваний, здійсню-, реа- 
лізб-, пк збутній; 
СБЬІТЬСЯ збутися 0; (чого) збути що; 
-вший/ся/ 0; -я справджений 0, к" збулий. 

СБЬІТЧИК (краденого) з. перевідник. 
СВАДЬБА & м" весіллі 
СВАЛИВАНИЕ (літака) завалювання. 
СВАЛИВАТЬ валити, звалюва-, (в купу) скида-, 

(гріх) зверта-, спихі-; с. в одну кучу п. зливі- в 
один ківш; 
—й що /ж" хто/ звалює 0, зайнітий валенням, 
звиклий ♦, з-й звали-, валій, звалювач, пк звіль¬ 
няй, звілюваль- + %, ск -скгід [самосваливаю- 
щий самоскид]; -й вину р-й зіпхну- /звгікпий 
спихй-/ вину; 
СВАЛЙТЬ (гріх на кого) ок склісти, перепхі- 0; 
♦♦♦СЯвілгітися 0, (на що) лягіти, (з пліч) під-; 
-йся/-ьій вілений, звілюва-, скгіда-, спіда-; -я 
готовий звалгітися, п" скиднгій, ок звалистий; 
СВАЛЙТЬСЯ звалгітися 0; гора с плеч -ась кі- 
мінь скотгівся з душі; -лось сказочное богат- 
ство на кого потріпив під золотгій дощ хто; 
кімень с сердца -ился у кого світ пошгіршав 
/попростбр(1/-/ кому; 
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-вший/ся/ 0; -я звалений /по-/, скинутий, на¬ 
хилений, перехнябле-; -я в постель звале- неду¬ 
гою; -я от усталости повале- утомою; -я с неба 
© ніби з неба впав. 

СВАЛКА ок звалище, пбкиди- (бійка) колотнеча, 
колотий. 

СВАРА сварня. 
СВАРИВАТЬ звар/ювати, варити; 

—й що їм" хто/ ~юе, звиклий ♦, з-й ~и-, зайнятий 
варенням, -ювальник, звар-, ~ювач, ~ич, пк = %; 
-йся/-ьій 1. зварюваний, варе-, пк зварний, вар¬ 
тій, ок зварний, 2. перетравлюваний; -я (- мо¬ 
локо) схильний скипатися, пк ок зваристий. 
СВАРЕННЬІЙ: круто с. на твердо зварений. 

СВАРКА т. к. варка. 
СВАРЛЙВЕЦ ок сварун, гаргікало, гризюка, зва- 
дник. 

СВАРЛЙВЬІЙ ок іризлйвий, опришкуватий; с. 
человек = СВАРЛЙВЕЦ. 

СВАТАТЬ/СЯ/ сватати/ся/, гі° заручатися 
—й що /ж" хто/ свата, с-и ♦, зг-й за4, сват, сват¬ 
альник, готовий поі, пк сватальний; 
-йся/-ьій сватаний, засватува-; -я що /ж" хто/ 
сватається, готовий /с-и/ ♦ся, сватач. 

СВЕДЕНИЕ: к Вйшему -ию ф. щоб Ви знали; 
дошлб до моегб -ия стало мені відомо; 
СВЕДЕНИЯ ок дані, інформація [с. по відомос¬ 
те і. з відомосте]; по чьим -ям з чиїх даних; по 
имеющимся у нас -ям як стало нам відомо. 

СВЕДЕНИЕ: с. счетбв квитування, зведе- пора¬ 
хунків, ек обрахунок. 

СВЕДУЩИЙ ок кваліфікований, ф. підкутай. 
СВЕЖЕ- ок щойно [свежевспйханньїй щ. зора¬ 
ний; свежевьімьітьій щ. вимитий]. 

СВЕЖЕВАТЬ білувата, оббілбву-; 
—й що /м" хто/ білує, с-и ♦, з-й оббілува-, зай¬ 
нятий білуванням, білувальник, пк білувальний; 
-йся/-ьій білований. 

СВЕЖЕВЬІКРАШЕННЬІЙ щойно фарбований. 
СВЕЖЕВЬІПАВШИЙ щойно натрушений. 
СВЕЖЕТЬ свіжіти, (надворі) холода-, холодні-; 

--Й щораз свіжіший /холодні-/; засвіжілий, /по-/; 
ПР444: -вший похолоднілий, засвіжі-, /по-/. 

СВЕЖЕСТЬ: не пірвой -та ©не в пфшій порі. 
СВЕЖИЙ ок живий [-ая копійка -ва копійка], 

(слід) гарячий, (- білизну) чистий, (- зелень і п.) 
молодий, (голос у поезії) новий, (вигляд) здорб-, 
©свіжий як огірочок, (- вість) останній, найно¬ 
віший, (факт) недавній, (- риму) оригінальний; 
& свіжйстий; -ая копійка живий гріш /копійк- 
а/; по -им следам г. засвіжа; в -ем виде засвіжа. 

СВЕРГАТБ/-Й > НИЗВЕРГАТЬ. 
СВЕРЖЕНИЕ уР звбргнення. 
СВЕРКАНЬЕ розблиск, ж" переблиски /вй-, роз-/’ 
СВЕРКАТЬ блйскате, виблйскува-, ряхті-, яск- 
рі-, ярі-, о. сяя- як зоря, розіскрюватися, роз- 

блйскувати, пф блись; с. зблотом визолбчува- 
тися; с. лучами сйпата проміння; тблько пйт- 
ки -ают тільки курява всгаб; 
-й що блгіска 0, виблгіскуваний /роз-/, розблгіс- 
ка-, пк блискучий, блискотлгівий, блискоибчий, 
злотоблйсний, блискосяй-, вогнгістий, променгі- 
С-, яснйй, п° сонцебргіз- /вогне-/, вогнесяй-, / 
світозар-, /- сонце/ вогнелйкий, о. як жар; 
ОТСВЕРКАТЬ відблйскати 0; 
СВЕРКНУТЬ (за/блгіснути /роз-/, блискону- 0, 
(- думку) спалахну-, стрельну- до головй; 
-вший заблйслий /роз-/, © блись!, 0; 
РАССВЕРКАТЬСЯ: -вшийся розблйслий, ра¬ 
птом такйй блискучий, 0. 

СВЕРЛИЛЬНЬІЙ: с. станбк свердлярка. 
СВЕРЛЙТЬ свердлити, висвірдлюва-, (оком) 
прошива-, (- думи) пектгі, мучи-, гніте-; с. мозг 
гула- в голові, в’їдатися в мозок, (вусі) стріля-; 
—й що свердлує 0, звиклий ♦, з-й вгі4, зайнятий 
свердленням, свердляр, свердлій, свердлуваль¬ 
ник, пк свердлувальний, свердловйй, /погляд/ 
пронйзли-, свердлячий, /біль/ пеку-, гризу-, тер- 
пкгій, /спогад/ уїдливий; -щая боль гризучий 
біль, © болйть наче свірдлить хто. 

СВЕРЛО (велике) бурав; & свердельце, сверді- 
льчик, буравчик. 

СВЕРСТЬІВАТЬ верстата; 
—й що /ж* хто/ версті, с-и ♦, з-й зверста-, зайня¬ 
тий верстанням, верстальник, пк верстальний. 

СВЕРТОК ок звбєць. 
СВЕРТЬШАТЬ згортати, (в русі) поверта-, скру- 
чува-, (гайку) відгвйнчува-; 
—й 1. що /ж" хто/ згорта 0, с-и ♦, з-й згорну-, пк 
= %, 2. що скручує 0, © с-и п., з-й поверну-, 
повертаючи, 3. що відгвинчує, пк = %, © с-и в.; 
СВЕРНУТЬ: с. калачиком скрутити в пере¬ 
весло; с. шію ок скрутгі- карк; 
СВЕРТЬІВАТЬСЯ (у клубок) скулюватися; 
-йся/-нй 1. /з/гбртаний, стулюва-, 2. повірта-, 
скрУчува-, звй-, 3. відгвйнчу-; -я (- молоко) схй- 
льний скипатися, рк скипУчий; -я в клубок 
скулюваний; 
СВЕРНУТЬСЯ: с. калачиком скрутитися бу¬ 
бликом /в перевесло/; 
-вшийся згбрнутай, стулений, скрУче-, (-мо¬ 
локо) скипілий; -я в клубок скулений, зіщуле- 
у клубок; -я калйчиком скрУче- бубликом /ка¬ 
лачик-/; 
СВЕРНУТМЙ звгінений 0. 

СВЕРХ фР всупереч [с. обьїкновіния в. звичаю], 
пбза [с. лимйта пбза лімітом], пб понад верх 
/край/; с. всегб понадусім; с. всегб прбчего пб¬ 
за всім шипим; с. всякой мірьі фР хіба-ж-так 
[обгіделся с. в. м. образився х.-ж-т.]; с. всяко¬ 
го обьїкновіния аж-он-як: [егб назвали с. в. 
о. сіром йогб названо а.-о.-як: сер]; с. міри аж 
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занйдто, над міру; с. ожидания г. надсподі- 
вано; с. тогб а ще й те, поза тим, а ще ж. 

СВЕРХ- о" супер- [сверхмбдньїй супермодний], 
поза- [сверхплйновьій позаплановий]. 

СВЕРХДЕРЖАВА наддержава, супердержава, 
г. надпотуга. 

СВЕРХМАЛЬІЙ безмежно малйй, супермалий. 
СВЕРХСМЕТНЬІЙ позакошторисний. 
СВЕРХУ о" з пташиного лету /польб-/, з літака. 
СВЕРХУРбЧНИЙо* надроббчий, г. надобов’яз- 
кбвий. 

СВЕРХЧУВСГВЙТЕ ЛЬНЬІЙ гострочутлйвий. 
СВЕРХШТАТНЬШ ок позаштатний. 
СВЕРХЬЕСТЕСТВЕННЬІЙ о" неземніій, не¬ 
сьогосвітній, г. несотворбнний. 

СВЕРЧОК: всяк с. знай свой шестбк шевче 
/швець/, знай свой шевство (а в кравец- не міша¬ 
йся/, знайся кінь з конбм, а віл з волбм, гі° як не 
коваль, то й рук не погань, з чужбго поля ягід не 
бери, коваль коня куб, а жаба лапу наставля. 

СВЕРШАТЬ робити, докбнува-, здійсню-, завф- 
шу- /ви-/; 
—й(ся) = совершающий/ся/; 
СВЕРШЙТЬ У* сподіяти 0; с. что докона- що/ 
чого; 
СВЕРШАТЬСЯ діятись 0; 
СВЕРШИТЬСЯУ’ сподіятись 0, фР діятись [да 
-гітся воля Господня! дійся воля Божа!]; да -й- 
тся хай станеться. 

СВЕРШЕНИЕ ок чин, вйчин, докбнання, фР діло; 
СВЕРШЕНИЯ У діла; чьи с. діла чиїх рук [егб 
с. діла йогб р.]. 

СВЕРЯТЬ звіряти, зіставлй-, порівнюва-; 
—й що /м" хто/ звіря 0, звиклий ♦, от* зайнятий 
звіркою, звірник, и* = %; 
СВЕРЯТЬСЯ перевіряти 0; 
-йся/-ьій 1. звірюваний, порівню-, зіставлю-; -я 
2. проверяющий. 

СВЕТ світ/ик/, підсвіт /все-, (потойбічний) пб- 
за-/, міжсвітгя; тот с. кращий із світів, цфство 
тіней; с. немйл кому світ замакітрився /на сф- 
це камінь ліг/ кому; с. темнбет в глазах у кого 
світ закрутився кому; на чем с. стойт (лає) на 
всі заставші; слбвно на с. родйлся он світ розвй- 
днився йому; такого кого [н. злбдія] с. незнал! 
несосвітенний хто; части -та сторони світу; в 
-те далеко від родини /рідних місць/; ни за что 
на -те ні в світі; по (бблу) свету о" по світах. 

СВЕ'ГЙЛО: по неббсньїм -ам (ворожити) по 
збрях. 

СВЕТЙМОСТЬ р" світлонбсність. 
СВЕТЙТЬ світити, зорі-, розлива- /лгі-/, світло, о- 
світлю-, висвічу- /(кому) при-/, (- сонце) сяяти; 
—й що /м" хто/ світить 0, з-й ♦, р-й по*, при¬ 
значений лй- світло, світоч, (річ) світгільник, 
світило, пк світйльний, світосяй-; 

-ймьій світлонбсний, 0 + -йся. 
СВЕТЙТЬСЯ випромінювати /світло/ 0, (вночі) 
світи-, сяя-, (на виду /- думку!) прочитуватися; 
& розсвічува- /= починати світитися/; с. радос- 
тью випромінювати радість; 
-йся що світиться 0, пк світляний, світнйй, сві- 
тючий, світловий, світлонбсний, /- шкалуІ само- 
світ-, ок світгістий, світляс-, ск -світний [бледно 
-я тонкосвітний]; -я радостью опроміне- радіс¬ 
тю; -я след хвіст, світляний слід. 

СВЕТЛЙТЬ світліти, світліша-, ясні-, ясніша-; 
—й щораз світліший /ясні-/, вже мййже світлий, 
фР напівсвіт-, заясні-; 
ПРО*** розпромінитися 0, (на виду) розсупи-; 
-вший прояснілий, пресвітлі-, прояснений, (- 
обличчя) розпроміне-, розсупле-. 

СВЕТЛОСТЬ п° світліш,. 
СВЕТЛМЙ ок не тбмний, освітле-, (- воду) прозо¬ 
рий, чистий, /завтра! щаслйвий, радісний, /об¬ 
личчя! осяя-, нічим не затьмфе-, /душу/ шляхет-, 
/голову! розум-, (гість) вельмбж-, висбкий; 
СВЕТЛЕЙШИЙ уР пресвітлий /все-, сто-/, фР 
світлісінький. 

СВЕТЛЯК д. світляник; & світлячок. 
СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМЬІЙ світлостійкий, ці- 
лкбм непрозорий, сітлонекрізькгій. 

СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ (страхи) страхота; 
час пфед -ием передсудам хвилина /годи-/; с. 
началось! світ перевертається! 

СВЕТОПРОНИЦАЕМЬІЙ світлокрізькйй, сві- 
тлонестійкий, прозбрий. 

СВЕТОПИСНИЙ гРн світлописний. 
СВЕТОТЙНЬ п° сяйвотінь. 
СВЕТОФОР жґ СВІТЛО. 

СВЕТСКИЙ ок бонтбнний. 
СВЕТСКОСТЬ фР своє панство [проявлял с. 
виказував с. п.]. 

СВЙЧКА: ни Богу свбчка ни чфту кочерга ок 
ані до ради ані до звади. 

СВЕІІІИВАТЬ звіш/увати /під-/; 
—й що їм" хто/ ~ує б, звгіюшй ♦, зм-й звіси-, пк = 
%, © звішуючи; 
СВЙШИВАТЬСЯ обвисати 0, (вділ) спада-; 
-йся/-ьій звішуваний /під-/, майже звислий, на- 
півобвйс-; -я бфег д. звйсник; 
СВЕСИТЬСЯ обвйснути /з-, за-, на-/ б; 
-вший/ся/ 0; -я звислий /за-, на-, об-/, перехи¬ 
лений, спуще-, схйле-. 

СВИВАНИЕ звйванка. 
СВИВАТЬ: с. гнездб о" мостити гніздб; 

--Й = вьющий, пк = %; 
-йся/-ьш вгітий, звйваний /спо-/, плете-, сука-, 
скручува-; 
СВИТЬ: с. гнездб опгіздйтися, окубли- /за-/, 
змостйти гніздб; 
-вший г. огніжджений, окубле-, 0; 
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СВЙТЬСЯ: с. в клуббк (- темінь) склубочіти; 
-вшийся в к. склубочїлий. 

СВИДАНИЕ г. схбдини, (під місяцем) м" місячні 
купблі. 

СВИДЕТЕЛЬ: Бог - мой с. Бог мені свідок; 
бьіть -лем бути за свідка. 

СВИДЕТЕЛЬСКИЙ (- кімнату) для свідків; -не 
показання цд свідчення. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО (акт) ок квиток, лист; залб- 
говое с. заставшій лист; по -ву кого як свід¬ 
чить хто. 

СВИДЕТЕ ЛЬСТВОВАТЬ свідчити, засвідчува-, 
(- що) говори-, промовля-, вказува- на; с. о чем 
Ф? дйха- чим [здесь все -ует о прбшлом тут все 
-ає минулим]; с. /собачью/ преданность кому 
їсти очима кого /начальство/; 
--Й що їм" хто/ свідчить 0, р-й ♦, з-й бути свід¬ 
ченням, зг-й /гіо/4, свідок, (що) свідчення, п" сві- 
дбцький, Ф? де засвідчено [акт, -й о сделке акт, 
де з. угбду]; -й о чем свідчення чого; -й своє у- 
важение р-й засвідчити свою пошану; 
О»»» о" зробити огляд; 0; 
-вший 0; 
ПОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ жґ тк пф не ді¬ 
ти збреха- [он мбжет п. гі° він не дасть з.]. 

СВИНАРНИК о" свиніінець. 
СВИНЕЦ бливо; руки /ноги/ как -бм налйтьі 
руки /ноги/ як колбди. 

СВИНОЙ: (со) свиньім рьілом в калашньїй 
ряд /із/ свинячим сурлом у /в/ бублейний ряд. 

СВИНООБРАЗНЬІЙ, ПОДОБНЬІЙ на взір 
свині, як свиня, © свинуватий. 

СВИНТУС о" свйнтух. 
СВИНЦОВЬШ олив’гіний. 
СВЙНЧИВАТЬ відґвгінчувати, скручу-; 

—й що /м" хто/ скручує 0, з-й /зг-й, зм-й/ скрутгі- 
ти, зайнятий відгвйнчуванням, пкрк скрутливий, 
скрутистий, скруткйй + %, © скручуючи; 
-йся/нмй відгвинчуваний, скручу-. 

СВИНЬЯ © свиняка, л. хрунь. 
СВИНЯЧИТЬ: не уставать с. висвинячуватися. 
СВИРЕЛЬ о" пищало, г. денцівка, п° сопіль; & пк 

*сопілчаний. 
СВИРЕПЕТЬ лютіти, звірі-, сатані-, дич/гів/і-; 
РАССВИРЕПЕТЬ окрозсатаніти, озвірі- 0; 
-вший розлкїчений, розлютілий, розсатані-, оз- 
вірі-, рйптом такий шбтий, /ідо ну/, (д. 

СВИРЕПСТВОВАТЬ лютувіти, скажені-, шалі-; 
—й що їм" хто/ лютує 0, скажений, шалб-, роз- 
люче-, звгіклий ♦, пк /звіро/лютий, оскажені¬ 
лий, розшапі-, яросливий. 

СВИСАТЬ звис/іти /об-, за-/, (- коси +) спада-; 
—й що ~й 0, © звисйючи + свешивающийся; 
СВИСНУТЬ: -йсший звислий /об-, на-, за-/, 0. 

СВИСТ ок пбсвист, (звуки свисту) висвисти, © 
свистун, пустобрех; безудержньїй с. свгіснява; 

свистьі свйснява. 
СВИСТА/Й/ТЬ сви/ста/ї/ти, висвгістув- /на-, по-, 
під-/, (сюрчком) сюрча-, (- кулі) брині-; 
—й що /м" хто/ -ще 0, звгіклий ♦, р-й за4, /свист/- 
ун, пх свистовйй, свистючий, З" СВИСТЯ-, рк сви- 
стальний, свистуватий; -щие звуки /мотбров/ 
свистібчі звуки; (п° свистовітри/; 
-йся н° свиставши, висвистува-, /на-, під-/; 
ПЕРЕСВИСТАТЬ пересвистіти; 
СВЙСТБГУТЬ (- кулю) цьвбхнути; 0. 

СВИСТОК о" сюрчок. 
СВИСТОПЛЯСКА хаос, розгардіяш, відьбмсь- 
кий шабаш, гоп із свгістом. 

СВЙТА г. бандбрія. 
СВИХНУТЬСЯ дк з’їхати з глузду, хибнутися 
рбзумом, покрути-, скрутй- (з глузду/, ж" шва¬ 
ркну-, (на чому) рк зббчи-; 
-вшийся ненормальний, круче-, (на чому) схгіб- 
лений, зацйкле-, зббче-, схйбнутий, звгіхну-, ж" 
шваркну-, і. зббченець, о. з вавкою в голові, 0. 

СВОБОДЕН: вход с. вхід вільний; вход с. всем 
кожному вільно захбдиги; 
СВОБОДНО (не тісно) свобідно, просторо, з. 
набслаб/і/, (тримати) безпргів’язно; 
СВОБОДНЬІЙ о" свобідний, неуярмле- 0, (ви¬ 
бір) непримусбвий; -ое время гулящий час. 

СВОБОДНОВРАЩАЮЩИЙСЯ вільнобіжний. 
СВОБОДНОНЕСУЩИЙ вільнозмонтбваний. 
СВОБОДОМЬІСЛЯІЦИЙ вільнодумець, пк ві¬ 
льнодумний. 

СВОД (дія) зведення, (тарифів) збірник, (сигна¬ 
лів) збірка, реєстр, (законів) кодекс, (печі) підне¬ 
біння; с. гражданских закбнов цивільний кбдекс. 

СВОДЙТЬ звбдити, (люд) збира- /докупи/, (до мі¬ 
німуму) скорбчува-, (- корчі) кбрчи-, судбми-; с. 
в могйлу ♦ зі світу, довбди- до моггіли; с. к мгі- 
иимуму мінімізува-; с. концьі с концами стя¬ 
га- кінці докупи, ♦ кінці; едва с. концьі с к. тя- 
гтгіся з останнього; с. на нет ♦ до нулі, (чиїсь 
плани) г. ударемнюва-; с. счета ек робгі- обра¬ 
хунок; с. счетьі с кем квитбтися з, ♦ порахунки 
з, мстйтися на кому /над ким/; не с. глаз с кого 
припадати очйма до; 
—й що їм" хто/ звбдить 0, звгіклий ♦, взявшись 
звести, н1 звідник, р" зводій, пк г. зводлйвий, т. 
зводб-, © с-и 4; еле -й концьі с конца'ми що 
тягнеться з останнього; -й к мйнимуму /к ну¬ 
дні/ з-й звестгі до мінімуму /на нуль/; -й на нет 
з-й звестгі на нівець; -й судорогой © с-и кбрчи-; 
-й с ума з-й звбстгі з розуму /скрутй- з глузду/; 
-й счетьі зайнятий порахунками, ± мстящий; 
СВЕСТЙ (друзів) звестгі докупи; с. к шутке о- 
бернУ- на жарт; с. концьі с концами кінці доку¬ 
пи пов’яза-; с. на вторую роль удругорядни-; 
с. на нет (зусилля) г. ударемни-; с. счйтьі с кем 
розквитатися з ким, о. забгіти осгікового кілка в 
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чию могйлу; с. с умі ок скрута- з глузду, обезг- 
лузди-; свелб (живіт) стяглб, підвело; не свел 
случай не довелося; судорога -ла напали корчі; 
СВОДЙТЬСЯ зводитися 0; с. к чему ок сходи¬ 
ти на що, обмежуватися на чім (> СВЕСТИСЬ/; 
с. к нулю сходити на нуль; с. к следующему 
сходи- на таке, зводитися до чого; с. на нет схо¬ 
ди- на нівець /на нуль/; -йло живбт ішлгі млбсті 
в животі; 
-йся/-ймьій звбджуваний, скорчу-, кбрчений, 
судбмле-, збира- докупи, звбджува- /пере-, ви-/, 
винищу-, скорбчу-, перебй-, обмежу-, гі° зведе¬ 
ний, пк звідний, перебивний, збір-; -ьій судоро- 
гой ізсудбмлюва-; -я к чему [н. изучению] об¬ 
межу- на чім [н. вивченні]; 
СВЕСТИСЬ: дело -ось к справа /діло/ обме¬ 
жилась на; 
-едший/ся/ 0; -я к чему звбдений до чого, об- 
меже- на чім', 
СВЕДЕННЬШ: с. судорогой покбрчений 0. 

СВОДНИЧАТЬ звідни/кувЯти; 
—й що /м" хто/ -кує, с-и ♦, зайнятий -цтвом, 
звідник, зводйтель, пк г. зводлйвий, фР -цький. 

СВОДНЬІЙ: с. брат зведенюк; -ая сестра зведе- 
шбчка. 

СВОЕ: с. возьмет кто свбго не подарує; с. на у- 
мЄ у кого своб думає хто. 

СВОЕВОЛЕЦ, СВОЕВОЛЬНИК самоправець. 
СВОЕВОЛИЕ > ПРОИЗВОЛ. 
СВОЕВОЛЬНИЧАТЬ > САМОВОЛЬНИЧАТЬ. 
СВОЕВОЛЬНЬШ о" самоправний. 
СВОЕВРЕМЕННО п° вчас; вполне с. на часі; 
СВОЕВРЕМЕННЬІЙ (захід) фР слушний. 

СВОЕКОРЬІСТННЙ о* грошолюбний. 
СВОЕНРАВНЬШ о' натзіристий. 
СВОЕОБРАЗНО (відтворити) на свій штаб; 
СВОЕОБРАЗНМЙ ок окреміший, (жанр) ав- 
тонбмний 0. 

СВОЕОБНЧНИК /-ИЦА/ своєумець /-умка/. 
СВОЙ: для -Єй пбльзьі /удовбльствия, обихбда 

+/, собі на кбристь /втіху, вжиток +/; -йми гла- 
зами на власні бчі; на -гіх на двойх ф. на бать¬ 
ківських, д. на 11-му нбмері /трамваю/; свой 
люди - сочтемся свої лк5ди - домбвимось. 

СВОЙСЬКИЙ (негордий) СВОЯЦЬКИЙ. 

СВбЙСТВЕННЬШ ок питбмий, притаманний. 
СВбЙСТВО: по -вам властивостями. 
СВбЛОЧЬ о" зануда, паскуда, погань, е’ зараза; 
СВОЛОЧИ паскуд/ник/и, падлюки, негідники. 

СВОРАЧИВАТЬ (з дороги) ок скручувати; 
—й 1. свертьівающий2, 2. що відверта 0, зм-й 
/з-й/ відвернути, пк = %, ск вернгі- [-Й гбрьі вер- 
нгігора], ± ворочающий; 
-йся/-ьій 1. свертьіваемьій + скручуваний, 2. 
відверта- /ви-/, зрушува-, зсува-; 
СВЕРНУТЬ: с. шею скрутити в’язи. 

СВОЯЧЕНИЦА свість. 
СВЬПСАТЬСЯ звикати/ся/, призвичаюватися; 

-йся що їм" хто/ звика 0, призвичаюваний, огб- 
вту-, зм-й звикнути, пк призвичайливий; 
СВЬІКНУТЬСЯ: с. с обстанбвкой обжйтися 0; 
свьікшийся звиклий, призвичаєний, огбвта-, б. 

СВЬІСОКА ок пбгордо. 
СВЬІШЕ: с. сорока /лет/ за сорок. 
СВЯЗКА о* бунт. 
СВЯЗНЬШ /- мову) зв’язаний, г. ядер-. 
СВЯЗЬШАТЬ зв’язувати /по-, ви-/, сполуча-, од¬ 
на-, в’яза-, (панчохи) спліта-; с. по рукам и по 
ногам паралізува-; с. руки кому в’яза-, пута- 
/скбвува-/ руки, позбавлЯ- свободи дій кого', 
—й/-ующий 1. що /мИ хто/ в’яже 0, звиклий ♦, 3-Й 

/поклика-/ зв’яза-, в’язій, © пов’язуючи, в’язав¬ 
ши, пк зв’язувальний, в’язЯль-, сполуч-, єдналь-, 
в’яжучий, ма в’яжу-, для зв’язування, рв зв’Я- 
зува-, ск -в’Яз [-й снопьі снопов’Яз], в’яжи- [-й 
овЄц в’яжйвівця], 2. зв’язківець, зв’язковий, д. 
лучник; -й с чем з-й пов’язати з; -й по рукам и 
по ногам = парализующий; -й руки що в’Яже 
руки; не -й ф' нев’язій; -щее веществб в’язій; 
СВЯЗАТЬ (два слова) стулити; 0; с. /себя/ по 
рукЯм и по ногЯм стринбжи- себб, зв’яза- себе 
з руками й ногами; 
СВЯЗЬІВАТЬСЯ лигатися 0; 
-йся/-ьій плетений, в’Яза-, зв’Язув- /по-, ви-/, по¬ 
єднуй сполучу-, злиту-; -я готовий зв’язатися; 
СВЯЗАТЬСЯ сконтактуватася 0; с кем тьі -а- 
лся? з ким ти злигЯвся?; 
СВЯЗАННЬШ: с. крбвньїм родствбм спокрів- 
лений; и все с зтим -ное (в кінці думки, як під¬ 
сумок) і що там тільки не є. 

СВЯЗЬ ок пов’Язання, пов’язь, уР сув’язь, (в’яз¬ 
ка) т. в’язь, фР контакти [поддерживать с. під¬ 
тримувати к.]; с. времен перегук віків; без -зи 
без жбдного зв’язку /складу/, © незбйтай доки¬ 
пи; в -зй с з бгляду на; в ітой -зй під цим огля¬ 
дом; вне всйкой -зи без жбдного зв’язку; со -я- 
ми © © скрізь має руку. 

СВЯТЙТЬ святгіти, (їжу) /ц/освЯчува-; 
—й що /мм хто/ святить 0, покликаний о4, с-и ♦, 
зайнятий свЯченням, святитель, пк = %; 
-йся свЯчений, /п/освЯчува-. 

СВЯТОЙ уР благопбсланий; -Яя -ьіх святЯя свя- 
тйх, святгіня святинь, фР свЯгощі. 

СВЯТОТАТСТВОВАТЬ блюзнйта; 
—й що Імн хто/ блюзнйть, звиклий ♦, блюзнір. 

СВЯТОША святбха; & свягбнничок. 
СВЯТЬІНЯ 1. храм, (святих) ц. санктуарій[ія], 

2. (проща) п. Мекка. 
СВЯЩЕННИК уР душпЯстир, Божий слуга, г. 
парох. 

СВЯЩЕННИЧЕСКИЙУ’ душпастирський. 
СВЯЩЕННОДІЙСТВ ИЕ урочйста відпрЯва 
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/служба, церемонія/. 
СВЯЩЕННОДЕЙСТВОВАТЬ чари діяти, ча¬ 
родія-, к" урочисто пріви- службу, (над чим) 
чаклуві-, Р ворожй-; 
—й що М хто/ діє чари 0, зайнятий священно¬ 
дійством, священнодій/ник/, »* святоббжний, 
священ-, Р святобожий, © с-и чародіяти. 

СВЯЩЕННОСЛУЖЙТЕЛЬ ок дупшастир. 
СВЯЩЕНСТВОВАТЬ пб попувати, г. душпасти- 
р/юва-; 
—й що їм. хто/ ~н5є +, покликаний д., священик, 
душпастир. 

СГ’ИБАТЬ згинати, гнути; 
—й = гнущий + для згину /згиніння/, згинач, пк 
згинальний, ск -згйнний [-й листь! листозгинн- 
ий], © с-и ♦; -й в дугу з-й зігну- в дугу /у три по¬ 
гибелі, г. в баріній ріг/; 
СГИБАТЬСЯ гнутися 0; с. в перегйб згина¬ 
тися /пере-/ у три поггібелі; 
-йся/-ьій гнутий, згйнис-, гнучкйй, зігнінний; -я 
кольцбм перед кем = заискивающий; не -я 
человек людйна-скіля; 
СОГНУТЬСЯ (у три дуги) скорчитися; согну- 
вшись навзгйнці, пригинцем; не согнувшись 
(стоявши навколішки) стбвпчиком; 
-вший/ся/ 0; -я зігнутий, схйлений, (в дугу) 
скруче-. 

СГЛАЖИВАТЬ загладжувати, вирівню- [с. нер- 
овности вирівню- /стирати/ нерівності]; с. ра- 
зличия уодностійню-, уодноманітню-; 
—й що їм" хто/ вирівнює 0, звйкпий В., 3-Й стер-, 
вирівнювач, загліджу-, пк вирівнювальний + %, 
(фільтр) рівняль-; -й нербвности вирівнювач 
поверхні; -й проткворічия /осгрьіе угльі/ з-й 
загляди- суперечності /гострі кути/; 
—йся/-ьій згладжуваний /за-/, вирівнюв-, спір-. 

СГЛАЗ ок наврочення. 
СГЛАЗИТЬ д" зурочити, пристрі-; не с. бьі! нів¬ 
року!, фР Боже, не вменшай! 

СГНИВАТЬ згнивати, гнгі-, (натруху) трухляві-; 
--Й/-МЙ що згнива 0, згюіваний + гниющий; 
СГНИТЬ: -вший зогнйлий, струхлі- /по-/, 0. 

СГОВАРИВАТЬСЯ змовл/ятися /до-, у-/ спілку- 
ві-, порозуміва-; 
-йся с що їм" хто/ ~яється з 0, змовник, с-и ♦ з 
наставлений змови- з, захбпле- змовою з, ©; 
СГОВОРЙТЬСЯ дійти згоди, увійтгі в змбву, 
погодитися 0; 
-вшийся с о. вже у змові з, 0; -шиеся міжду 
соббй поспілкбвані; 

СГОВОР 0х умова, угбда, згода. 
СГОВОРЧИВЬІЙ ок злагідлйвий, утомний. 
СГОНЯТЬ зганяти /ви-, про-/, згони- /ви-, про-/; 

—й що їм" хто/ зганя 0, звйюшй ♦, з-й зігна-, пк 
згінчий; 
-йся/-ьій гнаний, гоне-, пх згінний; 

СОГНАТЬ: с. злость зігніти серце; 
НАСГОНЯТЬ позганяти, зігна- докипи 0. 

СГОРАТЬ згоряти /ви-/, спалюватися, горіти, (з 
цікавости) умира-, (щось робити) бажа- аж 
тремті-, (від сухіт) згаса-; с. от желания аж лу¬ 
ска- з бажання; с. от любопьїтства аж трусйти- 
ся з ціківости, хотіти зна- аж умліва-; с. от не¬ 
терпіння умира- з нетерплячки; -ал от н. кто 
нетерплячка жерла кого-, 
—й/чьій що згорй 0, пойнятий вогнем, палений, 
спалюва-, пх спалін-; -й напівзгорілий, г. горі- 
ючий, о. у вогні; -й от любопьітства готовий 
умірти з цікавости; -й от нетерпіння жіртий 
/палений/ нетерплячкою; -й от стьіда готовий 
умерти від сорому; 
СГОРЕТЬ пітй (з) дймом /полум’ям/ 0, взяти¬ 
ся попелом, (- чуття) відгоріти; с. дотла зго¬ 
ріти /вгі-/ на попіл /до цурки/; 
-вший згорілий /від-/, 0. 

СГРЕБАТЬ згрібати, громади-, згорта-, іребтй; 
—й що їм" хто/ гребі 0, покликаний згребти, зай¬ 
нятий гріблею, взявшись ♦, пх = % + гребущий; 
-йся/-ьій гребений, згреба-, згромаджува-, гро- 
мадже-, гбрне-, згбрта-. 

СГРУППИРбВЬЮАТЬ групувати; 
—й = группирующий. 

СГРУЖАТЬ/СЯ/ > ВЬІГРУЖАТЬ/СЯ). 
СГУЩАТЬ густйти, згущува- конденсува-; с. а- 
тмосфіру нагніті- атмосферу/духоту/, напруже¬ 
ність/, гі° роздмухува- кадило; с. краски переда¬ 
ви- куті міду, г. переяскравлю-; 
—й що їм" хто/ згущує 0, згущувач, з-й к., взяв¬ 
шись /покликаний, зм-й/ згусти-, пк = %; -й кра¬ 
ски схильний перебільшувати; 
СГУЩАТЬСЯ згусіти, густі-; атмосфіра -йе- 
тся збиріються хміри; 
-йся/-ьій згущуваній, фР = -вшийся; 
СГУСІ'МТЬСЯ: -вшийся згуслий /на-, за-/, 
загусті-, б. 

СДАБРИВАТЬ присмач/увати /за-/, приміщу-, 
присмакову-, дода- смаку/красі/, (ґрунт) угнбю-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, звйкяий ♦, р-й ~гі-, ~увач 
/за-/, пкрк засмічливий /при-/, угнійли- + %; 
-йся/-мй присмічуваний /за-/, приміщу-, під- 
дббрю-, угнбю-. 

СДАВАТЬ здавіти, (в оренду) /від-/, (по недузі) 
підупаді- /на здоров'ї/, (іспит, зброю) складі-; 
с. в арінду /внаем, вяаймьі/ винаймі- Ідкг. вгі- 
найми-/; здоровье сдалб здоров’я підупіло; 
—й що їм" хто/ здає 0, звислий /с-и/ ♦, зг-й зді-, 
здавіць, здавіч, здавальник, пк здавальний + %; 
-й в арінду вйнайміч, г. вйкаємник; -й орУ- 
жие зг-й скліс- збрбю; 
СДАТЬ (взад І-©) поточите”, /мороз/ пересіс-; 
-вший/ся/ б; 
СДАВАТЬСЯ (кому /в полеміці!) схиляти чоло 
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перед ким; не е. (у сварці) не вступатися; сда- 
ется внаем пб до вгінайму; 
-йся/-ьій здаваний /від-, під-/, склада-; -я в 
аренду здаваний в оренду /посесію/, вйнайма-; 
-я на міілость победйтеля зг-й капітулювати. 

СДАВЛИВАТЬ стискати, здушува-, згнічу-; 
—й що їм" хто/ стискй 0, звгіюшй /с-и/ ♦, 3-Й стис¬ 
ну-, пк стиснгій + %, /бандаж/ гнітючий; 
-йся/-ьій стйсканий, здйвлюва-, здушу-, згнічу-; 
СДАВЛЕННЬІЙ (голос) притйшений, приглу- 
ше-, ослаблий 0. 

СДАИВАТЬ: -й що їм" хто/ здоює, с-и здбюва- 
ти, з-й здої-, пк доїльний, рк дбйчий + %; 
-йся/-ьій здоюваний, пк здійливий. 

СДАТОЧНЬІЙ ок здавецький. 
СДАЧА: с. внаем г. вгінаймлення, вгінаєм. 
СДВ АИВАТЬ двоїти, подвоювати /з-/; 

—й що /м" хто/ подвоює 0, звиклий ♦, з-й по4, 
пк = %; 
-йся/-мй двоєний, подвбюва- /з-/. 

СДВИГАТЬ зрушувати, зсува-, зближу-, (з місця 
/різкої) ще зрива-; 
—й що /м" хто/ зрушує 0, с-и ♦, поклгіканий зру- 
пш-, зрушував, пк = %; -й гбрьі вернйгора; 
-йся/-ьій (і/зсувакий, зрушу-, зближу-, зргі-, пк 
зсувний; 
СДВЙНУТЬ порушити 0; 
-вший 0; 
СДВЙНУТЬІЙ: -ьіе брбви напнуті брови; 0. 

СДЕЛКА ок контракт, торг, діло, операція, н1 ґе¬ 
шефт, шахер-мйхер, махінація, з4 інтерес [на 
ітой -ке на цьому -сі]; с. с сбвестью торг із со¬ 
вістю /сумлінням/; мнимая с. фіктгівна угода 
/контракт/; совершйть -лку добути торгу; 
СДЕЛОЧНЬІЙ ф? контрактовий; -ая запись 
зйпис про угоду /операцію/. 

СДЕЛЬНО ок від роббти. 
СДЕРГИВАТЬ зривати, здира-, стяга-; 

--й що /м" хто/ здира 0, звгіюшй ♦, з-й стягну-, 
пк = %, © с-и стяга-; 
-йся/-ьій стяганий, зрйва-, здгіра-; 
СДЕРНУТЬ рк стбргнути 0. 

СДЙРЖАННОСТЬ ок стрим, і повздержливість. 
СДЕРЖИВАТЬ стримувати /у-, за-, при-/, зде¬ 
ржу- /при-/, фР таму-, не да- вблі /ходу/, (звук) 
стишу-, (слово) трима-, (язик) держа- на припоні 
/кілбчку/; 
—й що /м" хто/ стримує 0, звгіюшй ♦, з-й стргі- 
ма-, зайнятий стргімуванням, стргімувач, пк та- 
мувальний, стргімчий, (чинник) гальмівнгій /для/ 
+ %; -й крик з-й стргіма- крик; -й себя © стргі- 
муючи себе; -й слово /клгітву +/, держкгій на 
язик, з-й дотргіма- слова /присяги +/; -й фактор 
чгінник стргіму, гальмівнгій ч.; -ее начало галь¬ 
мівна сгіла; 
ОДЕРЖАТЬ (гнів) ф. задавгіти 0; не с. слбва 

злама- слово; 
СДЕРЖИВАТЬСЯ стргімуватися 0; с., чтббьі 
не сказгіть кусати губи; 
-йся/-ьій стргімуваний /при-, у-/, здержу-, тамб-, 
притгішу- /с-/, гамб-, дотргіму-, додбржу-; -я 
звиклий ♦, п” стргімливий /у-/, здбржли- /г. по¬ 
вз-/; едвгі -ьій зціплозубий [е. -ЬІЙ гнев ЗЦІШІО- 
зуба лють]; 
СДЕРЖАННЬІЙ /-ННО/ г. повздержливий 
/-во/ 0. 

СДИРАТЬ здирати /об-, від-/, дер-, дра-, лупгі-; 
—й що /м" хто/ дере 0, звгіюшй ♦, з-й здбр-, зди¬ 
рач, здиральник, лупій, дерій, дерун, пкрк здгір- 
ливий + %, ск -дер [-Й кбру кородер]; -й шкуру 
звгіюшй дфти шкуру, шкуродер; 
-йся/-ьій дертий, дрйний, здгіра- /об-/, лупле-, 
списува-; -я пк лупкгій. 

СДОБ/НОТЕЛЬІЙ, -тій п. ок глевтякуватий. 
ОДРУЖАТЬСЯ брататися, здружу/ва- /спів-/; 

-йся що їм" хто/ -ється 0, співбратаний, співд- 
ружув-, р-й подружгітися, пк співдружливий; 
ОДРУЖИТЬСЯ стати дружи-, подружгі-, по- 
товаришува-, заприятелю-, зайтгі у пргіязнь, поб¬ 
рататися; 
-вшийся здружений, збрата- /по-/, спргіязне-, 0. 

СДУВАТЬ здимати, зду/в-; с. пьіль с них не зна-, 
де й посади- /здува- порохй з/ їх; 
—й що їм" хто/ ~ва 0, звгіюшй з., р-й зду-, пк = %; 
-йся/-ьій здуваний, звіюв-, спгісув-, здгір-, цупле-; 
СДУТЬ здути /зідму, зідмеш/; сдзіет ир" зідме; 
слбвно ветром -уло ок як мітлбю замелб; 
-вший 0. 

СДЬІХАТЬ здихати, дохну-, конй-; 
—й що здиха 0, покинутий ♦, приречений ско- 
на-, пк напівдбхлий /-мбртвий/; 
СДОХНУТЬ опрягтгіся, відкинути хвіст /нбг- 
и/, вріза- /да-/ дуба, ґгіґну-; 
-бхший здбхлий, 0. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ: по -ти за собівартість. 
СЕБЙЇ про с. о" пбдумки, до себе, (тихо) пошеп¬ 
ки; бьіть вне с. самбго себе не тямити, д" зне- 
тямитися; вне с. знетямлено. 

СЕГОДНЯІІІНИЙ о* сьогоденний. 
СЕДЕТЬ сгівіти, о. братися молокбм; 

—й що їм" хто/ сгівіє 0, щорйз сивіший, напівсгі- 
вий, вже майже сгі-, вже сивуватий, пк сивйвий, 
проси-, сивастий, шпакува-, гі° посгівіпий. 

СЕДИНА: с. в бброду, а бес в ребро сивина в 
бороду, а дідько в голову. 

СЕДЛАТЬ сідлйти, ок кульбйчити; 
--й що /л*" хто/ сідла б, звгіюшй ♦, з-й осідай-; 
-йся/-ьій сідланий, кульбаче-, пк підсідель-. 

СЕДОВЛАСЬІЙ ок сивоголбвий. 
СЕДЛООБРАЗНЬІЙ сідлуватий, на взір сідай, 
як сідлб. 

СЕЗАМ: С., открбйся! Сезйме, з’явгісь!. 
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СЕЗОН о" пора фоку/ 
СЕЙ: син} минуту /секунду/ в цю хвилину. 
СЕКВЕСТРОВАТЬ ю. секвеструвати, наклада- 
секвестр /обмеження/; 
—й що /м" хто/ секвеструє, секвестор, зг-й ♦, пк 
секвесторний, секвестрацій- + %, ©; 
-йся/-ьій секвестрований. 

СЕКРЙТ & секретик. 
СЕКРЕТАРЬ дР референт [с. по наУке наукбвий 
р.]; с. по приссе прес-секретар; бьіть -ем секре¬ 
тарювати. 

СЕКРЕТНИЧАТЬ секретничати, вдава- змовни¬ 
ка,^ кохатися в секретах, таємнйчи-, 1. тримати 
в секреті, 2. бави- /хова- з/ секретами, шушука-; 
—й що ІлР хто/ секретничає, охочий /звиклий/ ♦. 

СЕКРЕТНО ок конфіденційно, за закритими две- 
рйма, при закритих дверях; 
СЕКРЕТНИЙ (клуб) підпільний нелеґаль-. 

СЕКСУАЛЬНИЙ статевий, е° неплатонічний. 
СЕКУНДА: сню -ду в цю хвилгіну. 
СЕЛЕКЦИЯ у. добір. 
СЕЛЕНЬЕ: житель -нья селищанин. 
СЕЛИТЬ/СЯ/ -йС-йся/ > ПОСЕЛЯТЬ/СЯ/ 
СЕЛО: в с. на село; в -ле на селі; ни в городе 
Йван ни в -ле Селифан ні пава ні ґава, ні пан 
ані Йван; ни к -лу ни к городу 1. з доброго ди¬ 
ва, ні сіло ні пало, (з’явитися) як голий з маку, 
як Пилип з конопбяь, 2. ні в тин ні в ворота, ні 
в кут ні в двері, ні приший ні прилатай. 

СЕЛЬДЬ: как -дей в ббчке ніде курці клюнути 
/гблкою ткну-, гблки /пальця[ем]/ просуну-/. 

СЕМЕЙНЬІЙ: с. человбк сім’янин; по -ьім обс- 
тоя'тельствам чбрез сімейні причини /обстави-/. 

СЕМЕНЙТЬ дріботі/фти /ногами/ тупцю-, дрі- 
бцю-, видріббчувати; 
—й що /мн хто/ дрібцкіє 0, звиклий дрібцювати, 
р-й задріботі-, дріботун, © дрібщбючи; 
ЗАСЕМЕНЙГЬ задріботіти 0; 
ПРОСЕМЕНИТЬ продріботіти 0. 

СЕМЕНЙТЬСЯ б° сімен/йгися; 
-йся що ~йгься, з-й об», схйльний ♦, пк сім’янйст-. 

СЕМЕЧКИ: как с. (легко) як насіння лузати. 
СЕМИДЕСЯТШІЯТИМИЛЛИМЕТРОВЬШ на 

75 міліметрів. 
СЕМИМЕСТННЙ ок на сімох. 
СЕМИНАР: с, по изучбнию семінар для вйвче- 
ння. 

СЕМЬ: с. бед - один ответ чи пан, чи пропав - 
двічі не вмирати; с. верст до небес и все л&ом 
на горбді бузина, а в Києві дядько; с. кругбв 
ада сім кіл пбкла; у -ми ня'нек дитя без глаза 
сто баб - сто рад, а дитя без пупа, де багато го- 
сподгінь, там хата не метена. 

СЕМЬЮ: сім по; с. семь с. по сім; с. пять с. по 
п’ять; с. вбсемь, с. по вісім. 

СЕМЬ.Я & посімейство. 

СЕНОКбСІШЙ сіножатній. 
СЕНСАЦИОННЬІЙ фР неймовірний, гостроці- 
кавий. 

СЕНТИМЕНТАЛЬНИЧАТЬ розводити санти- 
мент/и; 
—й що їм" хто/ розводить с., звиклий ♦, зако¬ 
ханий у ~ах, спбвне- ~ів, пк сантименталь-. 

СЕНТЯБРЙТЬ потягати зимбю, осенгіти. 
СЕПАРЙРОВАТЬ сепар/увати, д* від»; 

—й що їм" хто/ ~ує, р-й від», зайнятий -увйнн- 
ям, (річ) ~атор, © -йторник, пк -аторний + %; 
-йся/-ьій сепарований. 

СЕРА: упінйя с. вушнйй віск. 
СЕРБ сербйн /-іінин/, ж' сербка /-гіня, -іянка/. 
СЕРВЙЗ & сервізик. 
СЕРВЙРОВАТЬ накрив/ати /здбби-/ стіл /стол- 

гі/, г. сервітува-, с° сервіру-; 
—й що /м“ хто/ ~а с. 0, зайнятий накриттям сто¬ 
ла /-блу/, покликаний ♦, пк ок сервірбвчий + %; 
-йся/-ьій сервбваний, накргіва- /здббле-/ стіл. 

СЕРВИРОВКА (дія) сервірування, п сервірбва-. 
СЕРВИС ок обслуга, (побутовий) пбслуги. 
СЕРДЕЧНИК т. ок стрижень, © ма серцевйк. 
СЕРДЕЧНОСТЕ о" задушевність. 
СЕРДЕЧНИЙ: -ая мука фР п’явка [п. самбтно- 
сти]; -ая сумка /серцева/ сорбчка. 

СЕРДЙТО ок спересердя; 
СЕРДИТИЙ (на себе) лихий. 

СЕРДЙТЬСЯ сердитися, гніва-, злбсти-; с. на 
кого мати серце на, г. бра- кому за зле; 
-йся що їм" хто/ сердиться, звйюшй ♦, розсер¬ 
джений, розгніва-, роззлбще-, пк сердитий; 
РАС»»» ок роззлбститися, (на кого) нагніва-; 
-вшийся розсерджений, розгніва- /на-/, роз¬ 
злбще-, раптом такйй сердитий, 0. 

СЕРДОБОЛЬНЬІЙ ок перейнятливий; -ая душі 
роздййбіда. 

СЕРДЦЕ (чого) центр, осердя, фР душа; с. на ла- 
дбни душа навстіж; с. замирает серце /в душі, 
на серці/ холбне; с. упало /оторвілбсь/ серце 
тьохнуло; с замиранием -ца із страхом Ббжим, 
© завмерши серцем; отлеглб от сердца відлйг- 
ло на сбрці; блйзко к -цу что лежить на серці; 
ад кромешньїй /кбшки скребут/ на с. під сер¬ 
цем нембв гадина в’ється /повилася/. 

СЕРДЦЕБИЕНИЕ о. перестук серця. 
СЕРДЦЕВЕД /-ВЕДКА/ серцевіда. 
СЕРДЦЕВЙДНЬІЙ, -ОБРАЗНИЙ серцюватий, 
на взір серця, як серце. 

СЕРДЦЕЩИПАТЕЛЬНЬІЙ б серцезворушний. 
СЕРЕБРЙСТО-БЕЛЬІЙ срібнобілий. 
СЕРЕБРЙСТЬІЙ (колір) ок морозуватий. 
СЕРЕБРЙТЬ сріблйти, покриві- /біпй-/ сріблом, 
висріблю-; 
—й що їм” хто/ сріблйгь, охбчий ♦, р-й вй», зай¬ 
нятий срібленням, срібляр, пк сріблйльний; 
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СЕРЕБРЙТЬСЯ срібліти, срібні-, вилйскува- 
сріблом, сріблитися; 
-йся сріблений, посріблюва-, із срібним поли¬ 
ском, срібно-сяйний, сріблястий; 
ЗА»»»: -вшийся засрібнілий, п° засріблений, 0. 

СЕРЕТЬ сіріти, сіріша-, сйві-, ^розвиднятися; 
—й що Сіріє 0, чимраз сірішій, огбрт/ув,)аний сі¬ 
рістю, засірілий, вже майже сірий, напівсірий; 
ПОСЕРЕТЬ посірі/іна)ти, засірі-, (- ©) о. осі- 
ромашитись; 
-вший що посірів, посірілий/за-/, осіромашений. 

СЕРЖ/АНТСКИЙ СОСТАВ, -АНТЬІ Є/г підс- 
таршйна. 

СЕРЖАНТСКИЙ г°/г. підстаршйнський. 
СЕРИЗНА ок сірява, п° сір. 
СЕРОВАТМЙ ок сірястий. 
СЕРОСТЬ ок сірява, сірятина, сіризна. 
СЙРЬІЙ п. сірошинбльний, (- життя) безвираз-; 

& сіренький. 
СЕРЬЕЗНЕТЬ; ПОСЕРЬЕЗНЕТЬ споважніти. 

-вший споважнілий, 0. 
СЕРЬЕЗНО <%Р не на жарт; 
СЕРЬЕЗНЬІЙ (не вітрогон) статечний 0. 

СЕРЬЕЗНОСТЬ: со всей -тью якнайсерйозні¬ 
ше, без жартів. 

СЕРЙТИНА ок затальщина, сіре по сірому. 
СЕССИЯ ок засідання. 
СЕСТРЙНСКИЙ ок сестрйчий, сестрінний. 
СЕСТЬ > САДИТЬСЯ. 
СЕТКА (на риб) нбрет. 
СЕТКООБРАЗНЬГЙ сіткуватий, на взір сітки. 
СЕТОВАНИЕ ок бідкання. 
СЕТОВАТЬ ремствувати, наріка-, приплакува-, 

(на що) бідкатися, жалі-, скаржи-; с. о ком бід¬ 
кувати за кіш; 
—й 1. що /ж" хто/ нарікй 0, звиклий ♦, схильний 
бідкатися, нарікайло, бідка-, пк ремстйвий, к" на- 
рікальний, 2. печалящийся; 
РАССЕТОВАТЬСЯ ок розвести плачі. 

СЕТЧАТЬЕЙ сітяний, (візерунок) картатий. 
СЕТЧАСТОКРЬІЛЬІЙ цд сіткокрйлий. 
СЕЧЕНИЕ /поперечнеє) с. перекрій; кбсарево 
с. кбсарів розтин; золотбе с. золотйй перетин. 

СЕЧЬ сікггі, руба-, (дрібно) локшгі-, подрібнюва-, 
(капусту) шатку-, © хворостгі-, (на дріб) крйя-; 
секущий що /ж" хто/ січе 0, покликаний ♦, © 
сікар, шматин, (річ) сікач, пк кресальний, роз- 
тинбль- + %, ж. січнгій, ф? для розтину [-ая 
плбскость площина для р.], ± пересекающий; 
секбмьій тятий, січений, руба-, подрібнюва-, 
шаткбва-, шмата-, края-; 
ЗАСЕЧЕННЬІЙ зашмаганий. 

СЕЧЬСЯ сіктйся, ок руба-, бгі-; 0; 
секущийся 1. що їм" хто/ б’ється 0, рубака, 2. 
(- волос) що січеться, схильний ♦, 3. секомьій. 

СЕЯТЬ сіягги, засіва- /по-/; с. раздбрьі /распри/ 

чинй- свари, колотй- /капамути-/ /вбду); 
—й що /ж" хто/ сіє 0, покликаний ♦, з-й за», зай¬ 
нятий сівбою, сіяч, сівач, засівальник, пк рк сі- 
вальний, ск -сійний [свеклосеющий бурякосій-]; 
-й недоверие сіяч недовіри, з-й посіяти -ру; 
-йся сіяний, засіваний; 
ПОСЕЯТЬ: что -ешь, то и пожнешь ок як дба¬ 
єш, так і маєш, як постелишся, так і вгіспишся; 
-вший 0. 

СЖИВАТЬ (з хати) виживати, викурю-, (зі світ- 
у) зганяти; 
—й що /ж" хто/ вижива 0, наставлений ♦, з метб- 
ю вйжи-, © виживаючи; -й со свбта © взявшис- 
я зігна- зі світу. 

СЖИГАТЬ спалювати, пашіти; 
—й що /ж" хто/ спалює 0, звйклий ♦, з-й /р-й/ спа¬ 
ли-, для спалення, зайнятий -ям, палій, опалюв¬ 
ач, пк = % + жгущий, © спалюючи; -й свой ко- 
раблй палій своїх кораблів; -й мостьі /за со- 
ббй) зм-й /ріше-/ спали- мости /за собою); 
-йся/-ьій палений, спалюва-, с* -пальний [це- 
ликбм -ьій ціл опальний]; 
СЖЕЧЬ пустити з димом /з вогнбм, з вітром/ 0. 

СЖИЖАТЬ зріджувати, скраплю-; 
—й що /ж" хто/ зріджує 0, 3-Й » /зріди-/, для зрі¬ 
дження, зайнятий -ям, зріджувач, скраплю-, пк 
рк зрідливий, © де зріджують + %; 
-йся/-ьій зріджуваний, скраплю-. 

СЖИМАТЬ стискати /за-/, згнічува-, зціплю-, у- 
щільню-, (в обіймах) здушу-; с. сбрдце гґ н° 
тиснути круг серця; 
—й що /ж" хто/ стиска 0, звиклий /с-и/ ♦, з-й /пок- 
лйка-, р-й/ стисну-, стискач, пк стисливий + %; 
-ее кольдб кільце-стискбч, ск стискай-кільцс; 
СЖАТЬ (зуби) зціпити; 0; 
♦♦♦СЯ ущільнюватися 0; сбрдце -бется /сжі- 
лось/ серце проймається /пройнялось/ хблодом; 
-йся/-мй стгіск/ув/аний /за-/, ущільню-, зціпл- 
ю-, здушу-, здавлю-, стулю-, пк стиснйй, стис¬ 
ливий; -я зіщулюваний, знічу-; 
СЖАТЬСЯ: с. в клубок скалитися; с. от хбло- 
да пройнятись хблодом; сбрдце -лось у кого 
здригнувся сбрцем хто; 
-вшийся в к. скулений, зіщуле- у клуббк. 

СЗЬШАТЬ скликати, юшка-, іззива-, збира-; 
—й що їм* хто/ склика 0, з-й ♦, ріше- склгіка-, 
кликун /-ач/, кличкб, скликанець, пк скликущ- 
ий, © с-и»; -й на бой кликун на бій, © склика¬ 
ючи на б.; 
-йся/-ьій клііканий, зва-, напрбшува-, збира-, пк 
скликан-. 

СИБАРИТ розкошелібб, з. розкішник. 
СИБАРЙТСТВОВАТЬ розкош/увати, раюва-; 

—й що /ж" хто/ ~ує 0, звиклий ♦, сибарит, роз- 
кошелюб. 

СИВЬІЙ п° сивобілий. 
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СИГАРООБРАЗНЬШ як сигіра, на взір сигари, 
р. сиґаруватий. 
СИГМОВЙДНЬІЙ сигмбїдний, сигмувітий. 
СИГНАЛ фР знак, оповістка, ев навід, указівка, 
донос; с. бедствия сщнал біди /небезпеки/, м° 
СОС; по -лу на знак. 

СИГНАЛИЗЙРОВАТЬ, СИГНАЛИТЬ сигналі¬ 
зувати, сщнал/и- /дк про-/, подава- знак/ц); 
—й що /м" хто/ ~ить 0, призначений ~ити, для 
-ізації, зайнятий -ією, -ізатор, © ~іст, гаслів- 
нгік, сигналь-, п" сигнальний, -ізацій-, гісловгій; 
-йся/-ьій сигналізбваний, сигнале-; 
ПРОСИГНАЛИЗИРОВАТЬ просигналити 0. 

СИДЕЛКА доглядачка /хворого/. 
СИДЕНИЕ (дія і місце) ок сгідження, (дія) сидяч- 
ка, сидня. 

СИДЕТЬ сидіти, (на троні) за4, уР возі, (вдома) 
не виходи- з хати, не рипатися, (довго) терти 
/протира-/ штани, (над чим) працюві-, (склавши 
руки) байдикува-, (у чому) таїтися; с. безвьіход- 
но /безвьіезд-/ ♦ грибом; с. в печенках ок в’їс¬ 
тися в печінки; с. как на игблках /угбльях/ ♦ 
(як) на ножах; с. міжду двух стульев /на двух 
с. / торгува- на два базари, жгі- на дві хати, ок їз¬ 
ди- на двох кбнях, двох маток /дві корови/ сса-; 
с. на плечах у кого наступі- на п’яти /хвіст/ ком- 
у, дгіха- в потилицю; с. сиднем /сьічбм/ ♦ як 
сич у дуплі; -дит (одяг) лйчить, пасує; сидя (т- 
в/сидяч/к/и, навсидьки, сгідьма; 
—й уР восседающий що /м" хто/ сидйть 0, р-й ♦, 
зм-й віді, сидень, сидун, © сгідячи, п" сидячий, 
/каменем/ прикипілий, /в неволі/ затриманий, у- 
в’язне-, полбне-, /в душі/ закоріне-, затіє-, фР 
посадже- /за-, запротбре-, занесе-, затягне-/ ку¬ 
ди [-й на мели посаджений /заніс-/ на мілин}/]; 
-й в печенках осточортілий; -й гвоздем в го¬ 
лові неначе цвяшок в серце вбитий; -й между 
двух стульев звйклий торгувати на два базари; 
-й над раббтой о ком зайнятий працею про ко¬ 
го; -й на кбрточках сівши навпбчіпки; -й на че¬ 
моданах готбвий у дорогу; -й на шіе у кого 
звиклий ♦ на чиїй шиї, утриманець чий; -й сло- 
жа руки звйклий /р-й/ байдикува-. 

СИДЕТЬСЯ: не -ится на місте кому непоси¬ 
дющий хто; 
НАСИДЕТЬСЯ попосидіти; 
-вшийся 0. 

СИЗОСТЬ ок сизина. 
СЙЛА ок силеча; с. солому лбмит гі° чия сйла, 
тогб й правда; по сйлам по сгілі, до снаггі, під 
силу; по чьим -ам як на чию сйлу; не по -ам 
кому не до снагй, над чиї сили; в -ле (указ) 
чинний; бьіть в -ле (- указ) мати сйлу, бу- чгін- 
ним; под -лу = по силам; в -лу сйлою, на під¬ 
ставі [в -лу закбна на п. закону]; /не/ под -лу 
кому /не/ по сгілі, заважко, несгіла; во всю /в 

пблную/-лу напбвну/всю/ сйлу, повносгіло; 
СЙЛЬІ фР змбга /спро-/, снага [нет сил нема 
змоги /спро-, снаггі/]; & всесгіла; бьіть в силах 
могтгі, мі- сйлу, здужа-, б}/- гбдним /спромбж-/, 
мі- спромбгу; своими -ами самотужки; ббщи- 
ми -ами гуртом, спільно; не в -ах не в сгілі, не- 
здітен, неспромбж-; нет сил фР стає несгіла; ні 
бьіло сил гбді було; гізо всех сил на всю сйлу; 

СИЛИТЬСЯ намагатися, старі-, напині-, напру- 
жува-, п’яс-, пну-, сіла-, ок пружи-, хотіти, волі-, 
мі- намір, силкуватися; 
-йся що /м“ хто/ пнеться 0, з німіром, з дум¬ 
кою, © намагіючись; 
-вшийся $. 

СИЛОВОЙ: -ьіе методи фР силові зісоби. 
СИЛОМ о. як барані на заріз. 
СИЛУЗУГ ок зірис, ббрис, г. сипьвет/фа 
СИЛЬНЕТЬ дужчати, міцні- /-ніша-/; 

—й що /мн хто/ дужчає 0, чимріз дужчий /силь¬ 
ніший, міцні-/. 

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЙ цуже сгільний /е- 
фектгів-/, надефектгів-, б. драстгіч-, фР шале-, рв 
шаленої дії, (- отруту) убгівчий, смертельний. 

СИЛЬНО: в вьісшей степени с. несамовгіто, 
хіба-ж-так, аж-бн-як; & стосгільно; 
СИЛЬНЬІЙ п° снажнгій 0; -нее кбшки звіря 
нет кіт - усім звірам звір; -ьіе мира сегі воло¬ 
дарі світу сьбгб, можновлідці; 
сильнющий силенний. 

СИМВОЛ о1'знак. 
СИМВОЛИЗЙРОВАТЬ символіз/увіти; 

—й що /м" хто/ ~ує, поклгіканий ♦, сгімвол, п" си¬ 
мволічний, © -уючи; -й что © як сгімвол чого. 

СИМВОЛЙЧНЬІЙ ок зніковий, промовистий. 
СИММЕТРЙРОВАТЬ ф‘: -й пк симетрійний. 
СИМПАТИЗЙРОВАТЬ симпатизувати кому, ві- 
дчуві- /мі-/ симпітію /стівитися із -ією/до кого; 
—й що /м" хто/ симпатизує 0, сповнений симпі- 
тії, симпітик, пк прихильний, © симпатизуючи; 
-ьій пк симпатйчний. 

СИМПАТЙЧНЬШ: -ая личность симпатяга. 
ПРЕСИМПА ГИЧНЕЙШИЙ мгілий і пресим- 
пітичний. 

СИМПАТИЯ; СИМПАТИН фР уподббання. 
СИМПТОМ ок прояв, (недуги) вгіяв, бзніка, при¬ 
кмета. 

СИМУЛЙРОВАТЬ симул/ювіти, вдавіти кого, 
прикидітися ким; с. болізнь удавіте хвброго; 
—й що їм" хто/ ~ює 0, схйльний до ~яції, звйклий 
/готбвий, с-и/ ♦, ~янг, пклР -яторний, © ~юючи. 
СИНДИЦИРОВАТЬ синдик/увіти: 

—й що їм" хто/ ~ує, звйклий ♦, зійнятай -уві- 
нням, пк синдикувільний. 

СИНЕВАТМЙ ок синясгай. 
СИНЕТЬ: —й що сгініє, чимріз синіший, вже мі- 
й- сгіній, фР засгінілий, п" синястий, © синіючи; 
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ПОСИНЕТЬ: п. от хблода посіверіти 0. 
СЙНИЙ & густосиній. 
СИНИТЬ: -я'щее (вещество) синило. 
СИНТАКСИС складні, б3 синтакса. 
СИНТЕЗ о* взаємотвір. 
СИНТЕЗЙРОВАТЬ синтез/увати, роби- синтез 

/-езу/, (образ) узагальнюва-; 
—й що /м" хто/ ~уе 0, з-й ♦, для синтезу /-ези/, за¬ 
йнятий -ом/-ою/, синтетик, пк синтетйчний + %; 
-йся/-ьій синтезований, я* синтетйч-. 

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ синхроніз/увати; 
—й що /м“ хто/ ~ує, покликаний ♦, ~атор, и* ~а- 
ційний, -атор-, для ~ації, зайнятий -ією; 
-йся/-ьій синхронізований, пк синхрбн-. 

СИНХРОННИЙ фР одночасний. 
СИНЯК (під оком) ф. „баклажан”. 
СИПЕТЬ хрипіти; 

—й що /лР хто/ хрипить, пк = СИПЛЬІЙ. 
сйпльпй хрипкий, хрипливий, хрипуватий, 
хрипучий, захриплий, (голос) пропитий. 

СИРЕНА; СИРЕНЬІ: р‘ сирен сиренний [вой 
-би сирбнне виття, виття сирен]. 

СИРЕНЕВИЙ бузковий; становйться -ьім буз- 
ковіти, прибира- бузкового кольору; стать /спа¬ 
ляться/ -ьім побузкові-; 
стявший -ьім побузковілий. 

СИРОТЕТЬ ок самотніти, самотніша-; 
ОСИРОТЙТЬ о" осамотіти 0; 
-вший осамотілий, осироті-, 0. 

СИРОТКА (до 6-7років) сиротя. 
СИРОТСКИЙ: с. дом г. сиротинець, захорбнка. 
СИРОТСТВОВАТЬ сиротіти; 

—й сирота, осиротілий. 
СИСТЕМА: юридйческая с. ок правові поле. 
СИСТЕМАТИЗЙРОВАТЬ систематиз/увати, 
приводити /за-/ в систему; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, покликаний ♦, ~4тор, пк 
-аційний, для систематизації, зайнятий -іею; 
-йся/-ьій систематизбваний, пк систематгіч-. 

СИСТЕМАТЙЧЕСКИ фР раз-у-раз. 
СИСТЕМНО ок постійно, стало. 
СИТУАЦИЯ сган/бвище^, обставина, полбження; 
СИЮМИНУТНЬІЙ 1. під дією хвилини, недов¬ 
готривалий, короткочасний, 2. (- потребу) нега- 
Й-, /- жагу/ що аж пече; 3. /вигоду/ хвилевий. 

СИЙНИЕ (очей) блиск, п° сяяття, ясноірай, (по¬ 
лярне) ок спблохи. 

СИЯТЬ сяяти, (світлом) блища-, ясні-, (барвами) 
гра-, виїрава-, ф сія-, зорі-, (- очі) світитися, го¬ 
ріти, п° яснозбритись; лучйсто с. визбрювати; 
—й що сяє 0, опромінений /роз-/, осяя- /роз-/, пк 
сяйнгістий, блискучий, сяйливий, осяйний, п° 
осіян-, осбн(ч)е-, УҐ сяйнйй, /яскраво/ пйшно 
блискучий, стопромінний, сонцесяй- /світло-/, 
сонцеяс-, сонцеликий, променистий, ск -сяйний 
[-й серебрбм срібно сяйний], У” світозйр-; -щее 

лицб опромінене обличчя; 
ЗАСИЯТЬ (-усміх) заясніти 0; 
-вший ок розсяяний, 0; 
ПРО»»» ок розпромінитися /за-/, (усміхом) зап¬ 
роменіти; -вший розпромінений, г. розсяя-, 0. 

СКАБРЕЗНЬШ ок соромний. 
СКАЖЕМ в"“ скажімо, фР там [на день, с., йли 
два на день, там, чи два]. 

СКАЗ: вот и весь с. г. от тобі віз і перевіз. 
СКАЗАТЬ > КАЗАТЬ. 
СКАЗЙТЕЛЬ рк сказій. 
СКАЗКА: с. ложь, но в ней намек, дббрьім мо¬ 
лодцям урбк казка бреше, але цить! - хоч і 
бреше, зате вчить! 

СКАЗОЧНЬІЙ ф'р такйй, що й не сказати. 
СКАЗЬІВАТЬСЯ виявлятися, (на чім) відбива-, 
познача-, дава- взнакгі, (ким) об’явля-, обговори-; 
-йся 1. розповіданий /о-/, розказув-, 2. що від¬ 
бивається 0, з-й позначитися /окбшй-/; 
СКАЗАТЬСЯ (на кому) ок окбшйтися; с. боль- 
ньім об’яви- хворим; 
-вшийся 0. 

СКАКАТЬ скакати, вистрйбува- гопцюва-; 
-чущий що їм" хто/ скаче 0, р-й », скакун, (по)- 
стрибун, пк цапуватий [-ая похбдка -та хода], 
/тромбоз/ м" стрибучий, хаотичний, /- букви/ 
нерівний, кривий, ск скачй- [скачйдуб], о. на 
(повному) скаку, © скачучи. 

СКАЛИТЬ (зуби) шкіри-, вишкіря-, скали-; с. зу¬ 
би шкіритися, вишкіря-, скали-; 
—й зуби, скалящийся що /м“ хто/ шкіриться б, 
звиклий »ся, р-й вйшкіри-, скализуб, скалозуб. 

СКАЛЬІВАТЬ відкбл/ювати /ви-, с-/, (лід) руба-; 
—й що /м“ хто/ ~ює 0, звиклий ♦, з-й ~б-, зай¬ 
нятий -юванням, ~ювач /с-, ви-/, пк т. = %; 
-йся/-ьій сколюваний /ви-, від-/, руба- /об-/. 

СКАЛЬИЙРОВАТЬ скальп/увати; 
—й що /м" хто/ ~Ує, з-й ♦, зайнятий -уванням, 
пк = %, © скальпуючи; 
-ьій скальпований. 

СКАМЕЕЧКА д. ослінець. 
СКАНДАЛ ок буча, (ганебна подія) осудовище; 
устрбить с. збити бучу; 
СКАНДАЛЬІ (в сім ’ї) колотнеча. 

СКАНДАЛИТЬ бешкет/увати, скандали-, коло- 
брбди-, галабурди-; 
—й що /м" хто/ ~Ує 0, звйюшй /с-и/ ♦, р-й по», 
скандаліст, бешкетник, галабурда, дебошгір, пк 
бешкетливий, скандалистий, ок дебошйрис-; 
Р»»»СЯ: -вшийся оскандалений 0. 

СКАНДЙРОВАТЬ сканд/увати; 
—й що /мИ хто/ ~ує, зг-й про», звиклий сканду- 
ва-, скандувальник, пк = %; 
-йся/-ьш скандований. 

СКАНЙРОВАТЬ скан/увати, зчйту-, ф. злйзу-; 
—й що /м“ хто/ ~Ує 0, зайнятий скануванням, 
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сканувальник, (річ) сканер, пк рк сканівнгій + %; 
-йся/-ьій сканований, зчйгу-, злйз- пк сканівнйй. 

СКАПЛИВАТЬ/СЯ) збирати (ся), назбирувати¬ 
ся), нагромаджувати (ся), накопйчувати(ся); 
—й 1. що !мг хто/ назбирує 0, звиклий ♦, захоп¬ 
лений накопиченням, призбирувач /на-/, нагро¬ 
маджу-, накопичу-, пк збирущий + %, 2. що 
скупчує, зайнятий скупченням, пк = %; 
-йся/чьій 1. збираний, склада-, збгіваний, при-з- 
бйру- /на-/, нагромаджу-, накопичу-, 2. скупну-; 
СКОПЙТЬСЯ > СКОПЛЯТЬСЯ. 

СКАПЬШАТЬ (по краплині) скрапувати. 
СКАРЕД, СКАРЕДНИК ок загнибіда. 
СКАРМЛИВАТЬ згодовувати; 

—й що їм" хто/ згодовує, звщший ♦, рішений 
згодува-, п" > —*• кормящий, © згодовуючи; 
-йся/-ьій згодовуваний; 
СКОРМЙТЬ вйгодувати 0. 

СКАТЕРТНЬІЙ ок ббрусний, г. обрусбвий. 
СКАТЕРТЬ ббрус, з. настільник; & скатерочка; 

-тью дорбга баба з вбза - кобилі легше, з Ббг- 
ом, Парасю! 

СКАТКА (шинель) скруток. 
-СКАТНЬШ -схйлий, -спадний [односкатньїй 

(дах) односхилий, односпадний; двускйтньїй 
двосхилий, двоспадний]. 

СКАТЬІВАТЬ (шинель) скручувати, згорта-, 
(повсть) збива-, валя-, (водою) облива-; с. в 
вал валкува-; и/ спису-; 
—й 1. що /ж" хто/ скручує 0, з-й згорнути, зайня¬ 
тий згортанням, згортач, згортбльник, пк згор- 
тальний + %, 2. що скбчує, покликаний скоти¬ 
ти, пк = %, © с-и скбчувати; 
СКАТЬІВАТЬСЯ 1. згортатися, збива- 0 [с. к 
чему збиватися на що], 2. скбчува-; 
-йся/-ьій 1. скручуваний, згбрта-, валя-, збива-, 
спйсува-, 2. скбчува-; 
СКАТЙТЬСЯ: с. с лестницьі скотгітися (клу¬ 
бком) зі сходів. 

СКАЧКООБРАЗНЬІЙ фР аритмічний, конвуль- 
сйв-, спазматйч-, стрибучий. 

СКАЧОК ок пбстриб; (вгору) вйскі[о]к, вгістриб; 
СКАЧКИ (через щось) перескоки. 

СКАШИВАТЬ викбшувати, коси-, (кулею) стин- 
а-, (рот) криви-, викривля-; 
—й 1. що /ж" хто/ кбсить 0, з-й к., поклйка- ско¬ 
си-, косар, пк - %; ± косящий, 2. що кривить, 
звгіюіий іфивйти, викривляч, «"крив/ущ/йй; 
-йся/-бій 1. кбшений, викбшува- /с-/, 2. крйвле-, 
скривлюваний /ви-/, пк скіснгій; 
СКОСЙТЬСЯ: -в ший (ся) 0; -я 1. скошений 0 
—> -йся/-ьій, 2. скособбче-, пк кривоббкий; 
СКОШЕННЬШ 2. т. скісний [с. паз с. паз]. 

СКВАЖИНА фР криниця [нефтяная с. нафтова 
к.]; замбчная с. ок отвір для ключа. 

СКВАШИВАТЬ квасити; 

—й що їм” хто/ квасить, звиклий ♦, з-й за4, за¬ 
йнятий квашенням, пк квасильний, квасячий; 
СКВАШИВАТЬСЯ кваснути, квасні- 0; 
-йся/-ьій квашений, сквбшува-, пк квасний; -я 
що квасніє 0; 
СКВАСИТЬСЯ сквасніти 0; 
-вшийся скваснілий, сквашений, 0. 

СКВЕРНО & кепськувато; 
СКВЙРНЬЕЙ ок паршивий 0. 

СКВЕРНОСЛОВ ок чбрний рот; бьіть -вом ма¬ 
ти ч. р. [он - с. він має ч. р.]. 

СКВЕРНОСЛОВИТЬ лихословити, матюкатися; 
—й що їм" хто/ лихословить, звиклий ♦, лихо- 
слбв, лайливець, чбрний рот, пк гидкйй на язйк. 

СКВОЗЙТЬ тяг(ну)тгі, протята-, продува-, проди- 
ма-, (- світло) просвічува-, и. прозира-; 
—й 1. що /ж" хто/ тягне 0, пк продувний, © про¬ 
тягаючи, 2. що прозира, пк помітний, досить 
виразний. 

СКВОЗЬ д. проз. 
СКЕЛЙТ кістяк. 
СКЕЛЕТООБРАЗНЬЕЙ, -ПОДОБНЬІЙ кістя- 
куватий, на взір кістяка, як кістяк. 

СКИДКА зг бпуст; со -ой (квиток) г. знгіжкбвий. 
СКЙДЬШАТЬ скидати, (згори) спуска-, /цінуІ ок 
знижува-, знижа-; 
—й що /ж" хто/ скидб 0, звщший ♦, покликаний 
скгіну-, скидач, скидайло, скидальник, пк = %; 
-йся/-ьій скиданий, знйжува-, пк скиднйй. 

СКЙПЕТР булаві 
СКИПИДАР Є терпентйн/а/. 
СКИРДА ок стгірта. 
СКИРДОВАТЬ скирт/увбти, ок стиртува-; 

--й що /ж" хто/ ~ує, зайнятий скиртуванням, 
скиртувальник, скиртоправ, вершйгора, пк= %; 
-йся/-ьій скиртований. 

СКИСАТЬ кгіснути, квасні-, скисб-; 
—й = сквашивающийся + залишений 4, у про¬ 
цесі скисання, підданий скисанню, пк напів- 
скгіслий, недокис-, майже скис-; 
СКИСНУТЬ г. сквасніти, п. ста- нерадісним 
[хлбпець скис]; слегка' с. прикйсну-; 
-йсший скислий, сквасні-, г. сквашений, пР при¬ 
кислий. 

СКИТ & ж‘ скитянка. 
СКИТАЛЕЦ ок гуляйнога + скитающийся. 
СКИТАЛЬЧЕСКИЙ ок обходйсвітній. 
СКИТАТЬСЯ блук/ати, ок вештатися, волоса-; 

-йся що /ж" хто/ ~б 0, звщший ♦, мацдрбваний, 
охочий до мандрів, блукач, блукалець, мандрів- 
нйк, обходйсвіт, іР перекотипбле, швендя, тяга- 
ка, волоцюга, ф. гулайнога, пк мандрівній, об- 
ходгісвітній, (кіт) жґ походющий; 
НА444СЯ поповештатися 0; так н. стільки сві¬ 
тів з’їздити; 
-вшийся 0. 
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СКЛАД ох комора, склеп; душевний с. з” мен¬ 
тальність. 

СКЛАДИРОВАТЬ складувати, примітці- у складі; 
—й що їм" хто/ складає, зайнятий складуванн¬ 
ям, складувальник, пх складувільний; 
-йся/-ьій складбваний. 

СКЛАДКА ок бганка. 
СКЛАДНОЙ: -ьіе листь! (у віяла) складини. 
СКЛАДЧИНА г. збірка. 
СКЛХДЧИШШЙ г. збіркбвий. 
СКЛАДЬЕВАНИЕ & складанйна. 
СКЛАДЬІВАТЬ склад/ати, (на що) класти, (речі) 
збира-; с. руки згорта- руки; 
—й що /м" хто/ ~а 0, звиклий ♦, поклщаний 
скласти, зайнятий складанням, складач, склада¬ 
льник, пк складальний, збиріль- + %; -й полно- 
мбчия = слагающий п.; 
СЛОЖИТЬ (пісню) ох скомпонувати 0; 
♦♦♦СЯ /- вдачу) формуватися, ох крисгалізува-; 
-йся/-ьій кладений, скпада-, збира-, стулюва-, 
згбрта-, додава-, створю- /у-/, формб-, устілю-, 
укладаний, пк складний, складчастий; 
СЛОЖЙТЬСЯ сформуватися./стати нормою) 
вироби-, г. вйплека-, /- події) сплестися, /- гадк- 
у) вироби- [-лось мнение -вся погляд]; с. у кого 
повес- кому; как -ится жизнь у кого як кому 
поведеться, як обфнеть- /повф-/ життя; может 
с. впечатліние мбжна подумати; 
-вший/ся/ 0; -й гблову /кости/ полеглий; -я 
усталений, складе-, стуле- виробле- [исторгіче- 
ски -вшийся історично виробле-] 0 —<• -ЬІЙ, пк 
сталий, фР сучасний [в сйлу -ихся обстоя'те- 
льств з бгляду на -ні обставини], © змужнілий. 

СКЛЕИВАТЬ/ й/ся/ > КЛЕИТЬ. 
СКЛЕП г. гробівець. 
СКЛЕПКА ст дужка. 
СКЛЕПЬШАТЬ скліп/увати, клепі-; 

—й що /мн хто/ ~ує, клепач /-пальник/, взявшися 
-пати, зайнятий -уванням, пх = %, ± клепающий; 
-йся/-ьій склепуваний. 

СКЛЙЗЛЬІЙ ох ослйзлий. 
СКЛОН: крутбй с. крутосхил; на -бне лет на за¬ 
ході років. 

СКЛОННОСТЬ (людська) ок жижа, (до чого) п° 
перевисання; с. к чему замилування чим, охо¬ 
та !ф. бацгіла/ до чого [с. уважіния к тгітулам 
о. /б./ повіти до титулів]. 

СКЛбННЬІЙ: бьіть -ьім к разговбрам ф'р даві- 
тися на мову. 

СКЛОНЯТЬ схил/іти /на-, при-, пере-/, хили-, 
(чоло) приладі- чим, (на свій бік) приверті-, (до 
роздумів) сприя- чому, (до чого) намовля- на що; 
с. к чему наверті- на що [с. к мьісли н. на дум¬ 
ку]; с. на что шговхі- на; 
—й що їм" хто/ -і 0, звгіюшй ♦, з-й схилй-, пк = 
%, © -яючи; -й колени © укпякіючи; -й на лю- 

ббвь що знаджує +, звібник; -й по всем паде- 
жім звгіклий повторювати на всі лада; 
СКЛОНЙТЬ: с. к чему намовити на що; 0; 
-йли /-йло/ схилено; 
СКЛОНЙТЬСЯ /на чий бік) приставіти; 0; с. к 
мьісли приставі- на думку; 
-йся/-ьій хилений, схйлюва- /на-/, приверта-, 
відмінюва-, (погляд) потуплю-, (на гріх) знідж- 
у-, звіблю-, (на всі лади) повтбрю-; -я готовий 
схилитися, (на чий бік) /вже/ зг-й пристіти, 
/вже/ мійже навфнений, пк схйльний, схгіл- 
истий, схгільчивий; -я к мьісли готбвий прис- 
ті- на думку. 

СКЛОЧНИК ох кляузник, інтриґін. 
СКОБА ох клямра. 
СКОБЛЙЛЬНЬІЙ шкрябальний, скромадгі-. 
СКОБЛЙЛЬЩИК шкрябальник, скромадйль-. 
СКОБЛЙТЬ скреб/ти, скромади-, ок шкряба-; 

—й що їм” хто/ —е 0, звгіклий ♦, зійнятий шкряба¬ 
нням, і СКОБЛИЛЬЩИК, пк СКОБЛИЛЬНЬШ; 
-йся 1. шкрябаний, скромідже-, 2. бреющийся; 
ВЬІСКОБЛИТЬ /з нутра) ох вгіжолобити; 
ВЬІСКОБЛЕННЬІЙ /з нутра) вгіжолоблений. 

СКбВАННОСТЬ 2. ШТЙВНІСТЬ. 

СКбВАННЬІЙ г. штгівний. 
СКОВЬІВАТЬ сковувати, (морозом) стискі-, стин-; 

—й що !мн хто/ сковує 0, з-й ♦, покликаний скув- 
І-, скбвувач, пк скбвувальний + %, ± кующий; 
-йся/-ьій скбвуваний, стгіску-, стгінаний. 

СКОЛАЧИВАТЬ колотгіти, збиві-, (рій) гурту- 
ві-, (капітал) призбгірува-, збирі-, складі-; 
—й 1. що /м" хто/ збиві 0, охочий ♦, зг-й збгі-, 
зійнятий збивінням, збивіч, призбгіру-, збиві- 
йло, гуртівнгік, пк = %, 2. сплачивающий; 
-йся/-ьій 1. збгіваний, збгір-, призбгірув-, склід-, 
2. гуртова-. 

СКОЛЬ: с. ни велик /обширен +/ хай якгій ве- 
лгікий /просторий +/; с. ни обшгірньї егб зні- 
ния хай якгій він освічений. 

СКОЛЬЗЙТЬ кбвзати/ся/, пф ковзь; -льзгі поко¬ 
взом, пбсув-, ВОЛОК-, ЮЗ-. 
—й що їм" хто/ кбвза 0, кбвзаний, звгіршй ♦, пх 
ковзькгій, слизь-, порсь-, ковзучий, к" ковзнгій, 
/графікІ гнучкгій, змінний, /- тінь/ легкгій, /рух/ 
плівний, м’якгій; -й башмак т. ковзучий баш- 
мік; -й затвор в“ ковзкий замок; -й на крьіло' 
ае кбвзаний на крилб; -й по повфхности кбв¬ 
заний на /по/ пбвфхні; 
СКОЛЬЗНУТЬ шмигнути, гулькну- 0; с, гла- 
зіми /взглядом/ згіркну- очгіма. 

СКОЛЬЗКИЙ фР япбзний [діло -не] /- мило) по- 
рськгій; с. путь хгібна /слизькі, ялбзна/ стіжка, 
манівіць. 

СКОЛЬКО фР що [с. дал? що дав?], що то [а с. 
бьіло сліз а що то було сліз], з" що там [с. теж 
дінег? що там тих грбшей?]; с. видит /-дел/ 
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глаз куди сягає /-ало/ око; с. душе угбдно 
скільки душа забажає, ф. скільки влізе; с. же 
скільки то; с. ни делай роби не роби [с. ни 
пиши пиши не пиши]; с. ни на єсть хай скіль¬ 
ки, скільки не є; с. веревочка не вьется - ко- 
нец ей найдется до часу дзбінок воду носить;. 

СКОЛЬКО-НИБУДЬ: хоть с,-н. хоч трбхи. 
СКОМКИВАТЬ/—й = КОМКАТЬ/комкающий; 

-йся/-ьій м’ятий, бганий, жмака-, жужмле-. 
СКОМОРОШЕСКИЙ фР фіглярський. 
СКОМОРОШЕСТВОВАТЬ блазнювати, фіґля- 

р/у-; 
—й що Імн хто/ ~ує 0, звгіклий ф., фігляр, бла¬ 
зень, кумедник, ґ скоморох, пк фігляристий, 
фіглярський. 

СКОП: всем -ом гуртом. 
СКОПИДОМ загнибіда, жмикрут, скупердяй, б'° 
зберй-на-дім, ± скупящийся. 

СКОПИДОМСТВОВАТЬ скнарити, скнарувй-; 
—й що Імн хто/ скнарує 0, і. СКОПИДОМ, пк 
жмикрутистий, скупезний, + скупящийся. 
СКОПИЩЕ о* ройбвисько, (людей) здвиг. 
СКОПЛЕНИЕ (люду) стовпище, здвиг, ок стяг, 

(речей) завала; с. войск противника скупчен¬ 
ня ворожих військ. 

СКОБЛЯТЬСЯ збиратися /на-/, назбйрува- наг- 
ромаджува-, набива-, фР рої-, набігіти; 
-йся = скапливающийся; 
СКОПЙТЬСЯ: -вшийся призбираний/на-/, на- 
громадже-, накошіче-, скупне-, фк склуббче- 0. 

СКОРБЕТЬ тужйти, вдаватися в тугу, мати тяж¬ 
кий жйль, посипа- голову попелом; с. о ком бо¬ 
лі- /серцем) /уболіва-/ над ким\ 
—й що /мн хто/ тужить 0, засмучений, стуже-, по¬ 
йнятий тугою, у1 скбрбник /ж' -иця/, пк сумний, 
панахид-, скорбот-, тужливий, п° скорббтли-; 
/глубокбу -й убитий /при-/ гбрем. 

СКОРБЬ: безутішная с. невтишимий жаль. 
СКОРЛУПА & шкаралупка; в -пі (жити) у кб- 
коні. 

СКОРО о. як на крйлах; коль с. к. скоро; 
СКбРЬІЙ (- поміч) ок негайний; -ая пбмощь 
к. скора поміч; на -ую руку к. швидкбруч; 
СКОРЕЕ /-ЕЙ/ ок рідше [я с. дам, чем возьму 
я р. дам, ніж візьму]; как мбжно с. ок мерщій, 
одні нога тут, друга там; с. всегб ок десь півно 
/мабуть/, мббуть такгі, мабуть, що, б~° скоріше 
/швгід-/ за все; с. всегб, что ж" більше тбго, 
що; чем с„ тем лучше що швйдше, то краще. 

СКОРОПАЛЙТЕЛЬНО о* спрожбгу, прожогом; 
СКОРОПАЛЙГЕЛЬНЬІЙ ок зашвидкий, зана¬ 
дто швидкий. 

СКОРОПЙСНЬІЙ гГ скорописний. 
СКОРОПОДЬЕМНОСТЬ а" скорозлітність. 
СКОРОПОДЬЙМНЬІЙ ае скорозлітний. 
СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ ок скорогнгілий, схгі- 

льний до /під загрбзою/ гниття, скорий на гни¬ 
ття, дуже нестійкгій /нетривкий/. 

СКОРОРАСТУЩИЙ скорорбслий. 
СКОРОСТНОЙ ск бліц- [с. турнйр бліцтурнір]. 
СКОРОСШИВАТЕЛЬ к. зшивіч. 
СКОРОТЕЧНЬІЙ ок недовготривалий, (процес) 
птидкйй, швгідкісний, швидкобіж-, (бій) ко¬ 
роткотривалий; -ая чахбтка рк вогняні сухбти. 

СКОРОСГЕМЙР с" спідометр. 
СКОРОСТЕУМЕНЬШЙТЕЛЬ рк гамуйшвгід- 
кість, к" швидкостезменшувач^]. 

СКОРОСТЬ: приббрная с. швидкість від пргі- 
ладів; с. при ударе ш. удару; в -ти незабаром; с 
неимовірной -тью як вогонь по сухому, з кос¬ 
мічною швидкістю; со -тью завскбршки. 

СКОТЕНОК р. бидля. 
СКОТНЬІЙ: с. двор фР кошара. 
СКОТОМОГИЛЬНИК окбпище. 
СКОТОПОДОБНЬІЙ бидлуватий. 
С КРАДЬІВАТЬ скрадати, прихбвува-, роби- не¬ 
помітним, (звук) глуши-, приглушува-; 
—й що /м" хто/ скрада 0, звгіклий ♦, з-й прихо- 
ва-, скрадач, прихбвув-, приглушу-, затргіму- 
/с-/, © скрадаючи, пк скрадливий + %; 
-йся/-ьій скраданий, прихбвув-, приглушу-, пк 
скрадливий. 

СКРАШИВАТЬ личкувати чим, загорта- в папір¬ 
ці, (що прикре) осолбджува-, солодгі-, золотй-; 
—й що /л<" хто/ личкує 0, с-и ♦, з-й озолотгі-, 
схгіль- з., осолбджувач, ©личкуючи чим, п*=%; 
-йся/-ьій личкбваний, осолоджу-, золочений. 

СКРЕЖЕТАТЬ скрег/оті/а)ти; 
-Іщущий що /м" хто/ ~бче, скреготУн, скрегот- 
ій, пк скреготлгівий, скреготібчий, © с-и ♦. 

СКРЙПКА (паперів) г. спиначка. 
СКРЕПЛЙТЬ спинати, кріпгі-, скріп/люва- /під-, 
за-/, зміцню-, (підписом) ствірджу-, засвідчу-; 
—й що !мн хто/ ~лює 0, охбчий к., з-й скріпгі-, 
для ~лення, зайнятий -ям, зміцнювач, скріплю- 
/за-/, засвідчу-, пк /Укріпчий + %, рк спгінчий; -й 
пбдписью засвідчувач підписом; 
-йся/-ьій кріплений, закріплюва- /під-, с-/, змі¬ 
цню-, ствірджу-, засвідчу-, пк закріпнгій, закрі- 
пчий; 
СКРЕПЙТЬ зіпнути 0; -пя' сердце з болем сір- 
ця, згнітивпш серце /душу/, зціпив- зуби. 

СКРЕСТИ с/'щікребтгі, шкріб/а- (душу) ятргі-; с. 
на сірдце муля- серце; скребет на душі муль¬ 
ко на душі /серці/; 
-бущий що /м“ хто/ ~а 0, звгіклий ♦, шкрябо- 
тун, скромадгільник, шкряботій, пк скромадгіль- 
ний, /звук/ -отючий, -отлгівий, т. ~лгі- + %; 
СКРЕСТЙСЬ шкряботіти 0; 
-йся шкрябаний, скромадже- + Ипк > —► -бущий. 

СКРЕЩИВАТЬ схрещ/увати; с. мечгі братися 
на ножі /мечі/; 
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—й що їм" хто/ ~ує, мастак ♦, р-й схрести-, для 
~ення, зайнятий -ям, ~увач, пк = %; -й мечі 
/шпаги/ готовий схрести- мечі /взятися на ножі/; 
-ЙСЯ/-МЙ схрещуваний, пк перехрбс-; 
СКРЕСТЙТЬ схрестити 0; с. мечи /шпаги/ 
помірятися мечами. 

СКРИПЕТЬ рипати, (зубми) скрегота-, (на скри¬ 
пку) грі-, порйпува-; с. непреста'нно виргіплю-; 
—й що їм" хто/ ргіпа 0, (ск/рипучий, (ск/рип- 
лгівий, о. із скрипом, © рипаючи; -й как нема- 
занное колесо рипучий, як незмащене колесо; 
СКРИПНУТЬ рипонути 0; 
ПОСКРИПІТЬ: п. еще 4? попорипати [-пй 
мне ещШ попорипай мені!]; 
НАСКРИПЕТЬСЯ попоскрипіти, попорипати; 
РАССКРИПЕТЬСЯ розрипатися; 
-вшийся розрйпаний, раптом такгій рипучий 0. 

СКРИТГЙЧНЬІЙлТ скрипйчкий (від скрипиця/ 
СКРИПКА г скрипиця. 
СКРИПУЧИЙ (голос) неприємний; -ее дерево 
два віка стойт ок рипуче колесо довше ходить. 

СКРОМНИЧАТЬ вдавати скромника, багато не 
проси-, мало вимага-; 
—й що їм" хто/ вдай с. 0, схильний ♦, скромник, 
пк невибагливий, скро'мний, прбстий, без пре¬ 
тензій. 

СКРОМНИЙ о* невибагливий, без претенс[з]ій, 
4/ неголоснйй, (одяг) невгішука-, непоказний, 
прбстий, (розмір) невеликий, (обід) немудрий, 
(- витрати) незначний, (- життя) тихомир-; 
СКРОМНЕЙШИЙ (скрбмний-/скромнісщьк- 
ий, найскромніший, 

СКРУЧИВАТЬ крутйти, скручува- /за-/, (в бара¬ 
нячий ріг) гну-, (нитки) сука-, зсукува-; 
—й що /м“ хто/ скручує 0, звгікпий ♦, з-й скрут- 
гі-, для скручування, зайнятий -ям, скручуваль- 
ник, крутій, крутько, пкрк закрутливий /с-/ + %; 
-йся/-ьій кручений, скручува-, зсуку-, зви-; -я 
пк ок закрутнгій /-истий/, (- листя) завгількува-; 
СКРУТИТЬ: с. в бараний рог зігнути в дугу; 
СКРУТЙТЬСЯ (- листя) ок зажолобіти; 
-вший/ся,) 0; -я скручений, зсука-, звитий, за- 
жолобілий. 

СКРЬІВАТЬ крити (ся/ маскувати, хова-, прихб- 
ву- /за-/, не показу-, не виявляти, (гріхи) покри¬ 
ві-, (від кого, перед ким) таї-; с. недостатки лич- 
куві- хиби; не с. не таї- (гріха/ не с. отвращі- 
ния к кому б" сплюну- за ким; не -ія вочевидь; 
--й що їм" хто/ криє 0, звиклий ♦ся, з-й затаїти, 
с-и таї-, покривіч, затію-, прихбву-, пк потай- 
нйй, потайливий, нещирий + %, © кргіючи; -й 
своя чувства несхильний відкриві- душу; не -й 
відвертий, щирий, нездітний таїти; 
СКРЬШАТЬСЯ укривітися 0, (у)тікати [с. из 
селіт. з селі]; 
-йся/-ьій хбваний, прихбву- /за-, пере-/, маскб-, 

не покізу-, не виявлю-, покргі-, личко-, тієний, 
затіюва-, хорбне-, пк підкилгімний; -я зникбмий; 
-я из глаз мійже зниклий з очей, зникбмий (з 
о.); -я под именем замаскований /законспірб-/ 
під іменем; -аяся мишень зникбма меті; 
СКРЬІТЬСЯ укритися 0, (під водою) підтопи-; 
-вший(ся/ 0; -я из глаз знгікпий з очей. 

СКРЬІТНЬШ ок затійливий, потайкувітий /при-/. 
СКРЬІТО ох пбтайно, 4? під полбю, з-під поли; 
с. от кого за чиєю спиною; с. от глаз за кідром; 
СКРЬІТЬІЙ ок потайний, о. закідровий; с. для 
глаз горизбнтом заобрійний; с. /от глаз/ (епі¬ 
зод) закідровий; с. пеленбй врімени недозргі- 
мий; -ая кімера потайні кімера. 

СКРЮЧЕННЬІЙ ок закарлючистий. 
СКРЯЖНИЧАТЬ: —й = скупящийся. 
СКУДЕТЬ мізерн/іти, уббжі-, підупадіти /за-/; 

—й що їм" хто/ ~іє 0, щоріз бідніший /уббг(і//, 
напівзуббжілий, напівзмізерні-, підточуваний 
злиднями. 

СКУДНЬІЙ ок благий, благенький; недосгітній; 
(врожай) малій; 
СКУДНЕИШИЙ найбідніший 0, (благгій-^бла- 
гісінький 0. 

СКУЛА (судна) щокі. 
СКУЛИТЬ скиглити, скавулі-, скімли-, скавчі-, 
и. (скаржитися) о. розвбди- жалі; 
—й що їм" хто/ скиглить 0, розіскйглений, схй- 
ль- ♦, скиглій, скавло, плаксій, пк плаксгівий, ски¬ 
гли-, скімли-, п. ремстй-. 

СКУПАТЬ скупбв/увати, скупля-; 
—й що Ш' хто/ скупбвує, звиклий ♦, покликаний 
скупі-, зійнятий скупівлею, СКЗШНИК, з. зіку- 
пень, пк (с/купчий + %, © скуповуючи; 
-йся/-ьій скупбвуваний, пк скупній. 

СКУПИТЬСЯ скнарувати, скніри-, о. трястися 
над копійкою, (на що) бути скупім; не с. бу- 
щедрим [не -ілся на нохвальі був щедрий на 
хвальбу]; (яе) с. на что шкодуві- (не щади-/ 
чого; не с. на краски даві- вблю фантазії; 
-йся що /ж" хто/ скнарує 0, вічний трясун над 
копійкою, скніра, скупердяга /-йндя/, загнйбід- 
а, пк (скупйм-/скупій, скупий без міри, скнірис- 
тий, жмйкрути-, скупенький, ± жадничающий. 

СКУПКА рк скупівля. 
СКУПОЙ; СКУПЕЙШИЙ найскупіший, (ску- 
пій-/ ску пісінький. 

СКУПОЧНЬІЙ рв скупівлі [-ая ікция ікція с.]. 
СКУІІЩИК з. зікупень. 
СКУЧАТЬ нудитися, нудьгувіти, скучі- /скучя-І; 

—й що /лґ хто/ нудьгує 0, знуджений, мбре- /змб- 
рюва-/ нудьгбю, звщлий /зм-й/ ♦, пкг. скучній; 
ЗАСКУЧАТЬ ок скучити; 0; 
-вший знуджений, пойнятий нудьгбю, п" нудь- 
говітий, 0. 

СКУЧИВАТЬ спуп/чувати, купчи-, громіди-; 
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—й що М хто/ скупчує 0, схильний ♦, ріше- ску- 
пчи-, зайнятий -ченням, пк громадильний + %; 
♦♦♦СЯ купчитися, рої- 0; 
-йся/-ьій куплений, скупчува-, іромадже-, згро- 
маджува-, збгіра- докипи, пк роїстий; 
СКУЧЕННЬІЙ; не с. ок порідкий; 
СКУЧЕННО: не с. (сидіти) пбрідко. 

СКУЧНЬІЙ ок занудний, занудпивий, г. скучний. 
СЛАБ: с. здорбвьем кволий; 
СЛАБО фР ледве [с. греть л. гріти], 
СЛАБИЙ ок немічний, безсгілий, недужий, сла¬ 
бенький [с. ветербк с. вітер], ок хлялий, (голос 
+) тйхий, (вогонь) малий; с. человек слабак; 
СЛАБЕЙШИЙ найслабший, /слабюБ/слабісі- 
нький. 

СЛАБО- мало- [слаборазвитьш малорозвйнений 
/-утий/], тихо- [слабозатухающий тихогасний]. 

СЛАБЕТЬ і СЛАБНУТЬ слабнути, слабша-, о. 
втрача- на силі, (-мороз) перепадати/ся]; 
—й що /м“ хто/ слабне 0, напівослаблий, щораз 
/дедалі/ слабший, (мороз) перепадистий. 

СЛАБИНА 1. (тросу) провис, з. ослаб, бслаба 
[цепь со -бй ланцюг на бслабі], 2. (вада) слабке 
місце. 

СЛАБОДЕЙСТВУЮЩИЙ малоефективний, о. 
слабкбї дії. 

СЛАБОНЕРВНЬІЙ ок нервовий, дітклйвий. 
СЛАБОПРОНИКАЮЩИЙ (промінь) неглибй- 
нний, неглибокої дії. 

СЛАБОСИЛЬНИЙ ок нездолящий, малосиль¬ 
ний, і. слабак. 

СЛАБОСТЕ ок неміч, г. слабгізна, (вдачі) вада, 
фр примха. 

СЛАБОУМНЬШ о. слабйй на гблову. 
СЛАБОХАРАКТЕРНИЙ: с. человбк м’якушка. 
СЛАБЬІЙ > СЛАБ. 
СЛАВИТЬ: -ящнй = прославляющий. 
СЛАВИТЬСЯ: с. чем мати славу чого, бу- відбм- 
им як що/хто; с. изобйлием плйну- молокбм і 
мед-; 
-йся 1. сльївущий, 2. славлений, пк всеслбв-. 

СЛАВНО (відпочити) ф. знатно; 
СЛАВНИЙ (день) ф. знатний; & всеслав-, пре- 
слав-, достослав-. 

СЛАВОСЛОВИТЬ о. лити єлей; 
-ящнй = прославляющий. 

СЛАВЯНОФЙЛЬСТВОВАТЬ: —й що слов’яно- 
фільств/ує, схильний -уваги, слов’янофіл, пк 
слов’янофільський. 

СЛАГАЕМОЕ > СЛАГАТЬ. 
СЛАГАНИЕ ф. складанйна. 
СЛАГАТЬ складати, компонува-; с. с себя полно- 
мбчия /обя'занности/ ок зрікатися повноважень 
/обов’язків/; 
—й що /м" хто/ склада 0, звиклий ♦, готовий скла- 
с-, (річ) складник, пк складовйй, © складаючи. 

+ складьівающий; -й песни пісняр, творець пі¬ 
сень; -й полномбчия зг-й склас- повноваженн- 
я; -й с себя отвбтственность ріше- склас- з се¬ 
бе відповідальність; слагающая складова; сла- 
гающее складане, і. складник; 
-йся/-ьій = складьіваемьій; 
СЛАГАЕМОЕ м. доданок, (складова частина) 
складнйк, інгредієнт, компонент. 
СЛОЖЙТЬ > СКЛАДЬШАТЬ; 
СЛАГАТЬСЯ формуатися, виробля- 0; 
-йся > складьівающийся; 
СЛОЖИГЬСЯ > СКЛАДУВАТЬСЯ. 

СЛАДКИЙ (- життя) встблений квітами /рбжа-/, 
(- брехню) марципановий; & пресолбдкий; с. до 
опьянения смачнйй /приєм-/ до оп’яніння, ум¬ 
реш який солбдкий, © п’єш не нап’єшся; 
СЛАДЧАИШИЙ ок щонайсолбдший, солбд- 
кий-пресолбдкий, (солбдкий-^солоднісінькй. 

СЛАДКОЕЖКА ок ласощохлгісг, ж' ласійка. 
СЛАДКОРЕЧЙВЬШ солодкоустий, медоус-, ма- 
сномбвний, медоречйвий, /-речі) медб-, © соло- 
дкоголбсий, ок красномбвний, і. солодкомбвець. 

СЛАДОСТНО І-ВЬШіок медбво /-вий/. 
СЛАДОСТРАСТИЕ ласолюбство. 
СЛАДОСТРАСТНЬШ ласолюбний. 
СЛАЖЕННО фР в одйн гуж; 
СЛАЖЕННЬІЙ (- сім ’ю) збитий (в одйн гуж/. 

СЛАЙД г. прбзірка. 
СЛАМЬШАТЬ ок ломйга, лама-; 

--Й = ломающий; 
-йся/-ьій ламаний, лбмле-, зламува-, зломлю-; 
СЛОМЙТЬ ок ламнути, (морально) підломй-; 
-мй гблову ок стбрчголов, стрімголов, щодуху, 
прожбгом, на відчай-душі. 

СЛАНЕЦ лупець, лупак. 
СЛАНЦЕВЬШ лупцевий, лупакбвий. 
СЛАСТОЕЖКА, СЛАСТОЛЮБЕЦ ок ласо- 
щохлйст, фр ласій /ж' ласійка/. 

СЛАЩАВЬІЙ ок рахатдукумний /-овий/, медб-. 
СЛЕГКА (щеміти +) потихбньку. 
СЛЕДр. прбслідок, (чого) фР тінь; с. пропбл чей 
слід заковйз, © тільки кого й бачили; лбжнмй 
с. хйбний /облуд-, фіктйв-/ слід; нет и -да нема 
й знаку, фР і не пахне; по горйчим -ам ок сві¬ 
жим слідом; 
СЛЕДЬІ & слідоньки. 

СЛЕДЙТЬ стежити /пильнува-, попаса-/ кого, не 
спуска- очей з, вистежува- /про-/ когоіщоїчого, 
(за чим) стерегтй чого, (за процесом) спостері- 
га- що; с. взгля'дом пас- очйма; с. за соббй дба- 
цро свій вгігляд, гляді- себе, дивитися за соббю; 
—й що /м" хто/ стежить 0, зайнятий стеженням, 
призначений ♦, ріше- про^, спостерігач, слідоп¬ 
ит, рк стежій, пк слідчий, стежовйй, ± наблюда- 
ющий; -й за соббй звйюшй гляді- себб /дба- про 
свій вйгляд/; -й за ходом спостерігач хбду; -й- 
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щее управлбние керування назирком; 
ПОДСЛЕДЙТЬ пристежити /прислідгі-/ їх 0; 
-вший б. 

СЛЕДОВАНИЕ: путь -ия цд шлях; в пупі -ия в 
дорозі; пбезд дільнего -ия поїзд на далеку відс¬ 
тань /далекого сполучення/, 6 аж-бн-куди-пбїзд. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ ж. дізнай-правди; с. по осббо 
важньїм делам слідчий дуже складних справ. 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО бтже, о" значить, фР вихбд-. 
СЛЕДОВАТЬ іти, прямува-, йти нізирці, (за таїм) 
ходи- хвостом, в’язатися, іти /ступа-/ за ким, іти 
в чий слід, ітгі крок-у-крбк /слід-у-слід/, г. сліду- 
ва-, (кому) вступі-/ітгі/в чиї слідгі, (день-у-день) 
лину-, (з чого) висновуватися, бути наслідком, 
(правшу) бу- вірним; (одне за одним) в’язатися; 
с. чьим внушбниям іти за намовою кого; с. за 
кем рупій- /ходи- хвостбм/ за; с. по пятйм за 
кем ступа- слід-у-слід чий; с. примеру іти за 
пргікладом, і взорувйтися на; с. советам ітгі /ді- 
я-, робш-І як радять; с. чУвствам слуха- серця; 
-ует из чего ок можна вгіснови- з; как -ует 
(діяти) як належить /має бу-/, гарйзд, до пуття 
/ладу, діла/; бблее чем -ует більш ніж треба, за¬ 
надто; не -ует огорчаться чем /переживать 
что, сокрушаться над /возмуща-/ чем +/ не 
треба робгі- бідгі з чого; -ует отмбтить /добав-, 
признать/ ф. і те сказі-, та (ще) й те, ще й таке; 
-ует тгікже отметить + ф. та ще й те сказа-; 
/как/ следовало бьі (як) здалося /годгіло-, на¬ 
лежало, трбба/ б; -уя примеру йдучгі за пргік¬ 
ладом, г. взоруючись на; 
--й 1. що їм" хто/ йде /назирці/ 0, рішений ♦ н., 
звгіклий х. хвостбм, о. по /в/ дорбзі, в ходу, в 
русі, ск -йдучий [кругойдучий], пк рк ідучий, © 
йдучгі 0,2. що слідує 0, пк наступний, черговгій, 
/по/дальший, другий, з. чербжнгій, г. слідуючий, 
фР такгій, бсь що [купгі -щее: купгі таке /ось 
що/;], /- нащадків/ > будущий, гР далі [кто -й? 
хто д.?], ф. той [на -й год на т. рік], 6 на черзі, 
у хвості, (перелічуючи) такгій, бсь що > купи 
-щее, 3. що наслідує 0, схгільний наслідува-, 
послідовник, наслідувач, пк вір-, відда-, 4. що ви- 
хбдить з чого 0, виснбвува-, 5. сліду-; -й в ки- 
львйтере © йдучгі в кільватері; -й в Париж по 
дорбзі в Паргіж; -й побуждбнию сбвести вір- 
своїй сбвісті; -й примеру кого © наслідуючи 
кого /чий пргіклад/, г. взорУючись на; -й совб- 
там кого © викбнуючи чиї поріди; д! СЛЕДУ- 
ЮЩЕЕ; 
-ьій в'язаний, слідува-, виснбвува- (- здачу +) 
належ-; 
ВОСПОСЛЕДОВАТЬ фР не забаргітися [-ал 
приказ наказ не -гівся]; 
-вший б; 
ПОСЛЕДОВАТЬ (кому) пітй /вступгі-/ в чий 
слід, (за ким) пітгі, як бджбли за маткою, фР 

потягтися [-али арестьі потяглгіся арешти]; п. 
за чем (- подію) стгітися за; п. чьему совету пі¬ 
тгі за чиєю порадою; 
СЛЙДУЮЩЕЕ я' фР ось що [купгі с. купгі о. 
що], (ось) такі [ми увидели с. ми побачили т.; 
в -их чергах в -гіх рйсах]; діло в -ем діло тут 
таке /д. це таке/; к -ему (зводитись) ось до чбго. 

СЛЕДОМ (іти) назирці, назирком, о. як хвіст за 
лисгіцею, (на мить) д. нйтиком. 

СЛЕДСТВЕНііЬІЙ (зв’язок) фя/га наслідкбвий. 
СЛЕДСТВИЕ: по материгілам -ия з матеріалів 
слідства; нет -ия без причгіньї ф. без причгіни 
й чиряк не сяде. 

СЛЕДУЮЩИЙ > СЛЕДОВАТЬ: -й. 
СЛЕЖЕНИЕ стбження. 
СЛЕЗА: до слез (довести) ок до плачу; 
СЛЕЗЬІ п. мізерна кільлість /якість/, сльбзи 
[то сльбзи, а не кінб]; & слізонькгі. 

СЛЕЗАТЬ злізши /об-/, злізі- /об-/, (з коня) зсіді-; 
—й що /лґ хто/ злізить 0, звиклий ♦, насміле- 
ний злізти, © злізіючи, с-и злізши; 
СЛЕЗАТЬСЯ злізитися 0; & назлізитися. 

СЛЕЗЙТЬСЯ рк сльозіти, дк засльозіти; 
-йся що сльозгіть, засльбзений, спбвне- сліз, п" 
сльозівий, фР слізнгій, засльозілий; 
ПРО»»» г. прослезгігися, о. пустити сльозу; 0; 
-вшийся © пустгівши с., просльозілий /за-/, 0. 

СЛЕЗЛЙВЬГЙ ок тонкий на сльбзи. 
СЛЕЗНО ок сльозіми [с. просить просгіти с.]. 
СЛЕЗОТОЧЙТЬ: -ащий сльозоточгівий. 
СЛЕШІТЬ1 ндк сліпгіти, засліплюва-, (очі) різа-; 

-гіщий що сліпить 0, призначений ♦, з-й за», пк 
сліпучий, рк засліпущий. 

СЛЕПЛЯТЬ; СЛЕШІТЬ2 зліпгіти (нашвидку) зі¬ 
бгати; 
♦♦♦СЯ: -йся зліплюваний, м“ позліплювані; 
СЛЕШГГЬСЯ2: -вшийся злгіплий, 0. 

СЛЕПНУТЬ сліпнути, втрачі- зір; &дк 6а по»; 
—й що /м“ хто/ сліпне, напівосліплий, вже мій- 
осліплий /слішій, сліпець/, напівсліпгій, © сліп¬ 
нучи, с-и ♦, на гріні сліпотгі; 
ОСЛЕПНУТЬ: -пший осліплий, 0; -пшие по- 
сліплі. 

СЛЕПОЙ ок небачущий. 
СЛЕПОК фР копія. 
СЛЕТ зг здвиг. 
СЛЕТАТЬСЯ зліт/ітися, б летіти, як мухи на мед; 

-йся що ~ієгься, зм-й злетіти-, звгіклий /с-и/ ♦; 
СЛЕТЕТЬСЯ: -вшийся злетілий, б. 

СЛИВ о" злгівисько. 
СЛИВАНИЕ злиття. 
СЛИВАТЬ злив/іти /ви-, від-/; 

—й що /мн хто/ ~і 0, звгігаий ♦, р-й злгі-, для 
зливіння, зайнятий -ям, зливальник, пк = %; 
♦♦♦СЯ збігатися струмкіми 0; с. с чем гі° пере- 
виві-; 
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йся/-ьш ~аний /ви-, від-/, пк -ний; -я схйль- до 
злиття, пк -истий; -я с чем гі° перевиваний чим; 
СЛИТЬСЯ: с. воєдино с чем [н. з кіньми] по- 
зливЯ-; 

СЛИВКИ (суспільства) сметанка, (краща час¬ 
тина) з горіха зерня. 

СЛЙВОЧНЬІЙ: с. сьір г. сметанковий сир. 
СЛЙЗЬІВАТЬ злизувати /об-, ви-/; 

--й що /м" хто/ злизує, звиклий ♦, р-й злиза-, 
злйзувач, лизак, пк злгізчий + %, ± лижущий; 
-йся/-ьій злизуваний; 
СЛИЗАТЬ: как корбва язьікбм -ла ок як вод- 
бю змило. 

СЛИПАТЬСЯ злип/атися, (- очі) склеплЯ-; 
-йся що -ається 0, схйльний ♦, готовий скле¬ 
пи-, -люваний, склеплю-, пк -ливий, злипучий; 
СЛЙПНУТЬ-: -шийся злгіплий, зліплений, 0. 

СЛЙТНЬІЙ ок цілокупний, нерозділь- [-ая на¬ 
водка в"-не націлювання]. 

СЛЙТОК ок вйливок. 
СЛИЧАТЬ звіряти, порівнюва-, зіставля-; 

—й що їм" хто/ звіря 0, для порівняння, зайня¬ 
тий -ям, с-и п., рішений порівня-, п" = %; 
-йся/-ьій звірюваний, порівню-, зіставлю-. 

СЛШПКОМ аж так [с. мнбго аж так багато]; за- 
чем с. м. говорить нащо аж так б. говорити. 

СЛОВЕСНИЙ фР усний. 
СЛбВО слбво; & перво»; с. дорбже денег ♦ /дб- 
говір/ паче грошей; с. за -ом ♦ по -ву, ♦ до сло¬ 
ва; с. - серебро, молчаиие - зблото п° хто мо¬ 
вчить, той двох навчить; с. чести ж" шельма 
буду; не то с. (як коментар) не те ♦, хіба таке 
♦?; в пблном смьісле -ва що називається; ни 
слова ні пари з уст, ні слова, ні гу-гу; к -ву 
(сказЯть/ та й те сказати; говориі со слов о. за 
що купив, за те і продані; нет слов для ви¬ 
раження нема слів це описати; по -Ям кого, по 
чьгм -ам з чиїх слів, як каже хто, хто каже, 
що... [по ее -ам з її слів, як вона к., вона к., 
що...]; чтоб -Ям бьіло тесно, мьіслям - простб- 
рно щоб думкам булб вільно, словЯм - тісно; с 
зтими -Ями сеє кЯжучи, на цім слові; в несколь- 
ких -ах кількомЯ словами; при первьіх -Ях піс¬ 
ля перших слів; за -ом в кармЯн не лбзет шви¬ 
дшій /добре підкутий/ на язик; 
СЛОВОМ вш ну [вопрос о том, о сем, словом, 
ббо всем запит про те, про се, ну, про все]. 

СЛОВ ОБ Л УДЯЩИЙ словоблудний, і. словоб¬ 
луд. 

СЛОВОИЗВЕРЖЕНИЕ ок потоки слів. 
СЛОВОИЗЛИЯНИЕ злива слів, к" словолгівство' 
СЛОВООХОТЛИВЬІЙ о. охочий до балачок. 
СЛОВОПРЕНИЕ дебати. 
СЛОЕНЬІЙ шаруватий, перекладений; с. пирбг 
перекладанець. 

СЛОЖЕН: плбтно с. міцно збитий. 

СЛОЖЕНИЕ: крбпкого -ия міцно збйтий. 
СЛОЖНО /-НИЙ/о* непросто /-тий/; 
СЛОЖНЕЙШИЙ складнющий, /складний-,) 
складнісінький. 

СЛЙЖНОСТЬ: по -ти складністю, під бглядом 
склЯдности; в ббщей -ти в сумі; 
СЛбЖНОСТИ фР проблеми, труднощі, нега¬ 
разди [жйзненньїе с. життєві негаразди]. 

СЛОЙТЬСЯ шарувЯтися, к*листкувЯ-; 
—я що шарується 0, схйльний /з-й/ ♦, шарувЯ- 
тий, к* листкува-. 
СЛОЙ: тонким слбем (мазати масло) туманц¬ 
ем; плбтньїе слой атмосфбрьі густий шар ат¬ 
мосфери. 

СЛОМ ок перелам [на слом на перелам]. 
СЛОМИТЬ > СЛАМЬШАТЬ. 
СЛОНЯТЬСЯ тинЯтися, вешта-, огинЯ-, хилЯ-, 
швендяти, нгіпа-; 
-йся що /м" хто/ нгіпа 0, звиклий ♦, охочий 
швендя-, швендя, сновйга; ± валандающийся; 
НАСЛОНЯТЬСЯ поповбштатися, попошвен- 
дяти. 

СЛУЖАЩИЙ служЯка, службових, г. служЯщий. 
СЛУЖБА: с. путй колійна служба; р’ -бьі служ¬ 
бовий [долг -бьі с. обов’язок]; по -бе (товар¬ 
иш) на службі, г. від служби, фР службовий 
[преступлбние по -бе с. злбчин]. 

СЛУЖБИСТ ж. переплигнигбпченко. 
СЛУЖЕБНМЙ (час) ок урядовий, офіційний, 

(вхід) неофіцій-, спомагЯвчий, ф. чбрний. 
СЛУЖИТЬ прЯвити за що, служй- /слугувЯ-/ чим, 

(кому) скакЯ- під чию дудку, (віддаючи належн- 
е) відслужува-; с. чем ок засгупЯ- що [нож -нт 
вйлкой ніж -Я видельце]; с. на пбльзу іти на 
користь; с. опровержбнием спростбвува-; с. по¬ 
водом бу- причйною, спричинятися до; с. по- 
мбхой чему бу- на завЯді чого/чому; с. препят- 
ствием к чему ок перешкоджЯти, ставЯ- на завЯ¬ 
ді чому /в чім, до чого/', с. причйной чего при¬ 
зводи- до, спричинЯ- що, о. кувЯ- [н. щЯстя]; с. 
толчкбм для кого к чему спонукува- кого на 
що; с. би рад, прислуживаться тбшно служи¬ 
ти б міг, прислужувати - ні; 
--Й що /мн хто/ служить 0, готбвий ♦, з-й бу- чим, 
слугЯ, служЯка, служйтель, службовець, (в уря¬ 
ді) урядбв-, я* служйвий, службб-, /нащо/ приз- 
нЯчений на що, пР як [-й мброй як мірило], о. 
на службі, у рблі кого', исполнйтельнмй -й слу- 
жбйст; -й в качестве чего вживаний як що, з-й 
бу- чим-, -й двум господЯм слугЯ двох панів; -й 
для чего придЯт- /вжгіва-/ на; -й доказЯтельст- 
вом що служить за доказ; -й чьим интересам 
на службі чиїх інтересів; -й мамоне слугЯ мамо¬ 
ни; -й мерйлом як міргіло; -й на пользу ко¬ 
рисний для; -й на флбте на флотській службі; -й 
образцбм з-й бу- взірцем, як взірець; -й оруд- 
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ием у ролі знаряддя; -й под началом кого під- 
порядкбваний кому, -й по нбйму найма-, на¬ 
ймит; -й препятствием = препятствующий; -й 
причйной чего з-й спричгінитися до; -й програ¬ 
му поклика- служити прогресу; -й шйрмой у 
ролі ішірми, як ширма; 
-вший служЯлий, 0; 
НАСЛУЖИТЬСЯ попослужити; 
-вшийся 0; 
ПО»»»: п. чему сприяти, ста- в пригоді чому 
/на що, для чого/; п. во вред зашкбди-, піти на 
шкоду; п. поводом спричинитися, стати за при¬ 
чину /причйною/; п. препятствием ста- на пе¬ 
решкоді; п. приміром ста- за приклад; 
-вший 0. 

СЛУХ фР луна [чтббьі с. дошел щоб л. докоти¬ 
лась], вухо [согласно моєму -ху як на моє ву¬ 
хо]; по -ам чутка є, що..., якщо вірити чутці; и 
-ху нет (о ком) і чутка пропала /і слід запав/ /за 
ким); ни -ху ни духу ні слуху ні вістки; ви -ху 
ни хуху ні слуху ні духу; бьггь на -ху не схо¬ 
ди- з язиків, бу- на язиках. 

СЛУЧАЙ ф. придибенція, фР оказія [при -ае 
при -зії /нагоді/], шанс [упустгіть -ай проґави¬ 
ти ш.], (нещасливий) халепа; на (тот) с. у (тому) 
разі; удббньїй с. нагода, оказія; в -ае чего коли 
буде /як зай-/ що [в -ае необходймости к. б. /як 
з./потреба]; ви в кбем -ае! ок нізащо в світі!, під 
жбдним бглядом!; в другбм /5т-/ -ае гіншим 
/цим/ разом; в каждом -ае кбжного разу, за кб- 
жним разом; в лучшем -ае у кращому рЯзі, гі° 
хіба що [узнаю в л. с. по нбсу пізнаю х. щ. по 
нбсі]; в люббм -ае так чи так; при первом у- 
дббн- -ае першої ж нагбди; в противн- -ае и- 
накше, фР а так - [бели бьі я бьіл богат..., в п. 
с. - не вьійдет якби то я мав гроші..., а так - не 
б^де діла]; в противном -ае не а то не [в п. -ае 
не успею а то не встигну]; в такбм -ае раз так 
/таке/, раз таке діло, при такій годйні, окґ як 
тая то й так, (почавши мову) колії так, то, фР то 
[Бблен? В т. с. не едь Слабий? То не їдь], бгже 
[не являетея ли он, в т. с., царем? чи не є він, 
б., царем?], ок то хай уже [в. т. с. тут напишу 
то хай уже тут напишу]; в -ае надобности як 
до діла; в -ае чего раптом що, як до чого пргій- 
деться /припаде/, у разі що, якби що, аби що 
[аби що - будитиму всіх]; в -ае чего, то у разі 
що, то, а як що до чого, то; в том лйбо другбм 
-ае (чи) так чи так; нербдки -аи, когда часто 
був б, що; благодаря счастлйвому -аю (виж¬ 
ив) щастям; во всяком -ае як не є, а; во вся'- 
ком -ае не жґ вже ж не [во в. с. не хам вже ж 
не хам]; по -аю (купити) принагідно; по -аю 
чего з нагбди чого; по вбле -ая /Провидения/ 
випадок хотів /Провидіння -іпо), волею вйпад- 
ку /Провидіння,); от -ая к -аю ок колгі-не-колгі, 

принагідно, вряди-годи, оказіями; в иньіх /нб- 
котор-/ -ях чЯсом, подеколи; во всех -аях зав¬ 
жди, в усіх вгіпадках, за всіх оказій. 

СЛУЧАЙНО о. вблею вйпадку; 
СЛУЧАЙНЬІЙ ок принагідний, (знайомий) фР 
з вулиці. 

СЛУЧАЙНОСТЬ фР нагода; по счастлйвой -ти 
завдяки щасливій нагбді, вст як на щастя. 

СЛУЧАТЬ парувЯти, спарбвува-, спуска-; 
—й що /мн хто/ парУє 0, звйрий ♦, з-й с», зай¬ 
нятий паруванням, пк парувальний, злучнйй; 
-йся/-ьій парований, спарбву-, злучу-, //злучнйй. 

СЛУЧАТЬСЯ траплятися, ставЯ-, луча-, дія-, кб- 
Ї-, приключа-, бувати, ма- місце, (- морози) пе¬ 
репади-; -бетея в‘т дивись [и, -аетея, когб-ни- 
будь и пригласят і, д., кого й запрбсять]; 
-йся 1. що трапляється 0, /'часто/ подгібуваний 
/кбє-, поміче-/, пк випадкбвий, частий, система¬ 
тичний, 2. случаемьій; 
СЛУЧЙТЬСЯ уР сподіятися 0, фР зайтй [-лась 
ссбра -шлЯ сварка]; с. с кем ок протралитися 
кому; с. кстати нагодй-; -йтея неудбча о. чбр- 
ний кіт дорогу перебіжить; нбдо же такбму с.! 
це ж треба!; что -ось? жґ що такб?; что бм не 
-лось жґ хай що буде; -йсь 5то со мной якбй 
на мене; -йсь 5то с другим якбй на кбго гіншо- 
го, на йншого б це [-йсь 5то с д. - з/мер бьі на 
йншого б це - помер би]; 
-вшийся 0; -вшееся я' подія, пригбда. 

СЛУЧКА (тварин) ок спуск. 
СЛУїПАНИЕ (справи) ок рбзгляд, переслухання; 
к -ию (призначати) на /для/ слухання. 

СЛУШАТЬ слухати/ся/, (пильно) зазирати в рот, 
довгі- кбжне слбво, обертатися на слух, /розріз¬ 
няючи море звуків/ розслухати, (діло в суді) роз¬ 
гляди-, заслУхува-, (лекції) відвіду-; & (що) г. 
(чого) [сяуха- слів]; с. краєм Уха слуха- через 
верх, пуска- повз вуха; в одне вухо впуска-, у 
друге випуска-; с. разйня рот зазира- в рот, роз- 
вішува- вуха; -ай внимбтельно ок слухай сюдгі; 
ПОСЛУШАТЬ: -ай, ври, да знай же мбру 
брехать бреши, та не забріхуйсь; -ай-ка, вот 
-ай! слухай сюдгі; -айте! щось мбю казати; 
СПУШАТЬСЯ (кого) слух/ати/сь/, корйтися 
/підкорЯ-, підпорядкбвува-/ кому, (в суді) розг¬ 
ляди-; -лось слухано, розглЯда-; нбги не -ают- 
ся фР нбги йдуть як самі хочуть; 
—й що/д/ хто/ ~а 0, охочий ♦, з-й ви», зайнятий 
~анням, заслуханий, ~ач, ~ало, пк ~нЯний, -ов- 
гій, -альний; -й краєм уха © ~авши краєм вуха; 
-йся 1. слуханий, вислухува- /за-/, розглЯда-, 2. 
підпорядкбва-, пк слухнЯ-; 
НАСЛУШАТЬСЯ ок попослухати 0; 
-вшийся наслуханий, 0. 

СЛЬІТЬ слЯвитися як хто/що, мати слбву /мЯр- 
ку/, 6У- відбмим як хто; с. за кого з. ухбди- за; 



СЛЬГХАТЬ 486 СМЕСЬ 

сльївущий кем /за кого! що /м“ хто/ міє славу 
кого 0, відомий як хто, з маркою кого; 
ПРОСЛЬІТЬ: п. за кого (кем) мати марку ко¬ 
го, прославитися як хто; 
-вший кем відомий як хто, 0. 
СЛЬІХАТЬ чути, чуві-, ф*1 чутно; 
СЛЬІХАННЬІЙ: -ое ли дело? де Ви бачили 
/ти -ив/?, хто, коли чув?, де ж таке хто чував?; 
СЛЬІХАНО: где зто с.? ок де ти чув /Ви чу¬ 
ли/?, ти таке чув /Ви таке чули/?. 

СЛЬІШАТЬ чути, зачува- /у-/, фУ мі- вуха, (зву¬ 
ки) к" сприйма-, (од кого) дізнаватися, прочува- 
ти, 4? слуха- [и с. не хочу і с. не хочу]; не -ит 
кто вуха позакладало кому; 
—й що їм" хто/ чує 0, з-й по*, чуйкб, пк не глух¬ 
ий, ск почуй- [почуйбога]; не -й глухгій, нечуй, 
с* нечуй- рнечуйбатько]; 
ПРОСЛЬІШАТЬ, У СЛЬІШАТЬ ок вичуги 0; 
ПРОСЛЬІШАННЬІЙ ок вичутий 0; 
СЛЬІШАТЬСЯ бути чутим 0, к" сприйматися 
на слух; (- голос) лунати /слабо! учуватися /при-/; 
-йся чутий, учуваний /при-, про-/, (- нотки в 
голосі) наявний, присутній; 
-имьій чутий, чутний, сприйма-, (звук) вираз-; 
-вший наслуханий /поінформбва-/ про, 0; 
ПОСЛЬІШАТЬСЯ почутися /за-, у-, при-/ 0, 
загусти [-лось пение загулй співи]; -лось при¬ 
чулося; 
-вшийся вчутий, почутий, 0; 
УСЛЬЇШАННЬІЙ: бьіть -ьім (крізь що) прок- 
ричатися. 

СЛЮДА лосняк. 
СЛЮДЯНЙЙ лоснякбвий. 
СЛЮНКА з6 слгінця. 
СМАЗКА (масть) шмаровидло, шмарбвання, 

(дія) шмарбвання, шмарування. 
СМАЗЧИК з" шмаровбз, з. шмаруйвіз. 
СМАЗЬШАТЬ змащувати, масти-, о" смарува-; 

—й що /мн хто/ мастить 0, звиклий ♦, поклгіка- 
ний змасти-, для зміщення, зайнятий -ям, мас¬ 
тильник, пк мастильний, зміщувань- + %; 
-йся/-мй міщений, зміщува- /під-/, с[ш]марб-; 
СМАЗАТЬ (вдарити) шарнути, заціди- 0. 

СМАКОВАТЬ (чим) упив/йтися; 
—й що /м" хто/ -іється, звщший ♦, рішений 
ушлися, ± упивающийся. 

СМАТЬІВАТЬ 1. змотувати, 2. /роз-/; с. удочки 
забиратися /геть], врізіти пбли /й тікі-/, ж“/ф. 
нарізі-, рві- кігті; 
--Й 1. що /мн хто/ змбтує 0, звиклий ♦, з-й змо- 
ті-, для змотування, зійнятий -ям, змбтуваль- 
ник, пк = %; 2. усі “з” міняймо на “роз-”; -й 
Удочки зм-й /р-й/ забрітися 0; 
СМАТЬІВАТЬСЯ вимітатися [-айся! -ійся!]; 
-йся/-ьій змбтуваний /пере-, роз-/; -я=-й удочки; 
СМОТАТЬСЯ ок повіятись 0; -ійся! підскбч!, 

махни! 
СМАХИВАТЬ 1. зміх/увати /об-/, 2. скидатися; 

—й 1. що /лґ хто/ ~ує 0, звиклий ♦, з-й змахну-, пк 
= %, 2. що скидіється на кого, подібний до, 
схбжий на; 
-йся/-ьій 1. зміхуваний /об-/. 

СМАЧИВАТЬ: —й що /м" хто/ змбч/ує, з-й /пок- 
лгіка-/ ~йги, для ~ування, зійнятий -ям, пк = %; 
-йся/-ьш змочуваний /про-/. 

СМЕЖНИК з. поміжник. 
СМЕЖНЬІЙ з поміжний, о. межі-в-межу. 
СМЕКАЛИСТЬІЙ порідливий, уторбпний, мет¬ 
кій на рбзум /язгік/, б. доскбцький, допитіць-. 

СМЕКАТЬ; СМЕКНУТЬ ок збагнути, добрі-, 
розкумека-, розчбвпа-, узя- втямки, д. дотумка-, 
о. звбстгі кінці чому, ухопи- тропи, (важко ду¬ 
мавши) доглупатися; 
-вший 0. 

СМЕЛО (казати) ок без боюсь; 
СМЕЛЬШ ок звіжлгівий 0. 

СМЕЛОСТЬ: с. городі берет де відвіга там і 
щістя. 

СМЕЛЬЧАК ок завзятець. 
СМЕНЯТЬ міняти, пере*, за*, з*, змінюва-; 

—й що їм" хто/ міні 0, звізший- ♦, зг-й /поклйка-/, 
зміни-, змінник, заступ-, зміна /за-/ для кого, пк 
змінний + %, О для заміни кого, на зміну кому; 
-йся/-ьій змінюваний /за-, пере-/, усу-, пк змінн¬ 
ий /за-/; -я ± меняющийся, перемежающийся; 
бьістро -я калейдоскопічний, кінематографіч-; 
СМЕНЙТЬ: с. гнев на милость пересердити¬ 
ся; с. пластинку п. з’їхати на інші рійки. 

СМЕРКАТЬСЯ сутеніти, смеркі-, вечорі-; 
-йся огортаний сутінню /сутінком/, щоріз /дед¬ 
алі/темніший, напівсмерклий, вже мій- смерк-; 
СМЙРКНУТЬ/СЯ; о* спізніти 0. 

СМЕРТЕЛЬНИЙ (- втому) несвітський. 
СМЕРТНИЙ © ок хрещений; простій с. б пос- 
полгітий; -ая казнь кіра смерти. 

СМЕРТОНОСНИЙ о" смертяний, смертель-. 
СМЕРТОУБИЙСТВЕННЬШ к. вбивчий. 
СМЕРТОУБЙЙСТВО к. вбйвство. 
СМЕРТЬ нежитгя, ф? вмируще [как на с. як на 
в.]; граждінская с. політгічна смерть; на с. /ги¬ 
бель/ напропадиме; при -ти при скбні; бьіть 
пргі -ти на лідан дйхати, бу- на Ббжій дорбзі, 
прйс- на тонку; всем -я'м назлі усім смертім 
на збгітки, щоб пекло засмійлось, щоб чортів 
кблька взялі /смерті гірко стало/, ± иаперекор 
стихиям; прежде -ти не умрешь чорт не вхо¬ 
пить, свині не з'їсть. 

СМЕРЧ шУря-бУря; огненньш с. п° вогневиця, 
мн вогневгіці. 

СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ (дія) сумішотвбрення, 
п сумішотвір, о" творгісуміш. 

СМЕСЬ ок перемішка, п. вінегрет/а/, г. яринй, (рі- 
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дин) бовтанка; & мішан-, (вибухова) гримуча 
суміш. 

СМЕТА: перерасхбд по -те перевгітрата проти 
кошторису. 

СМЕТАТЬ змітати, мести; 
—й що їм" хто/ зміта, с-и ♦, з-й змести; -й с ли¬ 
па земля ріше- змести з лиця землі, пк = %; 
-йся/-мй метений, зміта-. 

СМЕТЬ сміти, ма- відвагу, насмілюватися, не бо- 
я-, зважува- /на-/, кИ брати на себе сміливість; 
—й що їм" хто/ сміє 0, пк сміливий, відважний, 
небоязкий, © мавши відвагу; 
ПОСМЕТЬ посміти 0; 
-вший 0. 

СМЕХ ок хихітня, с. регіт, регітня, фр глум [как 
на с. як на г.], посміх [как на с. як на п.]; с., а 
не что фР гі° теж мені що [с, а не устав т. м. 
статут]; смех! (І) ха!, ха-ха!, сміха!. 

СМЕХУН (без підстав) дурносміх. 
СМЕШЕНИЕ гР" змішання, переміша-, (суміш) 
перемішка /су-/. 

СМЕШИВАТЬ змішувати /пере-/, мішати, пере- 
плутува- /с-/, плутат-; с. Ббжий дар с яи'чниц- 
ей мішати грішне з праведним; с. несовмести- 
мьіе понятий тули- горбатого до стінки; 
—й що /мн хто/ змішує 0, схгільний ♦, з-й зміша-, 
для змішування, зайнятий -ям, змішувач, міша¬ 
льник, змішуваль-, мішуга, (річ) мішка, пк сумі- 
шний + %, ск мішай- [-й с гря'зью мішай-з-болб- 
том]; -й Ббжий дар с яичницей звиклий міша- 
грішне з праведним; -й картьі мешій плута- 
карти; -й с гря'зью кого щедрий лгі- болото на; 
СМЕНІАТЬ: с. Ббжий дар с яичницей гі° при- 
тулгі-горбатого до стінки; с. в одну кучу сплес¬ 
ти в одйн клуббк; с. с гря'зью обкйда- болбтом; 
СМЙШИВАТЬСЯ (- барви) зливатися докупи; 
с. с чем фр примішува- до чого; 
-йся/-ьій мішаний, плута-, змішува- /пере-/, 
сплугу- /пере-/; 
СМЕШАТЬСЯ не знати, на яку ступи-, (в гол¬ 
ові) хбдором піти, (- емоції) о. переплестися; 
-вший/ся/ 0; -я збентежений, зніяковілий. 

СМЕШЙНКА (в очах) ок веселгінка. 
СМЕШЙТЬ; РАССМЕШЙГЬ & розсмішитися 

/= розвесели-/. 
СМЕШНбЙ ок комічний, (сюжет) анекдотйч-, 

(закид) сміховгін-; до -бго вст до сміху, 
СМЕШНЕЙШИЙ прекумбдний. 

СМЕЩАТЬ зсувбти, (з праці) усува-, звільня-; 
—й що /мн хто/ усува 0, с-и у., зм-й усуну-, 
зайнятий усуненням, пк т. зміщувальний + %; 
СМЕЩАТЬСЯ ок переміщатися /з-/, пересува- 
/від-, по-/, відходити/ вбік, зббчува-, о" сбватися; 
-йся/-ьій зміщуваний /пере-/, усУ- /від-, із-, пер- 
е-/, /по-/ убік, збочу-, звільню-; -я з-й сбватися, 
п* пересувнйй, мобіль-, (надколінок) сС ковзучий; 

СМЕЩЕНИЕ ок зббчення, відхід /відступ, від- 
сув, пбсув/ убік, г” дисл/ь/окбція, ф' паралакс; 
с. с дблжности звільнення /усуне-/ з посбди. 

СМЕЙТЬСЯ сміятися, хихотіти, о. лупи- /шкі¬ 
ри-, скали-/ зуби, с. умира- зо сміху, захбдитис- 
я сміхом; с, /дк засмея'ться/ в кулак пй[б]рс- 
кати /ші[б]рсну-/ в кулак; с. в ответ відсміюва- 
тися; не -йся над чужбй бедбй - своя' не за 
горбй не смійся чужій біді, бо своя на гряді; 
-йся що /лР хто/ сміється 0, розсміяний, душе- 
сміхом, звщший ♦, р-й по», сміх/от^ун, смішко, 
пк сміхотлгівий, с. регот-, © із сміхом, сміючись; 
-я без повода дурносміх, раденький, що дурне- 
нь-; -я в кулбк смілйвий ♦ в кулак; -я до кблик 
готбвий померти зо сміху; -я над кем = насме- 
хающийся; -щаяся искра /гений/ розсміяність; 
ЗА»»» о. розсипатись, як сухий горбх 0, (в ку¬ 
лак) пи[б]рснути; 
ПО»»»: п. над кем ок зажартувати /собі/ з кого 0; 
п. от душй попосміятися; 
РАССМЕЯТЬСЯ: -вшийся розсміяний, 0. 

СМИНАНИЕ, СМЯТИЕ к. м’яття. 
ОМИНАТЬ: ~й = мнущий (> МЯТЬ); 

-йся/-ьій = мнущийся + м’ятий, бгбний, змй- 
на-,р. змйнатий; 
СМЯТЬ: смятьій зім’ятий /по-/, зібганий, зіж- 
мака-, зжужмле-, пк зімненний, . 

СМЙРНЬІЙ ок тихомйрний, плохий; -ую собаку 
и кбчет бьет пішого сбкола і ворони б’ють. 

СМИРЙТЬ упокорювати, утихомгірю-, боркати, 
кбська-, бра- в шбри, укбськува-, прикручу- хво- 
ста, с. обламу- крила /ламати хребет/ кому, (ху¬ 
ліганів) пристрУнюва-; 
—й що Імн хто/ упокбрює 0, покликаний взяти в 
шбри, з-й укбська-, упокбрювач, приструню-, 
приббрку-, пк гамівнгій, с. хребтолбмний; 
СМИРЯТЬСЯ (з долею) примирятися 0; 
-йся/-ьш упокорюваний, утихомирю-, вгамбву-, 
укбську-, борканий, кбська-; -я що їм" хто/ при¬ 
миряється 0, рішений примиритися; 
СМИРЙТЬСЯ д. замиритися 0. 

СМОЛКАТЬ замовкати /з-/, мбвкну-, затиха-, у- 
щуха-, вгава-, (звук) завмира-; не с. і далі гомоні-; 
—й що мбвкне 0, вже май- замбвклий /ущух-, 
стих-, завмф-/, щораз тгіхший, (звук) щораз глу¬ 
хі- /слаб-/; 
СМОЛКНУТЬ: -кший/-вший ущухлий, стйх- 
/за-/, завмер-, 0. 

СМОРКАТЬСЯ: -йся що /м“ хто/ сякається, 
звгіклий сякатися, © с-и сякатися. 

СМОРЙДИНОВКА (горілка) порічняк. 
СМОРЧОК © ок шйбздик, шмендрик; напомина- 
ющий /имею- вид/ -чка шибздикуватий. 

СМОРЩИВАТЬ мбрщити, змбрщува-; 
—й що !мн хто/ мбрщить 0, звгіклий /с-и/ ♦, зм-й 
з», (м ’яз) змбрщувач, для змбрщення пк = %; 
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♦♦♦СЯ ок кривітеся, жолоби- 0; 
-йся/-ьій морщений, кргівле-, змбрщува- /на-/, 
скргівлю-, жолоблений, пк зморшкуватий, ± мо- 
рщащяйся; 
СМОРЩИТЬСЯ: -вшийся зморщений /на-/, 
скрйвле-, пожолббле-, пк /по/мбрхлий, 0; 
СМОРЩЕННЬІЙ ж" побабчений 0. 

СМОТР (військ) перегляд, парад/а/, г. дефіляда, 
СМОТРЙТЬ дивитися, глядіти, уР зрі-, ф? бачи- 

[смотрбл? бачив?], (кого) догляді-/на-, (що) о-/, 
фР задивлятися [как Вьі -ите на як Ви задивля¬ 
єтеся на], (уперто /у щоІ) втуплюва-; с. бесстьі- 
жими глаза- позича- очей у Сіркі; с. блужда- 
ющим взгля'дом води- /зйрка-, нгішпори-, пе- 
ребіга-/ очима; с. букой ♦ бісом /вовк-/; с. в зу- 
бьі кому церемонитися з ким, потурати кому; с. 
в бба ♦ обома; с. вблком вовком дихати; с. во- 
схищенно ♦ із зірками в очах; с. в суть ♦ в ко¬ 
рінь; с. за порядком глядіти ладу; с. по сторо¬ 
нам розглядатися на всі боки; с. свьісока ♦ че¬ 
рез верхню губу; с. с за'вистью заздрим оком 
поглядіти, ♦ заздрими очима, фР ковта- слйну; 
с. теперишними глазами ♦ крізь призму су- 
чісности; больно с, серце болить ♦; косо с. кри- 
вгім оком поглядати, ф. дави- косяка, подава- 
косяки; не с. за соббй бу- неохайним коло себе; 
смбтришь вст дивись [и, с., уже несут і, д„ вже 
несуть]; и смбтришь вст і дивись!, і як наслі¬ 
док [ребятям надоіло, и смбтришь. - ужб та- 
нцуют хлопцям набрйдло, і дивись, - уже тан- 
цкіють]; -ри! ок гляди но!, в"' дивись!, чого 
дбброго, як стає вгідно, як бачимо, крім того [а 
тут, д., ще й землянка]; -рй лучше! роззуй очі!; 
смотріі но времени як до часу; куда твой гла- 
зй -ели? де твої очі були?; 
—й 1. що їм" хто/ дивиться 0, задавлений, на- 
ціле- очйма, звйклий ♦, глядач, © спрямувавши 
пбгляд, ск -бкий [-й с нежностью ніжнобкий], 
о. в очах [-й с укорйзной з дбкором в очах], 2. 
(кого) що догляді, покликаний д., доглядач /на-/, 
3. що огляді, зййнятий оглядом, оглядач, 4. (ку¬ 
ди /- вікно!) що виходить, (- жерло) поверну¬ 
тий, фР з виглядом на [-Й на реку з в. на річку]; 
-й в кбрень задйвлений у кбрінь; -й в могйлу 
вже на Ббжій дорозі, землею піхне хто; -й в б- 
ба сторожкій, пильний; -й во все глаза стежа¬ 
чи в чотйри ока; -й вблком з вовчим поглядом; 
-й глазіми кого на что схильний /зм-й/ ♦ чиїми 
очима на що; -й другйми глазами настівлений 
♦ по-гіншому; -й за соббй охййний кбло себе; -й 
медведем з вовкуватим пбглядом; -й невоору- 
женньїм глізом ©розглядіючи голим бком; -й 
по сторонам 1. задйвлений на всі боки, 2. роз- 
зйва; -й прівде в глаза з-й глянути прівді в 
бчі; -й свьісокі із зверхнім /згірдним/ пбглядом; 
-й сентябрем похмурий, як ніч; -й с зівистью 

заздробкий, зіздрий; -й сквозь пальцьі недбі- 
лий, недбіха; -й смерти в глаза звйклий ходй- 
кбло смерти; -й с надеждой з надією в очіх; -й 
с недоверчивостью з недовірою в о.; -й со сво- 
бй колокбльни звйклий міря- на свою мірку 
/копил/; -й с умилбнием розчулено задйвле-; -й 
трбзвьіми глазі- з тверезим пбглядом; вперед 
-й задйвле- вперед; кбсо -й із скбшеним пбгля¬ 
дом, кривобкий, © скосивши бчі; ± глядящий; 

& поб, як ножем удірити; кбсо п. гля¬ 
нути кривйм бком; ліббо п.! Ви б бічили!, ти б 
бічив! [конь-л.пЛкінь-тиб б.!]; (я там) -им 
(а там) вйдно буде; как я посмотрю' як я бічу; 
ПРИббб: п. себб что нагледіти собі що; 
РАСббб ок побічити, розпізні- 0. 
♦♦♦СЯ (- картину) рк глядітися, огляді- [как 
она -ится? як воні глядиться? /-ієгься?/]; 
-йся огляданий /до-, роз-, про-/; 
-вший/ся/ 0;-я оглянутий /роз-, про-/; 
НАСМОТРЕТЬСЯ ок наглбдітися, перебічиги 
/всього/, напіс- бчі; 
-вшийся 0. 

СМОТРОВОЙ ок обсерваційний, спостереж- [-ія 
щель с. отвір, -бжна шпіра]. 

СМОТРЯ: с. где як де; с. как давлячись як; с. 
какбй залежить /як/ якйй; с. когді, як колі; с. 
кому як кому; с. кто як хто; с. по чему залежно 
від чого, з бгляду на що, як до [с. по обстоя'- 
тельствам як до обставин]. 

СМУТА ще заворушення. 
СМУТНЬІЙ: -ое врбмя не Ґ непбвний час. 
СМУЩАТЬ бентежити, сорбми-, нітити, ніякови-; 

—й 1. що /м" хто/ бентежить 0, з-й зб, збентбжу- 
вач, пк бентежний, 2. беспокоящий; 
♦♦♦СЯ ніяковіти, не зні-, на яку ступи- 0; 
-ЙСЯ/-МЙ збентежуваний, засорбмлю-, знічу-; -я 
схильний/с-и/ ♦, пк соромлйвий /сором’язлй-/; 
СМУТЙТЬСЯ знітитись 0; 
-вший/ся/ 0; -я збентежений, засорбмл-, зніч-, 
зніяковілий; 
СМУЩЕННЬІЙ знічений 0. 

СМЬШАТЬ змив/ати /від-/; с. позбр вигруюва- 
ганьбу; как водбй -мло ок як мітлою замело; 
—й що їм" хто/ -і, звйклий ♦, з-й змй-, ~ільник, 
~іч, ~ійло, пк змйвчий + %, ск змий- [змййіріх]; 
СМЬІВАТЬСЯ /- фарбу дощем) оббігати; »с" 
(ушиватися) линя-; 
-йся/-ьій змгіваний /від-/, п" змивній, відмив¬ 
шій; -я ж" р-й злиняти /ушгітися/; 
СМНТЬ: -вший крбвью обіду © змивши об¬ 
різу кров’ю; 
СМЬІТЬСЯ ж" злиняти 0. 

СМЬІКАНИЕ ок стуляння, д" стулення. 
СМИКАТЬ стуляти, замикі- /з-/, блйзи- /зближ- 
і-/ впритул, (лави) стіснюва-, стісня-, (очі) зап- 
лющува-, жмури-, /не зовсім/ примикі-; не с. 
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глаз не ♦ /склепля-/ очей; 
—й що їм" хто/ стулЮ 0, звиклий ♦, з-й стули-, пк 
= %, ск стулй- [нестулигуба], © стуляючи; не -й 
глаз пильнобкий; 
СОМКНУТЬ (уста) примкнути, (зуби) зціпи-; 
0; (очі) д. звести [не -кну глаз не -ду очЄй]; 
СМЬІКАТЬСЯ близитися /зближа-/ впритул 0, 
4/ зіступа-, (- партії) об’єднува-; 
-ЙСЯ/-МЙ 1. зближуваний в., об’єдну-, 2. заплю¬ 
щу-, склеплю-, стулю-, зціплю-, стісню-; -я з-й 
стулгітися 0, пк змичний; 
СОМКНУТЬСЯ: -вшийся замкнутий /зі-/, за¬ 
мкнений /зі-/, склепле-, стуле-, зціплений; 
СОМКНУТЬІЙ /- зуби) стгіснутий, зціплений 0. 

СМИСЛ ок суть, сутність, єствб, квінтесенція, 
внутрішня прирбда, раціональне зернб, корінь, 
душа, сила, поняття [в ширбком -ле в широко¬ 
му понятті]; без -ла без глузду; нет -ла нема ра¬ 
ції; в буквальном /положите-, отрицате-/ -ле 
буквально /позитив-, неґа-/; в некотором -ле до 
деякої міри, дбякою -ою, сказати б [он, в н. -ле, 
гідол він, с. б, ідол], трохи [в н. -ле врач т. лік¬ 
ар] ; в зтом -ле під цим оглядом; по -лу (за) зміст-. 

СМЬІСЛИТЬ: -ящий = понимающий. 
СМЬІСЛООБРАЗУЮЩИЙ сенсотвбрчий /змі¬ 
сте-, смисло-/. 

СМЬЇЧКА 0К супряга, спілка, єднання, побратим¬ 
ство, співпраця, братЮння. 

СМЬІЧЙК о" лучок. 
СМЬІШЛЕНЬІШ тямуха. 
СМЯГЧАТЬ м’якшйти, пом’Юкш/ува-, /з-/, улас¬ 
кавлю-, ок злагідню-, (біль) полегшу-, змЄншу-, 
(провину) ю. рк відгяжу-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й по4, ~увач, м’як- 
шйло, для ~ення, пк м’якшучий + %, ю. відтяж- 
ливий [-щие обстоя'тельства -ві обставини]; 
СМЯГЧЙТЬ злагіднюй 0; 
♦♦♦СЯ м’якшати, м’ягчі-, (біль) лЄгпіа-; 
-йся/-ьій м’якшений, пом’якшува-, полЄгшу-, 
відтяжу-; -я уласкавлю-, злагідню-; 
СМЯГЧЙТЬСЯ відсердитися, злагідніти, від¬ 
тану- /п° відтЄплі-/ серцем 0, /- біль) полЄгша-. 

СМЯГЧЕНИЕ (вироку) ок полЄгшєння. 

СМЯТЕНИЕ и'™ замішання, ок переполох, заво¬ 
рушення, рбзрух. 

СМЯТИЕ > СМИНАНИЕ. 
СНАБЖАТЬ постачати кому що, споряджа- /за- 
безпЄчува-/ кого чимікому що, наділя- кому що; 
—й 1. що їм" хто/ постачй кому що 0, р-й ♦, з-й 
забезпЄчи-, для забепЄчення, зайнятий -ям, дос- 
тавнйк, постачаль-, доставЄць, пк поставний /до-/ 
+ %, 2. що приробля, з-й приробити, пк = %, © 
прироблюючи; -й примечаниями © даючії при¬ 
мітки; 
-йся/-ьій 1. забезпечуваний, споряджу-, приста¬ 
влю-, 2. прироблю-, прилаштбву-, обладну-. 

СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЬГГОВОЙ (відділ) рв по¬ 
стачання і збуту. 

СНАДОБЬЕ (знахарське) ок чар-зілля. 
СНАРУЖИ фР назвЄрх. 
СНАРЯД (гармати) гарматень, г. стрільнб; 
СНАРЯДИ (спортивні) зг прйлади. 

СНАРЯЖАТЬ споряджати І (куди) ви-, о" виправ¬ 
лю-/; 
—й що їм" хто/ споряджа 0, звиклий ♦, з-й спо- 
рядй-, для спорЮдження, зайнЮтий -ям, рк спо- 
рЮдник /розпо-/, пк спорЮдчий, спорДцний + %; 
-йся/-ьій спорЮджуваний /ви-/, виправля-, лаш- 
тб-, риштб-, лагоджений. 

СНАРЯЖЕНИЕ (воїна) риштунок, амуніція, 
(лицаря) обладунок, г. вилад, вйряд, лаштунок, 
виправа. 

СНАЧАЛА ок передом, наприпочатку, 4? зразу 
[дЄтн с. боялись діти з. боялися], о. від АдЮма. 

СНАШИВАТЬСЯ > ИЗНАШИВАТЬСЯ. 
СНЕГООЧИСТЙТЕЛЬ снігочисник, снігочгіст. 
СНЕГООЧИСТЙТЕЛЬНЬІЙ сніговідкиднгій, 
к. снігочгіс-. 

СНЕГОУБОРКА снігочйщення. 
СНЕГОУБОРОЧНЬІЙ снігочйсний. 
СНЕ ДАТЬ сушйти, їс-, гргіз-, ок точй-, підтбчува-, 
розпира- від [-ает зависть -а від заздрощів]; 
—й що їм" хто/ гризЄ 0, звиклий г., з-й загрйз- 
/висуши-/, пк гризький, гризучий; 
-йся/-ьш гризений, с^ше-, муче-, тбмле-, тбче-, 
підтбчува-, їдже-. 

СНЕЖНЬШ & вічносніговйй. 
СНИЖАТЬ спускати /о-/, знйжува- /по-, г. об-/, 
знижа- /по-, об-/, змЄншу-, (платню) різа-, об- 
різува-; с. требовательность попуска- віжки 
/поводи/, с’' опуска- плйнку; 
—й що /м" хто/ спуска 0, звйклий ♦, з-й змЄнши-, 
зайнЮтий списком, зменшувач, скорбчу-, пк 
спусковий, спускнйй + %, для зменшення; -й 
расхбдьі з-й змЄнши- вгітрати; 
СНЙЗИТЬ (ціну) спустити; 0; 
СНИЖАТЬСЯ спускатися 0; 
-йся/-мй знйжуваний /по-, об-/, змЄншу-, ско¬ 
рбчу-, спусканий, п" спускний; 
СНИЗИТЬСЯ спуститися 0; 
снйзиввший/ся/ 0; -я знгіжений 0 -> -йся. 

СНИЖЕНИЕ ок спуск, (рівня) падіння, (курсу а- 
кцій) ек редукція; с. себестбимости зменшення 
собівартости. 

СНИМАТЬ знімати, здіймЮ-, (копію) робй-, (з по¬ 
тяга) зсаджува-, (вирок) касувЮ-, г. відклика-, 
(кого) фотографува-, г. світлі!-, (біль) тамува-, 
вгамбву-, (останню сорочку) здира-, (пропозиц¬ 
ію) брЮ- назад, (побої) ю. засвідчува-, (з робо¬ 
ти) звільню-; с. голову стина- /скручува-/ голо¬ 
ву; с. запрет касува- Іг. відклика-/ заборону; с. 
квартиру найма- помешкання; с. мЮску = сбра- 
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сьівать м.; с. мерку бра- мір/к/у; с. напряжен- 
ность в отношениях удобродушнюва- стосун¬ 
ки; с. показання відбира- свідчення; с. с /веще- 
вбго, пищевб-/ довбльствия спгісува- з поста¬ 
чання /одягом, харчами/; с. скрнітой камерой 
фільмува- потайною кімерою; с. со счета (гро¬ 
ші) вибирй-; с. с предохранйтельного взво'да 
/с предохранителя/ відбезпбчува-; с. с себя от- 
ветственность умива- руки; с. противоречие 
усува- суперечність; с. стрижку с кого скрома- 
ди- моркву /накручува- хвоста/ кому, с. тяжел- 
ое настройние кому розпогбджува- кого; с. 
фильм фільмува-, накручува- фільм; 
—й 1. що їм" хто/ здійма 0, призначений знйти, 
т. знімач, пк знімчий + %, для зняття /зніман¬ 
ня/, О знімаючи, с" здійми- [Нездійминога], 2. 
що фотографує, фотограф, пк = %, 3. що найма, 
наймач, 4. тамувальний, © тамуючи, 5. ю. зас- 
відчувач, 6. що звільни; -й боль протибольо- 
вгій; -й допро'с допгітувач; -й запрбт зг-й скасу- 
ва- заборону; -й квартиру наймач помешкання, 
квартиронаймач; -й мерку відббрець мірки; -й 
сливки /пбнки/ збирач вершків; -й последнюю 
рубашку з-й /готовий/ здер- останню сорочку; 
-й противоречие з-й усуну- суперечність; -й 
стружку поклйка- накрути- хвостб; -й фильм 
фільмар, фільмувальник, пк фільмувальний; -й 
шапку пбред кем р-й вклонитися кому; 
СНЯТЬ (рукою) г. відійняти, (фільм) накрутй-, 
зафільмува-; 0; с. напряжение вйпусти- пїру; с. 
чарьі розбй- чари. 
ЗАСНЯТЬ (на плівку) зафіксува-, (фільм) за¬ 
фільмува-, накрути-; 0; 
-вший 0; 
СНИМАТЬСЯ робгіти фото; 0; 
-йся/-ьій 1. здійманий, здйр-, зсаджув-, касбв-, 
и* знімчий, к" знімний, 2. фотографбва-, 3. най¬ 
ма-, 4. тамбва-, угамбву-, 5. засвідчу-, 6. звіль¬ 
ню-, ± СЬЕМНЬІЙ; 
СНЯТЬІЙ (фільм) накручений; 0. 

СНЙМОК (фото) г. світлйна, зшімка. 
СНЙСКИВАТЬ здобувати, придбава-; с. довбр- 
ие ок запобігати віри; 
—й що їм" хто/ здобува 0, охочий ♦, з-й здобу-; 
-й доверие запобігай віри; -й славу з-й зажгі- 
слави; 
-ьій здобуваний, зажив-, запобіг-. 

СБНСХОДИТЕЛЬНЬІЙ г. вйрозумілий. 
СНИСХОДЙТЬ спускатися до чийого рівня, (по¬ 
блажливо ставитися) давати пільгу /полегшу, 
поблажку/, ма- зглядь /серце, Бога в серці /жи¬ 
воті/, (з небес) сходи-; с. к кому уважа- кому; 
—й що /м" хто/ спускається до 0, готовий дати 
пільгу /зглянутися/, и* поблажливий, вибачли-, 
мгілостй-, г. вйрозумілий; 
СНИЗОЙТЙ змилуватися, згаяну- на сльози, 

пітгі на поблажку, зійтй з неба, 0, (злагідніти) 
зласкавитися^ зробити ласку. 

СНИСХОЖДЕНИЕ 4? пбпуст[к], жалування, 
зглядь, добрість, полегша, серце [имбть с. мати 
с.], г. вйрозумілість, вйрозуміння, жм поблажк- 
а; без всякого -ия суворо, по-сталінськи. 

СНЙТЬСЯ бачити у сні, снйтися, (вочевидь) у- 
вижа-; 
-йся що снгіться, бачений у сні; 
НАСНИТЬСЯ ок насніти; 
-вшийся наснілий, 0; 
ПРИСНЙТЬСЯ наснйгися /при-/ 0; 
-вшийся 0. 

СЛОВА & г. знова. 
СНОВАТЬ 1. снувати, (думки) о. пряс-, 2. шас- 
та-, сновига-, швендя-, тинятися, вешта-; 
—й 1. що їм" хто/ снуй, поклйканий ♦, зг-й за», за¬ 
йнятий снуванням, снувальник, пк снувальний, 
2. що шаста 0, звиклий ш., сновйга, швендя, © 
сновигаючи, у неспйнному русі /тудй-сюдгі/; 
ЗАСНОВАТЬ (павутинням) обснувати 0; 
ПЕРЕ»»» перемережити, переснува- 0; 
СНОВАТЬСЯ (- хмари, дим) клуббчитися, (- 
туман) стелй-; 0; 
-йся 1. т. засновуваний, 2. сновйга-; 

СНОВИДЕНИЯ мн о* сонні міри. 
СНОГСІНИБАТЕЛЬНО* умреш! 0; 
СНОГСШИБАТЕЛЬНЬІЙ ок запридушні[и]й, 
землетрусний, умреш якйй [-й ром у. я. ром], ± 
потрясающий. 

СНОП (променів) жмут. 
СНОТОВЯЗАЛЬЩИК снопов’яз. 
СНОРЙВКА о" хист, спір [с. в руках с. у руках]. 
СНОС: -су нет чему вічне що; подлежйт -су на¬ 
лежить знестй. 

СНОСЙТЬ 1. > ИЗНАШИВАТЬ, 2. (кого) видер¬ 
жувати, витерплю-, 3. (з рахунку) спйсу-; не с. 
головні кому накладе головою хто; 
—й 1. що /мИ. хто/ зносить 0, з-й знестй, ± нося- 
щий, 2. що видфжує 0, з-й видержати, 3. що 
спйсує, для спйсування, зайнятий -ям; 
СНЕСТИ: с. гблову стяти голову; 
-вший 0; не -й головні © наклавши головбю; 
СНОСЙТЬСЯ ок спілкуватися, контактува-, 
мати контакт; 
-йся 1. що /мн хто/ спілкується 0, звйклий ♦, р-й 
сконтактуватися, о. у контакті; -я с кем у кон¬ 
такті з ким; -йся/-ймьій 1. що зноситься, приз¬ 
начений на знос, знбшува-, 2. видержу-, пере¬ 
ношу-, витерплю-, 3. спйсу-; 
СНЕСТЙСЬ сконтактув/атися, зв’язй-; 
-сшийся що ~ався 0, сконтактбваний 0. 

СНбСНО ок сяк-так, можлгіво; 
снбсньш о” нічогенький, можлйвий, ненай- 
гірший, незлецький. 

СНОТВОРНЬІЙ (порошок) ок насбнний, снодій-. 
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СНОШЕНИЯ V* ок стосунки, зв’язки, (залізни¬ 
цею) сполучення. 

СНЮХИВАТЬСЯ лигатися, знюхува-; 
-йся що /мИ хто/ знюхується 0, готовий злигати-; 
СНЮХАТЬСЯ: -вшийся р. злиганий, 0. 

СОАВТОР ок співтворець. 
СОБАКА: с. лает - ветер носит а. собака бре¬ 
ше, а караван іде; вот где с. зарьїта! аж ось 
воно що!, ось де заковика!, д! ВОТ; -ке - со- 
ба'чья смерть катк5зі по заслу-, собаці собача с. 

СОБАКОВОД собачник, псар. 
СОБАЧИЙ: -чья душа л. зануда. 
СОБАЧИТЬ; ПРИСОБАЧИТЬ приспосббити. 
НА»»»СЯ наламатися, ж" набушлати-; 0; 
-вшийся набушлачений, кР призвичає-, з" насо- 
баче-, 0. 

СОБЕСЕДОВАТЬ: —й що веде бесіду, комуні- 
катор, співбесідник + разговаривающий. 

СОБИРАТЕЛЬСКИЙ збирацький. 
СОБИРАТЕЛЬСТВО призбирування, збирйцгво. 
СОБИРАТЬ збирати, (з долу) /під-/, (люд) скли- 
ка-, скзшчува-, (збірку) призбгіру-, (куди) рихту¬ 
вати, лйгоди-; с. в складки бргіжи-; с. до крб- 
шки /по крбшкам/ визбйрува-; с. единомьіш- 
ленников збира- як матка бджолу до вулика; 
—й що Ім“ хто/ збира б, навчений ♦, поклйка- зіб- 
ра-, для збору, зайнятий -ом, збирач, призбйру- 
в- /ви-/, складальник, складач, пк збірчий, збир- 
ущий, з. зббрчий + %, с" збирйй- [-ая лйнза 
збирай-лінза, лінза-збирач]; -й в кулак = кон- 
центрирующий; -й на стбл = накрьіваю- на 
с.; -й недоймки збирач залеглости /недоплати/; 
СОБРАТЬ о. скласти /склеї-, звестгі/ докупи 0; 
с. в одно цблое зібрати д.; с. воєдино ок стулгі- 
д., о. наниза- на одну нитку; с. кости г. позби¬ 
ратися [костей не -ешь не позбираєшся]; 
НА»»»: -вший/ся/ 0; -я назбираний; 
♦♦♦СЯ збиратися, мати намір, хоті-, (де) сходи¬ 
тися докупи, назбйрува-, (куди) рихтувй-, лаго¬ 
ди-, (в гості) вибира-, (додому) жґ бра-, (- спог¬ 
ади) сплива-; с. + д° мати [мьі -ались Охать ми 
мали їха-]; с. вместе збиратися докупи; с. в по- 
хбд ф'р убира-; с. в складки брйжи-; с. в хоро- 
во'д сплітати коло; с. с духом набиратися духу; 
с. с мьіслями холодно звйжувати; с. с сила- зби¬ 
ратися з силою; не с. (іти) і в думці не мати; 
-йся/-ьій збйраний, призбйрува- /ви-, на-/, склй- 
ку-, гуртб-, скУпчу-, готб-, лашто-, рихтб-, спо¬ 
ряджу- /ви-/, стяганий, склад-, пк збірний, /- гро¬ 
ші/ збіркбвий; -я готб-, з наміром, з думкою, з 
метбю, г. наставлений, фР майбутній [-я на пОн- 
сию м. пенсіонер], © маючи намір; -я в кулак 
зосереджува-, концентрб-; -я в складки збргі- 
жу-, фР збрйже-; -я с дУхом спрйглий набратися 
дУху; -я с мьіслями с-и холодно зважувати; -я 
с силами ріше- зібратися з сйлою; 

СОБРАТЬСЯ (хутко) збігтися, (діяти) нала- 
годи- 0, д. злаштува-, фР склас- [все вместе -л- 
ось все докупи -ося]; с. вместе (- напасті) збі- 
г- докупи; с. с мьіслями прийти до пам’яті, зіб- 
ра- думкгі докупи; с. со средствами на что отя¬ 
гнутися на; с. с силами зібра- /здобу-/ на сйлі, 
р. змоггися; с. уходить взя- за шапку, 
-вший/ся/ 0; -я зібраний б; -я со средствами 
© стягнувшися; 
СОБРАННЬІЙ зібраний, вгізбира- 0; с. в од- 
нбм мОсте при купі; с. в складки збрйжений. 

СОБ ЛАЗ НИТЕЛЬНЬІЙ о" манлйвий. 
СОБЛАЗНЯТЬ ИСКУШАТЬ, мани-, заманюва-; 

—й що /м" хто/ спокута б, охбчий ♦, з-й /готбв- 
ий/ спокуси-, спокусник, зваб-, звід-, п° переле- 
с-, пк спокусливий, зваблгі-, привабли-, знадлгі-, 
заманли-; 
СОБЛАЗНЙТЬСЯ піддаватися на спокусу б; 
-йся/-ьш спокушуваний, зваблюва-, знаджу-, 
підманю-, зводжу-; -я легкгій на спокусу; 
СОБЛАЗНЙТЬСЯ понадитися /повад-/ на що б; 
-вший/ся/ 0; -я спокушений, звабле-, знадже-, 
підманутий. 

СОБЛЮДАТЬ пантрувати /пильнува-, допиль- 
нбву-, глядіти/ чого, (закон) дотргімувати/ся/ 
чого, шанувати, викбну-, (чергу) не порушу-, 
тримати; с. правила вбжливости бу- чемним; 
с. приличие шануватися, тримйти мірку/фасон/; 
—й що /м“ хто/ дотримує б, звйюіий д., зг-й /з-й/ 
дотргіма-; строго -й © пильно дотримуючи; -й 
закбнность законослУшний /право-/; -й міру в 
чем з-й дотрйма- міри; -й нейтралитег нев[й]- 
траль-; -й правила прилгічия з-й шанувітися; 
-йся/-ьій дотримуваний, додержу-, допильнб- 
ву- /при-/, пильнб-, викбну-, не порушу-; 
СОБЛЮСТЙ: с. формальносте додержати 
фбрми. 

СОБЛЮДЕНИЕ: с -ием чего додержуючи що. 
СОБОЙ із себе [хороші с. гарна з себе; недо- 
вблен с. незадовблений із себе]. 

СОБОЛЙЗНОВАНИЕ ок вйяв співчутті, вйслів 
/вгісловлення, слбво/ с., співчування, співбіль, 
співбоління. 

СОБОЛЕЗНОВАТЬ співчувати, вислбвлю- спів¬ 
чутті, (кому) співболіти /серцем, душею/ з ким, 
ділй- горе, вболіва- за кого; 
—й що /мн хто/ співчува б, с-и ♦, спбвнений жа¬ 
лкі, співболільник, пк співчуглгівий, ок вболіва- 
льницький, уболівальний. 

СОБРАНИЕ ок сходини, віче, з" збиранйна, збі¬ 
говисько, з"6 шановна громада [уважаемое сЛ 
шановна громадо!], (творів) збірка, г. зібрання, 
(дайджест) збйранка. 

СОБСТВЕННОРУЧНО к. власноруч, саморуч. 
СбБСТВЕННЬІЙ (- вагу) чйстий; по -ой ини- 
циатйве /желанию/ на власну рУку. 
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СОБУТЬІЛЬНИК ох однопляшник. 
СОБУТЬІЛЬНИЧАТЬ ок чаркуватися. 
СОБУТЬІЛЬНИЧЕСТВО чаркування. 
СОБЬІТИЕ ф? пригода. 
СОБЬІТЙЙНЬШ кГ подієвий, рк сюжетний; -ая 
канва' сюжетна лінія, кістяк подій. 

СОВАТЬ совати, суну-, пхі-, стромля- (в ніс) 
тгіця-; с. гблову в петлю ліз- на рожен /попе- 
рбд батька в пекло/; с. нос пхати носа; 
сукіший що /лґ хто/ пхіє 0, з-й /узявшись/ 
всунути /за-, під-/, звиклий /навчений/ пха-, со¬ 
вало, © пхаючи; -й голову в петлю готбвий 
лізти на рожбн /у зішморг, поперед батька в 
пекло/; -й нос звиклий пха- носа; -й пбд нос © 
с-и тйця- під ніс; 
СУНУТЬ сунути, підсунути 0; 
♦♦♦СЯ соватися 0; не суйся не лізь; не суйся в 
чужйе делй не твоє мелеться /не біжй з ко¬ 
шем/; куда ни сунься о" хоч кудй поткнгіся; 
сующийся що /мн хто/ пхається 0, сований, звй- 
клий пхатися; -я со своим нбсом звиклий пха¬ 
ти свбго носа; 
ОСУНУТЬСЯ ок вйхуднути /с-/, знйдіти; 
-вшийся змарнілий, вйхуд- /с-/, и" марнйй, 
(ґрунт) обернутий, 0. 

СОВЕРШАТЬ чинйти, роби- довершува-, докб- 
ну-, г. поповню-, У вершити, І молитву І дія-, (ді¬ 
ла) творгі-, (злочин) кбї-, (обряд) відбува-; с, бо- 
гослужение прави- службу Ббжу; с. погребе- 
ние погріба-, відцава- землі; 
—й, що Ім“ хто/ здійснює 0, з-й /готбвий/ вчини¬ 
ти, здійснювач, виконавець, творець, (злочин) 
винуватець, лиходій, Xх зловмисник; -й велйк- 
ие делй подвйж-, творець великих діл; -й дви- 
жения = двигающийся; -й колебания зм-й ко¬ 
ливатися; -й нападение напасник, © нападаю¬ 
чи; -й переворбт /подвиг/ здійснюючи перево- 
рі[б]т /пбдвиг/; -й преступлйние що коїть злоч¬ 
ин, злочинець; -й раббту виконавець роббти; -й 
зкепедицию /проверну +/ зайнятий чим; 
СОВЕРШЙТЬ ох вдіяти [с. чудо в. дйво]; с. 
наейлие е° злама- печаті; с. побег утекти; с. по¬ 
садку приземлитися; с. преступление о. взяти 
іріх на душу; с. прогаяну в лес /пбле/ пітй /вй- 
й -/ на прирбду; 
СОВЕРШАТЬСЯ ох діятися 0; 
-йся/-ьій здійснюваний, викбну- /до-/, довер¬ 
шу-, попбвню-, творений, рббле-, чйне-, кбє-, ді- 
я-; -я відбува-; -я по окружносте (рух) коловйй; 
СОВЕРПШТЬСЯ сподіятися 0; -йлось стало¬ 
ся, сподіялось; 
-вший/ся,/ 0; -я здійснений, вйкона-, сподія-, 
довбрше-, (факт) докбна-, (злочин) екбє-. 

СОВЕРШЕННО ох абсолютно [с. секретно а. 
таємно], фР геть, до решти, достеменно [с. 
одинаковьій д. такйй самий], начисто, аж [с. 

никакбй рбли аж ніякої ролі], так таки [с. ни- 
чегб? т.-т. нічого?], ох до нитки [с. забьіл забув 
до н.]; с. верно з. авжеж таки тік; с. одйн сам- 
одйн; с. так достоту; с. секретно ок стрбго сек¬ 
ретно, цілкбм таєм-, конфіденцій-, г. довірбч-; 
СОВЕРШЕННЬІЙ ох довершений, вйробле- 0. 

СОВЕРШЕНСТВО фР віщий пілотіж; в -ве 
так, що ні додіта ні Відня-, д. перфектно. 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ удосконалювати, ок 
досконалої-; 
—й що Імн хто/ вдоскон/алює, з-й /поклйка-/ удо¬ 
сконалити, для -алення, зайнятий -ям, их = %; 
♦♦♦СЯ досконалитися 0; 
-йся досконалений, вдосконалював 

СОВЕСТИТЬСЯ фР не мати сбвісти [он -йлея 
красть він не мав с. красти]; 
-йся ще не збвсім безсовісний, 0; 
УСОВЕСТИТЬСЯ о. побоятися Ббга 0. 

СОВЕСТЬ: чистая с. у кого має чйсту душу хто; 
-ста хватйло у неб і де її сбвість була? 

СОВЕТ: по совбту на пораду. 
СОВЕТОВАТЬ радити, даві- раду, ох дораджу-; 

-й що їм" хто/ рідить 0, меткгій /щедрий/ на по¬ 
роди, з порадою на устах, звиклий ♦, /до/рад¬ 
ник, давець порад, порідько, пк порйдливий, 
радний, дорадчий; 
ПРИЖ дорадити, о. підда- думку 0; 
-йся (з ким) звиклий /зг-й, готбвий/ радитися; 
-вший 0; 
ПОтСЯ: -вавшись г. рада-в-раду. 

СОВЕТСКИЙ сові[є]тський, Р соловець-; С. 
Союз Р Соловецький Союз. 

СОВЕЩАТЬСЯ ок обраджуватися. 
СОВЛАДАТЬ д”: с. с чем упбратися з чим, діти 
ріду чому, подолі- /подуж-/ що, взя- гору над; 
-вший с соббй © опанувівши себе, подолівши 
свій страх /гнів +/. 

СОВМЕСТЙМОСТЬ: с. програми сумісність 
протрім. 

СОВМЕСТНО (з ким) на спілку, (удвох) обо¬ 
пільно, в пірі, на піру, (жити) при купі; 
СОВМЕСТНЬІЙ ох гуртовгій, обопільний. 

СОВМЕЩАТЬ сполучіте, поєднува-, суміщі-; 
--й що їм" хто/ поєднує 0, звиклий п., з-й /поклй¬ 
ка-/ поєдні-, сумісник, поєднувач, пк одночісно 
зійнятий, сумісницький + %; -й какие дблжнос- 
та одночісно зійнятий шяких посадах; -й при- 
ятное с полезньїм © єднаючи приємне з кори¬ 
сним; 
-йся /-ьій/ поєднуваний, сполучу-, суміщу-; 
-ймьій легко поєднуваний /+ -бій/, их сумісній, 
сполучній; -мая программа сумісні прогріма. 

СОВОКУПЛЙТЬ сполучіте, к" усукупнювати; 
-іющий > соединяющий; 
СОВОКУПЛЙТЬСЯ 1. = 0,2. злягітася, пару- 
ві-, ю. міти статеві знбсини; 
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-йся що /м" хто/ має с. з. 0, парований, звиклий 
м. с. з. 

СОВОКУІШОСТЬ ок цілість, усе разом; по -ти 
преступлений разом за всі злочини. 

СОВПАДАТЬ збігатися, м. /- лінії/ приставати, © 
рипада- на що [вьіезд -гіет с пріздником ви¬ 
їзд -і на свято], (- риси) точно повторюватися; 
—йщо збігається 0, тОчно повторюваний, (- гео¬ 
метричні фігури) з-й пристати, пк м. збіжний, 
пристій-, /- погляди/ однаковий, такйй самий, і- 
дентйчний, однйм духом натхнутий /© дгіхає/. 

СОВПАДЕНИЕ: с. благоприятньїх обстояте- 
льств збіг щаслйвих обставин, ф. лахва. 

СОВРАЩАТЬ зводити (з пуття/, спокуті-, роз¬ 
бещуй-; с. с пути гістинного збива- на манівці; 
—й що /мн хто/ зводить з п. 0, з-й спокусити, за¬ 
йнятий розбещуванням, спокусник, звід-, розбе¬ 
щувач, У спокусйтель, пк спокусницький, зваб- 
ни- + %; -й с пути гістинного з-й збити на м.; 
-йся/-ьій звбджуваний з пуття, спокушу-, роз¬ 
бещу-; 
СОВРАТЙТЬ п° збити з путті 0. 

СОВРЕМЕННИК (тих часів) тогочасних. 
СОВРЕМЕННЬІЙ ок новочасний, д'к осучісне-. 
СОВСЕМ: он с. не наш ? дуже він наш!; с. в 
другом мбсте аж десь у другім місці. 

СОГБЕННО ок пригінці; 
СОГБЙННЬІЙ о" спинозігнутий, (- ходьбу +) 
понурий. 

СОГЛАСЕН (!) згода!. 
СОГЛАСЙТЕЛЬНЬІЙ ок поеднівчий. 
СОГЛАСНО1 пРк як [с. могім данньїм як на мої 
дані], як кіже [с. закону + як каже закон +]. 

СОГЛАСНО2 лр (гомоніти) як струна до струни; 
с. с чем фС у парі з; 
СОГЛАСНЬІЙ & і. *сУголось; 
СОГЛАСНАЯ (літера) пргіголосівка. 

СОГЛАСОВАННО /-ННЙ/ ок узгіднено /-ний/, 
(з ким) в порозумінні з ким. 

СОГЛАСОВЬЮАТЬ узгоджувати /по-/, узгідн- 
ю-; с. с услбвиями пристосбву- до умов; 
-Уюший/-двмвающий що /мн хто/ узгоджує 0, 
звйклий ♦, покликаний узгбди-, для узгодження, 
зійнітий -ям, пк погоджувальний /уз-/+%, © с-и 
+,ре узгодження [-й совет рада узгодження]; 
♦♦♦СЯ о. іти в парі 0; (із змістом) вшісуватися 
в контекст; с. во всем о. бути на одній хвгілі; 
-йся/-уемьій/-бвьіваемьій погоджу- /уз-/, узгі- 
дню-; -я с чем однозгідний з чим; 
-вший 0. 

СОГЛАШАТЬ погбджувати, єдна-, мири-; 
—й що /м" хто/ мирить 0, звйклий М., 3-Й поми- 
ргі- + согласующий —> СОГЛАСОВЬШАТЬ; 
♦♦♦СЯ згоджуватися /по-/, годгі-, давати згОду, 
не мі- прОти 0, (з ким) признаві- ріцію кому; с. 
с мнением приставі- на дУмку; не с. с догмами 

ітй прОти течії; 
-йся що /м" хто/ погоджується 0, пк згі[о]дний, 
згідливий, ф/1 гі° злагідлйвий; 
СОГЛАСИТЬСЯ змирйгися 0; с. на что пітгі 
на що; с. с кем призні- прівду /ріцію/ кому. с. 
с требованием присті- на домагіння. 

СОГРЕВАТЬ: —й що /м" хто/ гріє 0, рішений зо- 
г-ріти, пк огрійливий, рк зогрівУщий + %, (на¬ 
пій) міцний, і. спотикач, ± греющий; 
-йся/-ьій грітий, зогріваний /на-, у-/, отеплю-. 

СОГРЕШАТЬ: —й = грешащий; 
СОГРЕШИТЬ набрітися гріхі, (проти кого) 
прогріши-. 

СОДЕЙСТВИЕ ок підмОга; комитет -ия г. допо- 
могОвий комітОт; при -ии кого зіходом /-ами/, 
підтргіманий ким, к" за сприяння. 

СОДЕЙСТВОВАТЬ (їм) сприяти, помагі-, ірі- 
на рУку, причинятися до чого, підтримувати на 
плаву /спомагі-/ їх; с. осуществлінию чьих пла- 
нов даві- „зелену вулицю” кому; всячески с. о. 
завзято підтргіму- на плаву; 
—й що /мн хто/ сприя 0, звйклий ♦, з-й по^, к" 
сприяч, для сприяння, и" сприятливий для, г. 
допомого-; 
ПО^і /с/причинитися до чого 0, (чому) зава¬ 
жити [у цім рішенні завіжило те, що буде рух]; 
-вший 0. 

СОДЕРЖАНИЕ ок пансіон [на пблном -ии на 
пОвному -ні], 4? платні [осиовнОе с. основні 
п.; с сохранінием -ия із збереженням -ні], з. 
прожиття; бьггь на -ии кого утрймуватися ким; 
с. пршОта кбшти на притулок; беснлітное с. ла- 
скавйзна; на своем -ии своїм кОштом; по /сво¬ 
єму/ -ию /своїм/ змістом. 

СОДЕРЖАТЬ утрйм/увати, /пої- Й) годуві-, 
(бар) мі-, тримі-, (в собі) крй- /вміщі-/ в собі; 
с. на вещевом /пище-/ довОльствии забезпечу- 
ва- Одягом /харчіми/; 
—й 1. що /м" хто/ ~ує 0, з-й ♦, утрймувач, 2. що 
тримі 0, влісник, госпОдар, 3. що містить 0, на- 
пОвнений /насйче-/ чим, із вмістом, пк багітий 
на, гРк з [-Й малое колгічество з невелйкою кіль¬ 
кістю], ск -вмісний [-й цинк цинковмісний], -нО- 
сний [-й нефть нафтонОсний]; -й в чистоті з-й 
тримати в чистоті; -й под арестом /стражей/ 
що тримі /г. упрівне- тримі-/ під арОштом /ві- 
ртою/; -й пргімеси з домішками; 
♦♦♦СЯ: с. в чем гніздйтися в 0; -ится кто три- 
міють кого; 
-йся/-гімьій 1. трйманий, утрймува-, на утргіма- 
нні, 3. що міститься 0, уміщений, пк наів- /при¬ 
сутній/ у чім; -я в баллоне накічаний у бальОн; 
-я в коком колгічестве наів- у якій кількості; -я 
в бутьілке налйтий у плішку; -я в кнгіге вмі¬ 
щений у кнйзі; -я под стріжей утрймува- під 
віртою; -гімое чего вміст чого, ус0, що є де. 
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СОДЕРЖЙМОЕ фР наповнення. 
СОДЕЯНИЕ скоєння. 
СОДЙЯТЬ дк у. скОїти, сподіяти, вдіяти; 

-вший 0; 
СОДЕЯННЬЕЙ вчинений, скбє-, удія-, сподія- 

СОДЙМ: с. (л гоморра] ґвалтівня. 
СОДРОГАТЬСЯ здригатися, стріпува-, тремтіт- 
и, дриготі-, дрйгатися, (- вії +] тіпа-; 
-йся що здригається 0, пк дриґотлйвий, тремт- 
лрі-, дриґотючий, тремткі-, дрижакуватий, © с-и 
дриґатися, ± трясу шийся; -я от ужаса © трем- 
тіьвши від жаху; 
СОДРОГНУТЬСЯ: с. от бОли здригнутися се¬ 
рцем від болю; 
-вшийся 0, затремтілий [-я от ужаса ♦ від жа¬ 
ху]. 

СОДРУЖЕСТВО: в -ве (з ким) фР у парі; живу¬ 
щий в -ве (нарід) співдружливий. 

СОЕДИНЕНИЕ о* злука, (покарань) об’єднання. 
СОЕДИНЙТЕЛЬНЬШ ок поєднальний /-авчий/. 
СОЕДИНЯТЬ(СЯ) з’єднуватися], злучати/ся], 
збирати/ся] докипи, спрягай (Єя]; с. в одно це- 
лое стуляти(ся] /складати/ся] +/ докипи; 
--й що /м“ хто/ з’єднує 0, з-й з’єднати, для спо¬ 
лучення, зайнятий -ям, об’єднувач, т. з’Єдну-, 
сполучник, пк сполучний, з'єднувань-, (по]єдна- 
ль-, злуч- + %; -й приятное с полезньїм з-й по- 
єдна- приємне з корисним; 
СОЕДИНЙГЬ звести /склас-/ докипи; с. серд- 
ца злучитися в парі; 
-йся/-ьій з’єднуваний /по-, об-/, зл^чу-, /спо-/ 0; 
СОЕДИНИТЬСЯ (-звуки) сплестися 0; 
-вший(ся] 0; -я з’єднаний 0 —* -ьій; 
-ймьій легко з’єднуваний /+ -ьій/, п" сполучн¬ 
ий, ок поєднай-. 

СОЖАЛ ЕНИЕ: к -ию о* на лйхо. 
СОЖАЛЕТЬ шкодувати, жалкува-, висловлю- 
жаль; с. о потЄре чего шкодува- за чим; с. о 
случившемся /содеянном/ куса- /ірйз-/ лікті; я 
сам -Єю я сам не рад; 
—й що /мн хто/ жалкує 0, охоплений /засмуче-/ 
жалем, з ажуре- жалощами, готовий гризти лік¬ 
ті, © шкодуючи, маючи жаль. 
СОЖЙТЕЛЬ ок полюбОвник, в. бахур. 
СОЖИТЕЛЬНИЦА полюбовниця. 
СОЖЙТЕЛЬСТВОВАТЬ жиги рЯзом, ок підно- 
чОвува-; 
--й що ІлР хто/ живЄ р. 0, співмЄшканець, підно- 
чувальник, (еротичний) полюбОв-, ж1 /-ниця/. 

СОЗВАНИВАТЬСЯ ок зв’язуватися /контакту- 
ва-/ телефоном. 

СОЗВЕЗДИЕ: с. Гончих Псов Гончакй, сузір’я 
Гончаків; & гР *сузірно /= сузір’ям/и]/. 

СОЗВУЧИЕ ок суголосся, фР акОрд. 
СОЗВУЧНЬЕЙ ок суголосий; бьпь -ьім фР пере¬ 
гукуватися. 

СОЗДАВАТЬ творити, (теорію) розробля-, (де¬ 
ржаву) розбудОвува-, фР роби- [не с. проблЄм 
не р. проблЄм]; с. возможность чего роби- мо¬ 
жливим уможлгівлюва-/ що; с. впечатлЄние ро¬ 
би- враження; с. картину чего відтвОрюва- /ви-/ 
що; с. Образьі образотвОри-; с. представлЄние 
♦ уявлення; с. угрОзу загрОжу-; 
—й що /лР хто/ твОрить 0, з-й /поьслика-/ с4, зай¬ 
нятий твОренням, творець, вигвОрювач /с-/, со- 
творйтель, п“ твОрчий, конструктгівний, ск -тво'- 
рець [-й себе кумира кумиротвОрець], ± обра- 
зуюший; -й возможность чего з-й уможлйви- 
що; -й впечатление з-й справи- враження; -й 
картину = воспроизводящий к.; -й предпо- 
сьілки з-й бу- передумовою; -й (себе] кумира 
р-й створи- /собі] кумира; -й угрозу = угрожа- 
ющий; -й условия творець умов; 
СОЗДАТЬ поклйкати до життя 0; 
♦♦♦СЯ: -ается впечатлЄние мОжна подумати; 
-валось впечатлЄние, что виглядало так що; 
-йся/-ьій твОрений, ствОрюва- /у-, ви-, від-/, роз¬ 
роблю-, будО-, розбудОву-, споруджу-, пк май¬ 
бутній [-я центр м. центр]. 

СОЗДАНИЕ У /со]творіння. 
С()ЗДАШЮЕ дОрОбок. 
СОЗДАТЕЛЬ творитель. 
СОЗЕРЦАТЬ спогляд/ати, спозира-; 

—й що /лР хто/ -а 0, звиклий ♦, с-и спозира-, 
зайнйтий -анням, ~ач, спозир:, пк -авчий + %; 
-ьій споглЯданий, спозира-, прозира-. 

СОЗИДАНИЕ о* розбудОва. 
СОЗИДАТЕЛЬНЬІЙ твОрчий, (хист) будівни-. 
СОЗИДАТЬ ок розбудовувати; 

--Й 1. создающий, 2. (хист) творчий, (діяпог) 
конструктивний. 

СОЗНАВАТЬ усвідОмл/ювати, бу- свідОмим, ро¬ 
зумі-, (хиби) визнава-; 
—й що ІлР хто/ —ює 0, з-й ♦, зм-й усвідОми-, ви- 
знавець, пк свідОмий чого [-й опа'сность с. не- 
безпЄки], оквизнавчий/зі-/; -й своні ошйбку з-й 
вгізна- /визнавши/ свокі пОмилку; -й ужас свое- 
гб положЄния убитий жахом свОго становища; 
♦♦♦СЯ зізнаватися /при-/, визнавати /зі-/, (вика¬ 
зувати) ж" г. сйпати; 
-ЙСЯ/-МЙ усвідомлюваний 0; -я зізнавЄць, зг-й зі¬ 
знатися, с-и зізнава-, пк ю. зізнавальний /-авчий/; 
СОЗНАТЬСЯ ж“ розколОтися, (виказати) г. 
всйпати; с. в вииЄ признатися до вини; 
-вшийся (д. 

СОЗНАНИЕ свідОмість, ок тЯма [дойти до -ния 
дійти до тЯми],р. тЯмок [ближче до їїтЯмку]; с. о 
чім (гризе) думка про що; в -нии при пам’яті; в 
пОлиом -ии свідОмий себе, свідОмо; бьггь в -ии 
бути при пам’яті /тамі]; лишиться -ия /потер- 
ять -не/ ок втрати- пам’ять; до потЄри -ия до бе- 
зпам’яті /безпам’яття/; бьггь без -ия бу- без па- 
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м’яті; находящийся вне с. позасвідомий. 
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: вносить с. освідомлюва- 
ТИ, п° СВІДОМИ-. 

СОЗРЕВАТЬ дозрівати, зрі- вистига- + ЗРЕТЬ1; 
—й що зріє 0, майже дозрілий /+ -вший/, щораз 
дозріліший; 
СОЗРЕТЬ: -вший стиглий, дозрі- (вй-), дос¬ 
тиг- (вй-), поспі-, © дорбс-, 0. 

СОЗЬІВАТЬ > СЗЬШАТЬ. 
СОИЗВОЛЕНИЕ фР ласка, попуск [с Ббжьего 

-ния з Божого попуску]. 
СОИЗВОЛЯТЬ; СОИЗВОЛИТЬ бути ласка¬ 
вим, спромогтися на таку ласку, пф © з ласки 
Вашої [как Вьі -или велеть як Ви з ласки Ва¬ 
шої веліли]; не с. не завдати собі труду [он не 
-ил явиться він не -ав с. т. прийти]; -оль/те/! 
будь/те/ ласкавий[ві]! [-ль(те) встать! б. л. вста¬ 
ти!]; бели -ите коли Ваша ласка, якщо буде на 
те Вбша воля. 

СОИЗМЕРЙМОСТЬ ок співмірність, одномірн-, 
відповідн- [с. наказаний преступлбнию в. ка¬ 
ри й злочину]. 

СОИЗМЕРЯТЬ порівнювати; 
—й що порівнює, для порівняння, зайнятий -ям; 
СОИЗМЕРЯТЬСЯ: с. с чем відповідати чому, 
-йся/-ьій/-ймьій порівнюваний + СОИЗМЕРИ- 
МЬІЙ; 
СОИЗМЕРЙМЬЕЙ пк сумір-, порівняй-, відпо- 
від-, співмір-, одномір-, домір-, спільномір-. 

СОИСКАТЕЛЬ (посади) /по/шукач, (на конкур¬ 
сі) конкурсант, суперник, учас- кОнкурсу; с. на- 
гра'д ж. орденопрбсець. 

СОКОВИЖИМАЛКА рк сокодавйлка. 
СОКРАЩАТЬ скорочувати /в-/, зменшу-; 

--Й що /мн хто/ скорочує 0, звиклий ♦, 3-Й ско¬ 
роти-, пк скоротливий, скорочувальний + %; 
СОКРАЩАТЬСЯ знґ стискатись-/роз-/, тіла-; 
-йся/-ьій скорочуваний, зменшу-, пк п’явкуват- 
ий, м. скоротнгій; -я гі° редукційний; 
СОКРАТИТЬ: с. жизнь вкоротити вік/у/; 
-ймьій легко скорочуваний /0/, м. скоротніій. 

СОКРОВЕННО фР глибйнно, утрОбно; 
СОКРОВЕННИЙ ок затаєний, глибин-, утрОб-, 
неоскверне- чужим Оком. 

СОКРУШАТЬ трощити, розтрОщува-, розбива- 
вщент, п. суши- /в’яли-/, (серце) завдава- жалю 
чому; 
—й 1. що /м" хто/ трОщить 0, звгіклий ♦, з-й 
розбй- в., пк нищівний, руйнів-, бурелОм-, розг-, 
рОм- + %, © с-и ♦, 2. звгігаий з. ж. + печалящий; 
♦♦♦СЯ журйтися побива- 0, (плян) лама-, (душ¬ 
ею) мати тяжкий жаль, болі- серцем, запОмлю- 
ва- руки; череечур с. чем роби- біду з чого [че- 
реечур не -айтесь чем не робіть бідй з чого]; 
-йся/-ьій 1. трОщений, розтрОщува-, розбй-; -я 
2. печалящийся; 

СОКРУШЕННЬІЙ 1. розтрощений /по-/, 2. за- 
журе-, засміє-, пк печалувйтий. 

СОКРУШЕНИЕ (сердечне) побивйння. 
СОКРУШЙТЕЛЬНЬІЙ ок бурелОмний, розірбм-. 
СОЛДАТ вояк. 
СОЛДАТСЬКИЙ ок вояцький. 
СОЛДАТИК (комаха: ІСегатЬихІ) козачОк. 
СОЛЕВАРЕНИЕ солярство, солеварство. 
СОЛЕНИЙ, & солонкуватий. 
СОЛИДАРИЗОВАТЬСЯ ітгі в нОгу, одностай¬ 
но /узгОдже-/ дія-, (з ким) нс гра- в одну дудку; 
-йся що їм. хто/ солідаризується 0, звщушй ітй 
в нОгу, пк солідарний з ким. 

СОЛИДАРНО фР пліч-0-пліч. 
СОЛИДАРНОСТЬ ок взаємопОміч, фР односта¬ 
йність, згода. 

СОЛЙДНЬІЙ (внесок) неабиякий, (шматок) до¬ 
брячий, (дослід) ірунтОвний. 

СОЛНЕЧНЬГЙ (бік) п° осОнній; -ое сплетение 
сплетіння Зодіяка. 

СбЛНЦЕ: с., вОздух и вода сОнце, вОди і повіт¬ 
ря; восхбд -ца сонцесхід; залитий -ем осОн/ч/- 
ений; на еблнце (ліг) прОти сОнця. 

СОЛНЦЕСТОЙНИЕ сонцеворОт. 
СОЛОВЕТЬ о'бараніти; 

—й р. щораз обараніліший, напівобаранілий, 
майже обарані-; 
ОСОЛОВЕТЬ ок обараніти; 
-вший /піобаранілий, б. 

СОЛОМИНКА: с. утопбющего и. останній кОз- 
ир; в чужбм глазу видит -ку (я в своем бре- 
вна не в.) чуже під лісом бачить (а свОго під 
нОсом - ні/. 

СОЛОНО: с. пришлбсь кому не з медом булО. 
СОЛЬ (твору) гак, родзйнка, цікавин-; как с. на 
рбну мов серпОм по руці; & *солянка —> ВОДА. 

СОМНЕВАТЬСЯ сумніватися, мати сумнів, не 
бу- певним, фР бра- під сумнів, п'° губитися в 
здОгадах; можно /мбжешь/ не с. так і знай, і до 
бббки не ходй; мбжешь не с. жґ не бійся [м. 
не с. - буду не б. - буду]; мбжешь 1-ете/ не с. 
(в кінці мови) жґ це вже так; не -юсь (як відпо¬ 
відь) та вже бачу; -бетея кто сумнів берб кого; 
-йся що їм" хто/ сумнівається 0, пОйнятий /охо¬ 
плений/ сумнівом, пОвен сумнівів, рк сумніва- 
ка, пк сумнівний, непбв-, невпбвне-; глубокб -я 
пОвен глибоких сумнівів; не -я в чем впев¬ 
нений у чім, певний чого; 
УСОМНЙТЬСЯ засумніватися, ок втратити ві¬ 
ру, спОвнитися сумнівів 0; 
-вшийся спОвнений с., 0. 

СОМНЕНИЕ: под большим -ием ж? вйлами по 
воді пгісано; вне вся'кого -ия о* пОнад сумнів; 
не подлежйт -нию /нет никакбго -ия/ ок так і 
знай, і до бабки /до ста баб/ не ходи, фР а ти (Ви) 
думав (-али)?; -ний не мбжет бьггь це вже так. 
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СОН: навеянньїй чарами с. обмара [в навеян- 
ном ч. сне в обмарі]; ни сном, ни помислом 
(не знати) ні сном, ні духом. 

СООБРАЖАТЬ варгіти головою, мі- голову (на 
плечах/, ф. кумека-, петра-, торбпа-, міркуві-, 
д. тумка-, ф? дума- [он плохо -ает він важко 
думає]; -йет кто голова варить у кого; 
—й що /м“ хто/ має голову 0, з-й розчовпати, 
звгіюшй /с-и/ міркуві-, розумака, тямУха, о. з го¬ 
ловою (на плбчах/, бгістрий на розум, пк муд¬ 
рий, розумний, кмітливий, покмітли-, (з/догід- 
ли-, кебетли-, ок бистромудрий, тямущий; 
СООБРАЗЙТЬ зварити головою 9, розчбвпа-, 
розшолбпа-, розкумека-, добра- розуму, змикгі- 
ти-, дотйми-, дійти до тямку, вторбпа-, взя- в тя¬ 
му, (важко думавши) доплутатися; с. бутьілку 
вйклинцювати пляшку; с. на трех скластися на 
трьох; с. не могу розуму не доберу. 

СООБРАЖБНИЕ: по мойм -иям як на мій роз¬ 
суд; по каким -иям? з яких міркувань?; по -и- 
ям чего з огляду на що; по -иям безопа'сности 
з огляду на безпеку. 

СООБРАЗЙТЕЛЬНОСТЬ ок бйстрий розум. 
СООБРАЗЙТЕЛЬНМЙ бгістрий на розум, ± со- 
ображающий. 

СООБРАЗС)ВЬІВАТЬ(СЯ/ узгоджувати (ся/, до- 
стосбвувати(ся/; -уясь с чем у згоді з; 
—й = согласовьівающий; 
-йся 1. узгоджуваний /по-/, достосову-, пк згід¬ 
ний з, відповід- до, 2. считающийся; ни с чем 
не -я абсурдний, нісеніт-, цілком невідповід-, 
безглуздий; -я с обстоятельствами відповід¬ 
ний до обставин. 

СООБЩА ок роєм, гуртом, усім гуртом, ± ЕДИ- 
НОДУШНО. 

СООБЩАТЬ сповіщати /повідомля-, доводи- до 
відома/ кого, дава- зна- !(віц) розповід-/ кому; с. 
вьіразительность надава- чіткости, увиразнюв- 
а-; с. сведения інформува-; с. своє настроіние 
заража- своїм настроєм; с. шепотом нашіптува-; 
—й 1. що /мн хто/ сповіща кого 0, радий ♦, з-й 
повідбми- кого, зайнятий оповіщенням, оповіс¬ 
ник, інформатор, ф? референт, пк інформацій¬ 
ний, оповісницький, 2. що надає 0, звгіклий на¬ 
дава-, з-й наді-; -й вмразйтельность з-й увир¬ 
азни-, увиразнювач, и“ увиразнювальний; -й нб- 
вие качества з-й наді- новйх якостей; -й своє 
настроение им з-й заразгі- своїм настроєм їх; -й 
сведения им взявшись да- зна- їм, інформатор; 
-ьій сповіщуваний /опо-/, повідбмлюв-, пере- 
кізув-, передав- /на-/, доповід- /роз-/, дав- знати, 
довбджув- до відома; 
СООБЩЙТЬ принести вістку 9; 
СООБЩАТЬСЯ ок контактуватися, мати кон¬ 
такт /зв’язбк/, (знатися) ма- діло /стосунки, кон¬ 
такти/; 

-йся 1. = -ий, 2. що сполучається, сполучува¬ 
ний, сполучений [-йся тунілем с. тунелем], пк 
рк. сполучливий + %. 
СООБІЦЕНИЕ (між чим і чим) зв’язбк; с. знін- 
ий навчання [процесе -ня з. процес н.]; по -ию 
кого як повідомля /дай знати/ хто. 

СООБІЦЕСТВО ок збірнбта, спільнб-, побра- 
тгімство, (міжнародне) співтоваргіство. 

СООБІЦНИЦА & спільничка. 
СООРУЖАТЬ споруджувати, будува-, (колону) 
зводи-, стави-; 
—й 1. що /м" хто/ споруджує 9, поклйканий спо¬ 
рудити, зайнятий спорудженням, споруджувач, 
будівнгік, споруд-, пк = % + строящий, 2. вьі- 
думиваю-, 3. устраиваю-; 
-йся/-ьій 1. споруджуваний, будб-, мурб-, 2. ви¬ 
году-, 3. влаштбву-; 
СООРУДЙТЬ (житло) зіп’ясти, з" збехка- 
/вгі-/, (нашвидку) зібгі- [с. гнездо з. гніздо], (я- 
кусь річ) змайструва-; 9. 

СООРУЖЕНИЕ о* будівля; 
СООРУЖЕНЬИЦЕ будівелька, споруденя, мі- 
ніспорУда. 

СООТВЕТСТВЕННЬІЙ ок рівнорядний. 
СООТВЕТСТВИЕ ок згідність, рівнорядність. 
СООТВЕТСТВОВАТЬ відповід/ати, бу- відпові¬ 
дним до чого /під стать чому!, узгоджуватися /і- 
ти в пірі/ з чим, приставі- до чого; ± СОГЛА- 
СОВЬШАТЬСЯ; 
—й що ~а 9, зрбблений під стать, відповідник, 
пк відповідний до чого, згід- з чим, відповідно 
до; -й действйтельности дійсний, справжній, 
правдивий; -й значінню чего рівнозначний чо¬ 
му; -й интересам /представленням/ згід- з ін¬ 
тересами /уявлення-/; -й йстине істин-, правдй- 
вий; -й случаю принагідний; -й требоваииям 
(цілком/ на рівні вимог; -й уровню відповідний 
до рівня. 

СООТВЕТЧИК ок співпозгіваний. 
СООТЕЧЕСТВЕННИК земляк, краянин. 
СООТНОСЙТЬ співвідносити, порівнюва-, зіс- 
тавля-, (з чим) прив’язува- до чого; 
—й > сопоставляющий, сравниваю-. 

СООТНОІПЕНИЕ ок співзалежність. 
СОПЕРЕЖИВАТЬ співболіти, с° співпотерпа-; 

—й що їм" хто/ співболіє 9, з-й /схйль-/ ♦, слабгій 
чужйм гбрем /болями/, співболільник, уболіва-. 

СОПЕРНЖК конкурент, (в коханні) перебійник. 
СОПЕРНИЧЕСТВО ок конкуренція. 
СОПЕРНИЧАТЬ бути суперником, конкуруві-, 
виступі-як суперник, мірятися (сгілою +/, змаг- 
і-, боро- за першість; 
—й що /м" хто/ конкурує 9, поглинутий /захб- 
плений/ суперництвом, суперник, конкурент, 
опонент, ст змагУн, пк суперницький, (в коханні) 
третій зійвий, перебійник. 
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СОПЕТЬ соптгі, соп/і-, сапа-, посапув-, фР чмііх-; 
—й що їм" хто/ ~Є 0, засапаний, звиклий ♦, сопун. 

СОПЛЕМЕННИК ок однокрбвець. 
СОПЛИ о* шмарки. 
СОПЛЙВЬІЙ © шмаркач, сопляцюра. 
СОПЛЯК; СОПЛЯКЙ л. з6 шмаркота. 
СОПОСТАВЛЯТЬ зіставляти з чим, рівн- до чого; 

—й що /ж" хто/ зіставля, звйклий ♦, з-й зістави-, 
зайнятий порівнянням, порівнювач, зістйвлю-, 
и* = %; -й дйнньїе порівнювач даних; 
-йся/-ьій зіставлюваний, порівню-; 
СОПОСТА/ВИТЬ: ~вим с чем зіставмо з чим; 
-и'мьій легко порівнюваний /-бій/, пк порівнян¬ 
ний, к" зіставнйй. 

СОПРЕДЕЛЬНЬІЙ (- державу) сусідній. 
СОПРИКАСАТЬСЯ стикатися, (до/торка-, торк¬ 
ати, (- землі) межува-, прилягй-, сусіди-, прити¬ 
ратися, (з ким) спілкува-, контактува-, мати ді¬ 
ло; с. с жйзнью близько пізнава- життя; 
-йся що /ж" хто/ торкй 0, звйклий /с-и/ ♦, зм-й 
мати діло, дотбрканий, пк прилеглий, сусідній, 
суміжний, дотйч- /с-/, © причет-, знайомий; -я 
с чем дотйчний до чого; -я с жйзнью неізольб- 
ваний від життя. 

СОПРИКОСНОВЕНИЕ ок дотик, (з чим) зв’яз- 
бк, контакт Іне зіткнення!/, знайомство, зустріч 
[с. с реальностью з. з реальністю], діткнення 
до чого; от -ия від дбтику; тбчка -ия точка *у. 

СОПРИЧАСТНИК зг привйнник; 
СОПРИЧАСТНЬІЙ з‘ привйнний, (до твору) 
співтворець. 

СОПРОВОЖДАТЬ супровбдити, ескортува-, 
(примітками) додава- що; с. что хода- в парі з 
чим; с. кого товарщнй- кому; с. аплодисмента¬ 
ми приплескува-; с. „ахами” и „бхами” при- 
ахку-; с. буханьем прибухку-; с. крйком під- 
крйку-; с. музьїкой что приграва- до чого; 
--Й що /м“ хто/ супровбдить 0, покликаний ♦, 
супровідник, супровбджувач, адьютбнт, товар¬ 
иш, д. ескбрт, п" супровідний, супутній; 
СОПРОВОЖДАТЬСЯ: с. чем ок ітй в парі з, 
весте за соббю /спричиня-/ що; 
-йся/-ьій супроводжуваний, з додатком /у суп¬ 
роводі/ чого, у парі з чим, пк супровіднйй; -я 
чем © спричинивши що. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ товарйство [в -ии в -тві]; 
в -ии конвбя під конвбєм. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ: без -ия не опираючись, 
без бпору. 

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ок відпбрність, опо- 
роздатність. 

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ чингіти /став-/ бпір, дава- 
бій /протидія-, протиббрствува-/ чому, скака- ца¬ 
па, опиратися, ф. огина-, пруча- рукйми й нога-; 
-йся що /ж" хто/ чгінить опір, зм-й ♦, звйклий о- 
пиратися, пк опірний, відпбр-, протиббрчий, на- 

йвідпбрніший, о. брикливий. 
СОПРЯГАТЬ сполучити, побдн/ува- пов’язу-; 

—й що /ж", хто/ ~ує 0, звйклий ♦, 3-Й П0ЄДНЙ-, 
для поєднання, зайнятий -ям, и* поєднавчий + %; 
-йсяАьій сполучуваний, поєдну-, пов’язу- /з-/, 
спряганий; 
СОПРЯЖЕННЬІЙ пов’язаний /спряже- 0/ з чим; 
СОПРЯЖЕНО ж” пов’язано, спряже- 0; с. с 
рйском п. з ризиком; с. с расхбдами потребує 
вгітрат. 

СОПУТСТВОВАТЬ (в дорозі) товаришгіти; с. 
чему ітй в парі з чим; -уй! (сприяй!) фР спост¬ 
игай! [Господи -уй! Гбсподи с.!]; 
—й = сопровождающий, (- заувагу) побіжний, 
принагід-, сателіт-, додаткбвий, с* під- [-ая тЄ- 
ма підтема]; -ие обстоятельства побіжні /при¬ 
нагід-, додаткбві/ обставини. 

СОР ев полова. 
СОРАЗМЙРНОСТЬ домірність [с. наказаний 
преступлению д. кари й злбчину]; с. степени 
винбвности д. ступеня провинности. 

СОРАЗМЕРНМЙ о" співмірний, одномір-, до- 
мір-, фР гармоній-. 

СОРАЗМЕРЙТЬ розміряти; с. что с чем ок дос- 
тосбвувати /привбди- у відповідність/ що до 
чого, рк співміря- що з чим; 

—й що /ж" хто/ розмірі 0, звйклий ♦, поклйка¬ 
ний достосува-, пк рк достосбвчий + %, © до- 
стосбвуючи; 
-йся/-ьій розмірюваний /до-, спів-/, досгосбву- 
ва-, приводжу- у в., пк співмірний, пропорцій-, 
± СОИЗМЕРИМЬІЙ. 
СОРАТНИК ок побратйм, споббрник. 
СОРБЙРОВАТЬ: —й що сорбує, сорбент, пк сор- 
бувальний; 
-йся/ьій сорббваний. 

СОРВАНЕЦ ок збитбшник, халамид-, урвгіголо- 
ва, с. розбишака. 

СОРВИГОЛОВА о" хлбпець-зух. 
СОРЕВНОВАНИЕ ок конкуренція, з" змаганй- 
на; ± СОСТЯЗАНИЕ. 

СОРЕВНОВАТЬСЯ (з кіш) змагатися, конкуру¬ 
вати, міря- сйли, мірятись сйлами, грй- в чиї во¬ 
рота; 
-йся 1. що /ж" хто/ змагається 0, р-й ♦, учйсник 
змагання, захбплений /зайнятий/ -ям, г. змагУн, 
пк змагальний, змаглгівий, змаговйй, © змагав¬ 
шись, на змаганні, 2. соперничающий. 

СОРИТЬ смітйти, засмічува- /на-/; с. деньгами 
трусй- гаманцем, шпур ля- грбші, ± ЗАГРЯЗН- 
ЯТЬ; 
—й що /ж" хто/ смітить, звйклий /с-и/ ♦, настав¬ 
лений насмітй- + засоряющий. 

СбРННЙ: -ая трава' ок хбпта. 
СОРОЧКА: нйжняя с. підсорочйнка. 
СОРТЙР нужник, в. срач. 



СОРТИРОВАТЬ 498 СОСТАВЛЙТЬ 

СОРТИРОВАТЬ сортувати, перебир/й-, о. відці¬ 
ля- зерно від полови; 
—й що /м“ хто/ ~а 0, звиклий /с-и/ ♦, для сортува¬ 
ння, зайнятий -ям, сортувальник, пк = %, © на 
сортуванні; 
-ЙСЯ/-БІЙ сортований, перебгір-. 

СОРТИРОВКА ок вибірка /пере-/, перебирання. 
СОСАТЬ смоктати, висмбктува-, сисй-, (кров) 
ШЇ-, (соки) тягну-; 
—й що їм" хто/ ссе 0, звиклий ♦, ссавець, смок- 
тун, сисун/ець), о. п’явка, (річ) смок, пк смок¬ 
тальний, сисаль-; -й соки /кровь/ кровопгівець 
чий, п’явка; -ая боль гризький /ятрущий, пеку¬ 
чий/ біль, (у серці) п’явка в серці; ± ВЬІСАСЬІ- 
ВАТЬ. 

СОСЕДСКИЙ о* запарканний. 
СОСЕДСТВОВАТЬ сусідити/ся/; 

—й що /м" хто/ сусідить 0, розташований у су¬ 
сідстві, фР стріха-в-стріху, межа-в-межу + при- 
легающий. 

СОСКА (для немовлят) щіпка, смбчок. 
СОСКОВЙДНЬІЙ пипкуватий, як пилка. 
СОСКАБЛИВАТЬ відшкряб/увати, відскріба-; 

—й що їм" хто/ ~ує 0, наставлений відскребти, 
зайнятий відскрібанням, ~увач, пк рк відшкряб- 
чий + %, © с-и ♦, відшкрябуючи + скоблящий; 
-йся/-ьій відшкрябуваний, відскріба-. 

СОСКАКИВАТЬ зіскакувати; 
--й/-ьій що /м“ хто/ зіскакує 0, зіскакуваний, зі- 
стргібу-, звйклий /с-и/ ♦, © зіскбчивши; 
СОСКОЧЙТЬ (зрою думок) змінити хід думок. 

СОСКАЛЬЗЬШАТЬ спбрск/увати, ізслиза-, спо- 
взб-, гг ковзь; 
--Й/-БІЙ що їм? хто/ ~ує 0, спбрскуваний, р-й 
спорснути, нездатний втриматися, пк перський, 
ковзькижй, © тільки ковзь і зсунувся; 
СОСКОЛЬЗНУТЬ спорснути 0; колеса -ули с 
рельсов колеса з’їхали /зіскбчи-/ з рейок; льі- 
жи -ули с ног лйжі /лещета/ спорснули з ніг. 

СОСКОК (з турніка) відскок. 
СОСКРЕБАТЬ: —й = соскабливающий. 
СОСКУЧИТЬ, СОСКУЧИТЬСЯ ок стужитися; 

-вшийся знуджений /за-/, знудьгбва-, стуже-, 0. 
СОСЛС)ВИЕ ок стать [духбвное с. духовна стать], 
з. кондиція, фУ верства, ф. масть [всех -ий усіх 
верств, усіх мастей]. 

СОСЛУЖЙВЕЦ ок співпрацівшік. 
СОСЛУЖЙТЬ: с. службу о" прислужйтися. 
СОСНА ок хвоя. 
СОСНОВЬІЙ (- деревину) смоловий. 
СОСОК т. шіптик. 
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ: с. внимания на чем коп- 
йчення /зосередже-) уваги на чому. 

СОСРЕДОТОЧИВАТЬ (сили) зосере/джувати, 
збира- в кулак, копичи-, концентрувй-, (проме¬ 
ні) збира- у фбкусі, фокусува-, (увагу) фіксува-; 

с. внимание на чем ф. бра- на мушку що; 
—й що їм" хто/ зосереджує 0, звйклий ♦, 3-Й 30- 
середи-, зайнятий зосередженням, зосереджув- 
ач, пк зосередивший + %, сх накопгіч- [накопйч- 
сили-бос]; -й вниимание зосереджений на, © 
~дивпш увагу; -й усйлия зосередивши зусилля; 
-йся/-ьій зосереджуваний, копиче-, скупчува-, 
концентрб-, фокусб-, фіксб-; 
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ: с. на однбм зацикли¬ 
тися на одному; 0; 
-вший/ся/ 0; -я зосереджений 0 —► -йся/-ьій; 
СОСРЕДОТОЧЕННО (зібрано) о. при купі; 0. 

СОСТАВ з* потяг, фр числб [налйчньїй с. на¬ 
явне ч.]; с. преступления зміст злочину, г. кри¬ 
мінал; по /своєму) -ву своїм складом. 

СОСТАВЙТЕЛЬ (сумішей) препаратор. 
СОСТАВЛЯТЬ складати /у-/, упорядкбвува-, 
збирй- /♦/ докупи, (уявлення) вироблй-, (у сумі) 
станови-, г. виноси-, (суміш) препарува-, (пісню) 
компонува-, (рівняння) м. записка-, (колекцію) 
призбгірува-, (згори вділ) переставля- /нижче), 
$ твори-, утвбрюва- [с. едйное целое т. одно- 
цілість, держатися купи]; с. компанию (в доро¬ 
зі) товаришгіти; с. мнение /сужде-/ виробля- 
дУмку /пбгляд/; с. пару бу- до пари; с. предмет 
чего станови- предмет, бу- -ом; составляет (- 
число) становить, г. винбсигь; 
—й 1. що їм" хто/ склада 0, р-й ♦, зайнятий скла¬ 
данням, складач /у-/, складальник, (річ) склад¬ 
ник, інгредієнт, пк складальний + %, 2. що став¬ 
ить поряд, зайнятий ставленням п., 3. що готує, 
з-й вйготови-, зайнятий виготовленням, 4. що 
ствбрює, зг-й створи-, 5. що збира, з-й зібра-, 
зайнятий зббром, збирач, 6. що станбвить, пк 
рівний, складовйй, гр якраз [-Й треть я. третй- 
на, рівний третині], 7. що явля собою, що є чим, 
з-й /признане-/ бу- чим, © являючи соббю, буду¬ 
чи, бувши, 8. переставляющий; -й исключени- 
е що є винятком; -й лекарство препаратор лі¬ 
ків; -й мнение з-й вгіроби- думку; -й пару парй- 
стий; -й содержание /сУщность/ о. втілення 
змісту/суті/; -й уравнение укладач рівняння; -й 
часть чего бувши /що є/ (лише) часткою; не -й 
осббого труд б не дуже важкий /трудоміст-/; 
-йся/-ьій склйданий /у-/, збира-, запгісува-, упор- 
ядкбву-, утворю- /о/, приставлю- /пере-/, ізсува-, 
сполуча-, готова-, виготбвлю-, препарб-, здобу-; 
СОСТАВИТЬ обдати в сумі 0, (протекцію) зро- 
бй-, (рівняння) налиса-, фР завда- [зто не -ит 
трудностей /большбго труда) це не завдасть 
/великого) клбпоту]; с. заговор змбвитися, уві¬ 
йти у змбву; с. компанию склас- товариство, 
приста- до гурту; с. компанию кому товаришй- 
/бу- за товариша/; с. (какую) партию /бу- якою 
парою), взя- шлюб; с. себб гімн уславитися; с. 
себе компанию добрати собі товарйство; с. со- 
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стояние забагаті-, доробитися великих майтків; 
-ит (у сумі) становитиме; зто не -ит /большо- 
го/ трудгі це не буде важко, /на це не треба 
/піде/ аж такої праці/; зто -ит большую сумму 
це дасть велику суму; зто не составит больш- 
гіх трудностей це не забере багато труду, це не 
подорож на полюс; 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ складова, ок складнгік 0. 

СОСТАВНОЙ ок складаний, збйра-; -ая часть 
складнгік, інгредієнт, фР клітгіна, (зиску) стаття. 

СОСТОЯНИЕ обставини, ситуація, [при шбко- 
вьіх -иях в шокових обставинах /-ції/], ок маєт¬ 
ки, статки [чималі с.], фР змога, спромб- [бьіть 
в -ии ма- змогу /спромб-/, могтй, здола-, здужа-, 
бу- годним]; критгіческое с. межовгій /критйч- 
ний/ стан; кру'гленькое с. чималенькі статки; 
мбчущееся с. розтелесбваність; бьіть не в -ии 
не мі- сгіли, не ма- як, не могтгі; бьіть не в -ии 
чтб-либо сказать /сдбл- +/ тільки руками роз¬ 
вести; у негб никакбго -ия він не має ні кола 
ні двора; не в -ии не в сгілі, не гбден /спромбж-/; 
не в -ии произнестгі ии слова не могтгі вцдобу- 
слбва; не в -ии сделать из-за чего перешкбдж- 
ений чим; по -ию цд станом; человек с -ем чо¬ 
ловік з маєтками, маєтний /багатенький/ ч.; 
СОСТОЯНИЯ фР злети й падіння [психологгі- 
ческие с. психологічні з. й п.]; 0. 

СОСТОЯТЕЛЬНО (жити) як у Бога за две- 
ргіма, як у Христа в запічку; 
СОСТОЙТЕЛЬНЬІЙ заможний, маєг- статеч-, 
багатенький, замбжне-, майновгітий, (платій) 
платоспромбжний; с, человек = ч. с состояни- 
ем > СОСТОЯНИЕ; бьіть -ьім не знати нуждгі. 

СОСТОЙТЬ складатися, поляггіти, бу-, стоя- [с. 
на учете с. на ббліку]; с. в бране /замужестве/ 
бу- одруженим /-ою/; с. в бране /закбне/ с ма- 
шлюб з; с. в дблжности ма- /обійма-/ посаду; с. 
в профсоюзе бу- членом профспілки; с. в родс- 
твб первой степени бу- в першому коліні спорі¬ 
днення; с. из стольних ма- /нарахбвува-/ сті¬ 
льки; с. на военной слу'жбе служгі- у війську /в 
армії/; с. на иждивбнии кого жгі- чиїм коштом; 
—б 1. що складається, складений, утвбре-, зфор- 
мбва-, 2. заключающибся, 3. находящ-; -й в 
бране попнпбблений, одруже-; -й в однбй пар- 
тии однопартієць; -й в переписне © /і далі/ ли¬ 
стуючись; -й из чего [атомов] утворений з чого 
[атомів]; -й из двух мастей складе- з двох час¬ 
тіш; -й на иждивении /содржа-/ кого утрйму- 
ва- ким, утргіманець чий, © жгівши чиїм кбш- 
том; -й на службе зайнятий на службі; -й на 
учете взятий /поставлений/ на бблік; -й под 
наблюдением /надзбром/ піднаглядний; -й под 
слбдствием підслід-; -й под судом підсуд-. 

СОСТОЯТЬСЯ дк відбутися, ста-, мати місце. У” 
сподіятися, окґ відійтгі [нона свадьба -гітся пб- 

ки весілля відійде], склеїтися [не -лось не -ло¬ 
ся], фР здійснгі-, стати фактом /реальністю/ [со¬ 
юз не -ялся союз не став р.], реалізуватися, 
(унезалежнитись) воскреснути, вста- з колін 
[Украйна -лась Україна -бела /-гіла з к./]; с. на 
надлежгіщем уровне ♦ на рівні; не -йтея (діло) 
не вигорить; дело не -итея не буде діла; 
-вшийся відбутий, р. перебу-, фР минулий [на 
-вшемся балу на -ому балі], 0; не -я що не від¬ 
бувся, невідбутий, фР скасований, р. незбулий. 

СОСТРАДАНИЕ милосердя, співчуття, співчу¬ 
вання, співчутлгівість, фР уболівання за кого! 
що, жаль; из -ния з милосбрдя. 

СОСТРАДАТЕЛЬНЬІЙ милосерд(н/ий, жаліс¬ 
ливий, співчут-, © хоч до рани прикладай кого. 

СОСТРАДАТЬ жаліти, ма- /виявля-/ милосердя 
Ізг зглядь/, фР уболіва- за ким, співчува- кому; 
—й = сочувствуюший + жалібнгік, /ж' -гіця/, о. 
відкрйіий болям, пк милосердний, жйпісливий, 
р. милосердли-. 
СОСТРЕЛКА в" збивання, збиття, зістрілення, зі- 
стрілювання. 

СОСТЯЗАНИЕ змагання, суперництво, бороть¬ 
ба, ур змаг, зн змагангіна, г. ок навзавідництво 
(від навзаводи/; с. в беге перегбни. 

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ок дух змагання, ю. 
змаг сторін. 

СОСТЯЗАТЕЛЬНЬІЙ ст змаговгій, (суд) ю. з 
дебатами /сторін/, ок щироправний. 

СОСТЯЗАТЬСЯ (з ким) змагатися, міря- сгілами 
/вправністю/, міряти сгіли /вправність/, ітгі нав- 
заводи, грі- в чнГ ворота; 
-йся = соревнующийся. 

СОСУД: кровенбеньїе -дм п° червоножгіли. 
СОСУЛЬКА г. сбпля /сопляк/ льбду, (на гіллі 
дерев) замерзяяк. 

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ок співбуття. 
СОСУЩЕСТВОВАТЬ співіснувати, о. бу- доб¬ 
рими сусідами; 
—й що співіснує, з-й /зм-й/ ♦, пк добросусідсь¬ 
кий, фР паралельний, ± существуюший. 

СОСЧИТЬІВАТЬ: --й = считающий; 
СОСЧИТАТЬ г. зрахувати; и не с. і ліку нема, 
гі° є й пере-є; всех не с. всіх не перелічиш. 

СОТВОРЕНИЙ: с. мира постання /на-/ світу; от 
-ия мира від початку віку, від Адама, відкбли 
світ світом. 

СОТВОРЯТЬ уе сотворяти; 
—й = творящий + з-й сотворити; 
СОТВОРИТЬ У* сподіяти; 0; 
СОТВОРЕННЬІЙ У сотворенний, сподія-. 

СОТИК ж* мобілка. 
СОТОВЙДНЬІЙ стільникуватий, ок ніздрюва-. 
СОТРУДНИЧАТЬ співпрацювати, співробітни- 
ча-, (з ворогом) коляборува-; 
—й що /м“ хто/ співпрацює 0, залучений до спів- 
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праці, звиклий /зг-й/ ♦, співпрацівніік, співро- 
біт-, н1 коляборант, пк співробітницький, коля- 
борантський, для співпраці, о. у співпраці. 

СОТРЯСАТЬ трясти, труси-, трасом ♦ /труси-/, 
струшува-, ф? хита-; с. что трясти чим; 
—й що /мн хто/ трясе 0, охочий ♦, з-й захита-, © 
раз-у-раз струшуючи, с-и ♦, пк трясучий, тряс¬ 
кій, землетрусний, горотрус-, с. всетрясучий, 
потрясущий, т. = %; 
СОТРЯСАТЬСЯ трястися 0, ходити хбдором; 
-йся що трясеться 0, трясбмий, трясений, стру¬ 
шува-, колй-, хйтаний, охбпле- трясьббю, пк 
труській, трясь-, тремтячий, рк двигтю-, трясу-, 
± трясущийся; 
-йся/-ьій трясбмий, трясений, струшува-, хита- 0. 

СОТРЯСЕНИЕ ок трусанина, рк трясьбі, (основ) 
зрушення. 

СОУДАРЯТЬСЯ стикатися /на-/, г. зударі-; 
-йся що стикається 0, призначений зіткнутися, 
± натьїкающийся. 

СОУЗНИК співв’язень, У” союзник. 
СОУМЬІШЛЕННИК ок співзмбвник, співпома- 
гач, співпричгінник, 4? напар-, партнер. 

СО'УСг.сос. 
СОУСТЬЕ ма 4? сполучення. 
СОУЧАСТВОВАТЬ брати Участь, бу- у спілці 

/спільником, співучасник-/, о. підставні- плече; 
—й що їм" хто/ берб Участь 0, р-й ♦, /спів/- 
учасник, спіль-, співзмбв-, спровгін-, полигач, 
партнер, співпомагіч, співтворець, пк співу- 
часний, (у злочині) я' спровгін-. 

СОУЧАСТНИК співучасник, співзмбв-, полгіг- 
ач, партнер, (у злочині) спровгінник, ок співтво¬ 
рець, я1 спровгінний. 

СОУЧЕНИК 4? колбґа, однокашник, одноклас-. 
СОХНУТЬ сбх/ну/ти, висиха-, ок схну-; 

—й = вьісьіхающий; 
ИССОХНУТЬСЯ: -бхшийся /геть/ вгісохлий 
/пере-/, 0. 
СОХРАНЕНИЕ: с -ем чего зберігаючи що. 
СОХРАІШ ОСТЬ ок незайманість. 
СОХРАНІШЙ о. незайманий, (схов) безпеч-. 
СОХРАНЯТЬ зберігати /при-/, берегти, хороші-, 
не витрача-, (звичаї) не порушува-, (віру) не роз¬ 
чаровуватися в чому, (од гниття) консервува¬ 
ти, (запах) затрйму-; с. за кем право застеріга- 
кому право [с. за соббй п. з. собі п.]; с. присУт- 
ствие духа зберіга- душевну рівновагу; с. сгілу 
/- указ) залишатися в сгілі; -гіет /олимпгійское/ 
спокбйствие кто і за вухом не свербгіть кому; 
—й 1. що /мИ хто/ зберіга 0, зг-й ♦, з-й зберегтгі, 
для зберігання, У хоронгітель, пк консервува¬ 
льний + %, © зберігаючи, ± сберегающий, 2. 
що не порушує, з-й дотргіма-; -й что і ділі та¬ 
кий, такий як і досі [-й актуальность і далі 
актуальний, актуальний, як і дбсі]; -й за собой 

право © застерігати собі право; -й молчіние у- 
пертий мовчун, і далі мовчазнгій, німгій як і дб¬ 
сі; -й спокбйствие і ділі спокійний, спокій-, як 
і дбсі; -й форму © зберігйючи форму; 
-йся/-мй 1. бережений, хорбне-, захбвува-, за- 
тргіму-, не витрічу-, консервб-, (за ким) засте¬ 
режу- кому, 2. дотргіму-, не порушу-; 
СОХРАНЙТЬ (рівновагу) ок втргімати г. /за-/, 
задержа- [с. спокойствие з. спокій]; с. верн- 
ость додбржати віри; 0; 
-вший/ся) (д; -я збережений, (давно) г. затргіма-. 

СОЦИАЛЬНЬІЙ ок суспільний [с. мир с. мир]. 
СОЦИАЛИЗЙРОВАТЬ: ~й що соціалізує, для 
соціялізіції, зайнятий -ією. 

СОЦИУМ у. загіл. 
СОЧЕЛЬНИК: имбвший місто в с, святвечір- 
ній. 

СОЧЕТАНИЕ: с. несочитіемого поєднання не- 
поєднуваного. 

СОЧЕТАТЬСЯ ндк/дк сполучітися /сполучи-/, 
поЄднува- /поєдні-/; с. законним бра'ком с кем 
уводити /увбстгі/ в закон кого; свогі лібди - ео- 
чтемся свої люди - домовимось /помирим-/; 
—й що їм" хто/ побднує 0, звгіклий п., з-й поєд¬ 
ні-, для поєднання, зійнятий -ям, пк = %; 
-йся/-ьій поєднуваний, сполучу-; -я браком що 
берЄ шлюб 0, одружуваний, ожЄню-, молодгік, 
пк молодгій, нарЄчЄний. 

СОЧИНЯТЬ (композиції) творити, (щось нереа¬ 
льне) фантазуві-; (хтозна-що) вигіду-; с. муз¬ 
ику к чему покладі- на нбти /музику/ що; 
—й 1. що /V хто/ компонує 0, р-й ♦, з-й с ♦, тво- 
рбць, івтор, зн писіка, пк твбрчий, компонуваль¬ 
ний, ± творящий, 2. вьідумьіваю-; -й музику 
композгітор; -й музику к чему покладіч на му¬ 
зику що; 
-йся/чьій 1. компонований, твбре-, пйса-, 2. вьі- 
думьіваем-; 
СОЧИНИТЬ ф. злідити, склЄї-, (версію) сплЄ- 

стгі; 0; с. музику к чему поклісти на музику 
/нбти/ що; 
-вший 0. 

СОЧЙТЬСЯ сочитися, точгі-, цідгі-, слизіти, 
(дзюрком) дзюри-, дзібрка-; 
-йся = просачивающийся. 

СОЧЛЕНЕНИЬІЙ ок спряжений. 
СОЧЛЕНЯТЬ спрягіти; > СОЕДИНЯТЬ. 
СОЧУВСТВЕННЬШ ок пргіязний, (відгук) схвіль-. 
СОЧУВСТВИЕ співчуття, ф^ милосердя; с -ием 
г. із сантимЄнтом. 

СОЧУВСТВОВАТЬ співчув/іти, виявля- співч¬ 
утті, ма- зглядь на кого, перейматися співчут¬ 
тям до кого, (ідеям) бути прихгільним до; 
—й що Ім“ хто/ ~і 0, схильний ♦, спбвне- співчут¬ 
ті, розчУле- /пере-/, перейнятий/пбйні-/ -ім, си- 
мпітик, прихгільн-, рк співчуглгівець, к" співчу- 
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Вільнюс, пк співчутлгівий /спо-/, жаліслгі-, жаліб- 
ли-, милосерд- /-ний/, к" ~йль-, /- душу/ прихйль-, 
/ідеям/ прихиль- до чого, о. зі сльозйми в очах. 

СбШКА т. підпора; милкая с. дрібнота, мн не- 
дбпанки /полу-/. 

СОШНИК (гармати) леміш. 
СОЮЗ (двох) тандбм; бьіть в -зе с кем тримати 

/спілкувй-/ з ким. 
союзньш ок спілчанський. 
СОЯ & пк *сбяний. 
СПАД (чисел) © згорй вниз. 
СПАДАТЬ подати, спада- /о-, (- запал) піду-/, /о- 
пух/ стуха-, /вітер/ ущуха-, (з пліч) зсуватися; 
—й що спада 0, схильний с., пк спадистий, 
схйлистий, © спадйючи, с-и спадати; 
СПАСТЬ: с. с лица змарніти; с. с тела схід¬ 
ну- /на тілі/; пьіл спал зйпал підупйв /ущух/; 
-вший 0; -й с лицй змарнілий; -й с тела схуд-. 

СПАЗМАІЙЧЕСКИЙ (- корчі) п’явкуватий, с° 
п’явкоподібний. 

СПАЗМЬІ корчі, судома. 
СПАИВАТЬ спб/ювати, (дріт) лютувати; 

—й 1. що ~ює, р-й ~їти, пк = % + напаивающий 
(> ПОИТЬ/, 2. що злютовує, пк = % + паяющий; 
-йся/-мй 1. споюваний, 2. люто-, злютбву-, па¬ 
яний. 

СПАЙКИ ма зрости, зрбсті, од зрость. 
СПАЙНИЙ рк зроєний. 
СПАЛЬНИЙ: с. мешбк опальник. 
СПАЛЬНЯ іс ложнйця. 
СПАРИВАТЬ > ПАРОВАТЬ. 
СПАРХИВАТЬ: -й що спурхує, пк легкокрилий, 

© спурхуючи. 
СПАСАТЬ рят/увати, ря спаса-; с. положение ♦ 
справу /становище, обставини, ситуацію/; 
—й що /мн хто/ ~ує 0, покликаний ♦, з-й у*, ря- 
тівнйк, рятувапь-, ря спасгітель, пк рятівнйй, ря¬ 
тувань-, рятівнйчий, рятунковий, У спасенний; 
-й жизнь /положение/ -івнгік життя/спрйви +/; 
СПАСТИ: с. от них видерти з пазурів /зубів/ їх; 
♦♦♦СЯ: с. бегством о. брати ноги на плечі; 0; 
-йся/нмй рятований, вирятову-; -я У спасенний; 
СПАСТИСЬ: с. бегством о. діти ногам зна-, 
накиза- п’ятами; 
-асший/їся/ 0; -я врятований /ви-/. 

СПАСЕННЕ ок вйрятовання, порятівля, о. вгіхід 
зі станбвтца; нет с. нема спасу. 

СПАСЙБО ф. аж [Я не знал, с., Вьі сказа'ли Я 
не знав, аж Ви сказйли]; с. Вам! вст здорові бу¬ 
дьте!; е. за внимание пасйбі за ласку /пам’ять/. 

СПАСгіТЕЛЬНЬІЙ ок вибавчий, У спасенний. 
СПАТЬ спати, ф. дава- хропака; с. без задних ног 
♦ як убитий /убиті/; с. мертвим сном ♦ як кам¬ 
інь; с. сном праведника рм ♦ сном праведник¬ 
ів; не спит кто сон не бере кого; 
—й що /мИ хто/ спить 0, розіспаний, пойнятий 

сном, в обіймах сну, у сні, (де) звйклий ♦, пк сон¬ 
ний, у прйспа-; -й без зйдних ног /мертвбцк- 
им сном/ пбйнйтий мертвим сном; -й вечньїм 
сном на вічному спочгінку; -й сном праведни¬ 
ка У в обіймах сну праведників; -ая краса'ви- 
ца прйспана красуня, п° сон-красуня; 
ПОСПАТЬ попо^, ф. придавй- комарика 0; & 
послатися /= лягтй ♦/; 
УСНУТЬ: -вший /при/заснулий, ок прйспа-, 
пргіспаний, 0; 
ЗАСПАТЬСЯ: -вшийся оспалий /за-/, заспа¬ 
ний, 0; 
НАСПАТЬСЯ ок попоспати; 
-вшийся попоспапий, б; 
Р АЗОСПАТЬСЯ: -вшийся розіспаний, 0. 

СПЕВАТЬСЯ зіспівуватися, п. здружу-, нс зню- 
ху-, злйгу-; 
СПЕТЬСЯ ок дійтгі згоди 0, п. злигатися, б. із- 
співа-; 
-вшийся зіспіваний, здруже-, злйга-, б. 

СПЕКАНИЕ коржавлення. 
СПЕКАТЬ т. рк коржавити, закоржавлюва-; 

—й що /м“ хто/ коржавить 0, з-й за^ /с+/, пк кор- 
жавильний, к" спікаль-; 
СПЕКАТЬСЯ ок коржавіти 0; 
-йся що коржавіє 0, коржавлений, закоржав¬ 
люва-, схйль- ♦, щораз коржавіший /смаглі-, 
більше спечений/, пк коржавий, к" спіклйвий, 
спікшій, У коржйстий [-я уголь -те вугілля]; 
СПЙЧЬСЯ т. скоржавіти /за-/; 0; 
-екшийся спечений /за-/, (- губи) (зд)сиіглш, 
т. закоржйві- /с-/, к" спікливий, б. 

СПЕКУЛЙРОВАТЬ ок перепрбдувати; & дк 
спекульнути; 
--й що /м" хто/ спекулкіє 0, звйклий ♦, зг-й пе¬ 
репродаж зайнятий спекуляцією, спекулянт, пе- 
репрбдувач, перекупень /ж1 перекупка/, жн спі- 
куль+СПЕКУЛЯНТ, и* спекулягйвний /-ційний/. 

СПЕКУЛЯНТ ок ґешефтмахер, ґешефтяр, пере¬ 
купень, гендляр, ф. спікуль, (кіньми) менджун; 
СПЕКУЛЯНТКА перекупка. 

СПЕКУЛЯТИВНИЙ ок спекуляційний, переку- 
пський. 

СПЕКУЛЯЦИЯ ок перекупство. 
СПЕРВОНАЧАЛА ок на податках, податками. 
СІІЕСЙВИТЬСЯ ок прйндитися, гонорйгися; 

-йся не вживано. 
СПЕСЙВЬІЙ ок пихастий. 
СПЕСЬ ок гордовитість, бундючність, гонор. 
СПЕТЬ1 > ПЕТЬ. СПЕТЬ2>ЗРЕТЬ‘. 
СПЕХ (дело /іто/) не к спеху (це) не горйгь. 
СПЕЦИАЛИЗЙРОВАТЬСЯ: -йся що /м“ хто/ 
спеціалізується, спеціалізований. 

СПЕЦИАЛЙСТ: с. неопределенного прбфиля 
ж. пришйй-кобйлі-хвіст; с. по каким болезням 
спеціаліст яких хворбб; с. по чему фахівець чо- 
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го /з чого/-, с. широкого прбфиля жт майстер 
на всі р^ки. 

СПЕЦИАЛЬНЬІЙ о* окремий, особлгівий. 
СПЕЦЙФИКА ок своєрідність. 
СПЕЦИФИЦИРОВАТЬ специфік/увати; 

—й р. що ~ує, для специфікації, зайнятий -ією, 
специфікатор, п" специфікаторський + %; 
-йся/'ЬШ специфікбва-. 

СПЕІЩФЙЧЕСКИЙ ок своєрідний. 
СПЕЦИЯ; СПЕЦИИ приправи, присмйки. 
СПЕШИВАНИЕ спішування, (з авт) висіда-. 
СПЕІІІИВАТЬ спішувати; 

—й що /м" хто/ спішує, скорий ♦, наставлений 
спіши-, спішувач, © спішуючи, пк = %; 
-йся/-ьій спішуваний. 

СПЕШЙТЬ поспішати, (куди) ок гна-, спішити¬ 
ся, квапи-; некуда с. фР ніхто в шию не жене; 
мне /ему +/ нйкуда с. я /він +/ мбю /має +/ час; 
не -ша без поспіху, неквапом, неспіхом; 
—й що їм" хто/ поспіша 0, звиклий ♦, пк поспі¬ 
шливий, кваплй-, хаплй-, поквапний, поспіш¬ 
ний, ? скорохвбцький, © поспішаючи, у поспі¬ 
ху; -й на вьіручку © поспіхом на поміч; 
-ВШИЙ 0. 

СПЕШКА жґ хапатня; в -ке у пбспіху, (робити) 
під гарячу руку; нет нуждьі в -ке ніхто в шию 
не жене; совершйемий в -ке хапаний [н шлюб]; 
из-за -ки з поквапу, чфез поспіх. 

СПЕШНО ок швйдко-швйдко, поспіхом, мерщій; 
СШШШЬІЙ ок швидкйй, невідкладний, Р ско- 
рохвацький. 

СПИВАТЬСЯ розплачуватися, брата- з чаркою; 
-йся що /м" хто/ спивається, звиклий ♦, розпи- 
ячений, /майже,/ закйслий у горілці; 
СПИТЬСЯ ударитися в горілку 0; окончате- 
льно с. спгітися з кругу /з пуття/; 
-вшийся спйтий, о. закйслий у горілці; оконча- 
тельно -я спйтий з круту; -я с кругу пропащий 
за чаркою, 0. 

СШІЛИВАТЬ > ПИЛИТЬ. 
СПИНА: за снинбй ок за плечйма. 
СПИРАЛЕВЙДНЬІЙ у формі /на взір/ спіралі, 
кругойдучий, з. захвбстуватий. 

СПИРАЛЬ о. безконечник. 
СПИРАТЬ: —й дьіхание що забива дух, з-й за- 
бйти /спбр-/ д., © забиваючи д.; 
СПЕРЕТЬ сперти (пф зіпру, зіпреш). 

СПИРТОВАТЬ спиртувати, заспиртовувати; 
—й що /м“ хто/ спиртує 0, навчений ♦, з-й за», за¬ 
йнятий спиртуванням, пкрк заспиртгівчий + %; 
-йся/-ьій спиртований, заспиртбву-. 

СПИСОК ок реєст/е)р, фР лист [с. жертвовате- 
лей г. збіркбвий л.]; с. чего спгісок на що; на- 
граднбй лнст нагородний лист; награднбй с. 
спйсок нагороджених; послужябй с. службова 
біографія; по -ску за спгіском. 

СПЙСОЧНЬІЙ: с. состав облікбвий склад. 
СШІСЬІВАТЬ стісувати /пере-/; с. в тираж ок 
здавати в архів; 
—й що /мн хто/ спгісує 0, звішіий ♦, зг-й списа-, 
спйсувач /пере-/, змальбву-, пк спйсувальний + 
%; -й в тираж готовий здати в архів; 
-йся/-ьій стісуваний /пере-/, змальбву-. 

СПИХИВАТЬ (гріх) звалювати, зверта-, спиха-; 
СПИХНІТЬ (на кого) переткнути 0. 

СПЙЦА: последняя с. в колеснйце десята шпй- 
ця в кблесі. 

СПЙЧКА & сірничок. 
СПЛАВ1 (дія) /с/тбплення, (метал) стоп. 
СПЛАВ2 (лісу) сплав. 
СПЛАВЛЕННЬІЙ (товар) збитий. 
СПЛАВЛЯТЬ (метал) топйіи, стбплюва-, (ліс) 
сплавля-, гна-, (крам) збув і-. 
—й 1. плавящий, 2. (ліс) що їм" хто/ сплавля 0, 
поставлений с., з-й сплави-, зайнятий сплавом, 
плотар, к" сплавник, пк = %, 3. сбьівающий; 
-йся/-мй 1. плавящийся, 2. сплавлюваний, 
гна-, пк сплавнйй, 3. збува-. 

СПЛАЧИВАТЬ т. з’єднувати, п. гурт/ува-, згур- 
тбвува-, цементува-, брата-; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, призначений г., з-й згур- 
тува-, пк гуртівний + %,У /все/братущий, © гур¬ 
туючи; 
-йся/-ьій братаний, гуртбва-, згуртбву-, цемен- 
тб-, об’єдну- /з’-/; 
СПЛОТЙТЬ зцементувати 0; 
СІІЛОЧЕННЬІЙ збрбтаний 0 —> -ьій, п* одно- 
цілий. 

СПЛЕТАТЬ виплітати /за-, с-/, плестгі, вити; 
—й що /м" хто/ випліта 0, умілий ♦, рішений вйп- 
лес-, виплітач 0, зайнятий виплітанням, пк = %; 
—йся/-ьій витий, плбтений, спліта- /ви-/, звива-. 

СПЛЕТЕНИЕ о" сплет, (подій) склуббчення, 
склуббченість, (рук) скрут, ФУ вузол. 

СПЛЕТНИК д. лепетя. 
СПЛЕТНИЧАНЬЕ пліткарство, пащекування. 
СПЛЕТНИЧАТЬ пащек/увати, обмовля-, розпу¬ 
сна- пліткіі, гостри- язикгі, пф н3 галай-балай; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, з-й ♦, пліткар, ~ун, обмов¬ 
ник, з. обсуда, пк пересудливий, пліткарський, 
гостроязгі-, © усе галай-балйй та галай-балйй. 

СПЛЕГНИ ЧЕСКИЙ обмбвний, обмовницький, 
пліткарський. 

СПЛОХОВАТЬ > ПЛОШАТЬ; не с. вгіявитися 
на висоті. 

СПЛОЧЕННОСТЬ ок одностайність; с. льда 
скупченість криги. 

СПЛОШНОЙ ок одноцілий, цілокупний, (накл¬ 
еп) ок абсолют-, (бомбіж) килимовий; с. стен- 
бй /массой/ лавою. 

СПЛОШЬ ок всуціль, геть; с. и рядом ок пбс- 
піль, скрізь і всюди. 
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СПЛІОСВГУТЬСЯ дк: -вшийся Й; -я сішбще- 
ний, сплюснутий 

СПЛЮСНУТИЙр. плн5склий + -вшийся. 
СШІЮЩИВАТЬ ок плющити, розплющува-, 
розплеску-; 
—й що /м* хто/ сплк5щує 0, звиклий ♦, з-й /р-й/ 
с», пк плющйльний + %; 
-йся/-ьій плющений, сішбщува- /роз-/, роз- 
плескува-. 

СПОДВИЖНИК ок побратим, ± СОРАТНИК. 
СПОДРУЧНО ок похватно, (припасувати) в са¬ 
мий раз. 

СПОКОЙНО фР сумирно [тихо й сумирно в па¬ 
лаці]. 

СПОКОЙСТВИЕ: ріди -ия для святого спбюо. 
СПОКОН: с. векбв ок як світ світом, від віків. 
СПОЛАСКИВАТЬ > ПОЛОСКАТЬ. 
СПОЛЗАТЬ сповзати, злази-, зліза-, зсуватися; 

—й що /лС хто/ сповза 0, зсуваний, зм-й сповзти, 
с-и ♦, щораз нижчий, пк повзучий; 
СПОЛЗАТЬСЯ сповзатися 0; 
-йся що злізиться 0, звщслий ♦, покинутий спо- 
взтися, пк повзучий, рк злазливий. 

СПОНСОР грошодівець. 
СПОНТАННО, -ННЬІЙ ок власновільно, -ний. 
СПОР ок полеміка, незгода; -ру нет нема слова, 
нема що казати, що не кажіть /-жй/; верне, -ру 
нет, но вірно то вірно, та; лучше, -ру нет, но 
ліпше то ліпше, та [л., -ру н., но какбй ценбй? 
л. то л., та якою ціною?]; учений, -ру нет, но... 
вчений то вчений, та...; земельньге -рн супере¬ 
чки за землю. 

СПОРАДЙЧЕСКИЙ ок поодинокий. 
СПОРИТЬ сперечатися, дискутувати, полемізу- 
ва-, вестгі суперечку /дискусію, полеміку/, з. пе¬ 
репитися, гд переріка-, (при дільбі) торгува-; о 
вкусах не -ят смакй різняться /не збігаю-/, смак 
не у всіх однак, кожен має свій смак; 
--й що Імн хто/ сперечається 0, роздискутб- 
ваний, звиклий ♦, супербчник, сперечіль-, свар- 
ун, сварлива голова, сварлйвець, дискутант, за¬ 
водіяка, пк сперечлйвий, сварлгі-, сперечільний, 
дискусій-, зайнятий суперечкою, втягнутий у 
суперечку, у суперечці; жарко -й палкий супе¬ 
речник /дискутант/; -не стброньї супротйвні 
сторони. 

СПОРИТЬСЯ о" вестися [раббта не -тся праця 
не ведеться], кипіти [роббта кипіла], горі- в рук¬ 
ах/під -іми/ [раббта -гітся роббта горгіть у р.]. 

СПОРНЬІЙ ок дискусійний, полеміч-, (- дані) не- 
тбч-, різ- [зто -не вещи це -ні речі]; зто -ое ут- 
верждбние у це важко повірити, г. це контро- 
версійне твердження. 

СПОРТ: самолетньїй с. авіоспбрт. 
СПОРТЙВНЬІЙ г. спортбвий; со -ной внешно- 
стью г. вйспортований. 

СПОРТСМЙН г спортбвець. 
СПОРЩИК = спорящий (> СПОРИТЬ/. 
СПОСОБ фР порядок [с. употребления п. вжи¬ 
вання]; всякими /разними/ -ами ф? і так і сяк 
/перетік/; по -бу спбсобом. 

СПОСОБНОСТЬ: с. к чому хист до чого; с. пе- 
репрьігивать /подбрасьів- +/ перестрибли- 
вість /підквдли- +/; прирожденньїе -ти вродже¬ 
ний хист; 
СПОСОБНОСТИ хист [проявлять с. к чему 
мати х. до чого]. 

СПОСОБНЬШ о" здібен, здатен; вбжливость, на 
какую кто -бен уся доступна кому чемність. 

СПОСОБСТВОВАТЬ спри/яти, помага-, гра- на 
руку; 
—й що /м“ хто/ ~я 0, покликаний ♦, з-й по», для 
сприяння, пк сприятливий /на що), помічнгій, (- 
умови) теплгіч-, г. допомогбвий, © сприЯючи; -й 
чему с* -гінний [-й вьіделению пбта потогін¬ 
ний]; 
ПО»»» ф'р дати спбсіб; п. кому/чему ок прислу- 
жйтися кому/иа що; ± ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ. 

СПОСПЕШЕСТВОВАТЬ з. споспішати [Гбс- 
поди споспішій!]. 

СПОТЬПСАНИЕ ок зашпорт. 
СПОТЬПСАТЬСЯ спотикатися, перечіпа-, шпбр- 
та-, (на шляху до мети) п. набивати ґулі; 
-йся що /мн хто/ спотикається, зашпбртуваний, 
перечішпо-, схильний ♦, спотикайло, шпбрта-, пк 
перечіпливий, зашпбртли-, спотгікли-, (крок) 
спотикучий; 
СПОТКНУТЬСЯ (на чому) не змогти дати ра¬ 
ди чому; с. на рбвном місте зашпортатися на 
рівному /на рівній дорбзі/. 

СПОХВАТЬІВАТЬСЯ схоплюватися, кгіда-; 
-йся що їм" хто/ схбплюєгься, з-й вчасно сха¬ 
менутися; 
СПОХВАТИТЬСЯ схаменутися, г. нагаді-, фР 
сахну- 0; 
-вшийся 0, © вчасно схаменувшись. 

СПРАВА пР фР з правої рукгі /ббку/. 
СПРАВЕДЛИВО о" по правді. 
СПРАВЕДЛЙВОСТЬ п° правота; по -ти по пра¬ 
вді; ріди -ости правди ріди, заради п. 

СПРАВКА: по наведенньїм -ам з довідок. 
СПРАВЛЯТЬ справл/яти, прави- [с. поминки іс 
п. тризну], (свято) відзнача-, святкува-, (весілля) 
відбува-, гуля- Ідк відгулЯ-/; с. бальі балюва-. 
—й 1. що /м“ хто/ ~Я 0, охочий » зг-й /зм-й/ спра¬ 
ви-, заклопбта- чим [н. свЯтом], 2. правящий2. 

СПРАВЛЯТЬСЯ управлятися з чим, давати раду 
чому, розв’Язу- /под^жу-/ що, (самому) давати 
собі раду, (- що) ок пита-, дізнаватися, жґ при- 
пгітува-; едвй с. с нуждбй тягтися з останнього; 
-йся 1. що !мИ хто/ дай собі раду, годний діти рі- 
ду чому, з-й розв’язі-, старіший, регель-, спрів-. 
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2. осведомляющийся; 
СПРАВИТЬСЯ довбспі до діла 0; не суметь с. 
спіткнутися; с. с чем ок да- раду чому, довести 
до діла що, вгів’язатися з чого; с. с трУдной ра- 
ботой дати раду важкій роботі. 

СПРАШИВАТЬ питати (ся,), запйтувати, стави- 
питання, (поради) проси-, шука-; с. „куда?” ку- 
дйка-; с. невозмбжного пита- у слаббго здорб- 
в’я; с., не скрьівгія пренебрежения /отвращб-/ 
пита- чбрез губу /не ховаючи зневбги /оггіди/; с. 
/спросйть/ разрешбния питатися /с-І; 
—й що питі 0, звиклий ♦, зм-й /спокуше-, упов- 
новіже-/ се, з питанням на устах, давець питан¬ 
ня, запитувач, пк запитливий /до-/, питальний + 
%; -й глазами з питанням в очах; -й разре¬ 
шения © питаючи дозволу, питаючись; 
СПРОСЙТЬ (ради) попросити 0; с. с кого за- 
жадгі- від; зачем, -бейте Вм в"" нйщо, спитбй- 
ио(ся); а -оси кого це хай хто скаже. 
-йся/-ьій питаний, запйгува-, замбвлюва-, шука-; 

СПРЕССОВЬІВАТЬ > ПРЕССОВАТЬ. 
СПРИНЦЕВАТЬ спринц/ювати; 

—й що /лР хто/ ~ює, с-и ♦, для -вйння, гіс = %; 
-ьш спринцьований. 

СПРОВАЖИВАТЬ: —й що /м" хто/ відпровад¬ 
жує 0, відпроваджувач, р-й відпровадити, п" рк 
відпровбдливий + %; 
-ьій відпроваджуваний. 

СПРОС: с. не бьет в нос, попьітка не пьітка, а 
с. не беда гі° хто питає, той не блудить; -су ма¬ 
ло с кого © що візьмеш з кого; тудгі, где єсть с. 
адресно. 

СПРУТ (самиця) восьминбжиця. 
СПРЬПГИВАТЬ зіскакувати, зістрйбу-; 

—й що /м" хто/ зіскбкує 0, звгіклий ♦, зм-й зіскб- 
чи-, © зіскакуючи. 

СПРЬЇСКИВАТЬ > ВСПРЬІСКИВАТЬ. 
СПРЯГАТЬ відміняти ('дієслово/, (коні) спряга-; 

—й 1. що ІмИ хто/ відмінює ('дієслово,/, звислий 
♦, з-й /р-й/ про* (а.), пк = %, 2. що спряга, 
звгіклий с., охочий спрягггі; 
-йся/-ьій 1. (діє/відмінюваний, 2. с/у/пряга-. 

СПРЯМЛЙТЬ > ВЬШРЯМЛЯТЬ. 
СПУД: из-под -да (витягти) на світ Божий; под 

-ом ок під замкбм, під сукнбм. 
СПУСК (шлях з гори) узвіз. 
СПУСКАТЬ спускати /о-/, (на берег /людей/) ви- 

сгіджува-, (директиви) видава-, (з ланцюга) від- 
пуска- /(кров) ви-/, (хортів) нацькбвува-, (вагу) 
зганя-; с. с нбба на збмлю оземнювати /при-/; 
—й що /м“ хто/ спуска 0, звгіклий ♦, р-й /зм-й, з-й/ 
спустй-, зайнятий спуском, п'с спусковгій; -й на 
тормозах схильний ♦ на гальмах; не -й глаз с 
кого уп’ятий очгіма в /прикипілий о. до/ кого, © 
не випускаючи з бка; 
СПУСТИТЬ (штани) стягнути; 0; с. с лбетни- 

цьі скину- зі схбдів; -тгі рукава ок недбало; 
СПУСКАТЬСЯ спускатися 0, (з гари) схбдити, 

(круто) спадгі-; (плгівно/ с. (- рельєф) збіга-; 
-йся/-ьш якого спускають 0, (с/пусканий, призб- 
млюва-, висбджу-, виді-, нацькбву-; -ьій для 
спуску; -я пк спаднйй, узвіз-, (рельєф) спадист¬ 
ий, (морок) щораз густіший; -я на тормоза’х з“-й 
♦ на гальмах; -я пбд гору на шляху з гори, /узв¬ 
із/ весь-час-із-горгі; круто -я вниз узвбзистий; 
СПУСТЙТЬСЯ (ногами) зійти, /на фунікулері/ 
спуститися; с. на землю фР упасти з нбба; с. с 
лбстницьі збіг- по схбдах /сходами/; 
-вший/ся/ 0; -я спущений; -я на збмлю при¬ 
земне-. 

СПУСКОВОЙ: с. крючбк язичок, к. спуск. 
СПУСТЯ ок по тбму [мгновбние с. мить по то¬ 
му]; с. минУту по хвйлі; с. нбкоторое врбмя пе- 
регбдом, за якййсь час, по якімсь часі, трбхи 
згбдом; с. мгновбние за якусь мить. 

СЇІУТАННОСТЬ поплутаність. 
СПУТНИК о* сателіт. 
СПУТНИКОВЬІЙ сателітний, супутниковий. 
СІГУТЬІВАТЬ плутати, сплугува-, (коня) пута-; 

—й що /лР хто/ плуга 0, з-й зае, пк т. = %; 
СПУТЬІВАТЬСЯ (з ким) лигатися, злигува- 0; 
-йся/-ьій плутаний, сплугува- /пере-, за-/, (пут¬ 
ом) пута-, спутува-; -я злигува-, звгіклий лига¬ 
тися. 

СПЙТИТЬ > ПЯТИТЬ. 
СРАБАТЬІВАНИЕ фР урухбмлення, хід у рух 

[лбжное с. фікггівний хід у рух]. 
СРАБАТЬІВАТЬ ітгі в рух /дію/, рк урухбмлю- 
ватися, п. давати /справля-/ ефект, ма- успіх [не 
с. не м. -ху], дія- [-ает принцип діє пргінцип], 
(-явища) ма- місце, виявля- себе; 
—й що йде в рух 0, урухбмлюваний, з-й пітгі в 
р., пк ефекггівний, результатгів-, © справляючи 
ефбкт; 
СРАБОТАТЬ т. запрацювати, пітгі в рух, (- ід¬ 
ею +) ста- рушієм /рушійною сгілою/. 

СРАБАТЬІВАТЬСЯ1. ИЗНАШИВАТЬСЯ, 2. (в гу¬ 
рті) притиратися, досягати злбгоди; 
-йся 1. изнашивающийся, 2. з-й досягтгі зла¬ 
годи +, пк гармонійний; 
СРАБОТАТЬСЯ 2. притертися 0; 
-вший/ся/ 1./2. 0; 1. пф —> изнашивающийся, 
2. злагоджений, притбртий, «"гармонійний; 
СРАБОТАННЬІЙ (гурт) злагоджений. 

СРАБОТАННОСТЬ ок злагодженість. 
СРАВНЕНИЕ: нрн -ии обнаружено порівняння 
вгіявило; по -ию порівняно, (з ким/чим) фР про¬ 
ти кого/чого [рбже по с. с русскими рідше про¬ 
ти росіян]; вне всякого -ия г. не до порівнян¬ 
ня; не идтгі ни в какбе с. с кем/чем о. тінню не 
скидатися на кого/що. 

СРАВНИВАТЬ1 рівняти, зіставляти, проводи- 
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паралель, ок порівнюва- /при-/ до чого; 
—й1 що /лґ хто/ порівнює 0, звгікпий ♦, з-й /зг-й/ 
по*, зайнятий порівнянням, пк порівняльний + %; 
-йся'/-ьій1 1. порівнюваний /при-/, зіставлю- 0; 
СРАВНЙТЬ: с. Божий дар с яйчницей по¬ 
рівняти велйку дулу й Великий піст, притулй- 
горбатого до стінки; 
-вший 0; 
ймьій легко порівнюваний /-бій/, пк порівня-, м. 
/- числа/ конгруент-; -мо ли? хіба порівняєш?. 

СРАВНИВАТЬ2 (тиск) рівняти, вирівнюва- /з-/; 
—й2 що /мн хто/ рівня 0, звиклий ♦, з-й ви*, ви¬ 
рівнювач /з-/, пк рівняльний + %; 
-йся2/-ьій2 рівняний, зрівнюва- /ви-/; 
СРАВНЙТЬ2 (тиск) вирівняти 0; 
СРАВНЙТЬСЯ2: с. с кем/чем дорівнятися до 
кого\чого /кому\чому/; 
-вший2/ся2/ 0; -я2 зрівняний /вгі-, до-/. 

СРАВНИВАТЬ3 ок робити рівним, (льодовиком) 
згладжува-; 
—й3 що робить рівним + -й2; 
—йся3/-ьій3 рбблений рівним, згладжуваний; 
СРАВНЙТЬСЯ3: с. с чем ок стати рівним з 
чим [с. с землей стати р. із землею]; 
-вшийУся3/ 0; -я3 зрівняний, згладже-, рівний з. 

СРАВНИТЕЛЬНО (з ким/чим) фР проти кого/чо- 
го [с. с прошльш годом проти того року]. 

СРАЖАТЬ убивати, звалю-, підкошу-, підтинати, 
(вісткою) вража-, шокува-, приголомшу-; 
—й 1. що /з/ хто/ звалює 0, звиклий з., з-й зва¬ 
ли-, и" разючий, смертовбйв-, нищівний, смерто- 
нбс-, смертель-, 2. що тяжко вражб 0, з-й при- 
голбмпш-, пк приголбмшливий + %; 
-ьій 1. звалюваний, підкошу-, 2. урйжу-, шокб-, 
прибй-, пригнічу-, приголомшу-; 

СРАЖАТЬСЯ битися, стина- змага-, борб-, вою¬ 
вати [с. с ветряньіми мельницами в. з вітряк¬ 
ами]; с. с чем поббрю- що; 
-йся що ббреться 0, поббрювач, готбвий б., о. в 
огні, в борні, у боротьбі з, пк польовий, бойб-, 
фроюхь; -я со страстя’ми поббрювач пристра¬ 
стей; 
СРАЗЙТЬСЯ схрестити мечі, зчепитися 0. 

СРАЖЕІІИЕ п° погуляння. 
СРАМ: с.-то, с.-то какбй! ой, стид же який! 
СРАМЙТЬ соромити, присорбмлюва-, завдава- 
сброму, вкрива- соромом,р. стида-, з" конфузи-; 
--Й що /м" хто/ соромить 0, звиклий /с-и/ ♦, 3-Й 
при*, присорбмлювач, пк соромний; 
ОСРАМЙТЬ ок ввести в славу 0; 
-йся що соромить себе, осорбмлюваний /при-/, 
укргі- сбромом; 
ОСРАМЙТЬСЯ ок завдати собі сброму, осміш- 
гітися, в сбромі скупй-, ф. попокпіпати очйма; 
-вшийся осорбмлений, 0. 

СРАСТАТЬСЯ: -йся що зростається, з-й зрос¬ 

тися, схильний /О с-и/ зростатися; 
СРАСТЙСЬ: србсшийся зрбщений, зрослий, Й. 

СРАЩИВАНИЕ (линви) сточування. 
СРАЩИВАТЬ зрбщ/увати. (линву) сточувати; 
-й що /м" хто/ ~ує, звиклий ♦, з-й зростй-, для 
-ування, зайнятий -ям, пк зрбхцувальний + %; 
-йся/-ьій зрощуваний, сточу-, залйшений зрос¬ 
тати. 

СРЕБРОЛКЇБЕЦ ок хапуга, сріблолібб, здирник, 
здгірця, загреба, загрібайло, жадкіга. 

СРЕДА1: по -ам у сбреду, по середах, середами. 
СРЕДА2 ок гурт [в своїй -дб у свбму гурті], (о- 
точення) ок довкілля; благоприя'тная с. фР сти¬ 
хія; внбшняя с. фР зовнішній світ; в своїй -де 
у своїй стихії; охрана окружа'ющей -дьі охо- 
рбна довкілля. 

СРЕДЙ: с. прбчего пбміж йншого. 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ к. Середзем’я. 
СРЕДЙННЬІЙ & середбвий. 
СРЕДНЕСТАТЙЧЕСКИЙ цд пересічний. 
СРЕДНИЙ ок пересічний, мірний, (дитячий вік) 
підстарший; -ей руки посередній, не блиску¬ 
чий, не першої десятки, пересічний; вьіше -его 
г. над пересіч, пк надпересічний; 

СРЕДОТОЧИЕ фР серце, фбкус, н1 гніздбвище. 
СРЙДСТВО ок знаряддя, (від недуги) ліки, рада 

[прбтив зтого єсть с. на це є р.]; испьітанное 
/безотказ-, убедйтель-, иеотразймое/ с. козир¬ 
на карта; спасйтельное с. г. дошка порятунку; 
СРЕДСТВА (творчі +) інструментбр, п. паліт¬ 
ра; нету -ств нема спромоги; за отсутствием 
-ств через брак коштів; на свой -ва своїм кош¬ 
том; оборбтньїе /платежн-/ -ва обігбві /випла¬ 
тні/ кошти; -ва к существованию кбшти на 
хліб-сіль; -ва передвижения транспортні засо¬ 
би; не по -ам (дорого) не по зуб їх; всбми -ами 
н1 всіма правдами й неправда-. 

СРЕЗ ок перекрій, пербріз. 
СРЕЗАТЬ стинати, зрізува-, фР зменшу-; 

--й що /мИ хто/ стина 0, з-й ста-, зм-й /зг-й/ зрі- 
за-, зрізувач, пк зрізУщий, різчий + %; 
-йся/-ьій зрізуваний, змбншу-, д. стгінатий, пк 
зрізшій; 
СРЕЗАТЬ (на іспиті) запари-, г. спалй-; 0; 
СРЕЗАТЬСЯ (словесно) стятися 0, (на іспиті) 
запари-, сісти маком. 

СРНС€)ВЬІВАТЬ ок відмальбвувати /з-/; 
--й що /мн хто/ змальбвує 0, звйклий ♦, з-й зма- 
люва-, зайнятий змальовуванням, пк = %; 
-йся/-ьій змальовуваний /пере-, від-/. 

СРОДНЙ пр: с. чему подібний до чого, зовсім як 
що [с. жукам п. до жуків, зовсім як жуки]; с, 
кому близький духом. 

СРЙДНЬІЙ: с. чему подібний до чого, © збвсім 
як [с. нйшей мбде з. як наша мбда]. 

СРОК (проби) період; на определбнньїй с. (- по- 



СРОЧНОСЛУЖАЩИЙ 506 стАвить 

зику) термінований; в кратчайший с. якнайш¬ 
видше; в с. /к -ку/ на тфмін; на какбй с.? ф. на 
як довго?; по истечйнии /наступне-/ -ка як ви¬ 
йде /наді-/ термін; -ом /с. платежі/ по предья- 
влінии оплата після подачі; билет -ом на ме- 
сяц квиток на місяць. 

СРОЧНОСЛУЖАЩИЙ строковгік. 
СРОЧНЬІЙ (- діло) шпаркий, (лист) спішнйй; 

-ая служба строкові служба; солдіт -ой слу¬ 
жби строковгік; в -ом поргідке негайно. 

СРУБ, СРУБКА вгіруб; на сруб на вгіруб. 
СРУБАТЬ зруб/увати /ви-/, стана-, руба-; 

—й що /мн хто/ ~уе 0, зм-й ♦, з-й зрубі-, для вгіру- 
бу, зайнятий -ом, рубіч, вирубув- /з-/, пк = %; 
-йся/-мй зрубуваний /ви-/, сколю-, д. стгінатай. 

СРЬШАТЬ рвати, обриві-, (одяг) стяті-, (сміх) 
викликі-; с. злость зганя- /дк зігні-/ оскому /се¬ 
рце, гнів, злість, досіду/; с. с кого надурюва- з; 
--й що /мн хто/ зриві 0, звгіклий ♦, з-й /зм-й/ 
зірві-,рвач, зривіч, пк= %; -й злость на ком з-й 
зігні- гнів на; -й цветьї удовбльствия звгіюіий 
розкотові-; 
СОРВАТЬ: с. куш урвіта куш; 0; 
СРЬШАТЬСЯ (- дощ) схоплюватися; с. с язьі- 
кі наверті- на язгік, г. випадіти з губгі; 
-ЙСЯ/-МЙ обргіваний /у-, ви-, з-/, схоплю-, рві- 
ний, здгіра-; -я (з даху) спбрскува-, пк ІголосІ 
нерів-, ламкгій, зргівистий; 
СОРВАТЬСЯ (- бурю) ок рушити; 0; как с це¬ 
пи -ілся 1. як опечений, 2. як осатанілий; с. с 
язьікі г. вгіпасти з губгі; 
-вший/ся/ 0; -й маску О здерши /стягнув-/ мі- 
ску; -я зірваний, спбрснутий, пк —> -йся. 

ССАДИНА ок потбвчення. 
ССАЖИВАТЬ висідж/увата, (шкіру) здир- /об-/; 

—й 1. що /м“ хто/ ~ує, р-й вгісадити, пк = %, ©, 
2. що здирі шкіру 0, готовий -та ш., з-й здер- ш.; 
-йся/-ьій 1. висаджуваний, 2. здгір- /об-/, натйр-. 

ССЕДАТЬСЯ (про ткатиму) збігатися; 
-йся що збігіегься 0, схильний ♦, з-й збіг-. 

ССбРА звіда, ок сварня, гриз-, рбзбрат [в -ре в 
-ті]; с. до добра не довбднт де незгода там чіс- 
то шкб-; склбнньїй к есерам заводіяцький, і. 
заводіяка. 

ССбРИТЬ (їх) сваргіта, розсвірюва-, лія-, брі- в 
роббту, ф. бешта-, читі- нотіцю /морінь/ їм, мгі- 
лгі- гблову їм, коргі-.йс, докорі- /дорікі-/ їм; 
—й 1./2. с-и ♦, ©, 1. р-й на», сварун, лайливець, 
чорний рот, пк сварлгівий, лайлгі-, чорнорбтий, 2. 
ехгільний до звад, з-й роз», звідник, розсварюв- 
ач, пк звадлгівий, розбрітній, окрозбратУщий; 
ПОССОРИТЬ ок розсварити 0; 
ССОРИТЬСЯ ітгі на конфлікт, конфліктуві-, 
гргізтися 0, заїці-, с. из-за чего колота- про що-, 
-йся що /м" хто/ свіриться 0, с-и сваритися, 
ехгільний к., сварУн, сварлгівець + спорящий. 

пк сварлгівий, заїдпи-, звадлгі-, заводіяцький, о. 
у свірці /конфлікті/, ± грьізущийся; 
ПО»»»СЯ /РАС-/ к" порвати стосунки; 0; 
-вшийся розсварений, 0. 

ССУДА: долггі по -ам борггі від позичок. 
ССУДНЬІЙ: -ая зіпись зіпис про пбзичку, по¬ 

зичковий зіпис. 
ссудополучАтель, ссудопринимА- 
ТЕЛЬ позикоємець. 

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬВОМЙ: -ая кісса г. 
кредитівка. 

ССУЖАТЬ (їх) позичіта /даві- пбзичку/ їм; 
—й що !мИ хто/ позичі 0, звгіклий ♦ їм, р-й /зг-й/ 
позгічи- їм, позичільник, ю. позикодівець; 
-йся/-ьій позикоємець. 

ССУЧИВАТЬ ти сук/іти, зсукува-; (злодія) ро- 
бгі- відступником Ізн? сукою/, ж? зсучувата; 
—й 1. що /м" хто/ ~і 0, охбчий ♦, поклгіканий із- 
♦, для сукіння, зійнятий -ям, сукільник, пк 
%, 2. що зсучує; 
ССУЧИВАТЬСЯ т“ сукітися 0; ж" зсучува-, 
ставіта сукою; 
-йся/-ьій ти суканий, /і/зсуїсува-; (злодій) від¬ 
ступник, ж" зсучуваний, сука; 
ССУЧИТЬСЯ ти зсукітися; ж" стіти сукою, 
зсучитися, спадаючи-, в. скурви-; 
-вший/ся/ 0; -я ти зсуканий; ж" зсуче-, сука, 
падакіка. 

ССМЛАТЬ висил/іта /за-/, жґ вивозити; 
—й що /лґ хто/ ~і 0, звгіклий ♦, зг-й заслі-, ©; 
♦♦♦СЯ (на що) відкликатися; с. на відсилі- до; 
-йся/-ьій 1. засгіланий /ви-/, зіслінець /вй-/, гі° 
вгісланий /зі-/; -я 2. що покликіється 0, звгіюі- 
ий покликітася /від-/, зм-й послі-, ©. 

ССЬІЛКА (людей) вгівезення, вгівози; с -кой на 
відкликіючись /по-, посилі-/ на що. 

ССЬІЛЬНОПОЛИТЙЧЕСКИЙ політгічний зі¬ 
слінець. 

ССЬІЛЬНОПОСЕЛЕНЕЦ примусбво поселе¬ 
ний, зіслі- поселенець. 

ССЬНІАТЬ /Узсип/ати, сгіпати; 
—й що їм" хто/ ~і, звгіюшй ♦, з-й (Узсгіпа-, зій- 
нітай -інням, сипіль, зсипнгік, -іль-, пк = %; 
-йся/-мй сгіпаний, ~ува-, п" зсипнгій, зсипін-. 

ССЬІПЩИК сипіль. 
ССЬІХАТЬСЯ: -йся що зсихіється, ехгільний 
зсихітася, з-й зсохну-, покгінутий зсихі-; 
ССОХНУТЬСЯ зсбхтася; 
-хшийся ізебхлий, б. 

СТАБИЛИЗЙРОВАТЬ стабіліз/увати, г, у~бву-; 
—й що 1мн хто/ ~Ує, звішщй ♦, з-й у», для -іції, 
зійнятий -ією, т ~ітор, пк -аційний, ~ітор- + %; 
-йся/-мй ~бваний, у~бву-, щоріз стабільніший. 

СТАБЙЛЬНЬІЙ ок стілий, ± УСТОЙЧИВЬІЙ. 
СТАВИТЬ стівиги, (на ноги) зводи-, (на стійкії) 
розставлй-, (до стінки) /при-/, (на чолі) /на-/, (на- 
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мет) розбиві-, (на стіл) подаві-, (печать) при¬ 
кладі-, (вперед) висува-, (ставку) роби-, (п ’єсу) 
розігрува-, показува-, пб даві-, (голос) школи-, 
/дк ви-/, (вимоги) заявля-, виставля-, (на голосу¬ 
вання) виноси-, (питання) порушува-; с. в без- 
вьіходное положіние припира- до стінки; с. в 
вину о" інкримінува-, ♦ на карб, г. привйнюва-; 
с. віхи тичкува-; с. в зависимость узалежнюв- 
а-; с. в заслугу кому визнава- заслугу чию; с. 
во главу углі ♦ на перше місце, бра- за основу; 
с. в затруднйтельное положение заганя- /за¬ 
води -/ на слизьке /в кут/; с. в нелбвкое п. садо¬ 
ви- в калюжу; с. в тупйк збива- з пантелйку, 
спантелйчува-; с. в упрек кому » на карб; с. диа- 
гноз діягностува-; с. задачей мі- за мету; с. за¬ 
дачу перед ними клас- мету /загадува-/ їм; с. 
знак равенства міжду чем и чем дорівнюва¬ 
ло до чого; с. леса & обриштбвува-; с. на вид 
попереджа-; с. на /вещевбе, пище-/ довбльст- 
вие ♦ на постачання /одягу, харчів,); с. на кірту 
что ризикува- чим; с. на нбги навча- жй-, звб- 
ди- на нбги; с. (на) предохрани'тель в" забезпе- 
чува-; с. палки в колеса кйда- колбди під нбг- 
и; с. перед необходймостью чего змушува- до 
чого; с. под ружье мобілізува-; с. под удар нара- 
жа- на небезпеку /на лгіхо, на удар/; с. своій за¬ 
дачей /цілью/ ♦ /клас-/ собі за мету; с. себе це- 
лью су виставля- собі планку; с. себя' в нелбв¬ 
кое положение сади- /самого,) себе в калюжу; 
с. себя в смешнбе положение г. осмішува- се¬ 
бі; с. тбчку ♦ хрест; с. точки над ‘и’ розставля- 
акценти; с. ударений наголбшува-; с. услбвием 
♦ як умбву; ни во что не с. ма- за ніщо; 
--й що /мн хто/ ставить 0, звйклий ♦, зг-й /з-й/ 
по», зійнятий станбвленням, О взявшися по»; -й 
в зависимость © узалежнюючи; -й в затруднй¬ 
тельное положение з-й загні- в кут; -й в зас¬ 
лугу им що визнає чию заслугу; -й в извест- 
ность покликаний ді- зні-; -й в нелбвкое по- 
ложбние мастак сади- в калкіжу; -й во главу у- 
гла готовий взя- за оснбву; -й перед необходй¬ 
мостью з-й з муси-; -й в счет им з-й по» на карб 
/закарбува-/; -й в тупйк з-й спантелгічи-, /- пи¬ 
тання/ заскбчли-; -й в укбр кому что схгільний 
докоря- кому за що; -й в упрек кому р-й закй- 
ну-; -й задачу перед кем з-й загаді- кому; -й 
знак равенства между чем і чем готовий дорів- 
ня- що до чого; -й крест готбвий по» хрест; -й 
магарьіч © з могоричем у рукіх; -й на вид що 
заувіжує; -й на кірту что ризикуючи чим; -й 
на кон ризикінт; -й на місто их з-й показі- мі¬ 
сце їм; -й на /вещевбе, пище-,) довбльствие 
зм-й по» на постачіння /бдягу, харчів/; -й ни во 
что © міючи за ніщб; -й бпьгтьі зайнятий дос¬ 
лідами; -й перед необходймостью чего змушу¬ 
ючи зробити що [-й п. н. отступления змушу¬ 

ючи відступи-]; -й под ружье кого © мобілізу- 
ючи; -й под удар © наражі- на небезпеку /удар/; 
-й /пре/вьіше всегб с-и цінуві- над усе; -й пре- 
пйтствня перешкбдасувач; -й проблему © ви- 
суві- проблему; -й пьесу постановник п’єси; -й 
ребрбм последнюю копейку готбвий тягліся з 
останнього; -й рекорд що здобуві рекорд; -й са¬ 
мовар зійнятий самоваром; -й своій задачей 
/цілью/ взявши собі за мету; -й себй на чье мі¬ 
сто готбвий улізти в чию шкуру; -й с ног на гб- 
лову (доказ) вгіворотній; -й тбчку з-й /зм-й, зг- 
й/ по» кріпку; -й тбчкн над ‘и’ покликаний 
роз» акценти; 
-йся сті/нб/вле-, кліде-, звбджува-, настівлю- 
/при-, роз-/, розбй-, поді-, прикладаний, рббле-, 
висува-, розітру-, показу-, заявлю-, виношу-, по¬ 
рушу-; , 
ПОСТАВИТЬ по» 0; п. в безвьіходное поло- 
жіние загні- в кут, припер- до стінки; п, в ви¬ 
ну по» за провгіну, інкримінуві-, г. привинй-; 
п. в нелбвкое /глуп-/ положіние загні- на сли¬ 
зьке; п. в пблную зависимость затисну- в кул- 
ік; п. в счет записі- на кошт /рахунок/; п. в ту¬ 
пйк спантелйчи-, збй- з пантелйку; п. діло налі- 
годи- спріву; п. на вещевбе /пищевбе/ довбль¬ 
ствие по» на постачання бдягу /харчів/; п. на 
нбги підвісні/з-/на ноги; н. на йкорь заякори-; 
п. піред соббй задачу, н. своій цілью узя- со¬ 
бі за мету /завдання/; п. себі /нелегкую/ цель 
заді- плінку /дуже вйсоко/; п. себі цілью 
(сделать) заповзятися (зробити); 
-вший 0; -й крест /на кірту/ © поставивши 
хрест /на кірту/; 
ПОСТАВЛЕННЬІЙ (голос) /вгі/шкблений; 
ПРЕСТАВИТЬСЯ: свет не -ится, если... світ 
не завіпиться, кбли... 

СТАВЛЕННИК (чий) настівлений ким, і. проте- 
жі чий. 

СТАДИбН/ гршце. 
СТАДИЯ (розвитку) щабель. 
СТАДНЬІЙ (віл) череднйй, (баран) отір-, (кінь) 
табун-. 

СТАДО & отіршце. 
СТАЖИРОВАТЬ стаж/увіти; 

—й що /м" хто/ ~ує, поклйканий ♦, пк стажуві- 
льний, для стажувіння, зійнятий -ям; 
-йся/-ьій стажбваний, стажір, стажйст. 

СТАИВАТЬ > ТАЯТЬ. 
СТАКАН (гарматня) кбрпус, (в кулеметі) ци- 
ліндер. 

СТАКАНЧИК т. циліндрик. 
СТАЛАКТИТ г. вапняковий сопляк. 
СТАЛЕЛИТЕЙНЬІЙ: с. завбд стапевірня. 
СТАЛЕПЛАВЙЛЬБЬШ стапевірний /-топ-/. 
СТАЛЕПЛАВЙЛЬЩИК сталевф. 
СТАЛКИВАТЬ (з ким) стручувати, г. зударя-; 
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--Й що Імн хто/ стручує 0, СХЙЛЬНИЙ ♦, р-й /го¬ 
товий/ зіпхну-, пк = %, © страчуючи; 
СТОЛКНУТЬ зіпхнути 0; 
-ьш стручуваний, зіштбвху-, звбджу-; 
СТАЛКИВАТЬСЯ (з ким) г. зударятися 0, (- ін¬ 
тереси) конфронтувати; с. с чем /необходимо- 
стью, проблемой, трудностями/ става- перед 
чим /потребою, проблем-, труднощами/; 
-йся 1. = -бій, 2. що їм" хто/ стикається 0, зди¬ 
буваний, стріва-, схііль- стикатися, зм-й зіткну-; 
-я с необходгімостью /проблбмой, труднос¬ 
тями/ © с-и перед потребою /проблем-, труд¬ 
нощами/; 
СТОЛКНУТЬСЯ: с. лба'ми зіткнутися ніс-у- 
ніс; 
-вший/ся/ 0; -я лбгіми зіткнутий ніс-у-ніс. 

СТАЛО БЬІТЬ вст бтже ж (то), значить, вихбд- 
Іс. б., она еґб женгі вихбдить вона його жінка]. 

СТАНДАРТ /усталений] взірбць, шаблбн, /на ко¬ 
пії] трафарет, фР штамп, у. копил; (мови) норма, 
(думання) стереотйп; 
СТАНДАРТИ засоби; 0. 

СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ стандартиз/увати; 
—й що їм" хто/ ~ує, зг-й ♦, для стандартизації, 
зайнятий -ією, п” стандартний + %; 
-йся/-ьій стандартизбваний. 

СТАНОВЙТЬСЯ ставати, робитися; с. кем ♦ за 
кого-, с. вверх ногами окґ ♦ дуба/ла]; с. в за- 
щйту ♦ в обороні; с. в /хороводний/ круг 
спліта- кбло, ♦ кружкгі; с. в пбзу прибира- позу; 
с. в строй шикуватися /♦/ до лав/и]; с. делика- 
тньїм делікатніти [<3'к1 зделікатнілий]; с. длин- 
нее /тяжелее, уже +/, довшати /важча-, вужча- 
+/; с. достоя'нием гласности оприлюднювати¬ 
ся, ф. засвічува-; с. дьібом ♦ дуба /дубом/, /- во¬ 
лос) братися дрбт-; с. жутко тягнути морбзом 
по спйні; с. зажйточним дороблятися; с. звбн- 
че/звучнеє/дзвіншати; с. известньїм им (- фак¬ 
ти) доходи- до їхніх вух; с. легче кому легша-, 
попуска- [-итея л. кому легшає]; с. мелочньїм 
дріб’язковіша-; с. на за'дние лапки пбред сте¬ 
литися листом перед; с. на нбги зводи- /спина-/ 
на нбги, /- хорого) залйзувати рани; с. на путй 
чьем заступа- дорогу кому, с. на цьіпочки спи¬ 
нитися /навшшінькф, ♦ на пальчики; с. невмо- 
готу припіка-; с. неподвижньїм нерухбмі-; с. 
поперек дороги = с. на путй; с. предметом об- 
суждения потрапля- на язикгі, перетиратися на 
язиках; с. прозргічнее прозбрі-ти; с. тяжелее /- 
життя) сутужні-; с. у влгісти бра- кермб вла¬ 
ди; -итея в тупгік кто одур бере кого-, -итея 
грУстно /ргідо-, гбрько/ им сум бере /радість 
обійма, жаль бере за душу/ їх; -итея не по себе' 
им неспокій і сум бере /обійма/ їх, неспбкій за- 
повза в дУшу їм, рббиться прйк-ро /мулько/ на 
душі /ніби щось муляє на душі, щось ніби ляг- 

лб на дУшу/ їм-, 
-йся 1. що їм" хто/ стає, звиклий- ♦, готовий /зг-й, 
маючи намір/ ста-, © стаючи, с-и, фР поставле¬ 
ний, 2. що рббиться 0, схильний робгітися /з-й 
з-/ яким; -я в защйту готовий боронити; -я в 
круг збираний у кбло; -я во главб зг-й очблй-; 
-я в пбзу © прибравши пбзу; -я глубже /длин- 
нее, Уже, грбмче, звбнче +/ щораз глибший 
/дбв-, вужчий, гучніший, дзвін/іф- +/; -я дьіб¬ 
ом (волос) /враз) здиблений; -я на дьібьі © с-и 
дуба, п. готбвий забунтува-; -я на квартгіру 
стаючії на квартгіру; -я на колени зм-й укляк¬ 
ну-, © уклякаючи; -я на путь готбвий ста- на 
шлях; -я на учет зг-й /зм-й/ ста- на бблік; -я на 
гікорь що кгіда якір; -я неприго'дньїм © стаю¬ 
чи нездалим /придати-/; -я перед фактом пос¬ 
тавлений перед фактом; -я понгітньїм що стає 
зрозумілим; -я поперек гбрла © як кістка в го¬ 
рлі, р" поперекгбрлий; -я причгіной © стаючії 
причиною; -я равнодушньїм щораз байдужі¬ 
ший; -я у влгісти що бере кермб влйди, © беру¬ 
чи кермб влади; 
СТАТЬ1 стати, (богом) обожествгітися, (прос¬ 
торішим) попросторішати; с. кем поробитися 
ким, пошіі- в кого, ♦ за кого [с. женбй ♦ за жінк- 
у]; с. гі[б]хать зао'хка-; с. бблее твердим /весе- 
л- +/ потвердшати /повеселі- +/; с. бблее проз- 
рачньїм вгіпрозоритися; с. ббльно кому забо¬ 
літи кого [как ей -ло б.! як її заболіло!]; с. во- 
дянгістим зводяні-; с. вторбй натурой зайди у 
кров; с. в тупгік не зна-, що робгі- /каза-, дума/, 
на яку ступи-/, спантеліічитися, збгі- з пантелгі- 
ку; с. горбатим згорбатіти; с. жертвой пожа- 
ра /- речі) піти з димом; с. завгісимим от чего 
гі° опинитися в лапах /пазурях/ чого; с. нзвесг- 
ньім укргі- славою; с. калекой скалічіти; с. 
крестгіться захреспітися; с. лауреатом ж. об- 
лавреати-; с. на /грешний] путь стушіти на 
шлях /♦ на хистку стежку /клад-/]; с. на жгіте- 
льство г. замеппса-; с. на нбги звестгіся /зіп’яс-, 
зіпну-/ /на нбщ); с. на путь гістиньї пітгі доро¬ 
гою правди; с. на гікорь заякоритися; с. невьі- 
носгімьім в’їс- в печінкгі, сидіти в печінках; с. 
недействгітельньїм ю. утрати- сгілу; с. незаме- 
тнмм відійти в тінь; с. неподвижньїм знерухб- 
мі-; с. понгітньїм зрозумітись [чтббьі звуки -гі¬ 
ди -ми щоб звуки -лись]; с. поперек гбрла ♦ 
кісткою в горлі; с. поперек дорбгн заступгі- 
стежку; с. предметом обсуждения ♦ притчею 
/во язицеф; с. причгіной /^причинитися; с. на- 
певгіть /рас-/ под нос замугика-; с. серьезнее 
/солгія-/ споважні-; с. екбльзким ослизні-; с. 
скучним занудні-; с. стенбй ♦ грудима; с. че- 
ловбком вйлюдні-; с. чужгім кому відчужі- від 
кого, р. почужгіті-; ни с. ни сесть ніде кУрці 
юпбну- /гблкою ткну-/, немгі де голки /пйльця/ 
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просуну- /встромй-/; во что бьі то ни -ло (ві¬ 
що) хай там що, щоб тут що /кров з нбсді - тре¬ 
ба); -нет /-ло/ туго /невьіносймо, невмоготу/ 
кому припече /припекло/ кого\ 
-вший 0; -й водянистим зводянілий; -й кале- 
кой скаліч!-; -й невозмбжньїм (бунт) унемож¬ 
ливлений, © = -й невьіносимьім; -й невьіно- 
симьім кого гбді вгітрима-; -й неподвйжньїм 
знерухомілий; -й перед дилеммой © як півень 
на плоті /у чий город стрибне/-, -й под знамя 
тепер під прапором; -й равнодушньїм збайду¬ 
жілий; -й ско'льзким ослиз-; -й традицибн- 
ним (засіб) утрадиційнений, г. втбртий; 
СТАТЬСЯ статися, тріпи-, приключй-, жґ лу- 
чгі-0. 

СТАНОВЛЕНИЕ ок постання, вйробле- [с. мо¬ 
ди в. моди], (держави) розбудова. 

СТАНОК (гармати) лафет. 
СТАНЦИОННМЙ ок пристанційний. 
СТАНЦИЯ г. стація. 
СТАПТЬШАТЬ стбпт/увати, топта-; 

--Й що /м" хто/ ~ує, схйльний ♦, р-й ~і-, пк=%; 
-йся/-ьій тбптаний. стбптува-. 

СТАРАННЕ: жаль -ний шкода заходу; 
СТАРАННЯ гРв н1 зібіги. 

СТАРАТЕЛЬНО / НЬІЙ о" ревно /-ний/. 
СТАРАТЕЛЬНОСТЬ ревність [излйшняя с. за¬ 
йва р.]. 

СТАРАТЬСЯ старатися, пнути-. докладати зус¬ 
иль, ф'р братися [-ается изо всех сил береться 
з усіх сил]; с. что сделать бйтися над чим [с. 
разгадать б. н. розгадкою]; с. изо всех сил зі 
шкури лізти /пнутися/, розсіда-, розпаді-; с. ид- 
тгі в ногу со временем ♦ не відставати від світу; 
с. поддержать (надії +) підігріві-, грі-; с. (при)- 
обрестй /обзавестись чем) дбі- на що; с. при¬ 
чинить зло /вред/ ткі- лихо; с. раздобьіть что 
[н. деньги] ж" ♦ чого [н. грошей]; рад с. до то¬ 
го торгу й пішки; 
-йся що /м" хто/ старіється 0, р-й ♦, пк старін- 
ний, регель-, рів-, дбайливий, запопід-, упід-, 
/перед ким/ вислуж-; -я отблагодарить віддяч-; 
ПЕРЕСТАРАТЬСЯ о. перегнути пілицю, пе¬ 
ретягну- струну, переді- куті міду; 0; 
ПОСТАРАВСЯ намогтися 0. 

СТАРЕТЬ робитися старгім /-шим/, іти з літ, за¬ 
ході- в старість, (- моди) застаріві-, ок давні-; 
—й що їм" хто/ стіріє 0, ф. підтоптуваний, стірі- 
ючий, щораз стірший, вже /давно/ немолодий, 
вже постірілий, гі° зістарений, © стіріючи, (ме¬ 
тал +) т. зношуваний; не -й вічномолодйй; 
ПЕРЕСТАРЕТЬ: -вший перестірілий, пк пере- 
стіркуватий, 0; 
НЕРЕСТАРЕ ЛЬІЙ = перестаревший; 
ПОСТАРЕТЬ о. (вже) зайти /вбитися/ в літі, 
(дуже) залісти в старощі, ггР порости мохом, (- 

жінку) побібчитися [<Тк1 побібчений]; 
-вший постірілий, зістарений, ж' побібчена, п" 
пристіркуватий 0. 

СТАРИК ок стариган, сива голові. 
СТАРИКАШКА ок дідбра. 
СТАРИНА: глуббкая с. сива давнині. 
СТАРЙННЬШ ок вікодівній, прадівній. 
СТАРИТЬСЯ; СО* о" пристірітися, підтоіггі-; 

-вшийся постірілий /зі-, при-/, підтбптаний, зі- 
стіре-, 0. 

СТАРООБРАЗНЬІЙ пристаркуватий. 
СТАРОСВЕТСКИЙ ок староденний. 
СТАРОСЛАВЯНСКИЙ: с. язьік старослов’ян- 
щина. 

СТАРОСЛУЖАЩИЙ жн дід. 
СТАРОСТЕ фР старі літі [на с. на с. л.]; глуббк¬ 
ая с. стірощі, старенна /сива що аж/ старість; 
посббие по -ти допомбга на старість. 

СТАРТОВАТЬ: —й що /м“ хто/ стартує, готовий 
до стірту, о. на стірті, пк стіртовий. 

СТАРЧЕСКИЙ п° старечий. 
СТАРУШЙНЦИЯ старенька бібця, бабусенція. 
СТАРЬІЙ: довбльио с. старенький; с.-престі- 
рьій старій як світ /що аж/; 
СТАРШИЙ фР вищий [с. по званню в. рін- 
гом]; с. на два гбда г. стірший двомі рокіми; 
СТАРЕЙШИЙфР престарий. 

СТАРШИНСТВО ок стіршість, г. старшині [по 
-ву по старшині]. 

СТАСКИВАТЬ стяг/іти /при-/, р. пули-; 
—й що /м" хто/ ~і 0, звйклий ♦, р-й -лі, © с-и ♦; 
-йся/-ий стяганий /при-/, цупле-; 
НАСТАСКИВАТЬ настягіти 0. 

СТАТЕЙКА ок статійка. 
СТАТЕЙНИЙ ок статійний. 
СТАТНЬЕЙ ок станкйй, статечний, сановйтий. 
СТАТУТ г. ок правильних. 
СТАТУЯ: как с. як з кіменю тесаний; & стату¬ 
етка. 

СТАТЬ1 > СТАНОВИТЬСЯ. 
СТАТЬ2: с какбй -ти? з якбї ріції /Р ліски/?, з 
якбго діва?, чого це?. 

СТАТЬЯ (закону) артйкул; зто осббая с. це де¬ 
що іншого; по всем -ям з усіх ббків, в усіх від- 
нбшеннях. 

СТАЦИОНАР ок шпитілик. 
СТАЦИОНАРНЬІЙ ок постійний. 
СТАЧИВАТЬ1. зши/віти, штукуві-, 2. стбчува-; 

—й 1. що /мИ хто/ ~ві 0, звйклий ♦, р-й /ї)зшй-, 
зійнятий зшивінням, зшивйч, зшивальник, шту- 
кувіль-, п" штукувальний + %, © штукуючи, 2. 
(нерівності) що стбчує, покліканий /взявшися/ 
сточити, зійнятий стбчуванням, пк = %; 
-йся/-ьій 1. шитий, зшйваний, штуко-, 2. сточу-. 

СТАЯ ок ватіга, рій, (риб) косяк; -ей о" роєм. 
СТВОЛ (у зброї) цівка, (гармати) жерло, (нерва) 
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рк стебло; с богатьірским стволом (дуб) міц- 
ностбвбурний. 

СТВОЛЬНЬШ цівковий, жерловгій; -ая короб¬ 
ка в" цівкова скринька; -ая накладка надлбже. 

СТВОРАЖИВАТЬ звурджувати; 
--й що звурджує, з-й звурдити, пк - %; 
-ЙСЯ/-ИЙ звурджуваний. 

СТВОРНЬШ ре створу, створів [-ме знаки знй- 
кгі створів, створознаки]. 

СТВОРЧАТЬІЙ (- двері) ок половйнчастий. 
СТЕБЕЛЬ: с длйнньїм -блем довгостеблий. 
СТЕБЛИСТЬІЙ ок стебластий. 
СТЕГАТЬ шмагати, сті[ьо]б£-, (пугою) хвиська-; 

—й 1. що /мн хто/ шмата 0, звиклий ♦, р-й від», 
пк = %, 2. що стіба, с-и стібати, зайнятий сті- 
банням, пк стьобовйй + %; 
-йся/-мй 1. шмаганий, хльбск-, хвйськ-, 2. стіб-; 
СТЕГАННЬІЙ ок батожений 0. 

СТЕКАТЬ спливати, стіка-; с. ручья'ми хлкіщи-, 
хлюща-; 
—й/-ьій що стіка 0, схильний ♦, пк текучий, плив-; 
СТЕКАТЬСЯ (- багатства) спливатися; 0; 
-йся (люд) що сходиться, скупчуваний, (- гроші) 
надходжу-; 0. 

СТЕКЛЕНЕТЬ ок скліти; 
ОСТЕКЛЕНЕТЬ заскліти /о-/, поскляніти; 
-вший засклілий /о-/, 0. 

СТЕКЛЕНИЕ засклення, засклі-, ок вставля- шиб 
/скла/. 

СТЕКЛЙТЬ склити, вставля- шгіб(к/й /скло/; 
—й що /м" хто/ склить 0, мастак ♦, з-й за», 
скляр, шкляр, © с-и ♦; 
-йся склений, одяга- у скло, зашгіва- склом; 
СТЕКЛЕННЬІЙ р. склений; 
ЗАСТЕКЛЙТЬ ок обсклйти б; 
-вший/ся/ 0; -я майже (цілком/ заскле- /об-/; 
ЗАСТЕКЛЕШШЙ засклений 0. 

СТЕКЛО; СТЕКЛА (в оптиці) скельця. 
СТЕКЛОВИДНЬІЙ, -ОБРАЗНИЙ скпйстий 

[-ая масса -ста маса], як скло, на-взір-скла. 
СТЕКЛОЗАВОД гута. 
СТЕКЛООБОГРЕВАТЕЛЬ склоірів, рк зогрій- 
скло. 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ рк вйгрискло. 
СТЕКЛЯРУС прбнизка. 
СТЕК ЛЯШКА шклянка, шкельце, сопляк скла. 
СТЕКОЛЬНЬІЙ ок склорббний, гутний, рв скла 

[с. магазин крамниця скла]. 
СТЕКОЛЬЩИК (у заводі) склорбб, з. гутник, (у 
домі) скляр, шкляр. 

СТЕЛЙТЬ стелйти, застеля- /на-, про-, роз- +/, 
вистелюва-; мягко -ет, да жестко спать на я- 
зиці мід а під язиком лід, на м’якйх словах 
твердо спати; 
—й що /мн хто/ стеле б, звгіклий ♦, р-й / з-й/ за», 
стелій, застелювач /на-, про-, роз- +/, пк = %; 

-йся стелений, застепюва- /на-, про-, роз- +/, пк 
сланкгій, повзучий, (тумаан) попризбмний. 

СТЕНА (перешкода) горб горбю. 
СТЕНАННЯ розплйкування. 
СТЕНД о* щит. 
СТЕННОЙ & *прозоростінний. 
СТЕНОГРАФЙРОВАТЬ стенографувати; 

—й що Ім“ хто/ стенографує, покликаний ♦, сте¬ 
нографіст, пк скорбписний + %; 
-йся/-ьій стенографбваний, скоропгіса-. 

СТЕНОГРАФИЯ скоропис, о. крилате письмо. 
СТЕПЕННО ок повагом. 
СТЙПЕНЬ (культури) рівень, (доктора) звання, 
титул; в вьісшей -ни аж напрочуд [аж н. бід¬ 
но], великою мірою, на предиво, (з пР) аж-бн- 
як [в в. -ни прбсто аж-бн-як просто], (з пк) аж- 
бн-який [аж-бн-який чбрний], жґ що аж [в в. 
-ни кйсльїй кислий що аж], та як же ж [в в. 
-ни приятно та як же ж приємно], такгій... та¬ 
кий... [в в. -ни лбвкий т. спргітний, т. сприт¬ 
ний]; в в. -ни какой щонайякіший [щонайчес- 
ніший]; в в. -ни опечйленньїй смутний що аж 
/наче осіння хмара/; в гораздо ббльшей -ни 
далеко більше; в значительной -ни куди, знач¬ 
но; в одинаковой /равной/ -ни однаково, /рів¬ 
ною мірою/; в рйзной -ни різною мірою; в той 
же -ни тійю ж мірою; по -нн чего відповідно до 
рівня чого; в той йлн ннбй -ни так чи так, так 
чи инак(ше/; до некоторой -ни (аж/ трбхи, вст 
сказати б; до такбй -ни настільки, до такої мі¬ 
ри, аж такий [до т. -ни старой ориентации аж 
такої старбї орієнтації], аж так [зачем до т. -ни 
наедаться нащо аж так наїдатися]; до такбй 
-ни..., что аж [д. т. -ни популярнеє ймя, ч. 
стбло тошнить дуже поширене ім'я, що аж ну¬ 
дить]; не в такбй -ни (спрощений) не аж так. 

СТЕПЬ & степбк. 
СТЕРВА[0], СТЕРВЕЦ ок падлюка, зануда, за¬ 
раза; & стервяка. 

СТЕРВЕНЕТЬ > ЗВЕРЕТЬ; 
ОСТЕРВЕНЕТЬ ок розсатаніти 0; 
-вший розсатанілий 0. 

СТЕРЕНЬ стерегтй, ок глядіти кого/що; 
-егущий що /мн хто/ стереже б, звгіюшй ♦, зг-й 
по», сторож, пк сторожкйй /рк стережкйй/, охо¬ 
ронний, вартовий, пильнобкий; 
-йся стережений, пильнбва-, береже-, © насто- 
рбже-, пк пгіль-, стережен-, бережен- [бережен- 
ного Бог береже], сторожкйй, о. на сторбжі. 

СТЕРЖЕНЬ ок прут, фР стебло. 
СТЕРИЛИЗОВАТЬ стеріліз/увати, знеплідню-; 

—й що /мн хто/ ~Ує б, готовий з., з-й знеплідни-, 
для ~ації, зайнятий -ією, стерилізатор, знеплід- 
нювач, пк -аційний, -атор-, рк знеплідчий + %; 
-йся/-ьій стерилізбваний, знеплідню-. 

СТЕСНЕНИЕ ок стиск; с. в чем нестача чого. 
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СТЕСНЕННО (жити) затісно; 
СТЕСНЕННМЙ о" скутий, скрутний [-ьіе об- 
стоятельства -тні /скуті/ обставини, скрута]; 0. 

СТЕСНЕННОСТЬ ок стиск. 
СТЕСШІТЕЛЬНЬІЙ 1. ніяковий, встидли-, це- 
рембнли-, 2. (мир) невгігідний, тяжкйй. 

СТЕСНЯТЬ стиск/ати /у-/, (дух) спира-, (доруче¬ 
нням) обтяжува-, утрудня-, (в дії) обмежува-, 
заважа-, затрйму-, «^пригнічу-, гнітити; 
—й що /мн хто/ ~£, звиклий заважати кому, р-й 
обмежи- кого, пк незручний, обтяжливий, к" ут- 
рудли-, /чобіт +/ мулький, + СТЕСНИТЕЛЬН- 
ЬШ2; -й себя з-й обмежи- себе; 
-ьій стискуваний, здушу-, утрудню-, обтяжу-, 
зв’язу-, обмежу-, затрйму-; 
♦♦»СЯ 1. стискатися 0, 2. церембни-, сорбми-, 
ніти-, ніяковіти, не зна-, на яку ступи-; не -я- 
ясь в вираженнях (лаяти) на чім світ стоїть; 
-Йся 1. = -ьій, 2. що /м" хто/ нітиться 0, схильн¬ 
ий соромитися, пк соромливий, сором’язлгі-, це- 
рембнли-, сором’язнгій + СТЕСНИТЕЛЬНЬІЙ1, 
± смущающийся; 
ЗАСТЕСНЙТЬСЯ /ПО-/ ок зацерембнитись 0. 

СТЕТОСКОП о" слухавка. 
СТЕЧЕНИЕ: с. нарбда стбвпшце, здвиг; такбе 
с. обстоятельств так склалося. 

СТИЛИЗОВАТЬ стиліз/увати; 
-й що /м“ хто/ ~ує, звшслий /с-и/ ♦, р-й від4, для 
~ації, зайнятий -ією, ~атор, пк -аторський, ~аці- 
йний, стиль-, © стилізуючи; 
-йся/-ьій стилізбваний, підда- стилізації; 
СТИЛИЗОВАШЇЬІЙ (ковано) г підштукбваний. 

СТИЛИСТЙЧЕСКИ: с. правильний (- написа¬ 
не) гладкопйсаний. 

СТИЛО писальце, з” стилб. 
СТИЛЬ (творчий) письмб, п. перо. 
СТЙМУЛ ок побудник, спонукальна причина. 
СТИМУЛЙРОВАТЬ стимул/ювати, заохочу-; 

--й що /м" хто/ ~к>є 0, з-й ♦, р-й заохбти-, сти¬ 
мулятор, заохбчувач, пк заохочувальний, стиму¬ 
ляцій-, стимулятор- + %; -ще действовать цд ♦; 
-йся/-бій стимульований, заохбчу-. 

СТИРАТЬ1 стир/ати, (сліди) /ви-, за-/; с. грани 
ок зоднакбвлюва-; с. г. междуЛ и Б рівня- Аг Б; 
—й1 що /мС хто/ ~а 0, с-и ♦, зм-й /з-й/ стер-, для 
витирання, зайнятий -ям, пк - %; -й грани ме- 
ЖДУ А и Б з-й зрівня- А з Б; -й с лица земля з-й 
стф- на порох /з землі/; 
СТЕРЕТЬ (з пам ’яті) витерти, ок витисну-; 0; 
с. с лица землй стер- на пброх, стф- з землі, 
злиза- як корова язикбм; 
СТИРАТЬСЯ1 затиратися 0; 
-йся'/-бій1 стираний /за-, ви-/, згладжува-. 

СТИРАТЬ2 прати; 
--й2 що їм" хто/ пере, з-й вгі4, зййнятий пранням, 
прач, ж' прачка, пк прбльний, © с-и ♦; 

-йся2/-ий2 прбний, пратий; 
СТЙРАН/Н)ЬІЙ ок пратий 0. 

СТЙСКИВАТЬ стиск/ати, (кулаки) стуля-, (гру¬ 
ди) підпира- [-нуло грудь підперло груди]; 
—й що їм" хто/ ~а 0, звгіклий ♦, (зуби) зм-й зціли-, 
пк стисний, стискаль- + %; -й зубьі зціпивши з.; 
-йся/-бій стисканий /за-/, зціплюв- /за-/; -я тис¬ 
нутий, гі° стисну-; 
СТИСНУТЬ (зуби) зціпити; с. в тискбх узя- в 
лещата; 
-вший/ся/ 0; -я стиснутий /за-/. 

СТИХ & віршйло, віршйлище. 
СТИХАТЬ (звуки) с/падати, /ділячись/ роз~ся; 

—й що затиха 0, напівзатгіхлий, щораз тихший, 
майже стйхлий; 
СТЙХНУТЬ стишитися 0; 
-хший уіщіхлий, стих- /за-/, 0; ± СМОЛКАІЬ. 

СТИХЙЙНО самб собою, як Бог послав /-шле/; 
СТИХЙЙНЬІЙ (випадок) сліпий; 0. 

СТИХИЯ: наперекбр -ям ж. щоб пекло засмія¬ 
лось, щоб чортів колька взяла. 

стлать/ся/ > СТЕЛИТЬСЯ). 
СТО: в с. раз всбтеро. 
СТОБАШЕННЬЕЙ ок стовежатий, стовежий. 
СТОГОЛОВЬІЙ о" столббий. 
СТОИМОСТНЬШ: в -ом виражений у вартіс¬ 
ному обчисленні. 

СТОИМОСТЬ: по какой -ти (плачу) яку вартість. 
СТОИТЬ: -ит /-ило/ 1. (бити) є /булб/ за що, 2. 
досить /булб/ [-ит /-ило/ тблько сказать /на¬ 
писать +/, и... д. /булб/ тільки сказати /написа- 
+/, і...], 3. треба /булб/ [-ит /-ило/ тблько захо- 
тбть т. /булб/ тільки захоті-], 4. забере /забрало/ 
[зто -ит /-ило/ больших усйлий це забере /-а- 
ло/ багйто зусиль]; (я) что стбило... (зробити) 
а що якбй...; чего бм зто нам ни -ило хай що це 
нас коштує; не -ит не варт/о/ [не -ит пить не 
варто пйти]; ничегб не -ит (утнути) зовсім не 
важко; ничегб не -ит кому раз плюну-; чегб- 
нибудь да -ит на дорбзі не валяється; одйн дру- 
гбго -ит оббє ряббє, пара п’ятак; не -ит и го- 
ворйть /вспоминать/ е" бодбй не казать /зга- 
дув-/; не -ит и /ламаного/ грошй дбброго 
слбва не варт, г. торби січки /спаленого сірни¬ 
ка/ не в., за солом’яну устілку не в.; 
—й що коштує 0, пк вартий, г. поплбтний, фУ по¬ 
рад-, о. ціною в; & с"1 вартніший = дорбже -й; 
ничегб не -й © нуль ціна кому, (що) не вартий 
дбброго слбва; дешево -й дешевий; мало-мб- 
льски -й чогось такй варт. 

СТОИКА (із зброєю) постава. 
СТОЙКИЙ ок тривкйй, © г. видержливнй. 
СТОЙМЙ ок навсторч, стовбула. 
СТОЛ: за с. (сісти) до стблу; письменний с. г. 
бібрко. 

СТОЛБЕНЕТЬ; О»»» задеревіти, знерухбмі-; 
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-вший остовпілий, задереві-, знерухбмі-. 
СТОЛБОВОЙ: -ая дорога тракт, гостинець. 
СТОЛБООБРАЗНЬТЙ гґ стовббватий. 
СТОЛКНОВЕНИЕ г. зудар, (збройне) ок бій; & 

(лінія зіткнення) стик. 
СТОЛКОВЬІВАТЬСЯ: -йся що /лГ хто/ порозу¬ 
мівається, з-й /р-й/ порозумітися; 
СТОЛКОВАТЬСЯ ок дійти згоди /ладу/. 

СТОЛОВАТЬСЯ харчуватися, г. стравува-; 
-йся що харчується 0, звиклий ♦, харчівнйк. 

СТОЛОВНЙК харчівнйк. 
СТОЛОВЬІЙ (сервіз) обідній. 
СТОЛПОТВОРЕНИЕ ок стовпище, здвиг; стра¬ 
шний суд, циганський табір. 

СТОЛЬ фР аж так [не с. не аж так], аж такий [не 
с. мал не аж т. малий]; с. какое что к. аж таке 
що [с. могучий заряд аж такий заряд; с. гро- 
мадньїх размеров аж таких розмірів]; 

СТОЛЬКО фР так [не с. для того не т. на те]; & 
стілечки, да тіцьки; не с. /столь/ не так; не с..., 
скблько ок не так..., як [не с. слабий, скблько 
хйтрьій не так слабий, як хитрий]. 

СТОН (жалібний) ок квил; 
СТбНЬІ стогін, стогнання; & постогнування. 

СТОНАТЬ стогнати; с. без умблку вистбгнува-; 
--Й що їм" хто/ стогне 0, розстбгнений, звгіюшй 
/© с-и/ ♦, стогній, скиглій, пк скиглгівий, /звук/ 
тужлгі-, жілібнйй, о. із стогоном, ± скулящий; 
РАСіііСЯ дк ндк знай стогніти, вистбгнува-; 
-вшийся розстбгнений, б. 

СТОПКА (паперів) стбсик. 
СТОПОРИТЬ затрйм/увати, зупиня-, стопори-; 

—й що /V хто/ ~ує 0, схйльний /© с-и/ ♦, 3-Й зу¬ 
пини-, стопор, п" стопорний, © зупиняючи; 
-йся стопорений, затргімува-, зупйнюва-. 

СТОРОЖЙТЬ: с. случай вичікувати нагоди; 
—й = стерегущий. 

СТОРОНА (місцевість) ок околиця, (тупий бік 
/меча +/) плаз; лицева'я с. лице, (дому) чолб; о- 
брітная с. зворбт; родная с. ок рідна ріднйзна; 
чужій с. чужина; с. улицьі перія; моє діло с. 
моя хата скрію; с. по ділу стороні у справі; дру¬ 
гій с. меда'ли ж. йнший бік Місяця; в -ну ок ні- 
сторонь; по ту -ну потбйбіч; со -ньі (втямит- 
и) сторонбю, не прямо, з чужих уст; со -ньі от¬ 
ці /мітери/ по батькові /матері/; со своей -ньі 
і собі, фР своїм звйчаєм; 
СТОРОНИ: с обіих -бн обіруч; со всех -бн і 
звідти і звідси, зусі[е]біч, (думати) на всі лади; 
по -ам (де) по боках, (куди) на боки /сторони/; 
по оббим -ам обібоки, обабіч; в різнив -ньі 
врізнобіч; на все четьіре -ньі на сто вітрів; во 
все -ньі навсібіч, напріво й наліво, по всіх ус- 
кідах, по ббе -ньі наобіруч. 

СТОРОНИТЬСЯ цура/тися, сахі-, бокувати від 
кого, фР не підхбди- до, ок іти від нещастя; 

-йся що /м" хто/ ~ється 0, звиклий ♦, відлюдько, 
пк відапбдний, відлкідькуватий, вовк-, потайний, 
непривіт-; -я людей неприкйдлизий до людей; 
ПО»»» оступитися [-ніісь! -шіся!] 0, о. стйти б- 
сторонь. 

СТОРОННИЙ ок побічний. 
СТОРОННИК (теорії) визнавець. 
СТОУСТИЙ ок стоязйкий, велегласний. 
СТОЧНЬІЙ: -ая трубі ргінва, (поземна) риштак. 
СТОЗТАЖНЬІЙ на сто пбверхів, к. стоверхий. 
СТОЯТЬ стойти; с. во главі чего очблюва- що; 
с. в бчереди застою- чергу; с. грудню » стіною; 
с. за кого/что, обставі- за ким/чим, боронй- ко¬ 
го/що; с. как изваяние ♦ як стовп /ж. як до фо¬ 
тографії/; с. на колбнях кляча-; с. на чьей сто¬ 
роні тягти за ким; с. на чь&м пупі ♦ поперек до- 
рбги /закриві- шлях/ кому; с. на висоті трібо- 
ваний /времени/ відповіді- вимбгам /часу), /і- 
тгі в парі з часом); с. на колінях, не согнувш- 
ись » навколішках стбвпчиком; с. навитяжку 
♦ на струнко /г. на пбзір/, дк виструнчитися; с. 
на своїм тримі- свбго, обстоювати /правиг-/ 
своє, хилгі- на /гну-/ своє; с. на стороні кого 
тягтй руку за ким; с. на стріже » на вірті /сто¬ 
рожі/; с. на цьіпочках » на пйльчиках; с. на ча- 
сіх ♦ на стійці /на варті/; с. на з'том держатися 
цьбгб; с. над душбй ♦ над шиєю; с. одній но- 
гбй в гробу пряс- на тонку, дивитися в яму, 
бути на Ббжій дорбзі; с. піред угрбзой гибели 
вйсі- на волоску; с. под ружьбм в” »/нести кіру/ 
підзбрбєю; с. по комінде „смйрно” = с. нави¬ 
тяжку; с. поперек дорбгп заступа- /перепиня-/ 
дорбгу кому; с. столббм (- куряву) куритися; с. 
твердой ногбй твірдо »; с. у кормила влісти 
трима- (в руках/ кермо вліди; -йт одній ногбй 
в могйле кто землею пахне від кого; 
стбя стбяч/к/и, навстоячки, навстбйки; 
—й що /мИ хто/ стоїть 0, стоячий, звиклий ♦, зм-й 
/з-й/ простбя-, фР поставлений /роз-/, опертий, 
(де) втисну- /уклйнений/ куди, пк нерухбмий, 
непорушний, невідступ-, застгіглий /завмір- /на 
місці/, прикипі- /до місця//, о. неніче стовп, мов 
укбпаний, (- будівлю) зведе- [-й на горі з. на 
горі], © стоявши, фР сторчовий [-ая волні -ові 
хвйля], (перед ким /- проблему/) наявний; -й 
блйзко к ним наближе- до їх; -й в дверях укб- 
па- у дверях; -й в оборбне готбвий /призніче-, 
поклгіка-/ борони-, оборбнець, захиснйк; -й во 
главі (постівле-/ на чолі; -й в бчереди знудже- 
у черзі; -й в строіб вгішикува-, застйглий /лґ зіб¬ 
рані/у ліві, п. готбвий до бою; -й вьіше чего з-й 
сті- вйще від; -й толовій за з-й покліс- гблову 
за; -й горбй готбвий ♦ стіною, несхитний /як 
мур/; -й грудью з-й » як стіні; -й дьібом здиб- 
ле-; -й за что готбвий борони- що; -й за спин- 
бй схбваний за спиною; -й истукіном /как из- 
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вая'ние/ = -й столбом; -й колом настовбурче-; 
-й колом /кбстью/ в гбрле як кістка в горлі; -й 
навьітяжку вйструнче-; -й над душбй звйтслий 
♦ над шиєю; -й на какой /чьей/ дороге /пупі/1. 
© с-и на який /чий/ шлях /стежку/, 2. с-и попе¬ 
рек дороги кому, о. на дорозі; -й на задних лап¬ 
ках звщший стелитися листом; -й на карауле 
поставлентй на стійку, вартовий, стійко-; -й на 
колбнях укляклий; -й на крані могильі /однбй 
ногбй в -йле/ вже припах- землею; -й на крані 
пропасти с-и перед прірвою; -й на месте неру¬ 
хомий, підтятий у розвитку, -й на о'череди чер¬ 
говий, наступ-; -й на первом /+/ месте опинйв- 
шися на пфшому /+/ місці; -й на какой плат- 
фбрме визнавець якої платформи; -й на позй- 
циях © поділяючи позііції; -й на приколе м° 
законсервбва-, р. запричале-; -й на равной но- 
гб с за панібрата з; -й на реальной пбчве опе¬ 
ртий на реальний грунт; -й на своем невідступ- 
від свого; -й на своем посту застиглий на сво¬ 
їй стійці; -й на свойх /сббственньїх/ ногах о- 
пертий на свої /власні/ ноги; -й насмерть го¬ 
товий ♦ на смерть; -й на страже с-и на варті 
/сторо'жі/; -й на йкоре заякорений; -й однбй 
ногбй в гробу вже на Ббжій дорозі; -й особ- 
някбм окремішній; -й пбред глазами як жи¬ 
вий перед очима; -й подбоченившись © с-и 
руки в боки; -й под пара'ми вже під парою; -й 
под ружьем поставлений під збрбю; -й по ко~ 
манде „смирно” вйструнче-; -й столббм 1. як 
стовп, неначе вкбпа-, © с-и як стовп, 2. (- дим) 
вигбнистий у нЄбо, стовпбм уклинений у н.; -й 
торчкбм застйглий сторчма, поставле- навст- 
орч; -й у власти обтяже- владою; -й у порога 
чего п. /зовсім/ близький до /на порбзі/ чого; -й 
чучелом як опудало; легко -й (кінь) легкий на 
ногах; 
-вший 0; 
ПОСТОЯТЬ постояти 0; н. за себя не да- себе 
скрйвди- /дмуха- собі в кашу/, ♦ за себе; -тбй! 
стривай!, Ф? чекай! [да -той! та чекай!] 
ЗАСТОЇТЬСЯ застоятися 0: 
-вшийся перестбяний, /за-/, застбялий, 0. 

СТОЯЧИЙ (комір) сторчовий; -ие вбдьі п° мер- 
твовбдця. 

СТРАВЛИВАТЬ нацькбвув/ати, підбфю-; (чим 
їдким) витрую-; (линву) попускати; 
—й 1. що їм" хто/ ~ує 0, с-и ♦, з-й нацькува-, 2. що 
витруює, з-й вйтруї-, пк = %, 3. що попуска; 
-йся/-ьій 1. нацьковуваний, підбурю-, 2. вит¬ 

рую-- 
СТРАДАНИЕ; СТРАДАНИЯ муки, страждання, 
поневіря-, митарства, бідування. 

СТРАДАТЬ страждати, мучитися, мордува-, пи¬ 
ти гірку чару до дна, терпі- муку, (мати ваду) 
кульга-, /- недугу) терпі-; с. чем хибува- на що; 

с. желудочньїм заболевапием мучитись живо¬ 
том; -ает бессбнницей кто спати - не спить ©; 
—й що /ж" хто/ стражда 0, приречений /© с-и/ ♦, 
готовий /зм-й/ вйтерпі-, спбвне- муки, мученик, 
страд-, ц. сірастотерпець, пк страд-, страдниць¬ 
кий, довготерпелйвий, + страждущий, © стра¬ 
ждаючи, ± мучающийся; -й чем хворий /сла¬ 
бий/ на що; -й от скуки знудже-; -й удушьем 
/одьішкой/ ядушливий, дйхавич-; 
стра'ждущий стражденний, терпен-; 
ВЬІСТРАДАТЬ ок виболіти 0; 
-вший виболілий, перетерпі- /ви-/, 0; 
ВЬІСТРАДАННЬІЙ вгіболений, здобутий му¬ 
кою; 
ПЕРЕСТРАДАТЬ перетерпіти 0; тяжелб п. 
перейтй пекло мук; 
-вший перетерпілий 0,0; 
ПОСТРАДАТЬ помочитися 0; п. за идЄю заз¬ 
нати цькувань за ідЄю; 
-вший ушкоджений /по-/, пк потерпілий; -й от 
пожара погорілець; 
ИСжСЯ попомучитися, переболіти, попотлі- 
душею; 
-вшийся переболілий, змучений /на-, пере-/, 
згорьбва-, збідб-, я7У стражденний, і. страдник, 
муче-, сіраждЄн-, 0, ± изболевшийся; 
НАСТРАДАТЬСЯ попомучитися, попотерпі- 
ти, переболі-, перетлі- душЄю> перемлі-; 
-вшийся перемочений, /попо-/, довготерпелив¬ 
ий, виболілий /пере- душбю/, перетерпі- /попо-/, 
пережитий, 0. 

СТРАДНЬІЙ (шлях) ок хресний. 
СТРАИВАТЬ /СТРОИТЬ/ (- звук +) потроюва¬ 
ти /потрої-/ [стрбить рядьі потроїти лави]; 
—й що /мИ хто/ потроює, звиклий ♦, зм-й /пок- 
лща-/ потрбї-, потрбювач, «" = %,© с-и ♦; 
-йся/-мй потроюваний /с-/; 
СТРОИТЬ: с. рядьі потрбїти /с-/ лбви. 

СТРАНЙЦА: на каждой -це щосторінки. 
СТРАННЬІЙ: -ьім образом дйвним дивом /чин-/. 
СТРАНСТВОВАТЬ мандрувати, мандри справ- 
ля-, (пішки) не близький світ топта-, (у світах) 
кочува-, блука- по світах, обхбди- світ, нг тиня¬ 
тися по світі /світах/; 
—й = путешествующий, (кіт) походкіщий. 

СТРАСТНО пристрасно, ок спрагнено; 
СТРАСТНЬІЙ ок спрагне- 0, (читач) заповзя¬ 
тий, (прихильник) ревний, г. загорілий. 

СТРАСТОТЕРПЕЦ о* святотЄрпець, терпелйв-. 
СТРАСТЬ (до чого) прйстрасгь, пасія, прагнення 
чого [с. к лйдерству п. лідерувати], (до знань) 
жадбба чого; -ти Госпбдии жахй Госпбдні. 

СТРАТОСФЕРА п° піднебесся. 
СТРАХ1 Ф? переляк [сб -ху з -ку]; & о. кОрячий 
страх; страх! не дай Гбсподи!; под -ом, -ха ра¬ 
ди (робити) забокісь; -ха ра'ди иудейска стра- 
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ху ради юдейська. 
СТРАХ2 тР ок аж он [с. скблько! а. б. скільки!]. 
СТР АХОВ АНИЕ г. забезпіка, забезпечення/у-/. 
СТРАХОВАТЬ страх/увати, г. забезпечу-; 

—й що /мн хто/ ~ує 0, зм-й за*, уповноваже- /охб- 
чий/ ♦, для -увіння, зайнятий -ям, ~увапьник, 
страховик, п* страховий, г. забезпечив- + %; 
-йся/-ьій страхований, забезпечу-. 

СТРАХОВИДНИЙ страшелезний. 
СТРАХОВОЇ!: -ія компания г. забезпечнева /у-/ 
компанія. 

СТРАШЙЛШЦЕ ок пострах, да бабай. 
СТРАШЙЛКА страхачка. 
СТРАШЙТЬ: -й страхач + пугающий; 
СТРАШИТЬСЯ лякатися, страхі-; 
-йся що /м“ хто/ лякається, схйльний ♦, з-й з*, 
пк боязкий, лякливий, подохли-, і. страшко. 

СТРАШНО (кому) страх бере кого. 
СТРАШНЬШ-ПРЕ* жаский, як страшний суд. 
СТРЕКОТАТЬ скрекотати, ок вицвіркбчува-; 

-чущий що скрекоче 0, скрекотун, цвірк(Ьт/ун, 
джеркотун, цокотун, цокотій /скреко-, дасртко-/, 
пк скрекотлйвий, цвіркот-, цокот-, джеркот-. 

СТРЕЛА & д° *скласти руки стрілбю. 
СТРЕЛКЙВЬІЙ ок піхбтний [с. окбп п. нен¬ 
ець]; -ая цепь г. рбзстрільня. 

СТРЕЛОВЙДНЬЕЙ стрільчістий, стрілкува-. 
СТРЕЛЬЧАТЬЕЙ (- вікна) лучкувітий. 
СТРЕЛЯТЬ стріляти, (ба/бахка-, гіхка-, пука-, 
ф. шмаля-, (з гармат) би-, пали-, гатй-, (- біль) 
сіпа-, /у скронях/ штрика- [пф штрик], (у вухах) 
би- дзвбном, (недокурки) клянчи-; & вистрілю- 
ва-; с. глазами ок стриг- /пряс-, ♦/ очима; с. из 
пушки по воробья'м іти на муху з обухом, бй- 
батогбм по воді; с. по ком ♦ на кого; с. с упора 
♦ з підпори; 
—й 1. що їм" хто/ стрілі 0, охочий ♦, зм-й /р-й/ 
стріли-, зайнятий стрільбою, стрілець, пк стрі- 
льчий, стрілецький, вогнепальний, /біль/ штрик- 
учий, ск -стріл [-ее приспособление автостріл], 
-стрільний [скоростреля'ющий скоростріль-], 
2. вьіпрашивающий; -й в упбр трілець /стріля¬ 
ючи/ впритул; -й без прбмаха непомгіль- стрі¬ 
лець, снайпер; -й глазами звиклий стргігти оч¬ 
има, з бісиками в очах; -й из пушки по воро- 
бьям гі° пустодзвін; -ая боль штрикучий біль; 
-ьій 1. стріляний, 2. клінче-; 
СТРЕЛЬНУТЬ гахнути 0; 
ПЕРЕСТРЕЛЯТЬ ок вистріляти 0; 
СТРЕЛЙТЬСЯ стрілітися 0; 
-йся що /м" хто/ стріляється, (на дуелі) звикл¬ 
ий /готовий/ *ся + -ий1. 
СТРЕЛЯННЬШ: -ого воробья на мякйне не 
проведіть з" старого лгіса не вйманиш з лісу. 

СТРЕМГЛАВ ок гоном, ± СІРЕМИТЕЛЬНО. 
СТРЕМЙТЕЛЬНО ок гінко, шпар-, прожогом, 

нестримно, обваль-, пробгів-, стрілбю, гбном, 
шулікою, як шуліка, с° стрімко, (вгору) круто, 
(падати) каменем, (вискочити) о. як джин з 
пляшки 0 -> СТРЕМИТЕЛЬНЬГЙ; 
СТРЕМЙТЕЛЬНЬІЙ ок нестримний, неспгін-, 
шкваль-, (напад) ґвалтбв-, (бриз) гураган-, (рух) 
блискавйч-, пробивний, розгонистий, шугас-, 
шпаркий, прудкий як стрілі. 

СТРЕМЙТЕЛЬНОСТЬ гін, нестримність, з’ про- 
жбг, п° ністрйм. 

СТРЕМЙТЬСЯ мчати, леті-, п° лину-, фР завзя¬ 
тися [я -лея найтй я -вся знайтй], (куди) пну-, 
(до джерел) тяжіти, фР шйтися [с. на руковод- 
я'щую раббту ш. в начільники]; с. к чему пал¬ 
ко жадіти /бажі-, хоті-/, прігну-/ чого, змагіти- 
(ся) до чого, рвітися (душію/ /пориві-/ куди; 
-йся що /м" хто/ прігне 0, настівлений [-ся влі- 
ствовать /к владьічеству/ н. панувати], спря- 
мбва- куди, прігнучий, пк нестрймний, гінкій, 
с° стрімкий, стрімлгівий, (діяти) охбпле- бажі- 
нням, жадущий; о. у нестримному русі, з приці¬ 
лом на що, © пілко бажаючи, аж мліє, рвіться, 
+ мчащийся; -я к чему що прігне чого, спбвне- 
прігнення /жаги, бажіння/, охбпле- -ям, націпе- 
(всім єством/ на що/куди, орієнтбва- на що, жа¬ 
дущий чого /бу- де/, пк спріглий /спрігнен-/ чо¬ 
го, поривущий до чого, палкий прихильник чо¬ 
го, аж мліє, хбче; -я в Кнев жадущий 63/- в Кйє- 
ві; -я вперед у нестрймному русі вперед; -я 
ввьісь (дуб) вигбнистий, вигбнчас-, гінкий, о" 
довисбтній, п° гінкочблий; -я к бесконечности 
/пределу/ м. спрямбваний у безконечність /до 
межі/; -я к вла'сти жадущий влади; -я к знанн¬ 
ям спріглий знань; -я к идеалу націле- на іде- 
іл; -я к міру ('палкій/ поббрник міру; -я кпо- 
знінию /совершенствова-/ чего спріглий піз¬ 
ні- /удосконіли-/ що; -я к ціпи спріглий (сво- 
€і) меті; -я побьівать /заполучіть +/ спбвне- 
бажіння /пілко бажіючи/ побуві- /дісті- +/. 

СТРЕМЛЕНИЕ ок палке бажіння, палкі жаті, 
(велика/ хіть, поривіння (серця/, прігне- /зма- 
гі- до/ чдгд; с. к чему ф. охбга до чого; в (сво- 
ем/ -ни (зробити) намагаючись. 

СТРЕМЙНКА т. ступанка. 
СТРИЧЬ стріхти, обстригі- /під-/; с. под одн^ 
гребінку ок під одйн шнур підводити; 
-гущий що /м“ хто/ стрижі 0, звиклий ♦, р-й 
/готбвий/ під*, стригіль, стрижій, пк стригіць- 
кий, т. стригільний + %, /лишай/ стрижучий; -й 
купони звйюшй ♦ купбни, стрижій купбнів; -й 
лишій стрижучий лишйй; -й под (одну/ гребі¬ 
нку схиль- ♦ під одйн гребініць, 3-Й підвістй під 
один шнур; -й под ноль звиклий ♦ під нуль; -й 
ушіми © с-и пряс- ушйма, пк сторожкій; 
СТРЙЧЬ(СЯ/ (у ченці) постригіти(ся/; стрі¬ 
нься в кружбк стрйгтися під гбрщик; 
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-йся що /мн хто/ стрижеться 0, стрижений, підс- 
тргіга- /по-, об-, під-/, і. стргіга; -я ежиком стри¬ 
жений під йоржика. 

СТРОБЙРОВАТЬ ф‘ сіроб/увати; 
—й що ~ує, стробатор, пк стробувальний, ~атор-. 

СТРОГАТЬ стругати; 
—й що /м" хто/ струга, охочий ♦, з-й за*, зайня¬ 
тий струганням, стругаль/ник/, стружій, (річ) 
стругач, пк стругацький + %; 
-йся/-ьій струганий. 

СТРОГИЙ ок крутий, вимогливий, непанібрат- 
ський, з. сторбгий, (погляд) серйозний, тяжкий, 
(указ) твердйй, (закон) невблаганний, (одяг) вгі- 
трима-, статей-, (стиль) класйч-, (- значення) тб- 
ч-, /послідовність/ неухгіль-, скрупульбз-, доскі¬ 
пливий, /ізоляцію/ цілковитий, повний, (облік) 
пйль-, (нагляд) невсипущий; под -им присмбт- 
ром /охраной/ під пйльним наглядом /за сімо¬ 
ма замками/; в -ом смьісле слова у точному 
значенні слова; слйшком с. драконівський; -ие 
мери круті заходи; 
СТРОГО (берегти) ок пильно, (дотримувати) 
рев-; с.-нбстрого твбрдо-на-твердо, якнайсув¬ 
оріше; 
СТРОЖАИШЕ пресувбро, суворо що аж; 
СТРОЖАЙШИЙ (нагляд) невсипущий, якнай¬ 
пильніший 0, суворий що аж 0. 

СТРОГОВАТЬІЙ дещо суворий. 
СТРОГІСТЬ ок крутість, вимбглив-, тверд-, 
пгільн-, (в поведінці) статечн-. 

СТРОЕВЙК рк муштровйк. 
СТРОЕВОЙ рк муштровйй, ладовгій, шерего-, 
маршо-; с. шаг парадний /карббва-, урбчгістий/ 
крок; -ая подготбвка муштровйй вйшкіл; с. ус- 
тйв г. впбряд. 

СТРОЙТЕЛЬСТВО ок будбва, (держави) роз*. 
СТРОИТЬ будувати, зводи-, (мости) /на-/, (тео¬ 
рію) розвива-, базува- на чім, (шляхи) проклада-, 
(зносини) розвива-, (погляди) формува-, виробл- 
я-, (фразу) уклада-, компонува-, (зі себе) кбрчи-, 
прикидатися ким, шй- /стргіг-/ в кого, в" шику¬ 
вати, збира- в лаві; с. воздушньїе замки занбс- 
итися у хмари, багатіти думкою; с. гла'зки ок 
стріля- /стргіг-, пряс-/ очгіма; с. из себгі кбрчи- з 
себе; с. иллюзии ма- ілюзії; с. кбзни против 
кого робй- /чингі-/ каверзи кому; с. комедию 
лама- комедію; с. плани плянува-; с. /рбдужн- 
ьіе/ плани плека- /рожеві/ мрії; с. расчетьі на 
что розрахбвува- /робгі- ставку, важи-/ на що; 
с. рбжи кбрчи- міни; с. себб иллюзии тіши- се¬ 
бе ілібзіями, багаті- думкою; 
—й 1. що /м" хто/ будУе 0, зайнятий будовою, 
поклгіканий з*, будівник, будівель-, я‘ будівнгі- 
чий, пк будівнгій, будівбль-, 2. що шикує, звикл¬ 
ий /с-и/ шикува-, 3. настраивающий, 4. що 
вдає 0, звиклий удава-, кривляка, комедіант; -й 

воздушньїе замки звгіклий заноситись у хмйри; 
-й глазки моргун /ж' -гуха/; -й гримаси /рбж- 
и, мгіньї/ р-й кривлятися, кривляка; -й заклю- 
чбния мастак /схгільний/ робгіти вгісновки; -й 
кбзни каверзник, інтриган; -й курьі кому відб- 
мий зальбтами до, зальотник; -й на песке з-й 
/готбвий/ ♦ на піску; -йплгінизгійнятий уклада¬ 
нням планів, творець п., плекач мрій; -й пред- 
положения схгільний припуска-; -й своні ги- 
пбтезу © розвиваючи свою гіпбтезу; -й сми- 
рбнника /из себя) святгій та ббжйй; -й тебрню 
© розвиваючи теорію; -й фргізу укладач фрази; 
ПОСТРОИТЬ (кар’єру) зробгіти; 0; 
-вший Й; -й на костях © звівши на костях /кіс- 
тках/; -я в" вгішикований, зїбра- у лаві, 0. 
СТРОИТЬСЯ шикуватися до лав [-тесь! -теся 
до л.!]; & вибудбвува-; в шеренгу -бйся! в лаві 
збірка!; Москвб не сра'зу -илась нараз Рим не 
збудували, велйке дерево поволі росте; с.! в ла¬ 
ві збірка!; е. на Ужин! в“ збірка на вечбрю!; 
-йся 1. будований, мурб-, споруджу-, зводжу-, 
формо-, плянб-, базо-, укладаний /с-, про-/; 2. 
шикбва-, збгіра- у лаві; 3. настрбюва-. 

СТРОЙ фР лава [стоять в -оіб стояти в -ві]; 
двухшереножньш с. дволава; рассьшнбй с. 
рбзстрільня; при существующем -бе за нгініш- 
нього ладУ, 4? наразі. 

СТРОЙКА: на -ке на будбві. 
СТРОЙНЬЕЙ ок «натуристий, ставнйс-, струнко- 
прУгий, високостанний, ф. танцплощадоч-. 

СТРОПАЛЙТЬ; НАСТРОЇ! А ЛИТЬ о* накру¬ 
тити, нашпигува-; 
НАСТРОПАЛЕ ННЬІЙ накруче-, напшигбва-. 

СТРОШЇЛЬНЬІЙ: -ая ногб & крбквгіна. 
СТРОПИТЬ; ОСТРОПЙТЬ м° застропгіти. 
СТРОПТЙВЬІЙ ок сварлгівий, затгінчивий, д. 
зарічаний. 

СТРОЧЙТЬ (кляузи) писйти, о. строчгі-; 
—й що їм" хто/ стрбчить +, звгірий с., з-й нас- 
трочгі-, стрбчильник, пк строчгільний. 

СТРОЧКА рядбк; между -чек р. неочеркнено. 
СТРУЙТЬСЯ струм/увйти, струм/енД-, ок точгі- 
тися, (дзюрком) дзюрити, дзюрка-, цівкоті-, (- 
кров) біг-, (- світло) розливатися; 
-йся що ~ує 0, (- світло) розлгіваний, (промінь) 
випроміню-, пк струм/ен/гістий, ~лгівий, /дим/ 
зміястий, в’юнкгій, /струмок/ дзюркотливий. 

СТРУЙКА струмінчик, струменгі. 
СТРУЙНЬІЙ струмйстий, струмгінний, © стру¬ 
менем [-ое введение увід с.]. 

СТРУПЧАТЬІЙ ок струплгівий, струпчий. 
СТРЯПАТЬ куховарити, готува-, (невміло) ляпа-, 
партбли-, /писати/ базґра-; 
—й 1. що /м" хто/ партблить 0, звгіклий п., з-й 
спартбли-; 2. звиклий базгра-, з-й набазгра-, 
базґрач, графоман; 3. фабрикующий; 
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НАСТРЯПАТЬ напартОлити, накапари-, сяк- 
так зляпа-, (вигадок) нафабрикува-; 
СОСТРЯИАТЬ спартблити, (не їжу) стули-, 
зляпа-, зліпи-, склена-, д. скаверзи-; 
-вший 0. 

СТРЯПЧИИ (довірена особа) сповіриик. 
СТРЯСТЙСЬ (статися) ф. скуйовдитися. 
СТРЯХИВАТЬ стріпувати, струшу-: 

—й що /м" хто/ стріпує 0, звислий /с-и/ ♦, ГО¬ 
ТОВИЙ /з-й/ струсгі-, стріпувач, страшу-, пк = %; 
-йся -ьій струшуваний /об-/, стрілу-, /об-/. 

СТУДИТЬ; ОСТУДЙТЬ о" прохолодити. 
СТУК ок пОстук, гргіміт. 
СТІКАТЬ; СТУКНУТЬ (об що) ок гамсельнути; 
с, в голову визріти в голові; 
-вший 0; -й в голову (раптом^ визрілий у голові; 
СТУКНУТЬСЯ ок зіткнутися, г. зудйри-; 
-вшийся зіткнений, зударе-, 0. 

СТУЛ г. крісло. 
СТУЛЬЧИК крісОлко. 
СТУПА (дерев’яна) салотОвка; & ступка. 
СТУПАТЬ ступати, (на що) стави- нОгу, ота¬ 
ва- ногОю, (на берег) вихОди-; & дк ступй-; где не 
-ала нога человОка де не -ала людська нога; 
—й що їм" хто/ ступа 0, привчений /зм-й, звгі- 
юшй/ ♦, ск -ступ [тяжело -й важкостУп], © сту¬ 
паючи ± идущий. 

С ТУ НЕНЕЧКА щаблик, щабелик. 
СТУ ПЕНЧАТЬІЙ ступневий, щабле- /-ястий/. 
СТУ ПЕНЬКА ок приступка, (драбини) щабель. 
СТУПНЯ (ноги) підОшва, стопі 
СТУПОР ма п6 заціпеніння, Одуб/інюг/, зйкляк. 
СТУХАТЬ (- опух) р. потахати /дк потахнути/. 
СТУЧАТЬ стукати, вдаря-, бй-, гати-, тарахка-, 
тарабйни-, (на кого) ж? донОси-, ф. капа-, дк на* 
/= ще надрукува-/; то и діло глухо с. вигулу-; 
—й що їм" хто/ ~а 0, звислий /с-и/ ♦, з-й стукну-, 
стукач, стукотій, ~ало, грюка-, тарахка-, пк -іт- 
лгівий, грюкіт-, грюкучий /-отк5-/, тарахкотні-; 
ПОСТУЧАТЬ (у двері) о" застукати; 
СТУЧАТЬСЯ: с. к кому стукати до кого; 
-йся = —й; -я в дверь © с-и стукати у двері; 
НАСТУЧАТЬСЯ попост-укати, попогркіка-; 
-вшийся 0. 

СТУШЕВЬЮАТЬ туш/увати, ок загладжу-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, звиюіий ♦, з-й заглади-, © 
загладжуючи; 
-йся/-ьій тушОваний, затушОву-, загладжу-; -я 
знічуваний, п. зм-й зникнути, зникОмий. 

СТЬІД: нн -ді ви совести ні гріха ні сОрому /не 
знаєУ; от -да (і)з сОрому; к -ду на ганьбу; к 
чьему -ду кому на сОром [к нашему -дУ нам на 
с.]; к своєму -дУ собі на с. 

СТЬІДНО: с. сказать /признаться/ вст без сО¬ 
рому казка; 
СТЬІДНЬІЙ стидкйй, соромний, ганеб-. 

СТЬІДЙТЬ сорОмити, осорОмлюва-, завдава- сО¬ 
рому, увОди- в сОром, г. стида-, стиди-; 
—й що /м" хто/ сорОмить 0, звиклий ♦, з-й /р-й/ 
приі, осорОмлювач /при-/, п" осорОмчий + %; 
СТИДИТЬСЯ сорОмитися, за~люва-, горіти 
від ~у, ма- сОром; -ди/те/сь! м£й(іе) сОвість!; 
-йся/-имьій сорОмлений, осорОмлюва-; -я що 
Ім" хто/ сорОмиться 0, схильний сорОмитися, 
соромливий, сором’язлй-, сором’язний; 
У СТИДИТЬСЯ завстидатися 0; 
-вшийся присоромлений /за-/, 0. 

СТИК стик; > СТОЛКНОВЕНИЕ. 
СТЬІКОВАТЬ стикувати, еднй- (в одне ціле); 

—й що /м" хто/ ~Ує, навчений ♦, скОрий при4, 
зайнятий стикуванням, пк стиковий + %; 
СТЬІКОВАТЬ/СЯ/ (у космосі) докувати/ся/; 
-йся/'Ьій стикОваний, докОва-; -я що стикуєть¬ 
ся 0, з-й пристикуватися, ик стиковйй. 

СТЬІКОВОЧНЬІЙ стикувальний, докуваль-. 
СТЬІНУТЬ /СТНТЬ/ холОнути, простига-, ви¬ 
холоджуватися, р. холодіти, (- їжу) вистигй-, (- 
серце) завмирй-; кровь -нет холОне в /на/ душі 
/серці/; кровь -нет в жилах терпнуть жйли; 
—й що холОне 0, вихолоджуваний, напівзахолО- 
лий, щораз холодніший, покинутий вистигати. 

СТЯГИВАТЬ стяг/ати, скупчува-, концентрува-; 
—й що їм" хто/ ~і 0, звйкпий /© с-и/ ♦, з-й ~нУ-, 
скупчувач, зосередж-, ~ач, п" стяжшій, ~угций 
+ %; с" стягай- [-й полки хан -йй-полки хан]; 
-йся/-ьій стяганий /за-/, скупну-, концентрО-, 
зосереджу-, пк ти. стяжшій, ск -стяжний [само- 
стягивающийся самостяжний]. 

СТЯЖАТЕЛЬ ок загреба, грошолкіб, користо- 
люб Іж‘ -ка, -ницяІ. 

СТЯЖАТЕЛЬСКИЙ грошолюбний /-ський/, за¬ 
гребущий; по-стяжательски загребуще. 

СТЯЖАТЕЛЬСТВО загребугцість, загребство, 
грошолюб-. 

СТЯЖАТЬ наживати, гребти до себе, загріба-, 
фР призбгірува-, о. тяг(ну/тй в дім як мураха, 
збира- взяток, (славу) здобна-, заслужу-; 
--й що їм" хто/ загрібй 0, звйкпий п., з-й загреб- 
тгі, загреба, призбйрувач, користолгОбець, здй- 
рник, здйрця, грошолгОб, пк загребущий, жаді¬ 
бний, зажерливий; -й славу © зажйвши слави; 
НАСТЯЖАТЬ (у банк) наскладати; 0. 

СУБАРЕНДА підоренда. 
СУБАРЕНДАТОР підорендар. 
СУББОТА: по -ам в субб'ту, по -Дах, суботами. 
СУБЛИМЙРОВАТЬ сублімувати; 

—й що ~ує, з-й ♦, для ~ації, під час /у процесі/ с.; 
-йсяЛьїй сублімований, ггідца- сублімації. 

СУБОРДИНАЦІЙ (дія) підпорядкування, (дія і 
стан) підпорядкОвання. 

СУБСИДЙРОВАТЬ субсид/увати; 
—й що ілґ хто/ ~Ує, з-й ♦, готовий про4, пк = %; 
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-йся/-ьій субсидований. 
СУБЬЕКТ 1. ©людина, особа, індивід, істота, 

(підозрілий) тип, жґ птах ("а), фрукт, рйба, фР о- 
дйн [що за о.?], тш(чик), субчик; 2. г підмет; 3. 
фя предмет розсуду /суду/, єство; с. права ю. но¬ 
сій прав і обов’язків (живий або юридичний). 

СУБЬЕКТЙВНЬІЙ фР однобокий. 
СУВЕРЕНИТЕТ /державна,! незалежність. 
СУВЕРЕННОСТЕ ок незалежність. 
СУГУБО /-БІЙ/ суто /чгіс-, виключно/ /-ий/. 
СУД: с. потбмства суд історії; по -ду судбм; в 

-дЄ (звітувати) перед судбм; на нет и -да нет 
на немі і ради нема; день /час, гром/ страшно¬ 
го -да судній день /час, грім/; час Ббжьего -да 
кінецьсвітній час; не уйти кому от Ббжьего 
-да прийде на кого судній день. 

СУДАЧИТЬ пащекувати, розпуска- язик на всю 
губу; с. о ком обсуджува- кого; 
--Й що /м" хто/ пащекує 0, звгіклий /с-и/ ♦, і. —> 
сплетничающий, пк -» СПЛЕТНИЧЕСКИЙ. 

СУДЕБНЬШ: -ое заседание ок розправа. 
СУДЕЙСКИЙ © з. судящий. 
СУДЙТЬ судити, засуджува-, У' твори- суд, (в су¬ 
ді) розсуджува-, розгляді- справу, вестй розпра¬ 
ву, /- що) мі- /вислбвлюва-, виробля-/ дУмку; с. 
да рядйть думати й гада-; с. по ком прирівню- 
ва- до кого; с. по чем виснбвува- з чого; с. по 
внешнему виду покладатися на збвнішнє вра¬ 
ження; не с. стрбго бути поблажливим /вибач- 
ли-/ [не -йте с.! будьте ~ві!]; не -йте и не судгі- 
мьі будете не судіть, і вас не судитимуть; суди 
по чему як випливі /виходить, вйдно, виходи¬ 
ло-/ з чого [с. по кнйге як в. з кнйги]; суди по 
всему як вйдно /+/ з усього; 
—й 1. що їм" хто/ судить 0, звгіюшй ♦, покли¬ 
каний заФ, судці, судовгіїс, я‘ судіщий, пк суд¬ 
дівський, о. Соломбн, © судячи, 2. що висно¬ 
вує, з-й вгіроби- думку; -й о чем судця про що; 
-й обо всем з широкими поглядами; -й по ком 
© прирівнявши до кого; -й по чем висновуючи 
з чого; -й по внбшнему виду звиклий ♦ за збв- 
нішністю, збгіваний з пантелйку зовнішністю; 
ВЬІСУДИТЬ з. вгіпозивати, г. вгіправува- 0; 
-вший 0; 
ПОСУДЙТЬ: -йте сами! подумайте самі!; 
СУДЙТЬСЯ ок позивітися, процесуві-; 
-йся/-ймьій 1. суджений, розсуджува-, пк під- 

СУДНЬШ: с. час передсудня годгіна /хвилгі-/. 
СУДОВЕРФЬ кораббльня. 
СУДОГОВОРЕНИЕ судоговбрення, судові про- 
мбви. 

СУДОРОГА о" конвульсія, судома [биться в -ах 
кбрчитися в -мі], & судбмина; с. свела наліпи 
корчі; сводйть -гой судбмити; сводящий судо- 
рогой (біль) судомний, костолбм-. 

СУДОРОЖНО о" спазматгічно, конвульсгів-, су¬ 
дбм-, ок зсудбмле-, дриготлгіво, з дриготою; 
СУДОРОЖНИЙ о* дриготлгівий, дриготючий, 
конвульсгівний /-ійний/ 0, (- мову) запгікуватий, 
заїку-; с. спазм корчі, з. корчій; -ьіе движения 
дриготлгіві рухи. 

СУДЬБА п° зоря, (важка) хрест; злія с. ок нетал- 
ін, щербіта дбля, фР лихі годгіна; с.-злодбйка 
щербіта д.; с. игріет кем дбля жартує з ким; на¬ 
перекір -6Є кгінувпш вгіклик долі + наперек- 
ор стихиям; какгіми -ами? якгім світом /вітр-/? 

СУЕСЛОВИТЬ > ПУСТОСЛОВИТЬ. 
СУЕТА (шамотня) ок шастангіна, шамбтнява, 
крутня-; всб остальнбе - с. и ерундистика! всЄ 
шипе - суєті і бздури! 

СУЕТЙТЬСЯ метушитися, товктгі- /як Міркб в 
пбклі /по -лу!), (у кухні) пбра-, (в хаті) круга-; 
-йся що /м“ хто/ -гіться 0, забіганнй, зм-й Ф, пк 
-лгівий, бігот-, сум’ят-, потовкучий, товкущий. 

СУЕТЛЙВЬІЙ метушлгівий, ок потовкучий. 
СУЕТНОСТЬ п° зЄмність. 

СУЕТНЙ ок шамбтнява + СУМАТОХА. 
СУЖАТЬ, СУЖИВАТЬ звужувати; 

-ающий/-ающий що /м“ хто/ звужує, звгіюшй 
/© с-и/ ♦, з-й /зг-й/ звузи-, (м 'яз) сфінктер, пк зву¬ 
жувальний + %, для звужування, зійнятий -ям; 
-йся/-ьій звужуваний; -я щоріз вужчий; -я к 
концу (у спіралі) з. захвбстуватий. 

СУЖДЕН: -еньї нам благгіе порьівьі високі нам 
судились поривіння /судгілися жадіння/. 

СУЖДЕНИЕ ок вгіслів, погляд, мудрість, роз¬ 

сій» СУД [на Віше с. на Ваш с.]. 
СУЙСА л. псяюха. 
СУКИН сучий, фР собічий [с. сьш с. син]. 
СУКОННЬІЙ: с. язьік повстянгій язгік. 
СУДИТЬ обіцяти, о. подаві- надії на, (що буде) 
прорбчи-, п° вістгі-, г. заповіді-, ворожгі- [не -гіт 
ничегб дбброго не -ить нічбго добро-], ок нах¬ 
валятися; с. всяческие блага ♦ золоті гбри; 
—й 1. обещающий, 2. предвещаю-; -й золотьіе 
гбрьі звгіюіий ♦ золоті гбри; -й урожай такой- 
то Ф з таким майбутнім урожієм. 

СУМАСБРбД фР зайдиголова. 
СУМАСБРОДКА о. /жінка /піні// з нбровами. 
СУМАСБРОДНЬІЙ ок шалапутні[и]й, кручений, 
оглашбн-, о. з нбровами. 

СУМАСБРОДСТВО химбри, норови, химеру- 
віння, дур, шалапутство, дгіка поведінка. 

СУМАСБРОДСТВОВАТЬ, СУМАСБРОДНИ- 
ЧАТЬ дуріти, химеруві-, химери-, химорбди-, 
ок лихотвбри-; 
—й що /м“ хто/ дуріє 0, звиклий /с-и/ ♦, химорб- 
да, пк химорбдний, химбр-, шалапутні[и]й, дур- 
нгій, о. з химерами; 
НАСУМАСБРОДНИЧАТЬ налихотвбрити 0. 

СУМАСШЕДШИЙ божевільний, ненорміпь-, д. 
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малоум-, (- дії) безтям-, ідіот, маніяк, слабий на 
гблову, прибитий у цвіту, ф? несамовй- [как с. 
якн.], не при тямі [как с. як не п. т.]; -й дом бо¬ 
жевільня, п. циганський табір, Содом і Гомбрра. 

СУМАСШЕСТВИЕ е" скаламучення рбзуму. 
СУМАТОХА о* буча, шамотнява, шарварок, за- 
мотанйна, (поспіх) хапанйна, веремія. 

СУМАТбіННЬІЙ фУ шарварковий, веремійний. 
СУМБУР (у голові) каша, хаос. 
СУМБУРНИЙ ок хаотичний. 
СУМЕРКИ: наступление -ков вечоріння. 
СУМКА (кур’єра +) торбинка; околосердечная 
с. сорбч- (бер ця/ 

СУММЙРОВАНИЕ підбивання /підбиття/ під¬ 
сумків,^" підсумбвання. 

СУММИРОВАТЬ підсум/бвува-, підбива- під-[; 
—й що /м" хто/ ~бвує 0, з-й ♦, зм-й підсумува-, 
підбивач п, (річ) суматор, пк подавальний + %; 
-йся/-ьій підсумбвуваний. 

СУМЯТИЦА о" шамбтнява, замотанйна. 
СУНДУК & шкатулочка в -ке прйсіфинок. 
СУП о" щерба. 
СУПРУГИ, СУПРУЖЕСТВО (подружня пара) 
о" чоловік та жінка, г. з* пан/ь/ство. 

СУРГУЧ о" червоний віск. 
СУРГУЧНИЙ восковий; -ая печать -ва печа¬ 
тка; с -ной печйтью (пакет) завоскбваний. 
СУРОВЕТЬ сувбрішати, о" става- крутішим; 

—й що /мн хто/ стає к. 0, щораз крутіший. 
СУРОВИЙ (указ) крутйй, режймистий, твердий, 
жорстокий, невблаганний, г. невідклйч-, (- зиму) 
холод-, (вигляд) непривіт-, (погляд) важкйй. 

СУРЬМА антимбн, х. стйбій. 
СУСЛО (з винограду) г. мощ. 
СУСПЕНЗЙРОВАТЬ суспенд/увати; 

—йщо~Ує, пк суспендійний, суспендгів-; 
-ьій суспендбваний. 

СУТКИ: раз в -ки раз на добу; крУгльїе с. день 
і ніч, ціла доба, ф? цілу добу; -ками дайми й 
ноча-, дні й нбчі, / денно й нбщно. 

СУТУЛИТЬ (плечі) пригбрблювати; 
СУТУЛИТЬСЯ гбрбитися, пригбрблюва-, гор¬ 
батіти, пригбрбл/юва- плечі; 
-йся що /м“ хто/ -юється 0, звиклий ♦, пк суту- 
л(уват/ий + -вшийся; 
ССУТУЛИТЬСЯ Ф? згорбатіти 0; 
-вший/ся/ 0; -я пригбрблений /з-/, згорбатілий. 

СУТЬ о" сйла [в чем с. у чім с.]; по -ти до суті; по 
-ти дела в суті речі; по своей -ти свойо суттю. 

СУТЯГА ок позивака. 
СУТЯЖНИЧЕСКИЙ позивацький. 
СУТЯЖНИЧЕСТВО позивацгво, позив альни-. 
СУФЛЙРОВАТЬ суфл/ювати; 

--Й що /лі* хто/ ~ює, зг-й ♦, суфлер, и" -ерський. 
СУФФИКС у. наросток. 
СУХАРЬ: толченьїе -рй г. терта булка, п6 суха¬ 

рики [линй в -ках]. 
СУХОГРУЗНЬІЙ суховбзний, і. суховбз. 
СУХОЙ & сухонбгий, д° *сухішати; ? ♦сухуват¬ 
ий у вгісловах; -ая перегбнка суха дистиляція. 

СУХОПУТНИЙ сухопутній, (полк) наземний. 
СУХОПУТНЕ жґ суха путь, сухопуть. 
СУЧИЙ: -чий сьга л. зануда. 
СУЧИТЬ сукати; 

—й що /мн хто/ сукб, зайнятий суканням, звикл¬ 
ий /© с-и/ ♦, сукбльник, и* сукальний; 
-йся суканий, (- тісто) розкачува-. 

СУШИТЬ сушйти, висушува- /о-, об-, про-/; 
сушащий що їм" хто/ сушить 0, звйршй ♦, з-й 
ви*, сушильник, (річ) сушарка, и" сушильний + 
%; -й весла м° зм-й /© с-и/ ♦ весла; 
-йся сушений, висушува- /о-, об-, про-/; 
ВИСУШИТЬ & ви* на тріску; 0; 
—й мозгй мозковисушливий; 
ИССУШЙТЬ о" попосупігіти 0; 
ИССУТПЕННЬІЙ (грунт) спраглий. 

СУЩЕСТВЕННЬІЙ (- різницю) о" грунтовний, 
(- заувагу) слуш-, (- зміну) великий; -ме обсто- 
ятельства (ябля) суттєве (у справі/. 

СУЩЕСТВб істбт/а, душа й тіло, душа; & ~ка; 
всем -бм душбю й тілом /серцем/; по -ву слуш¬ 
ний [ответ по -ву -на відповідь]; в -ве дела в 
суті речі; всем -бм делал что так і робив що 
[в. -бм старался бежать так і старався втекти]. 

СУЩЕСТВОВАНИЕ існування, буття, жи- (і 
смерть/ фР тривання, д. екзистенція; & *чко; с 
начала -ия чего відкбли існує що. 

СУЩЕСТВОВАТЬ існувати, бу-, не зника-, не 
пропадб-, топта- ряст, (довго) трива-, не перевб- 
дитися, (у світі) зустріла-; с. чем жити з чого; 
—й який є, що /лґ хто/ існує 0, з-й /зм-й/ ♦, (де) 
розташбваний, розміще-, (міф) пошйре-, (світ) 
дійс-, ребль-, (спосіб) практикбва-, (- права) за- 
фіксбва-,«"сущий, чйнний, сучас-, сьогоднішн¬ 
ій, теперіш-, ниніш-, наявний, не покій-, не мер¬ 
твий, живий, (у світі) відбмий, /закон/ з" наш, 
з” існуючий, © існуючи; -щие які тільки є; -й в 
виде /прирбде, фбрме/ подобуваний у вигляді 
/прирбді, фбрмі/; -й у нас сучасний нам; 
-вший тодішній, тогочасний, 0; -й до тогб до- 
тогочасний; 
ПРО»*» перетривбти /про-/, вйжи- 0; 
-вший перетривалий /про-/, 0 +/± —й. 

СУЩИЙ: все сущеє усе живе, органічний світ, 
дерево життя; -ее наказание с кем чиста кара 
Ббжахото; -ие пустяки для них раз плюнути їм. 

СУЩНОСТЬ суть, ф? сіль, о" наріжний кбмінь. 
СФЙРА куля, (діяльности) царина, нгіва, стезя, 
галузь, кар’єра, (знань) ббсяг, о. силове поле. 

СФОРМИРОВЬЮАТЬ > ФОРМИРОВАТЬ. 
СХВАТКА о* борюкання, ббрс-, т. лисгіці мн. 
СХВАТЬШАТЬ схбшповати, хапа-, (думку) ро- 
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зумі- з півслова, (злодія) затрймува-; 
—й що /лС хто/ хапі 0, звиклий /© с-и/ х., зм-й 
/з-й/ схопгі-, схбплювач, хапун, хапко, п" хап- 
кйй, беручкий, хваткий, хапучий, (знання) по- 
хопливий, кебетли- + %; -й на лету /с полуслб- 
ва/ бистрий на розум, ± понимающий с п.; -й 
на ходу похіпнйй, похіпливий; 
СХВАТИТЬ схопити, злапа-, взя- в руки, запо- 
пас- 0; с. что набіг- чого [с. лійес н. принців]; с. 
зашйворот/вор-/ взя- за шкірку, ♦ за обшивку; 
♦♦»СЯ: с. в драке братися за барки; 0; 
-йся/-ьій схоплюваний /о-, об-, пере-/, перетяг-, 
уло'влюв-, скріплюв-, скбвув-; -я звгіюіий бра¬ 
тися за барки, © стявшися; -я за голову © взяв¬ 
шися за голову; 
-вший/ся/ 0. 

СХЕМАТИЗЙРОВАТЬ схематизувати; 
-й що /м" хто/ ~ує, звйклий ♦, для ~ації, зайня¬ 
тий -ією, схематик, ~атор, пк схематйчний + %; 
-йся/'Ьій схематизований. 

СХОДИТЬ сходити, д. схожа-, (з неба) спускати¬ 
ся, (з дороги) збочувати, /стрічномуІ уступати¬ 
ся, (- синці) зникати; с. на нет /- майно) точи¬ 
тися, як крізь решето; с. с квартири переби¬ 
ратися, г. переноси-; с. с /правильного/ пути 
збива- на манівці; с. с рук минати безкарно, ми¬ 
натися, ♦, як з гуски воді; с. с ума божевблі-, 
дурі-; с. с умі от кого дурі- за ким-, не с. со сце¬ 
ни п. триматися на плаву; не с. с уст бути на 
устах, і далі обговбрюватися; Вьі что с ума со¬ 
пши? що Ви собі думаєте?; всяк по-свбему с 
умі -ит кбжен дуріє, як уміє, п° кбжен моло¬ 
дець на свій взірець; 
—й що їм" хто/ сходить 0, звиклий /© с-и/ ♦, зг-й 
/зм-й, р-й/ зійти, о. на шляху з [-й с горьі на ш. 
/марші/ з гори], пк т. сходовий, схбдистий; -й 
на нет щораз менший /непомітні-/; -й со сцени 
готбвий /зм-й, ріше-/ зійтй зі сцени; -й с ума що 
божеволіє, доведений до божевілля, мало не зду¬ 
рілий, майже збожевблі-, напівбожевільний; ле¬ 
гко-й с рельсов схйльний ♦ з колії /рейок/; 
СОЙТИ (зрейок) зіскбчити; 0; с. на нет пересі- 
стися, /- гнів) пройтй; с. с коня' зсісти з конй; с. 
с умі глузду рішйтися, скрутй- /з глузду/, пов- 
редй- рбзумом, ок знесамовитіти; с умі с.! ум¬ 
реш!, умерти!, здурі- можна!; можно с умі с. 
мбжна сказитися; не с. мне с зтого міста! щоб 
я з цьбго місця не встав!; 
-шедший 0; -й в могилу упокоєний, покій-, 
небіжчик; -й с рельсов 0; -й с умі збожевблі- 
лий, здурі-, знесамовйті-; 
ПО»»»: н. с ума побожевбліти, подурі- 0. 

СХОДЙТЬСЯ схбдигася, (враз) збіга-, (де) зби- 
ра-, (у чому) годй-, (у точці) зосереджува-, (з 
ким) ставіти другом кому, /- одяг) застібатися; с. 
во взглядах однйм духом дгіхати; 

-йся що збігається 0, збйраний, зосереджува-, 
звгіклий ♦, зг-й /з-й, р-й/ зійтйся, щораз блйжч- 
ий/вуж-/, пкм. збіжний, р" /в/однобіж-, © с-и ♦; 
СОЙТИСЬ (з ким) потоваришувати з, здружгі- 
тися, нс злиті-, зшбха-; с. во мнінии (-иях) зій- 
тгіся на думці /думкіми/, міти одну думку, /не 
розхбдитись думкіми/; одні к одному сош- 
лбсь все на купу зібралося; 
-шедшийся (люд) зібраний, (з ким) здруже-, 0. 

СХОДНЬІЙ схбжий, (підхожий) прийнятний 
[на -ьіх услбвиях на -йх умовах]. 

СХОДНЯК ф. здйбанка, здиб. 
СХОДСТВЕННЬІЙ що скидіється на, схожий, 
м. подібшй. 
СХОЖДЕНИЕ ок рух /спуск/ унгіз. 
СЦАРАПЬШАТЬ здряп/увати, дряпа-; 

—й що /м" хто/ ~ує, звгіклий ♦, р-й -а-, я* = %; 
-йся/-ьій здряпуваний, дряпа-. 

СЦЕЖИВАТЬ > ЩДИТИ. 
СЦЕНА: сціна в сцену (повторити) досценно. 
СЦЕПЛЯЕМОСТЬ чіпкість, к" зчепність. 
СЦЕПЛЯТЬ /з/чіпляти, зчіпл/юва-; 

—й що їм" хто/ ~ює 0, звйюшй /© с-и/ ♦, з-й 
зчепгі-, ~ювач, пк -ювальний + %, рк зчіпливий; 
СЦЕПЛЯТЬСЯ зчіплятися 0; с. в схватке во¬ 
втузитися, борюкі-, брі- за бірки; 
-йся/-ьій зчіплюваний, /- зуби) зціплю-, стйску-, 
пк чіпкгій, т. зчіпнгій; 
СЦЕПЙТЬ/СЯ/: -вший/ся/ 0; -я зчеплений, 
/- кількох у бійці) розборюка-. 

СЦЕНКА ст (у боксі) клінч. 
СЦИНТИЛЛЙРОВАТЬ ф‘ сцинтил'ювіти; 

—й що ~ює, сцинтилітор, п" сцинтиляторний. 
СЧАЛИВАТЬ зчіг/ювати; 

—й що їм" хто/ ~ює, звщслий /с-и/ », 3-Й ЗЧІЛИ-, 
зійнятий зчіпенням, зчіпювач, пк = %; 
-йся/-ьій зчілюваний. 

СЧАСТЛЙВИТЬСЯ щастгіги, вестйся; 
ПО»»» спосудитися, спобігти щістя, © мі- щ. 
[мне -лось я мав щ.], з. повестгісь [ей не -ось їй 
не -лбся]. 

СЧАСТЛЙВО! з Ббгом!; 
СЧАСТЛИВЬІЙ /- життя) устелений квіта¬ 
ми/рожа-/, /- ідею) п. золотйй; -ие часів не на- 
блюдают щаслйві дзиґарів не зніють. 

СЧА СТЛЙВЧИК д. щастунчик. 
СЧАСТЬЕ ок фортуна, фР Успіх, удіча; иметь с. 
фр братітися з долею; как на с. як на те /щі¬ 
стя/; Ваше /твоє/ с., что мієте /мієш/ щістя, 
що; с. в руки идет підає козйрна кірта; тебе б 
такіе с.! щоб ти так дйхав!; ні бьіло бьі -тья, 
да нес. помогло = нет худа без добра />ДОБР- 
О); к -тью г. щістя хотіло, щоб; к -тью, нет 
Богмйлував; благодаря -тью (вижив) щістям. 

СЧЕСЬІВАТЬ зчісувати, чесі-; 
—й що /м“ хто/ зчісує 0, зійнятий зчісуванням. 
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звйкпий ♦, р-й зчеса-, зчісувач, пк = %; 
-ЙСЯ/-БІЙ зчісуваний /ви-/, здряпу-. 

СЧЕТ фР карб [на чей с. на чий к.]; расчетньїн 
с. сумарний рахунок; за чей с. чиїм коштом, на 
чий кошт; в с. ок на рахунок, у лік; не в с. не в 
лік, не рахується; в с. зарплати (аванс) зі суми 
зарплати; за чужо'й с. ок на дурницю; в два -та 
раз, два і готово, як раз і два; без -та (давати) 
не лічивши; по -ту (котрий) г. з черггі [вторбй 
/трбтий +/ по -ту другий /третій +/ з черги], (ви¬ 
дати) рахуючи, під лік; по /банковому/ -ту 
/-а'м/ з /банкового/ рахунку /-ків/; бить на -ту 
бути на обліку, фР бу- дорогим [каждая мину- 
та на -ту кожна хвилгіна -ті]; бьггь на хорбшем 
-ту бу- у фаворі /у числі найкращих/; и -ту нет 
е. є й пере-б; рбвньїм -ом (рівно/ як скло, аж 
[р. -ом ничегб аж нічого], ні більше, ні менше 
ні багато ні мало + > РОВНЬІЙ; 
СЧЕТЬІ (особисті) порахунки. 

СЧЕТВЕРЕННЬШ фР четверний [-ая устанб- 
вка ч. агрегат]. 

СЧИСЛИТЕЛЬ обчислювач. 
СЧИСЛЙТЬ обчислювати; -й = вьісчитьіваю-; 
счислймьій м°/ав числений. 

СЧИТАТЬ лічити, рахуві-, вести лік, перелічу- 
ва-, перерахбвува-, (вважати) ок тарі-, мі- за 
[с. хорошим /плохим/ мй- за добре /зле/], фР 
бра- за що [не бергі цю казку за факт]; с. кемі 
чем ок визнава- ким/чим, ма* /прийма-/ за кого/ 
що-, с. ворон ок лови- вітрів /ґав/; с. единйцей 
ма- за одинііцю; с. необходймьім вважа- за по¬ 
трібне; с. себя впра'ве гадб-, що має право; с. 
свойм дблгом ма- за свій обов’язок, г. почува¬ 
тися до -зку; с. чбстью ма- за честь; єсть все о- 
снования с. годі заперечи-; -ая свойм долгом 
(в кінці мови) з обов’язку; считай вст рахувати 
[он, с., мертвец він, р., труп /мрець/]; 
--й 1. що їм" хто/ рахує 0, звиклий /© с-и/ ♦, го¬ 
товий /з-й1 по», рахівнгік, (річ) лічйль-, пк лі- 
чгільний, вирахбвчий + %, 2. що вважа 0, схй- 
льний г., переконаний, © маючи за; -й возмб- 
жньїм зг-й толерува-; -й галок роззйва, ловбць 
ґав; -й гран «цей маючи за межу; -й единйцей 
прийнявши /поклав-/ за одиницю; -й по паль- 
цам © лічивши на пальцях; -й свойм дблгом © 
маючи за свій обов’язок; -й себя вправе гада¬ 
ючи, що має право; 
СЧЕСТЬ: не с. без ліку, не злічити; 
ПОСЧИТАТЬ: п. за честь мати за честь; не 
-йй/те/ за труд фР не пожалій/те/ трУду; 
СЧИТАТЬСЯ рахуватися, (з ким) розрахову¬ 
вав (ким) вважа-, ок вхбдити в лік; с. с кем ша- 
нува- кого; с. с чем зважа- на /брі- до уваги/ 
що; с. с возмбжностью чего бу- свідбмим чого; 
с. с реальностью дивитися правді в очі; с. со 
словбми зважати на слова, б~° рахуватися із 

словами; она ни с чем не -а'ется їй і море по 
коліна; не считаясь с чем без огляду на що; 
-йся/-ьій 1. лічений, рахбва-, чйсле-, перелічув- 
а-, перерахбву- /роз-, ви-/, кн увйжа-, 2. визнава-; 
-я кем/чем що йогб мають за кого/що, втш- 
/ва/ний ким/чим /за кого/що, як хто/що/; -я с ре¬ 
альностью тверезий, з тверезими пбглядами; 
СЧЕСТЬСЯ фР порозумітися; свогі люди - со- 
чтемся свої лніди - домбвимось; 
СЧЙТАННЬІЙ порахбва-, г. Іт-І. 

СЧИТЬІВАТЬ ок відчйт/увати; 
—й що /лґ хто/ ~ує, звйюіий ♦, з-й відчита-, для 
відчитування, зайнятий -ям, відчгітувач, пк = %; 
-йся/'-ьій відчгітуваний. 

СЧШЦАТЬ зчищ/ати, чисти-; 
—й що /м“ хто/ -а, звиклий ♦, з-й зчгісти-, пк = %; 
-йся/-ьш зчгіщуваний, чгіще-. 

СШИБАТЬ звалювати, збива-; 
--й що /м" хто/ ~ює 0, звгіклий ♦, з-й звали-, пк 
—> сбивающий /> СБИВАТЬ/; 
-йся/-ьій збиваний, звалю-. 

СШИВАТЬ/—й = СТАЧИВАТЬ/—й1. 
СЬЕДАТЬ з’їдати, пожирб-, (- сумніви +/ їс-, то- 
чй-, (- кошти) поглина-; 
—й що !мИ хто/ з’їда 0, звгіюшй /© с-и/ ♦, з-й 
з’їс-, їдець, їдун, пк = %; -й глаза'ми готовий 
з’їсти очима; -й живьем живоїд; 
-йся/-ий споясиваний, їдже-, поглгіна-, якбго 
з’їдають, їдимий, д. поглйнатий; 
СЬЕСТЬ д° згамати; 0; с. зуби /соба'ку/ ок муху 
з’їс-, підкуватися на чім; с. фйгу дулю з’їсти; 
кто смел, тот два сьел де відвага, там і щастя; 
-вший 0; -й зуби на чем підкутий на чім, 0. 

СЬЕДЕНИЕ /по/жертя, фР поїдання, пбїд /роз- 
дертя/ [на с. львам на пбїд /роздерта/ левам],;». 
з’їжа; _на с. (віддати) на поталу. 

СЬЕДОБНЬІЙ ок їстгі[і]внйй, трйвнйй, стравний. 
СЬЕЖИВАТЬСЯ кулит/ися, щУли-, зіщулюва-; 

-йся що їм" хто/ ~ься 0, скУлюваний, зіщулю-, 
змбрщу-, скбрч-, зніч-, зм-й с», звиклий /© с-и1 ♦; 
СЬЕЖИТЬСЯ скулитися, ок стули- 0; 
-вшийся /в клубок/ скулений /калачиком/; 0. 

СЬЕЗД з’їзд; & пк *з’їздовйй. 
СЬЕЗЖАТЬ (з гори) спускатися, (тазом) спов¬ 
зати, (з дороги) зверта-, (з квартири) переби¬ 
ратися, г. переноси-; 
—й що !мн хто/ з’їздить 0, зг-й /р-й, готбвий/ 
з’їхати, (з місця) зсуваний, (з квартири) г. пе- 
ренбшу-, пк т. з’їзнйй; 
СЬЕЗЖАТЬСЯ стягатися /звідусіль/ 0; 
-йся що /лР хто/ з’їздиться, стяганий звідусіль; 
СЬЕХАТЬСЯ зібратися ('звідусіль/ 0; 
-вшийся зібраний, прибулий, стягнутий з., 0. 

СЬЕМ (мешкання) винаєм, винайм. 
СЬЕМКА (землі) обмір, (фільму) фільмування. 
СЬЕМНЬІЙ т. роз’ємний, змін-, /- вісь) віль-. 
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СЬЕМОЧНЬІЙ обмірний, м° фільмуваль-. 
СЬЕМЩИК (пляну) обмірник. 
СЬЕСТНЙЕ харч(ї), я‘ їстівне, ок їстбвина. 
СЬІВОРОТОЧНЬШ рк сирбватний. 
СЬЕГРЬІВАТЬСЯ: -я що зіграються, з-й зіграти-. 
СЬІЗМАЛА змалку, о. з пуп’янку. 
СЬІЗНОВА п° віднова. 
СЬШ син; & синок, синашко, синбньо. 
СЬІНУЛЯ синіш/а/. 
СКІПАТЬ сйпати, насипа- /за-, вй-, об-, по-, у-, +/; 

-ящий/сьіплю- що /м" хто/ сипле 0, звиклий /© 
с-и/ ♦, з-й наЕ сипаль, пк т. сйпальний + %; 
СКОЛЮЮТЬ (куди) подітися, шугнути. 
♦♦♦СЯ сипатися, скакати [из глаз йскрьі -тся з 
очей аж іскра скаче]; с. градом /как из рбга и- 
зобйлия/ ♦ як горох з мішка /як з рукаві/; 
-ящийся/сьіплю- сгіпаний, насипа- /ви-, роз-, 
у-, з- +/, пк сипкий, сипучий; ± ССЬШАТЬ. 

СЬГР: как с. в масле /катается/ (живе) як варе¬ 
ник у сметані 

СЬІР-БОР: с. -б, загорелся (з чого, звідки) поча- 
лбся, шуря-буря зірвйла-, зчинйла- буча /гарми¬ 
дер/, закрутила- веремія. 

СЬІРЕТЬ вологнути, зволожуватися; 
—й що вологне 0, ~аний /від-/, покйнутий ♦, щор¬ 
аз сиріший /вогкі-, мокрі-/, вже май- відсйрілий. 

СЬІРОКОПЧЕННЬІЙ сировуджений. 
СЬІСКИВАТЬСЯ; СЬІСКАТЬ/Щ): -вший/ся; 
Й; -я знайдений /від-/, відшука- /роз-/. 

СКІСКНОЙ розшукбвий; -ая полиция і0 -бва 
поліція; -ая собака ок дойда. 

СЬІТ: с. по горло ситий по зав’язку; 
♦♦♦ЬІЙ; с. голбдного не пониміет ситий голо¬ 
дному не вірить; бьіть -ЬІМ чем мати досить 
чого. 

СЬІЩИКз. слідіць, з" шпиг. 
СЬІЩИЦКИЙ (хист) шпигунський. 
СЮРПРИЗ (річ) (по/дарунок. 
СЮСКІКАТЬ рк цюцюкати; 

—й пк цюцюкливий. 
СЯК-ТАК <%? тако-сяко. 
СЯК()Й-ТАКС)Й ок такйй-не-сякйй. 

Т 

ТАБОР & таборище, (де був табір) таборгіще. 
ТАБУ: т.! зась!; & д'к *затабуйбваний /= пере- 
заборбнений/. 

ТАБУЛЙРОВАТЬ табул'ювати; 
—й що ~к>є, табулятор, пк -яторний + %; 
-ьш табульбваний. 

ТАБУН & табунець, табунище. 
ТАБУНЩИК стідник. 
ТАЙНСТВЕННЬІЙ п\ таїнний, г. містерійний. 
ТАИНСТВО таїна; ТАИНСТВА тайнощі. 

ТАЙТЬ таїти, затаюва-, трима- в душі, не вика- 
зува-, не розголбшува-; т. злобу о. держа- ка¬ 
мінь за пізухою, ма- зуб /гострй- зуби/ на кого; 
не т. зла к кому держа- зло на кого; 
--й що /мИ хто/ таїть 0, схильний приховувати, 
звиклий ♦, готовий /зм-й/ за^, прихбвувач, пк за- 
тайкуватий /при-/, затайпивий /по-/, ск іфйй- 
[крийдуша], © затаюючи, ± утаивающий; -й в 
себб что насичений чим, багатий на /© кргіюч- 
и в собі/ що; -й злббу зі злобою в душі /серці/; 
ТАИТЬСЯ іфгітися, приховано існувати 0; & 
п° *розтаїтися /= розкритися/; 
-йся що /мн хто/ криється 0, прихований, затає- 
/у-/, пк —> —й; -я от кого звиклий їфйтися від, —й 
+ від, © приховуючи від; не -я розіфййдуша; 
ПРИТАИТЬСЯ завмерти /серцем/ 0. 

ТАЙК()М о" спотайна. 
ТАЙНА: не бьіть -ой лежати на поверхні; пос- 
вящать в -ну втаємнйчува- кого, зраджу- таєм¬ 
ницю кому; 
ТАЙНЬІ & тайнощі. 

ТАЙНО о. за зімкнутими дверйма, (торгувати) 
з-під поли; т. от кого о. за чиїми плечима; 
ТАЙНЬШ (- сльози) нікбму не оскаржений. 

ТАЙНОПЙСНЬІЙ тайнбписний. 
ТАК 4/ аж [т. вот где тьі! аж ось де ти!], дуже 

[т. скоро д. скоро], г. таке [т. ли з'то важно? г. 
чи це таке важливе /важне/?], то [вот так гбст- 
и! оце то гбсті!; т. что? то що?], тож [т. нач¬ 
нем т. почнімо]; т. д° бьі то б д° [т. сьели бьі 
то б з’їли]; т. ведь таж [т. в. я тут таж я тут]; т. 
ведь? так же ж?; т. вот то от, отож; ну, т. вот 
то й от; т. вот онб что! а вонб бн що!; т. дер¬ 
жать! гі° так тримаймо!; т... же таж [т. слепбй 
же таж сліпий]; т. и 4? аж [т. и прбсится аж 
прбситься]; т. и бьіть гарізд, нехай, згбда; т. на 
ж тебе! маєш!, телепсь щастя в хіту!, як на те, 
всупереч сподіваному, все пішлб пріхом!; т. 
кому и нідо туди кому й дорбга; т. или ин'аче 
так чи так, хоч так хоч так; т. как ок бо, затйм 
що; т. ли з'то? чи спрівді так є?; т. иет! аж ні!; 
т. нет же! то ж ні!, аж ні!, таж ні, але ж ні, так 
же ж ні, колгі ж ні; т. себе так/ий/ собі, ир сплб- 
хі; т. сказать ок як той кіже, ти б казів, сказів 
би; т., что тож і, отбж, аж [темнб т., ч. не вйд- 
темно аж не вид-]; т., что /даже) аж [т., ч. д. 
глаза слипаюгся аж очі злипаються] т. что 
же? то й що?; не так кто как кто не стільки 
хто скільки хто; не т. ли? еге ж?; не т.-то не ду¬ 
же [не так-то легкі не д. легко]; все не т. усе 
через гблову /зідницю/; а т. как а що [а т. к. я 
не ел а що я не їв]; нельзй т. поступіть не мб- 
жна такого робгіти; такі т.! а так!; зто не т. так 
/вонб/ не є; вот зто т.! оці так так!; как бьі не 
т.! ? айкже!; 
ТАК-ТАКИ таки, так, все таки, попри це, аб- 
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солютно, жґ а [т.-т. никтб а ніхто]; т.-т. и не 
таки не; 
ТАК-ТО отаке-то, е" он як; не т.-то, не так і 
[не т.-то просто не т. і просто]. 

ТАКЖЕ ф? ще і [он купгіл т. яблок він купйв 
ще й яблук], ж [и я т. та й я ж], і собі [дед т. у- 
пгіл дід і с. впав]; т. и то ще й те, фР ж таки [т. 
и то, что удббно зручно ж такй]; т. (а) тим же 
хбдом, що /й);т. как до тої міри, як; а т. а ще й. 

ТАКЙ аж [просто т. серьій прбсто аж сірий], фР 
а [чтб-то т. дал щось, а дав; т. не вспахал а не 
вйорав], © й [йбо т. знгію бо й знбю], далебі 
[он такй прав д., його правда], та [а чтб-то т. 
дбржит а щось та тримає!], без сумніву. 

ТАКОВ: н бьіл т. р. і був такий; но -а реаль¬ 
ності» жґ але так є. 

ТАКОВСКИЙ: не т. хіба-ж-такгій [слали не -не 
дарьі слали х.-ж-такі даргі!]; не т. /чтббьі) не з 
тих (що), не з такого тіста (щоб). 

ТАКОЙ & оце такгій, отакень-; т. же той же так¬ 
ії; т., знаешь /ну/ е" такий тобі [т„ з. /ну/, как 
теленок т. т., як теля]; т. себб кто не який уже 
там і хто [т. себб вбнн не я. у. т. і вояк]; не т. 
уж и лживьій ф? брехливий, мбже, й не брех- 
лгі-; -йм ббразом ф. таким макаром /кандибб- 
бер-/, жґ так ото, 2. бтже, отбж, вихбдить /що,); 
-йм же б. так само; на такбм /такбй +/ же фр ж 
[на -бм же бблом коне на білому ж коні]; -бе и 
-бе дело так і так; и все -бе прбчее тбщо; 
ТАКОЙ-РАСТАКОЙ сякгій-такий; 
ТАКОЙ-СЯКОЙ ев далеко не пбрша кляса; 
ТАКбЙ-ТО ок отакий, оце такий, (як службо¬ 
ве слово) такий /і такгій,), якгій (саме) [укажйте: 
полк т.-то вкажіть: полк такгій, вкажіть: якгій 
саме полк]; не т.-то уж не аж такгій, не дуже 
вже; -гіе-то дела отаке!, такі справи!; -йе-то 
пирогй отакі гараздгі. 

ТАКСЙ г. таксівка. 
ТАКСИРОВАТЬ такс/увати; 

—й що /м" хто/ ~ує, зайнятий -ацією, звгіюіий 
/с-и/ ♦, -увальник, ~атор, пк -увальний, ~ацій-; 
-йся/-ьій таксбваний. 

ТАКТЙЧНЬІЙ г. безпересадний. 
ТАЛАНТ ок дар, кебета, о. дар Божий. 
ТАЛАНТЛИВЬІЙ б3 кебетливий. 
ТАЛОН о" квитбк. 
ТХЛЬІЙ ок розмерзлий. 
ТАЛЬ, ТАЛАЯ ЗЕМЛЯ ок талина. 
ТАМ (як відповідь) як бачиш; вот т. п6 онб, там- 
б; какбе т.! та де!; и у когб еще т. і ще в кого; 
т. хорошб, где нас нет там дббре, де нас нема; 
да что там то или тої яку вагу ж має те чи 
теї, чи варто зважати на те чи те? 
ТАМ-ТО (як службове слово) там і там, де 
саме [укажйте: учйлся там-то вкажіть: учгівся 
там і там, вкажіть, де саме вчгівся]; 

ТАМБУР (у хаті) пргісінок. 
ТАМБУРИН бубон /з брязкальцями/, р. решітка. 
ТАМбЖЕННЬІЙ: т. досмбтр мгітний огляд; 

-ьіе сббрьі к. мгіто. 
ТАМПОНЙРОВАТЬ тампонувати; 

—й що !мн хто/ тампонує, для тампонації, зай¬ 
нятий -ією, © с-и ♦, пк = %; 
-йся/-ьій тампонований. 

ТАНЕЦ /з підскоками/ підскбчний танець, з“ ска¬ 
кання гбпки, гопцюва-; & танчик, таночок, при¬ 
танцьовування. 

ТАНК п° повзун. 
ТАНЦЕВАТЬ танцювати, витанцьбву-, ф. виге- 
цу-, ф? бапянсувати [т. над прбпастью б. над 
прірвою]; & підганцьбвува- /від-/, дк затанцю- 
ватися; т. от пбчки почина- від Адама; 
—й що /мн хто/ танщбє 0, розтанцьбваний, обер- 
та- /закрзоке-, закруче-/ у танці, звгіюшй /охбч- 
ий/ ♦, охбчий до танців, танцюргіст, танцівнгік, 
танцювгіль-, танцібра, з" підскгікувач, о. у танці, 
у круговерті -нцю, пк танцювальний, танеч-, та- 
нцюргістий, танцівлгівий, рк танцьовитий; -й до 
нзнеможбния готовий ♦ до упаду; -й зал розта- 
нцьбвана заля; -й на однбм месте звиклий туп¬ 
цювати на місці; -й от пбчки © почавши від А- 
дама; -й под чью дудку = пляшущий п. ч. д.; 
-ая пара пара у танці /у круговерті танцю/; 
-ующе танцівлгіво 0 —► --й; 
-йся/-ьій танцьбваний, витанцьбву-, балянсб-. 

ТАНЦЕВ АЛ ЬІІЬЇЙ ок танечний 0 —> 
ТАРА (з лози /на помідори/) верейка. 
ТАРАБАРИТЬ балгіси точгіти, бавитися балач¬ 
ками; 
ПОТАРАБАРИТЬ потеревбнити 0. 

ТАРАБАРЩИНА шваргангіна, т^заббнщина. 
ТАРАН іс гулгій-город; & пк *таранний. 
ТАРАНИТЬ: —й що /мн хто/ таранить 0, звгіклий 
тарбнити, з-й протарани-; ± ПРОБИВАТИ. 

ТАРАРАМ ок шарварок; поднять т. учингіти 
гвалт, збгі- бучу. 

ТАРАТОРИТЬ о“ торох/ко/тіти, сгіпа- горбхом; 
—й що /м“ хто/ -тгіть 0, звгіклий ♦, торохтій, цок¬ 
отун, яяскот-, пк лопотлгівий, теркот-, щебет-; 
ЗАТАРАТОРИТЬ ок затарабанити 0; 
НАТАРАТОРИТЬ натуркати /голову) 0; 
-вшнй 0. 

ТАРАХТ ЕНЬЕ ок торохнява. 
ТАРАХТЙТЬ туркотати, торбхка-, диркоті-, (яз¬ 
иком) сгіпа- горбхом; 
—й що /мИ хто/ туркбтить 0, звиклий ♦, з-й заО, 
торохтій, пк торох/кі/тлгівий, диркотлгі-, турко- 
тлгі-, тріскотлгі-, торох/ко)тк5чий, к. торохкгій; 
ЗАТАРАХТЕТЬ (язиком) посгіпати горбхом: 0; 

ТАРАЩИТЬ витріщ/ати; 
--й що /мн хто/ ~а 0, звгіклий /с-и/ ♦, з-й вгітріщ- 
и-, витріщйка; -й глазб з вгіряченими очгіма, пк 
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вирячкуватий, виїрішку-, © вирячивши бчі; 
-йся = —й глаза. 

ТАРЕЛКА: то же сімое, но в другій тарелке 
та сама Параска, та гінша запаска. 

ТАРЕЛЬЧАТЬШ (вершок гори) кругловерхий. 
ТАРЙРОВАТЬ тарувати; 

~й що Ім“ хто/ тарує, звгіюшй ♦, для тарування, 
зайнятий -ям, тарувільник, пк = %, © таруючи; 
-йся/-бій тарований. 

ТАРИФИЦИРОВАТЬ рк тариф/увіти /дк про»/; 
—й що /лС хто/ ~ікує 0, звгіклий ♦, з-й про», 
зайнятий -ікацією, -ікатор, пк -ікаційний + %; 
-йся/-нй, тарифікований, тарифб-. 

ТАРТАРАРЬІ <? Бермудський трикутник. 
ТАРЬІ-БАРЬІ ох ляси-баляси, тгінди-ргінди /кор¬ 
жі з маком, тгінди-ргінди горобець), теревені- 
вені вербові колеса, те-те-те! 

ТАСКАНИЕ ок тягання; т. за во'лосьі чубангіна, 
чалення. 

ТАСКАТЬ тягати, волоктгі; т. за вблосьі (кого) 
чуби-, /один одного/ чубитися; т. каштаньї из 
огня для кого загрібати жар для; 
—й що /м“ хто/ тяга 0, звиклий /охочий/ ♦, з-й 
поволокггі, зайнятий тяганням, тягач, носій, н~ 
несун, сх тягнгі- [тягнгібік], © тягаючи, ± тя га¬ 
го щий; -й по судім © с-и ♦ по судах; -й каш- 
тіньї из огня звгіклий загріба- жар; 
-ьш тгіганий, нбше-, волбче-, скуба-, чубле-, 
цупле-; 
НАТАСКАТЬ (накрасти) натгірити; 0. 

ТАСКАТЬСЯ тягатися, швендяти; т. по свету © 
носгі- кого [я -лея по свету мене -ло по світах]; 
-йся 1. = -бій, 2. що Імн хто/ швендяє 0, звгіюшй 
ш., р-й повбштатася, тягака, волощбга, швендя, 
сновига; -йся по суда'м звгіклий ♦ по судах. 

ТАСОВАТЬ тасувати, міша- карти; 
—й що /мн хто/ тасує, охбчий ♦, з-й під», зай¬ 
нятий тасуванням, тасувільник, и" = %; 
-йся/-ьій тасбваний. 

ТАСОВАТЬСЯ (вшиватися) телесуватися. 
РАС»»» розтелесуватися 

ТАТАКАТЬ ок чгіхк'ати; 
--й що чахка, ехгільний /с-и/ ♦, пк чахкітлгівий. 

ТАТУЙРОВ АТЬ татую/вати, жн колбтися; 
—й що /м" хто/ ~а, зг-й ви», звгіюшй ♦, зайнятий 
-ванням, татуювальник, пк татуювальний; 
-ЙСЯ/-БШ татуйбваний, обкблю-. 

ТАЧАТЬ шгі/ти, фР штукува-, пошива- /з-/; 
—й що /мн хто/ ~Є 0, ЗВИКЛИЙ ♦, 3-Й по», зайнят¬ 
ий шиттям, пошивальник, штукува-, пк = %, ©; 
-йся/-ьій шгітий, штукбваний, пошгіва- /з-/. 

ТАЩЙТЬ д. цурпелити, ббхка-; клещами т. 
слово из кого обценьками тягггі за язгік кого; 
—й/ся/ р. > тянущий/ся/; 
ОТТАЩЙТЬ ох відтарабанити 0; 
УТАЩЙТЬ ж" старити, яфену-; 0; 

♦♦♦СЯ ох ледве переступати з ноггі на нбгу; 
ДОТАЩЙГЬСЯ ф. допхатися; 0; 
-вшийся 0; 
ПРИ»»»СЯ ох прителіпатися, причал ап/к/ати 0. 

ТАЯТЬ тінута, (мліти) о* розчулюватися /пере-/, 
фР скресати [студентська лявіна почала с.]; т. 
как воск ох » як свічка; 
—й 1. що /мн хто/ тіне 0, тбплений, ехгільний ♦, 
готовий роз», майже розталий, пк топкгій, к" 
танучий, р" розтавущий, /сніг/ мокрий, 2. пла- 
вящийся, 3. чахнущий, 4. що мліє 0, © от-от 
розтане, ± замирающий; -й как воск ©щораз 
марніший, © с-и » як свічка; 
РАСТАЯТЬ (- ©) розчулитися /пере-/ 0; 
-вший /роз/талий, розтоплений, ©розчуле- /пе¬ 
ре-/, розімлілий, завмер-, 0. 

ТВАРНОСТЬ тваргінність, утрббн-, твірн- 
ТВАРЬ з6 усб живе,/?, плода. 
ТВЕРДЕТЬ тужавіти, твердну-; 

—й що твердне 0, ехгільний ♦, з-й за», щораз тве¬ 
рділий /тужаві-/, майже затвердлий /затужаві-, 
твердий/; 
ЗАТВЕРДИТЬ о. затверднути на камінь; 0. 

ТВЕРДЙТЬ стверджувати, (те саме) прм тверда-; 
т. своє /одно и то же/ прави- /провади-/ своє/і/; 
—й що /м“ хто/ твердить 0, звгіюшй т., ехгільний 
повтбрюва-, з-й /готовий/ повторі!-, их = %; 
-йся повтбрюваний, ствфджува-, товкмаче-, за- 
учува-. 

ТВЕРДО (знати) дббре, (кріпити +) міцно, о. 
камінно; т. и непреклбнно залізною рукбю; 
ТВЕРДИЙ твердгій, не рідкгій, не газуватий, с. 
» як залізо, (ґрунт) не м’якгій, (сніг) затужавіл¬ 
ий, (на дотик) туггій, цупкгій, (горіх) міцнгій, 
(лад) надій-, пбв-, (дух) непохгіт-, незлам-^Стійк- 
гій, (курс) незмінний, (намір) невідклгіч-, (- опо¬ 
ру) непоруш-, (крок) упевне-, (- ціни) стілий, (- 
знання) глибокий; 0; с -ьім характером, -ой 
натурьі ♦ на вдачу; 
ТВЕРДЕЙШИЙ ок /твердгій-/твердісінький. 

ТВЕРД ОКОПЧЕВНЬІЙ твердовуджений. 
ТВЙРДОСТЬ ох твердоті; т. вбли непохгітність. 
ТВЕРДЬ: т. /земная/ уР тверджа. 
ТВОРЙЦ творець. У’ сотворигель, всетвбрець, 
світотвбрець; & в. творібга. 

ТВОРИТЬ творйти, ствбрюва- /ви-/, У’ сотворя-, 
(мистецьки) вичарбвува-, (музику) писі-, ком- 
понуві-, (- митця) бу- творцбм, фУ куві-; & 
спів», 6х за»; т. безобрізия чингі- свгінства; т. 
злодеяния кбї- чбрні ділі, Кіїнове діло чингі-; 
т. с пбмощью фантізии брі- з голові!; т. чу- 
десі гори переверті-; 
—й що /м" хто/ твбрить 0, з-й /готовий, поклгіка- 
ний/ с», звгіклий /© с-и/ ♦, творець, витвбрю- 
вач /у-/, івтор /твбру/. У’ сотворгітель, пк твбр- 
чий, ск -твбрець [-й мифьі мітотвбрець], -твбр- 
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чий, -твірний [-й горьі горотворчий, горотвір¬ 
ний], -твбрний [самотвбрний]; -й безобразия з- 
й чини- свйиства; -й добрб добротвбрець; -й 
злодеяния лиходій, супостат, творець чбрних 
діл; -й молитву що діє молитву, зайнятий мо- 
лгітвою, з м. на устбх; -й поклбньї © кладучи 
поклбни; -й суд поклгіканий чини- суд; -й чу- 
десб сотворгітель чудес, е. вернгігора; 
ТВОРЙТЬСЯ діятися, відбува-, здійснюва- 0; 
-йся/-гімьій 1. чинений, творе-, рббле-, кбє-, 2. 
ствбрюва-, компанбва-, здійснюва-, задію-; -ьій 
с* -твбрний [-ьій руками рукотворний]. 

ТВОРЧЕСТВО (автора) дбрббок; литератур- 
ное т. письменство. 

ТЕАТР & театрик. 
ТЕАТРАЛИЗОВАТЬ театраліз/увати; 

—й що М хто/ ~ує, з-й /звгіклий/ ♦, гр -аційний; 
-йся/-ьій театралізований. 

ТЕБЙ: вот т. и кто ось тобі і хто, [вот т. и 
трус! ось тобі й боягуз!, ми даремно мали кого 
за боягуза], и на' тебе і маєш. 

ТЕЗИС: -сьі по докладу тези на дбповідь. 
ТЕКСТ & текстівка /= текст під фото/. 
ТЕКУЧЕСТЬ п° плинь. 
ТЕКУЩИЙ поточний, біжучий, теперішній, су¬ 
часний, (рік) цей, (- воду) проточний. 

ТЕЛЕВИЗИЯ: раббтник -ии телевізійник. 
ТЕЛЕСКОП ок далекоглйд. 
ТЕЛЕФОН: обращаться по -ну звертатися на 
телефбн; я у -на я слухаю. 

ТЕЛЕФОННИЙ г. телефонічний. 
ТЕЛЕФОНИРОВАТЬ телефон/увати, «6дзвонгі-; 

--й що /м" хто/ ~ує, з-й ♦, зм-й за», пк ~ний, ~іч-; 
-бій телефонбваний. 

ТЕЛЕЦ (сузір’я) з" Бик,/»" Теля. 
ТЕЛЙТЬСЯ телгітися, отблюва-; 

-щаяся що телиться, отблювана, © с-и ♦. 
ТЕЛО & тільце. 
ТЕЛОСЛОЖЙНИЕ ок комплекція. 
ТЕЛЙЧИЙ: т. востбрг телячі радощі. 
ТЕМ: т. не менее аж вонб [аж в. і тут є вгіхід]. 
ТЕМЕНЬ, ТЕМЬ ок темнина. 
ТЕМЛЯК ок перевіса. 
ТЕМНЕТЬ темніти, темніша-, вечорі-, поночі-; 

—й що темніє 0, затьмарюваний, укрй- темря¬ 
вою, щораз темніший, от-бт вже темний; 
ПО»»»: -ело в глаза'х світ перемінйвся; 0; 
-вший потьмарений, померклий, тотемні-, по- 
сутені-, звечорі-, 0; 
СТЕМНЕТЬ померкнути /при-/ 0; 
-вший померклий /при-/, потемні- /при-, С-/, 
споночі-, посутені-, 0]. 

ТЕМНО-ГОЛУБОЙ ВОЛОШКОВИЙ 
ТЕМНО-СЕРЬШ ок шпакуватий. 
ТЕМНОТА пітьма, мброк; в /по/ -те темрявою. 
ТЕМНЬІЙ фР нечгістий [-те діло], ? ялбзний. 

ТЕМПЕРАМЕНТ нбро[і]в. 
ТЕМПЕРАТУРА: новьішенная т. гарячка. 
ТЕМПЕРАТУРИТЬ: —й що їм" хто/ температу¬ 
рить, з гарячкою /температур-/, у гарячці. 

ТЕНДЕНЦИЯ г. наставлення, настанова. 
ТЕННИСНЬІЙ: -ме туфли теніски, г. тенісівки. 
ТЕНЬ (місце в тіні) ок зїтінь. 
ТЕОЛОГЙЧЕСКИЙ ок богознавчий. 
ТЕОЛС)ГИЯ богослів’я, ц. богослбвія. 
ТЕОРЕТИЗЙРОВАТЬ теоретик/увати; 

—й що ІлС хто/ ~Ує, схильний ♦, теорбтик, пк = %; 
-бій теоретизований. 

ТЕС)РИЯ (Дарвіна) вчення. 
ТЕПЕРЕШНИЙ & *дотеперішній; в -ем пони- 
мании як тепер розуміють. 

ТЕПЕРЬ г. наразі; & *натепер; т. настоя'щая 
порй тепер саме час. 

ТЕПЛЕТЬ братися /товертйти/ на тепло, п° весні-; 
ПО»»» зайтгіся на весну, відяйгнути, п° звесні-; 
-вший потеплілий, відлйг-, звесні- 0. 

ТЕПЛИТЬСЯ ледве блим/ати, (- життя) жеврі-, 
тремті-; 
-йся 1. що л. ~а 0, з-й ♦, пк тонкосвітній, 2. що 
жевріє 0, зм-й згасну- /зникну-/, ледве живий. 

ТЕПЛОВОЗ ок теплотяг. 
ТЕПЛООБРАЗУЮЩИЙ теплотвбрчий, тепло- 
твірний, теплотвір. 

ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИЙ р^ теплонбсний. 
ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЙ рк тепложерний 
ТЕПЛОПРОЕШЦАЕМНЙ теплокрізькгій. 
ТЕПЛОФИЦЙРОВАТЬ теплофік/увати, отепля-; 

—й що /м“ хто/ ~ує 0, охочий ♦, зайнятий ~аціє- 
ю, пк -аційний + %; 
-йся/-ьій теплофікбваний, отеплю-. 

ТЕПЛЬІЙ ок теплявий, фР дружній, сердечний [- 
ая компйния -жній /-чний/ гурт, ? гоп-компа- 
нія], (клімат) беззгім-; & теплий-претеплий. 

ТЕРЕБИТЬ смикати, шарпа-, (волос) скубтй; 
—й 1. що /мн хто/ смгіка 0, звгіюшй ♦, р-й по», © 
смйкаючи, 2. що скубе 0, звйклий скуб/а/ти, 3. 
що бере /льон), бральник, пк бральний; 
-йся/-ймьій 1. м’ятий, смйканий, шарпа-, тереб- 
ле-, бга-, куйбвдже-, 2. скуба-, 3. бра-, вибгіра-. 

ТЕРЙТЬ тбрти, перетирати /на-, про-, ви-, роз-, 
за-, об- +/, (- чобіт) муля, грйз-; 
трущий 1. що /лС хто/ тре 0, зайнятий тертям, 
звислий ♦, трець, іс трач, пк рк терущий /за-, 
роз- +/, 2. що муляє 0, пк мулький; 
-йся 1. тертий, перетйраний /на-, про-, об- +/, 
призначе- /зм-й, схйль-/ тертися, піддава- терт- 
к5, нйще- тертям, пк потерущий, тертьовий, 
фрикційний, рк взаємотертий, р“ тертя; 
ВЬІТЕРТМЙ: в. до лоска вишмульганий; 0. 

ТЕРЗАННЯ сердечні /душев-/ муки, муки серця. 
ТЕРЗАТЬ шматувати, края- /ятри-, роздира-/ /'ду¬ 
шу, серце/, мордува- душу, шашелем точй- сер- 
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це, (- сумніви) роз’ща-, терзі-, роздира- [-ают 
сомнения кого роздирають сумніви], (сумлін¬ 
ня) гриз-; т. душу лежа- тягарім на сфці; 
—й що /м“ хто/ шматує 0, звгіклий ♦, з-й роздер-, 
мучгітель, кат, катюга, пк гризький, терпк-, гри¬ 
зучий, болю-, нестерпний, с* /роз/дери- [-й ду¬ 
шу роздергідуші]; -й душу з-й розіфія- серце; 
-ая боль ятрУщий /гризУч-/ біль, сердечн- щем; 
ИСТЕРЗАТЬ попомучити 0; 
ТЕРЗАТЬСЯ катуватися, мордува- /тліти/ ду¬ 
шею, нести тягар у сфці, картатися, гриз- ду- 
шівно, кара- в душі /душею/, не могти знайти 
місця; т. мьіслью угризатися совістю, © перес¬ 
лідувати думкою кого; 
-йся/-ьій роздираний, шматбва-, муче-; -я мьі¬ 
слью переслідуваний /обтяже-/ думкою; 
ИСТЕРЗАТЬСЯ попомучитися,/?, попорва- 0. 

ТЕРРИТбРИЯ г. терен, о* земля. 
ТЕРМИН (строк) реченфь. 
ТЕРМИНОЛОГЙЧЕСКИЙ ок назвознавчий. 
ТЕРМИНОЛОГИЯ ок назвознавство. 
ТЕРМбМЕТР пб градусник. 
ТЕРНИЕ: увитьій -ием обтфнений; через тір- 
ния - к звездам до зір крізь тфня. 

ТЕРНЙСТЬІЙ: т. иуть ок хресна дорога. 
ТЕРНОВНИК (зарість) тернище, терняк. 
ТЕРНОВМЙ: достанется кому в удел венец т. 
опов’ється чиє сфце терновим вінцем. 

ТЕРПЕЛИВЬІЙ г. видфжливий. 
ТЕРНЕНИЕ: т. и труд всі перетрУт терпіння і 
труд усе перетруть, гі° воді кімінь точить; т. 
лбпается рветься терпець. 

ТЕРПЕТЬ терпіти, витрймува-, зноси-, допуска-, 
толерува-, миритися з чим, фР прийміте як 
факт що, (від кого) зазнаві- обріз /кривди/; т. 
что о. пита з чфи чого [т. муки п. з ч. стражд- 
інь]; т. банкротство банкрутуві-; т. бедствие 
терпі- біду, спізнаві- лиху годгіну, зазнаві- тя¬ 
жкії скрути; т. горе /лишения/ поневірятися; 
т. крах летіти у прірву; т. невзгбдьі тягну- бі- 
дУ, т. неудачи горі-, бу- під конем; т. нуждУ 
бгітися із злиднями /з нуждою/; т. угрьізіния 
обвести карітася сфцем; не т. кого /на духу не 
перенбсита, не видфжува-, дйха- чортом /ід-/ 
на кого; не могУ т. душі не видфжує; он -ит 
материільньїе лишения його обсіли злидні; 
—й що /мн хто/ тфпить 0, з-й /готовий/ ви», 
звгіклий ♦, терпелйвець, пк терплячий, терпе¬ 
ливий, толерінтний до чого; -й банкрбтство 
банкрут, банкрутуючий; -й бедствие заскбче- 
ний /захбпле-/ лихою годиною /авірією, нещіс- 
тям/, тягнгібіда, © зазнаючи авфії; -й лишения 
обтйже- злигоднями; -й неудічу /крах/ прові- 
ль-; -й поражение нез-й уникну- порізки; -й у- 
бьітки обтяже- збитками, зазнавши збйгків; не 
-й возражений (тон) безапеляцій-, начільни- 

цький, наказбвий; не -й отлагательства негій- 
ний, невідклад-, нагіль-, о. пгіль- до зарізу; 
-гіммй > ТЕРПИМИЙ; 
-вший б; дблго -й довготерпелгівий; 
ПЕРЕТЕРПІТЬ витерпіти, (біду) перетриві-, 
н6* (+ до ♦/ перетфплюва-; 0; 
-вший перетфпілий 0, п° довготерпелгівий; 
ПО»»» (від бурі +) зазніти шкоди, (- здоров'я) 
підупіс-; 0; п. аварию зазні- авірії, розбгітася; 
п. бедствие ок доскбчи- лиха; п. крах сіс- на 
лід; п. крушение (- літак) розбгітися, (- судно) 
зазніти авірії /трощі/ /потрбщгітися/ на мірі; п. 
неудічу /крах/ зазнйпі невдічі, згорі-, полеті- 
у прірву, зламі- /спалгі- /об-/ кргіла, ф. облизі- 
макогбна, спіймі- бблизня, зломгі- карк, вхопгі- 
шгілом пітоки /меду/, сіс- міком /на мілину/, 
дулю з міком з’їс-, поломгі- зуби, вхопгі- як со- 
біка обметиці, (- плян) розбгітися на дрізкгі; п. 
разгрбм о. знайте моггілу; 
-вший потерпілий, скривджений, потерпілець, 
б; -й крушение /аварию/ що зазнів авірії 
/трбщі/, потерпілий від авірії, (- судно) потер¬ 
пілий від авірії на морі, рбзбиток; -й неудічу 
/фиіско/ невдалий, погорі-, © зазнівши невді¬ 
чі; -й от землетрясения понгіщений землетру¬ 
сом, потерпілий від землетрусу; -й от наводне¬ 
ння потерпілий від поводі, поводянин; -й пора¬ 
жение переможений, розгрбмле-; -ая стороні 
скргівджена стороні. 
ТЕРПЕТЬСЯ н° ок ждітеся [не -елось не -ло¬ 
ся]; не -ится кому нетерпфь бері кого; 
НАТЕРПІТЬСЯ ок попотфпіта, о. пізні- по 
чім ківш лгіха; 
-вшийся набідбваний, нагорьб-, пережитий, пк 
попотфпілий, У1 довготерпелгівий, б. 

ТЕРПИМО о" сяк-тік, можлгіво, ненайгірше, жґ 
можна жгіти; 
ТЕРПИМИЙ витргімуваний, знбшу-, толерб-, 
припустгімий, пк припущінний, можлгівий, ви- 
бічли-, ненайгірший, сякгій-такгій, незлецький. 

ТЕРРАСОВЙДНЬІЙ, -ОБРАЗНИЙ східчістай, 
підгі-, порбжи-. 

ТЕРРАСЬІ ок падгі. 
ТЕРРОРИЗЙРОВАТЬ тероризувіта, заліку-; 

—й що Імн хто/ тероризує, охбчий ♦, з-й с», те¬ 
рорист, пк терористгічний; 
-йся/-ьій тероризбваний. 

ТЕРЯТЬ губгіги, втрачі-, (у ділі) мі- збгітки 
/втріти/, зазнаві- збгітків /втрат/; т. что г. втра¬ 
чі- на чому [т. силу в. на силі]; т. авторитет ок 
піда- в очіх; т. бьілую сліву /могущество, ав- 
торитіт/ схбди- на пси; т. в вісе хУдну-, здаві- 
на вазі; т. вдасть /над соббй/ зневладнюватис- 
я, (фР нетями-У; т. врімя гіяти час [не -ргія -е- 
ни не -явши -су]; т. всякеє уважіние к чему 
вигирі- нбги об що; т, голос спаді- з голосу; т. 
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дар речи забула- язгіка в роті; т. довірив к ко¬ 
му зневірятися у кім; т. значіние відступіте на 
задній план; т. нить (бесіди) збйватися з панте- 
лгіку; т. образ человіческий мерзеніти; т. оре¬ 
ол сла'вьі пада- з п’єдесталу; т. охоту знеохочу¬ 
ватися; т. пбчву йод соббй вся, не знати, на яку 
ступи-; т. равновесие ок точрітися; т. рассудок 
♦ /втрача-/ глузд; т. своє лицб компромітува- 
/дискредиту-/ себе; т. силу ок знесилюватися, 
упадати /втрача-/ на силі; т. сбвесть о. позича- 
бчей у Сірка; т. терпение нетерпеливитись, 
втрачати терпець /терпіння/, виходи- з терпіння, 
не могти всйді- на місці; т. управлбние втрача- 
контрбль; не т. пбчвьі под ногбми стоя- твердо 
на землі; -яет сознбние кто мліє /умчіва/ хто, 
(стає) млбсно кому; 
—й що /м" хто/ губить 0, позбавлюваний, звикл¬ 
ий /с-и/ втрачати, з-й втріте-, пк утрітливий, у- 
трітний; -й что нез-й більше робити [-й тер- 
пбние н. б. терпіти]; ничегб не -й застрахбва- 
від утрат; -й в вбсе щоріз худіший /ліг-/; -й ве- 
ру зневірюваний; -й вкус к чему знеохбчува- у 
чім; -й власть над соббй, -й голову нез-й Воло¬ 
ді- собою, о. у нестямі; -й довірив зневірюва-; 
-й /жизненньїе/ сйльї © втрачіючи сили, /що¬ 
раз безсиліший/; -й золотбе время © гіявши 
золотий час; -й зря /попусту/ в. звиклий гія- 
час, дармовйс, загійко; -й йз виду © спускіючи 
з бка; -й интеріс к чему більше не заціківле- 
ний чим; -й надіжду обезнадіюва-, позбівлю- 
надії, © втрачіючи надію; -й нить чего нез-й 
стбжи- що; -й пімять с-и втрачі- пім’ять; -й 
пбчву под ногбми © втрачіючи ірунт під но¬ 
гами; -й равновесие нез-й тримі- рівновігу; -й 
свої лицо щораз більше скомпромітбва- /здис- 
кредитб-/; -й сознбние майже непритбмний /у- 
мліпий/; -й терпение знетерпелгівлений; -й тру- 
доспосббность мійже непрацездіт-; -й управ¬ 
лінь нез-й ділі керуві-; -й ум = -й голову; 
ПОТЕРЙТЬ фР відбігти [свого відбіг, чужб- не 
доскбчив]; 0; п. гблову позбутися глузду; п. 
дар річи втрітити мову, забу- язикі в роті, про¬ 
глину* я.; п. довірив к кому позбутись довіри 
до кого; п. йз виду по»; п. интеріс к чему зба- 
йдужі- /знеохотитись, втрітити охбгу, охолбн- 
у-/ до чого, кину- під ліву що; п. контроль над 
соббй зірвітеся з ланцюга; п. місто /дблжн- 
ость/ о. вилетіти з сідлі; п. нить по» кінці; п. 
ббраз человеческий розсвинячитися; п. охбту 
к чему знеохбти- до чого; п. расположіние 
чье упісти в чиїх очіх; п. рассудок за» глузд, 
втріте- тяму, знетямитися; п. свежесть пропі- 
хнути нафталіном; п. сбвесть позйчи- очі в Сі- 
ркі; п. сознбние втріте- пім’ять /пімороки/, р. 
рішйгися глузду; п. терпение знетерпелгіви-, 
вийти з терпіння, всі ждіники поїс-; -йл аппе- 

тйт кто п° їс- не їсть; потерйв гблову, но во- 
лосбм не плбчут зрубаній голові бійдуже за 
чубом; 
-вший 0; -й гблову безрідний, розгубле-; -й 
зрение осліплий, сліпйй, незрячий; -й интеріс 
збайдужілий; -й рассудок очмані-, знетямле- 
ний, 0; -й терпение знетерпелйвле-; 
ТЕРЯТЬСЯ губигтися, ок непевніти, як сліпйй, 
(нітити-ся) не зні-, на яку ступи-; т. в догад¬ 
ках блукі- у здогадах; т. во мрбке зникі- в 
темряві; т. из вйда зникі- з очей; 
-йся/-ьш загублюваний /роз-/, утрічу- /ви-/, ма¬ 
рно-, гайнб-, збівлю-; -я (серед чужих) щоріз 
розгубленіший, д. замоталгічений; -я в догад¬ 
ках розгубле- у мбрі здбгадів; -я во мрбке спа- 
нгелйче- мрякою /темряв-/; -я в толпе прокбв- 
тува- юрбою; -я из вйда © зникаючи з очей; 
ЗАТЕРЯТЬСЯ: -вшийся загублений, 0; -я на 
краю світа закйнутий на край світу; 
РАС»»» не зніти, на яку ступи-, усі шляхи по»; 
-вшийся розгублений, збентеже-, знічя-, знія¬ 
ковілий, © не знівши на яку ступити 0,0. 

ТЕСАТЬ тесіти, обтісува- /ви-/; 
тішущий що їм" хто/ теше 0, звиклий ♦, з-й за», 
для тесіння, зайнятий -ям, тесільник, пк = %; 
-йся тісаний, обтісуваний /ви-/. 

ТЕСНЙТЬ тіснити, (кого) відтискі-, тисну- /на- 
пирі-, напосіді-/ на; 
—й що /м“ хто/ тіснить 0, звиклий ♦, з-й від», пк 
/кого/ напосідливий на, рк натискущий на, т. 
відтаскбвий, фР агресгівний, © тіснгівши; -й 
врагб с-и ♦ ворога; 
ПО»»» в. відтиснути, відтрути-, попхі-, попер-; 
ТЕСНЙТЬСЯ роїтися 0, (у гурт) збиві-; т. к 
кому сусіди- до кого; 
-йся/-ймьій тйснений, тйснутий, стискуваний 
/від-/, здівлю-, душений, купче-; -я (в однім 
місці) збгітий, стисну-, напханий; 
ПОТЕСНИТЬСЯ: -йтесь! посуньтеся!; 
С»»»СЯ: -вшийся стиснутий 1-ений/, г. стісне-. 

ТЕСНО о. хоч бери й коліньми розсувій; 
ТЕСПЬІЙ (контакт) найтісніший, фР вузькій 
[т. круг друзій -кі кбло Друзів]. 
ТЕСНЕЙШИЙ найтісніпшй, /тіснгій-^тіснісі- 
нький. 

ТЕСНОТА гР" тіснява, (од чого) переповнення. 
ТЕСТАМЕНТ у. заповіт, духівниця. 
ТЕТУППСА г. тітуся /-енька/, з'в тітко!, тітцю!. 
ТЕХНИЗЙРОВ АТЬ технізувати /дк з»/; 

—й що /мн хто/ ~ує, покликаний ♦, для технізіції, 
зійнятий -іоо, технізітор, пк технізаційний, ©; 
ТЕИШЗЙРОВАННЬІИ технізбваний /д" з»/. 

ТЕЧЕНИЕ (хід) плин, перебіг, г. тяг; (дія) пере¬ 
бігання, перебіжка, /соків, струмів/ струмуві- 
ння, (води) течія Ім“ течії/, (подій у творі) сюж¬ 
ет, (творче) ніпрям; часів т., т. врімени часо- 
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плин; в т. ок (у)продовж, через [ч. літо], за [в т. 
секунди за мить], г. тягом [в т. рада лет т. літ], 
р. бігом [в т. векбв б. віків]; в т. дня © ціло¬ 
денний [раббта в т. дня цілоденна прйця]; в т. 
нескольких дней © кількаденний; в т. неско- 
льких (дослідних/ лет вже від кількох років, 
(вже не один рік>; с -ием (времени/ з бігом (ча¬ 
су); а с -ием времени ж" а тудй далі [ходйл, а 
с -ием в. перестал ходив, а т. д. й годі]; по -ию 
за водою /течією/. 

ТЕЧЬ1 текти, (- дах) протіка-, І часі мина-, (пото¬ 
ком) струмува-, (- мову) литися, лунати, звуча-; 
т., извива'ясь /річку/ витися [течет, и., речка 
в’ється ІфР повилася/ річка]; по бороде /усам/ 
текло, а в рот не попало по бороді текло, а в 
роті не було; 
-кущий що тече 0, розливаний, покинутий ♦, 
розлитий потоком, біжучий, току-, пливу-, пк 
плинний, протбч-, пливкий, © ринувши пото'к- 
ом, як річка, с* -біжний /-плинний/ [скоро -й 
швидкобіжний, швидкоплинний], ± ТЕКУЩ- 
ИЙ і пльївущий; -й сквозь пальцьі = пльїву- 
щий с. п.; -й струей струменгістий, струми-, 
струмливий, © струмуючи. 

ТЕЧЬ2 і. ок проточина. 
ТЕШИТЬ потіпґати, тіши-, о* грі- душу; т. себя' 
надеждой багаті- думкою, ма- ілюзії; не тешь 
себя' иллкізией, что... фР ти не дивись, що... 
[не т. с. и., что их мало ти не д., що їх мало]; 
ничем не -ило кого что... нічого не казало чиєму 
серцеві що...; 

—й що /мИ хто/ ~а 0, звиклий /© с-и/ ♦, з-й /р-й/ 
потіши-, потішник, пк потішливий, розваго-, © 
~аючи; -й себя надеждой звиклий плека- ілюзії; 
ТЕШИТЬСЯ: т. грезами багатіти думкою; чем 
би дитя' не -ось, лшнь бьі не плйкало чим би 
дитя не бавилось, аби не плакало; 
НАіііСЯ: н. вдбволь попотішитися з кого. 

ТЙБРИТЬ цупити, ж" жуха-; 
—йр. що /м" хто/ цупить 0, з-й по», © жухаючи. 

ТИГР: бума'жньїй т. солбм’яний бичок. 
ТИКАТЬ цокати; 

—й що цбка 0, © цокаючи, знай цок та цок. 
ТИПИЗЙРОВАТЬ типіз^віти 

—й що /ж'' хто/ типізує, звиклий /з-й/ ♦, для ти¬ 
пізації, зайнятий -ією, //типовий, © ~уючи; 
-мй типізований. 

ТИПУН: т. тебе на язьік чиряк тобі на язйк, по¬ 
прищило б тобі. 

ТИЇЇЧИК шмендрик. 
ТИР ок стрільбище. 
ТИРАЖ (видань) о* наклад. 
ТИРАЖІШЙ ок накладбвий. 
ТИРАЖЙРОВАТЬ тираж/увати, розмнбжу-; 

—й що їм" хто/ ~ує, звиклий ♦, з-й роз4, для 
тиражування, зайнятий -ям, и* тиражувальний; 

-йся/-ьій тиражований. 
ТИРАНИТЬ тиран/ити, катува-, відбира- права; 

--й що /м“ хто/ нить 0, звиклий /© с-и/ ♦, тирйн, 
деспот, кат, мучитель, пк тиранічний, деспотй-. 

ТІНЕ риска. 
ТИСКАТЬ потис/кати, (романи) ж" оповіда-; 

—йр. що /м“ хто/ потиска 0, звиклий ♦, з-й ~ну-. 
ТИСКИ лещата, п. лабети [зажйть в т. взйти в л.]; 

(від тісняви) стиски [жилйщньїе т. житлові с.]. 
ТИСНЕНИЕ: т. по металу вибивання на металі. 
ГИС Н ЕННИЙ вгітиснений /-слий, -нутий/, вйби-. 
ТИСНЙТЬ (на міді) вибив/ати, витискі-; 

—й що /мн хто/ -а, звгікпий ♦, з-й вгітисну-, зай¬ 
нятий вибиванням, пк = %; 
-имьій вибйваний /від-/, витиску-, друкб-. 

ТИТАН вбпетень, велет, пб кип’ятильний бак. 
ТИТРОВАТЬ титрувати; 

—й що їм" хто/ ~ує, призначений ♦, для титру¬ 
вання, зайнятий -ям, титрувальних, пк = %; 
-йся/-ьій титрований. 

ГЙТУЛ звання, (книжки) назва. 
ТИТУЛОВАТЬ титулувати, величати; 

—й о /мн хто/ титулує, звиклий /зм-й/ ♦, пк = %; 
-йся/-нй титулований, звеличу-. 

ТЙХИЙ ок неголосний, негучний, (океан) спо¬ 
кій-, (- гавань).сон-, © лагід-, смгір-, (вітер) сла¬ 
бкий, легень-, (плач) глухий; 
ТИХО ок безшелесно, (- погоду) хоч мак сій; т. 
помешанньїй > ПОМЕШАННЬІЙ; 
ТИШЕ (!) о" тихо!, ша!; т. едешь - дальше 
будешь тихо їдь - ділі будеш; 
ТИШАЙШИЙ ок (тйхий-/тихісінький. 

ТЙХНУТЬ затих/йти, тихша-, (- бурю) ущуха-; 
—й що ~а 0, щораз тихший + затихающий. 

ТИШИНА (сторожка) принйппшість; мертвая 
т. © тихо як у вусі; т. и покбй мир та спбкій. 

ТИШЬ: т. да гладь (да Ббжья благодать/ ок 
любов і лад (та рййська благодать/. 

ТКАНЕ- ск тканно- [тканекаркасньїй тканно- 
каркасний]. 

ТКАНЕВЬІЙ рк тканний. 
ТКАТЬ сну/вати, ткати; 
ткущий що їм" хто/ ~є 0, мастак ♦, -вальник, 
ткач, ж' ткаля, пк -вільний, ткіль-, ткацький; 
-йся ткйний; 
ПРОТКАННЬІЙ прбтканий. 

ТЛЕННЬШ смертний, ок невічний. 
ТЛЕТВОРНЬІЙ (вплив) розтлівущий. 
ТЛЕТЬ тліти, жеврі-, ятритися, жаріти; 

—й що тліє 0, пбйнятий тлінням, покину- ♦, у 
процесі тління, напівзотлілий, ледь теп-, пкроз- 
жбврі-, жаристий, ск тлій- [-Й разря'д тлій-роз- 
ряд]. 

ТО ок ото; то ли чи там [день то ли два день чи 
там два]; то ли еще где-нибудь /ктб-н., как-н./ 
чи там де /хто, як/; то ли ещб что чи там ще що. 
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(по переліку) абощо; то ли..., то ли о* не то..., 
не то, може..., може [то ли брат, то ли сьін м. 
брат, м. син]; то ли..., то ли..., то ли жґ що 
взяти..., а що..., а що [то ли А, то ли Б, то ли В 
що взяти А, а що Б, а що В]; то ли еще ка- 
к(бй)? вст жґ чи я там знаю?; не то а то [не то 
уеду а то поїду]; ©модель кто-то сделал роби¬ 
ти хтось зробив [лніди то купгіли купити лк5- 
ди купили]; 
-ТО © ото [в зтом-то доме отб в цім домі], ж 
[вот зто-то и стрйнно оце ж і дивно], якраз 
[бн-то и не пбнял він якраз і не зрозумів]; по- 
зтому-то з цієї от причини; д! РОЛЬ; 
ТО-ТО (як службове слово) те і те, що саме 
[укажите: сделали тб-то вкажіть: зробили те і 
те, вкажіть, що саме зробили], отож [тб-то и я 
говорю отож і я кажу]; тб-то же, тб-то и онб! 
ок отб й воно, то ж то й є, тйм-то й ба!, отож то 
й ба!, а ти думав! /Ви -али!/, к. отож!. 

ТОВАР: -рьі первой необходймости товари пер¬ 
шої потреби. 

ТОВАРИЩ товариш, побратим, (від фаху) ко¬ 
лега; гусь свинье не т. шпак орлу не ♦; т. по 
несчаетью ♦ у нещасті; т. по оружию бойовгій 
побратим; т. по профессии колега; т. по служ- 
бе » на службі /г. від служби/; т. по шкбле шкі¬ 
льний »; т. председателя заступник голови, г. 
містоголова; бьггь -ем (в дорозі) ♦йти, б. скла¬ 
ла- компанію. 

ТОВАРНИЙ товарбвий [т. пбезд т. поїзд, к. то¬ 
варняк]. 

ТОВАРОПОЛУЧАТЕЛЬ відббрець /відбирач/ 
('товару,). 

ТОГДА: т. как жґ аж ('тоді як) [куплні т. к. при¬ 
йду кушпб аж приїду]. 

ТОГО: ни с т. ни с сегб ок тиць-іргіць; не т. не 
той [он немнбго не т. він трбхи не т.]. 

ТО-ЕСТЬ б то [тб-есть я? я б то?], окР у рблі. 
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ тотбжність. ок ідентйч- 
ність, близнятство. 

ТОЖДЕСТВЕННЬІЙ тотожній, ок ідентгічний. 
ТОЖЕ: т. мне кто (нашелся/ хто ще мені 
знайшбвся, оце так [т. м. врач лікар щ. м. 
знайшбвся, оце так лікар, г. цілйй твій лікар]. 

ТОЛК пуття, фР добрб [не будет -ку из кого -ра 
не буде з], штаб [другого -ка йншого -бу]; -ом 
= ТОЖбвО; с -ом з рбзсудом; без -ку без 
пуття; пошли тблки о них узялй на язикгі їх; с 
чуством, с -ом, с расстанбвкой > ЧУВСТВО; 

ТбЛКОМ фР як слід. 
ТОЛКАНИЕ: т. ядра г. стусання кулі. 
ТОЛКАТЬ пхати, попиха-, тур ля-, (сонного) тор- 
ка-, (на що) під’юджува-, підштрйку-, підцькб- 
ву-, (ядро) стусати; т. на преступление довб- 
ди- до гріха; т. под бок штурха- в бік; 
--й 1. якгій !мн хто/ штовха 0, звйклий /© с-и/ ♦, 

штовхан, підштбвхув-, штовхальник, тручайло, 
о. ‘пусковгій механізм’, пк підгінний + %, 2. поб- 
уждающий; -й в прбпасть р-й трута- у прірву; 
ТОЛКНУТЬ пхнути, турну- 0; -ули штбвхнуто; 
-йся що /лР хто/ пхається 0, звиклий пхатися; 
-ьій/-йся 1. пханий, штбвха-, туза-, підштбвху- 
ва-, 2. під’кїджу-, підштрйку- + побуждаемьій; 
НАЖСЯ: -вшийся попопггбвханий, 0. 

ТОЛКОВАТЬ тлумач/ита, витлумйчува- /роз-/, 
(говорити) гомоні-; ± ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ; 
—й 1. що ІмР хто/ ~ить 0, звщспий ♦, з-й ви*, тлу- 
мач, відгадув-, пк тлумачний + %, для ~ення, 
зайнятий -ям, 2. говорящий, 3. рассуждаю-; 
ТОЛКОВАТЬСЯ ок витлумачуватися 0; 
-йся/-ьій 1. тлумачений, відгадува-, витлумачу- 
/роз-/, розтовкмачу-. 

ТОЛКОВШЦЕ д. гі° балакання. 
ТОЛКОВО ок до діла, до пуття, до ладу; долад¬ 
но; без жартів; щільно, наполегливо; 
ТОЛКбВЬІЙ ок питній, фр до діла 0. 

ТОЛКОТНЯ ок тйснява. 
ТОЛОЧЬ тов/ктй, (сало на борщ) затбвкува-; т. 
однб рознбситася з чим, товктй одне; 
-кущий що /м“ хто/ ~че, звиклий ♦, з-й по*, зайн¬ 
ятий -ченням, товчій, товчільник, товкач, п" -чі¬ 
льний; -й вбду в ступе звйклий ♦ воду в ступі; 
ИСТОЛОЧЬ по*, (мак, сіль) втерти; 
ТОЛОЧЬСЯ (де) ок огинатися, ошива-; & (- 
сало) затбвкува-. 
-кущийся 1. що /мн хто/ -четься 0, тбвчений, 
© потовкз/чий, 2. слоняющийся; 
ТОЛЧЕНИЬІЙ (трохи /- зерно!) притовчений; 
ИСТОЛЧЕННЬІИ тбвчений, (мак, сіль) втерт-. 

ТОЛПА зн отара; 
ТОЛПОЙ ок хмарою. 

ТОЛПЙТЬСЯ о" туритися, збива-, о. рої- роєм; 
-йся що !мн хто/ кірбиться 0, звйклий ♦, п° 
з’юрблений, скупне-, згромадже-, збитий; 
СТОЛПИТЬСЯ згурмитися, р. натбвпи- 0; 
-вшийся з’юрблений, скупне-, збитий, згрома¬ 
джений, натбвпле-. 

ТОЛСТЕТЬ гладшати, гладну-, товсті-; 
—й що /м" хто/ гладне 0, щораз грібший /глйд-, 
товсті-/, фр (вже) розтовстілий; 
РАС»»» оброслі тілом б. (-гаманець) набубняві-; 
-вший розкоханий, оброслий тілом, набубняві-, 
0. 

ТОЛСТОЗАДЬІЙ ок огузкуватий. 
ТОЛСТОКОЖИЙ фР грубоскраяний. 
ТОЛСТОМОРДЬІЙ ок марміізистий. 
ТОЛСТОПУЗМЙ ок тельбухатий, широкопузий. 
ТОЛСТОСУМ ок жирний кіт. 
ТОЛСТЬІЙ вгодований, бегембтистий, не тон¬ 
шій, (живіт) е'ширб-, (портфель) набгітий, (- 
губи) м’ясгіс-, опуклий; & грубелецький, груб- 
ень-, грубшень- /= трбхи грубілий/; 
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ТОЛСТЕЙШИЙ (що/найгладший, /що/найгр- 
уб-, /що/найтбвщий, грубезний, товстен-, гла- 
дбн-. 

ТОЛЧЕЯ ок стовписько. 
ТОЛЧКООБРАЗНЬІЙ (рух) поштовхами, фР 
знай штурханий /шгбвха-, смика-/, частий; -не 
движбния /удари/ поштурхування; -не удари 
по чем обштурхування чого. 

ТОЛІЦА (шар грунту) г” склепіння, а" тіло [т. чб- 
ЛЮСТИ т. щелепи]. 

ТОЛЩИНА ок товщінь; на -ну волосіінки (не 
вірив) на мінове зерня. 

ТОЛЬКО фр аж [аж як тривога, то до Ббга], то 
[не т. душі, а и не то душа, а й]; т. би н гбря 
якбй тільки це; т. губами шлепает тільки очи¬ 
ма блйма; т. держись! аж гай шумить! [за ра- 
ббту возьмется - т. д.! до роботи стане - аж г. 
ш.!]; т. и всегб тільки й того, на тому й кінець, 
ото й тільки, д. та й того; т. и всегб? і тільки?, 
отб й усьбго?; т. лишь аж [і аж тоді побачив 
він]; т. перья летя'т аж дим іде, аж гай шумгіть, 
аж курить, аж пір’я летить; т. теперь аж ось 
ко-лй [т. т. он сьел аж ось колй він з’їв]; т. то и 
знал те й знав; т. что ок оце /зараз/; лишь т. 
что аж оці [л. т. что принес аж оце приніс]; не 
т. не делает, но... не то що не робить, а...; но 
т. не такбе (- щось прикре) а щоб такі, то ні; не 
т., а и... не то.., а й [не то лягти, а й сіс- годі]; 
не т..., а даже и не то що.., а й [не мбже не то 
що ходйги, а й поворухнутися]. 

ТОМ & тбмик. 
ТОМЙТЕЛЬНЬІЙ (- мовчанку) обтяжливий, (час 
чекань) передсудній, довгий як вік. 

ТОМЙТЬ млбїти, к* тушкува-, (молоко) пряжи-; 
—й 1. що млоїть 0, пк млосний, млбїстий, вис¬ 
нажливий, к" томлй-, © виснажуючи, 2. що /м" 
хто/ мбрить 0, з-й заморйти, и* бблісний, нес- 
терп-, обтяжливий, /нудний/ нудбтний + %, 3. 
що пряжить 0, © с-и пряжити, гр = %; 
-ймьш 1. виснажуваний, 2. мУче-, мбре-, 3. к* 
пряже-, тушкбва-; -ьш жаждой спрагне-, спра¬ 
глий; 
ТОМИТЬСЯ (в неволі) каратися, (- молоко) 
пряжи-; т. желанием о. ковтати слгіну; 
-йся 1. що /м“ хто/ карається 0, караний, готб- 
вий умліти + -имьій1,2,2. що нудиться + скуча- 
ющий, 3. = -имий3; 
ИСТОМЙТЬСЯо" перетомитися, заморй-, вйс- 
или-, попонуди-; и. жіждой оспрагліти Іп° ви-/; 
-вшийся перетбмлений /с-/, змуче-, ВЙСИЛЄ-, 
знембже-, (душею) знудже-, перемлілий, 0, ± 
истосковавшийся; -я жйждой /о/спраглілий; 
ИСГОМЛЕННЬІЙ: и. жіждой п° виспраглий. 

ТОМУ: к тому же ^ ще й [силач, к т. ж. невбц 
сипань ще й співак]. 

ТОН & *тонйція. 

ТОНАЛЬНОСТЕ о"тонаціям, м? ключ. 
ТОНИЗЙРОВАТЬ тонізувати, збуджу-, кріпи-; 

—й що /м" хто/ ~Ує, звйклий /з-й/ ♦, ~йтор, для 
~ації, «"-аційний, зміцнювальн-, покріпущ-+ %; 
-йся/-ий тонізбваний. 

ТОНЙРОВАТЬ: --й що /м" хто/ тонує, зайнятий 
тонуванням, п" тонічний + %; 
-йся/-ьій тонбваний. 

ТОНИРОВКА тонбвання. 
ТОНКИЙ тонкий, не товстий, не грубий, (серпа¬ 
нок) не густйй, прозбрий, (голос) висбкий, © 
худий, (- брови) вузенький, /риси/ тендітний, 
(розум) гострий, проникливий, (запах) ніжний, 
(- різььбу) ювелір-, філігран-, (знавець) доско- 

■ нілий, глиббкий; & тошбсінький, ♦, як газетка; 
т. намек на тблстие обстоя'тельства © навз¬ 
догад буряків, щоб дапгі капусти; 
ТОНЧАЙШИЙ ок /тонкий-/гонюсінький, гі° 
філігранний, 

тонкость ок тонкота. 
ТОННА: в тьісячу тонн на тисячу тонн. 
ТОНУТЬ тонути, потопа-, іти на дно; т. во 
мрйке оповиватися мороком, губи-, зникати; 
—й = утопаниций + напівзатонулий, прирече¬ 
ний затонути; -й во мра'ке повитий /оповйва- 
ний/ мороком; 
ЗАТОНУТЬ пітй на дно, піти під вбду 0; 
-вший затоплений, затонулий, тепер ужб на 
дні, (річ) топляк, 0; 
УТОНІТЬ д. затопйшся 0; 
-вший утоплений /по-/, потопельник, Й. 

ТЙПАНЬЕ о" гупанйна; беспрерьівное т. вигу¬ 
пування. 

ТОПАТЬ тупати, гула-, пф туп-туп, (без перерви) 
виг[т]упувати; & і. *тупангіна; 
—й що їм" хто/ тупа 0, звйклий ♦, тупот/ій, туп¬ 
кало, гупало, пк тупотлгівий, ~ючий, © знай туп 
і туп, тупаючи; то и дело тбпать вигупувати. 

ТОПИТЬ1 палити, опалюва-; > ОТАПЛИВАТЬ; 
—й1 що їм" хто/ пінить 0, поклйканий на», звик¬ 
лий ♦, опалювач, грубник, пк опалювальний+%; 
-йся’/-имнйІ пінений, опалюва-, огріва-. 

ТОПЙТЬ2 (віск) топити, (молоко) пряжи-, (сало) 
витбплюва-; ± ПЛАВИТЬ; 
—й2 що тбпить (сало +) 0, зайнятий топленням, 
топильник, витбплювач, пк топгільний + %; 
-йся2/-имьш2 тбпле-, витбплюва-, пряже-. 

ТОПИТЬ3 топити, потопля-, спуска- на дно; 
—й3 що спускі на дно 0, звйклий /© с-и/ ♦, зм-й 
/поклйка-/ за», пк потопбльний + %; 
ТОПИТЬСЯ потопйти, ітй на дно, тону- 0; 
-йся3/-имшй3 затбплюваний /по-/, тбпле-; -я © 
потопіпьник, утбпле-, ± утопаниций. 

ТОП-МЙНЕДЖЕР керівнгій туз. 
ТОПОГРАФИЯ г. теренознавство. 
ТОПОЛЬ тополя; & тополька, пк ^тополевий. 
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ТОПОР (первісний) рубило, (тесляра) тесло, (гу¬ 
цула) бйртка; & сокир-; хоть т. вешай (хоч стій/ 
хоч пбдай. 

ТОПОРЩИТЬ стовбурчити, наїжач/ува-; 
—й що /м“ хто/ ~уе 0, звиклий ♦, готбвий наї- 
жачи-, пк настовбурчливий + %; 
ТОПОРЩИТЬСЯ халабудитися, стояти сторч 
0, (- волос) дибитися, здиблюва-; 
-йся стовбурчений, наїж(ач/ува-, настовбурчу-, 
напидцючу-, (плащ) халабудистий. 

ТОПОТ ок тупіт. 
ТОПОТАТЬ & дк затупотіти. 
ТОПТАТЬ топтати, витбптува- /за-/, витолочу-; 
т. в грязь кого ходити потоптом по кім; т. по'д 
ноги топтати ногами; топча фР потоптом; 
-чущий що /мн хто/ топче 0, звиклий /с-и/ ♦, 3-Й 
за», топчій, топтальник, пк тотальний + %; -й в 
грязь=затаптьівающий в г.; -й дорбгу звщсл- 
ий ♦ стежку; -й пбд ноги с-и ♦ /з-й за»/ ногами; 
-ьій тбптаний, толбче-, витбптува-, витолочу-; 
ПОТОПТАТЬ потолочити 0; 
ИСТОПТАННЬІЙ: и. башмак /сапбг/ шкар¬ 
бан. 

ТОПТАТЬСЯ тупцювати, (на місці) перебир- но¬ 
гами’ 
-чущийся 1. що їм" хто/ тупцює 0, звиклий /© 
с-и/ ♦, тупкало, 2. = топтаемьій; 
НАТОПТАТЬСЯ попотупкати 0, (ходивши) 
підтоптатися; н. в грязи попобрьбха-; 
-вшийся підтоптаний, попотупк-, (в багні) по- 
побрьбх-, 0; 
ПОТОПТАТЬСЯ попотупкати 0; 
-вшийся б. 

ТОПЬ мочар; & я" *драг/о/вгінний. 
ТОЛКОВАНИЕ витлумачування, дк вгітлумаче-. 
ТОРГ (в усіх значеннях) ок торгбвище. 
ТОРГОВАТЬ торг/увбти, виставля- на продаж, 
р. купцюва- т. сбвестью ♦ сбвістю, фР позича- 
бчі в Сірка; 
—й що Імн хто/ ~ує 0, зайнятий -івлею /~ом/, звй- 
клий /с-и/ ♦, ~івець, крамар, пк -овельний, кра¬ 
марський, меткгій-на-тбрг /-до-тбргу/; -й мя'сом 
м’ясар; -й на базбре базарянин; -й на ярмарке 
ярмарча-; -й сбвестью продажна шкура; 
-ьій торгбваний; 
СТОРГОВАТЬ приторгувати, купи- по тбрзі. 

ТОРГОВАТЬСЯ шукати компромісу /тбчки дб- 
тику, порозуміння, спільної мови/ [автор „тор¬ 
гувався” мало не за кбжну думку]; 
-йся 1. що /м“ хто/ торгується, звиклий торгу¬ 
ватися, 2. = -уемьій. 

ТОРЖЕСТВЕННЬЕЙ (обід) шішний, (парад) у- 
рбчйстий, бучний, (спіч) фанфар-, ура-віват-. 

ТОРЖЕСТВО тріїбмф, свято свят, урбчйстість, 
р. урбч-, фР дгіка рад-; 
ТОРЖЕСТВА п° урбчини. 

ТОРЖЕСТВОВАТЬ тріумф/увати, /урочисто, 
бучно) святкува- /перемогу/, труби- в перембж- 
ний ріг; т. победу впиватися щастям перембги; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, сповнений тріюмфу, спо¬ 
виє- радости перембги /від Успіху/, п’яний від 
успіху, готбвий с. перемогу, тріюмфатор, пере¬ 
можець, я* тріюмфальний, ура-віват-, перембж- 
но-радіс-, урбчйстий, урочий, о. з тріумфом; -й 
победу © святкуючи перембгу; -й тон перемб- 
жно-радісний тон, тон перембжця; 
-Ующе торжествуючи, тріюмфу-, з торжеству¬ 
ванням; 
ВОС»»» (над ким) взяти гбру, запанува-, пере¬ 
могти /подола-, подУжа-/ кого, уР восторжесгву- 
ва-, г. затріюмфува-; 
-вший тріюмфатор, перембжець 0,0. 

ТОРЙТЬ торувбти, проклада-; 
—й що /м" хто/ торУє 0, звиклий ♦, з-й прокла¬ 
сти, зайнятий торуванням, торувальник, пк = %; 
-и'мьій прокладай ий, торбва-, протбпту-, укбчу-. 

ТОРМАШКИ: вверх -нами о" перекидом. 
ТОРМОЗЙТЬ гальм/увбти, загальмбву-, (функц¬ 

ії) заморожу-; 
—й що /м" хто/ ~Ує 0, з-й /зм-й/ за», звщслий 
/схильний, с-и/ ♦, гальмівних, гальмувань-, я" 
гальмівний + %, для гальмування, © ~уючи; 
-йся/-ймьій -бваний, загальмбву-, заморбжу-. 

ТОРМОШЙТЬ торсати; т. сознбние ліз- в гблову, 
—й що їм" хто/ тбрса 0, звиклий /© с-и/ ♦, шар¬ 
пало, © шарпаючи, знай шарп і шарп; 
РАСТОРМОШЙТЬ розрухати, розшарпа- 0; 
-вший 0. 

ТОРНЬІЙ: -ая дорбга /путь/ битий шлях. 
ТОРОПЕТЬ торопіти, знетямлюватися, губгі-, 
ніяковіти, не зна- що роби- /на яку ступи-/; 
О»»» > ОЦЕПЕНЕТЬ; о. от чого знетямитись чим; 
-вший отетерілий, сторопі-, знетямлений, 0. 

ТОРОПЙТЬ наглити, квапи-, підганя-, приспіш- 
ува-, принаглюва-, гна- в шию; т. собьітия при- 
скбрюва- події, о. ліз- поперед батька в пекло; 
--Й що /м" хто/ квбпигь 0, звйклий ♦, 3-Й при», 
підганййло /-гбнич/, прискорювач, я* підгінчий; 
ПОТОРОПЙТЬ принаглити 0; 
-имьій = поторапливаемьій; 
ТОРОПЙТЬСЯ квапитися, не баргі-, г. спішгі- 
0; -пясь ок пбспіхом; не -пйсь без пбспіху; 
-йся = спешащий + скороспішний, заспіше-, г. 
приспіше-, (автор) р‘ швидкбї руки; 
ЗАТОРОПЙГЬСЯ о* заспішйгись 0; 
-вшийся заспішений, ніби впече- батогбм, 0. 

ТОРОПЛЙВО ок пбспіхом; 
ТОРОПЛЙВЬІЙ ок скороспішний, пбхапцев-. 

ТОРОС ок зашерет; -см збшерти. 
ТОРОЧЙТЬСЯ (- нитки) виторочуватися. 
ТОРПЕДЙРОВАТЬ торпедувати 

--Й що !мн хто/ торпедує, покликаний /зм-й/ ♦, 
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пк торпедний + %, © торпедуючи; 
-йся/-ьій торпедований. 

ТОРФОВАТЬ торф/увати, заклада- торфовища; 
—й що ~ує, с-и ♦, торфовгік, пк торфувальний; 
-йся/-ьій торфований; -я з-й торфуватися. 

ТОРФЯНИК (торфове багно) о" торфовисько. 
ТОРЦЕВАТЬ торцю/вати; 

—й що /м“ хто/ ~є 0, зайнятий -вйнням, покли¬ 
каний ♦ з-й від», -вальник, пк -вальний, ©; 
-ЙСЯ/-МЙ торцьОваний. 

ТОРЧАТЬ стирч/ати, стримі-, (- ©/ висну-, ви- 
копгічуватися; т. перед глазами муля- Очі; т. 
торчком (- одяг) халабудитися; 
—й що ~йть 0, покинутий ♦, стирчак, © дармо- 
вйс, пк стирчастий; -й пОред глазами звщотий 
муля- Очі; -й торчком (одяг) халабудистий. 

ТОРЧКОМ ок навсторч, халабудисто. 
ТОСКА ок журбй, зануда; т. по рОдине ностал- 
гія; т. берет жаль обійма; взяла т. обняла жур¬ 
ба, обняв жаль. 

ТОСКЛИВО ок стужено, (на душі) сум-, як у до¬ 
мовині. 

ТОСКОВАНИЕ ок нудьгОвання. 
ТОСКОВАТЬ тужити, тлі- душею, сповива- жур¬ 
бу; т. по ком нУди- світом за ким /без кого/, пла- 
ка- за ким [тюрьмй -ует по нем тюрма плаче за 
ним]; 
—й що /ж" хто/ тужить 0, спОвнений туги /жур¬ 
би/, охОпле- /пОйнятий/ тугою, огОрну- журбОю, 
знуджений, стуже-, засмуче-, пк туж-, тужлйв- 
ий, зажУрли-, о. у тузі, з тугою в серці, без міри 
смутнйй, © тліючи душею; 
ЗАТОСКОВАТЬ ок засумувати; з. от чего за- 
нУдитись чим-, -Ует кто бере жаль кого; 
(И/СТОСКОВАТЬСЯ ок попотужити, попожу¬ 
ритися, перемліти, зотлі- /попомлі-/ душею; с. 
по ком вдатися в тугу /пойня- тугою, стужіти/ 
за ким; душй -лась душа зотліла; 
-вшийся що стужився 0, стУжілий, перемлі-, 
зотлі- душею, стУжений, знУдже-, з наболілим 
серцем, 0; -я по ком пОйнятий тугою за ким. 
НА»»»СЯ попотужити /-журитися/, перенуди-; 
-вшийся перенуджений, перемлілий, о. з набо¬ 
лілим серцем, 0. 

ТОТ (д! ТОГО, ТОМУ, В ТОМ-ТО/: т. же ок той 
такй; т. и другОй /т., другбй и третий/ одйн з 
другим [вьіругал бьі тогб, -Ого и -ьего вилаяв 
би -нОго з -гим]; т. йли инбй той чи той, один 
чи другий; к тому же та ще й, та й те; в том-то 
и у тОму-бо й [в т.-то и фокус у т.-бо й штука]. 

ТОТАЛИЗЙРОВАТЬ тоталізувати; 
—й що /м" хто/ тоталізує, тоталізатор, пк тоталі- 
заторський, ± обобщающий. 

ТОЧЕНЬІЙ (- фігуру) граціозний, стрункий, гну¬ 
чкий. 

ТбЧЕЧІІЬІЙ ок щітковий. 

ТОЧЙТЬ гострити, виго'стрюва- /на-/; т. ля'сьі 
видумаси /брехні, решти/ справля-. 
—й що ІмИ хто/ гОстрить 0, зайнятий гОстренн- 
ям, звиклий ♦, з-й вгі», гострйльник, (на верст¬ 
аті) тОкар, пк гострильний, токар- + %, ©; 
-йся/-имьій вигострюваний/на-/, гОстре-, тОче-; 
ЗАТОЧЙТЬ: з. в тюрьму /монастьірь/ запро¬ 
торити до тюрми /манастиря/. 

ТОЧКА (на поверхні) цятка; т.! дОсигь!, кінець!; 
& точечка; т. опорні г. пункт опертя; т. в -ку 
Око-в-Око, йОта-в-йОту, о" крапля-в-краплю; и 
т. і край; в самую -ку пальцем у небо; попасть 
в самую -ку як в Око вліпити; т. в точку точ¬ 
нісінько, геть-то [геть-то як фарисеї]. 

ТОЧНО (вірно) правдйво, правильно, (зроблено) 
акурат-, регель-, (вчасно) пунктуаль-, о. як втяв, 
чгісто так [ч. так, як мавпа]; & точно, як в апте¬ 
ці; так т.! в“ слухаю!, (ф так-таки і є [так т. т,- 
такгі і є]; т. в три часа рівно о третій годині; т. 
такой же ок якраз такий (самий/; 
ТОЧНЬІЙ ок достОтній, достемОнний, (час) вір-, 
(опис) правдивий, © акуратний, пунктуОль-; 
-ая копия © (як) вйкапаний. 

точь-в-тбчь Око-в-Око, ок крапля-в-крОплю, 
(схожий) як дві краплі води. 

ТОШНИТЬ: -ит 0. недОбриться. 
ТОШНОТА: до -тьі (нудний) до зануди, (утер¬ 
тий) до сверблячки. 

ТОШНОТВОРНОСТЬ ок нудьга, занудство. 
ТОШНОТВОРНЬІЙ, ТОШНЬІЙ (нудний) ок за- 
нудливий, (гидкий) потворний; т. человбк за¬ 
нуда, нудьга не чоловік, нудьга, г. нудяр. 

ТОШНОТВбРСТВОВАТЬ ок занудствовати. 
ТОЩАТЬ; ИС»»»: -вший схудлий /ви-/, охлі-, 

змарні-, виснажений, вгіпоще-, захарчОва-, б; 
О»»»: -вший = истощавший + змізернілий, р. 
ХЯЯ-, 0. 

ТПРУ!: ни т. ни ну ні цоб ні цабе, ні взад ні 
вперед. 

ТРАВА (нарізана) різуха; хоть т. не растй хоч 
вовк траву їж; тише водій, ниже травні ок як 
шовковий, (тихий/ як ягня. 

ТРАВИТЬ труїти, витрУюва-, (трос) попуска-; 
—й 1. отравляющий, 2. що /лС хто/ витруює [н. 
тавро], пк трійлйвий, витруйнйй, с° витравний + 
%, © витруюючи, 3. що витолочує (траву), © 
витолочуючи, 4. натравливающий, 5. що по- 
пускй (трос), © с-и попускати; 
-йся -имьш 1. отравляемьій, 2. витруюваний, 
3. витолочу-, 5. вивільню-, 4. натравливаемьій. 

ТРАВМЙРОВАТЬ роз’ятрювати, (морально) ро- 
здира- дУшу; т. память п° в’їдатися в мозок; 
—й що їм" хто/ травмує 0, звиклий ♦, з-й роз’ят¬ 
ри-, пк травмувальний, травматйч- + %, ©; 
-йся/-ьій травмований, роз’ятрю-. 

ТРАВОДЦНЬПЕ і. травоїди. 
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ТРАДЙЦИЯ узвичаєння, звичай; по -ии тради¬ 
ційно, як ведеться /узвичаєно/, к" за традйцією. 

ТРАДИЦИОННЬІЙ ок узвичаєний. 
ТРАКТОВ АТЬ тракт/увати, розціню-, тлумачити; 

—й що /м" хто/ ~ує, звйклий ♦, ± толку ющий; 
-йся/-ьій трактований, розціню-+толкуемьій. 

ТРАЛЬЩИК тралер. 
ТРА-ЛЯ-ЛЯ фР дзбньки-брбньки. 
ТРАМБОВАТЬ трамб/увати, утолочу-, угнічу-; 

—й що /мР хто/ ~ує, з-й у*, -увальник, п" = %; 
-йся/-ьій трамбований. 

ТРАМБІВКА ок дбвбня. 
ТРАМВАЙ & трамвайчик. 
ТРАМПЛЙН г. відскбчня. 
ТРАМ-ТАРАРАМ (!) трах-тарарах. 
ТРАНЖЙРИТЬ цйндр/ити, процгіндрюва-; 

—й що /м" хто/ ~ить 0, звиклий ♦, з-й про*, мар¬ 
нотрат /-ець, -ник, пк -тратний/, розтратливий; 
-йся = расточающийся. 

ТРАНЗИТИ И Й пересильний, г. переходовий. 
ТРАНСКРИБЙРОВАТЬ транскриб/увати; 

—й що /м" хто/ ~ує, для -ування, зайнятий -ям, 
пк транскрипційний + %; 
-йся/-ьій транскрибований. 

ТРАНСЛЙРОВАТЬ трансл/ювати, пересила-; 
—й що /м" хто/ ~ює, для -яції, зайнятий -ією, 
транслятор, пк трансляційний + %; 
-йся/-ьій трансльований. 

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ пересадка. 
ТРАНСПОРТЙРОВАТЬ транспорт/увати; 

--й що /м" хто/ ~ує, для -ування, зайнятий -ям, 
-увальник, пк -ний, транспортбвий + %, ©; 
-йся/-ьій транспортбваний. 

ТРАНСФОРМЙРОВАТЬ трансформ/увати, пе- 
ретвбрю-, переробляти; 
—й що /мм хто/ ~ує, для -ації, зайнятий -ією, 
(річ) -атор, пк -аційний, трансформатор- + %; 
-йся/-мй трансформбваний. 

ТРАПЕЗНИЧАТЬ трапез/увати, зажива- харч; 
—й що /мн хто/ ~ує, звйклий ♦, -ник, пк -ний. 

ТРАПЕЦИЯ к. трапез. 
ТРАПЕЦИЕВИДНЬЇЙ трапезувати, на взір /у 
фбрмі/ трйпеза. 

ТРАССЙРОВАТЬ трасувати, лиша- слід /хвіст/, 
(трасу) накресл/юва-, /на землі/ тичку-; 
--й 1. що /м“ хто/ —ює трасу 0, зайнятий -енням 
траси, пк = %, 2. що лиша слід 0, з-й від*, и*трас- 
освітній, хвостатий [-ая пуля рк -та куля], + %; 
-йся/-ьій 1. накреслюваний, тичко-, 1./2. трасб-. 

ТРАССИРОВКА (на землі /дія і &/) тичкбвання. 
ТРАТА (недоцільна) марнування, фР перевід [т. 
времени п. часу]. 

ТРАТИТЬ втрачати, робгі- втрати; т. даром 
/пбпусту/ переводи-; т. пбпусту время шука- 
гблки в сіні; т. последнюю копейку тягліся з 
останнього; не т. надеждьі без надії сподіва-; 

—й що їм" хто/ тратить 0, звгіюіий трбтити, з-й 
розтрати-, пк = % + транжирящий; -й пбпусту 
время р" часотрат, © марнуючи час; -й пброх 
даром мастак перевбдити пброх; 
ИСТРАТИТЬ: и. немало времени не одну па¬ 
ру підошбв стоптати; 
»»»СЯ (на що) н° сходити [деньги -ятся /-ил- 
ись/ на вбдку гроші сходять /-или/ на горілку]; 
-йся що витрачається 0, /марно/трачений, мар- 
нбва-, гайно-, витрачу-, розтргіньку-. 
ИСТРАТИТЬСЯ д. утралггися 0; 
-вший/ся/ Ід; -я що витратився. 

ТРАУРНИЙ (спів) похоронний. 
ТРАФАРЙТ & д° утрафаретитися /= стати тра¬ 
фаретним/. 

ТРАХ! о" телепсь! 
ТРАХАТЬ торбхк/ати, бухка-, пф торох, бух; 

—й що /мн хто/ -а 0, звйклий ♦, -ало, /язиком/ 
торохтій, ж‘ торохкотійка, © знай бух та бух; 
ТРАХНУТЬ о" телепнути, садону-, полосну-, 
торохну-, загилгі-, угатй-, ушквари-, оперезб-, 
уцідй-, /- дощ) уперіщи-, (по уху) черкну-, (від- 
чебучити) утя-, утну-, учгісти-, вріза-; т. за гал¬ 
стук зали- за комір; 
-вший/ся/ 0; -я гепнутий 0 —> ТРАХНУТЬ. 

ТРАХ-ТАРАРАХ о* стук-грюк. 
ТРЕБОВАНИЕ: исковбе т. з. правіж; по /пбр- 
вому/ -ию на /першу/ вимбгу. 

ТРЕБОВАТЬ вимагати, прави-, настйрливо пи¬ 
та-, (жваво) смика- за пбли, (для етикету) зо¬ 
бов'язував У (від митця) жада-, (часу) забира- 
[лечение -ует времени лікування -ра час]; т. 
судом виправ ля- /прави-/ судом; -ует ухбда ф. 
прбсить рук; -ует чего © треба що зробити [зто 
-ует рассмотрения це т. розглянути]; что -ует 
чего фР на що трбба чого [ввоз -ует разрешбн- 
ия на імпорт треба дозволу]; 
—й 1. що /м" хто/ вимага 0, звщший ♦, зм-й за- 
жада-, вимагач, пк вимбгливий, гі° вже готбвий 
для [-й перестрбйки вже г. д. перебудови], © 
вимагаючи, 2. що потребує 0, о. з потребою, © 
потребуючи; -й чего підлеглий чому [-Й ремб- 
нта п. рембнту], фР марний /неефектйв-, недов- 
брше-, неготбвий, неперекбнли-, маловартий +/ 
без чого [-й ухбда марний без догляду], фР /ще/ 
до кінця не який, недо-який [-й изучения ще до 
к. не вйвчений, недовйвче-], ± нуждающийся в 
чем; -й анализа ще /до кінця/ не аналізбва-; -й 
времени часожер-; -й вьшолнения /испбльзо- 
ва-, примене-/ чего © потребуючи виконання 
/вйкориста-, застосуві-/ чого; -й глуббкого из- 
учбния ще глиббко не вйвчений; -й дальнбйш- 
их исслбдований ще до кінця не дослідже-; -й 
затрбт коштбв-, дорогйй; -й максимального 
испбльзования чего мар- без максимального 
вйкористання чого; -й невьшолнймого готбв- 
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ий вимагати нездійсненного; -й обраббтки ще 
до кінця не обрббле-, підлеглий обробці; -й ра- 
зьяснЄния незрозумі- без пояснення; -й расс- 
мотрения ще до кінця не розглянутий; -й тща- 
тельной проверни /раббтьі/ старанно не пере- 
віре- /опрацьбва-/; -й создания © потребуючи 
створення; -й удовлетворения вимагаючи са¬ 
тисфакції; не -й разрешения можлйвий /чин¬ 
ний, здійснЄн-/ без дозволу; 
-йся/-ьш 1. правлений, к" вимага-, (куди) юш¬ 
ка-, 2. потріб- /-бен/, необхід-, бажа-, жада-; 
(крам) ходовгій, попитнгій, продаж-; 
ВОСт гі° відзискати, (вантаж) запитб-; 
-вший 0; 
ВОСТРЕБОВАШШЙ запитаний, відзйска- 0; 
ВЬІТРЕБОВАТЬ (з архіву) вйдістати, вйєдна-, 
(з боржника) викрути-”; 
ЗАТРЕБОВАТЬ запросити, запотрЄбува-, ндк 
запотреббвува-; 
ИСТРЕБОВАТЬ (з архіву) вйправити, вйєдна-; 
и. по суду в. судом; 
-вший 0; 
ПОТРЕБОВАТЬ: -ует ф? забере, візьме, на це 
треба буде [з'то -ует времени це забере час; -у- 
ет мнбго времени візьме багато чйсу]; 
-вший/ся,) 0; -я був потрібний. 

ТРЕВОГА фС ґвалт [бить -ту бйти на ґ.], г. а- 
лярм, (метушня) переполбх, паніка, (хвилюван¬ 
ня) турббта, уболівання [т. о ком у. за кого]; т. 
берет неспокій обійма; по -ге на ґвалт, г. аляр- 
мбво; сбор по боевбй -ге г. алярмбвий збір. 

ТРЕВЙЖИТЬ турбувати, не давй- /Упокою, ви- 
клика- тривогу, завдава- думбк, занепокбюва-, 
(чим) переполбшува-, завдава- клбпоту, жґ ко- 
лбшка-, пЄк- в п’йти, (- думки) смокта- /сса-/ сЄ- 
рце, (гнітити) о. лежа- /каменем,) на сбрці, (ун¬ 
очі) не дава- спа-, (псів) дратува-; т. воображе- 
ние переверта- все в голові; 
—й що /мн хто/ турбує 0, звйклий ♦, з-й по4, 
(стан) сповнений тривбги, /мало не) критйч-, 
с. глгібоко /дуже/ тривож-, пк тривож-, неспо¬ 
кій-, бентбж-, турббт-, паніч-, бентЄжливий, за- 
непокійли-, (час) небезпечний, © турбуючи; -й 
воображение з-й перевернути все в голові; 
ПОТРЕВОЖИТЬ жґ поколбшкати 0; 
-имьій р. тривбжений, непокбє-, турббва-, зане¬ 
покою-, збентЄжу-, переполошу-, дратб-, хвильб-; 
♦♦♦СЯ (ким) ок журитися, спбвнюва- тривбги 
0, бути в розтривбженості; т. о ком побиватися 
за ким, уболівати /потерпа-/ за кого-, 
-йся 1. що їм* хто/ турбується 0, звиклий тур¬ 
буватися, уболівальник, п° стурббваний, зане- 
покбє-, розтривбже-, збентЄже-, переполбійе-, 
схвильбва-, 2. = -имьій; 
ВСТРЕВОЖИТЬ затривбжити 0; 
-вший 0; 

ВСТРЕВОЖЕННЬІЙ затривожений, розбен- 
тЄжє- 0; 

РАСГРЕВОЖИТЬ (серце) роз’ятриш; 0; 
-вший/ся/ 0; -я розтривожений, занепокбє-, 
розхвильбва- 0; 
РАСТРЕВОЖЕННЬІЙ © розбентЄжений, ду¬ 
ша/серце/ не на місці в кого, (- серце) роз’ягре-; 0. 

ТРЕЗВЕТЬ тверезіш, тверезіша-; 
—й що /м" хто/ тверезіє, щораз тверезіший, вже 
майже тверЄзий, напіввйтверезілий, © с-и ♦; 
ОТРЕЗВЕТЬ вйхмелятася 0. 

ТРЕЗВИТЬ > ВЬІТРЕЗВЛЯТЬ. 
ТРЕЗВОНИТЬ дзвой'йти /в усі дзвони), ц. бла- 
говістгі-, жґ густо дзвонй-, (вухах) ляща-; 
—й що /мн хто/ ~ить 0, звйклий ♦, з-й роз^, ~ар, 
и. пліткар, пащекуй, пк гучноголбсий, дзвінкгій, 
срібнодзвбнний, (в ухах) ляскйй, ляскучий, п. 
пліткарський; -й во все колокола п° сто~ний; 
РАС*М розтрубити, ф. розляпа-; 0. 

ТРЕЗВЬІЙ & д° “"тверезішати. 
ТРЕЛЕВАТЬ трелювати, окґ тралюва-; 

—й що /лі" хто/ трелібє, покликаний ♦, зайнятий 
трелюванням, трелювальних, пк трелювальний; 
-йся/-ьій трельбваний. 

ТРЕНЕР: т. по плаванню тренер плавання. 
ТРЕНИЕ; ТРЕНИЯ ок суперечки. 
ТРЕНИРОВАТЬ тренувати; 

—й що /м“ хто/ тренує, поклйканий ♦, з-й вЙ4, 
для тренування, зайнятий -ям, тренер, п" = %; 
-йся/-ьій тренбваний; 
НАТРЕНИРОВАТЬ/СЯ) ок витренувати/ся/; 
НАТРЕНИРОВАННЬЇЙ г. вироблений. 

ТРЕНОГА триніжок, триніжка. 
ТРЕНОЖИТЬ триножиш, пута-; 

—й що /мн хто/ триножить 0, звйклий /© с-и/ ♦, 
зм-й попута-, пкрк тринбжливий; 
-йся/-имьій тринбжений, путаний. 

ТРЕПАЛКА тйпрн тіпалка. 
ТРЕПАТЬ прн тріпата, шарп-; & дк затіпа- [аж -а- 
ло кого /= брбсило в дрожь кого/; т. нерви им 
тягти дУшу /варй- вбду/ з їх; т. юбки скака- у 
грЄчку, т. язиком прави- /точи-/ теревені; 
—й/-лющий 1. що /мн хто/ шарпа 0, звщслий /с-и/ 
♦, з-й роз^, пк = %, © шарпаючи; -лющий нер- 
вьі = мотаю- н.; 2. взьерошиваю-, 3. колоти-, 
4. встряхиваю-, вьітруши-, 5. изпашива-, 6. 
трясущий, 7. похлопьіваю-, 8. болтаю-; 
ПОТРЕПАТЬ (знегодами) попотріпата, с. за¬ 
для- сала за шкуру; 
-йся/-лющийся/-ьій 1. рваний, шарпа-, 2. куйб- 
вдже-, скуба-, 3. тбвче-, тертий, чухраний, 4. 
тріп-, 5. знбшув-, розтріпув- /об-/, розшарпув- 
/об-/; 6. тіл-, 8. розбазікув-, базіка, треплб. 

ТРЕПЕРСТИЕ триперстя. 
ТРЕПЕТ ок тіпачка, тіпанка, тремт, трясця, г. 

трема; с -ом із страхом Ббжим. 
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ТРЕПЕТАТЬ тремтіти, (перед ким) ок трястися, 
(крильми) лопотіти; сердце -пещет серце захо¬ 
диться; трепеща із страхом Божим; 
-щущий що тріпотить 0, звиклий ♦, боягуз, трі- 
потун, пк тріпотлйвий, тремтлй-, тремтячий, /во- 
гонь/ мерехтливий, миготлгі-, мерехкгій, мигтю- 
чий, боягузливий, боязкйй, к" трепетний, © з 
душею у п’ятах, ± трясущийся; 
ЗА»»» о. затруситися, як лист восени 0; 
-вший затріпотілий, (- світло) замерехті-, (пра¬ 
пор) залопоті-, © затремті-, 0. 

ТРЕПЕТНЬІЙ (- світло) ок мерехкий. 
ТРЕПЬІХАТЬСЯ (- тіло) ок дргіґати/ся,); 

-йся = трепещущий + дриґотлйвий; 
ВСТРЕПЬІХНУТЬСЯ (^тріпонутися, струс1. 

ТРЕСК: с -ом фР з гуркотом, з брязк/от,)-, (піти) 
ганебно, скандаль-; с -Ом провалиться з гань- 
ббю сісти в калюжу. 

ТРЕСКАТЬ (кого) уліплюва- /дава-/ ляща кому, 
(істи) затирати, умина-, 
—й 1. що Імн хто/ дає л. 0, звиклий давати лящ¬ 
ів, з-й угрі-, © вліпивши лящі, + ударяющий1, 
2. що умина 0, © с-и уминати + лопающий1; 
ТРЕСНУТЬ оперезати, угрі- 0; хоть -сни хоч 
розірвись, хоч гопки скачи; 
-вший тріснутий, репну-, лусну-, ок тріслий, 0. 
НАД»»»; -вший тріслий, надтріснутий, трохи 
репну-; 
НАДТРІСНУТИЙ (голос) череп’яний, (глек) 
щербатий. 

ТРЙСКАТЬСЯ лускати, репа-, тріскати/ся/; 
-йся що луска 0, розтріск/ув/аний, готовий лус¬ 
нути, схильний ♦, пк репаний, р. тріскучий; 
ПОТРІСКАТЬСЯ ок полупатися 0; 
-вшийся шкарубкгій, (поУрепаний, потріска-, 
полУпа- /роз-/, (- руки) чорноробський, 0. 

ТРЕСК^ЧИЙ тріскотливий, тріскучий, тріско¬ 
тні-, (мороз) шпаркий; -учая фраза помпезна 
/пишномбв-, високомбв-, пустопорожня/ фраза. 

ТРЕТЕЙСКИЙ (суд) мировий, арбітражний; т. 
суд м. /а./ суд, арбітраж. 

ТРЕТЙРОВАТЬ (кого) поштурхувати, попиха-; 
—й що /мн хто/ поштурхує 0, звйкпий /© с-и/ ♦, 
штурхало, попихай-, поштурхач, з. потйрач; 
-йся/-ьій третируваний, поштУрху-, і. попйхач, 
поштурховисько; ± ПОМЬПСАТЬ. 

ТРЕТЬ: по -тйм третйнами. 
ТРЕУГСШКА г. трирогатівка, трирогатіінка. 
ТРЕУГОЛЬНЬІЙ ок трираменний. 
ТРЕФОВИЙ жирбвий, д. хрестбвий. 
ТРЕФИ жир, д. хресть. 
ТРЕХГРАННИК тригранник 
ТРЕХКУПОЛЬНЬІЙ трибанний. 
ТРЕХМЕСТНЬІЙ на трьох. 
ТРЕХСОТЛЕТИЕ трисотліття, трисотріччя. 
ТРЕХС ОТЛЕТНИИ трисотлітній /-річний/. 

ТРЕХСОТЬІЙ трисбтий. 
ТРЕХСТВбЛЬННЙ тридульний, трижерловйй. 
ТРЕХСТЕПЙННЬШ триступневий. 
ТРЕХСТУІІЕНЧАТЬІЙ трищаблевий. 
ТРЕЩАТЬ (в голові) густи млинбм, (- мороз) 
шкварча- [морбз -ит морбз аж шкварчгіть, фР 
морбзгіть], (- комах) чечека-; 
трещащий 1. що тріскотйть 0, пк = ТРЕСКУЧ- 
ИЙ, /мороз/ шваркучий, 2. трескающийся; 
ЗАТРЕЩАТЬ ок залящати 0. 

ТРЕЩИНА (на живій тканині) порбпина. 
ТРЕЩИНОЧНЬІЙ шпаргінковий, шпаргінний. 
ТРЕЩОТКА (іграшка) ок тарахкальце, тарахка- 
вка, © ок талалай, ж' цокотуха. 

ТРИ: три дня тому назад запозавчора. 
ТРЙЖДЬІ фР три по [т. три три по три; т. че- 
тьіре три по чотири; т. шесть три по шість]. 

ТРИБУНА (для промов) г. мбвниця, (для гляда¬ 
чів) зг ступениця. 

ТРИВИАЛЬНЬІЙ ок заяложений, зачбвга-. 
ТРЙДЕВЯТЬ: за т. земель за тридев’ятими го¬ 
рб-, /за сгіні- моря-). 

ТРЙППЕР у. збур. 
ТРИУМ ФАЛЬНЬІЙ (шлях) ок устелений квіта¬ 
ми /рбжами/. 

ТРОГАТЕЛЬНИЙ з. ревний. 
ТРОГАТЬ торкати, чіпа-, (нервувати) зворушув-, 
бра- за серце /дУщу/, дохбди- до серця; не тро- 
гает кого (чиє горе) не переймається хто чим; 
—й 1. що /мн хто/ торка 0, © торкаючи, 2. що чі¬ 
па 0, схильний зачіпати, зачбпа, пк зачіхшивий, 
скорий на зачіпки, 3. що зворушує 0, з-й звору¬ 
ши-, пк зворушливий; 
ТРОНУТЬ о. пробйти сльозою, запас- в серце 
кому; и никогб не -нет і собака не гавкне. 

ТРОГАТЬСЯ (з місця) рушати, зрушува-, (до 
сліз) розчулюватися /пере-/; 
-йся 1. що /лґ хто/ руша 0, рішений ♦, готбвий 
вгіруши-, зрушуваний, 2. що розчулюється 0, 
розчулюваний, зворушу-, готбвий розчулитися; 
ТРОНУТЬСЯ (- кригу) скрбснути; 0; т. умбм 
/с/хибнутися (розумом/, ріши- тями, (на чому) 
спати й бачи- що; -лея у. кто скаламутився рб- 
зум кому; лед-улея! п. зрушило!, кргіга скресла!; 
-вишйся 1. зрушений, (- кригу) сіфеслий, 2. 
збожевблі-, схйбнутий (розумом,), 3. притухлий, 
припах-, зіпсутий. 

ТРОЕЧНИК, -НИЦА шк трієшник, -ниця. 
ТРОЙКА: -ой утриконь. 
ТРОЙНЙК (стоп) трояк. 
ТРОЙСТВЕННЬІЙ ок триєдиний. 
ТРОПА: протбптанньїе -пьі ок прбтопти. 
ТРОФЕЙ вй здобич. 
ТРУБА: дьімовая т. димар, (на даху) ок кбмин; 
подзбрная т. далекогляд /-вид/. 

ТРУБАДУР ок трубач. 
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ТРУБИТЬ (мелодію) сурмгіти, висурмльва-; т. в 
уши турка- у вуха; в труби т. витрублюва-; 
--й що /лґ хто/ сурмить 0, звиюіий ♦, з-й за», 
сурмач, трубач, п" трубний; -й во все трубьі = 
трезвонящий; 
ПРО»»» (вуха) протурчати, (час) прокалата-; 
РАСТРУБЙТЬ ок розкричати повскіди. 

ТРУБКА ок дудка, (телефонна) слухавка; 
ТРУБКООБРАЗНЬШ дудкуватий, одудкува-. 
ТРУБООБРАЗНЬІЙ трубчастий, трубкуватий, 
як труба, на взір трубй. 

ТРУБЧАТИЙ = ТРУБКООБРАЗНЬШ. 
ТРУБОУКЛАДЧИК (кран) рк трубний кран. 
ТРУД (дослідження) розвідка, (митця) твір; неб- 
лагодарньїй т. о. натягання шкурки на кисіль; 
т. человека кбрмит, а лень пбртит праця люд¬ 
ей годує, а лінь марнує; стбит большбго -да за¬ 
бере багато праці; тя'жельїм -бм в поті чола; с 
-бм ок в поті, чола, ледве-не-ледве, залед-, лиха 
прикупивши; с большйм /величай-/ -бм з важ¬ 
кою бідбю, на превелику силу; вбрится с -бм ва¬ 
жко повірити; от -бв праведних не наживешь 
палат каменнмх гі° робім і грудьми, а не бу¬ 
демо людьми, від роботи кбні дбхнуть; 

ТРУДЬІ (чиї) Струди чиї праведні. 
ТРУДИТЬ; НАТРУДЙТЬ: н. глаза насліпатися; 
ПОНА»»»: п. спину попотрудгіти пбперека. 

ТРУДЙТЬСЯ працювати (в пбті чола/, ф. грі- 
чуба, (обтяжувати себе) завдава- собі трУду, 
-йся що /м" хто/ пращбє 0, звщашй ♦, з-й по*, 
працівник, трудів- /-ар, -яга/, працелюб, трудя¬ 
щий, з. трудженний, пк трудовгій /-івнгічий/, ©; 
НА»»»: -вшийся натруджений /с-, вгі-/, 0; 
ПО»»» завда- собі труду [не -лея встать не -бв 
с. т. вста-] 0; изрядно п. попогну- спину; 

ТРУДНО: т. сказать ф. (ш) я знаю?; 
ТРУДНИЙ фР складний [-ое положение -не 
станбвшце]; 
ТРУДНЙЙШИЙ /як/найважчий, преважкйй, 
/важкгійДважкісінь-. 

ТРУДНООБРАБАТЬІВАЕМЬІЙ важкий для о- 
брббки, важкообрббний. 

ТРУДНОПЕРЕВАРИВАЕМНЙ важкотравний. 
ТРУДНОПРОХОДЙММЙ важкопрохіднгій. 
ТРУДНОРЕШАЕММЙ трудний, крутий. 
ТР'УДНОСТЬ ок сутужність, проблема; не сос- 
тавит -сти не завдасть /буде/ клбпоту; 
ТРУДНОСТИ (побуту) клбпоти. 

ТРУДОВІЙ (- гроші) зароблений, запрацьбва-. 
ТРУДОДЕНЬ з" дурнодень. 
ТРУДОЕМКИЙ ок працежерний. 
ТРУДОЛЮБЙВЬІЙУ’ багатотрудивий. 
ТРУДОУСТРОЙСТВО рк затруднення. 
ТРУДОУ СТРАИВ АТЬ г. затрУдн/ювати; 

--й що ІлР хто/ ~ює, з-й -йти, -ювач, пк = %; 
-йся/-ьій затрУднюваний. 

ТРУНЙТЬ > ПОДСМЕИВАТЬСЯ. 
ТРУП: лишь чбрез мой т. ок хіба мене не стане. 
ТРУС ок легкодух, айяйкало, айкало, ф. тхір, с. 
панікер, о. зйяча душа. 

ТРУСИТЬ/трусящйй > БОЯТЬСЯ/-йся. 
ТРУСИТЬ: трусящий 1. трясущий, 2. що !мн 
хто/ тюпа 0, © їхавпш /бігши/ підтюпцем. 

ТРУСЙТЬСЯ ок (аж) тремтіти, палко бажа- [аж 
т. до пригод]; & втрушуватися. 

ТРУХА о" трйна, порбхнява, порохнгіння. 
ТРУХЛЯВЕТЬ трухлявіти, трухну-, трухлі-; 

--Й що трухлявіє 0, схильний /© с-и/ ♦, напів- 
струхлий, щораз трухлявіший /трухлі-/; 
ОТРУХЛЙВЕТЬ = ИСТЛЕТЬ 0; 
-вший струхлий, струхляві-, 0. 

ТРЯПЙЧНЬІЙокшматянйй, п° лахмітя-, з дран¬ 
тя; -ая кукла лялька з д., к" ганчіркова лялька. 

ТРЯПКА © устілка, о. гнила устілка в пантофлі. 
ТРЯПОЧКА ок шматинка. 
ТРЯПЬЕ ок лахи. 
ТРЯСЙНА ок грузбвисько. 
ТРЙСКА ок трясовгіця, рк трясьба. 
ТРЯСТЙ трясти, витряса-/роз-/, витрушува-, (од¬ 
яг) витріпу-; т. как в лихорбдке кгіда- то в жар 
то в холод; трясет кого дрижаки пробирають; 
тряслб кого тіпав дрож кого; 
—й що /м“ хто/ трясе 0, ЗВЙЮІИЙ /с-и/ ♦, 3-Й ви», 
трясун, трясильник, п* трясучий + %, ск трясгі- 
[тряси-душу страх], -й хвостом трясихвіст; 
-бмьій, трясенньїй трушений, тіпа-, термбше-, 
тбрса-, витряса- /роз-/, витрушува-, витріпу-; 
ИСТРЯСТЙ (в дорозі) попотрястгі, вйтряс-; 
ТРЯСТЙСЬ трястися, хита-, здрига- 0, (- мури 
+) ходити- хбдором, (від холоду) тремті-, дри- 
жа-, вибива- /їс-/ дрижаки, цокоті- зубами; 
-йся 1. що /м" хто/ трясеться 0, звиклий », го¬ 
товий за», трясун, трясйдуша, пк тремтячий, тру¬ 
ський, тряськгій, дриґотлйвий, тріпотлй-, трем- 
тлй-, тряский, 2. = -омьій; -я над ка'ждой ко- 
пбйкой з-й вмерти за копійку; -иеся руки трем¬ 
тячі руки; 
ЗАТРЯСТИСЬ о* заколотитись 0; 
СТРЯСТЙСЬ (- лихо) спіткатися, фР припасти 
[-етея беда припаде лйхо]. 

ТРЯСУЧКА ок тіпачка; т. егб маме! бий його 
коцюба! 

ТУАЛЕТ ок нужник, в. срач. 
ТУБЕРКУЛЕЗ сухоти. 
ТУГО (з грішми) тісно; т. приходитея не з медом; 
ТУГОЙ: т. на что нездібний до чого [т. на 
знайомства н. до знайомств]; т. до чего що не 
розуміється на чому. 

ТУГОДУМНИЙ вайлуватий думкою. 
ТУГОПЛАВКИЙ туготбпкий. 
ТУДА: туда'-сюда /то т. то сюдй/ ок тик-мйк; т. 
ему и дорога катюзі по заслузі; т. я больше не 
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ездбк туди я більше не їздець. 
ТУЖИТЬСЯ пнутися, напинй-, лізти із шкіри; 

-йся що їм" хто/ напинається 0, напружуваний, 
звйклий /с-и/ ♦, зм-й нап’яс-, © напинаючись. 

ТУЗЙТЬ тузати, дубйси-; 
—й що їм" хто/ туза 0, звйклий ♦, + дубасящий. 

ТУМАКИ бббехи [награжда'ть -ами годувати 
-хами]. 

ТУМАН & туманбць. 
ТУМАНИТЬ/СЯ; тумйнити/ся;, імлгіти/ся/, за¬ 
туманювати/ся/; & дк заїмлйтися; 
—й що /мн хто/ туманйть 0, з-й за», звйклий /© 
с-и/ ♦, затуманювач, пк туманний; 
-йся що туманіє 0, тумйнений, затуманюва-, пк 
туманистий. 

ТУМАННОСТЬ ок мряковина. 
ТУМАННЬІЙ фР неокреслений; & туманистий, 
туманува-; -ьіе діли ок тумйнні безвісті. 

ТУМБА ок стовпбць. 
ТУМБОЧКА шафка. 
ТУНЕЙДСТВОВАТЬ паразит/увата, бу- трутнем; 

—й що їм" хто/ ~Ує 0, звйклий ♦, дармоїд, пара- 
згіт, трутень, пк паразитарний, паразитйч-, дар¬ 
моїдський. 

ТУПАК © довбешка. 
ТУШІТЬ туман/іти, барані-, тупіша-; 

—й що їм" хто/ ~іє 0, щораз тупіший, вже май¬ 
же тупйй, напівступілий; 
ОТУПЕТЬ ок ступіти /за-/. 

ТУПИК ох закутень, закутана, сліпа стіна; стан- 
бвится в т. кто о* збивається з пантелгіку, дур 
голову бере чию. 

ТУПИТЬ/СЯ;: -й/ся; р!\ ± потуплять/ся;. 
ТУШІТЬ & протупйти /= ляпну- вухами;; 

—й/ся; = затупляющий/ся/. 
ТУПЙЦАг. тумйн. 
ТУПОЙ: -ая стороні шашки хребет /плаз/ шйблі. 
ТУПОКОНЕЧНЬІЙ тупйй, затуплений. 
ТУРБОЛЕТ турболіт. 
ТУРБОНАСОС турбопбмпа, турбосмбк. 
ТУРКАТЬ; ЗАТУРКАННЬШ о* загулюканий. 
ТУРЛЬІКАТЬ кружати, курлйка-, и^кру; 

—й що ~ає 0, звйклий ♦, © знай кру та кру, пк рк 
круклйвий. 

ТУРУСЬІ ок пуста балаканйна, пусті балачкй; т. 
на колесах нісенітниці, Хймині кури, /що хбд- 
ять у череду недоєні;, харкгі-макогбники [роз¬ 
повідати про х.-м.], на вербі ірУші, сон ряббї 
кобгіли, такб-що-й-купи-не-дфжиться; нести т. 
на к. Хймині кури правити. 

ТУСКЛЬІЙ /- світло) туманний, неяскравий. 
ТУСКВОЙТЬ туманіти, тьмяні-, /- очі) солові-; 

—й що ~іє 0, напівс~ілий, щораз -ніший /тем-, 
тьмян-/, вже майже померклий /потьмяні-/; 
ПОЖ приблякнути, стьмяні-, тиРпригьмфитась; 
-вший потьмянілий /с-/, померк- /при-/, бляк- 

/по-, вй-/, пР притьмарений. 
ТУТ осьдб; &рґ тут тобі; а тут вст а це; и все т. та 
й квит /вже/, фР і вже [люблкі и в. т. люблю і 
вже]; и т. фР аж [уже сели, и т. обнаружилось 
вже сіли, аж вйявилось]; не т.-то бьіло де там!, 
гай-гай!, еге!, фР ага, Ви б хотіли /ти б -тів/; но 
не т.-то бьіло так де тобі, о. та нема дурнйх; т. 
как т. © вже й тут [а він вже й тут], як там був 
І-лі, -лй/, несіяний вродйвся /-йлась, -гілись/. 

ТУФЛИ г. мбшти. 
ТУХЛЬІЙ ок з душкбм. 
ТУХНУТЬ: —й 1. затухающий, 2. /про-/. 
ТУЧЕВОЙ ох хмаряний. 
ТУЧНЙТЬ: —й що /лР хто/ гладша 0, схильний 
глйдшати, щораз гладший, © с-и гладнути. 

ТУЧНЬІЙ ок тілйстий, (не іно про землю) сй-; т. 
как бегемот бегембтас-. 

ТУШЕВАТЬ туш/увати 
—й що /м" хто/ ~Ує, звйклий ♦, з-й за», для ту¬ 
шування. зййнйтий -ям, тушувальник, пк = %\ 
-ьій тушований. 
ТУШЕВАТЬСЯ: -йся 1. що їм" хто/ знічуєть¬ 
ся, знічуваний, готовий знітитися, 2. = -ьій. 

ТУШЙТЬ/СЯ;: —й 1. гасящий, 2. кР що !мн хто/ 
тушкує, пк = %, ©. тушкуючи; 
-йся 1. гйшений, загйшува-, 2. тушкбва-. 

ТІЦАТЕЛЬНОСТЬ: с большбй -тью цуже ре¬ 
тельно; со всей -тью якнайпильніше. 

ТЩАТЕЛЬНЬІЙ ок пильненький. 
ТЩЕДУШНЬІЙ о. од вітру хйлиться /хилйвея/. 
ТЩЕСЛАВИЕ гордйня, славолюбство /често-/, 
мірна слава, фР амбіція, гонор. 

ТЩЕТНО о. як горіхом об стінку. 
ТЩЙТЬСЯ: -йся р. що їм" хто/ силкується + ту- 
жащийся. 

ТЬІКАЛКА штрикавка. 
ТЬІКАТЬ такати, ок штирха-, пф тик!, (знай зга¬ 
дувати) тулй- [что тм мне отці -чешь! що та 
мені батька -иш!]; т. свой нос пха- евбго носа; 
—й 1. що їм" хто/ тйка /каже ‘та’;, звиклий ♦, 2. 
що тйця 0, звиклий /с-и/ тйця-, з-й тйцьну-, тй- 
цькало, 3. що штрика 0, штрикач, (річ) штрик- 
ачка, штрикав-; -й носом мастак ♦ носом; 
ТКНУТЬ: негде пйльцем т. ніде голки встро¬ 
мити, нема де пйльця просуну-; 
ТЬІКАТЬСЯ (у що) наштовхуватися на що; 
-йся п° = натьїкающийся; 
ПОТЬІКАТЬСЯ ох поштрикатися; 
-вшийся потйканий, поштриканий, 0; 
НАТЬІКАННЬІЙ ох повтйканий 0. 

ТЬІЛ (на війні) г. запілля, п° запліччя; с -ла ззаду. 
ТЬІЛОВОЙ вй запільний, (бік) фР потйлич-. 
ТЬІЛЬНЬІЙ ок задній, хвостовий. 
ТЬШ & тиночок; ни в т. ни в ворота ні в кут ні 
в двфі, ні в п’ять ні в дев’ять. 

ТЬЇРКАТЬ ох дйрката, н3 дир!, дир-дйр!/-дир!;; 
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—й що /м" хто/ дгірка 0, пк теркотливий, тирко- 
тючий, © знай дир та дир. 

ТЬІСЯЧА: в -чу раз тйсячокріт; & ир втйсячне. 
ТЬІСЯЧЕЛЕТИЯ м" п° тисячовікгі. 
ТЬМА ох темнині, (сша-силенна) море; т.-тьму- 
щая мбре, гори, ф'р сгіла сйлою, тьма-тімрява. 

ТКЖАТЬ 1. цюкати, тука-, 2. казі- „тю”; 
~й що /ж* хто/ цк5ка, звиклий /с-и/ ♦, цюкало. 

ТЮКОВАТЬ: —й/ся/ = пакующий/ся/. 
ТЮРЕМНЬШ & (спогад) в’язенський. 
ТЮРЕМЩИЦКИЙ 1. тюрймницький, 2. ареш- 
тінтсь-, в'язенсь-. 

ТЮРЬМА (у фортеці) каземат, о. клітка, сана¬ 
торій, з* тюряга, в’язйпище. 

ТЮТЕЛЬКА: т. в -ку око-в-бко. 
ТЯВКАБЬЕ о" дзявкотня. 
ТЯВКАТЬ дзявк/ати, цявка-, дзявкоті-; 

—й що ~а 0, звгіюшй ♦, пк -отючий, -ітлгівий. 
ТЯГА: т. к чему ох охота до чого. 
ТЯГАТЬСЯ (в суді) суд/йтися, ок процесуві-; т. 
с кем міря- чубами з; 
-йся = соревнующийся; 
-жущийся що /мн хто/ ~иться 0, звгіклий ♦, по- 
збвник, позивака, пк позбвний, о. вічно в судіх. 

ТЯГОСТНЬІЙ безмірно сумнйй /тяжкйй/, (- мо¬ 
вчанку) тягучий, дбвгий як рік. 

ТЯГОСТЬ ок тягота. 
ТЯГОТЕТЬ (над ким) тяжіти, нависа-, вгісну-, 

вгісі- тінню; т. к чему мі- потяг /тягнутися/ до 
чого; т. над кем ок тяжіте на кому; 
—й що тяжіє 0, навйслий /'тінню/, © тяжіючи; -й 
к чему спраглий чого, о. з пбтягом до, спбвне- 
ний прагнення чого, охбпле- пбтягом до. 

ТЯГОТиТЬ (кого) обтяжувати, гніти-, о. лежі- 
тягарем на чиєму серці, колупа- чиє серце; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, звиклий ♦, з-й обтяжи-, пк 
обтяжливий, гнітючий, о. як тягар на серці; 
ТЯГОТЙТЬСЯ гнітгітася чим 0, мати за тягар 
що, нудитися /тліти, скні-/ сбрцем від чого; -гі- 
тся кто чем на серце кому тягарім ляга що; 
-йся що їм" хто/ гнітиться 0, пригнічений чим, 
звгіюшй /с-и/ нудитися, © знаджений серцем 
від, з тягарем чого на сірці. 

ТЯГУЧЕ о. з витягом + ПРОТЯЖНО; 
ТЯГУЧИЙ (- павзу) затяжливий. 

ТЯ ГЧАЙШИЙ > ТЯЖКИЙ. 
ТЯЖЕЛЕТЬ віжчати, тяж-, (- віки) склеплятися; 

—й що їм" хто/ віжчає 0, схйльний ♦, щораз 
віжчий, (- повіки) готбвий склепгітися; 
ОТЯЖЕЛЕТЬ обважніти, отяжі-, завагітні- 0; 
-вший обважнілий, отяжі-, завагітні-, 0. 

ТЯЖЕЛО важко, тяж-, сутужно 0 —> тяжельїй, 
о. як верблібду пройтй крізь вушко гблки, (при- 
йдеться кому) круто; 
ТЯЖЕЛЬЇЙ о" нелегкгій,©важкотілий, о. сто- 
пудбвий, (танк) потужний, (настрій) гнітюч¬ 

ий, безрадісний, (запах) неприєм-, густйй, (- по¬ 
вітря) несвіжий, (злочин) велгікий, (- рану) небе¬ 
зпечний, /враження/ гнітібчий, невідрадний, 
/горе) глиббкий, /задачу/ складнгій, (крок) незг¬ 
раб-, (погляд) суворий, (- працю) увередливий, 
виснажли-, сутужний, с. кіторж-; т. на подьем 
кто важкий на підмбву, важко розрухати кого, 
п° недвгіга; -мм трудбм (досягти) в поті чола; 
ТЯЖЕЛЕЙШИЙ важезний, важін-, (- втра¬ 
ту) /сто/ббліс-. 

ТЯЖЕЛОВЕСНЬІЙ © важкотілий. 
ТЯЖЕЛОГРУЗНЬІЙ ваговозний. 
ТЯЖЕСТЬ (на серці) камінь, кргіга, важкоті. 
ТЯЖКИЙ (- працю) сутужний; & тяжкйй як не¬ 
щастя; 
ТЯГЧАЙШИЙ тяжкйм-тяжкйй, (гріх) неспо- 
кутгімий. 

ТЯНЙ^-ТОЛКАЙ! тягнгі-штовхай! [= просувай! 
/вайлуватого протеже/]. 

ТЯНУТЬ тяг/ну/тгі, (до себе) притяга-, (куди) 
/за-/, (слова) /роз-/, (убік) /від-/, (душу) /ви-/, (до 
кого) мі- пбтяг, (жили) сота-, висбтува-, (чу¬ 
же) цупи-, тгіри-, (у небо) ваби-, (- комин) ма- 
тягу, (за язик) сіпа-, (куди) пориві-; т. за язьік 
о" випгітува-, примушува- говоргі-; т. канитіль 
зволікі-, розводи- тягангіну, ♦ Сірка за хвіст; т. 
лямку ♦ вбза /тяглб/; он -ет пустбй нбмер йо¬ 
му не світать; 
—й 1. що /м" хто/ тягне 0, звгіклий ♦, тягач /ви-, 
за-, про- +/, витягальник /роз-, за-, про- +/, п" 
тягучий, витягальний /роз-, за-, про- +/, ск тягн- 
гі- [Тягнгібіда, Тягнгірядно], 2. т. тяговйй, робб- 
чий [-н винтр. гвинт], 3. = —й вольїнку, забар¬ 
ливий, схйльний зволіка-; -й (зі) душу з-й вгій- 
ня- душу; -й жи'льї звгіклий ♦ жгіли; -й за яз¬ 
ьік тягнгі-за-язгік; -й канитель звгіклий воловб- 
ди-; -й лямку тягнгібіда; -ая боль тягучий біль. 

ТЯНУТЬСЯ тягтгіся, (за ким) плента-, таргани-, 
стара- не відстати від кого, (до кого) відчува- 
пбтяг, (- мотив) лгіну- пбвагом, /час/ мина-, /ві¬ 
йну/ трива-, (вгору) гнітеся, виганя-, (від А до Б) 
сягіти, (до чого) жґ сунутись [т., как к святбй 
воді с. як до святої водгі]; т. до бесконічности 
/невьіносгімо дблго/ тягтгіся у вічність /ф'р за 
голодне літо/; время -ется н. д. час край загу- 
бгів; -ется нить снуються нйгка /нить/; 
-йся 1. що /м" хто/ тягнеться 0, тяганий, звгікл¬ 
ий ♦, зм-й в», п" тягучкгій, тягучий, затяжливий, 
простяжнгій, простіртий, простягну- /роз-/, роз¬ 
тяглий, триві-, г. тяг-, неспиненний, 2. нлету- 
щийся, 3. длящий-; -я вверх стрімкгій, гінкий; 
-я к небу донебесний; -я к світу спріглий світла. 

ТЯПАНЬЕ о" цяпання. 
ТЯПАТЬ щбкати, цяпата; 

--й що /м" хто/ щока 0, звгіюшй /© с-и/ ♦; 
ТЙПНУТЬ (за палець /- пса!) рк цяпнути. 
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ТЯП-ЛЯП стук-гркк, хіп-хбп, міх-мах, кбсо- 
кргіво, аби живо, рк цяп-ляп. 

У: у кого фР кому [у неі дрожат руки їй трем¬ 
тіть р^ки]; у берега /столі/ при березі /столі/; 
у вхбда на /при/ вході; у микрофбна перед мі- 
крофбном; у моря над морем; у нас пріздник 
ми маємо свято; у них /більше опьіта) вони 
мають /більше досвіду); у рояля за роілем. 

УБАВЛЯТЬ зменшувати, (крок) притишу-; 
—й що /мн хто/ зменшує 0, звиклий /© с-и/ ♦, 3-Й 
/зм-й, готовий/ зміниш-, пк = %; 
-ьій зменшуваний, укорбчув-, притишув-, знй- 
жув-, ВІДІЙМ-. 

УБАЮКИВАТЬ колисйти, заколйсува-, лніля-, 
нагані- /навіва-/ сон; 
—й що /м“ хто/ заколисує 0, звйршй /© с-и/ ♦, 
з-й /р-й/ за4, пк заколгісливий, р. заколгісни[і]й, 
(звук) колисковий, о. знай люлі та люлі; 
-йся/-ьій колисаний, заколйсува-, заколйху-; 
УБАЮКАТЬ ок приколисати 0. 

УБЕГАТЬ тікати, о. підмазува- /маза-/ п’іти /са¬ 
лом,), братися в ноги, (- дівчат) світити литка¬ 
ми, (віддалятися) далені-; 
—й що /м" хто/ тіка 0, схйльний /зм-й/ ♦, з-й вте¬ 
кти, втікйч, бігун, пк втікацький, фР зникбмий 
(у далині^, сх втікай- [втікай-час]; © втікаючи; 
УБЕЖАТЬ втекти, накива- п’ятами 0, о. зійтй 
з очей, ж" чУхну-; & 6а вйвтіка- /= повйвтіка-/; 
-вший збіглий /за-, від-/, вте[і]клий, 0. 

УБЕДЙТЕЛЬНЬІЙ ок резбнний, переконавчий. 
УБЕЖДАТЬ перекбн/увати; у. кого в чем ок до- 
вбди- кому що; 
—й що Імн хто/ ~ує 0, звйршй /с-и/ ♦, з-й /узів- 
шись/ перекона-, для ~ання, перекбнувач, запе¬ 
вню-, пК' перекбнливий, -авчий, © ~уючи; 
УБЕДИТЬ (кого) донести до тймку кому 0; 
УБЕЖДАТЬСЯ (на досвіді) досвідчуватися; 0; 
-йся/-ьій -уваний, пересвідчу-, упевню- /за-/; 
УБЕДЙТЬСЯ ствердитися 0; у, на /гбрьком^ 
бпьіте спрактикувати, досвідчитися, /пере-/ на 
власній шкурі; -йшься сам ось побачиш; 
-вший/ся) 0; -я перекбнаний, упевне-, спрак- 
тикбва-, досвідче-. 

УБЕЖДЕНМЕ (погляд) п?н перекбнання. 
УБЕРЕ ГАТЬ: —й = сохраняющий; 
УБЕРЕЧЬСЯ: ие у. ок не вгледітися від чого; 
-йгший/сяу 0; -я збережений; 
-йся = предохраняющийся. 
УБИВАНИЕ о" зарізяцтво. 
УБИВАТЬ вбивати, позбавля- житті, (час) гай- 
нува-, (горем) засмучува-, (землю) трамбува-, 
(шлях) торува-; 

--й 1. що Імн хто/ вбива 0, охочий ♦, зг-й /ріше-/ 
убгі-, убивця, душогуб, зарізяка, пк убивчий, 
смертовбйв-, душогубний, смертонбс-, смерті- 
ль- для кого, о" убивущий, 2. трамбующий; 
УБИТЬ обірвати житті, кину- під колеса, в. ви¬ 
пусти - кишки 0; у. двух зайцев а. спекти дві пе- 
чені на однім вогні, спекти свокі печеню на чуж¬ 
ім в.; меня чуть не -йли мене мало не вбито; 
♦♦♦СЯ впадати у відчай 0, (за ким) жургітися ким; 
-йся/-ьій 1. убйваний /за-/, приголбмшу-, приг¬ 
нічу-, засмучу-, марнб-, гайно-, 2. трамбб-, утб- 
пту-, торб-; -я по ком © с-и побиватися за ким; 
-вший/ся) 0; -й убивця, душогуб, зарізяка; -я 
убйтий /за-, роз-/; 
УБЙТЬЕЙ: у. гбрем прибитий горем; у. на ох- 
бте (звір) впольований. 

УБИЕНИЕ ок забиття /у-/. 
УБІІЙСТВЕННЬІЙ ок смертонбсний, душогуб-. 
УБИРАТЬ прибирати /за-/, (чим) прикраша-, (в 
гості) виряджа-; у. с дорбгн здгіхуватися кого; 
--Й1. що /мн хто/ ~а 0, звиклий /с-и/ ♦, зг-й приб- 
ра-, -альник, пк = %, 2. що збира 0, рішений зіб- 
ра-, зайнятий жнивами, жнивар, збирач, пк збир¬ 
альний, о. на жнивах, на збиранні, 3. що чепу¬ 
рить 0, зайнятий убранням, звйршй чепури-, че¬ 
пурун, пк = %; -в с дороги р-й здихатися кого; 
УБИРАТЬСЯ ф. змотуватися, змотувати вуд¬ 
ки, вимітатися [-айся! вимітайся!]; 
-йся/-ьій 1. забйраний /при-/, пк складб- [-я льі- 
жа а* -на лгіжа], 2. збгіра-, 3. /у-/, вичепУрюва- 
/при-/ уквітчу- /за-/, закосіічу-, замаю-, прикрйшу-; 
УБРАТЬСЯ (з хати) заместися, вйнес-, вгіп- 
ровади-; у. в осіяний нарід (- ліс) п° зосеніти; 
у. в слово (- думки) спобігти словбсний вираз 
/словесного виразу/; 
-вшнй/ся) 0; -я в осіяний н. зосенілий. 

УБЛАГОТВОРЯТЬ ок вдоволяти, ф? сиги-; 
—й що /м“ хто/ вдоволі 0, р-й /© с-и/ ♦, з-й /по- 
клйка-/ вдоволи-, пк догідливий; 
-йся/-ьій вдовблюваний Ірк за-/; 
УБЛАГОТВОРЙТЬ ок загодити, умастгі- чим, 
поживи- [у. голбдную дУшу п. голбдну дУшу]. 

УБЛАЖАТЬ догодж/ати, улещува-; 
—й що їм" хто/ ~а 0, звйршй ♦, р-й догодй-, 
підлісник, підлабуз-, підлабуза, пк догідливий, 
улесли- /під-, об-/, лестй-, підлазистий + %; 
-ьій улещуваний, утихомирю-, розраджу-; 
УБЛАЖИТЬ ф. підхлібити 0. 

УБЛЮДОК ок недолюдок, п° шйбздик, 0у деге¬ 
нерат. 

УБОГИЙ (духом) нікчімний, недолугий, жалю¬ 
гідний, мізір-, нужден-; & уббгенький. 

УБОЖЕСТВО ок мізер, о. сльози. 
УБОЙ: на у. (слати) на смерть. 
УБ()ЙНЬІЙ ф? на заріз [у. скот товар на з.]. 
УБОР: головній у. к. шапка. 
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УБОРИСТЬІЙ (шрифт) дрібний; у. почерк би¬ 
те письмб. 

УБбРКА: у. сена косовиця; у. урожа'я жнива, 
збір урожаю. 

УБОРНАЯ ок нужник, відхбдок. 
УБОРЩИК ф. замітайло. 
УБЬШАНИЕ (спад)ання, (чисел) рух згори вниз. 
УБЬІВАТЬ менш/а-, іти на спад, (куди) відбува¬ 
ли-/, ітй, (- опух) потаха- ІдР потахну-/; 
—й 1. що ~а 0, схильний ♦, змОншува-, щораз ~ий 
/слаб-, нгіжчий +/ /од попереднього^, п* спад¬ 
ний, спадистий, опадовий, падущий, (- воду) у- 
бутнгій, убутній, 2. що вибува, вибуваний, зм-й 
вйбу-; -й в командировку поклйка- у відрядж¬ 
ення; не -й невичОрп-, невичерпан-. 

УБЬІСГРЯТЬ прискбр/ювати, пришвидшу-, (крок) 
приспіш-, (події) наглити; 
—й що /мн хто/ ~ює 0, з-й прискори-, звиклий 
/© с-и/ ♦, прискбрювач, пришвидшу-, пк = %; 
-йся/-ьій прискбрюваний, пришвидшу-, приспі-. 

УВАЖАТЬ шанувати; у, кому бу- поблажливим 
до кого; у. себя зна- собі ціну, шануватися; 
—й що /мн хто/ шанує 0, звиклий /навчений/ ♦, 
шанувальник, шануватель, пк шаноб[в]лгівий, р. 
поважай-, с* шануй- [-й колбасу шануйковбас- 
а]; -й кого спбвнений поваги до кого; -й себя' 
сповнений гідности /самоповаги/; 
-йся/-мй шанбваний, поважа-, пк шановний; 
УВАЖИТЬ: у. просьбу зглянутися на прохання; 
-вший 0. 

УВАЖЕНИЕ ок шанбвання; у. закбнов /лично- 
сти/ повага до закбнів /до осбби/. 

УВАЖЙТЕЛЬНО о" увйжливо 0-+пкІ; 
УВАЖИТЕЛЬЕОЛЙ (мотив) достатній, вірогі¬ 
дний, закбн-, вагбмий, (доказ) перекбнливий. 

УВАЛЕНЬ убоїще, г. бОцман, к. бець. 
УВАЛИВАИИЕ м° збочення, зббчува-, відхиле-. 
УВАРИВАТЬ уварювати /ви-/; 

—й що ІлС хто/ ~ює 0, звиклий /© с-и/ ♦, 3-Й 
уварй-, уварювач /ви-/, пк = %, © уварюючи; 
-йся/-ьій уварюваний /ви-/, п" уваристий. 

УВЕДОМЙТЕЛЬНЬІЙ інформацій-, повідбмчий. 
У ВЕД ОМ ЛИТЬ повідомляти /інформувй-/ кого, 
дава- зна- /рапортува-/ кому, сповіща- кого/ко- 
му, довбди- до чийого відома; 
♦♦♦СЯ сповіщ/атись 0; -лось давано знати 0; 
—й що /мн хто/ ~а 0, звиклий ♦ кого, зм-й пові- 
дбми-, інформатор, рк повідомйтель, п" інфор¬ 
маційний, повідбм-, рк повідбмчий + %, о. з по¬ 
відомленням /рапортом/, із звісткою; 
-йся/-ьш повідбмлюваний, оповіщу-, інформб- 0. 

УВЕКОВЕЧИВАТЬ ок убезсмОртн/ювати; 
—й що /м“ хто/ ~ює 0, з-й /зГ-й, готбвий/ про¬ 
славити навіки, пк = %; 
-йся/-ьій увічнюваний, убезсмОртню-, увіковічу-; 
УВЕКОВЕЧИТЬ о. прославити навіки 0. 

УВЕЛЙЧИВАТЬ збільш/увати, (платню) піднб- 
си-, (контраст) посйлюва-, (темпи) нарбщу-; 
--Й що їм" хто/ ~ує 0, звйклий /с-и/ ♦, 3-Й -И-, 
~увач /по-/, «"-увальний /по-/ + %, для ~ення; 
УВЕЛИЧИТЬ о" прибільшити 0; 
УВЕЛЙЧИВАТЬСЯ ок зростати /при-/, рости, 
піднбситися, посйлюва-, нарбщува-; 
-йся/-мй збільшуваний /по-/, піднбшу-, посйл- 
ю-, нарбщу-; -я щораз більший; 
УВЕЛЙЧИТЬСЯ побільшати 0; 
-вший/ся/ 0; -я збільшений, зрбслий 0 —> -йся. 

УВЕНЧИВАТЬ увінч/увати, поклада- вінець, ук- 
оронбвува-, (лоб вінцем) покрива-, (славою) /у-/; 
—й що Ім“ хто/ ~ує 0, звйклий ♦, з-й увінча-, по¬ 
кладай вінця, пк вінцевий, фР завершальний; 
УВЕЕГЧАТЬ уквітчати вінкбм 0; 
♦♦♦СЯ: у. успехом к. приносити успіх; 0; 
-йся/-ьій увінчуваний, заквітчу-, укрй- /по-/; -я 
успехом успішний 0 від -вшийся у.; 
УВЕИГЧАТЬ (СЯ/ вгівершити/ся/; у. славой у- 
кргіти/ся/ славою; 
-вший/ся,/ 0; -я успехом ^спішно /щаслгіво, 
вдало/ закінчений, увінча- успіхом; 
УВЙНЧАННЬЕЙ ск -вОрхий [у. белизнбй біло- 
верхий]. 

УВЕРЕННО ок з певністю; 
УВЕРЕННЬІЙ ок спбвнений /пбвен/ віри, фР з 
пбвною вір-; у. в чем певний чого [у. в себе п. 
себе]; бьггь глубокб -ьім беззастережно вірити. 

УВЕРТКА ок фбртель; 
УВЕРТКИ (юридичні) бб’їздки. 

УВЕРТЛИВЬІЙ ок гнучкгій. 
УВЕРТЬШАТЬСЯ: -йся 1. завертьівающийся, 

2. вьікручиваю-. 
УВЕРЯТЬ запевняти, перекбнува-, гблову на від¬ 
руб дава- кому, бй- себе в груди, розганя- сум¬ 
ніви, ручйгися головбю; -йлось запевнювано; 
—й що їм" хто/ запевня 0, схйльний ♦, з-й за¬ 
певни-, пк запОвнювальний, перекбнливий; 
-ьій заповнюваний, перекбну-. 

УВЕРЯТЬСЯ: -йся що /м“ хто/ упевнюється 0, 
запевнюваний, пересвідчу-, перекбну-. 

УВЕСЕЛЕИИЕ о* розвесОлення. 
УВЕСЕЛИТЕЛЬНЬШ о" розвагбвий. 
УВЕСЕЛЯТЬ веселити, розвеселя- /з-/, розважа-, 

(до сліз) сміши-; 
—й що /м“ хто/ звесеяя 0, ЗВЙКЛИЙ ♦, 3-Й з^, ве¬ 
селун, жартун, забавник, потіш-, пк розвагбвий, 
розважальний + %; 
-йся/-ьій бавлений, звесОлюва- /роз-/, забйвлю-. 

УВЕСИСТЬІЙ (запас +) фР порядний. 
УВЕЧИТЬ нівечити, обезвічува-, п. спотвбрю-; 

—й що їм" хто/ калічить 0, звйклий /с-и/ ♦, го¬ 
тбвий скалічи-, калічник, обезвічувач, спотвб¬ 
рю-, пк калічзшвий + %; 
ИЗУ ВЕЧИТЬ обезвічити 0; 
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-вший що скалічив 0, © понівечивши; 
УВЕЧИТЬСЯ ок калічіти 0. 

УВЕЧНЬШ о" калікуватий. 
УВЕІІІИВАТЬ обвіш/увати; 

—й що /м" хто/ ~ує, звиклий ♦, р-й ~а-, ~увач, п"=%. 
-йся/-ьій обвішуваний /за-/. 

УВЕЩАНИЯ м“ намова [после дблгих -ий по 
довгій намові]. 

УВЕЩЕВАТЬ умовл/яти, урезбнюва-, напоум¬ 
лю-, напоумляти, г. угбвкува-; 
--й що /мн хто/ ~я 0, звиклий /с-и/ ♦, урезбнюв- 
ач, напоумлю-, пк напутливий, напоумли- + %; 
-ьій урезонюваний, угбвку-, напучу-, напоумлю-. 

УВИВАТЬ обвив/ати; у. /колючей/ прбволокой 
дротуві-. 
—й що їм" хто/ -а 0, звйклий ♦, з-й обви-, обвгі- 
вач, обмбту-, пк обвивальний, обмбтува- + %; 
♦♦♦СЯ (коло кого) ок скакати, увихатися, ви- б; 
-йся/-ьій обвиваний, обв’язу-, обмбту-; -я (коло 
кого) що в’ється 0, р-й залицятися, меткий на за¬ 
льоти, зальбтник, донжуан, серцеїд, с° ловелас; 
УВЙТЬСЯ (виноградом) заплестися; 0. 

УВЙЛИВАТЬ огинатися, відмйк/увати від чого; 
крути- хвостом, не -вай! не одмгікуй!; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, -уваний, звиклий /схиль¬ 
ний/ ♦, пк ухильний, уникливий; -й от раббтьі 
звиклий ухилитися від роббти, рг огинайло. 

УВЛАЖНЕНИЕ ок звбгчення. 
УВЛАЖНЯТЬ зволбж/увати, рк вбгчи- /д" з-/; 

—й що /мн хто/ ~ує 0, для ~ення, зайнятий -ям, 
звйклий ♦, з-й звогчи-, ~увач, пк ~увальний, вб- 
гчйль- + %; 
УВЛЯЖНЯТЬСЯ о" вогчіти 0: 
—йся/-ьій зволбжуваний, звбгчу-; 
УВЛАЖНЙТЬСЯ ок зволожіти 0, (зі споду) 
підійти водбю [сметана водбю підійшла]; 
-вший/ся/ 0; -я зволбжений, звбгче-, зволожні¬ 
лий, звогчі-; 
УВЛАЖНЕШ ІЬІЙ = вшийся, тР приволбже-. 

УВЛЕКАНЙЕ (куди) затягання. 
УВ ЛЕКАТЕЛЬНО захбпливо, ціка- + пф 
УВЛЕКАТЕЛЬНЬІЙ о" гостроцікавий, супер- 
ціка-, (твір) к" гостросюжетний. 

УВЛЕКАТЬ вабити, приваблюва-, залуча-, затя¬ 
та-, (чим) заража- [у. весельем з. весблістю], 
(дівчину) круги- голову кому, (куди) пориві-; 
—й 1. що їм" хто/ пориві 0, звйклий ♦, з-й при^, 
пк поривущий, 2. що захоплює б, з-й захопй-, п* 
захопливий, привабли-, гостроціка-, гостросю¬ 
жетний, 3. що зваблює 0, схгільний спокута-, з-й 
спокусгі-, звабник, спокус-, пк спокусливий, 
знадпгі-, зваблгі-, ± прельщающий; 
УВЛЕКАТЬ СЯ ок заганятися /задалеко,); у. чем 
коха- в чім [у. книгами к. у книжкіх], мати у- 
подббання до чого, ев „грішгі-” чим, носитися з 
чим', у. наукой фР припадати до науки; у. чтб- 

нием запоєм чита-; 
-йся/-ьій 1. ваблений, затята-, нбсе-, вбде-, по- 
рйва-, 2. захоплю-, приніджу-, 3. зваблю-, спо¬ 
кушу-; -я 2. ©що їм* хто/ захоплюється, схгіль¬ 
ний захбплюватися, захоплений чим, закбха- у 
чім, пк пргістрас-, азарт-, уліббливий, загонис¬ 
тий; -я кем закоханець; -я телевізором ж. за- 
телевізорений; 
УВЛЕЧЬСЯ фР загнітися 0; у. чем о. прилгіп- 
нути серцем до чого. 

УВЛЕЧЕНИЕ ок гбббі, коник [сісти на свбго к.], 
уподббання [у. - не профессия у. - не фах], 
(ким) замилбва-, (чиє) симпатія; у. чем замилу¬ 
вання /замилбва-, закохі-/ в чім; у. мблодости 
закохіння мблодости. 

УВЛЕЧЕННОСТЬ чем закоханість у що. 
УВОДЙТЬ відвбдити; у. в сторону збиві- на ма¬ 
нівці; 
—й 1. що їм" хто/ відводить 0, з-й відвестгі, п" 
відвіданій, т. відводбвий, 2. похищающий; 
-йся/-имьій 1. вбдений, відвбджува- /ви-, за-/, 
2. крадений, викріда-, ± похищаемьій. 

УВОЗИТЬ вивізши /від-, за-/; 
—й що їм" хто/ ~ить б, з-й завезти, /відівозій, 
відвізнгік, відвезько, п" возовгій, відвозб- + %; 
-йся/-ьій 1. везений, відвбжува- /ви-, за-/, пк ви¬ 
візній /від-/, 2. уводимьій2. 

УВОЛЬНЕНИ Е: у, в бтпуск в“ к. відпустка. 
УВОЛЬШІТЕЛЬНЬІЙ (квиток) відпускбвий 

[-ая записка -ва картка /зіпгіска/]. 
УВОЛЬНЯТЬ звільняти, (учня) виюпочі-, виган- 
я-, (з праці) усуві- від чого, ф. даві- по шйпці; 
—й що їм" хто/ ~я 0, охбчий ♦, готбвий /зм-й/ 
звільнгі-, п" о" відпускбвий + %, © звільняючи; 
УВОЛЬНЙТЬСЯ (з армії) ітгі в запіс; б; 
-йся/-ьій ~юваний, усу- /від-/; -нй відпускнгік. 

УВЬІ о" та бі!, (та) дармі!; увьі и ах! гай-гій!, 
овві і ов!; но у.! тільки ж бі!, но, у., напрасно! 
табі!. 

УВЯДАТЬ в’янути, відцвіті-, сохну-, жбвкну-; 
--й що в’яне б, напівзів’ялий, покгінугий /с-и/ 
♦, приречений за^, мійже зів’ялий, ± вянущий; 
УВЯНУТЬ: -я'дший зів’ялий /при-, за-/, засбх-, 
пожовк-, © змарні-, ± ЖУХЛЬШ. 

УВЯЗАТЬ ок груз/ну/ти, вгрузі- /за-/, захрясі-; 
—й що !мн хто/ гризне б, схгільний /© с-и/ ♦, 
мійже загрузлий; -й в долгіх по шгію в боргах; 
УВЯЗНУТЬ захряс/ну/ти б; 
-я'зший загрузлий /у-/, застряг- /у-/, захряс-, 0. 

УВЯЗКА (дій) погбдження. 
УВЯЗЬІВАТЬ о" в’язіти /кінці з кінцйми/, об- 
в’язува- Із. об’язува-/, пшуруві-; 
—й що їм" хто/ в’яже б, звгіюшй ♦, поклгіканий 
по^, в’язільник, в’язій, пк в’язйльний + %; 
УВЯЗЬІВАТЬСЯ: у. за кем ходгіги тінню за; б; 
-йся/-ьш в’язаний, пов’ізув- /об-/, шнурбв-, п. 
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погбджув-; -я © що ходить тінню, причина, 
смрла, пк причепливий, ув’язли-, учепистий. 

УГАДЬШАТЬ ок відгадувати, (ребус) /роз-/; 
—й що !ми хто/ ~ує 0, звиклий ♦, з-й угада-, від¬ 
гадник, відгадько /у-/, пк відгадливий /до-/ + %; 
-йся/-ьій відгадуваний /у-, роз-/, /роз/пізна-; 
УГАДАТЬ (в яму) шубовснути; 0; 
♦♦♦СЯ (хто в кому) г. заповідатися /хто на кого/ 
[в нем -лея герби він -ався на героя]. 

УГАСАТЬ гаснути, згаса-, ок вигасати; 
—й що ~е 0, напівзгаслий, щораз тьмяніший /ма- 
р-/, покинутий з., лишений з*, майже згаслий, у 
стані згасання, пк загасущий /в-, з-, ви- /, ~учий; 
УГАСНУТЬ п° відгіснути; 0; 
-йсший згіслий /за-, по-, ви-/. 

УГЛЕДОБЬІЧА к. вугледббуток. 
УГЛОВОЙ пРн куткбвйй. 
УГЛУБЙТЕЛЬ в. поглгіблювач /за-/. 
УГЛУБЛЕНИЕ (заглибина) фР вйямок. 
УГЛУБЛЯТЬ поглгібл/ювати, (кризу) посилю-, 

(знання) удосконалю-; 
—й що /м" хто/ ~ює 0, звиклий ♦, поклйканий 
поглйби-, для ~ення, зайнятий -ям, поглйблю- 
вач, т. заглибник, пк рк ~ивий /за-/ + %; 
♦♦♦СЯ фР пірнати, глйбну-, (у що) ок углиба- 
/за-/; у. в воспоминания порина- у спогади; 
-йся/-ьій поглйблюваний /за-/, посилю-, удос¬ 
коналю-, щораз глйбший; -я заглйблювач, пк 
заглибний; -я в воспоминания /в себя/ зануре¬ 
ний у спбгади /у себе самбго/; 
УГЛУБЙТЬСЯ: -йтея что о. виросте стіні 
чого [у. отчужденность в. с. відчуження]; 0; 
-вший/ся/ 0; -я заглгіблений, занур-; -я в вос¬ 
поминания поргінулий /занурений/ у спбгади; 
УГЛУБЛЕННЬІЙ ок вглиблений 0. 

УГНЕТАТЬ гнобити, гніти- /в’яли-/ серце, (дух) 
каменем ляга- на серце /лежа- на серці/; 
—й 1. що /мн хто/ гнббить 0, © с-и ♦, з-й приА 
гнобитель, пригнбблювач, пк деспотйчний, ти- 
раніч-, п° ярмйстий, 2. що гнітить, пк гнітючий, 
пригнббливий, т.~ %, © пригнічуючи, ск гнітй- 
[-й ум симптбм гнітй-розум симптбм]; 
-іюще як лід по серцю, бливом на дУшу; у. ді- 
йствовать /боліть/ лягати каменем на душу; 
как у. ббльно стало кому аж сбрце чиє ніче 
кіменем здавйло; 
-йся/-ьій гноблений, пригнбблюва-, пригнічу-, 
утйску-, гі° пригнбблений, пригніче-; -ьш гнУ- 
тий-у-три-дугй. 

УГНЕТЕНИЕ (кого) гніт над ким. 
УГОВАРИВАТЬ умовл'яти, урезбнюва-; как ни 

-вай хоч що хоч кажй; 
—й що /мн хто/ ~я 0, звгіклий /с-и/ у., зайнятий 
-янням, угбвтувач, урезбню-, ± увещевающий; 
-ьій умбвляний, урезбнюва-, уговбрю-, угбвту-; 
-йся = договаривающийся. 

УГОВОР: у. доріже дбнег слбво паче грошей, 
від слбва не відступайся; 
УГОВОРЬІ намова [пбсле дблгих -ов по дов¬ 
гій намові], ф? підмбва, д! ПОДЦАВАТЬСЯ. 

УГС)ДА: в угбду кому п° навдогідь. 
УГОДЛИВЬІЙ ок лакеюватий. 
УГОДНИЧАТЬ годити, догоджа-, підлещува¬ 
тися, стелй- листбм /травбю/ перед ким; 
—й 1. угождающий, 2. подольщающийся. 

УГОДНИ ЧЕСКИЙ ок вислужницький, (- манери) 
плазуватий, лакеюва-. 

УГОДНИЧЕСТВО ок вислужництво, плазуван¬ 
ня, сервілізм. 

УГОДНО фР хбчеш, хбчете [какбй у. якгій хоч¬ 
еш /хбчете/; что /как/ у. що /як/ хбчеш /хоче¬ 
те/], хоч [кому у. хоч кому]; где у. будь-де; ко- 
гдй у. бУдь-коли; кто у. будь-хто; куда у. бУдь- 
куди; чегб душе у. чого душі забажі; как у. 
(довго) хоч як; как тебе у. як собі хбчеш; как 
Вам у. ок воля Віша; как Вам бУдет у. як собі 
схочете; как ему у. як собі зніє; если Вам /бу¬ 
дете у. колй Віша ліска; екблько Вам у. що 
мйлість Віша; 0 —► п* ].; 
УГОДНЬШ ок жідіний, фР близькйй, з. спо- 
дббний, о. до щмгіги, під смак. 

УГОДЬЯ ок землі, з. добра; лесньіе у. лісй; по- 
левьіе у. ланй, орні збмлі. 

УГОЖДАТЬ (кому) годйти, догодж/і-, упаді- кб- 
ло /стелйтися барвінком круг/ кого, ♦ як боляч¬ 
ці, розпадатися над ким, приподобля- кому, у. 
во всем кому нйжче травй ходгіти перед ким; у. 
всем бу- хорошим для всіх; у. на чей вкує при- 
подбблюватися кому; 
—й що /м" хто/ догоджі 0, звиклий ♦, готовий 
доА підлесник, підлабуз-, догоджіль-, підлипі- 
йло, підлабуза, пк догідливий, улесли- /об-, під-/, 
лестй-, підхлібли-, прислужли-, підлізистий, ла- 
кеюві-; _-й всем хорбший для всіх; 
УГОДИТЬ прислужишся, приподбби- 0, (в я- 
му) шуббвснути, шурхну-, шморгну-; старіть¬ 
ся у. (публіці) гріти на публіку; всем не -йшь 
г. ще ся той не вродйв, хто всім догодгів. 

УГОЛ (ведмежий) закутана; & кутик; из -ла в у. 
ок сюдй-тудгі; во главу -лі в чоло, на пфше 
місце; под -бм зрения на з бгляду на. 

уголковий кутниковий. 
УТОЛОК т. кутник. 
УГОЛЬНИК (в деталях) т. кутник. 
УГОЛОВНО: у. наказуемьій кримінільно кіра- 
ний, к. кірний. 

УГОЛЬ: как на -льях як на ножіх, як на жарйн-. 
УГОМОНЯТЬ угамбв/увати, зацйтьку-; 

—й що /мн хто/ ~ує 0, звгіклий ♦, з-й угамуві-, 
угамбвувач, заспокою-, пк заспокійливий + %, ©; 
-йся заспокбюваний, утихомгірю-, ~у-, зацйтьку-. 

УГОН відгін, вгікрад, (літака) запірвіння, гоп- 
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стбп; у. автомобіля автокрадіж; у. самолета 
авіопіратство; в -не вкрадений /ви-/, гР украдено 
/ві-/. 

УГОНЩИК викрадач, крадій, гоній (авта) авто- 
крід, (літака) (авіо/піріт, запірвіч, ? купець на 
гоп-стбп. 

УГОНЯТЬ (коні) гніти, (літак) викрада-, бра- на 
гоп-стбп; 
—й 1. що /ж" хто/ жене 0, звщріий /с-и/ ♦, готб- 
вий по», гоній, 2. що викрада 0, наставлений в., 
ріше- викрас-, викрадач, авто[авіо]крадій/, і. —* 
УГОНЩИК, купець на гоп-стбп; 
-йся/-ьій 1. гбнений, вигбнюва- /від-/, 2. краде-, 
викрада-, бра- на гоп-стбп; 
УГНАТЬ (літак) зг запі[о]рвати; 0; 
-вший б + УГОНЩИК, © взявши на гоп-стбп. 

УГОРАЗДИТЬ дк н°: -ило ок смикнуло, (уроди¬ 
тися) втрапило. 

УГОРАТЬ чадіти, п. чмані-, т. вигор^-; 
—й 1. що /ж" хто/ чадіє 0, напівучіділий, с-и ♦, 
2. що ~я, покинутий в., призначений вгігорі-; 
УГОРЕТЬ зачадіти 0; 
-вший вчаділий, очмані-, зачаджений. 

УГОТОВЛЯТЬ (долю) рокувати, приріка-, суди-; 
--Й що /ж" хто/ готує 0, з-й приготувати, с-и ♦; 
УГОТОВИТЬ (долю) приректи 0, рокува- [су- 
дьба -ила дбля прирекла /рокува-, суди-/], фР 
підсуну- [судьба -ила сюрприз дбля -ула сюр¬ 
приз]; у. Участь судилися кому [ей уготована 
у. їй судилося]; 
УГОТОВАНИМИ У7 рокбваний /судже-/ кому. 

УГОЩАТЬ частувати, пригоща-, гости-, віта-, 
шанува-, з. трактува-, контентува-; 
—й що /м" хто/ частеє 0, охбчий /звиклий, с-и/ ♦, 
р-й по», зайнятий частуванням, частувальник; 
♦♦♦СЯ »ся, гости- /їсти хліб-сіль/ у кого; у. без 
вьіпивки »ся до порбжньої чарки; 
-йся/-ьій частбваний, пригбщу-. 

УГОІЦЕНИЕ гостина, частунок, фР хліб-сіль 
[благодаркі за у. дякую за х.-с.]. 

УГРОЖАТЬ грозити/бя/, еліти погрози, (чим) 
лякі-; у. опісностью таї- в собі небезпеку; 
—й що /ж" хто/ загрбжує 0, звиклий погрбжу- 
вати, пк загрбзливий /по-/, р. страшли-, /тон/ с. 
ультимативний; -й чему навислий над чим; в -ем 
положений під загрбзою, загрбжений. 

УГРОЗА: у. нависла над кем був загрбжений 
хто; (находіщийся,) йод -зой загрбжений; йод 
-ой смірти під дулом пістбля; 
УГРОЗЬІ ок зістрашки. 

УГРЬІЗАТЬ & дк угризнута; 
♦♦♦СЯ: у. сбвестью ок карітися душею; 
-йся що /мн хто/ мучасться, переслідуваний 
сбвістю /сумлінням/. 

УГРЬІЗЕНИЯ: у. сбвести ок дбкбри серця. 
УГРЮМЕЦ понура. 

УГРЮМО, -МЬІЙ- о* непривітно, -ний, насупле¬ 
но, -ний, хмУрно, -ний; довільно -бій понУрку- 
ватий. 

УДАВАТЬСЯ: -йся що вдається, пк вдалий (для 
кого), успішний, результатів-; не -я невділий 
безуспішний, безрезультіт-; 
УДАТЬСЯ ф витанцюватися, вігоріти [не -ст- 
ся не -ить]; 
-вшийся б, пк —* -йся. 

УДАВЛИВАТЬ ок душ/йти, фР задівлюва-; 
—й що /м" хто/ ~ить 0, з-й удавити, душітель, 
віша-, задівлювач, задушу-, (/души- [душйбіда]; 
-йся/-ьій душений, задушува-, віша-; 
УДАВЙТЬСЯ ок зашморгнутися; 0; 
-вший/ся/ б; -я задушений, повіше-, удавле-, 
зашмбргнутий, вішальник, повішельник 

УДАЛЕНИЕ (віддаль) ок далині. 
УДАЛОЙ, УДАЛЬІЙ о* презавзітий, гуляйпіль- 
ський. 

УДАЛЬ ок бравура. 
УДАЛЯТЬ віддаляти /ви-/, (зі залі) виводи-, ок 
виставля-, (плями) вибавля-, (іржу) очшці-; 
—й 1. що /ж" хто/ віддаля, с-и ♦,«* = %, 2. що 
виставля 0, покликаний вйвести, пк вивідній, 
3. що видаля 0, покликаний -ти, зм-й відали-, 
для видалення, пк = %, 4. що вибавля 0, звикл¬ 
ий -ти, з-й вйбави-, для виведення, зійнятий -ям, 
пк вивідній, вибавнйй, 5. що усуві 0, настав¬ 
лений -ти, поклйка- /зм-й/ усуну-, для усунення, 
зійнятий -ям; -й пітна пк плямовивіднйй; 
УДАЛЯТЬСЯ (з поля зору) даленіти, дк зда- 
лені-, (бігши) відбігі-; у. от чего відбіга- чого; 
-йся/-ьій 1. відпалюваний, відхилю-, 2. виво¬ 
джу-, випровіджу-, вигбнений, висіла-, 3. виді- 
люва-, вилучу-, вирізу- /від-/, прибираний, витя¬ 
та-, вирйва-, нйще-, винйщува-, 4. вивбджу-, ви- 
бівлю-, очіщу-, 5. усУ-, пк усувний; -я 1. щоріз 
відділеніший, зникбмий (у далині/, © с-и від¬ 
далятися; 
УДАЛИТЬСЯ ок забрітися (геть/ 0; 
-вший/ся/ б; -я от дел більше не зійнятий ді¬ 
лом, © відійшовши від діл. 

УДАР (хвороба) грець; у. для них ніж у серце їм; 
УДАРЬІ & ударяння. 

УДАРЕНИЕ: переміна -ия переголбшення. 
УДАРНЬІЙ ок бойовій, натільний, пробивній, 

(механізм) /ти. роз-/; в -ом порідке спішно. 
УДАРЙТЬ вдаряти, стука-, (по течах) плеска-, 

(за ким) емалі- хапявкі до кого, (в ніс запахом) 
шибі-; у. в гблову (- хміль) вступі- в гблову; у. 
в кблокол бймка- /дк за-, (один раз) бімкну-/; 
у. в слабую /чувствйтельную/ струну вражі- 
в болюче /дошкульні/ місце; у. по интерісам 
зачіпі- інтереси; пілец о пілец не -ит ок і за 
холбдну вбду не візьметься; 
—й 1. що /ж" хто/ б’є 0, звиклий ♦, р-й вдіри-, 
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зайнятий биттгім, ударник, стукач, стукотій, гу¬ 
пало, (річ) калата-, пк ударний, пробивний /роз-/, 
стукотібчий, гупотк5-, ск ударяй- [-й в нос зі- 
пах ударяй-в-ніс запах]; © вдаряючи, 2. ухажи- 
вающий, 3. з притиском на чому; -й в глаза 1. 
сліпучий, 2. разн5-, ефектний; -й в нос (запах) 
шпаркий; -й по карману дорогий; -й в слабую 
струну з-й вразгіти в болюче місце; 
-мй 1. бйтий, плесканий, калгіта-, гула-, 3. на- 
голбшува-, п° наголбше-; 
УДАРИТЬ ок завдати удару, ф. вгати-, загшпі-, 
затоші-, стусону-, лусну-, вріза-, трісну-, опере- 
за-, гепну-, уірі-, заіха-, потягти, жарну- [жарн- 
Ув мороз], (телеграму) відбй-, надісла-, (- дощ) 
влупгі-, (молотом) буцну-; 0; у. по кармгіну за- 
вді- збитків; не у. лицбм в грязь ок не спотик¬ 
нутися, ок втримати взяту н<5ту; 
-вший 0; палец о п. не -й пальцем не поруши¬ 
вши. 

УДАРЯТЬСЯ вдарятися, ок стука- 0, г. зударя-; 
у. в амбйцию ок прйнди-, впадати в амбіцію, 
показува- свій гонор; у. во что (крайність +) 
впадати /вдаватися, вдаря-/ у що; 
-йся 1. = -ьій, 2. що вдаряється 0, зударюваний, 
прирече- вдаритися, схйль- ♦; -я в воспомина- 
ния © поринувши у спогади; -я в крайность 
готовий на крайність, екстреміст; 
УДАРИТЬСЯ стукнутися 0; у. в амбйцию ок 
впасти в амбіцію, запрйндитися /роз-/, рк роз- 
амбітни-; у. в воспоминания /крайность, сле- 
зьі/ пуститися у спогади /на крайність, у плач/; 
у. в колено забити коліно; у. в релйгию при- 
маткоббжитись; у. в хандру занудити світом; 
-вшийся вдарений, стукнутий, 0; -я в амбй¬ 
цию розпрйнджений, р" розамбітне-, © впавши 
в амбіцію. 

УДАРНОСТЬ ударна праця, поспіх у праці. 
УДАЧЛИВИЙ ок талановитий, таланис-. 
УДАЧНИК ок вдаха. 
УДАЧНЬІЙ фР доладний, (час) слушний. 
УДВАИВАТЬ подвоювати; 

—й що їм" хто/ подвоює 0, звйклий /с-и/ ♦, 3-Й 
подвбї-, пк подобювальний; 
-йся/-ьш подабюваний, пк подвій-. 

УДЕЛ (доля) жереб, талан. 
УДЕЛЯТЬ придш йти /у-/, (щирість) вихлюпува-; 

—й що /мн хто/ ~і 0, звйклий ♦; з-й /зг-й/ при- 
ділй-, -й внимание © приділяючи увагу; 
-йся/-ьш приділюваний /від-, ви-, у-/. 

УДЕРЖ фР стрим [без -жу без -му], ок втрим. 
УДЕРЖАВШЕ (сума) відрахований. 
УДЕРЖИВАТЬ стрйм/увати, трима- [у. внима¬ 
ние т. увагу], (кого) ок не пуска-, (у голові) бе- 
регтгі, (в руках) не віддава-, ма- й ділі [у. в ру¬ 
ках м. й д. в руках не пуска- з рук], (з платні) 
вивертй-, г. відтята-, фР берегти; 

—й 1. що їм" хто/ утрймує 0, звйклий т., к" утрй- 
мувач, пк втргімливий, т. підаримкб-, + %, фР і 
далі [-й свой позйции і д. на своїх позйціях], 2. 
що ~ує 0, звйклий ♦, з-й -а-, пк гальмівнйй + %, 
3. що зберіга 0, звйклий б., з-й зберегтгі, пк - %, 
© зберігаючи; -й в руках маючи й далі в руках; 
-й гнев з-й ~ати гнів; -й в памяти з-й зберегтгі 
в пам’яті; -й сзімму зм-й відрахува- сзіму; 
-ьій 1. утргімуваний /під-/, 2. стргіму- /за-, при-/, 
гамб-, стгішу-, 3. бережений, захбвува-, відрахо-; 
УДЕРЖАТЬ: у. в памяти запам’ятйти; у. из 
чего відтягну- з. 

УДЙРЖИВАТЬСЯ (- мороз) трима/тися, не слаб¬ 
нути; у. на ногйх ок зберіга- рівновагу; 
-йся 1. = -мй, 2. що їм" хто/ -^ється 0, з-й ♦, р-й 
с4, пк сталий, трива-, тривкий, стійкгій, держкгій, 
(- ціни) твердгій, (бастіон) і далі невзятий; 
УДЕРЖАТЬСЯ: у. на плаву ок втриматися на 
дистанції; у. на ногах г. встбятись на місці; не 
у. (сказати) не втерпіти; не мочь у. от вьіска- 
змвания навскач гна- думку; 
-вшийся 0. 

УДЕСЯТЕРЯТЬ о" десятер/йти; 
—й що їм" хто/ ~гіть, звйклий ♦, р-й подесятергі-; 
-йся/-ьій збільшуваний вдесятеро, пк десятирен-. 

У ДЕШЕВЛЯТЬ здешевлю/ва- 
—й що їм" хто/ —є, р-й ♦, з-й здешевгі-, ~вач, п"~%; 
-йся/-мй здешевлюваний. 

УДИВЙТЕЛЬНО навдивовгіж; не у. немй дгіва, 
не диво; вбвсе не у. воно й не давно; прбсто у. 
аж дгіво бере; у. ли? чи давота?; что у. що 
дивує; 
УДИВЙТЕЛЬНЬІЙ ск диво- [у. мир дивосвіт]; 
-ое творенье дивотвір; -ьім образом дйвним 
дгівом, к. дйвом; -ое дбло! вст дивота!; 
УДИВЙТЕЛЬНЕЙШИЙ предйвний, (ат-)!Щ- 
внісінький. 

УДИВЛЕНИЕ дивота; на у. фР подиву гідно; дос- 
тбйньїй -ия дивагідний /подиву-/; от -ия з дгі¬ 
ва; не мог прийти в себгі от -ия не міг вййти з 
дгіва; ко всеббщему -ию усім на дйво; к /моем- 
у) приятному -ию на /мій/ приємний пбдив. 

УДИВЛЯТЬ дивувати, ок здивбву-, виклика- пб- 
див; 
—й що /м" хто/ дивує 0, звйюшй ♦, з-й здивува-, 
пк чудагій, дгів-, давовгіж-, оригіналь-, безпре- 
цедент-, неймовір- для їх, дивацький, чудерна-; 
УДИВЙТЬ о. кгінути в пбдив, с. збгі- з ніг; 0; 
♦♦♦СЯ ♦ся 0, виявляти пбдив, дгівом ♦/ся/ з чо¬ 
го, не вірити своїм очам, самбму собі не в., ро- 
бгі- велгікі бчі, роззявлгі- рбта, бчі на лоб виверт- 
а-; у. чемуїкому г. подивля- кого/що; не у. чему 
не робгі- дгіва з їх; -яется кто дйво бере кого; 
-йся що їм" хто/ дивується з чого 0, здивбваний 
зачудб-,_ негбдний вййти з дгіва, і. дивак; 
УДИВИТЬСЯ (дуже) не могтгі вййти з дгіва, 
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о. сплесну- /вдаритися,) в поли/ руками; -йлся 
кто диво взяло кого. 

УДИРАТЬ тікати, даві- драла /драпакі/, пока- 
зува- хвіст, маза- п’яти салом, вріза- поли, ж" 
нарізі-, кн рятуватися втечею; 
—й що /мн хто/ тікі 0, звиклий /і/тікіте, ріше¬ 
ний втекти, втікач, ± убегающий; 
УДРАТЬ діти ногам зні- 0; у. штуку ок вгіки- 
ну- штуку /фортель/; (ндк для цього значення) 
чвбрити, брбїти. 

УДЙТЬ вадити; 
—й що /м" хто/ вадить, наставлений ♦, зійня- 
тий вудінням, вудильник, п* вудильний. 

УДЛИШІТЬ подбвж/увати (час праці) збільшу-; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, звиклий ♦, 3-Й /зм-й, р-й/ 
подбвжи-, подбвжувач /ви-/, пк = %; 
-йся/-ьій подовжуваний /ви-, з-/; -я що дбвшає 
0, щоріз дбвший; 
УДЛИНИТЬ о. доростіте 0. 

УДЙБНО (взяти) похватно, (робити) зімашно, 
легко [становиться у. и уібтно стаі л. і зіташ- 
но], з. спосіб-; 
УДОБНЬІЙ ок замашній, підходящий; білеє 
у. іфіщий [при білеє -ом случае при кріщій 
нагоді]; наибілее у. (шанс) хібі-ж-такгій; у. в 
обращінии похватній; при первом -ом слу¬ 
чае з першою ж нагодою. 

УДОБОИСПОЛНЙМЬІЙ легкій. 
УДОБООБТЕКАЕМЬІЙ = ОБТЕКАЕМЬШ. 
УДОБОПЕРЕВОЗЙММЙ легковбзний. 
УДОБРЕНИЕ ок погній, г. навбзи. 
УДОБРЯТЬ угнбю/вати; 

—й що !мн хто/ ~є 0, зійнятей угнбєнням, звік- 
лий ♦, настівлений угної-, угнбювач, пк - %; 
-йся/-ьій угнбюваний. 

УДбБСТВО вигбда; УДЙБСТВА вигбди. 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ з" сатисфікція; для -ия 
чего щоб задовольніте що; с -ием задоволено. 

УДОВЛЕТВОРЯТЬ задовольняти, забезпічува-; 
—й що їм" хто/ задовольни 0, звщслий ♦, з-й за- 
довольні- /забезпечи-/, пк задовільний для, дос¬ 
татній (щоб задовольнім, для задоволення 0; 
УДОВЛЕТВОРЙТЬ (помсту) наситіти, (ціка¬ 
вість) заспбкої-; у. желіние ввбли- вблю; всех 
не -йшь на всіх не настачиш; д! УГОДИТЬ; 
УДОВЛЕТВОРЯТЬСЯ вдоволітеся 0; 
-йся/-ьій задовблюваний, заспокб-, забезпечу-, 
спрівджу-, гі° = -івший/ся/. 
-вший/ся/ 0; -я задовблений, заспокбє-, ввбле-. 

УДОВОЛЬСТВИЕ насолбда [полупіть у. міти 
-ду], рідість [мало -ия міпо -ости; с -ием з -іс- 
тю], розкіш [саміе большіе у. найбільша р.], 
бальзам для душі; у. ніже среднего розвага 
/приємність/ не з найкріщих, перспектіва не з 
блискуч-; величайшее у. для них як маслом по 
серцю /мід- по губіх/ їм; дорогіе у. дорогі роз¬ 

кіш; одні у. лахві та й гіді, /діяти! як мед пі¬ 
ти; в своє у. для влісної насолоди; бьіть в у. 
кому - доставлять у. кому; с -ием залюбкі, рі-, 
до, ок з охбтою /радістю, д. вйскоком/; с больш- 
йм -ием з велікою охбт-, дуже рідо; с величі- 
йшим -ием з превелікою втіхою; к (своєму) 
великому /величййше-/ -ию на превелику втіху 
(собі); для своегі -ия собі на втіху; будет в у. 
кому что мітиме втіху хто від чого; жить в своє 
у., срьівать цветьі -ия жити, розкошуючи. 

УДОЙ надій. 
УДОЙНОСТЬ молбчлівість. 
УДОЙШ»ІЙ молбчлівий. 
УДОРОЖАНИЕ ок ріст цін /коштів/. 
УДОРОЖАТЬ: у. что піднбси/ти ціну чого; 

—й що /м"хто/ ~ть ціну, звщслий ♦, з-й піднесті ц.; 
УДОРОЖАТЬСЯ ок рості в ціні, г. дорожі-; 
-йся що росте в ціні, щоріз дорожчий, 0. 

УДОСТАИВАТЬ сподобляти, роб/Й- честь кому; 
—й що /м“ хто/ ~ить честь 0, звіюшй р. ч., готб- 
вий зр. ч., © з~івши ч.; -й наградьі р-й наго- 
родйти; -й чісти з-й зр. честь, пк шанувільний; 
УДОСТОЯТЬ: не у. с/У не завдйти собі труду 
/клбпоту/ [не у. взглядом не з. с. т. гляну-]; 
УДОСТАИВАТЬСЯ бути гідним, заслугбву- 
ва- на честь, мі- честь, сподоблятися; 
-йся/-ьій ушанбвуваний, відзнічу-, визні- гід¬ 
ним; -я чісти © мівши честь; 
УДОСТОЯТЬСЯ сподобітеся 0, о. стати гід¬ 
ним, заслужі- честь; у. нохвальі приподбби- 
тися; -лея /чести/ кто вйпала честь кому; 
-вший/іся/ 0; -я сподоблений, візна- гідним, 
відзніче-, ушанбва-, удостбє-; 
УДОСТОЕННЬІЙ © заслужівши честь + -я 

УДОСТОВЕРЙНИЕ: командировочнеє у. пбс- 
відка про відрядження. 

УДОСТОВЕРЙТЬ посвідч/увата /за-/, ствбрдж-; 
--й що ім" хто/ ~ує 0, с-и ♦, покліканий ~и-, 
свідок, посвідник, ~увач, пк свідбцький + %; 
УДОСТОВЕРЙТЬ (актом) задокуменгувіти 0; 
♦♦♦СЯ допевнятися 0; у. в чем пробувати на 
зуб що; 
-йся/-ьій засвідчуваний /по-, пере-/, стверджу-, 
упівню-, перекбну-; 
УДОСТОВЕРИТЬСЯ (на факті) досвідчитися; 
-впшй/ся/ 0; -я упбвнений, перекбна-, увірогі- 
дне-. 

УДОСУЖИВАТЬСЯ; УДОСУЖИТЬСЯ ^ 
спровбритися, спромоггй- здобу- на що [у. на¬ 
пасіть іду з. на оду], р. намоггіся; не у. не за- 
вдіти собі труду [не -илея встать не -ів с. т. 
всті-]; у. отвітить здобутися на відповідь; 
-вшийся Й. 

УДОЧЕРЙТЕЛЬ /-НИЦА/ назвіний бітько /-на 
міти/. 

УДОЧЕРЯТЬ: ~й що бере за дочку 0, зг-й взяти 
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зад., названий батько; 
-яемая брана за дочку; 
УДОЧЕРЕННАЯ ок названа дочка. 

УДРУЧАТЬ засмучу/вати /пере-/, обтяжу-, гаіт- 
й- серце /душу/, ляга- тягарем на серце, бй- по 
серцю, наганя- сум на кого; 
—й що їм" хто/ ~є 0, звиклий ♦, з-й засмутй-, 
сповиє- смутку, пк гнітючий, обтяжливий, без¬ 
мірно сумнйй, безрадіс-, невідрад-, сумний-як- 
смерть, /- тишуІ тяглий, тяжкйй, важкгій; 
УДРУЧЙТЬ охмарити 0, (словом) прив’ялй-; 
-йло кого что як камінь на серце кому лягло що; 
УДРУЧАТЬСЯ: -ается кто смуток огорта /бе¬ 
ре/ кого; 
-йся/-ьій засмачуваний /пере-/, пригнічу-, за¬ 
журений; 
УДРУЧЕННЬІЙ ще пересмучений, охмаре-, о. 
наче всі шляхй загубгів; -ое состояние пригні¬ 
ченість; в -ом состояшш пригнічений, засму- 
че- /пере-/, зажуре-. 

УДУШАТЬ душити, задуш/ува-; 
—й що їм" хто/ душить, с-и ♦, з-й за4, п" ~лив- 
ий, ядушли-, ~ний, (дим) давучий, яду-, давкий; 
-йся/-ьій душений, задушува-. 

УДУШЬЕ 4? дгіхавйця. 
УДУШЛИВЬЙ (дим) давучий, непродихнйй. 
УЕДИНЙТЬСЯ усамітню/ватися, замика- в собі; 

-йся що їм" хто/ ~ється 0, ~ваний, відокремлю-, 
звгікпий ♦, р-й усамітни-, п" відлюдькуватий; 
УЕДИНЙТЬСЯ (у глушину) зашитися 0; 
-вшийся усамітнений, відокремле-, Й; 
УЕДИНЙННО самот/ин)бю 0 —» |. 

УЕЗЖАТЬ їхати, виїжджа-, виряджатися; 
--й що /м“ хто/ їде 0, вирйджуваний, р-й від’4, 
готбвий у дорогу, від’їжджйнин, пк від’їжджий, 
о. перед від’їздом /дорогою/. 

УЖ аж [не такбй уж учений не аж такий 
вчений]; уж не Умер ли? чи не вмер бува?; уж 
и впрямь так-такй [уж и в. все? т.-т. всі?]. 

УЖАЛЕННЬІЙ: как у. як опечений /ошпаре-/. 
УЖАС с. кошмар, фР гріб з музикою, (!) Божий 
страх!, страшнб /діло/!; у. охватил кого мороз 
подирав поза шкірою кому, у. скблько! аж он 
скільки!, і на віз не вбербш!; в -се кто жах у- 
зяв /охопив, пойняв/ кого [Рим в -се Рим узяв 
жах /охоплено -ом/]; к своєму -су з жахом, © 
якгій жах! [к с, -су я пбнял, что... я з жахом 
збагнув, що..., я збагнув - якгій жах!, -...]; 
УЖАСЬІ жахгі Госпбдні; полон -ов страхо- 
вгінний, жахлгівий, кошмарний. 

УЖАСАТЬ жахати; 
--й що /м“ хто/ жаха, охочий ♦, з-й жахну-, пк 
жахлгівий /страхітлгі-/ для кого, страховгінний, 
мбторош-, кошмар-, страшнгій-як-смерть; 
УЖАСАТЬСЯ кам’яніти від жбху, братися за 
гблову 0; -ается кто кров холбне в чиїх жгілах; 

-йся що їм" хто/ жахається, © торопіючи /кам’¬ 
яні-/ від жйху, п° = -вшийся; 
УЖАСШПГЬСЯ схотітися за гблову 0; я -Ул- 
ся мене взяв жах; 
-вшийся сторопілий /скам’яні-/ від жаху, 0. 

УЖАСНО ок каторжно [к. дбвгий], (стомитися) 
смертель-, (натерпітися) як у турецькій неволі, 
(бажати) до сверблячки, (доскіпливий) до ну¬ 
дьги, (безнадійний), до розпачу, (знайомий) до 
болю, до щему, ф? страх якгій [у. злой с. я. 
злий], ('такгій/, що ну [у. гбрдьій гордий, що ну], 
і не сказати якгій [у. слаб і не с. я. квблий], (як 
відповідь) ще й як [заздриш? - Ще й як]; у. тя- 
желб фР дай Боже вгітримати! 

УЖЕ рм же [чтоб уж £ ббльше не шбл щоб же 
більше не йшов]. 

УЖЕОБРАЗНЬІЙ як вуж, подібний до вужа; 
УЖЕОБРАЗНЬІЕ з0 вужі. 
УЖЕСТОЧАТЬ загострювати, робгі- сувбрішим 

/круті-, вимбгливі-/, підкрУчува- гайку, (закон) 
ев удосконалю-, зміцню-, підсгілю-, (режим) 
/по-/, (умови) ІпобутовіІ погіршу-, /в угоді! ще 
обтяжу-; 
—й що їм" хто/ робить крутішим 0, звиклий ♦, 
з-й /готбвий/ загостргі-, звгікпий /© с-и/ обтгіжу- 
ва-; -й услбвия © погіршуючи /обтяжу-/ умб- 
ви, п" = %; 
♦♦♦СЯ робитися немилосердним, ставати сувб¬ 
рішим /круті-, вимбгливі-/, крутіша-, кам’яні- 
сбрцем, (- серце) братися кргігою, (- режим) 
посгілюва-; 0; 
-йся/-мй загострюваний, удосконалю-, зміцню-, 
посгілю- /під-/, обтяжу-, погіршу-, щораз круті¬ 
ший /суворі-, вимогливі-/, © стаючи сувбріш¬ 
им; -иеся услбвия щораз важчі /гірші/ умбви. 

УЖЕСТОЧЕНИЕ загострення, крутішання, змі- 
цне-, удосконале-, підсгіле-, /по-/, погірше-; у. 
услбвий 1. обмеження правбвої сфери, 2. погір¬ 
шення; д! УЖЕСТОЧАТЬ. 

УЖИВАТЬСЯ жиги дружньо /душа в душу/, 
умі- ж. з людьмгі, умі- лагоди-, зживатися; 
-йся що ІлҐ хто/ вміє лагодити 0, умілий л., з-й 
♦, п" злагідний, помгірливий, злагідлгі-, несвар- 
лгі-, згідли-, поступли-, артільний, товаргіський. 

УЖИВЧИВЬІЙ злагідлгівий + уживающийся. 
УЖИНАТЬ вечеряти; 

—й що їм" хто/ вечеря, звгікпий ♦, р-й по4, за- 
(инятий/ вечерею, © вечерявши. 

УЗАКОНИВАТЬ узаконювати, к" леґалізу-; 
—й що їм" хто/ узакбнює 0, з-й узакбнити, для 
узакбнення, зайнятий -ям, узакбнювач, п" = %; 
-йсяЛьїй узакбнюваний, легалізб-. 

УЗДА м" вудила, п. шбри; & гнуздечка, вуздечка. 
УЗЕЛ (на мотузку) гудзь. 
УЗЕЛКОВЬІЙ вузличкбвий, вузликовий. 
УЗКИЙ & вузібсінький. 
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УЗЛОВАТМЙ ок ґудзюватий, вузластий. 
УЗЛОВЙДНЬІЙ ґудзювйтий, брунькува- + УЗЕ- 
жовьгй. 

УЗНАВАТЬ дізнаватися, довідува-, ок допгуку- 
ва-, продувати, пронюхува-, (кого) пізнавати, і- 
дентифікува- /дк з-/; у. о чем розвідуватися про 
що; -нйв о чем фУ на вістку про що; 
—й 1. що !ми хто/ дізнається 0, р-й /цікавий/ діз¬ 
натися, звиклий ♦, дізнавець, 2. що пізнає 0, 
покликаний пізнати, навчений пізнава-, пк пізна¬ 
вальний; -й окбльньїм путем з-й пронюха-; 
УЗНАТЬ фУ прознати 0, (від кого) почу-, (са¬ 
мому) побачи- 0; 
-вший 0; 
-йся/-ьій 1. що /мн хто/ стає відомим 0, дізна- 
ваний, відкргі- /роз-/, пк відомий з чого, 2. піз¬ 
наваний, пк пізнавай- /у-/. 

^ЗНИЧЕСКИЙ ок в’язенський. 
УЗОРН (на матерії) квітки. 
УЗУРПИРОВАТЬ (владу) перебирати собі; 

—й що /мн хто/ узурп/ує, з-й узурпувати, зай¬ 
нятий узурпацією, узурпатор, пк -Угорський; 
-йся/-ьій узурпований. 

УЗЬІ фУ тенета [освободйться от уз порвати т.]; 
у. Гименея пута Гіменея; у. дружб ьі дружні 
зв’язкгі, братні стосунки. 
УЙМА фУ мбре [у. нарбда м. людей, людське 
м.1, (чого) гори. 

УКАЗ 2е універсал; йздан у. вйдано укйз. 
УКАЗАНИЕ: (наводящее/ у. навід. 
УКАЗАТЕЛЬ (на шляху) знак. 
УКАЗАТЕЛЬНЬШ: у. столб дороговказ, вказівка 
УКАЗКА (для поліції) навід. 
УКАЗНИК ок указ [тьі мне не у. ти мені не у.]. 
УКАЗНВАТЬ (на мороз) показувати, (на хиби) 
зверта- увагу, (як діяти) повча-, науча-, поясню- 
ва-, (літературу) рекомендува-, (дату) назива-; 
у. на свідчи- про [акце'нт -ал на образование 
акцент -ив про освіту]; у. адрес зазначй- адресу; 
у. дорбгу (нащадкам) стели- /простеля-/ шлях; 
у. на кого, кивй- на [Іван киває на Петра]; 
—й/-ующий що /м" хто/ вказує 0, звиклий /с-и/ 
вказува-, зм-й вказа-, укажчик, (річ) дороговказ, 
вказівка, покажчик, показник, індекс, знак, т. 
індикатор, пк вказівний, настановний, дорого¬ 
вказний, т. індикатор- + %, о. де зазначено; -й 
кому вказівний для кого; -й адрес © із зазначе¬ 
нням адреси; -й дорогу /путь/ (як) дороговказ 
для, п" дороговказний для; -й на что що свід¬ 
чить про, свідок чого [-Й на брожбние с. броді¬ 
ння], © як свідчення чого; -й кому на место з-й 
присади- кого; -й на недостатки зм-й вказа- на 
хйби; -й ерок чего де зазначено дату чого; 
УКАЗАТЬ: у. на двбри показати, де поріг, з. 
попроси- на вйступці; 
-вший Й; 

УКАЗЬІВАТЬСЯ: -алось вкйзувано 0; 
-йся/-ьій указуваний /по-/, зазначу-, загаду-, 
наказу-, поясню-, рекомендб-. 

УКАКИВАТЬСЯ; УКАКАТЬСЯ в. ев пустйги 
сироватку. 

УКАЛМВАТЬ ок колоти, пф штрик; 
—й = колющий; 
-йся/-ьій колотий, шпйганий, пггрйка-; 
УКОЛІТЬ ок ушпигнути 0; у, в (еймое/ серд- 
це уразй- (гик) у серце, (різону- по серцю/; 
-вший 0. 

УКАТЬШАТЬ (шлях) тору/вати, (куди) відкбчу-; 
—й 1. що /мн хто/ ~є, звгіклий ♦, з-й уф, для ~ван- 
ня, зайнятий -ям, пк = %, 2. що відкочує 0, з-й ві- 
дкотй-, (на чім) з-й покотй- /дмухну-, махну-/; 
-йся/-ьій 1. укочуваний /на-/, торо-, уторбву-, 
укачу-, котко-, прикочу-, запроторю-, 2. коче¬ 
ний, закбчува- /від-/; 
УКАТАТЬ: -али Сивку крутьіе гбрки був 
кінь, та з’їздився, був голосок, та позички з’їли; 
-вший 0; 
УКАТАННЬІЙ (- фразу) укачаний; 0. 

УКАЧИВАТЬ (дитя) заколйсувати, присиплй-, 
(на судні) ок змбрюва- хгітавйцею /хйтанкою/; 
—й що /м" хто/ заколйсує /на морі захйт-/ 0, 
звйклий ♦, з-й заколиса-, пк заколйеливий + %; 
-йся/-ьш заколгіс[х]уваний, (на морі) захиту-, 
зморю- хйтавйцею /хйтанкою/. 

УКЛАД (суспільний) ок лад, формація. 
УКЛАДЧИК т. щок укладач. 
УКЛАДЬІВАТЬ укладати; у. вещи (в чемодан/ 
пакуватися; 
—й що /мн хто/ кладе 0, звгіклий ♦, поклика- ук- 
лас-, укладач, укладальник, пк укладавший + %; 
УКЛАДЬІВАТЬСЯ1 /дк УЛОЖЙ-/: не у. в со- 
знании не держатися головгі; зто не -аетея в 
голове г. це не до подумання; 
-йся!/-ьій клйдений, уклада- /с-, ви-, об-/, уміщу- 
ва-; -я що вкладається 0, з-й вміститися, уклади¬ 
стий; не -я (в рамки/ нез-й вмістй- (в межах/; 
УЛОЖЙТЬСЯ: у. во что фУ потягнути на 
[текст -итея в лист текст -гне на аркуш]; не 
-етея в голове не потбвпиться в голові; 
УКЛАДЬІВАТЬСЯ2 Ідк УЛЕЧЬСЯ/ лягати; у. 
спать ітй спйти, ітй /готуватися/ до сну; 
-йся2 що їм" хто/ ляга 0, звиклий ♦, готовий ля- 
гтгі; -я спать готовий пітй спа-; ± УЛЕГА- 
ТЬСЯ; не -я невкладистий, невбганний; 
УЛЕЧЬСЯ (спати) ок покластися 0; 
-егшийся 0; (- бурю) > УЛЕГАТЬСЯ. 

УКЛОН ок спад; у. вниз схил, спадистий терен; 
под у. (котитися) з горгі, схилом /спадистим 
тереном/ вниз. 

УКЛОНОМЕР схипомір. 
УКЛОНЧИВО рк ухгілисто, ухйльчиво. 
УКЛОНЙТЬСЯ ок огинатися, (од праці) відмгі- 
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кувати; у. в сторону зббчува-; у. от чего відви- 
хатися від [у. от удара в. від удару]; у. от ис- 
полнения обязанностей о. тікати в кущі; 
-йся що /мн хто/ відхилюється 0, відхилюваний, 
відверта-, зббчува-, з-й відхилитися, ухйльник, 
пк ухйльний /-истий/, уникливий, рк ухгільчи-; -я 
от курса зббчивши (з кфсуі; -я от ответа уни¬ 
каючи відповіді; -я от раббтьі = увиливающ- 
ий; -я от удара з-й відвернути удар, відверну¬ 
вши у.; 
УКЛОНИТЬСЯ (од удару) відвихнутися 0, (од 
теми) відтягну-; 
-вшийся 0. 

УКОКОШИТЬ іґ г. крбпнути, закатрУпи-. 
УКОЛ о. штрик, ма впбрскнення, г. заштрик. 
УКОМПЛЕКТОВУВАТЬ ок поповнювати; 

—й = комплектующий + і. попбвнювач; 
-бій комлектбваний, попбвню-; 
УКОМПЛЕКТОВАТЬ зібрйги в одно 0; 
—й = комплектующий. 

УКОР:в у. кому ф. по носі кому. 
УКОРАЧИВАНИЕ ок корбчення. 
УКОРАЧИВАТЬ о* коротйти, прикорбч/ува- /с-, 
під-/; у. шаг стйшува- іфок; 
—й що /мк хто/ ~ує 0, звиклий ♦, з-й при», ~увач 
/с-, в-/, пк = %; -й жизнь кому готбвий збави- 
вік(у); -й путь з-й с» шлях; -й срок рішений с» 
тфмін /реченець/; -й хвост з-й укрути- хвоста; 
-й шаг спішуючи крок; -й язьік з-й заткну- рот; 
-йся/-ьій скорбчуваний /при-, під-, в-/, прист¬ 
руню-, угамбву-, приббрку-; 
УКОРОТИТЬ ок підкоротгіти 0. 

УКОРЕНЙТЬ закорінювати; 
—й що /м“ хто/ закорінює +, звйюшй /охочий/ ♦, 
з-й закоренгі-, закорінювач, пк = %; 
♦♦»СЯ розакорінюватися /за-/, корени-, пускати 
корені/-інці, паростки/, вросга- в ірунт, ок корені-; 
-йся/- закорінюваний /роз-/; -я що закорінюєть- 
ся, щораз більше закорінений, пк /кущ/ чіпкий, 
/обряд/ цупкйй; 
УКОРЕНИТЬСЯ загніздгітися, заякор- /роз-/ 0, 
о. врости корінням /у ірунт/, жґ вглибитися; 
-вший/ся/ 0; -я закорінений, заякор-, загніж- 
дж-, г. втертий, пк стокорінний, (обряд) цупкйй. 

УКОРЙЗНЕННО о. хитаючи головою. 
УКОРЯТЬ корити, випіка- бчі, (чим) д. витика¬ 
ло [н. бідність], жґ (кому чим) довбти бчі; 
—й = упрекаю-; -й недббрьім словом доріка¬ 
ючи лихим словом. 

УКРАДКОЙо. мов злодій. 
УКРАШАТЬ прикрашати, розцяцькбвува-, дода- 
ва- краси, г. удекорбву-, (квітами) розквітну—; 
у. жизнь ок уприємню- життя; 
-й що /м“ хто/ прикраша 0, звйклий /© с-и/ ♦, 
поклйканий прикрйсгі-, зайнятий прикрашанн¬ 
ям, оздбблювач, заквітну-, пк рк оздббчий + %; 

-йся/-ьій прикрашуваний, оздбблю-, цяцькб-, 
заквітну-, закосичу-, замаю-; 
УКРАШЕННЬІЙ г. удекорбваний; 0; у, жемчу- 
гомоперлб-;у. резьббй обкарбб-, пообрізьблю-. 

УКРАШЙНИЕ ок мальбванка; 
УКРАШЕНИЯ ок здбблення. 

УКРЕПЙТЕЛЬНЬІЙ (мур) фортифікаційний. 
УКРЕПЛЕНИЕ в" фортифікація, (духу) зміцнення. 
УКРЕПЛЯТЬ міцнити, зміцн/юва-, сіфіплю-, крі¬ 
пити, в“ фортифікува-; у. дух зміцню- дух; 
—й що /м" хто/ ~ює 0, звйклий ♦, поклйканий з», 
для ~ення, зайнятий -ям, пк фортифікацій- + %, 
/напій/ покріпущий, бадьору-, ск -кріпчий [-й пе- 
скй піскокріпчий]; -й дружбу з-й з» дрУжбу, 
для ~ення дружби; -й здорбвье поіфіпущий, г. 
здоровельний; -ее /средство/ покріпущий /ба¬ 
дьору-, тонічний/ засіб, тонізатор; 
УКРЕШІТЬ: да -ит Госпбдь Ваш дух хай Го- 
спбдь кріпить Вас на дусі; 
УКРЕПЛЯТЬСЯ міцніти 0; 
-йск-ьш зміцнюваний, скріплю- /при-, за-, у-/; 
-я щораз міцніший; 
УКРЕШІТЬСЯ вбитися в силу 0; у. во мнен- 
ии укріпитися на думці, дотргімува- думки; 
-вший/ся/ 0; -я зміцнілий, зміцнений, скріпле-; 
УКРЕПЛЕННЬІЙ фортифікбваний 0 —► -ий. 

УКРОМНЬІЙ: -ое местечко затишнбньке місце. 
УКРОТЙТЕЛЬ (звірів) муштрувальник. 
УКРОЩАТЬ приборкувати, ббрка-, кбськ-, (зві¬ 
рів) муштрува-, дресирува-; 
—й що /лС хто/ ~ує 0, звйклий ♦, з-й приббрка-, 
зайнятий ббрканням, приббркувач 0 —> -ьій, му- 
штруальник, пк муштр увальний + %; 
-йся/-ий борканий, кбська-, приббркува-, укб- 
ську-, угамбву-, упокбрю-, муштрб-; 
УКРОТЙТЬ ускромнйти, підгя- /облама-/ кргі- 
ла, скрутй- рбги 0, (стихію) загнузда-; 
УКРОЩЕННЬІЙ приборканий 0, 6 хоч круг 
пальця обвивай кого. 

УКРОЩЕНИЕ: у. строптивой приббркання но- 
ровлйвої /непокірної/. 

УКРУПНЕНИЕ рк розбільшення. 
УКРУПНЯТЬ ок побільшувати, р* /роз-/; 

—й що їм" хто/ побільшує 0, для розбільшення, 
зайнятий -ям, звиклий ♦, з-й розбільши-, по- 
більшувач /роз-/, пк - %; 
-йся/-мй збільшуваний /по-, роз-/. 

УКРЬІВАТЕЛЬ о" передфжувач. 
УКРЬЮАТЕЛЬСТВО ок перехбв/ок/, (втікача) 
передерж/ув/ання. 

УКРИВАТЬ покривки, (втікача) передфжу-; 
—й 1. що /м" хто/ ~а 0, звйклий ♦, покривач /на-/, 
пк = %, 2. що хова 0, з-й прихова-, схильний 
прихбвува-, прихбвувач /пере-/, передержу-, пк 
перехбвувальний + %, © прихбвуючи; 
-йся/-ьій 1. покргіваний /на-, у-/, 2. хбва-, захб- 
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ву- /при-, пере-/, передержу-, і. перехованець; 
УКРИВАТЬСЯ не виявлятися назовні 0; 
УКРЬІТЬСЯ: у. звездами (- небо) зазоріти; 0; 
-вший/ся/ 0; -я схований /за-, при-, пере-/, 
причає-, передержа-, схбванець. 

УКУТЬІВАТЬ (димом) оповивати, обволіка-, 
(хмарами) затята-; 
—й 1. закутьівающий, 2. що оповивй 0, пк = %, 
© оповиваючи, с-и ♦, о. мов пелена; 
-йся/-ий 1. закутьіваемьій, 2. оповиваний, о- 
гбрта-, обволіка-, затята-; 
1ІО»»»СЯ позамотуватися, пообвивй- 0. 

У ЛАВ ЛИВ АТЬ (думку) вгадувати, розпізнавй-, 
(рух) фіксува-, (звуки Із безлічі!) розслухй-; 
—й що /м" хто/ лОвить 0, з-й спіймати, навче- ♦, 
ловець, улОвлювач, розпізнйвйч, пк розпізнав- 
чий + %, о. маючи хист ♦, с* -лов [-Й звуки зву- 
колОв]; -й взгляд схопивши пОгляд; -й запах з-й 
відчу- запах; -й звук (з безлічі) розслухйч, пк 
розслухОвий; -й момент з-й вйбра- момйнт; -й 
смьісл з-й ухопи- зміст /суть, сенс/; 
УЛОВИТЬ впіймати, (звук) почу-, (час) вйбра-; 
-ймий помітний, легко вловлюва- /+ всі -ий/; 
-йся/-ьш лОвлений, улОвлюва-, схОплю-, відчу-, 
розпізна-, розслуху-; едва -мй (звук) /майже/ 
безшелесний. 

УЛАЖИВАНИЕ ок залагодження. 
УЛАЖИВАТЬ ладнати, давй- рйду чому, пола¬ 
годжу- /за-/, рк заладнува-; 
—й що їм" хто/ ~а 0, звиклий ♦, з-й за», залйгодж- 
увач, ~ач, лагодич, пк лагодливий, фР злагідлй-; 
УЛАДИТЬ ви» 0; у. что да- раду чому; 
-йся/-ьій лагоджений, залйгоджува- /по-/, зала- 
дну- /у-/. 

У ЛАМ ЬІВАТЬ: —й/-ьій 1. уговаривающий-ьш, 
2. обламьівающий/-ьій; 
УЛОМАТЬ (кого) д. умучити 0. 

УЛЕГАТЬСЯ (- бурю) ущухати, стиха- /за-/, вга¬ 
мовуватися; не у. колотйтися далі [стра'сти не 
-гались і далі колотйлося]; 
-йся 1. укладьівающйй2, 2. що ущуха 0, © с-и 
»; рйки не -ихся страстей колотлйві ріки жагй; 
УЛЕЧЬСЯ (- пасії) вгішуміти, рк відколоті-, 
відколотйтися, н° утруси- [-яжется утрусить¬ 
ся]; когда улйгутся страсти колгі зійде шум 
/шумовйння, піна/, колй відколОтиться; 
-егшийся вгішумілий, ущух-, стйх- /за-/, рк від¬ 
колоті-, 0. 

УЛЕПЕТЬІВАТЬ дрйпяти, мйза- п’яти салом, да¬ 
ва- хОду, бра- нОги на плечі, чкури-, жИ нарізй-; 
—й що !мн хто/ драла 0, меткий /с-и/ ♦, р-й дре¬ 
мену-, © поклавшися на нОги, ± УДИРАТЬ. 

УЛЕТАТЬ відліт/йти, леті-, (- час) минй-; 
—й 1. що !мн хто/~й 0, с-и ♦, з-й відпйті-, ~аний, 
літун, 2. що мина, пк —> ПРЕХОДЯЩИЙ. 

УЛЕТУЧИВАТЬСЯ вивітрюватися, випаровув¬ 

ати, зника- як камфора, (з думки) вилітй-; 
-йся що випарОвує 0, випаровуваний, вивітрю-, 
з-й вйвітритися, пк леткйй; -я из головні нетри- 
вкйй у пам’яті; -я из па'мяти забуваний; 
УЛЕТУЧИТЬСЯ заповітритися 0, (з хати) за- 
мйс-, вгінес-, відлйнути, ж" злиня-; -учься! 
згинь-пропадй!; 
-вшийся вивітрений, вгіпарува-, п. розтйлий, 
зник-, щез-, 0. 

У ЛИЗНУТЬ > ЛИЗАТИ. 
УЛЙКА фр певна прикмОта; живая у, /наОчний, 
живгій/ свідок. 

УЛЙТА: У. йдет, когдй-то бУдет ок надіявся дід 
на обід, та без вечері спати ліг. 

УЛИТКА ок п’явушник. 
УЛИТКООБРАЗНЬІЙ слимакуватий. 
УЛИЦА: житель -цьі вуличанин. 
УЛИЧАТЬ викрив/йти, з. впізнавй-; у. в престу- 
плйнии кого вивОди- на чйсту вОду кого, ♦ чий 
злОчин, ловгі- /дк спіймй-/ на гарячому /на злО- 
чині/ кого, довОди- злОчин кому; 
—й що !мн хто/ ~й 0, навчений ♦, з-й /пошпіка-/ 
вйкри-, зййнятий викриттям, викривйч, пк дока- 
зОвий, викривань-, винувй-, ©; 
-йся/-ьій лОвлений, ~а-, винувйче-, звинувйчува-, 
п"викривний; 
УЛИЧЕННЬІЙ ок вгіведений на чисту вОду; 
он -чЄн в чем його викрито в чому. 

УЛИЧНЬШ: -ая женщина вуличниця. 
УЛОВ о" вилов, д. полОв. 
УЛОВКА ок маневр, фУ фОртель. 
УЛОВЧЙТЬСЯ > ИЗЛОВЧИТЬСЯ. 
УЛУЧАТЬ (хвильку) фР уривйти; 

—й время з-й знайти час; 
УЛУЧЙТЬ: у.врймя спобігти годйну; 0; 
-вший время 0. 

УЛУЧШАТЬ покрйщувати, удосконйлю-, /пока¬ 
зники) підвйщу-, (стосунки) удобродУшню-; 
—й що їм" хто/ поїфйщує 0, звиклий /с-и/ ♦, з-й 
поліпши-, поліпшувач, поіфйщу-, пж = %; 
♦♦♦СЯ ітй на крйще /ліпше/, ліпша-, крйща- 0; 
-ЙСЯ/-БІЙ поліпшуваний, покрйщу-, удосконйл- 
ю-, підвищу-, щорйз ліпший /досконйлі-, крйщ-/; 

УЛУЧШЕМИЕ: наступило у. у них покрйщало їм. 
УЛЬІБАНИЕ к" усміхйння. 
УЛИВАТЬСЯ усміхатися, о. розпливй- в усмі¬ 
шці, (- дорогу /кому!) пйхнути, світи-, р. посмі- 
хуватися; криво у. кгісло всміхй-; -ается сві¬ 
тить [іто мне не -ается це мені не світить]; 
-йся що /мн хто/ ~йється 0, звиклий ♦, усміхне¬ 
ний, опромі- Усміхом, п” усміхйсгий, О. З Усміх¬ 
ом /ка устйх/; кисло /косо, крйво, вьінужден¬ 
но/ -йся з кислим /кривим, вймушен-/ усміх¬ 
ом; -я до ушйй з Усміхом на все обличчя /з" пи¬ 
ку/; -я /одними/ глазами з ~ом /лише/ в очйх; 
УЛЬІБГО^ТЬСЯ (- щастя) заблиснути; 0; у. в 
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отвбт відсміхнутися; -улась слава зазоріла 
слава; -улось счбстье кому розвйднилося кому; 
-вшийся усміхнений, Й. 

УЛЬІБКА & Усмішечка /по-/. 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЬІЙ ультрафіялковий. 
УЛЮЛЮКАТЬ тібкати, г. гулк5кати; 

—й що /лС хто/ тк5кає 0, звиклий ♦, з-й за^, з 
тюканням на устбх, з диким тюканням; 
ЗАУЛЮЛЮКАТЬ ок загулібкати 0. 

УМ ф*’ голова [лучшие умьі общества кращі -ви 
суспільства]; недніжинньїй ум семнрбзум; ум 
за рбзум зашел кому завернуло в голові; что 
на ум взбредет ок що навбрнеться на язйк; умб 
не приложу ок розуму не приберу; ума палата 
рбзуму палата; умб палата у кого всі розуми 
поїв /великорозумний/ хто; с ума' не идет з ду¬ 
мки не сходить; с умб сойти! умерти!, умреш!; 
бьіть без ума от кого умира- /пропада-/ за ким, 
сліпма упада- коло кого; не то на уме у кого не 
те в голові кому; в здравом умб и твердой пб- 
мяти в добрій пам’яті і при розумі; себе на уме 
пк потайний, хитрий, гі° хоч дурний, та хитрий, 
о. не дУрень, р. собі на умі; не в своем умб не 
при розумі; умбм > УМОМ; уму непостижймо 
не вкладається в голові; уму непостижймие 
вбщи несосвітенні /г. несотворб-/ речі; в своем 
ли тьі уме? що ти собі думаєш?; 
умбм на розум [послбдний у. останній на 
розум]. 

УМАИВАТЬ замбр/ювати, замучу-, дк ухбка-; 
—й що їм" хто/ ~ює б, звйклий ♦, з-й ухека-, 
замбрювач, пк = %; ±/+ изнуряющий; 
-йся морений, замбрюва-, замучу-, о" ухеку-. 

УМАЛЕНИЕ: у. достбинства прингіження гід- 
ности, с. упослідже-. 

УМАЛЧИВАТЬ замбвчувати, мовча-, не казб-; 
—й що /м" хто/ замбвчує 0, звйклий ♦, з-й за- 
мбвча-, замбвчувач, мовчун, пк = %; 
-йся/-ьій замовчуваний, не говоре-. 

УМАЛЯТЬ применп/увати; у. достбинство чье 
о" упосліджувати кого; не у. достбинства висо¬ 
ко тримб- марку; ничбм не -я'ет кого нічбго не 
віднімає кому; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, з-й ~ити, схйль- ♦, пк = %; 
-й достбинство з-й упосліди-, принйзи- гід¬ 
ність, упосліджувач; 
-ьій применшуваний, принижу-; 
УМАЛЙТЬСЯ маліти 0; 
умалшься змаліти 0. 

УМАСЛИВАТЬ улбщувати, задббр/юва, годй- 
як болячці кому; 
—й що /мн хто/ улбщує 0, звйюшй ♦, з-й ~й-, ~юв- 
ач, підхлібних, пк улесливий /під-/, підхліб- + %; 
-йся/-ьій задббрюваний, улбщу-, уласкавлю-; 
-я (- очі) блискучий, маснгій; 
УМАСЛИТЬ (улестити) підхлібити 0. 

УМАТЬІВАТЬ (працею) заморювати, забирб- 
всі сйли у, (ногами) дав б- драла; 
—й 1. що /м" хто/ вимотує 0, звйклий ♦, з-й за- 
моргі-, пк виснажливий, стбмли- + %, 2. що дрб- 
па, звйюшй /с-и/ дрбпати; 
-йся/-ьій 1. замбрюваний, вимбту-, виснбжу-, 
вимбрю-, знесгілю-; -я2 = —й2. 

УМАІДИВАТЬСЯ; УМОСТИТЬ- ок втулгітися. 
УМЕЛЬШ о* тямущий, практикований. 
УМЕНИЕ: у. добьівать здобйчлнвість. 
УМЕНЬШАТЬ змбнп/увати, (темп) стйшу-, спо¬ 
вільню-, (плату) знгіжу-; 
--Й що їм” хто/ ~ує 0, звйклий ♦, з-й змбнши-, 
зменшувач, пк змбншувальний, знйжу- + %; 
♦♦♦СЯ ітй на спад, спадб- 0,4? дрібні-, потаха-; 
-ЙСЯ/-БІЙ -уваний /при-/, стишу-, сповільню-, 
знйжу-; -я с-и ітй на спад, з-й ~итися, щорбз 
менший; -я с уменьшбнием чего -уваний у 
міру -ення чого; 
УМЙНЬШИТЬСЯ ок змаліти 0; 
-вший (ся/ 0; -я -ений /при-/, здрібнілий, змалі-. 

УМЕНЬШЕНИЕ о" спад, спадбння. 
УМЕРЕННО 4? по-Ббжому. 
УМЕРЕННЬІЙ г. безпересбдний. 

УМЕРТВЛЙТЬ мертвий, присипля- на смерть; 
—й що /м" хто/ -йгь 0, звйклий ♦, з-й у*, пк мерт- 
вбт-, душогуб-, убйвчий; -й плоть п° тілоббр-; 
-йся/-ьій убгіваний, присипля- на с. 
УМЕРЯТЬ стрйму/вати, (апетит) обмбжу-; 

—й що /мн хто/ -є 0, звйклий ♦, з-й стрйма-, -в- 
ач, здержу-, пк = %; -й аппетит з-й обмбжи- 
апетгіт; -й боль з-й полбгши- біль; -й гнев © 
-ючи гнів; -й требования зг-й змбнши- вимо¬ 
ги; -й шаг © стгішуючи іфок; 
УМЕРИТЬ: у. проявлбние чего [н. тщеслав- 
ия] у кого підббркати які [н. славоліббні] крйла 
кому; у. пил чей притгіпга- /присадй-/ кого; у. 
свой пьіл осістися; у. шаг о" притишити крок; 
-йся/-ьій стримуваний, здбржу-, змбншу- /по-/, 
обмежу-, угамбву-, стйшу-, полбгшу-. 

УМЕСТНЬІЙ ок відповідний [в -ое врбмя у в. час]. 
УМЕТЬ (викласти) мати хист, (зробити) могтгі; 
у. подойтй знб-, з якбго ббку зайтй; 
—й що !м” хто/ вміє 0, наділений умінням /хйст- 
ом/, умійко, пк умілий, з-й, спромбж- [-Й опи- 
сбть з. /с./ описбти], навчений [-й шить н. шй- 
ти], о. з умінням, © маючи хист; не -й неумій- 
ко, без уміння; -й все здбпий на все, всездіб- 
ний, всевмілий; -й виходить /на- вьіход/ из по¬ 
ложення порбдпивий, зарбдний; -й добивать 
/охбтннч-/ здобйчливий; -й ловить (кіт) ловучий; 
СУМЙТЬ о" змогтй, вдб-, здолб-; с. добиться 
вйговориги собі [-бл д. прбва -ив с. прбво]; 
-вший змігший, 0; ± УДОСУЖИІЬСЯ. 

У МИ ЛИТЕ ЛЬНЬІЙ фР сантиментбльний. 
УМИЛОСТИВЛЯТЬ уласкбвл/ювати, загоджу-; 
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—й що Імн хто/ ~ює 0, звгіюіий ♦, з-й загодй-, у- 
ласкавлювач, пк милосердний, ск загодй-; 
УМИЛОСТИВИТЬ загодйти, умилосбрди- 0; 
-вший 0. 

УМИЛЯТЬ розчулювати, (зір) розніжу-; 
—й що /м" хто/ розчулює 0, звиклий ♦, з-й роз¬ 
чули-, розчулювач, зворушу-, пк зворушливий, 
солодкий, милий, приємний, р. рівний; 
УМИЛЯТЬСЯ танути 0; 
-йся зворушуваний, розчулю-, розніжу-, готов¬ 
ий розтанути. 

УМИНАТЬ м’яти, (їжу) намина-, трощи-, тере- 
бгі-, затирй-, укутува-; 
—й що /ми хто/ умина 0, звиклий ♦, з-й у*; 
-йся/-ьій м’ятий, р. умина- /роз-, при-/, (- їжу) 
укутуваний, трбще-, теребле-, затйра-. 

УМИРАТЬ вмир/ати, ок іти на той світ, мер-, ля- 
га- в землю /могилу, яму/, прощатися зі світом, 
У* відходити (у засвіти /за межуі), (на порозі 
смерти) пряс- на тонку /останню/ /нитку/, дй- 
ха- на ладан, гроші одказува-, (з нудьги) пропа¬ 
ла-; у. за что відцава- душу за; у. за кем упадй- 
за ким; у. сб смеху ляга- зо сміху, розсідатися 
від сміху; 
—й що /м“ хто/ -а 0, покгінутий ♦, приречений 
вмер-, готовий спочй- навіки, майже мрець 
/труп/, пк умирущий, мру-, напівмертвий, смер- 
тенний, ІхорийІ агоній-. У* смерт-, тлін-, прйс- 
мерт-, п° притрУн-, /вже/ на Ббжій дорозі /по¬ 
стелі/, в обіймах смерти, вже на відхбді, © пе¬ 
ред смертю; & У співмрущий /живгій супутник 
мерця/; -й класе приречений клас; не -й безс¬ 
мертний, невмирущий, вічноживйй, невмирака; 
УМЕРЕТЬ опрягтйся 0, зійтй в могйлу, пітй в 
сиру землю /з життя/, відкйну- копйта, лягтгі в 
гріб, спочй- навіки, наложгі- душею, скінчй- 
свої дні, відійтй у вічність /в лоно Авраамове/, 
У7 перейтй за пруг вічности, перенестися у Ббжі 
засвіти /у Божу вічність, у світ Божого цбрства, 
у той світ, в йнші світй/, ф. віддати кінці /Бо¬ 
гові душу/, скалУтитися, загну-, и. (з нетерп¬ 
цю, жалю +/ луснути; у. в зарбдьіше вебхну- 
на пні; у. от кровоизлияния залйтися кров’ю; 
-ерший померлий /у-/, к. мерлий, вже неживйй 
/мертвий, небіжчик/, забраний смЄртк>, о. тепер 
у засвітах /на нЄбі/, 0; -й насйльственной /не- 
єстЄствє-/ смертью померлий не СВОЄЮ смертю. 

УМИРОТВОРЯТЬ втихомгір^вати, замгірю-, 
(бунт) придушу-, заспокою-; 
—й що Імн хто/ ~ює 0, звйклий /с-и/ ♦, з-й ути- 
хомйри-, утихомйрювач, миротворець. У' уми¬ 
ротворитель, пк заспокійливий, (У/тихомйрли-, 
злагідлй-, миротворчий, /- дію/ благосний; 
-йся/-ьій умиротвбрюваний, утихомйрю-, засп- 
окбю-, замйрю-, придушу-, пк утихомйрливий. 

УМЮЄТЬ розумний ати, розумні- дохбди- до тя¬ 

ми кому, набиратися розуму; 
—й що /м“ хто/ -а, с-и ♦, щорйз розумніший; 
ПОУМНЕТЬ набратися розуму, дійтй до тямиО; 
-вший порозумнілий, Й. 

УМНИК ? великорозумний, хто всі розумй поїв. 
УМНИЦА ок розумйка, розумій. 
УМНИЧАТЬ мудрувати, вимудрбвува-, (хитро) 
хитрува-, (прожектувати) вигаду-; 
—й що /м" хто/ мудрує 0, звгіклий ♦, з-й вгі*, 
розумака, мудрагель, пк дуже розумний, о. ро¬ 
зуму палата, що всі розумй поїв. 

УМНОЖАТЬ множити, (А на Б) перемнбжува-, 
(маєтки) примножу-; 
—й що /мн хто/ множить 0, з-й по*, звиклий /с-и/ 
♦, м. множник, пк = %; 
-йся/-ьій множений, перемнбжува- /при-, по-/, 
збільшу-, П0СЙЛЮ-. 

УМНЬІЙ о. з клбпкою в голові; бчень у. велико¬ 
розумний; ишь, какбй у.! п° знайшбв дурнйх!; 
-ьіе рбчи золоті слова; -ме рбчи прийтно и 
слушать розумна річ - душі потіха. 

УМОЛАЧИВАТЬ молотйти, обмолбчува-; 
—й що /мИ хто/ обмолочує 0, з-й на*, звиклий ♦, 
молбтник, молотйль-, пк = %, ± молотящий; 
-йся/-ьій молочений, обмолбчува- /на-, ви-/. 

УМОЛКАТЬ замовк/ати, мбвкну-; не у. гомоні-; 
—й що /л<* хто/ -а 0, с-и ♦, зм-й -ну-, щораз 
тйхший /глух/ї/-/, напівзамовклий, майже -лий 
/всі -кший/, пк угавущий; не -й нестулйгуба. 

УМОЛКНУТЬ: -блкни! тйхо будь!; 
-кшнй замбвклий, затгіх-, стйх-, ущух-. 

УМОЛЯТЬ благати, слізно /Христбм-Ббгом/ про- 
сй-; у. кого пада- в нбги кому /на коліна пбред 
ким/; умолйю ок ой [не повтори моих ошибок, 
у. тебя, не п.! не повтори моїх хиб, ой, не п.!]; 
—й що їм" хто/ благй 0, схильний ♦, (тон) спбв- 
не- благань, о. з благанням на у стйх, пк благу- 
щий, слізний + %, © благаючи; 
-ще благально, ок наймолитбвніше; 
-ьій що йош благають 0, мблений, блага-, сліз¬ 
но прбше-. 

УМОПОМРАЧЕНИЕ ок заворот головй; до -ия 
пк до зануди. 

УМОПОСТИГАЕМЬІЙ доступний рбзуму /ро¬ 
зумінню/. 

УМСІРА, УМОРЙТЕЛЬНО умбрти! умрбш! 
УМОРЙТЕЛЬНЬІЙ умрбш який. 
УМОЩНЕНИЕ употУжнення, зміцнення. 
УМОЩНЯТЬ употужн/ювати, зміцню-; 

—й що /мн хто/ —ює, наставлений ♦, поклйка- 
/зг-й, готбвий/ употужни-, пк = %; 
-ьій употужнюваний, зміцню-. 

УМСТВОВАТЬ: -й д> УМНИЧАТЬ. 
УМУДРЯТЬ робити мудрим, навча-; 

—й що /м“ хто/ рббить мудрим 0, з-й навчити; 
-мй щораз мудріший; 
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УМУДРЯТЬСЯ примудрятись, ставати мудр¬ 
им, (зробити) спромагатися, добирати хгісту; 
-йся 1. що стай мудрим, щораз мудріший, 2. з-й 
знайтй спосіб 0, и* спроможний, з-й, гбд-, 4? 
винахідливий; 
УМУДРИТЬСЯ спромогтися, спровори-, при- 
мудрй-, знайти спосіб, добра- спбсобу /хисту/; 
УМУДРЕННЬІЙ: у. Опьітом о* спрактикОва- 
ний, досвідне-, ф. кбва- на всі чотири. 

УМЬІВАЛКА ок ванна, г. лазшічка. 
УМЬШАТЬ мити, обмива- /ви-, в-/ (росою) зрб- 
піу-; у. руки п. відмежовуватися, знімати з сОбе 
відповідальність, о. обтріпува- пір’ячко; 
—й що /м“ хто/ вмива 0, звиклий ♦, з-й у*, зай¬ 
нятий миттям, пк = %, ± моющий; -й руки р-й 
уми- руки, готовий відмежуватися Ід. дистан- 
ціюва-/, пк хатоскрайній; 
-ЙСЯ/-МЙ мйтий, умйваний /об-, ви-/; 
УМЬІТЬ: у. руки д. дистанціюватися від 0. 

УМЬІСЕЛ ок рбзмисел; злой лихий нймір; с 
-ом навмйсно, з розмислом. 

УНАВОЖИВАТЬ угнОювати, внОси- дОбрива; 
—й що їм" хто/ угнОює, звйклий ♦, з-й угнОї-, 
зайнятий угнОєнням, пк дОбривний, угнОюваль-; 
-йся/-ьій угнОюваний. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ всесвітність, загаль-. 
УНИВЕРСАЛЬНЬШ всесвітній, вселюдський, 
загальний, д. усіхній, фР всеосяжний, всебіч-. 

УНИЖАТЬ принйж/увата, ок упосліджу-, унепо- 
важу-, о. витирати нОги об кого; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, звйклий ♦, з-й принйзи-, 
принйжувач, пк принйзливий /образли-, знева- 
жли-, упослідли-, ганебний/ для кого; -й достО- 
инство = умаляющий д.; 
УНЙЗИТЬ принизити, простелй- під ноги їх 0; 
-ЙСЯ/-МЙ ганьблений, принйжува-, ображу-, зне¬ 
важу-, упосліджу-, унеповажу-; -я (перед ким) 
запобігливий, ± пресмьїкающийся; 
УНИЗИТЬСЯупідлйгисяО, (перед ким) зменши-; 
УНИЖЕННЬІЙ: -ьіе и оскорблен- покривдж¬ 
ені й принйж-. 

УНИЖЕНИЕ с. упослідження [у. паче гордости 
у. пОче_ гордині]. 

УНИЖЕННОСТПЬ ок зневаженість. 
УНИЗЙТЕЛЬНЬШ (- дії) негідний, (- життя) 
упослідже-. 

УНЙЗЬШ АТЬ низати, (перлами) винйз/ува- /об-/; 
—й що їм" хто/ обнйзує 0 зайнятий обнйзуван- 
ням, звиклий ♦, з-й об*, обнйзувач, пк = %; 
-йся/-ьій нйзаний, обнйзува- /ви-/; 
УНИЗАТЬ геть-чйсто обнизати, пообнйзува- 0. 

УНИКАЛЬНЬІЙ ок одгін-єдйний, одйн-на-світі, 
незрівнянний, неповтОр-, ВИНЯТКОВИЙ. 

УНИКУМ одйн у світі, неповторний. 
УНИМАТЬ о* гам/увати, кОська-, бОрка-; 

—й що /м* хто/ ~ує 0, 3-Й у*, звйклий /с-и/ ♦, пк 

гамівнйй + %; -й кровотечение з-й спиті- кров, 
кровоспинний; -й слезьі з-й с. сльОзи; 
УНЙТЬ: не у. что ні заїсти ні запйти чого 
[мою печаль не у. моєї журбй ні з. ні з.]; 
УНИМАТЬСЯ: не у. фР не здаватися; 
-йся/-ьій гамОваний, укОську-, утихомйрю-, за- 
спокОю-, прибОрку-, стрйму-; не -я неугавний, 
невгавущий, невгамОв-, нестрйм-; 
УНЙТЬ (СД): -вший/ся) 0; -я вгамОваний 0 —> 
-ьш, спйне- /при-/, (вітер) ущухлий. 

УНИСОН: в у. ок влад. 
УНИТАРНЬГЙ у. одноцілий, єдиний, неподіль-. 
УНИФИЦИРОВАТЬ уніфік/увати, уодностайн- 
ю-, однакОві-, стргіг- під одйн гребінець; 
—й що їм" хто/ ~уе 0, звйклий ♦, з-й з*, для -Оц¬ 
ії, зайнятий -ією, уніфікатор, пк -аційний + %; 
-йсяЛьїй уніфікований, уодностййню- 0. 

УНИФОРМА однострій. 
УНИЧИЖЕНИЕ: у. пйче гордости (само/при¬ 
ниження паче гОрдощів /гордйні/. 

УНИЧТОЖАТЬ нгіщ/ити, о. пуска- під ніж, (у- 
пень) стара- на пОрох, (бліх) вивОди-; у, до ос¬ 
нованая нгіщи- до тла, стара- з (шт) землі; 
--й що /мИ хто/ ~ить 0, готовий ♦, з-й з*, зайнят¬ 
ий -енням, знйщувач /ви-/, руйнівнгік, у7 -йтель, 
пк ~івнйй, руйнів-, смертонОс-, широкозгзіб-+%’ 
-йся/-ьій нищений, знгіщува- /ви-/, вигублю-, 
ліквідО-; 
УНИЧТОЖИТЬ з* о, зместй з лиця землі, (лю¬ 
дей) вймордува-, /у душогубці! вйгазу-; у. с кО- 
рнем винищити до ногй /до пня/; 
-вший 0; -й с корнем © знйщивши до ногй; 
-ймьій легко знйщуваний /-бій/, ик зншцен-; 
УНИЧТбЖЕННЬІЙ (газом) загазОваний; 0. 

УНОСЙТЬ віднОсити /за-/; у. нОги тіка-; 
—й що їм" хто/ віднОсить 0, звйклий ♦, з-й /зг-й, 
поклйка-/ віднестгі, (від)носій, ± носящий; 
УНОСИТЬСЯ мчати геть 0, лйну- на крйлах; 
у. мьіслями леті- в думках, забіга- думкою, мча- 
на стрілі думки; у, м. к ним мча- думкою до їх; 
-йся/-йммй несений, віднОшува- /ви-, за-/, бра-, 
забйра-, краде-; -я що мчить геть 0, о. у леті, на 
крйлах, пк прудкокрйлий, швцдкоплйнний, /- 
час/ минущий; -я ввись небосяжний, небой- 
дучий, о. у небосЯжному леті; -я мьіслями не¬ 
сений на крйлах думОк; 
УНЕСТИСЬ: у. мьіслями відбігти /за-/ думкою; 
-есший(ся/ б; -й в могилу © забравши в мо- 
гйлу; -я замчалий, відлйну-, (час) збіг-, (що)- 
мину-, (на крилах) полину-, (спогад) знгік-, щез-; 
-я мьіслями забіглий думками. 

У НТЕРОФИЦЕР підофіцер, підстаршина. 
УНТЕРОФИЦЕРСКИЙ і7г. підстаршйнський. 
УНЬІВАТЬ сумувати, упадЯ- серцем, опуска- 

/хнкіпи-, віша-/ гблову, о. кйсну-; 
—й що /м“ хто/ віша гОлову 0, звйклий ♦, за- 
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жарений, засмуче-, похнк5пле- пк смутнйй, не¬ 
веселий, безрадісний. 

УНЬІЛЬІЙ (мотив) зажерливий, ©понурий. 
УНЬІНИЕ ок туга, журба, понурливість. 
УПАДОК г. зіник; у. духа г. спроневіра. 
УПАКОВКА (обгортка і дія) /о/пакбвання, (дія) 
пакування. 

УПАКОВЬІВАТЬ пакувати, запакбву-; 
--й що Імн хто/ пакує 0, звиклий /с-и/ ♦, з-й /зм-й/ 
за», пакувальник, пк пакувальний; 
-йся/-ьій пакований, запакбву-. 

УПАРИВАТЬ розпар/ювати; 
~й що їм" хто/ ~ює 0, звйклий ♦, з-й ~и-, пк = %; 
-йся/'-ьш розпарюваний /ви-/, угрі-. 

УПАСАТЬ рі; УПАСТИ: -сй меня, Гбсподи, 
от друзей, а от врагбв я сам спасись оборони 
мені Гбсподи, від друзів, а від ворогів я сам о- 
бороюбсь. 

УНИКАТЬ запротбр/ювати; 
—й що !мИ хто/ ~ює, с-и ♦, з-й ~и-, ~ювач, пк- %; 
УПЙЧЬ: у. за серце вразгіти (в) серце; 0; 
-йсяА-ьій запроторюваний. 

УПЕСТРЙТЬ ок розцяцьковувати; 
УПЕЩРЕННЬІЙ розцяцькований. 

УПИВАТЬСЯ упив/ітися, п’яніти серцем, п’яні- 
від /з/ чого [у. щастям п. від щастя], (весною) 
п° налічуватися веснбю, (співом +) чарува-; 
-йся що їм" хто/ -ається 0, звйклий ♦, р-й упй-; 
УПЙТЬСЯ зажйти насолбди 0; 
-вшийся упгітий /об-/, обпйлий, 0; -я чем оп’я- 
ні- /п’яний/ від /з/ чого. 

УПИРАТЬ: —й що /м* хто/ спира 0, звйклий 
спирати, з-й опЄр-, © спираючи; 
♦♦♦СЯ комизйтися, не вступі-, (на свому) тве¬ 
рдо стояти; у. во чию натрапл/я- на що [вопрбс 
-ается в пбиск жилья діло ~яна пбшук житлі]; 
-йся/-ьій (у що) обпертий /с-/; -я впбр-, затя-, 
о. кам’яний, (очима) уп’ятий, і. упертюх, пк ко- 
мйзливий; -я в нехватку чего що натрапля на 
/безперспективний чбрез/ брак чого', 
У ПЕРЕТЬСЯ закомизитися, затя- 0, упер-, як 
козі. 

УПЙСЬІВАТЬ (їжу) наминати /у-/, теребй-; 
—й що /м“ хто/ умині 0, звйклий /с-и/ ♦, з-й 
ум’я-, зійнятий обідом, тевкало, жерун; 
-йся/-ьій трбщений, теребле-, д. уминаний. 

УПЙТЬІВАТЬ розкохувати, годуві- /на сіло,/; 
—й що /м" хто/ годує 0, зійнятий відгодівлею, 
звйклий ♦, з-й розкохіти, пк відгодбвчий + %; 
-йся/-мй розкбхуваний, годо-, відгодбву- /у-/; 
УПЙТАННЬІЙ ок дебблий, пишноті-, натбп- 
таний, розгодбва- /пере-/, розкбха- зажившій, 
заживнїнький, (- лице) пбвнівий. 

УПЛАТА ок запліта, оплата [у. по счету /век¬ 
селю/ о. рахунку /векселя/]. 

УПЛАЧИВАТЬ сплічувати, платй-; у. по счету 

/векселю, обязітельству/ ♦ рахунок /вЄксєль, 
зобов’язання/; 
—й що їм" хто/ сплічує 0, звйклий ♦, з-й /зг-й, 
зм-й/ заплатй-, платнйк, платій, пк = %; 
-йся/-ьій плачений, сплічува- /за-, ви-/. 

УПЛЕТАТЬ: у. за ббе щекй уминіти за обйдві 
щокй; 
-й/ся; > УПЙСЬІВАТЬ. 

УШЮТНЕНИЕ ок грубшання, ^розмЄншє-. 
УПЛОТНЯТЬ ущільн/ювати, густгі-, стискі-, ро¬ 
бі- цупкішим /густі-, щільні-/, усуцільнюва-, у- 
щ^плю-, (землю) утбпту- ІфР на-/, трамбувіти, 
пресуві-, спресбву-, (час) скорочу-, рк розмЄн- 
шу; у. жилплбщадь вилучіте зайву площу; 
-й що їм" хто/ ~ює 0, звщслий ♦, з-й /поклйка-/ 
ущільни-, зійнятий -енням, ~ювач, трамбувіпь- 
ник, топчій, пк -вальний + %; -й время з-й ско- 
ротгі- час; -й пбчву -ювач ґрзшту; -й жилплб¬ 
щадь що вилучі зійву площу, -й население згу¬ 
щуючи населення; -й ткань з-й згустгі- тканйну; 
♦♦♦СЯ грубшати, густі-, дебелі-, уліплюватися 0; 
-йся/-ьій ущільнюваний, згуцу-, стйску-, утбп- 
ту-, ущуплю-, трамбб-, пресо-, скорбчу-, вилу-; 
УПЛОТНИТЬ/СЯ;: -вший/ся; 0; -я згустілий, 
згус-, затверд-, стужіві- /за-/, спресований, ущі- 
льне- 0 —* -мй. 

УПЛЬІВАТЬ упливати /від-/, пливтй; 
—й/-ьій що /м" хто/ ~і 0, уплйваний /від-/, о- 
хбчий ♦, з-й упливти, плавець, пк пливучий; -й 
в небеса небосяжний, небойдучий. 

УПОВАТЬ міти надію, сподівітися, покладіте 
віру, (на їх) важи-, розрахбвува-, орієнтувітася; 
—й що Імн хто/ міє н. 0, спбвнений надій, схйль- 
сподівітися, (на кого) орієнтбва-, о. з надією. 

УПОДОБЛЕННОСТЬ чему взорбваність на що. 
УПОДОБЛЯТЬ: у. чему рівняти до чого, ототб- 
жнюва- /рівня-, стіви- на одну дошку/ з чим; 
—й що /м“ хто/ рівня до 0, звішшй ♦ до, з-й 
при^ до, зійнятий уподібненням до, пк = %; 
♦♦♦/СЯ) у./ся; чему гі° взорувіти/ся; на що; 
УПОДОБЛЯТЬСЯ: у. чему рівнятися до чого, 
♦ /ставіти на одну дошку, мі- багіто спільного/ 
з чим; & наподібнюватися; у. живбтному мер- 
зені-; у. ничтбжеству нікчЄмствува-; 
-йся/-ьій уподібнюваний /прирівню-/ до, ототб- 
жню- /порівню- /при-/, стівлений на одну дош¬ 
ку/ з; -я чему взорбва- на що, з-й уподібнити 
/прирівня-/ до чого; 
УПОДС)БИТЬСЯ: у. чему приподббитися до 
чого; 0; у. живбтному розсвинячитися; 
-вший/ся; Й; -я уподібнений до 0 -+ -ьій; -я 
живбтному змерзенілий, розсвинячений; 
УПОДОБЛЕННЬШ чему взорбваний на що 0. 

УПОЕШІЕ ок залісся, оп’яніння з /від/ чого, п° 
п’ян(ь) [п’ян/ь) щістя]; у. чем п’янкі рідість 
/млість, евфорія, кайф, екстіз/ від чого; в -нии 
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= УПОЕННЬШ. 
УПОЕННО в захваті /екстазі/; 
УПОЕННЬІЙ сп’янілий від рйдости /кайфу/, 
п’яний від чого [н. від щастя]; 
УПОИТЕЛЬНЬІЙ ок солодкий /смачній, при- 
єм- +/ до оп’яніння /с-/, з-й оп’янйти, еР умреш 
який, © п’єш - не нал’йпся; 
УПОИТЕЛЬНО /!/ умерти!, умріш! 

УПОЛНОМОЧИВАТЬ Р уповйж/нювати, управ-; 
—й що їм" хто/ ~нює 0, звщслий ♦, зг-й уповно- 
важи-, ~увач, управню-, поручник, поручйтель; 
-йся/-ьш уповноважуваний, управню-, упова- 
жню-, фР уповноважений; 
уполномбчить 2. дати повновласть 0; 
-вший 0; 
УПОЛНОМОЧЕННЬІЙ г. упрівнений, упо- 
важне-; у. кем о" уповноважений від кого. 

УПОМИНАНИЕ: при -ии на згадку, від -дай. 
У ПОМИНАТЬ згадувати; 

—й що Імн. хто/ згідує +, радий /готовий, 
змушений/ згадати, звиклий Іст. ставши/; 
УПОМЯНУТЬ згадати, (остерегти) г. упімну-; 
-йся/-ьій згадуваний. 
УПОМИНАТЬСЯ: -вшийся 0; -я згаданий, 
спом’янутий. 

УПОР фР пргітиск [с -ом на з -ом на]; в у. 
(зустрітися) ніс-у-ніс. 

УПОРНИЙ (опір) запеклий, (упертий) затятий, 
(стійкий) кам’янйй, (кулак) т. стопор-, ск стоп- 
[у. винт стоп-ґвйнт]; у. кулак стоп-кулак. 

УПОРСТВО ок запеклість, заїл-; у. /терпенье/ и 
труд все перетрут п° воді камінь тбчить. 

УПОРСТВОВАТЬ упир/атися, загині-; у. в чем 
твердо стояти на чому, дк затятися на чому; 
—й що їм" хто/ -ається 0, звйкпий ♦, з-й упф-, 
упертюх, убоїще, пк заповзятливий, затйнчи-, за¬ 
взятущий, закатований, забісб-; -й в отстіиван- 
ии своих взглядов що твердо стоїть на своєму. 

УПОРЯДОЧИВАТЬ о. стівити на свої місця; 
—й що їм" хто/ упорядковує 0, звиклий ♦, з-й 
упорядкува-, упорядник, пк упорядчий + %, фР в 
ролі упорядника [систіма - зто -й произвбл 
система - це свавбля у р. у.], © -бвуючи; 
УПОРЯДОЧИТЬ злаштувати, злади-, ді- лад 0; 
УПОРЯДОЧИВАТЬСЯ ставати на свої м. 0; 
-йся/-ьій упорядковуваний, ставле- н. с. м. 0; 
УПОРЯДОЧИТЬ/СЯ/ вгіладнати/ся/ 0; 
-вший/ся/0; -я упорядкований, вгіладна- 0. 

УПОТРЕБЙТЕЛЬНЬІЙ ок ужиткбвий, широко- 
вжгіваний [-ое средство ш. зісіб]. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ: бьіть в -ии вживатися; по 
-ии вживши, після вжитку; при -ии вживаючи, 
під час вживання; бьівший в -ии вжйвалий; 
готбвьій к -ию готбвий до вжитку; перед -ием 
взбалтьівать! сколотіть до вживання!. 

УПОТРЕБЛЙТЬ вживати, користуватися з чого. 

послугбвува- чим, (на що) пускати /оберті-/ на, 
(іжу, ліки) споживі- /за-/, (силу) вдавітеся до 
чого, пускіти в хід що; у. в пищу споживі-; у. 
все сйльї докладі- всіх сил; у. старіние док¬ 
ладі- рук; у. хитросте брітися на хитрощі; 
--Й що їм" хто/ ~і 0, звщслий ♦, 3-Й ВЖЙ-, спо- 
живіч, користу-, ужи-; -й во зло звйкпий зло*; 
-й в пищу звиклий споживі-; -й силу зм-й вді- 
тися до сили; -й старіние © докладіючи рук; 
УПОТРЕБЙТЬ: у. все усйлия доклісти всіх 
сил; 0; 
-ймьій прикладній, ужиткбвий, легко вживаний; 
♦♦♦СЯ не дармувіта 0; не у. дармуві-; 
-йся/-ьій /широко/вжйваний /за-, спо-/, засто- 
сбву-, використбву-, зужгі-, пк ужиткбвий, фР 
звичайний. 

УПРАВА (на злодія) з. рішенець. 
УІІРАВЛЕНИЕ ок врядувіння, адміністру-, фР 
оруда [йод -ием під -ою]; глівное у. головні у- 
пріва; администратівное у. (дія) урядувіння; 
местное у. місціве врядувіння; брганьї госу- 
дарственного -ия органи /державного/ уряду¬ 
віння /держави/. 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ ок керувіння [плбскость 
-ти а8 площині к.]. 

УПРАВЛЯТЬ керувати, урядуві-, адмініструві-, 
(чим) орудува-; у. свойми чувствами панува- 
над собою; 
—й що /м" хто/ керує 0, поклщсаний /з-й, зви¬ 
клий/ ♦, зайнятий урядуванням, керівник, упра¬ 
витель, адміністрітор, провідник, лідер, (чов¬ 
ном) керманич, стерновій, гР керівній, провід-, 
адміністратйв-, кермовій, урядущий, рк керуві- 
льний + %;-ее устрбйство керуй-прилад; 
УПРАВЛЯТЬСЯ (з чим) давіте ріду чому, да- 
ві- собі ріду з чим, не відставі-, не піс- зідніх; 
-йся/-ьій керований, адміністрб-, оруду-, о. під 
орудою /керувінням/, ск -прівний [-ьій нарі¬ 
дом народопрівний]; -я гід- діти /собі/ ріду; 
УПРАВИТЬСЯ (з працею) обробітеся 0, (хут¬ 
ко) г. звину-, (з чим) довЄсті до діла що, ді- рі¬ 
ду чому; у. с чем ді- собі ріду з чим; у. с ді¬ 
лом ді- ріду спріві /ділу/; 
-вший/ся/ 0. 

УПРАЖНЕНИЯ ок екзерцйзи, (армійські) вип¬ 
равки; вбльньїе у. г. руханка. 

УПРАЖНЙТЬСЯ вправл/ятися; 
-йся що /м" хто/ -яється, зійнятий впрівами, 
зм-й /охочий/ ♦, (гімнаст) г. руханкбвець; -я в 
остроумии охбчий сіпати дбтепи; 
ПОУПРАЖНЯТЬСЯ о" поспортувіти 0. 

УПРАЗДНЕНИЕ ок ліквідація. 
УПРАЗДНЯТЬ ок касувіти, ліквідуві-, з. знбси-, 

(закони) г. уневіжнюва-, відкликі-; 
—й що /м“ хто/ касує 0, схильний ♦, зм-й /пок- 
лйка-/ с*, ліквідітор, ± ликвидирующий; -й 
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закон О скасовуючи закон; 
-йся/-ьш касований, скасбву-, ліквідб-, уневажню-; 
УПРАЗДНИТЬ: -вший Й; 
УПРАЗДНЕННЬІЙ (^ліквідований 0. 

У ПРИШИВАТЬ (слізно) просити, просгіти-бла- 
га-, ф. кланда-, клянчи-. (їсти) припрбшува-; 
--Й що /м" хто/ прбсить-блага 0, звйюшй ♦-б., 
слізний прохач, пк благальний, о. із слізним 
проханням; 
-ьій (слізно) проханий, припрбшува-; 
УПРАШИВАТЬСЯ проситися 0; 
-йся = просящийся. 

УПРЕВАТЬ упрівати, умліва-; 
—й що їм" хто/ упріва 0, упріваний, покинутий 
♦, облгіваний пбтом, пк пітнявий, © упріваючи; 
УПРЕТЬ (- шкіру) взятися пбтом; 0; 
-вший упрілий, употі- /за-, с-/, спітні-, умлі-, 0. 

УПРЕДИТЕЛЬНЬІЙ ок попереджувальний, пре- 
вентгів-, (постріл) застережливий, рк вгіперед- 
ній [-ое врбмя в. час], ± предостерегающий. 

УПРЕЖДАТЬ попередаййти, запобіга- чому; 
--й що /м“ хто/ ~а 0, звиклий ♦, з-й попербди-, 
пк -увальний /ви-/, ~аль- /ви-/, /захід/ превен- 
тйв-, запобіж-, профіпактйч-, рк запобігйвчий, 
к" упередливий, (уважний до вищих) запобіг-. 
-йся/-ьій попереджуваний /ви-/, запобіга-; 
УІІРЕДЙТЬ запобігти 0. 

УПРЕК о" догана; без -ка без догани. 
УПРЕКАТЬ дорікати, вража- докорами, вичгіту- 
ва- /чита- мораль/ кому, (гостро) випіка- /виби- 
ва-/ очі; у. кого за что доріка- кому чим; у. са¬ 
мого себя карта- самбго себе; 
—й що /м" хто/ докоря 0, звйюшй ♦, з-й зробгі- 
дбкір, п" докірливий, осудли-, несхвальний; 
-йся/-ьій картаний, вичитува-, уражу- докорами. 

УПРОЧИВАТЬ зміцн/ювати, усталюва, кріпи-; 
—й що /м“ хто/ ~ює 0, звйюшй ♦, покпгіка- зміц- 
нгі-, ~ювач, п" іфіпчий, покріпущий /за-/ + %; 
-йся/-мй зміцнюваний, усталю-, укріплю- /за-/, 
устанбвлю-. 
УПРОЧНЯТЬ: -й(ся) = упрочивающий/ся). 
УПРОЩАТЬ спрбщувати, у. доступ удоступню-; 

—й що /м“ хто/ спрощує, ЗВЙЮШЙ ♦, 3-Й /зм-й, 
поклщса-/ спростй-, пк спрбщувальний + %; 
узвичайнюватися; 
-йся/-ьій спрощуваний, узвичайню-; 
УПРОЩЕННЬІЙ ок спростйчений +. 

УПРОЩЕНИЕ: у. дбступа удоступнення. 
УІІРУГИЙ ок пругкйй, тужавий, пр^жнявий. 
УПРЯЖ фР шбри. 
УПРЯЖКА ок запряга. 
УПРЯМЕЦ ок уббїще, упбртий пентюх /пень/. 
УПРЯМИТЬСЯ упир/йтися, норовй-, комизй-, 
ставати дйбки /гбп-/, ('твердо) стоя- на своєму; 
-йся що їм" хто/ -ається 0, звйюшй ♦, упертюх, 
комизй, пк упертий, затя-, норовгіс-, запеклий. 

норовлйвий, комйзли-, г. пенькувйтий, (стій¬ 
кий) кам’янйй; 
ЗА»»» зноровйтися, впер- рбгом 0; 
-вшийся упертк5х, пк упертий, затя-, /кінь/ зно- 
рбвлений, норовйстий, 0. 

УПРЯМЬІЙ ок твердокйм’янйй; у., как баран у- 
пертий, як залізний стовп. 

УПУСКАТЬ (з рук) (ви)пускйти; у. из вида /йз 
виду/ забувй- про, не брй- до увйги, недобачй-; 
—й що /м“ хто/ пропускйО, звїпслий ♦, з-й прогй- 
ви-, роззява, ґйва, розтелепа; -й золотбе время 
© марнуючи золотгій час; -й из вида © забу- 
вйючи про; -й из рук звйюшй ♦ з рук; -й слі¬ 
пай з-й проґйви- шанс /нагбду/; 
УПУСТИТЬ проморгати 0, дй- мйху, погубй-, 
попустгі- [не п. свого]; у. из вида г. перебчи-; у. 
лакомьій кусбк вгіпусти- рйка з рбта; у. случ- 
ай проґйви- нагбду /шанс/; иичегб не -ит ні з 
чим не розминеться; 
УПУЩЕННЬШ промбрганий, пропуще- /вгі-/, 
недобйче-, забутий, не взя- до увйги. 

УПУЩЕНИЕ ок прбмах, г. недотягнення, пере- 
бче-, ф? гріх [не большбе у. не велйкий г.]. 

УПЬЇРЬ ж' упгіриця. 
УРАВНИВАТЬ рівняти, о. стргіг- під одгін гребі¬ 
нець, підводи- під одгін шнур; 
—й 1. що /м“ хто/ рівня , звйюшй », з-й /поклгі¬ 
ка-/ з», зрівнювач, рівняльник, пк рівняльний, 
зрівнювань- + %, 2. вьіравнивающий; 
-йся/-ьій 1. рівняний, зрівнюва- /по-/, 2. вьіра- 
вниваемьій. 

УРАВНЙЛОВКА ок рівняйлівка, к" егалітаргізм. 
УРАВШІТЕЛЬНЬІЙ о" вирівнювальний, вирів- 
няль-, (податок) рів-. 

УРАВНОВЕШИВАТЬ рівновйж/ити, балянсувй-; 
—й що /м" хто/ ~ить 0, з-й /зм-й/ з», звйюшй ♦, 
п" т. рівновйжний + %, для зрівновйження; 
УРАВНОВЕШИВАТЬСЯ к. рівновйжитися; 
-йся/-ьій зрівновйжуваний /у-/, балянсб-. 

УРАГАН ок борвій, гураґйн, п° гуляйвітер. 
УРАГАННЬІЙ о" хуртовгінний, (вітер) п° сер- 
дгітий, (вогонь) шквальний. 

УРА-ПАТРИОТЙЧЕСКИЙ: -ая патетика ? 
кваснй патбтика, (квасна) бомбйстика. 

УРЕЗКА, УРЕЗЬІВАНИЕ пк вкорочення. 
УРЕЗЬІВАТЬ втинйти, різа-, (штати) скорбчу- 
ва-, (платню) зменшу-, зрізу-, (довге) вкорбчу-; 
—Й/-ЗЙЮЩИЙ що /м“ хто/ ріже 0, ЗВЙЮШЙ ♦, 3-Й 

втя-, втинйч, пк = %, © втинйючи; -й зарплату 
втинйч платні; -й штати зг-й скорбти- штати; 
-йся/-ьій різаний, врізув- /від-, з-/, вкорбчув- 
/с-/, тятий, обтгінаний, жґ обтгінатий; 
УРЙЗАТЬ (права) ок вкоротити; 0. 

УРОВЕНЬ (прилад) ватерпас, г. рівнгіло, (розво- 
ю) щаббль, су плйнка [у. качєства п. якости]; 
встреча иа вьісшем -виє вершинна зустріч. 



УРОД 

УРОД ок покруч; в семье не без урода нема роду 
без вйроду. 

УРОДЕЦ ок шйбздик. 
УРОДИНА ок чуперйдло, (- жінку) шерепа. 
УРОДЛИВИЙ калікуватий, шибздикува-, гид¬ 
кий, брид-, гидезний, (стиль) деформбва-, вгік- 
ривле-, гротеск-. 

УРОДОВАТЬ каліч/ити, нівечи-, о. лама- кості; 
—й що /лі" хто/ ~ить 0, готовий /з-й/ сі, звиклий 
♦, костолбм, пк костолбмний + %; 
ИЗУРОДОВАТЬ переламати кбсті /кісткй/ 0; 
-вший Й. 
УРОДОВАТЬСЯ (на праці) мордуватися; 
-йея/-мй калічений, нівече-, спотвбрюва-; -я 
(на праці) = ишачащий. 

УРОЖАЙНОСТЕ (землі) родючість. 
УРОЖЕНЕЦ ок рбдом з [у. Києва р. з Кгієва]. 
УРОК (у школі) ок лекція, годйна, (історії Іне в 
школі!) повчальна лекція, научка, фР пам’ятка 
[-ки прбшлого -кгі з минулого]. 

УРОН о" втрати, збитки. 
УРОЧИЩЕ 1. прирбдня межа (річка, гори, ліс), 

2. ділянка з особливою рослинністю. 
УРОЧНИЙ фР роббчий [в -ое время в р. час]. 
УРЧАТЬ гурчати, буркоті-, гарна-; 

—й що ~гіть 0, спбвнений ~ання, звиклий ♦, бур¬ 
котун, гаркун, пк буркотливий, о. з гурчанням. 

УРИВАТЬ: —й минутку з-й урвати хвилинку; 
-йся/-ьій урйваний. 

УРЬІВКАМИ ок нападами, п’яте через десяте, 
прйхапки, г. доривбчно. 

УС: и в ус не дует та й ні гадки собі, і байдуже с. 
УСАДКА (металу) стягнення. 
УСАДОЧНИЙ (коефіцієнт) т. від стягнення. 
УСАДЬБА гРн обійстя [лі" обійстя]. 
УСАЖИВАТЬ саджати, розсаджува-; 

—й що /м" хто/ ~а 0, звиклий ♦, з-й /зм-й, р-й/ 
посаді-, садгільник, саджаль-, пк= %; 
УСАДЙТЬ: -вший 0; 
УСАЖИВАТЬСЯ сідати, т. зсідатися; 
-йся/-ьій що сіда /т. зсідається/ 0, саджаний, 
засаджува- /об-/; 
УСЙСТЬСЯ всадовитись 0, (гордо) розсіс-; 
-вшийся 0; гбрдо -я © розсівшися. 

УС АЧ гРн крутгіус. 
УСВАИВАТЬ засвб/ювати, привласню-; 
—й що /лі" хто/ ~ює 0, зайнятий ~єнням, схильний 

♦, з-й ~ї-, ~ювач, пк = %; -й роль з-й -ї- роль; 
УСВОИТЬ фР затямити [-йте себб хорошбнь- 
ко -мте собі дббре]; у. обьїкновбние /привьі- 
чку/ взя- звичку /мбду/; 
♦♦♦СЯ йти до голові! [не -ется не йде до г.]; 0; 
-ЙСЯ/-БІЙ засвоюваний, опанбву-, привласню-; 
УСВОИТЬ/СЯ/: -вший/ся/ Й; -я 1. засвоєний, 
2. призвичає-, огбвта-, звиклий, фР обжитий; 
У СВОЕННЬШ затямлений 0. 
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г УСВОЕНИЕ о" затямлення; у. циничного пове¬ 
дений оцинічне-. 

УСЕИВАТЬ обсип/йти, (рожами) встеля- 
—й що /лі" хто/ ~а 0, звйюшй ♦, з-й /поклгіка-/ об- 
сгіпа-, обсйплювач, устблю-, засію-, пк = %; 
-йся/-ьій обсипаний, уіфйв-, цятко-, засі-; 
УСЕЯНННЙ обсипаний, (квітами) встеле-; у. 
звездами узбре- /вй-/. 

УСЕКАТЬ тяти, обтина-, (довжину) скорбчува-; 
—й що /м" хто/ втина 0, звиклий /© с-и/ ♦, зг-й 
втя-, пк = %; 
-йся/-ьій тятий, обгйнаний, зрізув-, скорбчув-; 
УСЕЧЕННЬЕЙ втятий [-ая пирамида -та п.]. 

УСЕРДНЬІЙ о"упадливий + пк—> -Й |. 
УСЕРДСТВОВАТЬ (аж) розсід/атися /розпада-/, 
розпина-, розрива-, лізти зі шкури, (у праці) вга- 
ня- кбло роботи; у. в чем приладі- до чого; 
—й що їм" хто/ -ається 0, з-й лізти зі шкури, зг-й 
♦, пк старанний, ретельн-, рев-, запопадливий 
/у-/, дбай-, жґ загїр-, Р переплигнйгбпченко; 
ПЕРЕііі = ПЕРЕСТАРАТЬСЯ. 

УСЙДЧИВОСТЬ ж. залізнозадство. 
УСІІДЧИВЬІЙ ж.Із" залізнозадий. 
УСИК т. г. верблик. 
УСИЛЕНИЕ: у. режйма ф. закручування гайок. 
У СИЛ ЕННО /-ННЬІЙ/ о" напружено /-ний/. 
УСИЛИВАТЬ підсйл/ювати /по-/, (темп) прис¬ 
корю-; у. режйм, закручу- гайкй; 
—й що їм" хто/ ~ює 0, для -ення, зайнятий -ям, 
звйюшй ♦, з-й підсйли-, ~ювач /по-/, пк= %, ©; 
УСЙЛИТЬ: у. требования о. підібрати віжкй, 
підкрутй- гайку; 0; 
♦♦♦СЯ (тиск) більшати, (звук) могутні-; 0; 
-йся/-ьій підсйлюваний /по-/, збільшу-, зміц¬ 
ню-; -я що дужчає, з-й посгілитися, щораз міц¬ 
ніший /сильні-, дужчий/, о" щодУжчий; 
УСЙЛИТЬ/СЯД -вший/ся; 0; -я посйлений, 
зміцнілий, (звук) змогутні-, пк дужчий, біль¬ 
ший, міцні-, сильні-. 

У СИЛ НЕ фР захід [без малейшего -ия /не при- 
лага'я -ий/ без жбдного -оду, к. без клопоту]; с 
большйм -ием у превелику силу; 
УСЙЛИЯ фР забіги, г. змагання; без осббьіх 
-ий (писати) на коліні; зто стбило больших 
-ий це забрало багато сил; с большйми -ями 
натужно, в поті чолі. 

УСКОЛЬЗАТЬ вислизати, (з-під ніг) тіка-; пбч- 
ва -ает из-под йог земля тікає з-під ніг; 
—й що /лі" хто/ ~а +, схйльний ♦, з-й ~ну-, пк 
~Ущий, порськгій, зникбмий, -й ііз дому звиклий 
зникй- з дому; -й от виймання непомітний, ледь 
поміт-; -й от ответа = уклоняющийся от о.; 
УСКОЛЬЗНУТЬ: не у. от чего о" не проско¬ 
чити повз що; 
-вший вйслизлий, 0. 

УСКОРЯТЬ прискорювати, приспішу- [у. шаги 
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п. крок], (події) квапи-, підганя-, (хід) форсува-; 
~й що /м“ хто/ ~ює 0, схгіль- ♦, з-й прискори-, 
прискорювач, пришгівдшу-, для прискорення, 
пкрк прискорливий + %, © прискорюючи; 
У СКОРИТЬ принЯглити 0, (дію) урухОми-; у. 
шаг надцй- ходи; 
-вший/ся/ 0; -я прискорений 0 —► -ьш; 
-гімьій легко прискорюваний /всі -бій/ з-й при¬ 
скоритися, ок прискоренний; 
♦♦♦СЯ швгідшати, о. набира- Обертів 0; 
-йся/-ьій прискорюваний, пришвйдшу-, прис- 
пішу-; -я щораз швидший; 
УСКОРЕННЬТЙ (крок) ок приспішений; -ьш 
шЯгом гі° підбігцем. 

УСЛАДА, УСЛАЖДЙНИЕ ок осолОда. 
УСЛАЖДАТЬ уприємн/ювати, осолОджу-, соло- 
дй- душу, тіши- серце /душу/; 
—й що /м" хто/ ~ює 0, схильний ♦, з-й уприєм¬ 
ни-, потішувач, осолоджу-, уприємню-, пк осо- 
лОдпивий, (медо/солодкий, рК 'ПОТІШЗІЩИЙ п. у- 
тішний, т. солодйль- + %, для осолОдження; -й 
взор приємний для Ока; 
-йся/-ьій потішуваний, осолОджу-, уприЯмню-. 

УСЛЙЖИВАТЬ; УСЛЕДЙТЬ допильнувати, 
догледі- [у. за всем д. всього]; за ним не -йшь 
йогО важко догледіти +; 
-вший Й; не -нй © не догледівши 0. 

УСЛОВИЕ: предварйтельное у. передумова; с 
-ем під умОвою; при -ии за умОви, під умОвою; 
УСЛОВИЯ ок угОда, <ф обставини; по -ям ра- 
ботьі 1. умОвами праці, 2. через умОви праці. 

УСЛОВЛИВАТЬСЯ умовлятися, домовля- про 
умОви, зв’язува- умОвами; 
-йся що їм" хто/ умовляється 0, умОвлюваний 
/до-/, зв’язу- умОвами, учасник угОди, © с-и ♦ 0. 

УСЛОЖНЯТЬ усклЯднювати; 
—й що /мн хто/ ускладнює, звиклий /схйльний, 
© с-/ ♦, з-й ускладни-, пк = %; 
-йся/-ьій ускладнюваний, щораз складніший. 

У СЛУГ А (послуга) з. прислуга [к твойм /Ва¬ 
шим/ -ам тобі /Вам/ на прислугу]. 

У СЛУЖИВ АТЬ прислуговувати; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, охОчий ♦, р-й прислу- 
жгітися, пк послужливий /при-/, люб’язний; 
УСЛУЖЙТЬ кому вйстаратись перед ким-, 0. 

УСЛУЖЛИВЬІЙ: у. дурак опЯснее врага пьо 
краще з розумним загубити, як з дурнем знайтй. 

УСЛЬІШАНЬЕ: в у. в чутку кому. 
У СМАТРИВ АТБ добачати, бЯчи-; 

—й що /ти" хто/ добачЯ, схйльний ♦, з-й добачи-; 
УСМАТРИВАТЬСЯ: не -ается не вйдно, нема; 
-ЙСЯ/-МЙ бачений, добачуваний. 

УСМЕХАТЬСЯ усміхатися; & роз^; 
-йся що /м" хто/ усміхається кому/до кого, о- 
хОчий ♦, зм-й усміхну-, усміхнений, усміхну- 
тий, пк усміппсува-, усмішливий, ок усміхастий. 

о. з (зі щгірим/ усміхом; & добревсміхнений. 
УСМИРЙТЬ (кого) приструнювати, облЯму- кргі- 
ла /прикручу- хвоста/ кому, (біль) гамувати; 
—й що /м“ хто/ прибОркує 0, звгіюшй п., з-й при- 
бОрка-, приборкувач, укОську-, угОвту-, утихо- 
мйрю-, упокОрю-, каратель, и = %, ©; 
-йся/-ьій бОрканий, кара-, гамОва-, приббрку-, 
утихомгірю-, упокОрю-, приструню-, угОвту-. 

У СМОТРЕНИЕ фР розгляд; на Ваше у. на Ваш 
суд; по своєму /сОбственно-/ -ию на свій /влас¬ 
ний/ рОзсуд, як собі захОчу, як сам знЯю, д. 
якхотя, (робити) на влЯсну руку; действуй/те/ 
по своєму -ию робй /-іть/ як знЯєш /-єте/. 

УСНУТЬ > УСЬШАТЬ2. 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ок досконалення. 
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ удосконЯл/ювати, 
робй- досконЯлішим, досконЯли-, (знання) під- 
вгіщува-, (душу) вито'нчува-; 
—й що /мн хто/ ~ює 0, звгіюшй ♦, з-й удоско¬ 
налив ~ювач, для ~ення, зЯйнятий -ям, пк = %; 
♦♦♦СЯ ок борОтися із собою, перерОстЯти само¬ 
го себе; 
-йся/-ьій досконЯлений, удосконЯлюва-, щорЯз 
досконаліший; 
-вший/ся/.0; -я удосконЯлений. 

УСОМНЙТЬСЯ > СОМНЕВАТЬСЯ. 
УСПЕВАЕМОСТЬ (учнів) ок успіхи. 
УСПЕВАТЬ устиг/Яти, (в науках) не відставЯ-; 

—й що /мн хто/ ~Я 0, охОчий ♦, зм-й встгігну-, 
твердий в успіхах, наділений успіхом, пк здіб¬ 
ний, Успіш-, беручкий, похіпливий, похоплгі-, 
удатли-,р* устйгли-, о. з ('добрими/ Успіхами; -й 
в науке беручкгій до наук; -й во всйм мЯючи 
Успіхи скрізь; вездЯ -й що всшгЯ скрізь; 
УСІЕЙТЬ похопйтися 0; охнуть не у. /не у. ог¬ 
лянуться/ не з/о/гледі-; не у. опомни- /и глйз- 
ом мигнуть/ незчу-, нестями-, і Оком не мор¬ 
гнути; не -Ял сказать ще не сказЯв; 
-вший х“ устиглий, 0. 

УСПІХ <ф удЯча, досягнення, (на публіці) фу- 
рОр, (у турнірі) перемОга, вйграш; без -ха лО- 
бом об стінку, е" де там [просйл: б. -ха! Про¬ 
стів: де т.!]; -ха я удЯчи (Вам) з росй й з водй 
(Вам/; каковьі чьи -хи? е. як ведеться кому? 

УСПЕШНЬІЙ прн Успіпший, <ф безпереппсОд-, 
безнЯпасний, © без пригОд. 

успокАивать заспок/Оювати, утихомйрю-; 
—й що /мн хто/ ~0ює 0, звгіюшй ♦, з-й заспокОЇ-, 
заспокоювач, розраджу-, пк заспокійливий, ми¬ 
ротворчий, гамівнгій, гамувань-, цілкіщий, /гол¬ 
ос/ потішливий, розрад-, утихомгір-, спокійний 
+ %; -й боль (лік) протибольовгій; -й нЯрвьі м° 
седатгівний; -ее срЯдство кС транквілізЯтор; 
♦♦♦СЯ стишуватися 0; не у. (- бучу) колотгі-; 
(не/ у. на достигнуто” (не/ спочивЯти на лЯврах; 
-йся/-ьій заспокоюваний, утгішу- /с-/, утихомгі- 
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рю-, гамо-, приббрку-, розраджу-, потішу-; не -я 
колотлгівий; (не) -я на достгігнутом (не) звик¬ 
лий спочивати на лаврах; 
УСПОКОИТЬСЯ о. зайти в свої береги 0, від- 
почй- серцем, (- біль) замлі-; 
-вший/ся) 0; -я заспокоєний, стйше-, (- бурю) 
ущухлий, затгіх-, (- біль) замлі-; -я на достгіг- 
нутом спочй- на лгіврах. 

УСПОКОЙТЕЛЬНЬІЙ (вплив) цілющий, (засіб) 
м° седативний + гС—> успокаивающий. 

УСРЕДНЕНИЕ пересічне обчйслення, п° уодно- 
стайнення, зоднакові-, стриг під одну гребінку. 

УСРЕДНЯТЬ ок брати /обчгіслюва-/ пербсічно, 
4? узагальню-; 
—й що їм" хто/ бере п. 0, звиклий ♦, зм-й взя- п., 
пк пересічний, середній, рк пересічномірний, к" 
усереднювали- + %, © взявшись усередни-; 
-мй обчислюваний /взятий/ пересічно, узагаль¬ 
ню-, к" усередню-; 
У СРЕДНЕННЬІЙ взятий /обчйслений/ пере¬ 
січно, пк пересічний, середній. 

УСТА: из уст кого від кого; из уст в уетгі з уст 
до уст; из нарбдньїхуст ок з живих уст. 

УСТАВ: полевбй у. е“ полівка. 
УСТАВАТЬ стомлюватися, натруджува-; не -ает 
делать знай робить; 
—й що Імн хто/ -ється 0, стомлюваний, зморю-, 
натруджу-, охбплю- /пойманий/ втомою, схгіль- 
♦; не -й безутбмний, невтбм-; не -й повторять 
що, знай, повтбрюе, р-й товкти те саме; 
УСТАТЬ заморитися 0, (від кого) втоми- ким, 
с. рук і ніг не чути; у. до изнеможбния вгівал- 
и- язйк з утоми; у. от уединения п° вйсамітні-; 
-вший стомлений /в-, по-, на-/, змбре- /на-/, 
присталий, б; -й от дорбги здорбжений; -й от 
уединбнияи0 вгісамітнілий; 
ПРИУСТАТЬ: -вший притбмлений, б. 

УСТАВЛЯТЬСЯ; УСТАВИТЬСЯ видивитися, 
вгірячи- /вйтріюи-/ на кого, прикипіти очгіма 
до; у. глазами прилгіпну- /ндк прилила-/ очйма; 
-вшийся прикипілий /прилгіп-, втеплений/ очгі¬ 
ма, б. 

УСТАВЛЯТЬ (чим) ще ставити /становгі-/ що; 
--й що Ім“ хто/ заставля 0, схгільний /© с-и/ за¬ 
ставляти, з-й застави-, заставляй, п" = %; 
-йся/-ьій ставлений, станбвле-, заста/нб^влюва-. 

УСТАВНОЙ (- зобов ’язання) установчий. 
УСТАИВАТЬ; УСТОЯТЬ г. встбятись; не у. 
против чего не вгітримати наступу /тгіску/; 
-вший вгістоялий, б; не -й против не вгітрима- 
впш тгіску; 
УСТОЙТЬСЯ ок вйстояти; 
-вшийся відстояний /вгі-, в-/, пк вгістоялий, 

_ (лад) устале-, твердий, сталий, б. 
У СТАЛЬ втома; без -ли оК безустанно. 
УСТАНХВЛИВАТЬ встановлювати, станові!-, 

(факти) виявля-, з’ясбвува-, г. устійнюва-, (опі¬ 
ку) уряджа-, (ціну) визнана-, (закон фізики) від- 
крива-, (зв'язок) 1. знахбди-, 2. нав’язува-, на¬ 
лагоджу-, (стосунки) започаткбву-, погбджува- 
тися мйти, (лад) запроваджува-, (порядок) навб- 
ди-, (антену) споруджува-; у. бчередь стежи- 
за чим, догляд і- чого; у. связь с кем о. переки¬ 
ді- місток до кого; 
—й що /м" хто/ ~ює 0, звиклий ♦, з-й установі!-, 
зайнятий становленням, з’ясбвувач, устійню-, 
відкривач, запроваджу-, споруджу-, інсталятор, 
установник, заснбв-, фундатор, п" устанбвчий, 
інсталяційний + %; -й величину © визначаючи 
величину; -й взаимосвязь з-й знайти взаємоз- 
в’язбк; -й торгбвьіе отношения р-й ма- торго¬ 
вельні стосунки; -й опіку © уряджаючи опіку; 
-й бчередь доглядач черги; -й причини з-й вгі- 
яви- причгіни; -й размерьі з-й вгізначити розмі¬ 
ри; -й связь 1. відкривач зв’язку, 2. © нав’язу¬ 
ючи контакт; -й телефон устанбвник /зайнятий 
встанбвленням/ телефбну; 
УСТАНОВИТЬ г. устійнйга, (терміни) розпи¬ 
сі-; трудно у. фр важко сказі-; у. дружеские о- 
тношения пб ста- на близьку ногу; у. контікт 
сконтактуватися; у. очередность налагодити 
хід черггі; у. с несомненностью встановгі- без 
кргіхти сумніву; 
УСТАШІІВЛИВА'ГЬСЯ (- моди) вироблятися; 0; 
-йся/-ьій стгі/нб^влений, встанбвлюва-, устійн- 
ю-, ургіджу-, заснбву-, визначу-, виявлю-, відк- 
ргі-, відтоку-, започататкбву-, вирбблю-, нав’я- 
зу-, споруджу-, запроваджу-, налагоджу-; 
УСТАНОВИТЬСЯ устабілізуватися 0, о. зай- 
тгі в норму; -гілся такбй обьічай так повелося; 
-вший/ся/ б; -я усталений, устабілізбва-, (по¬ 
рядок) узвичає-, заведе-, пк стіпий, незмінний, 
немінлгівий, тривкгій, стійкгій; 
УСТАНОВЛЕННЬІЙ (для чого) призначений 
на що, (лад) узвичає-, заведе-, (факт) доведе- 0 
—> -мй. 

УСТАНОВКА ще агрегат, устаткбвання, пргіст- 
рій, механізм, (дія) д. інсталяція, (на що) лінія, 
курс, (настанова) наставлення, (вказівка) пргі- 
пис; силовая у. силбвня; 
УСТАНОВКИ (життєві) настанбва. 

УСТАНОВЛЕНИЕ о" станбвлення, узвичає- (фа¬ 
ктів) г. ^стійне-, (якости) визнане-. 

У СТАН О В ОЧНЬІЙ о" агрегатний, (- правила 
монтажу) монтіж-, для встановлення, рк уста¬ 
нбвчий, к" устанбвний, (- вказівку) настанбв- 
чий; -ьіе данньїе параметри, т. установчі дані, 
ка анкетні дані. 

УСТАРЕВАТЬ застарівати, віджива-, виходи- з 
моди, става- застарілим, давні-, не практикува¬ 
тися; 
—й що ~а 0, віджгіваний, напівзастарілий, біль- 
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ше не модний /не практикбва-/, щораз менше 
вжива- /практико-/, © с-и ♦; 
УСТАРЕТЬ: -вший застарілий /пере-/, віджи-, 
немодний, 0. 

УСТИЛАТЬ вистел/яти; путь чей (не) бьіл уст- 
лан рбзами шлях чий (не) стелився квітами; 
—й що /м" хто/ ~Я 0, звиклий ♦, з-й вистели-, пк 
ти. = %; -й цветами звиклий ♦ квітами; 
♦♦♦СЯ: у. рбзами стелйтися квітами /рожа-/; - 
йся/-ьій стблений, виспіла-, вистелюв-, укрйв-. 

УСТЙЛКА (дія) ок стелення, рк стблянка. 
УСТНО ок словами, на словах; 
УСТНЬІЙ ок словесний. 

УСТОИЧИВЬІЙ о* стабільний, (погляд) твердий. 
УСТРАИВАТЬ влаїнтбв/увати, організбву-, уря- 
джа-, задовольнЯ- кого, (життя) налагоджува-, 
(на ніч) приміща-, фР стрбї-, лаштува-, підхбди- 
[Вас зто -ает? Вам це підхбдить?]; у. базбр зчи- 
нЯ- галас /шарварок/; у. головомбйку наганя- 
хблоду кому; у. засаду ітгі на засідки; у. свой де- 
лЯ дава- собі раду; вполне -ает кого якраз кому; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, звиклий ♦, з-й влаштува-, 
для влаштування, зайнятий -ям, організатор, у- 
порядник, пк організаційний + %; -й кого яіфаз 
для кого; -й виставку організатор виставки; -й 
на раббту з-й влаштува- на працю; -й свой де- 
лй з-й да- собі раду; вполне -й цілком добрий; 
УСТРОИТЬ (що) спорядити, (де) примісти-, 
/влаштувати/ Є упорядй-, /кого! притули-; у. 
бенефйс кому п. догха- кого; у. свой делЯ да- 
собі рЯду; у. скандал збити бучу /колотне-/; 
УСТРАИВА'ГЬСЯ лаштуватися [как легко 
всб -ется як легко все -сться], ок закорінюва-, (у 
кріслі) вигніжджува-; 0; 
-йся/-ьій лаштований, влаштбву-, впорядкбву-, 
налагоджу-, організбву-, уряджу- /опо-/, облад- 
ну-, ствбрю-, приміщу-, роблений, чгіне-; 
УСТРСШТЬСЯ притулитися 0, (де) примістй-, 
(надовго) нагріти місце, д. отаковитися, (в жи¬ 
тті) ок утрусгі- в життя; благополучно у. (зай¬ 
ти в норму) вгігаразди-, (в теплім місці) вкубли-; 
-вший/ся/ 0; -я влаштований, впорЯдже-, при- 
міще- + пф —* -ьій; отлйчно -я ф. кум королю, 
сват міністру. 

УСТРАНЕНИЕ ок ліквідація. 
УСТРАНЯТЬ усувати кого/що, /по/збуватися 
чого, (хиби) ліквідувати, (тертя) переббрюва-, 
(проблему) зніма-, (перепони) дола-; 
-я'ющий що /мн. хто/ усува +, радий -ти, поклгі- 
каний усуну-, для ліквідації, зайнятий -ією; -й 
от дблжности що звільня з по-сади; -й причи- 
ньі радий усувати причйни; -й разногласия ра¬ 
дий усунути незгоди; 
УСТРАШІТЬ (кого) вйвести з гри, здихатися, 
спека-; у. отчужденность розтопйти лід сердець; 
-ймьій лбгко усува- /переббрюва- + пф —► -бій/. 

пк переборний, усувнйй; 
♦♦♦СЯ: у. от дел о. залягати на дно; 0; 
-йся/-ьій дбланий, усува-, звільню-, переббрю-; 
УСТРАШІТЬСЯ о. зійтй з дистанції; 0; 
-вший/ся/ 0. 

УСТРАШАТЬ страхати, застрашува-; 
—й що /м“ хто/ ~а 0, охбчий ♦, з-й на^, пк за¬ 
страшливий, (як осторога) /о-/, /вигляд/ жахлй-, 
страхітлй-, страшнгій для [-й новичка' с. для 
новачка], о. на пострах кому; 
-йся/-ьій ляканий, настрашув-, заляку-. 

У СТРАШЕННЕ фР пбстрах. 
УСТРЕМЛЕНИЕ фР ціль, мета, приціл. 
УСТРЕМЛЕШЮСТЬ о* націленість. 
УСТРЕМЛЯТЬ спрямбв/увати, рушй- (як вітер/, 

(очі +) порив- [на чужий коровай очей не -вЯй!], 
(вгору /гілля/) тягти, /ракети/ залуска-, (стріли) 
націлюва-, посила-, сипа- дощем, (води) мча-, 
(полки) гна-, з" пер-; у. к чему (думки) наверта¬ 
ло чого; у. к небесам (думи) вести до неба; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, з-й спрямувати, п" рвуч¬ 
кий; -й взгляд © уп’явши очі; -й внимЯние © 
зосередивши увагу; -й полки © кинувши /з" 
попер-/ полжгі; 
У СТРЕМИТЬ: у. взор уп’ялити /уп’Яс-/ очі; у. 
взор на что вчепитися поглядом за що; 
♦♦♦СЯ шугати /стрілою/ 0, леті- кулею /вітром, 
вітрові навздогін/, (вгору) тягліся, порива-, ли¬ 
нути вгбру, /- дерева/ виганЯти/ся/, (в небо) спи¬ 
натися, (куди) рва-, (думкою) занбси-, лйнути, 
відбігати, ширя-, /- кров /до лиця!) прилива-, (- 
ворожі сили) з" пер-; ± СТРЕМИТЬСЯ; 
-йся/-ьій спрямовуваний, скербву-, націлю-, 
пори-, посиланий, націле-, зверне-, кйнутий, зо¬ 
середжуваний, втеплю-, прили-; -я поривущий, 
пк шпаркий, гінкий, нестримний, блискавгіч-, 
навбль-, стрімлгівий, стрімкгій + устремивши- 
йся; -я ввьісь небосяжний, небойдучий, в не¬ 
босяжному лбті; 
УСТРЕМЙТЬСЯ ок рушити прожбгом, шуг¬ 
ну- /поргіну-/ стрілбю 0, (думкою) полину-; у. 
вверх пуститися вгбру; 
-вшийся, спрямований, скерб-, націлений, зве¬ 
рне-, кинутий, попер- + пф —* -ий, 0. 

УСТРИЦА скбйка. 
УСТРОЕН: дивно у. миру чудно ведеться світ. 
УСТРОЙСТВО о" будбвання, ти. механізм. 
УСТЛЗ ти. Ямка; локтевбйу. ліктьовая.; 
УСТУПНУ пади. 

УСТУПАТЬ (кому) відстукати, поступатися пе¬ 
ред ким, (силі) підкорЯ-, (дешевше) віддавати, 
(місце) давЯ-, (майно) /пере-/, /з дороги) зверта-, 
(якістю) бу- гіршим ніж що; (н) сила уму -ает 
перед рбзумом (і) сила в’Яне /нйк-/; 
—й що /м" хто/ ~а 0, звйкпий ♦, зм-й відступи-, 
пк згідливий, постуляй-, схйльчи-, /з/лагідли-, 
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в" відступний, фР далеко слабший [-й кому в чем 
д. с. від кого в чому]; -й дорогу зг-й ді- дорогу; -й 
место готовий поступгітися місцем; -й пальму 
первенства зм-й відда- пальму першости; -й 
половину зг-й відступй- половину; -й три¬ 
ванням зг-й підкорйтися вимогам; не -й в чем 
кому не слабший від кого в чому; не -й затятий, 
завзя-, затйнчивий; 
УСТУПИТЬ: у. прбсьбе зглянутися на просьбу; 
-вший 0; -й за грош © віддавши за гріш; 
-йся/-ьій відступлюваний, відда- /пере-/. 

УСТУПКА ок передача [у. имущества /патента/ 
п. майні/патенту/]. 

УСТУПНИЙ © уступами [-ое расположение 
розташбвання уступами]. 

УСТУПОЧНЬШ (запис) ю. відступний. 
У СТУПЧАГЬІЙ, УСТУПЧАТООБРАЗНЬШ 
схбдистий, падгіс-, східчас-. 

УСТУПЧИВЬШ о" згідливий, злігідли-. 
УСУГУБЛЯТЬ збільш7уваги, посилю-, (на гірш- 
е) погіршу-, (провину) обтяжу-; 
--й що їм" хто/ ~ує 0, звйклий ♦, з-й /готбвий/ 
П0СЙЛИ-, пк обтяжливий; -й вину обтяжливий; 
-йся/-ьій збільшуваний, посилю-, погіршу-, 
обтяжу-, щораз гірший. 

УСЬІ (пишні) „карась у сметані”; по усім текло 
да по бороді текло. 

УСЬШОВЛЯТЬ ок брати за сина, к" адотуві-; 
--Й що /лґ хто/ адоптує 0, зг-й взяти за сйна; 
-йся/-ьій браний за сйна, адоптбва-, усиновлю-; 
УСЬІНОВЛЕННЬІЙ названий син, взятий за 
сина + пф —> -мй. 

УСЬШАЛЬНИЦА ок усипалище. 
УСИПАТЬ1 обсилати /по-/; у. поцелуями обці- 
лбвува-, вкрива- поцілунками; 
—й, що ~а 0, для посипання, зайнятий -ям, 
звйклий ♦, р-й обсгіпа-, посипальник /за-/, пк 
посилальний + %,рк обсипущий /по-, за-/; 
-йсяА-ьій обсипаний /за-, по-/, укрй-, засі-, засію-. 

УСЬШАТЬ2; УСНУТЬ: -вший /при/заснулий, 
ок приспа-, прйспаний, Й. 

УСЬШЛЙТЬ присипл/яти, заколгісувати; 
--й що ~я 0, звйклий ♦, з-й приспа-, заколйсувач, 
присипляч, пк заколйсливий, присипний, сно- 
твбр-, рк присишпбщий, /- тишу/ сонливий; 
-йся/-ьій заколисуваний, засьшающий. 

УСИХАТЬ: --Й що всиха, покйнутий усихати, 
щораз сухіший, майже всохлий. 

УТАИВАТЬ прихбв/увати, таї-, трима- в душі, 
не виказува-, не розголбшу-; 
--й що /мн хто/ ~ує 0, звйклий ♦, з-й прихова-, за¬ 
таював, прихбву-, пк потайливий, потайний+%; 
-йся/ньїй хбваний, прихбву-, затію-, пк потайній. 

УТАЙКА: все без -ки все до крйхти. 
УТАПТЬЮАТЬ топтати, трамбувати, витбпту-; 

--й що /мм хто/ тбпче 0, з-й у4, звгіюшй ♦, топч¬ 

ій, для трамбування, зайнятий -ям, пк = %; 
-ЙСЯ/-МЙ тбптаний, утбптув- /ви-, при-/, трам- 
бб-, утолбчу-, уторбву-. 

УТВЕРЖДАТЬ твердити, стверджува- /за-/, (упе¬ 
внено) заявля-, (план) схвалюва-, (пакт) ратифі- 
кува-, (демократію) клас- /закладі-/ оснбви чо¬ 
го, узакбнюва- /розвиві-, вкорінюва- /за-, роз-/; 
у. в чем упевню- [з'то -діло нас в еб йскрен- 
ности це -ило нас в її щирості]; у. в правіх 
кого на что затверджу- чиї праві на що; труд¬ 
но у. віжко сказіти; не буду у. ф. не скажу; 
—й 1. що /мИ хто/ твердить 0, схильний ♦, твер¬ 
до впевне-, і. стверджувач, пк ствердливий, 
стверджувальний, 2. що затверджує 0, з-й зат- 
верди-, затвержувач, пк ратифікаційний + %, 3. 
що встанбвлює 0, поклгіканий установі-, к" ут- 
верджувач, пк устанбвчий, основополбжний + 
%; -й в чем з-й упевни- в чому, -й в дблжно- 
сти що затверджує на посаді; -й демократию за¬ 
кладів основ демокрітії; -й достоверность з-й 
установі- вірогідність; -й пріво за кем поклй- 
ка- закріпй- право за; -й принципи з-й узакб- 
ни- засіди; -й проект зг-й затверди- проект; 
УТВЕРДИТЬ: у. кого во мнении вселгіти /у- 
рбї-, прищепи-/ кому щімку; 
УТВЕРЖДАТЬСЯ вкорінюватися /роз-, за-/ 
[у. в ч&н закорінюва- в чому], загніжджува-, уз- 
вичіюва-, здобувіти /собі/ місце, ставі- твердо 
на нбги, дістав і- визнання, о. набирі- обертів 0; 
-йся/-ьій 1. висловлюваний, 2. затвбрджу-, схві- 
лю-, ратифікб-, 3. встановлю-, устілю-, закріп¬ 
лю-, зміцню-, закоріню- /роз-, у-/, узаконю-, у- 
тверджу-, пк рк утвердливий, деділі міцніший; 
УТВЕРДІТЬСЯ заякоритися, закоренгі- /у-, 
роз-/, стіти /твердо/ на нбги 0, /- обряд) задів¬ 
шийся, /ідею/ защепй-, /лад/ д. устабілізуві-; у. 
во мнении <р. забріти собі в гблову; 
-вший/ся/ 0; -я устілений, заякор-, закорін- 0 
—> -ьш, (обряд) задівн-; -я /- тезу) засвбє-. 

УТВЕРЖДЕНИЕ (дія) закорінення /роз-/, уза- 
кбне-, /тез/ схвіле-, (думка) вйслів, полбження, 
/стисла/ теза; по -ию кого як твердить хто. 

УТЕКАТЬ фР спливйти [мнбго водьі -лб багіто 
воді -влб, жґ загулб: [було, та загулб]; 
—й = вьітекающий. 

УТЕПЛЯТЬ отепл/яти /у-/; 
—й що /м“ хто/ ~я, для утеплення, зійнятий -ям, 
нівчений ♦, з-й отепли-, отеплювач, пк = %; 
-йся/-ьій отеплюваний /у-/. 

УТЕЧКА (газу) ок утбча; у. зерна втріта зерні; 
у. информации втеча інформації; у. умбв відп- 
лгів інтелекту /розумів/. 

УТЕШАТЬ потіш/іти. утирі- /заговбрюва-/ сльб- 
зи, розганя- сум, зігріві- /віді-/ серце, умовля-, за- 
колгісува-, розважі-, звеселі- очі кому, відвбди- 
тугу від сбрця; у. себй мьіслью багаті- думкою; 
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—й що /м“ хто/ ~а 0, звиклий ♦, з-й розради-, 
розрадник, утіш- + УТЕШИТЕЛЬ, рк потішгі- 
тель, пк /серце/потішний, потішливий /у-/, за- 
колгісли-, рк розрбдли-, розрадчий; 
УТЕШИТЬ: не у. (горе) ні заїсти, ні запити; 
УТЕШАТЬСЯ радіти серцем /душею/ 0; 
-йся/-ьій розраджуваний, потішу-, заколйсу-. 

УТЕШЙНИЕ фР радість [небольшбе у. мала ра¬ 
дість /розрада/]; плохое у, невелгіка радість /роз¬ 
рада/; у. для глаз насолода для очбй. 

УТЕШИТЕЛЬ фР розрада [у. мой! -адо моя!],р* 
потішйтель. 

УТЕШИТЕЛЬНЬІЙ ок (Ьерце/потішний, потіш¬ 
ливий. 

УТИЛИЗЙРОВАТЬ утиліз/увати; 
—й що /м" хто/ ~ує, зайнятий утилізацією, звгік- 
лий /з-й/ ♦, утилізатор, пк утилізацій- + %; 
-ЙСЯ/-НЙ утилізований. 

УТИРАТЬ (сльози) втир/ати /об-/; 
—й що їм" хто/ ~а 0, звиклий ♦, з-й утер-, вти- 
рач, (річ) утиральних, пК = %; -й слезьі © вти¬ 
раючи сльози; 
-йся/-ьій утираний /об-/; 
УТЕРЕТЬ: у. нос кому © умйтися кому [я -ру 
нос кому хай хто умиється до мене]. 

УТЙРКА (дія) втйранка, (річ) витирбчка. 
УТИХАТЬ затих/йти, (- бурі) ущуха-; не у. точи¬ 
тися [не -бл бой -вся бій; не -бли спбрьі -лися 
суперечки], (- голоси) гомоніти; 
—й що ~а 0, щораз тйхший /спокійні-/, майже 
-лий; 
УТИХНУТЬ стгішитися 0; 
-йхший затихлий, стгіх-, ущух-, прингішк-, вга¬ 
мований, СТЙШЄ-, 0. 

УТИХОМЙРИВАІЬСЯ; УТИХОМИРИТЬСЯ: 
утнхомйрившнйся втихомирений. 

УТКА (під ліжком) ок урильник. 
УТЛЬІЙ ок нетривкий, ненадійний, хисткгій. 
УТОЛЩАТЬ потбвщ/увати, тбвщи-; 

—й що їм" хто/ ~ує 0, з-й потовсти-, схильний ♦, 
«"=%; 
-йся/-ьій потовщуваний; -я щоріз грібший; 
УТОЛЩАТЬСЯгрубшати 0; 
УТОЛЩЕННЬЕЙ пото'вщений, фР грібший. 

УТОЛІЦЕНИЕ (місце) грубшість. 
УТОЛЙТЬ (спрагу) гамувати, ок гаси-; 

—й що /м“ хто/ гамує 0, звиклий ♦, з-й у», пк за¬ 
спокійливий + %; -й жбжду з-й згаси- спрагу; 
-йся/-ьій гамований, заспокою-, тамо-, угамбву-; 
УТОЛЙТЬ: -вший 0. 

УТОМЙТЕЛЬНО тяжко, обтяжливо, нецікаво; 
УТОМЙТЕЛЬНЬІЙ ок трудний, замбрливий, 
3-Й втомити 0. 

УТОМЛЯТЬ стбмл/ювати /в-/, замбр- /з-/, мори-; 
—й що !мн хто/ —ЮЄ 0, 3-Й ♦, зг-й стомй-, пк сто¬ 
мливий /у-/, виснаж-, труднгій, втом-, ск замо¬ 

ри- [заморй-муштра]; 
-йся/-ьій стбмлюваний/в-/, заморю- /з-/; -я скб- 
рий на втому, р. втомливий; 
УТОМЙТЬ (голову, руки) натрудити; 0; 
УТОМИТЬСЯ ф. вивалити язик 0; у. в одинб- 
честве вйсамітніти; 
-вший/ся/ 0; -я присталий, п° втомленний; -я 
в одинбчестве вгісамітнілий; 
-ймьій легко мбрений /-БІЙ/, п° втомлен-; 
УТОМЛЕНИМИ: у. в одинбчестве /уедине- 
нии/ вгісамітнілий. 

УТОНЧАТЬ витбнч/увати, потбншу-; 
—й що /м” хто/ ~ує 0, звгіклий ♦, з-й вгітончи-, 
вигбнчувач, потбншув-, пк = %; 
-йся/-ьій витончуваний, потбншу- /с-/; -я що¬ 
раз тонший, пк збіжистий, п° захвбстуа-; 
УТОН ЧЕННЬІЙ потоншений, (кінець) тонший. 

УТОНЧЕННОСТЬ ок тонкотб. 
УТОПАТЬ потоп7йти, топгішся, іти на дно, (в зе¬ 
лені) захряса-, тону-; -бет и7е" тбне-тбне [дорб- 
га -бет в цветах тбне-тбне у квітах шлях]; 
—й 1. що ~а 0, покинутий ♦, приречений пото¬ 
ну-, тбпле-, потопельник, утбпле-, пк тонучий, 
2. (у чім Ін. зелені!) що купається, отбчений /о- 
кута-, опереза-/ чим-, -й в зелени сбред моря зе¬ 
лені; -й в крови залитий іфбв’ю; -й в рбско- 
ши звгіклий купатися в золоті; -й в слеза'х залгіт- 
ий слізьми; -й хватается за солбминку хто тб- 
не, хапбється за соломку, г. хто потопає, бргіт- 
ви ся хапає; 
УТОПИТЬ (деталь у деталь) затніздгіти; 0; у. 
в лбжке водьі ок з’їс-, не солгівши /без сбли/; 
УТОШЇТЬ/СЯ/: -вший/ся/ 0; -я утбплений, 
потопельник, утбпле-. 

УТОПЙЧЕСКИЙ ок утопійний. 
УТОПЛЕНИЕ (деталі) т. загніждження, загні- 
жджува-. 

УТОЧНЯТЬ утбчн/ювати; 
—й що їм" хто/ ~ює, звгіклий ♦, з-й уточнгі-, для 
утбчнення, зайнятий -ям, утбчнювач, пк т.= %, 
© утбчнюючи; -й дбнньїе утбчнювач даних; 
-йся/-ьій уточнюваний, п° устійню-; 
УТОЧНИТЬ п° устійнгіти 0. 

УТРАИВАТЬ п° троїти; 
—й що !мн хто/ ~їть, звгіклий ♦, з-й по*, пк по- 
трбювальний, рк потрбйчий. 

УТРАМБОВЬШАТЬ > ТРАМБУВАТИ; 
УТРАМБОВАННЬІЙ г. у[в]тбвчений. 

УТРАЧИВАТЬ втрачбти трати-; 
—й що /м“ хто/ втрача 0, звгіклий ♦, приречений 
втрати-, п" утратливий, утрбтний; 
-йся/-ьій трбчений, утрачува-; 
УТРАТИТЬ згубгіти 0; у. дар речи забу- язгіка 
в роті; у. доверие к ним зневіритися в їх; у. ин- 
терес к збайдужіти до; у. привлекбтельность 
для кого збайдужі- кому, у. расположбние від- 
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пас- ліски; у. силу то. ста- недійсним /нечін-/; 
-вший 0; -й интерес к збайдужілий до; -й сі¬ 
лу то. недійсний, нечгін-. 

УТРЕННИК г. ранішня імпреза. 
УТРЙРОВАТЬ переббрщ/увати, перетяті- стру¬ 
ну, шаржуві-, переселю-, перепбрчу-, переда- 
куті меду, г. переяскрівлю-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, звиклий ♦, з-й /р-й/ пере- 
борщй-, перебільшувач, пк = %; 
-йся/-ьій перебільшуваний, шаржб-, угрйру-, пе¬ 
реперчу-, переборщу-, пересолю-, переяскрйв-. 

УТРО: на другбе у. другого рінку; у. вечеря 
мудренее ріно голові свіжіша /мудрі-/, ріно 
буде видніше, дасть Бог світ, дасть і совіт; -ом 
и вечером ріно й вечір. 

УТРУДНЯТЬСЯ віжчати, ставі- віжчим; 
-йся що віжча 0, щоріз віжчий. 

УТРУЖДАТЬ клопотати, труді-, обтяжува-, за- 
кпопбчува-, завдаві- клопоту /г. труду/; у. себіі 
завдаві- собі т.; я не стіну Вас /чрезмйрно/ у. 
я не завдім Вам /багато/ труду /клбпоту/; 
--й що їм" хто/ завдай к. 0, звиклий ♦, з-й за*, пк 
обтяжливий, клопотлй- /-нічий/, сутужний; 
-йся/-ьій обтяжуваний, турбб-, заклопбчу-. 

УТРЯСАТЬ утруш'увати, (тертя) залігоджу-; 
—й 1. що їм" хто/ ~ує, звиклий ♦, з-й утруси-, 2. 
улаживающнй; -й вопрбс з-й владні- справу; 
-йся/-ьій 1. утрушуваний, 2. улаживаемьій; 
УТРЯСТИСЬ: -ется утруситься, п. облігоди-. 
перетре-, перемне- й мине-. 

УТУЧНЕНИЕ розгодівля. 
УТУЧНЯТЬ розгодбв/увати; 

—й що їм" хто/ ~ує 0, звиклий Ф, з-й розгодуві-, 
зійнЯтий розгодівлею, п" розгодбвчий + %; 
-йся/-ьійрозгодбвуваний /від-/, (грунт) угною-. 
УГЬЖАТЬ; УТКНІТЬСЯ: -вшийся устромле¬ 
ний [-йся носом у. носом], /Тс0 уткнутий, 0. 

УТЮЖИТЬ прасувіти, п. гамсели- +; 
—й 1. що їм" хто/ прасує 0, звіюшй /р-й/ ♦, пра¬ 
сувальник, пк прасувальний, 2. дубасящий; 
-йся 1. прасбваний, 2. лупцьбва-, лупле- +. 

УТЯЖЕЛЙТЬ ускладнювати, обтЯжу-; 
—й що їм" хто/ рббить віжчим 0, звиклий ♦, 
пригнічений обтЯжйти, пк = %; 
-ьш ускладню-, обтЯжу-, роблений віжчим; 
УТЯЖЕЛЙТЬСЯ віжчати, обтЯжувзтися 0; 
-йся 1. що важча 0, схйльний ♦, щоріз віжчий, 
погіршуваний, 2. = -ьій; 
УТЯЖЕЛЙТЬСЯ обважніти 0; 
-вшийся обважнілий, 0. 

УФ! ф? ба! 
УХАЖЕР ок кавалер. 
УХАЖЕРСКИЙ зальотницький, з" ловелісівсь-. 
УХАЖИВАТЬ (замолоду) залицЯтися, парубкув- 
іти; у. за кем о" смалй- халявкй до /г. надскік- 
ува- коло/ кого, (доглядати) гляді- кого, Р розпа- 

дітися над ким, І за хворим/ обхбдити кого-, 
—й 1. що /ж" хто/ догляді кого, поклйканий г. 
/призніче- догляну-, зійнЯтий доглядом/ кого, 
за-кпопбтаний ким, © ~іючи, 2. що упаді кбло 
кого, звиклий у. к. к„ з-й залицЯтися, залицяль¬ 
ник, зальбт-, женгіх, кавалбр, н1 баламут, донжу- 
ін, п" женихлгівий, флірто-, зальотний, рк зали- 
цЯль-, швидкій назальбти; & і. запицЯльність; 
-мй 1. пбраний, доглЯда-, під дбглядом. 

УХАРСКИЙ ок загонистий. 
УХАРСТВО о" бравура, гербйствування. 
УХАРСТВОВАТЬ ф. гербйствувати. 
УХАТЬ бухкати, гаті-, гараті-, (по чому) іромгі- 
що; (у що ІгрошіІ) угічува-, пакуві-, вганЯ-; 
--й що їм" хто/ ~а 0, звиклий ♦, з-й бухну-, бух¬ 
кало, гула-, пк бухкітлгівий, © знай бух та бух; 
УХНУТЬ н° гівкнути [всб -уло все -уло]; 0. 

У-ХА-ХА! о-хо-хб! 
УХВАТКА фР здібність, вйхватка. 
УХВАТЬІВАТЬ/--й > ХВАТАТЬ, СХВАШВ-; 
УХВАТЬШАТЬСЯ/-йся > ХВАТАТЬСЯ; 
УХВАТЙТЬСЯ: у. за что вхопітеся двомі ру- 
кіми за; у. обеими руками вчепі-, як чорт за 
грішну душу; 
-вшийся 0; -я за предложйние © вхопівшися 
двомі рукіми за пропозіцію; -я зубами © вхо- 
півшися зубіми. 

УХИТ[Щ]РЯТЬСЯ спромагатися, уміти, доби- 
рі- способу /хисту/, зніход/и- /шукі-/ спбсіб; 
-йся що їм" хто/ ~шь спбсіб 0, з -й знайті спбсіб, 
р-й шукі- с., хитрун, хітра голові, я*' з-й, спро- 
мбж-, мудрий, хіт-, хитромуд-, порідливий; 
УХИТРИТЬСЯ спровбригися, віхшрувати 0; 
-вшийся 0. 

УХЛОПЬІВАТЬ (кого) ж" завал/ювати, (гроші) 
пакувіти; 
—й 1. що /ж" хто/ ~ює 0, з-й заваліте, ж" мок- 
р^шник, 2. що вгічує, р-й пакуві-, з-й угаті-; 
-ьій 1. завішований, 2. (гроші) угачу-, витрічу-; 
УХЛОПАТЬ > УБИТЬ, (гроші) запакувіти 0. 

УХМЬІЛЙТЬСЯ > УСМЕХАТЬСЯ. 
УХО: туг ні ухо недочуві хто; кріем уха впів- 
уха; пб уху (дати) поза вухом; по уши (закоха¬ 
тись) по сіму „міківку”; до ушей по сімі вуха; 
до сімьіх ушей аж до вух; как свойх ушей /не 
видать/ як свою потілицю /бачити/; двумя у- 
шами, в два уха, в двух ушах ок обі^ш. 

УХОД (лікаря) опіка кого, (з гурту) вибутті; у, за 
ким догляд кого; самовбльнй у. с раббтьі са¬ 
мовільна втеча з пріці, предмети -да річі для 
дбгляду; перед -ом на відході. 

УХОДЙТЬ відхбд'ити /ви-/, (углиб віків) сягі-, із- 
під ніг) тікі-, плйс- [у. из-под ног п. з-під ніг], 
(з дороги) вступітеся, (у міх) захбдити, ф. ліз-; 
у. в небитий відліті- /у вічність,/; у. в отстів- 
ку подавітеся у відстівку; у. в подиблье пере- 
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ходити в підпілля; у. корнями во что п. сяга- 
корінням чого; у. от главного дбла розмінюва¬ 
тися на мідяки; поява -ит из-под ног земля зап¬ 
адається; -одя на відході; уходй /уйдй/! іди собі!; 
—й 1. що !мн хто/ ~ить 0, р-й /с-и/ ♦, зм-й відій¬ 
ти, готовий у дорогу, д. відходячий, відходян- 
ин, відхбда, ходак, ходільник, (поїзд) розпйсан- 
ий ♦, пк відхожий, відхідний /ви-/, о. вже-на-від- 
хбді, перед відходом, (рік) близькгій до кінця, ± 
отходящий, 2. що заглиблюється, заглйблюва- 
ний, занурю-, схйльний сяга-, з-й заглйбитися, 
3. що вичерпується, витрачуваний, вичерпу-, 4. 
(у валізу) що лізе /заходить/, уміщуваний, з-й 
вмістйтися; далеко -й далекосяглий; далеко -й 
от кого в чбм з-й перевершити кого в чім; -й 
вверх горобіжний, вертикаль-, прямовис-; -й в 
глубь векбв прадавній; -й вниз спадистий, до- 
лубіжний; -й в ббласть предания прирече- піти 
в безвість /ста- легендою/, забува-; -й восвояси 
зм-й піти геть; -й в отстйвку майбутній відста- 
вник; -й вперед передній; -й в плаванье відпли- 
ваний, відчалю-; -й в подпблье зм-й перейти в 
підпілля; -й в себя заглиблю- у себе; -й из-под 
ног хилиткйй під ногами; -й корнями во что з 
корінням учім; -й па пенсию /поко'й/ відхбжий 
на пбнсію /спочинок/; 
УЙТЙ: у. в инбй /лучший/ мир г. перенестися 
до вічнбсти; у. восвояси забра-; у. в себя при¬ 
нишкнути, жй- думкою; у. в тень відійти в тінь, 
лягти на дно; у. из-под ног (- ґрунт) провали¬ 
тися під ногами; у. из пбля зрения /от акти'вн- 
ой жи'зни/ відійти в тінь; у. к праотцам піти в 
засвіти; у. несолоно хлебйвши поживйтись як 
собака мухою; ушлй земля из-под ног поплив- 
лй в очах земля, світ скрутився кому; душа в ни¬ 
тки упала от страха п’яти затбрпли зі страху; 
-бдший 0; -й куди тепер у чому, тепер вже де 
[-Й в лучший мир т. у засвітах, т. вже на небі]. 

УХУДШАТЬ: ~й що /мн хто/ погіршує, звиклий 
погіршувати, з-й погірши-, погіршував, пк = %; 
УХУДШАТЬСЯ іти на гірше 0; 
-йся/-ьій погіршуваний, щораз гірший. 

У ЦЕ ЛЕТЬ дк заціліти, лишитися цілим /живйм/; 
-вший зацілілий, збережений, 0. 

УЦЕНКА здешбвлення. 
УЦЙНИВАТЬ здешбвл7ювати; 

--Й що їм" хто/ ~ює б, звиклий ♦, 3-Й здешевй-, 
© с-и ♦, здешевлював, пк = %; 
-йся/-ьій здешевлюваний, знйжу- у ціні; 
УЦЕНЕНІІЬІЙ здешевлений 0 —> -мй |. 

УЦЕНОЧНЬІЙ ^здешевлення; у. індекс івдекс з. 
УЧАСТВОВАТЬ брати участь, бу- учасником, 

(в паях) ма- частку /пай/; у. в чем відбува- що-, 
у. в рискбванной опера'ции дивитися смерті в 
бчі; непосрбдственно у. брати пряму участь; 
--Й що /м" хто/ берб Участь, звиклий ♦, зг-й/ взя- 

у., /спів/учасник, партнер, пк актгівний, присут¬ 
ній, причетний до чого, зайнятий чим, о. з голо¬ 
вою в чім-, -й в чім н- вмочений у що, (у злочи¬ 
ні) привйн-, г. привйнник; активно -й актйв- у- 
чбсник; -й в конкурсе конкурсант; -й в пайх па¬ 
йовик, учасник паю, г. уділбвець; -й в реакц- 
ии х. активний /присутній, зайнятий/ у реакції. 

УЧАСТИЕ (співчування) вгіяв турббти, к. турбо¬ 
та; прйнять живейшее у. в чім взяти най- 
шпаркішу Участь у чому, п. ж. у. в ком вйявити 
найщирішу турббту до кого; при -ии з Участю. 

УЧАСТЛИВОСТЬ: у, к чему перейнятість чим. 
УЧАСТНИК (діла) спільник; у. чего н1 вмочений 
у що-, у. соревнований г. змагун; бьіть -ом че¬ 
го ф. мочати пальці у що. 

УЧАСТОК ок район, (фронту) відтинок, сектор. 
УЧАСТЬ: гбрькая у. нетапан, безталання, щер¬ 
бата доля; непривлекательная у. латаний талан. 

УЧАЩАТЬ о* збільшувати частоту, рк части-; 
—й що /мн хто/ частить 0, з-й ч. /прискори-/, при¬ 
скорювач, рк частій, пк рк настильний + %; 
УЧАЩАТЬСЯ частіти 0; 
-йся/-мй роблений частішим, прискбрюва-, 
пришвйдшу-; -я щораз частіший; 
УЧАСТЙТЬСЯ зачастіти 0; 
-вшийся зачастілий, 0; 
УЧАЩЕННЬІЙ ок дуже частий 0 ->■ -ьій. 

УЧАЩИЙСЯ ок слухач; -аяся молодежь студе¬ 
нтська молодь. 

УЧЕБА г?и навчання, г. учбй. 
УЧЕБНЬІЙ (рік) ок шкільний. 
УЧЕНИЕ наука [шкбльное у. шкільна н.]; 
УЧЕНЬЕ: у. - свет, неученье - тьма ученому 
світ, а невчбному тьма, наука в ліс не веде /а з 
лісу виводить/. 

УЧЕНЬІЙ: у.-переученьїй найперевчен[іш]ий. 
УЧЕТ о" облічення; на стрбгом /-жайшем/ -те 
на ретельному //сто/пильно-/ обліку; с -ом з у- 
рахуванням, з оглядом на, зважаючи на, беру¬ 
чи до уваги що; без -та чего без огляду на що. 

УЧИНЯТЬ зчиняти, чинй-; у. расправу над кем 
розправлятися з ким; у. скандал збивати бучу; 
—й що /м“ хто/ зчиня 0, звиклий ♦, 3-Й зчини-, ± 
совершающий; -й скандал звиклий збива- бу¬ 
чу, збивач бучі; 
-йся/-ьш чинений, кбє-, рббле-. 

УЧИТЕЛЬ з6 учительва, (дочка -ля) вчителівна. 
УЧЙТЕЛЬСТВОВАТЬ вчител/ювати, бу- за ~я; 

—й що їм" хто/ ~н5є, покликаний ♦, р-й по*, 
учитель, пк учительський, © вчителюючи. 

УЧЙТЬІВАНИЕ обрахунок, обрахування, (бра¬ 
ння до уваги) врахбва-. 

УЧЙТЬШАТЬ обрахбв/увати, бра- до уваги, г. 
узгляднюва-; не у. нехтува- що; -чтгі/те/! звйж- 
(те)\; -вая что з бгляду /уваги/ на що; 
—й 1. що /мн хто/ ~ує 0, звгіклий ♦, з-й обраху- 
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ва-,для обрахунку, зайнятий -ом, обліковець, пк 
обліковий, р" обрахбвчий + %, 2. що врахо'вує 
0, з-й взя- до уваги, © с-и врахбвува-, з ураху¬ 
ванням, зважаючи на, з огляду на; -й влия'ние 
© врахувавши вплив; 
УЧЙТЬШАТЬСЯ братися до уваги 0; 
-йся/-ьій 1. обраховуваний, облічу-, обчгіслю-, 
2. врахбву-, звйжу-, браний до уваги; не -ьій 
нехтува-. 

УЧЙТЬ вчй/ти, школи-, (напоумля-) науча- /пов-/; 
у. уму-разуму навча- на розум; 
—й що їм" хто/ ~ть 0, покликаний ♦, з-й на^, на- 
вчгітель /у-/, пк навчальний /по-/, © навчаючи; 
НАУЧИТЬ вставити свій розум [свого розуму 
не вставиш]; беда научит калами єсть біда на- 
вчйть коржі з мйком іс-, по надобі знайдеш і в 
кадобі; 
ПРОУЧИТЬ о. показати, де козам роги прав¬ 
лять /де раки зимують/, підкува- на всі чотири, 
втер- носа кому; 
-вший 0; 
♦♦♦СЯ (вивчати) студіювати 0, о. гргіз- граніт 
науки, (ремесла) набива- руку, (з віком) наби¬ 
ратися розуму; у. всегда пригодится хто вчй- 
ться, завжди згодить-; у. ходить спина- на но¬ 
ги; не умеющий у. [на ошибках/ ненавченний; 
-йся що Імн хто/ вчиться, учений, шкбле-, р-й у- 
чйтися, учень, студент, слухач, курсант, п" /- 
молодь/ учнівський. 

УЧРЕДИТЕЛЬ (мод) запроваджувач. 
УЧРЕДЙТЕЛЬСКИЙ: у. сонет рада засновників. 
УЧРЕЖДАТЬ засновувати, (моди) запроваджу-; 

—й що /мн хто/ ~ує 0, з-й ♦, готовий заснува-, 
заснбвник, фундатор, закладам, запроваджувач, 
пк установчий, рк заснбв-; 
-йся/-ьій засновуваний, фундбв-, заклад-, вста- 
нбвлюв-, запроваджув-, усталюв-. 

УЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ р‘ установки/, закладу 
/-дів/ [у. совет рада устанбви /закладу/]. 

УШЙБ о* потбвчення, контузія. 
УШИВАТЬ; УШИБИТЬ ок потовктй 0; 
УШИБЙТЬСЯ ок ушкодиш себе 0; 
-вшийся = УШИБЛЕННЬІЙ + 0; 
УШЙБЛЕННЬШ ок потбвчений, контуже-. 

УШИВАТЬ вкорбч/увати [шиючи/; 
—й що їм* хто/ ~ує, зайнятий вкорбченням, 
схйльний ♦, з-й вкороти-, ушивальник, пк = %; 
-йся/-ьш вкорбчуваний, уши- /об-, за-/; 
УШИВАТЬСЯ2 п. > СМАТЬІВАТЬСЯ; 
УШИТЬСЯ2 піти собі, злиня'-, змота- вУдочки. 

УШИРЯТЬ розширювати; 
—й що їм* хто/ ~ює, звиклий ♦, з-й розшири-, 
розширювач, пк розширювальний; 
-йся/-ьій розширюваний; -я щораз ширший; 
УШИРЕННЬІИ ок ширший. 

УШКО: за у. да на сблньїшко за хвіст і на сбнце. 

УЩЕМЛЕНИЕ (прав) утиск[и/, рк защем [у. 
грьїжи з. пропукпини]. 

УЩЕМЛЯТЬ защемп/ята /при-/, пршцйкува-, за- 
вдава- кривди, прикручу- хвоста, (права) утис¬ 
кати /за-/, утйскува-, у. интербсьі чьи о. насту¬ 
пі- на хвіст /с. гбрло/ кому; 
—й 1. що їм" хто/ ~ля 0, пк рк защемливий /при-/, 
прищгікли- + % 2. що їм* хто/ утиска 0, звгіклий 
у., з-й притисну-, утискувач /при-, за-/, кривд¬ 
ник, пк крйвдний, уразлйвий + %; -й интересьі 
чьи утискувач інтересів; 
УЩЕМИТЬ рк защемнута /при-/ <— прищикну-; 
-йся/-ьій 1. защемлюваний /при-/ прищйку-, у- 
ражу-, пк ущемливий, 2. кргівджений, утйскува- 
/с-/, ображу-, обмежу-, підда- Утискам; 
УЩЕМЛЕНІІЬІЙ ок притиснутий, підданий 
утискам. 

УЩЕРБ втрата, збитки, <ф ураза; материйльн- 
ьій у. матеріальні з.; мораль- у. моральна шкб- 
да; в у. кому д. в некбристь чию. 

УЩЕРБЛЙТЬ <ф щербити, кривди-, завдава- 
шкбди/крйвди/; 
—й 1. що їм* хто/ завдай шкбди 0, звиклий ♦, з-й 
завда- ш., кривдник /пк -ний/, 2. уязвляющий; 
-йся/-ьій 1. кривджений, скривджува-, 2. обме¬ 
жу-, уражу- /об-/; 
УІЦЕРБЛЕННЬІЙп° = УЯЗВЛЕННЬШ, (міс¬ 
яць) ок вйщерблений. 
УЩЙРБНОСТЬ ок меншовартість, кбмплекс ме¬ 
ншовартосте. 

УЩЕРБНИЙ ок меншовартий, о. з кбмплексом 
[меншовіртости/, жґ з недохватом. 

У КІТНО ок захисно; 
УЮТНЬІЙ ирв затишний, д. притуль-, ок буду¬ 
ар-, (куток) тихий, (- життя) безбурний, спо¬ 
кій-, (- житло) обжитий. 

УЯЗВЛЯТЬ уражати, жали-, дошкуля'-, шпига-, 
травмува-, дотика- [своей желчью -йл всех 
своєю жовчю -ав усіх]; у. самолюбне уража- 
/травмува-/ самолк5бство; 
—й що їм* хто/ травмує 0, звиклий ♦, з-й ушпи¬ 
гну-, пк дошкульний кому, шпигУчий, жалькгій, 
травмувапьний, п° стожілий, о. спбвнений їді; 
-йся/-ьій жалений, шшіга-, травмбва-, уражу-, 
пк вразлгівий; 
УЯЗВИТЬ діткнута [до живого/, ж“ ужали-, о. 
вхопй- за серце 0; 
-ймьій уразлйвий, дітклгі-, незахйщений, легко 
уражува- /-ьій/, діткненний; -ое місто дошкуль¬ 
не /дітклгіве/ місце, о. Ахіллова п’ята; 
УЯЗВЛЕІШЬІЙ травмований, діткне- /-угай/; 
-ое самолюбне травмбване самолюбство. 

УЯСНЙТЬ виясн/ювата, з’ясбву-; 
—й що ІлС хто/ ~ює 0, звгіюшй ♦, з-й зрозумі-; 
-й самому себі з-й усвідбми-; 
-йся/-ьій вияснюваний /по-/, з’ясбву-, усвідбмлкх 
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Ф 

ФАБРИКОВАТЬ фабрик/увати, виробля-, виго¬ 
товлю-, (справу) пришива-; ± ПРОИЗВОДИТЬ; 
--й що їм" хто/ ~ує 0, звгіклий ♦, з-й вироби-, 
за-йнятий фабрикіцією, фабрикант; 
-йся/-ьій фабрикований, і. фабрикіт, виріб. 

ФАБРИТЬ: —й що /мн хто/ фарбує 0 + красящий; 
-йся фарбований. 

ФАВОРИЗОВАТЬ фавориз/увати; 
—й що /м" хто/ ~ує, зайнятий -ацією, р-й ♦, 
фаворизатор, пк фаворизаторський + %; 
-йся/-ьій фаворизований + ФАВОРИТ. 

ФАВОРИТ улюбленець, коханець. 
ФАКТ: устанбвленньш ф. доведений факт; опл¬ 
ата по -ту получения оплата після одержання. 

ФАКТАЖ з6 факти, звід /збірка/ фактів. 
ФАКТЙЧЕСКИ ф просто /прямо/ такгі, на ділі. 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАНО білими нитка- шито. 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ підробл/яти, б. н. шгі-; 

—й що /м“ хто/ ~я 0, звгіклий ♦, з-й підробй-, за¬ 
йнятий підробкою, фальсифік/атор, підробляй, 
ж" фармазбн, пк ~аційний, -аторський; 
-йся/-ьій фальсифікований, і. фальсифікат. 

ФАЛЬЦБВАТЬ фальц/ювати; 
—й що їм" хто/ ~ює, р-й ♦, зайнятий фальцюва¬ 
нням, фальцювальник, пк = %; 
-йся/-ьій фальцьований. 

ФАЛЬШИВИТЬ фальшувати, (у хорі) різнгі-; 
—й що їм" хто/ різнгіть 0, звиклий /О с-и/ ♦, з-й 
підфальшува-, пк фальшувальний. 

ФАЛЬШЙВЬІЙ (сміх) нещгірий, (усміх) чужйй, 
причеплений, ск псевдо- [ф, маяк псевдомаЮк]. 

ФАМЙЛИЯ (царська) сім’я, династія; по -ии на 
прізвище. 
ФАМИЛЬЯРНИЧАТЬ панібрітств^вати, бу- 
запанібріта, панібрататися; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, звгіклий ♦, р-й побу- запа¬ 
нібрата, н" панібратський, © запанібрата з ким. 

ФАІІАБЕРИИ мн химерики; & фанаббрики. 
ФА11АТЙЧНЬІЙ г. загорілий. 
ФАНЕРА ок дикт; & о3 фанфчина. 
ФАНЕРНИЙ ок диктовий. 
ФАНТАЗЕР гі° мрійник. 
ФАНТАЗЙРОВАТЬ фантаз/увати, буя- думкою, 
ширя- поза хмарами, порина- у фантазії, відда¬ 
ватися фантазіям; & дк на»; 
—й що ІмИ хто/ ~ує 0, розфантазбваний, захбп- 
ле- ~іями, схильний ♦, р-й віддатися ~іям, фан¬ 
тазер, пк -брський, ~ійний, химеристий; 

ФАНТАСТИКА: ф.! умрбш! 
ФАІЇТАСТЙЧЕСКИЙ (кошт) астрономічний, 

(стиль) ф. розбрйка-; ф.! умреш якгій! 
ФАНФАРОН принда, чванькб, хвалькб. 
ФАНФАРОНСТВОВАТЬ: ~й що /мн хто/ фан¬ 
фаронить, + хвастающийся. 

ФАРАОН & ж‘ фараонеса. 
ФАРВАТЕР (на річці) стрижень. 
ФАРИСЕЙСТВОВАТЬ фарисейств/увати; 

—й що /мн хто/ ~ує 0, звиклий лицемірити, фа¬ 
рисей, лицемір, пк фарисейський, лицемірний, 
святенницький, ? святий та божий. 

ФАРЦЕВАТЬ фарц/ювати; 
—й що /мн хто/ ~к5є, звгіклий ♦, зййнятий фар- 
цюванням, фарцівнгік, пк фарцювйпьний. 
ФАРШ начинка. 
ФАРШИРОВАТЬ фаршувати, нафарширбвува-, 
начин/я- /фаршем,/; 
--й що /м“ хто/ ~я 0, звиклий ♦, з-й начингі- (ф.), 
зайнятий фаршуванням, фаршувальник, и*= %; 
-йся/-ьій фаршбваний, начгіню- (фаршем/. 

ФАСОВАТЬ фасувати; 
—й що Імн хто/ фасує, з-й роз», зайнятий фасу- 
ванням, фасувальник, п" = %, о. на фасуванні; 
-йся/-ьій фасований. 

ФАСОЛЬ: ф. многоцветкбвая королевий цвіт. 
ФАСОЛЬНЬІЙ: ф. суп квасоляних. 
ФАСОН (одягу) ф іфій. 
ФАТАЛЬНИЙ (кінець) ок невідкпйчний. 
ФАТОВСТВО банальна ґречність. 
ФАТУМ дбля, хрест, талан, жбреб. 
ФАШИЗЙРОВАТЬ фашизувати; 

—й що /м“ хто/ фашизме, зайнятий фашизацією, 
схгільний /с-и/ ♦; 
-йся/-ьій фашизбваний, підда- фашизації. 

ФАІІІЙНА, ФАШЙННИК (тарас/ка, тарасгіна. 
ФАШЙСТВОВАТЬ: ~й що /мИ хто/ фашгіствує, 
захбплений ідеями /залюб- в ідеях/ фашгізму, 
фашгіст, п" фашгістський, фашистикуватий. 
ФЕДОТ: Ф., да не тот усім козак, та чуб не так, 
герой, та не той. 
ФЕЕРЙЧЕСКИЙ ок казкбвий, (- диво) разючий. 
ФЕЛЬДЬЕГЕРЬ ок гонець, кур’єр. 
ФЕМИНИЗЙРОВАТЬ фемініз'увіти; 

—й що 1м" хто/ ~уе, з-й ♦, зайнятий фемінізаці¬ 
єю, фемінізатор, пк фемінізаційний; 
-йся/-ьій фемінізований. 
ФЕМИНИСТКА (в Англії) суфражгістка. 
ФЕНОМЕН (факт) явище. 
ФЕНОМЕН © проява, оригінал. 
ФЕНОМЕНАЛЬНМЙ надприрбдній, неземнгій. 
ФЕРМЕНТЙРОВАТЬ фермент/увати; 

—й що ~ує, з-й ♦, для /прискбрювач/ фермен¬ 
тації, фермент, пк ферментаційний, ~атгів-, фер- 
мбнт- + %, ск підженгі- [підженгі-ферментацію]; 
-йся/-ьій ферментбваний, підда- ферментації. 
ФЕРМА ок фірма. 
ФЙРМЕР ок фармер. 
ФЕТИШ/ИЗ/ЙРОВАТЬ фетиш/('из//увати; ± ПО¬ 
КЛОНЯТЬСЯ; 
—й що ІмИ хто/ ~ує, звгіклий фетишувати, фети- 
шгіст, пк фетишистйчний, фетишистський + %; 
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-йся/-ьій фетишбваний. 
ФЕХТОВАЛЬНЬІЙ ок фехтарський. 
ФЕХТОВАЛЬЩИК о" фехтар. 
ФЕХТОВАТЬ фехт/увати; 

—й що /ж" хто/ ~ує, покликаний ♦, зайнятий 
-уванням, -увйльник, фехтар, пк фехтувальний. 
ФЕШЕНЕБЕЛЬНИЙ розкішний, великосвітсь¬ 
кий. 

ФИАСКО неуспіх, невдача, провал, пшик [кру¬ 
пнеє ф. великий п.], о. невйпечена перепічка. 
ФИГА: ф. с маслом дуля з маком. 
ФИГЛЯРНИЧАТЬ /ФИГЛЯРСТВОВАТЬ/ ок 
кривлятися, грати комедію, викида- коники; 
—й/-ующий що їм" хто/ фіглярує 0, звиклий ♦, 
фігляр, блазень, кривляка, пк фігляристий. 

ФИГУРА фР стан [по -ре до стану]; ф. умолчй- 
ния фігура замовчування; гла'вная ф. перша 
скрипка, централь- ф. пуп землі. 

ФИГУРЙРОВАТЬ фігур/уваги, дія-, (у тексті) 
згадуватися, (у творі) бути присутнім; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, згадуваний, -йнт, (в суді) 
присутній, учасник, (у ділі) замішаний, вмбче-; 
-й в ка'честве свидбтеля присутній /викликан¬ 
ий/ як свідок. 

ФИГУРЯТЬ фасбнитися; 
—й що /ж" хто/ фасониться 0, звиклий ♦, гР фа- 
сбнистий. 
ФИЗИОЛОГЙЧЕСКИЙ (опис) Р ‘унітазний’. 
ФИЗКУЛЬТУРА г. тіловихбва. 
ФИЗКУЛЬТУРНЬШ тіловихбвний. 
ФИКСЙРОВАТЬ фікс/увати, зафіксбву-, карбу-, 
закріплю-, знерухбмлю-, (увагу) зосереджу-, (а- 
зот) засвбю-, (події) реєстру-, брати на папір; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, звиклий ♦, з-й закріші-, 
фіксувальник, (річ) фіксатор, пк фіксаційний, 
фіксувань-, фіксатор- + %, (- пам ’ять) чіпкий; 
-йся/-ьій фіксбваний, закріплю-, знерухбмлю-, 
зафіксбву-, карбб-, зосереджу-, реєстрб-, засвб- 
юва-, браний на папір; 
ЗА*4* (у кадрах) м° відкадрувати 0. 

ФИКТЙВНЬІЙ ок несправжній, вигаданий. 
ФЙКЦИЯ 0К вгігадка. 
ФИЛАНТРОП доброчинець. 
ФИЛАНТРОПИЧЕСКИЙ доброчйнний /-дій-/. 
ФИЛИГРАІШЬІЙ о. тонкбї роббти. 
ФИЛИСТЕР обиватель, міщанин. 
ФИЛбЛОГ мовознавець; & ж' філологгіня. 
ФИЛОСОФ о" мудрослбв. 
ФИЛОСОФИЯ о" мудрослів’я, (давня) прадумкгі. 
ФИЛОСОФСКИЙу,/гр любомудрий. 
ФИЛОСОФСТВОВАТЬ філософувати; 

—й що їм" хто/ ~ує, звиклий ♦, схйльний до ~у- 
вань, філбсоф, ( любомудр, п" філосбфський, 
філософічний, уР/Р любомудрий. 
ФИЛОСОФША філософйня. 
ФИЛЬМ (мультиплікаційний) ф. мультик. 

ФИЛЬТР цідйло. 
ФИЛЬТРОВАТЬ фільтр/увати, у. ціди-; 

—й що їм" хто/ ~ує, з-й про», звйклий ♦, -увіль¬ 
ните, цідгіль-, для фільтрації, (річ) цідйло, п" ~у- 
вальний, фільтрацій-, цідйль-, ок фільтроздат-; 
♦♦♦/СЯ) профільтрбвувагги/ся), прощджувати/ся/; 
-йся/-ьій -бваний, профільтрбву-, фільтрат, к" 
-івнйй; -я вйрус -бваний вірус, фільтруй-вірус. 
ФИНАЛЬНЬІЙ завершальний, заюпбч-, кінцевий. 
ФИНАНСЙРОВАТЬ фінанс/увати; 

—й що /м" хто/ ~ує, зГ-й про^, с-и ♦, фінансист, 
п" фінансовий + %, для фінансування; 
-йся/-ьій фінансований; 
ПРОФИНАНСЙРОВАТЬ Р позолотити руку. 

ФИНАНСЬІ фР кбшти, гроші. 
ФИНИШЙРОВАТЬ о" приходити до фініш/у; 

—й що їм" хто/ ~ує, перший на фінішу, перемож¬ 
ець, п" фінішний, -уваль-, © прийшовши до ф. 
ФШЇТИФ.І ПО ШКА г. баґателька; 
ФИНТИФЛЮІІІКИ о" цяцянки. 

ФЙРМА: производящая ф. фірма-виробнйк. 
ФИРМЕННЬІЙ (бланк) р" фірми. 
ФИСКАЛИТЬ стукати, нашіптува-, кала- на кого; 

—й що їм" хто/ донбсить 0, звиклий ♦, з-й на^, 
зайнятий донбсами, донощик, стукач, нашіпту- 
в-, фіскал, юда, сексбт, шепотгінник, п" стука- 
цький, донощиць-, шепотйнниць-; 
НАФИСКАЛИТЬ накйпати 0. 
ФІТНЕСС-КЛУБ п° спорт-клуб, ростй-клуб. 
ФИТЬ! (звук) цьвох!. 
ФИШБАЛКА м° фіш-брус. 
ФИШКА ф. секрет, проблема [вся ф. в тому]. 
ФЛАНГОВЬІЙ в" криловйй. 
ФЛАНКЙРОВАТЬ вештатися, тиня-, швендяти, 
не держатися хати; 
—й що /ж" хто/ вештається 0, р-й ♦, + бродяж- 
ничающий. 

ФЛЕГМАТЙЧНЬІЙ фР незворушний, млявий. 
ФЛЕКТЙРОВАТЬ л- використовувати внутріш¬ 
ню флексію (- мови); 
—й що флектує, п* флективний + %; -щие язьі- 
кй флективні мбви (індоєвропейські, семіт-); 
-йся/-ьій флектбваний. 
ФЛИРТОВАТЬ фліртувати, завбди- /стрбї-/ фіґ- 
лі-мгіглі, пускатися в зальбти; 
—й що /ж" хто/ фліртує 0, звйклий ♦, швидкий 
на зальбти, зальбтник, п" зальотницький; ± У- 
ХАЖИВАТЬ. 

ФЛОРА: ф. и фа'уна к. усе живе. 
ФЛОТЙРОВАТЬ г° флотувати, б° випливі- /с-/; 

—й що ~Ує, призначений ♦, зайнйтий флотацією, 
флотатор, п флотаційний; 
-йся/-ьш флотбваний, підда- флотації; -я з-й 
флотув йтися. 

ФЛУКТУЙРОВАТЬ м“/ф‘ флукгу/ювати, у. дря- 
гтіти, фР вихитуватися, вихлювати; 



ФЛУ ОРЕСЦЙРОВ АТЬ 566 ФРАНТИТЬ 

—й що ~к5є 0, схильний ♦, пк киселюватий, дрягі- 
тлйвий, флуктуювальний, флуктуацій-; -ее вни- 
мание ма роз[нез]осереджена /повзуча/ увйга; 
-ьій флуктуйований, вихйту-. 

ФЛУ ОРЕСЦЙРОВ АТЬ ф' флюоресціювати, сві¬ 
титися, випромінювати світло (після опромінення). 
—й що фщооресціює, схгільний /з-й/ ♦, пк флуо¬ 
ресцентний, флюоресцій-; 
-ьій флюоресційований. 
ФЛК)ГЕР млинок, погбдник. 
ФЛЮСОВАТЬ т. флюс/увати; 

—й що ~ує, призначений ♦, пк флкісовий + %; 
-йся/-ьій флюсований. 

ФОЙЙ г. передсінок. 
ФОКУ СЙРОВ АТЬ фокус/увати, збира- у фокусі; 

—й що ~ує 0, призначений ♦, я* фокусний + %; 
-йся/-ьій фокусований, збгіра- у фокусі. 
ФОКУСНИЧАТЬ штукар/ювати, викида- кбни- 
ки, п. вередува-; 
—й 1. що їм" хто/ ~кіє 0, навчений ♦, зайнятий 
~ством, штукар, 2. п. вередун, капризун, ф. ко- 
медіянт, пк вередлгівий, + капризничающий. 
ФОЛИАНТ & фоліянтик. 
ФОМА: неверньїй Ф. Хома з невірів. 
ФОНАРЬ & ліхтарик; с -6м не найтй із свічкою 
не знайдеш. 

ФОНДЙРОВАТЬ е? фонд/увати,у. творгі- фонди; 
—й що /ж" хто/ ~ує, з-й ♦, зг-й за», пк - %; 
-йся/-ьій фондований. 
ФОНДРЕЙЗИНГ г. збіркбвабкція, збірка коштів. 
ФОНТАН (вогню) язики. 
ФОРЕЛЬ пструг, г. фореля. 
ФОРМА ок зразбк, (одяг) однострій; в -ме уні- 
формбваний; по (сво6й) -ме /своєю/ формою; 
по (во) всей -ме як належить, як має бути, за 
всіма правилами; не по -ме (убраний) проти но¬ 
рми, хтбзна як. 

ФОРМАЛИЗЙРОВАТЬ формаліз/увати, бюрок- 
ратизува-, додержу- букви, а не суті; 
—й що їм" хто/ ~ує, схильний ♦, формаліст, пк 
формальний, формалістичний + %; 
-йся/-ьій формалізований. 
ФОРМАТ: по -ту (- книгу) форматом, (добира¬ 
ти) за форматом; & д° *форматувати, *пере- 
форматбву-. 

ФОРМЕНКА р" однострійка. 
ФОРМЕННЬІЙ фбрмовйй; -ая одежда однострій. 
ФОРМЙРОВАНИЕ (дія) формування, /світог¬ 
ляду/ вйгворе-, (відділ) вй формбва-. 
ФОРМУЛЮВАТЬ форм/увати, зформбвува- /ви-/, 
склала- докупи, (вдачу) виробля-, витвбрюва-; 
ф. общественное мнение (своїм Я) задава- тон; 
--Й що /ж" хто/ ~ує 0, звиклий ♦, 3-Й 34, формівн¬ 
ик, формували-, ~увач, пк формотворчий + %; 
♦♦♦СЯ о. визбрнюватися 0, (- погляди) викбву- 
ва-, (в голові) ф. вари-; & виформбвува-; 

-йся/'Ьій формбваний 0, у стадії формування, 
пк виформбвчий, ± вьірабатьівающийся. 

ФОРМОВАТЬ т. форм/увати; 
—й що /м" хто/ ~ує, навчений ♦, покликаний за- 
♦, для формування, зайнятий -ям, формівник, 
формували-, я* формувальний, фбрмовйй; 
-йся/-ьій формбваний. 
ФОРМбВКА (річ) формбвання. 
ФОРМОИЗМЕНЯЮЩИЙ ок формозмінний, с" 

змінй-форму. 
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ок формотвір. 
ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ ок формотворчий. 
ФОРМУЛИРОВАТЬ формул/ювати; 

—й що /м“ хто/ ~к5є, р-й ♦, з-й з^, для форму¬ 
лювання, зайнятий -ям, я* = %; 
-йся/-ьій формульбваний. 

ФОРМУЛИРОВКА а фбрмула, формульбвання, 
(дія) формулювання. 

ФОРСЙРОВАТЬ (дію) форс/увати, прискорю-, 
(річку) переправлятися через; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, з-й /поклгіка-/ ♦, пк форсу- 
вальний + %, © с-и форсувати; 
-йся/-ьій форсбваний, прискорю-. 
ФОРСИТИЯ б° форсйтія, кГ зблотодбщ. 
ФОРСЙТЬ о. надувати щбки; ф. /блистйть/ та¬ 
лантами виблискува- талантами; & вихизбву- 
ватися; 
—й = фигуряющий. 
ФОРТ (замок) гд фестунок. 
ФОРТУНА ок удача, успіх, талан. 
ФОСФОРЕСЦИРОВАТЬ фосфор/увати: 

—й що ~ує, з-й ♦, як~есцбнтний, -уваль-, -есцій-. 
ФОТО, ФОТОГРАФИЯ г. світлйна, зняток. 
ФОТОГРАФЙРОВАТЬ г. світлйги, знимкува-; 

—й що /мн хто/ фотограф/ує 0, р-й ~увати, з-й 
зазнимкува-, зайнятий -увйнням, -ічний + %; 
ЗА^іі зазнимкувати 0; 
ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ фотографуватися; 
-йся/-ьій що фотографується, фотографбваний. 
ФОТС)ГРАФІІІА фотографйня. 
ФОТОРУЖЬЕ фотокріс. 
ФОТОТЙПИЯ ок світлодрук. 
ФРАГМЕНТ віддам. 
ФРАЕР ж" не злочгінець, ж" чеснйга, Сйдір По- 
лікарпович. 
ФРАЗЕР марнослбв. 
ФРАЗЕРСТВОВАТЬ словоблуд/ити; 

--й що Імн хто/ ~ить, звиклий ♦, фразер, марно¬ 
слбв, словоблуд, я*/-ний/, фразерський. 
ФРАКНЦОНЙРОВАТЬ х. фракці/ювати, б“роз^; 

—й що Імн хто/ ~ює, з-й ♦, зг-й роз^, я" фракці- 
ювальний, фракцій-. 
ФРАКЦИЯ 4У відламок, (в партії) відлам. 
ФРАНТ о* модник, піжбн, з. дженджурист. 
ФРАНТЙТЬ ок шикувати, мбднича-, хверцюва-, 
джигуни-, парадуватися, красува-, джендакурй-; 
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—й що їм" хто/ шикує 0, звиклий ♦, р-й покрасув¬ 
атися, ферт, піжон, модник, дженджик, пк джен- 
джургістий, фасбнис-, піжбнис-, модниць кий, о. 
піжоном діло. 
ФРАНТОВАТЬІЙ ок фасонистий, піжбнис-. 
ФРАХТОВАТЬ фрахт/увати; 

—й що /м" хто/ ~ує, звгіклий ♦, з-й за*, фрахтів¬ 
ник, фрахтувань-, пк фрахтувальний; 
-йся/-ьій фрахтбваний, гР гР" фрахтбвйй. 
ФРЕЗЕРОВАТЬ фрез/вати; 

—й що їм" хто/ ~ує 0, з-й ♦, для фрезування, за¬ 
йнятий -ям, фрезувальних, пк фрезерний + %; 
-йся/-уемьій фрезований. 
ФРИВОЛЬНИЙ легковажний, вітрогбнистий, 
вітрогбнський. 
ФРОНТ (будови) чолб. 
ФРОНТАЛЬНИЙ чоловий, лобовий, (бік) при¬ 
чілковий, передній, лицьовий, збвнішній. 
ФРОНТОН причілок. 
ФТОР б3 флюбр. 
ФУГОВАТЬ фуґ/увати; 

—й що /м" хто/ ~ує, з-й ♦, зг-й про*, для фуґува- 
ння, зайнятий -ям, пк фугувальний; 
-йся/-ьій фугований. 

ФУКАТЬ хук/ати: 
—й що їм" хто/ -а, з-й ♦, хукало, знай ху та ху. 
ФУНДИРОВАНИЕ фундування. 
ФУНДИРОВАННЬІЙ фундбваний. 
ФУНДИРОВАТЬ обірунтбвувати, ек фундува-, 
консолі/ува-; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, призначений к., зайнятий 
консолідацією, пк консолідаційний + %; 
-йся/-ьій фундбваний, консолідб-, забезпечу-. 
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ функвіон'увати, дія-, 
працюва-, фР відбува- обов’язок, викбнува- фун¬ 
кцію чого; не ф. (-руки +) не слухати/ся); 
—й/-мй що /м" хто/ ~ує 0, з-й ♦, зГ-й дія-, функ- 
ціонбваний, функціонер, виконавець функції, 
пк дійовий, актйвний, чин-, функціональ-, о. те- 
пбр у дії /в роббті/, ск -в-дії [-ая система систе- 
ма-в-дії]; -й теперь тепбрішній, сучасний. 

ФУНКЦИЯ оббв’язок, повгінність, призначення, 
пбклик/ання/. 

ФУНТ: ф. изюма лікоть кваші, ківш лйха [знать 
почем ф. и. знати почім лікоть к. /ківш л./]. 

ФУРИЯ & гР *фурібзно, п" *фурійний. 
ФУТ Р ступінь. 
ФУТЕРОВКА (матеріяп) футербвання. 
Ф^-ТЬІ! агій!; фу-тьі прбпасть! бий тебе лйхо! 
ФУФЬІРИТЬСЯ пргінд/игися, кострйчи-, як го¬ 
робець у пбпелі, (виряджатися) дженджургі-; 
-йся 1. що їм" хто/ ~иться 0, звгіклий ♦, пргінда, 
2. франтящий. 

ФЬІРКАТЬ пгірхати, пшгіка-; & відпгірхуватися; 
—й що пгірха 0, пйрхало, чмгіха-, ф^рка-, пк 
фуркітлгівий, о. знай пирх та пирх, © с-и ♦. 

X 

ХАЖИВАТЬ часто ходгіти, топ/та- стежку, 
—й що їм" хто/ ~че с. 0, звиклий т. с., частий гість. 

ХАЛАТНИЙ ок /на/плювацький, свгінсь-. 
ХАЛТУРА (праця) ф. шабашка. 
ХАЛТУРИТЬ (зле робити) халтур/ити, партачи-; 

—й що їм" хто/ -ить 0, звгіклий ♦, з-й напарта- 
чи-, -ник, партач, пк халтурний+ХАЛТУРНЬШ; 
СХАЛТУРИТЬ спартачити 0. 

ХАЛТУРНИЙ фР такгій-сякгій, абгія-, партбць-, 
цяп-ляпний; -ное таке-сяке абгіяке. 

ХАМЕЛЕОН о" крутгіхвіст, о. і нашим і вашим. 
ХАМЕТЬ ставати хамом, з" хамі-; 

—й що їм" хто/ стає хамом 0, звгіклий /с-и/ х., 
щораз хамовгітіший, пк хамовитий. 

ХАМЙТЬ пащекувати, грубіяни-; 
—й що їм" хто/ пащекує 0, схгільний до хамст¬ 
ва, хам/лб/, гР хамовгітий, © с-и ♦. 

ХАМОВАТЬІЙ хамовгітий. 
ХАМЬЕ о" свинбта. 
ХАНА каюк, кап^т, гак. 
ХАНДРА п'° меланхолія, м“ гіпохбндрія. 
ХАНДРИТЬ хандр/гіти, мати сплін; 

—й що їм" хто/ ~гіть 0, звгіклий ♦, пойнятий 
хандрою, гіпохбндрик, меланхолік, у стані ме¬ 
ланхолії /гіпохбндр-/. 

ХАНЖА фарисей, Р святгій та ббжий, к. святгій- 
ббжий. 

ХАНЖЕСТВО о" лицемірство, фарисейство. 
ХАОС ФР безлад дя, гармгідер, з" бедлам. 
ХАОТИЧЕСКИЙ о" безладний. 
ХАРАКТЕР вдача, о" нбро[і]в; у негб миролю- 
бгівьій /неагрессивньїй/ х. він мухи не зачеп¬ 
ить; по -ру на вдачу [тут по -ру блгізень на в.]; 
по /своєму/ -ру /своєю/ вдачею, /своїм/ харак¬ 
тером; с тяжельїм -ом кто лихгій на вдачу, об- 
наруживать х. показувати нат^гру /рбги/. 

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ дава- харакгергістшсу, те- 
стува-, (явище) окрбслю-; х. с положительной 
сторонні (чий вчинок) робгі- честь кому; 
—й що /м" хто/ характериз/ує 0, звгіклий -уваги, 
пк атестаційний, характер- /характеристгіч-/ для 
кого; -й кого (- рису) властгівий кому; 
♦♦♦СЯ: х. чем о" мати характергістику чого, ма- 
в собі що; 0; 
-йся/-ьш що їм" хто/ -ується 0, характеризова¬ 
ний, п" відбмий своїм чим, © -уточись, о. з ха¬ 
рактерним /притаманн-, властив-/ чим [-я во- 
зникновением /увеличе- +/ з п. виникненням 
/збільше- +/]; -я преимуществом наділений пе¬ 
ревагою. 

ХАРАКТЕРНО: х. то прикметним є те; 
ХАРАКТЕРНИЙ (запах +) ок специфічний, 
своєрід-, прикмет-, фР властгівий. 

ХАРКАТЬ: —й що їм" хто/ харка, звгіюшй /© с-и/ 
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харкати, харкало, пк харкі[о]тлгівий. 
ХАРЯ ок сурло. 
ХАЯТЬ пащпбж/иги; 

—й що /л*" хто/ ~ить, звиклий ♦, з-й с*, паютбжник. 
ХВАЛЕБНИЙ ок величальний, похваліб-, пане- 
гірйч-, фанфар-. 

ХВАЛИТЬ хвалити, вихвал/я-, розсипатися у пох¬ 
валах /хвальбі/, засипати похвалами; & перех- 
вблюва-, хвальма хвали-; 
—й що /м" хто/ ~я 0, звиклий /схйльний/ ♦, р-й 
по*, хвалій, хвалитель, пк похвалібний, хвалбб-, 
величбль-; -й царя' царський хвалгітель; 
-ймьій хвалений, розхвблюва- /ви-/, вихваяя-; 
♦♦♦СЯ розпгісува- про себе 0; не -ись, идучи 
на рать не кажи „гоп”, поки не перескочиш; 
-йся що /м" хто/ ~яєгься 0, звислий ♦ + хваста- 
ІОЩИЙСЯ. 

ХВАЛЬБА о* словохвбльство. 
ХВАСТАТЬ (СЯ/ хвалйтися, вихваля-, фанфаро¬ 
нити; 
~й(ся) що їм" хто/ хваста 0, звиклий ♦, з-й пое, 
хвалько, хвастун, вихваляка, ф. свист, з" фанфа- 
рбн, п" хвальковитий, хваст-, чваньк-, свист-, жґ 
рекламний; не хвбстающийся безреклям-; 
ПО^іі: не мог п. знаннями знанням не грішйв. 

ХВАСТЛИВО ок не без хвастощів; 
ХВАСТЛЙВЬГЙ ок задавкувбтий. 

ХВАСТУН ф. свист. 
ХВАТ: х.-пбрень хлбпець-зух. 
ХВАТАЛОВКА ок хапатнб, зг лбпанка. 
ХВАТАТЬ1 хапати, (за що) ♦ся; х. звездьі с неба 
♦ зорі з нбба; х. через край перебирб- міру; 
—й1 що їм" хто/ хапб 0, звиклий /с-и/ ♦, з-й вхо¬ 
пи-, хап(ун/, хапко, пк хапкгій, хваткий, хапко- 
ру-, /рух/ хапальний, хватнгій, ок хаповйтий, ха- 
пучий; -й за гбрло © хапаючи за горло; -й за' 
сердце серцезворушний, зворушливий; -й на 
лету з-й лови- на лету; 
ХВАТЙТЬ1 (вдарити) врізати, вгати-, ушква- 
ри-, кресну-, дмухну-, вціди-, урепіжи-, опереза-, 
телесну-, молбсну-, торохну-; х. (аб уху) черк¬ 
ну-; х. взятку схопи- куку в руку; х. через 
край перетяти^- струну; х. грека на д^шу наб¬ 
ратися /ндк набира-/ гріха; -и'л удіір кого вда¬ 
рив грець; 
-вший1 0; -й через край © перебравши міру. 
ХВАТАТЬСЯ1 хапатися, (за лоб +) лапа-; х. за 
животьі брати- за боки /живіт/, рвати боки; 
-йся1 що /м" хто/ хапається 6, звйклий ♦; © схо¬ 
тівшися; -я за голову = впадающий в отчая- 
ние; -я за соломинку готбвий вхошітися за со- 
лбмку /бритву/; 
-ьій1 хапаний, схбплюва-; 

ХВАТАТЬ2 н° ('ви/стач/бти, става-, засяга- /засяг¬ 
ну-/ [скблько -бет глаз скільки око засягне], до- 
става- [зтого еще не -бло! ще цього не -бло!]; 

не х. бракувб-; -бету кого вистачить кому; не -б- 
ет смелости кому не мбє відваги хто; на лйде- 
ра не -ает кбчеств кому на лідера не тягне хто; 
—й2 що ~б 0, з-й ♦, пк достатній, вистачбльний; 
ХВАТИТЬ2 фР бути [скблько -ііло сил скіль¬ 
ки булб сил]; не х. забракну- [не -гіло духу -бк- 
ло дзіху]; -ит вистачить, вйстане, стбчить; -ит! 
дбсить!, гбді!; -ит времени часу дбсить; -ит 
трепбться! отаке розказуй!; ему -и'ло смелос- 
ти /нагло-, благоразумия/ сделать він мав 
відвбгу /нахабство, рбзум/ зробити. 

ХВАТКА (в дії) спрйт/ність/,з. спір, (рукою) хват. 
ХВАТЬ! (!) фР черк!. 
ХВОЙНА чатгіна. 
ХВОЙНИЙ чатинний, д. боровинбвий [-ьіе ван- 
ньі -бві купелі]. 

ХВОРЬ м" хвброщі, бблесті. 
ХВОСТ: х. труббй хвіст догорй /баликом/; & пк 

*т^ихвбстий. 
ХВОЯ чатйна, д. боровйння, боровйна. 
ХЕЙ-ХО! гей-гу!, гей-га!. 
ХЕКАТЬ (вимовляти звук Г) гекати; 

—й що /м" хто/ гекає, звйклий ♦, гекало. 
ХИМИЯ Є хемія. 
ХИРЕТЬ хиріти, марніти, вичаха-; 

—й що /м" хто/ хгіріє 0, щорйз хирніший /кволі-, 
мгіршаві-, підупбпі- +/, мбйже захирілий, ск хи¬ 
рій- [хирій-династія], © хиріючи; 
ЗАХИРЕТЬ: -вший що підупйв 0, підупйлий, 
занепа-, зачучвері-, зачеврі-, захйрі-, змарні-. 

ХИГРЕЦ ок хшрюгбн, ж' хитруня, хитруха. 
ХИТРЙТЬ хитрувати, крутгіти хвостом; 

—й що /м" хто/ хитреє 0, звйклий ♦, з-й ви^, 
меткий на хитрощі, хитрун, хитрюган, пк хит¬ 
рий, хитромуд-, хитрунський, © хитруючи; 
ВЬІХИТРИТЬ вй^, викрути- своє 0; 
ПЕРЕХИТРИТЬ перехиморбдити 0, обкрутгі- 
круг пальця. 

ХИТРОМУДРИЙ ок мудраґельний. 
ХИТРОСШІЕТЕНИЕ (в думках) мудрбція. 
ХИТРОСПЛЕТЕННЬІЙ о" мудросплбгений. 
ХЙТРЬІЙ /ХИТЕР/ ок меткйй [хитбр на вьідум- 
ки м. на вйгадки]; хитер как лисб хитрий як 
лис, шпаками годбваний хто. 

ХИТРЮГА хитрюган. 
ХИТРЮЩИЙ прехйтрий, хйтрий-прехйтрий. 
ХИХИКАТЬ Є кгіхкати; 

—й що /мн хто/ кйхка, звйклий /с-и/ ♦, пк хихот- 
лйвий, кихкотлй-, © знай хихй та хихй. 

ХИХОНЬКИ-ХАХОНЬКИ ги-гй та га-гб, хи-хй 
та ха-хб. 

ХЙЩНЬІЙ о" дряпіжний. 
ХИЩНИК ок здобйчник. 
ХЙЩНИЧЕСКИЙ здобйчницький. 
ХЛАМ о" непотріб, порох, полбва. 
ХЛЕБ (недопечений) глевтяк; -ба и зрелищ хпі- 
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ба і зргіща; -ом не корми нічбго не давай [-ом 
не к., лишь бьі зрблища н. не д., аби дивови¬ 
ща]; и -ом не корми і цукром /хліб-/ не годуй. 

ХЛЕБАТЬ хлептати; не сблоно -вши мов терто¬ 
го хріну понібхав, спіймавши бблизня, облизі- 
макогбна; 
--й що /мн хто/ хлепче 0, звгіклий /с-и/ ♦, хлеп- 
тун, п" хлептущий; 
-ьій хлептаний, сьбрба-, ф. лгіга-, хлйська-; 
ХЛЕБНІТЬ: ж. соленого скуштувати тертого 
хріну; 
-вший 0; -ий гбря покраяний горем, © набрав¬ 
шися горя. 

ХЛЕБНОЗЛАКОВЬІЙ зг збіжжевий. 
ХЛЕБНЬІЙ: -ое местечко хлібна посада, рк хлі¬ 
бне крісельце; -ьіе злаки збіжжя. 

ХЛЕБОДАР ок хлібодавець. 
ХЛЕБОРОБ/СКИЙ/ з“ гречісосій/ський/. 
ХЛЕБОРОБСТВОВАТЬ хліборобити; 

—й що їм" хто/ ~ить, звиклий ♦, зайнятий хлібо¬ 
робством, хпіборбб, пк хліборобський. 

ХЛЕБОС&Л ок гостелніб. 
ХЛІБОСОЛЬНИЙ о* гостелюбний. 
ХЛЕБОСОЛЬНИЧАТЬ > УГОЩАТЬ. 
ХЛЕБ-СС)ЛЬ: х.-с. ешь, а правду режь хліб-сіль 

їж, а правду ріж. 
ХЛЕСТ о* стьоб. 
ХЛЕСТАТЬ шмагати, (пугою) хвбста-, (язиком) 
ляска-, (- дощ) репіжи-, плюща- /З ос од шпощ- 
йть/, лупй-, (- кров) юши-, дзюргі-, жбуха-, (пи¬ 
ти) видудлюва-; & вихльбскува-; 
-щущий 1. що /лС хто/ шмата 0, звгіклий ♦, 
шмагун, хвостун, пк хвиськгій, 2. що періщить 
0, пк /дощ/ шпаркий, /вітер/ смалькгій, дошку¬ 
льний, 3. що юшить 0, розхпкіпува- дзюркбм; 
-йся що /м" хто/ шмата себе, звгіклий ♦ с.; 
ХЛЕСТНУТЬ влупити 0, (- дощ) учгісти-, упе- 
ріщи-, (батогом) трясну-. 

ХЛЕСТКИЙ (вітер) ок смалькгій, (звук) ляску- 
чищляскгій, пф лясь! (дощ) шпаркий; 
ХЛЕЩЕ /- вітер) ок смалькіше, (- дощ) пшаркі-. 

ХЛЕСТЬ! цьвох! 
ХЛОБИСТАТЬ (кров) жбухати + ХЛЕСТАТЬ; 
ХЛОБЬІСТНУТЬ влупгіти, (- дощ) учйсти- 0. 

ХЛОП! ок лоп! 
ХЛОПАНЬЕ (дверима) ок грюкіт. 
ХЛОПАТЬ ляскати, фР ляпоті-, (дверима) хляс- 
ка-, (по течах) поплескува-, (в долоні) бгі-, прн 
плескі-, (вухами) 1. ляпа-, 2. не бра- втямки; х. 
в ладбши ок ♦ в долоні; 
—й 1. що ІлС хто/ ляска 0, звгіклий ♦, р-й лясну-, 
в* ляскучий, лопотю-, бахку-, ляпотлгівий, 2. 
що пліще 0, звгіклий плеска-, плескун, пк пле- 
скучий; -й в ладбши р-й плбска- (в долоні/; -й 
глазами © кліпаючи очгіма; -й ушами 1. зева- 
ющий + р-й розвіси- вуха, 2. нез-й розкумбка- 

/доглупатися/; 
ХЛОПНУТЬ (дверми) ок тріснути, хляп-; х. се- 
бгі /ладбнью/ но лбу лясну- себе по лобі. 

ХЛОПОТАТЬ клош/татися, піклува-, дбати, нес- 
тгі на собі клбпоти, (в хаті) метушитися, кру¬ 
ти-, (перед ким) оббивати порбги чиї; х. о ком ♦ 
/просгіги/ за кого; х. о чім старі- про що; х. по 
дбму ф. крутгі- по хіті; -очі о. за клбпотами; 
-чущий що /м" хто/ ~четься 0, заклопбтаний, 
звиклий /с-и/ ♦, з-й подбіти, звиклий дбі-, зій- 
нятий -танням, клопотун, пк клопіткій, клопіт- 
лгівий, дбай-, турбот-, метуш-, потовкучий; -й 
бколо чего заклопбтаний чим; 
ВЬІХЛОПОТАТЬ вгістарати(ся/ 0, вгіправити; 
НАХЛОПОТАТЬСЯ ок попокрутитися б. 

ХЛОПОТЬІ (хатні) клопотня; свогі х. ? свій глек 
на капусту; -бт не обереться мітимеш клопіт, 
наберешся бідгі; -бт пблон рот клбпоту мбре; 
-от пблон рот у кого міє повну гблову клбпоту 
хто; /гіребьта'я/ в -ах за клбпотами. 

ХЛОПУШКА пукавка, (від мух) ляпавка. 
ХЛОПЬЯ о" лускі, (снігу) ок кліпті, платкгі. 
ХЛОРИРОВАТЬ хлор/увіти; 

—й що /лС хто/ ~ує, зайнятий хлорувінням, з-й 
проФ, хлорітор, пк хлорувальний; 
-йся/-ьій хлорований. 

ХЛОРОФОРМЙРОВАТЬ хлороформ/увіти; 
--й що /м" хто/ ~уе, звгіклий ♦, з-й за», пк = %; 
-йся/-мй хлороформований. 

ХЛЬІНУТЬ дк ок наргіну-, (- рідке) жбухну-, 
/- кров/ шугну-, (- дощ) вдіри-; х. потоком /мі- 
ссой/ о. ргіну- мов воді у лотокй; 
НАХЛИНУТЬ наплгінути, набіг- б, (- думки) 
обсіс- кого [-ули мьісли -іпи думкгі]; 
ОТХЛЬІНУТЬ відплинути б, (- води) ок відплгі- 
стгі, відпливти!; 
ПРИХЛЬІНУТЬ /- кров, воду) шугнути б. 

ХЛЮПАИЬЕ п° хлюп. 
ХЛЮПАТЬ хлюпати; 

—й що /м" хто/ ~а б, звгіклий ♦, р-й ~ну-, пк хлю- 
пітлгівий, © хлюпаючи, знай хлюп та хлюп. 

ХЛЮПИКп° шгібздик, шмбндрик, д. шпгінглик. 
ХМЕЛЕТЬ (від апькогоюо) хмеліти, ок чмелі-; 

—й що /мн хто/ хмеліє, напівсп’янілий, вже мі- 
йже п’яний, вже захмбле- /захмелілий/, © с-и ♦; 
ЗАХМЕЛЕТЬ: -вший підхмелений /за-/, захме¬ 
лілий, очмелі-, о. під чіркою; 
ОХМЕЛЕ'ГЬ зачмеліти б; 
-вший захмелілий, зачмелі-, зах[ч]мелений, 0. 

ХМЕЛЬ (стан) п° п’янь; во -ліб ок під чіркою. 
ХМУРИТЬ суп/ити, насуплюва-; 

—й що /м" хто/ ~ить б, звиклий /© с-и/ ♦; 
-йся що /м" хто/ супиться б, насуплюваний, 
звгіклий ♦ся, з-й насипи-, щоріз насупленіший, 
пк похмурий, насуплений. 

ХМУРЬІЙ & п° хмаргінний. 
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ХМУРЬ & з6 хмаровиння. 
ХМЬІКАТЬ гмук/ати, чмйха-, (у відповідь) від¬ 
шукуватись; 
—й що Ім" хто/ ~а звйіотий ♦, © знай шу та гму. 

ХНЬІ: и хоть бьі х. і ні гадки собі, (ніякої реа¬ 
кції) і собака не гавкне. 

ХНЬЕКАТЬ рнімс/ати, слини- [не хньїчь не слинь]; 
хньічуїций що їм" хто/ ~а 0, звиклий ♦, рк5мса, 
плік-, плаксій, тонкослізка, скиглій, хлгіпайло, 
//‘плаксивий, слізлгі-, тонкосльозий, ± скулящий. 

ХОД (у шахах) к" тяг; тайньїй х. потайник; на пб- 
лньїй х. на повну пару; нет -да кому куда зась 
кому [до Еврбпи їм зась]; в -де у процесі; с -ду 
з міху, спрожогу, з наскоку; черньїм -ом скб- 
ком-ббк-; на (в) -ду в русі, пбходя; бьпь в бо- 
льшбм -ду 1. широко вживатися, 2. мати попит; 
в большбм -ду 1. широко вживаний, у широко¬ 
му вжитку, 2. (крам) не лежйгь /залежується/, г. 
попитнйй; на пблном -ду (праця) кишіть; по -ду 
чего, чим, взавдбвжки чого [по -ду лйнии лініє- 
ю, взавдбвжки лінії]; по -ду дела у процесі ро¬ 
боти /розгляду/. 

ХОДАТАЙСТВО: по -ву на клопотання. 
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ (за кого) клопот/атися, 

(перед ким) ф. шапкувати; х. о ком ♦ за кого-, 
—й що їм" хто/ просить 0, зайнятий ~інням, 
звйклий ♦ за, зг-й по», заступник, адвокат, хо¬ 
дак, пк заступницький, адвокатсь-, ходаць-; 
ИСЖ вгістарати/ся/, вйклопотати 0; 
-вший Й. 

ХОДЙТЬ ходйти, х. без діла (в гбсти/ походе¬ 
ньки справді-; х. в костюме Евьі світи- гблим 
тілом; х. в рубище трясти руб’ям; х. за чем ♦ 
по що; х. за покупками г. ♦ на закупи, бу- на 
закупах; х. колесом ♦ перевертом, переверта¬ 
тися на голові; х. на голове стовбула перекиді-; 
х. над прбпастью, х. по лізвию бритвьі /но- 
жа'/ ♦ лезом бритви, ступа- по грані, балансува- 
над прірвою, ♦ по бритві; х. на задних лапках 
(перед ким) ♦ ходоркбм, с. плазува-; х. по ній- 
мам наймитува-; х. по нйточке ♦ як шовкбвий, 
ста- шовкбвим; х. по пятам ступі- крок-у-кр- 
бк; х. по судам тягатися по судах; х. у кріп про¬ 
пасти ♦ кбло смерти; -ят слухи іде /хбдить/ чу¬ 
тка /поголос-/; начать х. (- дітей) зіп'ястися на 
ноги. 
—й що їм" хто/ хбдить 0, звйклий ♦, зайнятий хо¬ 
дінням, ходак, ходун, ходільник, пк ходячий, т. 
ходильний, ходовйй, /- зіпсуту деталь/ розход¬ 
жений, о. в /на/ ходу, в русі, © ходивши, с" -хід- 
ний [пальцеходящий пальцехідний; тихо -й ти¬ 
хохід-]; -й вверх ногіми сторчголбвий; -й взад 
и вперед ходивши тудй-сюдй; -й в мехах /зол¬ 
оте/ убра- у хутро /зблото/; -й в плбтниках 0 
тесляр 0; -й гоголем ходивши як пава; -й на 
голове с-и ♦ на голові; -й на задних лапках = 

стоя- на з. л.; -й на зверя звіролов; -й по дел- 
ам адвокат; -й на поводу у кого = пляшущий 
под чью дудку; -й по нйточке /стрУн-/ /тепер/ 
(як) шовкбвий; -й по рукам = гуляющий по р. 

ХОДКА фР наворот [в несколько хбдок кілько¬ 
ма наворотами]. 

ХС)ДКИЙ (кінь) ходовйтий. 
ХОДКОСТЬ ходовитість. 
ХОДЬБА (понура) плентання; х. пешкбм фР хід 

[час -бьі п. годгіна хбду]. 
ХОДЯЧИЙ (погляд) поппірений, (хворий) амбу- 
латбрний, ходячий, (- енциклопедію ІгазетуІ) 
живий, (- чесність) уособлений. 

ХОЖДЕНИЕ фР хода, (без діла) тиняння, ході- 
тудгі-сюдй; х. по мукам ок митарства; согббн- 
ное х. плентання [уньілое с. х. понуре п.]. 

ХОЗЯЙНИЧАТЬ хазяйнувати; 
—й що їм" хто/ хазяйнує 0, звйклий ♦, р-й по», 
непрбшений госпбдар. 

ХОЗЯЙСКИЙ г. ґаздівський. 
ХОЗЯЙСТВЕННЬІЙ ок хазяйлйвий, рк господа- 
ристий, г. ґаздовгі-, ґаздівнйй. 

ХОЗЯЙСТВОВАЕШЕ ок фармування, ґаздуві-. 
ХОЗЙЙСТВОВАТЬ господар/ювати, г. ґаздува-; 

& розхазяйнуватися; 
—й що їм" хто/ ~к5є, зайнятий господарством, 
звиклий ♦, госпбдар, газді, пк хазяйновитий, го- 
сподірн[ч]ий, ґаздовгітий, рк господіристий. 

ХОЗЯЙЧИК пк господірик. 
ХОЗЯЮШКА госпбся, ґаздйнька. 
ХОЛЕНЬІЙ ок догляданий. 
ХОЛМ & горбисько. 
ХОЛМЙСТЬШ ок пігірчастий, горбкбват-. 
ХОЛМЙТЬСЯ рк пігоритися, здіймі- горбіми; 

-йся що здійміється горбіми 0, пк пагористий, 
ок кучугуристий. 

ХОЛОД е" холодйще, холодюга, д. я' згімно [до 
-да до зимна]; от -да /- травму) холодбвий. 

ХОЛОДАТЬ холодн/іти; 
—й що ~іє, деділі ~іший, © с-и ♦. 

ХОЛОДЕТЬ холон/ути, заклякі-; 
—й що ~е 0, напівзаклякпий, напівзастйг-, напів- 
захолб-, вже мійже холбдний /захолблий/, щор- 
із холодніший, пк ~учий, © с-и ». 

ХОЛОДЕЦ драглі, студенець. 
ХОЛОДЙЛЬНИК ок холодйльня. 
ХОЛОДИТЬ ок студити, охолбджувати /ви-/; 

—й = охлаждающий. 
ХОЛОДЙЩЕ ох холодюга. 
ХОЛОДНІТЬ о. повертіти /брітися/ на хблод. 
ХОЛОДНО: ни х. ни жірко ні тепло ні холод¬ 
но, ні х. ні душно /ні жірко/, ні гірко ні солод-; 
ужісно х. о. хоч собак ганяй; 
ХОЛОДНИЙ холбд'ний, студе-, Сибір-, фР мер¬ 
злий, (блиск) тьмяний, © безпрйстрас-, тверезий, 
байдужий, (у шлюбі) стриманий, сухий, (- тіло) 
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мбртвий, (- гру) без вогню; х., как Арктика ♦, 
як смерть; & ♦, як Ґренландія, холоднослбв-, 
холодавий /= прохолодний/; мерзлуватий. 
ХОЛОДШОЩИЙ холодшбчий. 

ХОЛОПСТВОВАТЬ > ПРЕСМЬПСАТЬСЯ. 
ХОЛОСТЙТЬ <Р каструвати; 

—й = кастрирующий. 
ХОЛОСТОЙ©безженний, (хід) яловий, неробо¬ 
чий, вільний, гулящий, (постріл) сліпий; на 
-бм ходу на гулящому ходу. 

ХОЛОСТЯК ок панич, я' нежонатий, г. безже- 
нець; старьій х. підтоптаний панич. 

ХОЛОСТЯЦКИЙ ок старокавалерський, паничів-. 
ХОЛУЙ и. ок прислужник /ви-/, вислугач. 
ХОЛУЙСТВОВАТЬ > ПРЕСМЬПСАТЬСЯ. 
ХОМУТАТЬ; ЗАХОМУТАТЬ запопасти, (жени¬ 
ха) ф. округа-, р. залобода-. 

ХОРКАНЬЕ ок хбркіт. 
ХОРКАТЬ: —й що їм" хто/ хбрка, розхбрканий, 
пк хоркітливий, О с-и хоркати. 

ХОРОВОД кривий танець; собираться в х. сплі¬ 
тати кбло; разрьівать х. розпліта- коло. 

ХОРОШІТЬ ховати, справля- пбхорон, клас- 
в могилу, о. нести вперед ногами; 
—й = погребающий; 
ПОХОРОНИТЬ забити осикового кілка у що 0; 
-вший б; -й себя заживо живцем себе поховав¬ 
ши. 

ХОРОХОРИТЬСЯ ок гонорйтися, випинати гру¬ 
ди, показува- рбги, костргічитися (як горобець 
у попелі/; 
-йся = петушащийся. 

ХОРОШЕНЬКИЙ: -ая истбрия /дело/ файна 
/файненька/ істбрія /іцо й казать/; -ое дело ну і 
ну, вст оце маєш [взять?, -ое д.!, а как? взяти?, 
о. м.!, а як?]; 
ХОРОШЕНЬКО (розгледіти) гаразд, фР на всі 
ббки [х. разобраться в чем розібрати на в. б. 
що], гаразд такй, дббре такй. 

ХОРОШЕТЬ хорошіти, гарніша-, набиратися 
краси, (- речі) спбвнюва- краси; 
—й що /м“ хто/ хорошіє 0, щораз гарніший, спб- 
внюваний краси; 
ПОХОРОШЕТЬ вйлюдніти 0; & вйгарні-; 
-вший вилюднілий, вйгарні- 0. 

ХОРОШИЙ: все вьі /онй/ -шй всі ви /вонй/ од¬ 
накові, п° комблий віл і ґулею б’є; -его понем- 
ибжку хорошого потрбшку; 
ХОРОШО: х. то, что х. кончается кінець діло 
хвалить; ну и х. то й гаразд. 

ХОТЕТЬ ок хтіти, фр зна- [ну, как хбчешь ну, як 
знаєш]; х. до безумия аж лускати з бажйння; кто 
хбчет кому охбта; хбчешь не хбчешь рад-не- 
рад, ж‘ рада-не-р-; не хотйте - как хотите як 
собі хбчете, вбля Ваша; уж бели так хбчешь 
/-тйте/ якщо такгій пбспіх; хотим ми зтого, или 

нет чи хбчемо того, чи ні, незалежно від нас; 
—й = желающий; 
ВОСХОТЕТЬ запрагнути, гі° спрагні-; 
-вший запраглий, спрагні-; 
ЗАХОТЕТЬ захтіти, запраг- 0. 

ХОТЕТЬСЯ н° багтися [-ось баглося], зг багну- 
[-четея багнеться], прагну-; 
ХОЧЕТСЯ: х. кому хоче хто, берб охбта кого, 
сверблять руки кому/у кого; -лось свербіли ру¬ 
ки; -четея єсть кому тйтне за печінку /-нкй/ ко¬ 
го; и -четея и кблетея віжко нести і шкбда ки¬ 
дать, і хочеться і кблеться, і кортить і страшно, 
рада б душа в рай, та гріхй не пускають, і сюди 
гаряче і туди ббля-; так и -четея побхать /сиг- 
рать, спеть +/ хоч берй та їдь / грай, співай +/; 
ЗА»»» н° захтітися 0, запрагну-, скортіти- [ему 
-ось заглянуть його скортіло зазирну-]; -блось 
напала охбта; -четься о. прййде хіть; 
-вший що ІлР хто/ захтів 0, пк забаглий, запрбг-, 
© схотівши, о. з бажбнням; 
РАСХОТЕТЬСЯ н° відхотітися кому. 

ХОТЬ: х. бм в однбм глазу нітрбхи не п’яний; 
х. Бьі что ні гадки [а ей х. би ч. а вона ні г.]; х. 
веревки вей из кого хоч у вухо бгай кого; х. в 
лепешку разббйся хоч ти гбпки скачи, хоч го¬ 
ловою об стінку бийся; х. вблком вой хоч гав¬ 
кай; х. в петлю лезь хоч з мбету та в воду, хоч 
повісься; х. делай, х. не делай роби, не роби; [х. 
плачь, х. не плачь плач, не плач]; х. завалгісь 
берй-не-хбчу, хоч залййся, хоч лопатою вигрі¬ 
бай; х. из-под землй достбнь хоч із коліна вйлу- 
пи; х. и хблодно, да не гблод- п° не одіжно, та 
в’їж-; х. как-нибудь абй хоч як; х. караул кри¬ 
чи = х. разорвись; х. кол на головб тешй хоч 
ти йому що /роби/ /що хоч кажй/; х. куда кудгі 
твоб діло, пк такгій, що ну!; х. отбавляй хоч за- 
лгійся; х. разорвйсь хоч головбю бгійся, хоч у- 
бгій-; х. с ног падай хоч стій хоч падай, хоч сядь 
та й плач; х. трбсни хоч лусни; х. екблько-ни- 
будь бодай трохи, бодай сяк-так, хоч на цяточ¬ 
ку, хоч на макове збрня; х. трава' не растй хоч 
вовк траву їдж; х. уббй! хоч ти мене ріж! х. умр- 
и! хоч повісься, хоч утопгісь!, хоч головбю об 
стінку бййся; х. уши затьікбй хоч вуха затул¬ 
яй; х. шарбм нокати хоч запалгі, х. чббіт гризгі; 
ХОТЯ: х. бьі бодай; х. би для ембху хоч на 
сміх; х., бели подумать хоч і те подумати. 

ХОХЛАТКА (курка) чубарка. 
Х<ІХЛИТЬСЯ стовбУрчити пір’я, пиндібчитися; 

-йся що /лР хто/ їжиться 0 + нахохливающий-. 
ХОХОТАТЬ реготіти, ляга- /помира-/ зо сміху, 
заходитися сміхом, н1 іржати; & кихкотіти; 
-чущий що /м“ хто/ регбче, розрегбчений, ехгі- 
ль- ♦, р-й за», реготун, п" регоглйвий, © ляга¬ 
ючи зо сміху, 
ХОХОТНУТЬ реготнути 0; 



ХРАБРИТЬСЯ 572 ХУДОЙ 

РАСХОХОТАТЬСЯ зайтися реготом 0; 
-вшийся розрегбчений, розсмія- до впаду, 0. 

ХРАБРИТЬСЯ куражитися, випинати груди, не 
пада- духом, проганя- страх, підбадьбрюва- се¬ 
бе, © кину- лгіхом об землю [ндк д° = дк д°]; 
-йся що /ж" хто/ куражиться 0, звщспий в. г., з-й 
прогнати страх, © підбадьоривши себе. 

ХРАБРЬІЙ: не -го десятка не лицарської вдачі, 
не з лицарів. 

ХРАМ (поганський) капище. 
ХРАНЕНИЕ: на -ии на зберіганні; х. направле¬ 
ння в“ дотримання напряму. 

ХРАНЙЛИЩЕ д. схорбнище. 
ХРАНЙТЕЛЬ ок приберігач, бережій, п° оберіг. 
ХРАНЙТЕ ЛЬНИЦА / берегйня. 
ХРАНИТЬ: х. тайну ф. держати язик за зубами; 

—й 1. берегущий, 2. приберігач + сохраняю- 
щий, 3. соблюдаю-; -й в памяти © зберігаючи 
в пам’яті; -й в тайне /секрете/ з-й держа- язик 
за зубами; -й деньги в кубьішке з грішми в че- 
ресі Ід. в загашнику/; -й молчание = сохраняю- 
м.; -й традйции хоронгітель традйцій; 
-йся/-ймьій бербжений, утримува-, хб-, дотрй- 
му-, додержу-, хорбнений, о. на зберіганні. 

ХРАПЙТЬ хроптй, (за/дава- /витина-/ хропака; 
--Й що /ж" хто/ хропе 0, розхріплий, звиклий ♦, 
хропун, храпій, пк храпливий, храповгітий, рк 
хропучий, © витинаючи хропака. 

ХРЕБЕТ: гбрньїй х. /гірський/ кряж. 
ХРЕН: х. с ним берй йогб морока; х. редьки не 
слаще що дідько печений, що варе-; на кой х. 
на якбї морбки, ІприйшовІ якбго ката; ни -нй 
(нема) ні греця. 

ХРИПЕТЬ: —й що /ж" хто/ харчить 0, душений 
хрипом, пк хрипкий /-лий, -лйвий, -куватий, -у- 
чий/, о. з хрипотою /хрипом, хрипінням/. 

ХРЙПЛЬІЙ ок захриплий. 
ХРИПНУТЬ: ~й що /ж" хто/ хрипне, схильний 
хрипіти, щораз хрипкіший, налівзахрйплий. 

ХРИСТАРАДНИЧАТЬ жити Христовим ім’ям; 
—й що живе X. ім’ям + попрошайничающий; 
ПРОХРИСТАРАДНИЧАТЬ прожебрати 0. 

ХРИСТИАНИН я^хрещбний. 
ХРИСТИАНСКИЙ (люд) хрещений, п° християн-. 
ХРИСТОЛЮБЙВЬІЙ п° християнний. 
ХРИСТОС & христбсик. 
ХРОМАТИЗЙРОВАТЬ ф‘ хроматиз/увати; 

—й що /ж" хто/ ~уе, хроматизатор, пк -аторний. 
ХРОМАТЬ кульгати, кривуля-, припада- на нбгу, 
накульгува-, г. крива-, /- діяльність) скрипі-; 
—й що /ж" хто/ кульга 0, зм-й /с-и/ ♦, кульга /-а- 
вець/, шкандиба, шкандибайло, кривуля, пк кри- 
вйй, кульга-, кривонбгий; -й на ббе нбгй кри¬ 
вий на обидві ноги. 

ХРОМЕТЬ; О»»» окривіти, /п/окульгаві- /с-/; 
-вший окривілий, скульгаві- /по-/, покульгав- 

лений, 0. 
ХРОМЙРОВАТЬ хром/увати; 

—й що /ж" хто/ ~ує, поклйканий ♦, зайнятий 
хромуванням, хромувальник, пк хромувальний; 
-йся/-ьш хромований. 

ХРОМОТА ок кульготй. 
ХРОНИКА (давня) літбпис. 
ХРОНИРОВАТЬ хрон/увати; ± ХРОНОМЕТРИ- 
РОВАТЬ; 
—й що /ж" хто/ ~ує, -увальник, пк -увальний. 

ХРОНЙЧЕСКИЙ (грип) затяжний, тривалий, гі° 
постійний. 

ХРОНОМЕТРЙРОВАТЬ хронометр/увати; 
—й що /ж" хто/ ~ує, покликаний ♦, ~ист, пк 
хронометрйчний; 
-йся/-ьій хронометрований. 

ХРУПАТЬ хромати, хрумка-; 
—й що /ж" хто/ хрума 0, звщспий ♦, з-й сі, хрум¬ 
кало, © знай хрум та хрум. 

ХРУПКИЙ: -ое создание о. теплична квітка. 
ХРУСТЕТЬ хрускотіти, хрУска-, хрумті-; 

—й що хрускотгіть 0, схильний ♦, пк хрусткйй, 
хрумкйй, хрускітлйвий, хрумкітлгі-. 

ХРЬІЧ ок збуйвік; старий х. старе луб’я. 
ХРЮКАТЬ: -й що рбхка пк рохкучий, рохкіт- 
лгівий, © з рбхканням, с-и рохкати. 

ХРЯПАТЬ: --Й 1. трескающий, 2. хрупающий; 
СХРЯПАТЬ схрупати 0. 

ХРЯСКАТЬ; ХРЯСНУТЬ ок шарнути, шваркну-. 
ХРЯСЬ! ок шварк!. 
ХУДАТЬ /ХУДЕТЬ/ худнути, марні-; 

--й/ що /ж" хто/ худне 0, щораз худіший /мар¬ 
ні-, мізерні-/, напівсхУдлий, © худнучи; 
ИСХУДАТЬ перепастися на смик 0; 
-вший Й + истощавший2 [> ТОЩАТЬ]; 
ПОХУДЕТЬ о. спасти з тіла /валі/ 0; п. как 
щепка отягнутися на тітку, 
-вший схУдлий, змарні-, 0. 

ХУДО Ф? кривда [он -да не дблает він -ди не 
рббить]; нет -да без добрй нема щастя без не¬ 
щастя, г. нема бідй, щоб не вийшли гаразди (і 
нема гаразду, щоб не вийшло на біду/. 

ХУДОЖЕСТВЕННЬІЙ ок мистецький, артистй- 
чний; & д° *охудбжнювати; х. беспорядок ар- 
тистйчний гармидер; -ая литератУра красне 
письменство. 

ХУДОЖНИК /-ИЦА/ ок мистець /мисткйня/. 
ХУДОЙ1: х., как щепка ребрами світить, худий, 
як швайка; -ая молва лиха слава, неслава; -йя 
молва бежйт, а дббр- лежит слава лежйть, а не¬ 
сла- біжить; бьіть -ьім как щепка світити реб¬ 
рами; -бе -ьім и конча'ется лихе на лихЄ й вий¬ 
де; от -бго сЄмєни не жди дбброго племе- яке 
коріння, такб й насі-, сміттям пЄчі не нагрієш. 

ХУДОЙ2 поганий, злЄцький; 
ХУДШИЙ гірш/ий; & ~енький; самое -ее най~е. 
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ХУЖЕ: х. всех у Бога теля з’їв [что я х. в.? чи 
я в Б. т. з.?]; х. не вьідумать гірше не вйгада- 
єш; х. некуда далі нема куди, аж нікуди; х. нет, 
чем что нема гірш за /як/ що /від чого/; х. того' 
1. що гірше, 2. мало того, более того; и я /ми/ 
не х. других нате й мій /наш/ глек на капусту, 
нате й моїх /наших/ п’ять, щоб було десять. 

ХУДОЩАВЬІЙ о" сухорлявий, сухоребрий. 
ХУЛИГАН ок пробййголова, раклб. 
ХУЛИГАНИТЬ хуліганити; 

—й що /мн хто/ хуліганить, звйюшй /© с-и/ ♦, з- 
й наЕ, хуліган, пробййголова, раклб, пк хуліга- 
нистий, хуліганський. 

ХУЛИТЬ ганити, гуди-, обклада- болотом; 
—й що /м" хто/ гидить 0, огидник, паплюж-, пк 
огудливий, паплюжли-, ганьблй-, огидний, ± 
бесчестящий. 

ц 

ЦАПАТЬ хапати, лапа-, дряпа-, цупи-; 
-й що /ж" хто/ хапа 0, звйюшй ♦, р-й /з-й/ вхо- 
пй-, © хапаючи, ± хватающий; 
-ьій хапаний, лапа-, дряпа-, цупле-, загарбува-; 
СЦАПАТЬ вхопгіти, зловй-, спійма-. 

ЦАПАТЬСЯ: -йся 1. царапающий/ся), 2. хва- 
тающийся, 3. що /ж* хто/ гйркається 0, звйк- 
лий піркатися, ± ссорящийся. 

ЦАП-ЦАРАШ цяп-лап! 
ЦАРАПАТЬ дряпати, шкряба-; 

—й що /ж" хто/ дряпа 0, звйюшй ♦, з-й вдряпну-, 
© дряпіка, (річ) дряпак, дряпач, пк = пк —* -йея; 
ЦАРАІШУТЬ вдряпнути 0; 
ЦАРАПАТЬ/СЯ/: —й/ся,/ що /ж" хто/ дряпає- 
/ться/ 0, звйюшй ♦/ся/, 3-Й по^, дряпун, дря- 
пуга, пк дряплгівий, дряпучий, деру-, деручкйй; 
-ЙСЯ/-МЙ дряпаний, шкряба-, дертий, пк деркйй, 
деручий + -й/ся/. 

ЦАРИТЬ: —й = госнодствующий. 
ЦАРСТВО: ц. ему неббсное! нехай царствує!, 
хай спочиває з Ббгом!, 4? хай здоров буде!. 

ЦАРСТВОВАТЬ царювати, сиді- на престблі; 
—й що /лі" хто/ царібє 0, поклйканий ♦ /на царс¬ 
тво/, звиклий ♦, наречений царем, /нйнішній/ 
цар, пк царственний, царський [-й дом ц. дім]. 

ЦАРЬ & царенко, царевич. 
ЦВЕСТИ цвістй, вкриватися цвітом, (- край) 
процвітати, цвітом ♦, зп просперува-; 
-тУщий що цвіте 0, укрйтий цвітом, спбвнений 
цвіту, /весь/ у цвіту, пк квітучий, квітйстий, кві- 
тнйй, /у розквіті/ розквітлий, розкішний, пйш-, 
п° розмая-, /вік/ п. золотгій, /вигляд/ свіжий, здор- 
бвий, п° буйнотілий, ск -квїтий [червоноквітий], 
-цвітний [йрко -й яроцвітний; запах цвеїущей 
липьі липоцвітний запах], о. у сйлі цвіту; 

цветший квітлий, 0. 
ЦВЕТ & жарцвіт; ц. лица цера; неопределен- 
ного -та сіро-буро-малйнбвий; во -те лет у сй¬ 
лі /цвіті/ віку, у повнім бігУ життя; 
ЦВЕТА: ц. раду ги веселчані барви. 

ЦВЕТЕНИЕ п° цвіть; ц. медонбсов медоцвіт. 
ЦВЕТЙСТО /-ТЬІЙ/ строкато /-тий/, п° барвін- 
кбво /-вий/. 
ЦВЕТЙСТОСТЬ ок різнобарв’я, строкатість, о. 
буйнощі барв. 

ЦВЕТОК & жарквітка; медонбсньїй ц. медоцвіт. 
ЦВЕТОЧКИ: зто тблько ц. /а ягодки впереди/ 
це тільки квіточкй /а будуть і ягоди/, найгірше 
- попереду. 

ЦВЕТОЧНИК /-ИЦА/ ок квітникар /-ка/. 
ЦВЕТОЧНЬІЙ п° квітнйй. 
ЦВЕТЬІ (дрібні) дрібноквіти. 
ЦЕДЙТЬ цідити, зціджува- /про-, на-, ви-/, (сло¬ 
ва) вцдушува- з/і/ сббе; 
—й що /м" хто/ цідить 0, звиклий /с-и/ ♦, р-й /з-й/ 
про^, цідильник, пк цідильний; 
-ймьій ціджений. 

ЦЕЛЙБНЬІЙ ок гойний; & -уватий, ~овйй. 
ЦЕЛЕВОЙ (кредит) о" спеціальний. 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО о. не без рації, до діла [го- 
ворйть ц. говоргіти діло /до діла/]. 

ЦЕЛЕ/УСТРЕМЛЕННЬІЙ, -НАПРАВЛЕН- ок 
цілбвий. 

ЦЕЛИБАТ безшлюб’я, безженство, безженний 
стан. 

ЦЕЛИК ви націльник. 
ЦЕЛИК г° підошва. 
ЦЕЛИКОМ ок на гурт, (чий) повністю, з рук йми 
й нога-; & цілякбм; ц. и пблностью з усім га¬ 
музом, повного мірою, 4? (з) руками й нога-. 

ЦЕ ЛИНА о* обліг, п° цілйнь, о. нерозрбблений 
клондайк. 

ЦЕ ЛИТЕ ЛЬНЬІЙ ок бальзймистий. 
ЦЕ ЛИТЬ/СЯ/ ціляти, вицілюва- кого/що, о. бра¬ 
на мушку; 
—й/ся,) що /ж" хто/ ціля 0, звйюшй /с-и/ ♦; -я из 
чего з націленим чим; 
-йся націлюваний /ви-/, о“ = нацелившийся; 
НАЦЕЛИТЬСЯ: -вшийся націлений + наме- 
рившийся, 0. 

ЦЕЛЙТЬ цілйги: & вгіцілити 
ЦЕЛКА в. незайманка, з. цілуха, г. небрана, не- 
пробйта, нерозпечатана. 
ЦЕЛОВАТЬ цілувати, н1 лйзька-; 

—й що /лС хто/ цілУє 0, звйюшй /с-и/ ♦, з-й по4, 
цілувальник, пк цілувальний; 
-йся/-ьш цілований; -я О с-и цілуватися; 
ПО££±: п. в заднюю масть насйпати соли на 
хвіст. 
ЦЕЛОЕ цілість; едйиое ц. одноцілість. 
ЦЕЛОМУДРЕННЬШ ок чеснотлйвий. 
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ЦЕЛОМУДРИЕ ок незайманість. 
ЦЕЛОСТНЬІЙ о одноцілий, з. сукупний. 
ЦЕЛОСТЬ: в -сти (и сохраннос-) (віддати) ці¬ 
лим (та незайманим,). 

ЦЕЛЬІЙ /ЦЕЛ/: цел/ьш) и невредим/ьій) ©жи¬ 
вий та здорб-, (що) цілий та незайманий; на це- 
льій /-лук», -льіх/ аж на [на -ьіх семьсбт аж на 
сімсбт], на цілий /-лу, -лих/; в -ом загалом, згб- 
ла; в одно целое (скласти) докупи; -ьіх фр аж 
[-ьіх три гбда аж три роки]; -ьіх пять щось аж 
п’ять, цілих п’ять; 

ЦЕЛЬ о" намір, фР потреба [для инбй -ли на 
шилу -бу]; ц. достигнула мети досягнуто; 
ЦЕЛИ нйміри; в -ях для, © щоб [в -ях изучен- 
ия для вивчення, щоб вйвчити]; для рйзньїх 
-ей то для тбго, то для сьб-. 
ЦЕЛЬНО- фР весь [цельнолитбй в. вйлитий; 
цельнометаллйческий в. металічний; цельно- 
сварнбй в. звірений]. 

ЦЕЛЬНЬІЙ (характер) зібраний. 
ЦЕМЕНТЙРОВАТЬ цементувати, п. згуртбву-; 

(обсяг) обцементбвува-; 
--Й 1. що /м" хто/ ~ує 0, звйклий ♦, рішений з», 
~ник ,рк ~ар, для -ування, зайнітий -ям, пк хват¬ 
кий як~, /розчині-ний + %, 2. сплачивающий; 
-йся/-ьій 1. цементований, 2. снлачиваемьій. 

ЦЕМЕНТНИЙ: ц. завбд к" цементовирббня, рк 
цементарня. 

ЦЕНА: в /бчень) большбй -не на вагу золота; по 
-ні цінбю; по какбй -не за як# ціну; по дос¬ 
тупним -ам поцінно; при цене по цінуючи по. 
ЦЕНЗУРОВАТЬ цензур/увати, піддава- цензурі; 

—й що /мн хто/ ~Ує 0, звщслий ♦, покликаний 
про*, зайнятий ~ою, цензор, пк ~ний, ценорськ-; 
-йся/-ьій цензурований, підда- цензурі. 

ЦЕНЙТЬ (кого) цінувати, дорожгі- ким, вйсоко 
стави-, стави- над усіма, зна- ціну кому; 
--Й що їм" хто/ цінує 0, ЗВЩСЛИЙ ♦, 3-Й ОЦІНЙ-, 

зайнятий цінуванням, цінитель, цінувільник, к" 
поцінбвувач, пк цінувільний + %; 
♦♦♦СЯ мати ціну, бу- в ціні 0; -йлось цінено; 
-йся/-ймнй оцінюваний, цінб-, шанб-; -я що 
має ціну 0, високоцінний, коштбв-. 

ЦЕ ННОСТНЬІЙ: в -ом виражений у вартісно¬ 
му обчисленні. 

ЦЕННОСТЬ ок ціннбта, (що) коштбвна річ, /рід¬ 
кістьІ раритбт; обьявленная ц. заявлена /пока- 
за-/ цінність /ціна/; 
ЦЕННОСТИ ок ціннощі, ціннбти 0. 
ЦЕННЬІЙ; ЦЕННЕЙШИИ найцінніший. 
ЦЕНООБРАЗОВАШЇЕ цінотворення. 
ЦЕНООБРАЗ'^ЮЩИЙ цінотвбрчий. 
ЦЕНТР ок осередок, осереддя, серце; & пра- 
центр; руководящий ц. г. централя; ц. гброда 
середмістя; самьій главньш ц. найцентріший 
центр. 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ осередній, ж. найцентріший. 
ЦЕНТР АЛИЗОВАТЬ централіз/увати, позбавля- 
автонбмії, зосереджува- владу (в одних руках); 
--й що /м" хто/ ~ує, покликаний ♦, для центра¬ 
лізації, зайнятий -ією, пк централізаційний; 
-йся/-ьій централізований. 
ЦЕНТРЙРОВАТЬ > ЦЕНТРОВАТЬ. 
ЦЕНТРОБЕЖНЬІЙ ок відосередній. 
ЦЕНТРОСТРЕМЙТЕЛЬНЬІЙ ок доосередній. 
ЦЕНТРОВАТЬ центр/увати; 

--й що їм" хто/ ~ує, з-й від*, для ~ування зай¬ 
нятий -ям, центрувальних, «" = %,© ~Уючи; 
-йся/-мй центрбваний. 
ЦЕП ціп; & ціпура. 
ЦЕПЕНЕТЬ ціпен/іти, клякну-, закляка-, (з жах- 
у) німі-, завмира-, затерпа-, замліва-, с. кам’яні-; 
—й що /мн хто/ ~іє 0, напівзадубілий /-скам’яні-/, 
майже /от-бт вже/ заціпені- /задубі-, завмер-, 
затерп-, замлі-, скам’яні-/, © ціпеніючи. 
ОЦЕПЕНЕТЬ ок задеревіти, о. наче до місця 
приростй; о. от чего завмер- серцем від /з/ чого; 
-вший заціпенілий, заціп-, задуб/ї)-, задереві-, 
закляк-, прикипі- до місця, 0; -й от стріха ні 
живий ні мертвий. 
ЦЕПЕОБРАЗНЬІЙ ланцюгуватий, на взір лан¬ 
цюга. 

ЦЙПКИЙ /-КО/ клешнястий /-сто/, д. ліпкгій /-ко/; 
ЦЕПКО (вхопитися) рукіми й ногйми; 0. 

ЦЕПЛЯТЬ чіпляти; ц. ярльїки ок ярликува-; 
—й що /мн хто/ чіпля 0, звщший ♦, зм-й зачеші- 
/по-, при-/, зачіплювач /на-, при-/, пк зачіплюва- 
льний /при-, на-/, -й ярльїки звйклий ♦ ярликй; 
-ьій = зацепляемьій /при-, на-/, пк зачіпнйй 
/на-, при- +/. 

ЦЕПЛЯТЬСЯ: ц. к чему [н. штанам] чіпл/тися 
чого [н. штанів]; ц. к кому д. чіпа- кого; цеплй- 
лось н° чіпляно; 
-йся що їм" хто/ ^ється 0, звщслий ч., з-й вчепй- 
/при-/, причепа, п" чіпкйй, учбпистий /при-, за-/, 
І осот! ціпкйй, причепливий, © прискіп-, зачіп-; 
УЦЕПЙТЬСЯ: -вшийся = ухвалившийся. 

ЦЕПОЧКА (для собак) смик. 
ЦЕПЬ (електрична) кбло, ви рбзстрільня; ц. со- 
бьітий фР тяглість подій. 

ЦЕРЕМОНИАЛЬНО ок з помпою; 
ЦЕРЕМОНИАЛЬНЬІЙ ок ритуальний. 
ЦЕРЕМОНІЙМЕЙСТЕР маестро церембнії, г. 
церембніяр. 

ЦЕРЕМОН/ИТЬСЯ, -НИЧАТЬ церемон/итися. 
маніжи-, (з ким) пінька-, цяцька-, розводити 
церембнії,; не ц. хата- /бра-/ бика за роги; 
-йся що їм" хто/ -иться 0, звиклий ♦, пк -ливий, 
церембнний; не -я с кем безцерембнний з ким. 

ЦЕРКбВКА ок церквйця. 
ЦЕСАРКА з0 пантарка. 
ЦИАНЙРОВАТЬ ціянувати; 
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—й що /лР хто/ ціянує, з-й ♦, зайнятий ціану¬ 
ванням, ціянувапьник, пк ціянувальний; 
-йся/-ьій ціянбваний. 

ЦИВИЛИЗОВАТЬ цивіліз/увати: 
—й що /м" хто/ ~ує, з-й ♦, цивілізатор, пк циві- 
лізаційний, цивілізаторський, для цивілізації; 
-ЙСЯ/-МЙ цивілізований; 
ЦИВИЛИЗОВАННО як у XXI віці. 

ЦИКАДА п6 цвіркун. 
ЦИКЛ: ц. плодоношення зав’язок [третий ц. п. 
третій зав’язок /и. помідорів/]. 

ЦИКЛЕВАТЬ циклювати; 
--й що /м" хто/ циклює, рішений ♦, зайнятий 
циклюванням, циклювальник, гр ~альний. 

ЦИКЛИЧНЬШ /-ЙЧЕСКИЙ/ ок кругойдучий. 
ЦИЛИНДР & циліндер, Р/г. вібло. 
ЦИЛИНДРЙЧЕСКИЙ стовбоватий, стовб[пч]- 

£-, стовбува-, Р/г. віблий. 
ЦИНКОВАТЬ цинкувати; 

—й що /м“ хто/ цинкує, 3-Й ♦, для цинкування 
/цинкова-/, зайнятий -ям, цинкувйльник, пк = %; 
-йсяЛьїй цинкований. 

ЦИРКУЛЙРОВАТЬ (- кров) циркул/ювати, оббі- 
га-, (- чутки) кружля-, ширитися, пошйрюва-; 
—й що ~кіє 0, шгірений, пошйрюва-, наставле- 
♦, пк кругобіж-, циркуляцій-, обіж- + %; 
-ьій ширений, циркульбва-, пошйрю-. 

ЦИРКУЛЙРНО о" директивно. 
ЦИРКУЛЯЦИЯ обіг 
ЦИТАТА ок випис. 
ЦИТЙРОВАТЬ цитувати, навбди- цитати, (шпа¬ 
рко) ф. шквари-; 
—й що /м" хто/ цитує 0, звгіклий ♦, р-й за* /на¬ 
вести цитату/, цитувальник, пк = %; 
♦♦♦СЯ: обйльно -ется кто рясніють цитати з 
кого; цитирую молниенбсно шпарко цитую; 
-йсяЛьїй цитований. 

ЦИФРОВАТЬ цифрувати; 
—й що /мя хто/ цифрує, поклгіканий ♦, зайнятий 
цифруванням, цифрувальник, пк = %; 
-йсяЛьїй цифрований. 

ЦОКАТЬ цокати, (на рахівниці) клаца-; & про*; 
—й що /м“ хто/ цбка 0, звиклий ♦, з-й на*, цоко¬ 
тун, п" цокітлйвий, цокотючий, © цбкаючи; 
НАЦОКАТЬ (на машинці) накладати 0. 

ЦбКОЛЬ ок підніжжя, рк підоснбва. 
ЦУГОМ о" упрбстяж. 
ЦЬІГАНИТЬ циганити, кашбчи-, видУрюва-; 

--й що /лР хто/ циганить 0, звгіклий ♦, канюка. 
ЦЬІКАТЬ цгітькати; 

—й що /м" хто/ цгігька 0, звиклий ♦, цйтькало; 
ЦЬІКНУТЬ гргімнути, прикрикну- 0. 

ЦЬІПЛЕНОК; ЦЬШЛЙТА: -гіт по бсени счи- 
та'ют не кажгі „гоп”, пбки не перескбчив, ска¬ 
жеш „гоп”, як перескбчиш. 

ЦЬІПОЧКИ: на -ах ок на пйльчиках. 

Ч 

ЧАВКАТЬ плямкати, жвака-; & виплямкув- /по-/, 
розплямкуватись, дк поплямкати; 
—й що /м" хто/ жвака 0, звгіклий ♦, плямкало, 
жвака-, розплямканий, розжвака-, пк плямкать-, 
плямкорбтий, плямкогубий, о. із жваканням. 

ЧАДЙТЬ чадити /-ить/, чаді- /-іє/, дамі-, курі-; 
—й що чадить 0, схгільний ♦, пк курнгій, дим- 
нгій, чадний. 

ЧАЕВАТЬ чаювати, пгі- чай, обпиватися/у-/чбєм; 
—й що /мИ хто/ чаює 0, звгіклий ♦, з-й упитися 
ч., чаювгіпьник, 6 за чаюванням, пк чаювальний. 

ЧАЕЧНЬІЙ (козак при чайці) чайківський. 
ЧАЙ вст ч. десь, пак [река здесь, чай, глубокгі 
річка тут, десь /пак/, глиббка], фР мбже, зг чей 
(же), ачей, чень. 

ЧАЙКА: -ки чаїний [грудь -ки чаїні груди]; 
птенец -ки чаєня. 

ЧАРОВАТЬ 1. чакл/увати,чарува-, відьмува-, ча¬ 
ри дія-, чародія-, 2. чарува-, заворбжу-, зачарб- 
ву-, (красою) полонити; 
—й 1. що /лР хто/ ~ує 0, звгіклий ♦, з-й зачарува-, 
чарівнгік, чародій/нид), маг, ворожбгіт, пк чаро¬ 
дійний, магіч-, 2. що чарує 0, звиклий чарувати, 
з-й заворожгі-, пк сповнений чарів, чарівнгій, ча- 
рівлгівий, чарівнгічий, чарівкгій, /голосі солбд-, 
неземнгій, небес-, фР спокусливий, ск чар- [-ще- 
е зелье чар-зілля], ± завораживающий; 
-йсяЛьїй 172. чарований, зачарбву-, заворожу-. 

ЧАРОДЕЙКА ок волхвгіня. 
ЧАРОДЕЙСТВОВАТЬ > ЧАРОВАТЬ1. 
ЧАРЬІ (чиї) шарм, чарівлгівість, чарівн-, (краси) 
принади, поваби, красбти. 

ЧАС: в недббрьій ч. при лихій годгіні; послед- 
ний /смертньїй,) ч. п. останні дні Помпеї; с -су 
на ч. от-от; ч. бт -су о" 1. що-якгійсь-час, 2. з 
бігом часу; во вторбм -су (прийти) на другу го- 
дгіну; котбрьій ч. жР скільки годгін?; в 24 -са 
за 24 годгіни; дблгие -сьі (жду) не одну годину. 

ЧАСОВОЙ ©стійковгій, стійкар, стійчик; по ч. 
стрелке ок за сбнцем; против ч. стрелки про¬ 
ти /навпаки, навспак/ сбнця. 

ЧАСТИТЬ дріботіти, видрібнюва-, (куди) вчащ- 
а-, (- пульс) частіша-; 
—й що частіша 0, з-й ♦, щораз частіший, дуже 
частий, ± учащающнйся. 

ЧАСТИЦА: -цьі пьіли часточки порохів. 
ЧАСТИЧИЬІЙ о" неповний [-ое затмение -не 
затемнення]. 

ЧАСТНОПРАК ГИКУТОІЦИЙ (лікар) з приват¬ 
ною практикою, к. приватний. 

ЧАСТНЬІЙ фР особистий, не суспільний, окре¬ 
мо взятий, окремий, (висновок) о" побічний, з" 
конкрет- [от -ого к ббщему від конкретного до 
загального]. 
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ЧАСТО: довольно /бчень/ ч. частенько; 
ЧАЩЕ: ч. всегб найчастіше. 

ЧАСТУШКА у. триндгічка. 
ЧАСТЬ (установи) відділ, фР п<5рція [вот твоя 
ч. оце твоя п.], лінія [по кулинарной -ти по ку¬ 
лінарній -ії], компетенція [зто не по нашей -ти 
це не наша к.], (частка) ок вставка; заключй- 
тельная ч. фінал; остальн- ч. решта; знатбк по 
технйческой -ти знавець по лінії техніки. 

ЧАСЬІ: как ч. як заведений, як механізм /хроно¬ 
метр/; по -йм 1. (чергувати) погодинно, 2. (- о- 
плату) від години. 

ЧАХЛИЙ о* немічний, хирен-, хирий, хйрявий. 
ЧАХНУТЬ хйріти, марні-; & вичахати; 

—й що /лі" хто/ марніє 0, приречений змарніти, 
напівзмарнілий, майже зачЄврі-, щораз хирні¬ 
ший /марні-, миршаві-/, пк хирний, хирлявий, 
мйрша-, © с-и ♦; 
ЗА»»»: -вший зав’ялий, засох-, зачах- /ви-/, за- 
хгірі-, змарні-, зачучвері-, зачЄврі-, знгіді-, ± за- 
хиревший /> ХИРЕТЬ/. 

ЧАХОТІСА: скоротечная ч. г. раптові сухоти. 
ЧАША фУ міра [перепблнить -шу терпения ур¬ 
вати терпець, перевищи- міру терпіння]; ч. тер¬ 
пения переполнилась терпець урвався. 

ЧАШЕВЙДНЬІЙ мискуватий. 
ЧАШЕЧКОВЙДНЬІЙ чашкуватий. 
ЧАШКА ок горнятко, г.Із" філіжанка. 
ЧАШЕЧКА г. філіжбночка. 
ЧАЩА & хащбвини, пк *хащувбтий. 
ЧАЯТЬ: душгі не ч. в ком умирати /пропада-, 
млі-/ за ким, розпадатися над ким; 
чйющий = надеющийся. 

ЧАЯЧИЙ чаїний. 
ЧВАКАТЬ (чобітьми по грязюці) хлііпати; 

—й = чавкающий + хлипучий. 
ЧВАНИТЬСЯ чванитися, гоноргі-, гнути кирпу, 
задира- носа /хвоста/; 
-йся що /м“ хто/ гне к. 0, звшслий ♦, чванько, хва¬ 
стун, задрйніс, о. Хлестаков, пк чванистий, чван¬ 
ливий, гордівлгі-, пихлй-, чваньковитий, хваль- 
ковй-, чванькува-, пиха-, прйндис-, чвбнис-, бун¬ 
дючний, гордопйш-; 
РАСЧВАНИТЬСЯ розпихатіти 0. 

ЧВАНЛЙВЬІЙ ок чванистий 
чвАнство к. чвань. 
ЧВЬІРКАТЬ цвйрк/ати; 

--й що /м" хто/ ~а, звгікпий ♦, р-й -ну-, -ало. 
ЧВЯК! хлюсць! 
ЧЕЙ: ч. бьі ни бьіл хай чий; чей бьі то нгі бьіло 
жодний [нельзй переложйть на чьи бьі то нгі 
б. плечи не можна перекласти на жодні плЄчі]; 
ЧЕЙ-ТО з" чийсь там; 
ЧЕЙ-ТО ЖЕ чийсь то [зто чей-то же хлеб це 
чийсь то хліб]. 

ЧЕК: бьіть иа чеку г. матися на бачності. 

ЧЕКАНИТЬ карбувати, (крок) ок руба-; 
—й що ІмИ хто/ карбує 6, звиклий ♦, з-й ви», для 
карбування, зййнятий -ям, карбувальник, к. кар- 
бівнгік, пк карбівний, карбувань-, © карбуючи; 
-йся карбований, руба-. 

ЧЕКАННЬЇЙ (крок, вірш) ок рубаний. 
ЧЕКАНЩИК карбівнйк, карбівничий. 
ЧЕКОДЕРЖАТЕЛЬ є” чекодЄржець. 
ЧЕКУШІСА о* шкалик. 
челнообрАзньій човнуватий, човняс-, на 

взір човна. 
ЧЕЛОВЕК о. вінЄць творіння, цар природи, 4? 
чоловік [молодбй ч. молодий ч.], (для лічби) ф. 
гаврик [пять ч. п’ять -ів]; странньїй тьі ч. ди¬ 
вна людгіна з тЄбе; ч. с положением людина на 
становищі; скблько ч. скільки душ; пять /семь/ 
ч. п’ятеро /сЄмеро/; будь -ом! май совість!. 

ЧЕЛОВЕКОЛЮБЙВМЙ людоліббн[ч]ий, бра¬ 
толюбний, уР чоловіколюбчий. 

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ людолюбство, бракшбб-, 
У братолюбіє, чоловіколюбіє. 
ЧЕЛОВЕКОНЕНАВЙСТНИЧЕСКИЙ ненави¬ 
сницький. 

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВЙСТНИЧЕСТВО (15рато> 
ненавйсництво. 

ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЬІЙ: -ьіе обезьяньї п° 
мавшмпбди. 

ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЬІЙ людосхбжий, схбжий 
на людЄй, людської подоби, на-взір-людЄй. 

ЧЕЛОВЙЧЕСТВО о. людськйй рід; всб ч. всі 
люди з цілого світу. 

ЧЕЛЮСТЬ: с большущей челюстью щелепа- 
тий, к" щелепастий; 
ЧЕЛЮСТИ: сводйть ч. корчити щЄлєпи, з" 

зводити щ. 
ЧЕЛЯДЬ ок домочаддя. 
ЧЕМ: ч. дальше в лес, тем ббль- дров що далі в 
ліс, то більше дров; 
ЧЕМ-ТО ЖЕ чимось то [чбм-то же их кор- 
мят чимось то їх годують]. 

ЧЕМ ОДАННЬІЙ ок валізний; -ое настроение у 
кого душбю в дорозі /як горобець на даху/ хто. 

ЧЕПУХА ок бридня, гЄресь, сон рябої кобгіли, фР 
порох, полова. 

ЧЕРВЕОБРАЗНЬПЕ з0 хробаки. 
ЧЕРВОТОЧИНА ок шашіль; & червотбка. 
ЧЕРВЬ © гнида, підніжок; ч. одинбчества /рас- 
каяния, тоски +/ гробйк самбтности /каятті, 
туги +/. 

ЧЕРВЯК т. шнек. 
ЧЕРВЯЧНЬІЙ (механізм) шнЄковий. 

ЧЕРДАК ок піддашшя. 
ЧЕРДАЧННЙ піддаховий, з. горішні[и]й, рк го- 
рйщаний.У горища [ч. обитатель жйтель г.]. 

ЧЕРЕД: когдб настабт ч. чего колй приходить 
до; /свойм,) -бм колом; свойм -бм 1. своїм по- 
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рядком /ладом, плив-/, своєю дорогою, 2. в сво¬ 
го чфгу, і собі, свойо чергою. 

ЧЕРЕДА: своей -ой = своим передом. 
ЧЕРЕДОВАТЬ черг/увати, (А з Б) міня- по чфзі; 

—й що /м“ хто/ ~ує 0, звиклий ♦, для -ування, 
зайнятий -ям, доглядач черги, пк = %, © ~уючи; 
ЧЕРЕДОВАТЬ/СЯ/ переміняти/ся/ 0; 
-йся/-ьій чергбваний, п" черговий; -я навпере¬ 
мінний, фР перехрес-, ± перемежающийся. 

ЧЕРЕЗ: ч. голови понад голови, (стріляти) по¬ 
над головами; ч. день що-другого дня; ч. кого 
(передати) ок ким; ч. мфу аж занадто; ч. час 
за годйну; ч. некоторое время за якийсь час. 

ЧЕРЕНОК (щепи) г. нащіпка. 
ЧЕРЕПАШИЙ: ч. ход слимаковий хід; -шьим 
шагом як черепаха. 

ЧЕРЕСЧУР ок аж [де ти бачиш таке аж чудес¬ 
не?], аж /за/нйдто /задуже/, чфез край; ч. пра¬ 
вильно надміру /перебільшено/ правильно; ч. 
сокрушаться чем робгіти завелику біду з чого. 

ЧЕРЕШНЕВИЙ пР" черешневий. 
ЧЕРЕШНЯ (одне дерево) черешина. 
ЧЕРКАТЬ кресати, (писане) закреслюва- /ви-/, р. 
кресли-, (нагаєм) перепгісува-, (ножем) креса-; 
—й що /л/ хто/ креса 0, звиклий ♦, р-й кресну-; 
-ьій закреслюва- /ви-/, перепйсува-, креса-, р. 
чфка-; 
ЧЕРКНУТЬ (слівце) писонути, (ножем) кресо¬ 
ну-, поросну-; 
ИСЧЕРКАТЬ попокреслити /попере-/ 0; 
-вший 0. 

ЧЕРНЙТЬ чорніти, вороні-; 
—й що чорніє +, щораз чорніший /темні-/, вже 
майже /от-бт вже/ чорний, фР (вже) зачорнілий. 

ЧЕРНЕЦ (буддистськии) бонза. 
ЧЕРНЙТЬ чорнйти, п. гуди-, пашпбжи-; 

—й 1. що /м" хто/ чорнить, звиклий ♦, 3-Й ВЙ», 

(річ) чорнило, пк чорнгільний, 2. що гидить, з-й 
обгидити, пашпбжник, огуд-, пк огудливий, па- 
шпбжли-, 3. що воронує, пк = %; 
-йся/-ймьій 1. чбрнений, вичбрнюва-, 2. гудже-, 
паплкіже-, обгуджува-, обмовлю-, 3. ворбнений. 

ЧЕРНОВЙК ок чорнбпис. 
ЧЕРНОМОРЕЦ п° чорномбрій. 
ЧЕРНОРАБОЧИЙ & п° чорнорббий. 
ЧЕРНОРУБАШЕЧНИК чорноблюзник. 
ЧЕРНЬЇЙ (- очі) антрацйтний, (намір) злочин-, 
підступ-, сатанинський; & чорнющий, о. чбр- 
ний, як безнадія; на ч. день на чбрну годину. 

ЧЕРНЬ і° чорний люд, л. бидлбта. 
ЧЕРПАК & черпачбк. 
ЧЕРПАТЬ черп/ати, (потроху) окґ цяпа-, (куди) 
начерпув-, (звідки) /ви-/, (досвід) запозгічув-, 
запозичати; & зачерпа-; 
—й що їм" хто/ ~а 0, звиклий ♦, з-й на» /вгі-/, черп- 
альник, пк = %, ск -чфпій [-Й винб виночерпій]; 

-йся/-ьій чфпаний, начбрпува- /ви-/, запозйча-; 
ПОЧЕРПНУТЬ (принад) зачерпнути; 0. 

ЧЕРСТВЕТЬ чфствіти; & почфствіти; 
—й якгій /м“ хто/ черствіє, схильний ♦, напівза- 
черствілий, напівчфствгій; 
ЗАЧЕРСТВЕТЬ (- серце) притупіти; 0; 
-вший зачерствілий, 0, (- серце) притупілий; 
ОЧЕРСТВЕТЬ (серцем) зашфхти; 0; -бл кто 
сфце чиє мохом порослб; 
-вший (серцем) зашерхлий, (- серце) порбс- 
мбхом; 0. 

ЧЕРСТВЬІЙ (- серце) бсхлий, © черстводушний. 
ЧЕРТ нечгістий дух, диявол; & ж' дияволиця; ч. 
возьмй! сто чортів!; на кой черт вст на дідька 
/лиху годйну/; ч. знает что ок лихо знає що; 
чем ч. не нгутит буває і слон літає, з чим дідь¬ 
ко не носиться, на віку, як на дбвгій нгіві: і ку¬ 
кіль, і шпенгіця, Бог не без мйяости, козак не 
без долі /щастя/, фР ще й справді; ч. бьі вас 
побрйл щоб вас дідько злизбв; -та льісого!, -та 
с два! чорта пухлого, фР дб там!, та де!, ір так 
він /вона +/ і [ч. с два тебб скйжет так він тобі 
і скбже]; к -ту в зубьі до чорта на роги; у -та 
на куличках ок у чбрта за пазухою; 
ЧЕРТИ: ч. полосатьіе бісові діти; ко всем -тйм 
під три чортй; всем -тйм тбшно аж пбкло смію¬ 
ться. 

ЧЕРТА (характеру) ок жгілка; в ббщих -ах о" 
штрихпунктгірно; с тонкими -йми лица тонко- 
вгідий. 

ЧЕРТЕЖ ок креслюнок. 
ЧЕРТЕЖНЬІЙ ок рисунковий [-ьіе принадлбж- 
ности -ве приладдя]. 

ЧЕРТИК: до -ов (танцювати) до упаду. 
ЧЕРТЙТЬ крбслити, викреслюва- /пере-/; д" по»; 

—й що їм" хто/ креслить 0, з-й вй», звщогай ♦, 
кресляр, пк креслярський + %, ск кресли- [чер- 
тежньїй стол крбслистіл]; 
-йся/-ймьій крбслений, викреслюва- /пере-/; 
НА»»» накреслити, написа-, г. начеркну-; 
НАЧЕРТАННЬІЙ накреслбний, г. начфкнутий. 

ЧЕРТОВ: к -ой мйтери ік лихій мйтері. 
ЧЕРТОВЩЙНА ок мара [что за ч.? що за м.?]. 
ЧЕРТЬІХАНЬЕ ок черкання. 
ЧЕРТЬІХАТЬСЯ черк'ати; 

-йся що /м" хто/ ~а, звгіклий »/ся/, о. з чортами 
на устах. 

ЧЕСАТЬ чуха/ти, розчухува-, (чуб) розчісу- /за-/, 
/ви-/, (словами) ж" стриг-; ч. язьїкй теревені 
прави-, перетира- на язиках, ♦ піднебіння; 
-иіущий 1. що їм" хто/ чуха 0, звщршй ♦, р-й 
по», ск свербй- [-Й задницу свербигуз], © чуха¬ 
вши, 2. що чеше 0, звйкяий чесати, з-й вйчеса-, 
чесальник, пк = %, для чесання, с" зачешй- [За- 
чешйчуб]; -й зубьі баляндрасник, 3. шпарящ- 
ий/> ШПАРИТЬ/. 
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-йся 1. що /ж* хто/ чухається 0, чуханий, 
розчухува-, звиклий Фея, чухрі[і]й, 2. що чеше¬ 
ться, чЄсаний, розчісува- /за-, ви-/, чесальник, 
я"чесальний, 3. що свербить, (-місце) чуханий, 
розчухува-, пк сверблячий, розсвербілий; 
ПОЧЕСАТЬСЯ (за вухом) пошкрябатися; 0. 

ЧЕСНЯГА чесняк, незлочгінець, ж" фрієр. 
ЧЕСТВОВАТЬ (іх) віддавати /складі-/ шану їм; 

—й що /ж" хто/ вшано'вує 0, готовий ушанувати, 
звиклий вшанбву-, шанувальник, шануватель, 
пк шанувальний, (форум) де вшановують; 
-йся/-ьій вшановуваний, шано-. 

ЧЕСТИТЬ вшановувати, величі-, з/ лая-, дубаси-; 
ОБЕСЧЕСТИТЬ ввЄсти в славу, упосліди-, 
(труп) ндк окрада-, збезчЄщува-; 
ОБЕСЧЕЩЕННЬІЙ (труп) окрадений 0. 

ЧЕСТНО фР безганЄбно; 
ЧЕСТНЬІЙ; ЧЕСТНЕЙШИЙ най[все]чесні- 
ший, всєчЄсний, чЄсний-чєснісінький. 

ЧЕСТОЛЮБЙВЬШ: бьіть -ьім знати собі ціну. 
ЧЕСТЬ фр/Р гонор [с -тью з гонором]; ч. и хва¬ 
лі хвалі і честь кому; ч. имею долежить (в 
чужих арміях) мію честь доложйти, (в укр. ар¬ 
мії) зголбшую!; к -ти кого в честь кому [к -ти 
генеріла он не взял у честь генеріпа: він не 
взяв], © хто зберіг честь: [к егб -ти он не взял 
він з. ч.: не взяв]. 

ЧЕТА: супружеская ч. подружжя, шлкібна /по¬ 
дружня/ піра. 

ЧЕТВЕРЕНЬКИ: на -ках, на -ки ок навкарічки; 
ползтй на -ках повзти навколішках /на колін-/. 

ЧЕТВЕРКА чвірка. 
ЧЕТВЕРТНІЙ (на взір потрійний/ /пб/чвірний. 
ЧЕТВЕРТОВАТЬ четвертувіти, квда- під танк; 

—й що /ж" хто/ четвертує, звиклий ♦, 3-Й по*, 

четвертувільник, пк = %, ск четвертуй-; 

-ьій четвертбваний. 
ЧЕТВЕРТУШКА (спирту) шкілик. 
ЧЕТВЕРТЬ: вторія ч. /луньі/ підпбвня; /в/ ч. 
пя'того (о) чверть на п’яту; без -ти два за 
чверть друга; по -тя'м чвертями, четвертина-. 

ЧЕТКИг. вервичка, вервиця. 
ЧЕТКИЙ (текст) ок прозірний; 
ЧЕТКО: предельно ч. виразнісінько, о. чбрн- 
им по білому; 0. 

ЧЕТЬІРЕЖДЬІ чотири по; ч. три /четьіре +/, чо- 
тгіри по три /по чотгіри +/; ч. семь чотйри по сім. 

ЧЕТЬІРЕХУГОЛКА рогатівка, г. рогатйнка. 
ЧЕХСІЛ покрівець, (на окуляри) футлір, капшук. 
ЧЕХОЛЬНЬШ покрівцевий. 
ЧЕШУЯ & лусочка. 
ЧИК-ЧИРЙК! ок ців-ців!. 
ЧИН о" титул, ранґ/а/, ступінь, ц. сан; чин чй- 
ном /по чгіну/ (убратися) гарненько. 

ЧИНЙТЬ направляти, ремонтуві-, (суд) чинй-; ч. 
помехи ставі- на завіді, кйда- колоди під ноги; 

—й 1. ремонтирующий, 2. що /ж" хто/ застру¬ 
гує 0, пк стругальний + %, ©, 3. що /ж" хто/ чи¬ 
нить 0, звщошй ч., з-й вч. + творящий; -й не- 
прия'тности ківерзник; -й поміхи = препятст- 
вующ-; -й суд признічений ч. суд, суддя; 
-йся/-ймьій 1. ремонтируемьій, 2. струганий, 
застрУгув- /під-/, загбстрюв- /під-/, 3. чйнений, 
твбре-, рббле-. 

ЧИНКА (для олівців) /під) стругачка. 
ЧИНОВНИК & чиновничок; 
ЧИНОВ/НИКИ, -НИЧЕСТВО з" чинодріпи. 

ЧИРЙКАНЬЕ ок цвіркіт. 
ЧИРЙКАТЬ цвіркотіти, цівка-, цінька-, пф цві¬ 
рінь!; ч. без умолку вицвірінькува-; то и діло 
/не перестава'я/ ч. вицьвіркбчува-; 
—й що цвірінчйть 0, звиклий ♦, р-й за*, цвірк- 
/од/ун, цвірінькало, пк цвіркотливий, цвіркучий, 
цвіркотк5-, джеркоткі-, о. знай цвірінь та цвірінь; 
ЧИРЙКНУТЬ цівкнути 0. 

ЧИРКАТЬ (сірник) чиркати, тер-, витирі-, пф 
чирк /сірником/, (крізь зуби) цвирка-; 
—й що /ж" хто/ тре 0, звщошй /с-и/ ♦, чиркало, 
пк чиркальний, ск чиркай-. 

ЧИСЛЕННЬІЙ ж. числовий [-ое вьіражение ч. 
вираз]. 

ЧЙСЛИТЬ: —й = считающий1/2. 
ЧЙСЛИТЬСЯ числитися; ч. в штіте бути в 
штіті; ч. за кем ок стоі- на кому; 
-йся що /ж" хто/ числиться 0, числений, ліче-, 
рахбва-, запгісува-, к. запйса- [-я в списке з. у 
спйску; -я за кем з. на кого], о. на сшіску; -я в 
штіте штатний, пришіса- до штіту. 

ЧИСЛС) ок цгіфра, (дня) діта, день; кіждое пер- 
вое ч. що-першого-числі; из -лі фР з [из -лі 
воєнних з військовиків]; бьггь в -ле кого бути 
серед кого. 

ЧИСТИТЬ чйст/ити, очищі- /ви-, роз-, про-, +/; 
—й що /ж" хто/ ~ить 0, звщошй /с-и/ ♦, 3-Й ви*, 
чистильник, т. ОЧЙС-, пк очгіснйй, чистйпь- + %, 
с* -чгісний, -чисник [-Й снег снігочйсний, сніго- 
чйсник]; 
-йся чищений, очйщува- /ви-, роз-, про-, від-, 
під-, за-, пере- +/. 
ВИЧИСТИТЬ (щіткою) вйщіткувати; 0. 

ЧИСТОВИК ок чистбпис. 
ЧИСТОДЕЛ акуратист. 
ЧИСТОКРОВНЬШ о. чистої води. 
ЧИСТОПЛОТНЬІЙ чепуристий, з" відзіґбрний. 
ЧИСТОСЕРДЕЧНО з душі, (каятись) від душі; 

& щирісінько; 
ЧИСТОСЕРДЕЧНЬІЙ нелуківий, щиродрУж- 
нійО. 

ЧЙСТЬІЙ фР щойновймитий; -ая прівда щйра 
/самі/ прівда; -ое золото щире зблото; 

ЧИСТЕЙШИЙ найчистіший, /чйстий-/чистісі- 
нький, пречистий, чйстий як сльозі; ч. вздор 
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Хгімині кури; -шая п° ой, чиста ж, чиста; -шая 
правда чистісінька правда. 

ЧИСТКІЛЯ ок чистошбб. 
ЧИТАБЕЛЬНИЙ ок читкгій. 
ЧИТАНЬЕ фР читйльництво. 
ЧИТАТЕЛЬ & читачик; 
ЧИТАТЕЛИ, ЧИТАЮЩИЕ з6 читацгво. 

ЧИТАТЬ читати, прочгітува- /за-, (молитву) від-/, 
(думки) розгаду-, фР до чигання [кто затгівил 
их ч. хто змусив їх до ч.]; ч. запоєм човпти; 
-лось /-лись/ чйтано; 
—й що їм" хто/ чяті 0, звиклий », з-й про», зай¬ 
нятий чйтанням, читач, читальник, (на сцені) чи¬ 
тець, пк читальний, (знавець грамоти) письме- 
н-, грамот-, /- публікуІ читацький, о. з кнйжкою 
/газетою +/ в рукйх, © читаючи; -й наоборбт 
мастак ♦ з кінця; не -й нечитайло; 
-йся/-ьій читаний, пк читкйй, читабельний, г. 
почитнйй, ок читбмий, (твір) популярний. 

ЧИХ, ЧЙХАНЬЕ (дія) пчих. 
ЧИХАТЬ чхати; 

—й що чхає 0, звиклий ♦, зм-й чхну-, пчихало, 
пк чхальний, пчгіхаль-, о. у нападі пчйху, з го¬ 
лосним пчгіхом, знай апчхгі та апчхи. 
ЧИХВОСТИТЬ; РАС»»» (словами) взяти на зуб. 
ЧЛЕН (місії) учасник, (спілки) спілчанин, (брат¬ 
ства) братчик, (ради) радник, (на паях) пайо¬ 
вик, ж‘ членкйня; ч. семьй сім’янин. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ з0 членонбжці. 
ЧЛЕНЙТЬ паювати; & вичленбвува-; 

—й що Ім" хто/ паює 0, звйклий ♦, з-й по», для 
паювання, зайнятий -ям, паювальник, пк = %; 
ЧЛЕНЙТЬСЯ ділитися, поділя- 0; 
-йся/-ймьій пайбваний, членб-, розчленбву-, з-й ♦. 

ЧЛЕНОВРЕДЙТЕЛЬ и6саморуб. 
ЧЛЕНОВРЕДЙТЕЛЬСКИЙ саморубний. 
ЧМОКАНЬЕ ок цьомання. 
ЧМОКАТЬ цмбкати, пф цмок!, цьом!; & поцма- 
куваи /при-/ /губами, язиком/; 
—й що /мн хто/ цмока 0, звйклий », з-й за», цмб- 
кало, цьбмкало, цмоктій, пк = %; 
-йся цмоканий, звйклий »ся, р-й цмбкну-. 

ЧОКАТЬСЯ цбкатися, г. черка-; 
-йся що цбкається, звиклий ♦, р-й цбкну-. 

ЧОКНУТЬІЙ жР (слабий на голову) стебнутий, 
тк5кну-, стукну-, шваркну-, г. цбфну-. 
ЧОПОРНЬІЙ г. штйвний. 
ЧП к" НП [надзвичайна пригода], р" ЧП [чортова 
п.], /страшна/ пригода, халепа, /велгіке) неща¬ 
стя, нещйсний вгіпадок, раптбве лгіхо /аварія/; 
случгілось ЧП ж. щось велйке в лісі здбхло. 

ЧРЕВАТЬЕЙ (чим) важкйй, обтяжений, вагіт-, 
череватий, сповнений чого, ск -вагітний [ч. со- 
бьітиями подієвагітний]; ч. чем фР прирбче- на 
що, обтяже- неминучим чим, к. з неминуч- чим 
[ч. осложнениями з -ими ускладненнями]; ч. 

беспорйдками вагітний /череватий/ заворуше¬ 
ннями; ч. серьезньїми послбдствия- (крок) 
спбвнений серйозних наслідків, фР далекосйж-. 

ЧРЕВО п. нутрбвище; низ чрева підчерев’я. 
ЧРЕВОУГОДИЕ о* чреволюбство. 
ЧРЕВОУГбДНИЧАТЬ ф. набивати утрббу, (на 
природі) пікнікува-. 

ЧРЕЗ ВЬІЧАЙНО ок страшенно, неймовір-, ви¬ 
нятково, що аж [гаряче що аж], збіса, що й не 
сказати, аж-бн-як, (змучений) до іфаю, (пиша¬ 
тись) хіба-ж-так, фР неабйяк, занадто [ч, боль- 
шбй з. велгікий], жґ ой, як [ч. тяжелб ой, як 
важко], що ну, не-дай-Гбсподи-який /-як/, так- 
йй..., такгій... [ч. сердитий сердитий, що ну, не- 
дай-Гбсподи-якйй с., такгій с., такгій с:], так..., 
так... [ч. интербсно так цікаво, так цікаво, стра¬ 
шенно цікаво], ? кудгі /аж он/ якгій [ч. умньїй 
кудгі /аж бн1 якгій розумний]; 
ЧРЕЗВМЧАЙНЬІЙ ок надособлгівий 0, о. хіб- 
а-ж-такий, усім чим що [-ое мероприятие усім 
заходам захід]; -ое положение стан облбги. 

ЧРЕЗМЕРНО ок непомірно, фР надто [ч. узкий 
н. вузькгій], аж-бн-який [ч. большбй аж-бн- 
який велгікий]; 
ЧРЕЗМЕРНЬШ непомірний, г. пересад- 0, (- 
чемність) подвій-. 

ЧТИВО читвб. 
ЧТИТЬ: ч. как святьіню сакралізувати, шану- 
ва- як святгіню; чти отца /твоеггі/ и матерь 
(твою) шануй бгітька й матір; 
чтгіщий = уважающий + пошанбвувач; -й как 
святьіню сакралізатор, пк сакралізаторський, © 
шануючи як святгіню; 
-гімьій шанований, поважа-, с. звелгічув-. 

ЧТО ок аж [ч. даже упал аж навіть упав]; ч. бн 
где не происходило (то он там,/ що де не є (то 
він тамД ч. бн ни хай що [ч. бьі ни говорили 
хай що кажуть]; ч. б там ни говоргіли хай там 
що кажуть, хай би там що казали; ч. бьі то нгі 
било хоч би там що, хай /там/ що; ч. Вам угб- 
дно? що скажете?, чим можу служгіти?; ч. даже 
аж [ч. д. сам краснеет аж сам червоніє]; ч. ду- 
ше угбдно чогб душа забажає; ч. єсть духу о. 
аж пір’я летить; ч. єсть сильї ок скільки сгіли; 
ч. за птйца? що то воно за цабе?; ч. значит фР 
що то [ч. значит люббвь що то люббв]; ч. к 
чему ок що вонб і як; ч. мне делать що маю 
робгі-; ч. надо! пк такгій, що ну!; ч. ни говори 
о* хоч там що каза-; ч. ни на єсть какой най¬ 
вищий ступінь пк [ч. ни на е. дорогбй щонай- 
дорбжчий]; ч. с тобой? що тобі?; ч. с Вгіми /то- 
ббй/? що Вам /тобі/ таке?; что соббй представ- 
лгіет? що вонб за одгін?; ч. такбе? ок що то є?; 
ч. такбе хорошо и ч. такбе плохо що гбрно, а 
що пога-; ч. угбдно що хочеш /-те/; во ч. би то 
ни стгіло хай там що /що буде/, будь-що-будь. 
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хоч би там що, щоб тут що; да ч. Ви! бійтеся 
Бога!; да ч. то - все другеє е. та що там те - 
все йнше [Рим в ужасе. Да ч. Рим - вся Еврб- 
па Рим узяв жах. Та що там Рим - усю Еврб- 
пу]; за ч. би он ии бра'лся хай до чбго він 
візьметься; нб за ч. немі за що; ни за ч. фУ хоч 
убий; ни за ч. ни про ч. ні за що ні про що; 
думает ч. хо-чет дума, що на серці лежить; ч.- 
ч., а ще б щось йнше, а [ч.-ч., а хату найтй 
трудно ще б щось йнше, а хату знайти важко]; 
до чего' страх, як, страх, який [до ч. испугался 
с., як злякався; до ч. холодний с., який холод¬ 
ний], там-то мені [до ч. хороша т.-то мені гар¬ 
на], д! ДО; до чегб уж кто накой, и тот нащо 
вже хто який, і той [до ч. уж дед тих, и тот 
взвьіл н. вже дід тйхий, і той завив]; к чему 
би зто що вонб за знак?; не чем, а © аж [зап- 
а'хло не чем, а фашизмом запахло аж фашй- 
змом]; о чем тблько не судічили говорили 
про ббзна тільки що; 
ЧТСЬЛИБО ок абищо; к чему-либо (в ’язнути) 
аби до чбго; 
ЧТО-НИБУДЬ з" щось там; ч.-н. еще з" ок там 
щось [купи слив то ли ч.-н. е. куші слив чи т. 
щ.]; зто вам не ч.-н. ж. це вам не хвіст соба¬ 
чий; зто чегб-н. да стбит це чогось такгі варте; 
ЧТО-ТО: ч.-то врбде, ч.-то бколо зтого та 
щось таке; ч.-то невероя'тное щось тороплене; 
ЧТО-ТО ЖЕ щось то [ч.-т. же ее принудило 
щось то її змусило]. 

ЧТС)БЬІ, ЧТОБ фР бодай [ч. тебе пусто бьїло 
бодай /щоб/ ти скис!]; ч. Вам пусто било щоб 
Вас дощ намочив, щоб Вас гуска кбпнула /вбри¬ 
кну-/, щоб Вам кйсло булб, щоб Вам назад п’я¬ 
ти; ч. мне бьїло /-а, -и/! дістань/те,), хоч з-під зе¬ 
млі!; ч. тебб такая жизнь щоб ти так дйхав 
/жив/! 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ок сантимбнти. 
ЧУВСТВЙТЕЛЬНЬІЙ (вразливий) ок дітклгі- 
вий*, фР настрой-; ч. к чему чутлйвий на що; 
излишне ч. перечулений. 

ЧУВСТВО & почуваннячко; ч. глуббкого удов- 
летворбния почуття вдоволення, що аж; ч. лб- 
ктя /плеча'/ дух побратимства; ч. сббственно- 
го достбинства самоповага; нбжное ч. любов; 
от избьітка -ств з перечулення; с -ом перечу- 
лено, із сантимбнтом; с -ом чего з чим у серці 
[с -ом доса'дьі з досадою в с.]; с -ом, с толком, 
срасстанбвкой чітко, зрбзсудом і з павзами, 6° 
з серцем, з розсудом і з павзами. 

ЧУВСТВОВАТЬ почувати /від-/, ок /ви-/, (лихо) 
/перед-/, духом /серцем/ чу-, о. ма- на серці, фР 
бу- [-уйте себй как дома будьте як удбма], ч. 
что сповнюватися чим [ч. гбрдость с. гбрдіст- 
ю]; ч. крбйнее неудббство вестися, як гблому 
на їжакУ; ч. нелбвкость = неловко себя ч.; ч. 

неогранйченную свободу дихати на повні гру¬ 
ди; ч. неприязнь к кому важко /с. пбклом/ дйх- 
а- на кого', ч. неудббство гнітйтися; ч. отвра- 
щбние (к чему) відвертати ніс /від чого), /бргі- 
дитися чим, брйдити Ідк з-/ що); ч. расположе- 
ние к кому прихилитися /душею/ до кого; ч. 
своб превосхбдство знати собі ціну; ч. себй ♦ся, 
чу-, ма- [як ся маєш?]; ч. себя в безпасности 
бути певним у своїй безпеці, чутися як за кам’¬ 
яним муром /стіною/; ч. себя виноватьім від¬ 
чувати, що вйнен, г. ♦ся до ви ни; ч. себя в род- 
нбй стихни бути в своєму репертуарі; ч. себй в 
силах чутися на силі; ч. себя как дома розгб- 
щува-, дк розгостй- [-уйте с. к. дбма! прбшу 
розгостіться!]; ч. себя на седьмбм нббе землі 
не чути під собою; ч. себя нелбвко не зна-, на 
яку ступй-, чутися ні в сих ні в тих; ч. себй не- 
плбхо ма- не зле /злецьки/; ч. себй обйзанньїм 
(кому) г. чути на собі обов’язок, /'♦ся до обов’я¬ 
зку перед ким); ч. себй увбренно /хозйином 
положення/ мати /відчува-/ міцний /твердий/ 
ірунт під ногами; ч. симпатин* к кому прила¬ 
ді- сбрцем до кого + СИМПАТИЗИРОВАТЬ; ч. 
угризений сбвести угризатися совістю; ч. ше- 
стьім чувством чути шкірою; инстинктйвно 
/интуипі-/ ч. чУ- серцем; плбхо себй ч. нездУ- 
жа-; не ч. стйрости фР ♦ся мблодо; он не -ует к 
ней симпатин у нього не лежйть до неї душі; 
что оні -ует? що у неї на серці?; как тьі себй 
-уешь? як твоє здорбв’я?; 
—й що їм" хто/ відчуві 0, С-И ♦, 3-Й відчу-, охоп¬ 
лений /обтяже-/ почуттям чого, пк чутлйвий, 
чулий, о. з почуттям чого /в сірці/, © відчуваю¬ 
чи; -й что 1. свідбмий чого [-Й опасность с. 
небезпеки], 2. спбвнений чого [-Й тоску с. туги], 
3. з чим у серці [-Й досйду з досадою в с.], трав¬ 
мований чим [-й перхотУ в гбрле т. лоскотом у 
гбрлі]; хорошб себй -й © нічим не травмбва-, 
(де) як ргіба у воді; -й жажду спраглий; -й не- 
домагание нездужі-; -й неудббство не зніючи, 
на яку стушіти; -й пбчву под ногіми /под со- 
ббй/ З МІЦНИМ Ірунтом під ногіми, упевне- у 
собі; -й прйстальньїй взгляд відчувши пгіль- 
пбгляд; -й себй каким фР з чим у душі [-й себй 
обйженньїм з обрізою в душі]; -й себй в безо- 
пасности пів- у своїй безпеці; -й себй на седь¬ 
мбм нббе з душею на сьбмому небі; -й себй не¬ 
лбвко не знівши, на яку ступи-; -й себй спокб- 
йно безтурббт-, незаклопбта-; -й себй увбренно 
= -й почву под ногами; -й тревбгу спбвне- 
тривбги; -й уважение спбвне- повіти; -й устй- 
лость охо'пле- втбмою; -й у. во всех члбнах з 
почуттям утбми в усьбму тілі; 
ПЕРЕЧУВСТВОВАТЬ о. попотліти душею; 0; 
-вший попотлілий душею, 0; 
ПОЧУВСТВОВАТЬ ф. занюхати, збагну- сбр- 
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цем 0; п. влечение (до чого) відчу- потяг [н. до 
хліборббства]; п. досаду задосбдувй-; п. отвра- 
щение к чему збриди- що; п. расположЄние 
прихилитися (душею); п. себя' отчужденньїм 
зчуженіти; дать(ся) п. дати(ся) відчу-; -ал себя' 
вольнеє- кто світ попросторішав кому; 
-вший 0; -й себя отчужденньїм зчуженілий. 
ПРЕД»»» ндк вичувйти, д" передчу- /ви-/; 
ПРО»»» о. пропустити крізь серце, відчу- сер¬ 
цем, фР перевідну-, ндк пропуски- чЄрез душу; 
ПРОЧУВСТВОВАННО із сфцем, перечулено; 
ПРОЧУВСТВОВАШШЙ перечалений, від¬ 
чутий серцем, пропущений крізь серце; 
ЧУВСТВОВАТЬСЯ відчуватися 0, (в усьому) 
проглядати [-алась рутина -ала рутина], - силу 
І в кому/) угадуватися; -уется обдається відчути; 
-йся що відчувається, відчуваний, п" відчутний; 
РАС»»»: розчалитися, розтанути; 
-вшийся розчулений /пере-/. 

ЧУДАК ок чудій, ф. смішняк; что назьівйется, 
чудак, чудйк, каких мало дивак диваком. 

ЧУДАКОВАТЬІЙ ок диванний, з” бзікуватий. 
ЧУДАЧИТЬ, ЧУДЕСИТЬ ок химорбдити. 
ЧУДАЧКА д. химерйчка. 
ЧУДЕСНЬІЙ фР знаменйтий. 
ЧУДЙТЬ химерити, ок чудотвбри-; 

--й що !мн хто/ химерить 0, звиклий », дивак, хи¬ 
мерник, чудій, ж. чудотворець, п" чудний, хи¬ 
мер-, химеристий, дивакуватий, о. з химерами. 

НУДИТЬСЯ привйджуватися, поставати в очах; 
-йся що постає в о., привгіджуваний, пк прими¬ 
рливий, примарний, - тінь) невираз-, туман-, 
© як у тумані, примарою в очйх; 
ПРИ»»» примаритися, приверз-, привиді-, при- 
чу-; 
-вшийся примарений, причутий, пк примарний, 
примхливий, © як мара, 0. 

ЧУДНОЙ & понадчуднгій, д° *учуднити /= зроб- 
й- чудним/. 

ЧУДНЬІЙ ф. класний, о. хоч (конем) грай [танк, 
хоч грай]. 

ЧУДО: какйм чудом якгім дивом /вітром/; 
ЧУДЕСА ок дивовйжі; ч. в решете ок чудасія. 

ЧУДОВИЩЕ страхіття, жґ дивогляд страшний. 
ЧУДОВИЩНЬІЙо* кошмарний, пєкЄль-. 
ЧУДОТВОРЙТЬ чудотворити; 

—й що їм" хто/ творить дива /чудеса/ 0, звиклий 
♦, з-й на», чудотворець, п" чудотворний. 

ЧУЖДАТЬСЯ цуратися /відбігати/ кого/чого, фР 
відкидатися від чого, о. копилити губи, трима¬ 
тися осторонь; 
-йся що їм" хто/ цурається 0, готовий від», схи¬ 
льний ♦, відлкздько, пк відшбдькуватий, вовку- 
ва-, непривітний до; -я людей жґ неприкйдли- 
вий до людЄй. 

ЧУЖДЬІЙ ок чужодушний. 

ЧУЖЕЗЙМЕЦ р. чужосторбнець. 
ЧУЖЕРОДНЬІЙ цд чужгій; как -ное тбло © 
присутньо-неприсутній. 
ЧУЖЕСТРАННЬШ ок чужинецький. 
ЧУЖОЙ ок нетутешній; & чужуватий, чужим-чу- 
жй[сіньки]й, і. чужак; становиться -им чужіти, 
чужіша-, става- чужим; дк зчужі-, відчужіша- 
/по-/, ста- ч.; как ч. присутньо-неприсутній; 
-им добрбм не разживешься чужим добрбм не 
забагатієш; в -ііх рукйх лбмоть велйк гарна 
дівка як засватана, в чужгіх руках мотовилно 
грубше /шматбк хліба грубілий/; -ую беду ру¬ 
кою разведу, а к свобй - ума не прикла- чу¬ 
жу біду на воді розведу, а своїй не дам ладу. 

ЧУМЕТЬ чуманіти, чмані-; 
—й що /м" хто/ чуманіє 0, вже майже очма/ні- 
лий, напівочмані-; 
О»»»: -вший що ~нів, -нілий, я' очмана, б. 

ЧУМИЗА магар. 
ЧУМИЗНИЙ магарбвий, з магару. 
ЧУРБАН ок оцупок, цурпак, ©довбешка, пЄн- 
тюх, тупак. 

ЧУТКИЙ ок щільний, невсипущий, недремний, 
дбайливий, ± ЧУВСТВИТЕЛЬНЬІЙ. 

ЧУТОЧКА: еще -ку и... от-бт лиш не... [е. -ку и 
повеет теплом от-бт л. не віє теплбм]; еще -ку 
и сказйл/а) бьі тільки-тільки, що не скаже. 

ЧУТЬ ок як [ч. не надорвется як не перерветь¬ 
ся]; (а) ч. что (а) раптом що, <3. аби що, (а) тіль¬ 
ки що; ч. ли не трохи чи не, десь, чи не [он ч. 
ли не зав він, десь, чи не зав], малощо не, як не 
[ч. ли не трбснет як не репне]; ч. не мало /лЄд- 
ве/ не, так би й [ч. н. оторва'л т. би й урвйв], аж 
[бежал - ч. н. запьіхался біг аж задгіхався]; ч. 
не плачет кто мало не плаче хто, на плач зіб¬ 
ралося кому; ч. свет скоро світ, щойно стало 
світати, г. рано; ч.-ч. не считйется трбхи-трбхи 
не в лік /не рахується/; ч.-ч. трбнулась (риба) 
де-де притухла; хоть ч.-ч. бодай на макове зер¬ 
ня; ч. не плача © тільки-тільки), що не шійче; 
ч.-ч. не мало не, трбхи-трбхи) не. 

ЧУТКЕ ок передчуття, (осад в душі) післясмак. 
ЧУЧЕЛО ок маняк; & пк *чуперадляний; ч.! 
банька надута!; ч. горбховое ок чуперадло. 

ЧУЯТЬ відчувати шкірою; земли под соббй не 
ч. не чу- ніг під соббю, землі ногами не сяга-; 
—й що /м" хто/ чує 0, з-й відчути, пк чуйний, 
чулий, чутливий, сторожкгій. 

Ш 

ШАБАШИТЬ шабйшити; 
—й якйй Імн хто/ шабашить, звйюшй /с-и/ ♦, р-й 
по», шабашник, пк шабашливий. 
ШАБРОВАТЬ: -й якйй /м" хто/ шабрУє, шабру- 
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вальник, пк шабрувальний; 
-уемьій шаброва-. 
ШАБРОВКА (дія і о) шабрбвання, (дія) шабрува-. 
ШАВКА сявка. 
ШАВКАТЬ шамкати, шамкохі-; 

—й що /лі" хто/ ~а 0, звиклий ♦, пк ~ітлгівий. 
ШАГ фР ступа; ни на ш. ок ні на п’ядь; шйре ш.! 
в“ повний крок!; с первого -га відпочатку; -ом 
ступою; ш. за -ом ок ступа за ступою, мало-по¬ 
малу, поетапно; в -гу (- штани) у кроці; с пер- 
вого -гу /-ьіх -бв/ від початку, попервбх; шбгу 
не сделать крбку годі ступити; 
ШАГИ: нервьіе ш. (розвою +) первопочаткгі. 
ШАТАТЬ ступати, трима- /міря-/ крок, ф. чим- 
чикува-, диба-; (широким кроком) шугб-; увер- 
енно ш. ітй й не озиратися; впередй -бл офи- 
цер першим ішов офіцер; 
--й що їм" хто/ ступа 0, звгіклий /навчений/ ♦ 
/крокува-/, пк /екскаватор/ двоногий, ногат-, © 
ступаючи; шнрокб -й сягнистий; -й в нбгу © 
ступаючи (поті) в нбгу; -й зкскаватор двонб- 
гий /ногатий/ екскаватор; 
ШАГ/А/НУТЬ п. сягнути 0; далеко ш. п. заг¬ 
натися задалеко; 
ИСШАГАТЬ фР попойти [попробуй и. сггрб- 
буй п.], (ногами) зміря-; 
-вший 0; 
ПРОШАГАТЬ пройтй, відміря- [-бв милю від¬ 
мірявши милю], (широким кроком) прошуга-; 
-вший Й; 
ШАГАТЬСЯ н° ходйтися, ступа- 0. 

ШАЙКА-ЛЕЙКА гуляй-брати. 
ШАЛЕТЬ; О»»» очманіти, розшалі-, розсатані-; 

-вший очманілий, здурі-, оскажені-, розшалі-, 
осатані- /роз-/, 0. 
ШАЛЕВАТЬ: ~й якгій ІмИ хто/ шашбє, зайнятий 
шалюванням, пк шалівковий + %; 
-йся шальований. 
ШАЛЙТЬ пустувати, дурі- [не дурій!], вибргіку- 
ва-, с. бешкетува-, ходи- на головах; 
—й що /м“ хто/ пустеє 0, звгіклий ♦, пустун, 
пострибун, жирун, збитбпшик, кбпос-, пк пусто¬ 
тливий, грайлй-, бешкетний, збигбш-, капос-. 
ШАЛОВЛИВЬІЙ ок бешкетлгівий /-увбтий/. 
ШАЛОПАЙНИЧАТЬ: —й 1. бездельничающ- 
ий, 2. повесничающий. 
ШАЛОПАЙСКИЙ шалощ/гній, гультіпацький. 
ШАМПАНСКОЕ г. шампан. 
ШАНДАРАХНУТЬ дк тарарбхнути; ± ШАРАХ¬ 
НУТЬ. 
ШАНС фр нагода, можливість. 
ШАНТАЖИРОВАТЬ шантаж/увати, брб- на бога; 

—й якйй /м" хто/ ~ує 0, звгіклий ♦, готовий взя- 
на бога, шантажгіст, пк шантажгістський; 
-ьій шантажбваний, бра- на бога. 
ШАПКА: не по Сбньке ш. не про йогб нбгу шка¬ 

рбан. 
ШАПОЧНЬІЙ фР У шапошний [ш. знакбмьій 
ш. знайомий]; ш. разббр розхбдини. 
ШАР ок сфера, з. банька; хоть -бм покати (- їж- 
у) хоч чобіт гризгі. 
ШАРАХАТЬ: —й = трахающий; 
ШАРАХНУТЬ (вдарити) ок шарнути 0. 
ШАРАХАТЬСЯ шарах/ати, ок сахатися, (убік) 
кгіда-, шарпа-, шугбти, г. цбфатися, пф шарах!; 
-йся якгій /м" хто/ ~а 0, зм-й ~нути, © -нувши; 
ШАРАШКИН: -на контора шарашчина контора. 
ШАРЖЙРОВАТЬ шаржувати; 

—й що /мн хто/ шаржує, звгіклий ♦, здібний до 
шаржів, шаржгіст, пк = %; 
-ьш шаржований. 
ШАРИК (хлібний) коник, галочка, (мильна) буль¬ 
башка, бань-; -ки за рбликн забхали клепки не 
на місці; -ов не хватбет дев’ятої клепки бракує. 

-ИОДІІігіПНИКОВЬІЙ кульковальнгічний. 
ШАРИТЬ нгішпорити, вингішпорюва-, (по кише¬ 
нях) шпбрта-; ш. глазбми нгішпори- очгіма; 
—й якгій /м" хто/ шпбрта 0, звгіклий /с-и/ ♦, 
шпбртало, шпбрта, пк/погляд/ нгішпорливий, до- 
пгігли- /за-/, © шпбртавши /-ючи/. 

ІІІАРК (1) шам, шурх, шорх, шам-шам, шурх- 
шурх, шорк-шорк. 
ШАРКАТЬ човгати, шбрха-, пф шорх!, човг!, 
шарк!; & *пбчовги /= човгання/; ш. ногбй роз¬ 
шаркуватися; -ая ногбми (іти) пбчовгом; 
—й що /мн хто/ чбвга 0, звгіклий ♦, човгало, пк 
шурх/іт^лгівий, шурхітний; -й ногбй з-й розшар¬ 
катися, © шаркнувши ногою; ± шуршащий; 
ШАРКНУТЬ ок шарнути 0. 
ШАРЛАТАНСТВОВАТЬ шарлатанити, шахрувб-; 

—й якгій /м" хто/ шарлатанить, звгіклий ♦, шар¬ 
латан, шахрай, пк шарлатанський. 
ШАРМ шарм, /душевний/ чар, чарівлгівість, ха- 

ргізма, душевна грація, дУ чарування. 
ШАРОВАТЬ шарувати; 

—й якгій /м“ хто/ шарує, звгіклий ♦, зайнятий 
шаруванням, шарувальник, пк = %; 
-йся/-мй шарований. 
ШАРОВКА (дія і п/ шарбвання, (дія) шарувбння. 
ШАРОВОЙ кулястий; -бя мблния -та блгіскавка. 
ШАРООБРАЗНЬШ ок банькуватий, опукува-. 
ШАРЬІ в. банькгі, глгіпавкгі. 
ШАССЙу осада. 
ШАСТАНЬЕ ок походеньки. 
ШАСТАТЬ швенд/яти, вештатися; 

--й який /лґ хто/ ~я 0, звгіклий ♦, ~я, сновгіга. 
ШАСТЬ! о" шелесь! 
ШАТАНИЕ ок походеньки. 
ШАТАТЬ хитбти, хилита-, ^ гойда-; 

—й що /м“ хто/ хита 0, звгіклий ♦, з-й похитну-, 
пк гойдальний, ± колеблющий; 
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-ьій хитаний, хилйта-, гойда-; 
ПОШАТНУТЬ (основи) підважити 0; 
-вшийся захитаний, підваже-, 0. 
ШАТАТЬСЯ хитатися, (без діла) швендяти, по¬ 
ходеньки справля-, д. шалатися; & похйтува-; 
-йся 1. що їм" хто/ хитається 0, хгітаний, схйль- 
4, вже захгіта-, пк хитливий, хит[б]кгій, хилит- 
кйй, нестійкий, р. хитавий, 2. шастающий; 
зашатАться 1. заколотитись 0; 
ОТШАТНУТЬСЯ відхилгітися, п. віднура-; 
-вшийся зм-й відсахнутися, б; 0. 

шАТИЯ о" гоп-компанія, гуляй-брати, шушв¬ 
аль, ф. рибка [письменницька рибка]. 
ШАТКИЙ хиткий + шатающийся, о" хитавий, 
фр слизькгій [-ое положение -ке становище]. 
ШАТУН б3 гонок, рк тягач, к" хитун. 
ШАТУННИЙ у. гонкбвий [корбо-гонкбвий]. 
ШАФЕРСТВОВ АТЬ ок бути за дружбу /дружка/; 

—й що їм" хто/ бояринує, покликаний бути за 
дцужбу, дружко, дружба, © бувши за дрУжбу. 
ШАХЕР-МАХЕР о" діло нечисте. 
ШАХМАТЙШКИ шахенята. 
ШАХОВАТЬ шахувати; 

—й якйй їм" хто/ шахує, готовий /за/4, пк = %; 

-ьій шахбваний. 
ШАХТНИЙ (промисел) копальняний. 
ШАШЕЛЬ гРн шашелидя, и6 шашелі, шашелюкгі. 
ШВАРТОВАТЬ шварт/увати, пришвартбву-; 

—й якйй їм" хто/ ~ує 0, поклйканий 4, з-й при4, 
для -ування, зайнятий -ям, пк швартовйй + %; 
-йся/-ьій швартований, пришвартбву-. 
ШВАРТОВ /Н/ЬІЙ швартовйй. 
ШВЕДСКИЙ: -ая стенка г. щаблівка, драбгін-. 
ШВЕЙНИЙ: -ая машина кравецька машина, г. 
машина до шиття. 
швейцАр о" дверних 
ШВЕЯ о" шевчйня. 
ШВЬІРКАТЬ (крізь зуби) цвгіркати; 

—й = чвьіркающий. 
ШВНРЯТЬ жбур/ляти, швйрга-, вбрга-, кйда-; 

—й що їм" хто/ ~ля 0, звиклий 4, 3-Й -ну-, п" = 
%, © ~увши; -й деньгами звйклий сія- /розки- 
д &-/ грбші; 
-йся/-ьій швйрганий, верга-, кйда-, пожбурюва-. 
ШЕВЕЛЕНИЕ: ш. мозгами варення головбю. 
ШЕВЕЛИТЬ ворушгіти, розворУшува- /за-/; ш. 
мозгами варй- головбю, поверта- розумом; -ли 
мозгбй! варй головою!; 
—й що їм" хто/ ворушить 0, ЗВЙКЛИЙ 4, з-й роз4, 
© ворушвши, п"=%; -й мозгйми з-й в. головбю; 
-йся що їм" хто/ ворушиться 0, © с-и 4ся, п" во¬ 
рушкий, ворухливий; 
ПР444: не п. не рушити [не п. пальцем не р. 
пальцем]; 
ЗА444СЯ /по/ворухнутися, задрйга- 0; 
-вшийся п" ворушкйй, © шурх-шУрх і завору¬ 

шився, 0; 
ПОШЕВЕЛИТЬСЯ о" задрйґатися 0; 
ПОШЕВЕЛЬНУТЬСЯ о" дриґнути 0. 
ШЕВЕЛЮРА: с пьішной -ой густочубий. 
ШЕЛЕСТ о" шамотня, шамотнява; бьістро и без 
шелеста котячою ходою, хутко й безшелесно. 
ШЕЛЕСТЙТЬ шелест/іти, шерехгі-, (з лопотом) 
шелепоті- /- листя) п° гомоні-; 
—й що ~йть 0, спбвнений шелесту, пк шелест¬ 
кий, шурхітлйвий, лопо[і]тлй-, шарудлй-, лопо- 
тібчий, к" -лгівий, о. із сталим шелестом. 
ШЕЛКОВИСТЬІЙ с? шовк- [-ая трава шовк- 
трава]. 
ШЕЛКОВИЦА г. мбрва. 
ШЕЛУХА (словесна) п. полбва, шумовиння; (ци¬ 
булі) о" кожушбк. 
ШЕЛОХНУТЬСЯ д" о" хилитнУтися, /- звук) за¬ 
шелестіти, зашамоті-; не ш. о" ані шелесну-; 
-вшийся зашелестілий, зашамоті-, 0.; не -я 
безшелесний. 
ШЕЛУШЙТЬ лущ/ити, злущува- /об-, луза-; 

—й що /м" хто/ нить 0, ЗВЙКЛИЙ 4, з-й об4, лу¬ 

щильник, п" лущильний + %; 

ІІІЕЛУЩИТЬСЯ /- шкіру) лупитися; 0; 
-ЙММЙ/-ЙСЯ 1. що -иться 0, -ений, луза-, злущу- 
ва- /об-/, облуплю-, 2. що лупиться, пк лупкйй. 
ШЕЛЬМОВАТЬЕЙ о" шахраюватий, збитбшний. 
ШЕЛЬМОВАТЬ паплюж/ити, шельмува-; 

—й що їм" хто/ нить 0, звйклий 4, з-й с4, пап- 
лібжник, п" паплюжливий, паплюжний + %; 
-ЙСЯ/-БІЙ паплібжений, шельмбва-. 
ШЕПЕЛЯВИТЬ шепел/йвити, шепелй-; 

—й що їм" хто/ ~я 0, звйклий 4, п" ~явий, ©. 
ШЕПОТ фР. перешепти, підшепти. 
ШЕПОТОК (по залі) шелест. 
ШЕПОТОМ о" навпбшепки. 
ШЕПТАТЬ шептати, шепоті-, вишепбчува-, (у 
відповідь) відшепбчу-; ш. на ухо нашіпгу-; не 
уставать ш., ш. без Устали вишепбчу-; 
-чущий що /м" хто/ шепче +, звйклий 4, шеп- 
/о/тій, шеп/о/тун, п" шбпітнгій, шепо[і]тлйвий; 
-й на ухо звйклий нашіптувати, шепотйнник; 
ШЕПТАТЬСЯ шушукати 0; постоя'нно ш. пф 
все шу-шу-шу та шу-шу-шУ; 
-йся що /м“ хто/ шушУка 0, звйклий 4, шепотій; 
-я по углам звгіріий 4 по кутках; 
-бій р. шептаний, нашіптува-; 
НАШЕПТАТЬ (на кого) накапати 0. 
ШЕРЕНГА ок лйва, лінія, ряд. 
ШЕРЕНОЖНЬІЙ: -ое учение в" вправи лавою. 
ШЕРСТИСТИЙ о" вбвнястий. 
ШЕРСТЙТЬ шпетити, бра- в шори; 

—й 1. що /м" хто/ шпетить, звйклий 4 + распе- 
кающий. 
ШЕРСТЬ & вбвночка. 
ШЕРСТЯНбЙ гР" шерстянйй; & (з довгою гус- 
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тою шерстю) вовнгістий. 
ШЕСТ(Ж припічок. 
ШЕРШАВ ЬШ шкаруб кгій. 
ШЕСТВИЕ прн похід, марш [триумфа'льное ш. 
тріюмфапьний п. /м./]. 
ШЙСТВОВАТЬ гордо виступати /крокувати/, і- 
тй парйдним крбком; 
—й що /ми хто/ гордо виступа 0, нйвчений ♦, 
гордоступ, п'с гордойдучий, гордоступий, ©. 
ШЕСТЕРЕНОЧНЬІЙ трибковий; -ая передача 

-бва передача. 
ШЕСТИК зг пальчак. 
ШЕСТЬЮ шість по; ш. пять шість по п’ять; ш. 
шесть шість по шість. 
ШЕФСТВОВАТЬ п° курйрувати, опікуватися; 

—й що /м" хто/ шефствує 0, покликаний », шеф, 
опікун, куратор, пк шефський. 
ШЙВОРОТ обшивка, фР шкірка [за ш. за -ку]. 
ШЙВОРОТ-НАВЬІВОРОТ © віз поперед коня. 
ШИК фР помпа [с -ом з помпою]. 
ШИКАРНО п° красно-пишно; 
ШИКАРНИЙ ок (великр/пишний, шедевраль-, 
г. люксусовий, п° оздббно-дорогйй 0. 
ШИКАТЬ (цитькати звуками) цй/тьікати; 

—й що їм” хто/ цйка 0, звиклий ♦, з-й /готбвий, 
рйдий/ за», цй(ть/кало; 
ЗАШИКАТЬ зацгікати. 
ШИКОВАТЬ: —й який їм" хто/ шикує, звгіклий 
шикувати, пк шикарний, © шикуючи; 
ШИК/АДЗУТЬ д. гульнути по буфету, рк роз¬ 
кошну-. 
ШИЛО & шильце. 
ШИЛООБРАЗНЬІЙ швайкуватий, швайковй-. 
ШИНКОВАТЬ шаткувати; 
—й що /лі" хто/ шаткує, звиюіий ♦, зайнятий шат¬ 
куванням, шаткувальник, пк = %; 
-йся/-мй шаткований. 
ШИП (у механізмах) шпеник, шпень. 
ШИПЕТЬ: —й 1. якгій /м" хто/ шипгіть 0, шипун, 
пк шипзічий, шиплй-, о. із шкварчанням /шипі-/, 
2. що сичйть, пк сичливий, о. із сичанням. 
ШИРИНА: в -ну вширшки; во всю -ну взавшгір- 
шки, на всю широчінь; во всю -ну чего взавпшр- 
шки чого [во в. -ну залйва в. затоки]; по -не 
взавшйршки. 
ШИРИНбЙ ('за//вшгіршки. 
ШИРИТЬСЯ ок широчіти, широчйтися; 

-йся 1. що широчіє 0, поширюваний, розповсю¬ 
джу-, (звук) розношу-, 2. простирающийся. 
ШИРМА о* параван. 
ШИРОКО; ШЙРЕ: как мбясно ш. фР повномет¬ 
ражно; 
ШИРОКИЙ ок розлеглий; задуманими в -их 
масштабах широкозакрбєний. 
ШИРОКОБЕДРЬІЙ стегнастий. 
ШИРОКОЗАДЬІЙ ев ширококрйжий. 

ШИРОКОЗАХВАТНИЙ ок широкосяжний, за¬ 
гребистий. 
ШИРОКОИЗВЕСТНЬІЙ широкославний, Р зна¬ 
ний і перезна-. 
ШИРОКОКбСТЬШ ширококрижий, маслаку¬ 
ватий, костомарува-. 
ШИРОКОМАСШТАБНИЙ ок широкосяжний, 
широкозакрбє-. 
ШИ РОКОМЬІС лящий широкодумний. 
ШИРОТА (душі) п° рбзхрисг. 
ШИРНОТРЕБ ж. ширнетрбба. 
ШИРПОТРЕБОВСКИЙ р. ширвжйтківський. 
ШИРЬ: во всю ширь навшгір, о. повнометражно, 
на весь рбзхрисг. 
ШИРЯТЬ (в небі) ширйги, ж“пггрикй-; 
-й 1. регощий /> РЕЯТЬ/, 2. що /м" хто/ штри- 
ка, штрикач/ка/, штргікавка, © штрикаючи. 
ШЙТО-КРНТО: и ш.-к. і шукай вітра в пблі. 
ШИТЬ шйти; ни шьет ни пбрет ні кує ні меле; 
шьиіщий що /мн хто/ шиє, зайнятий шиттям, 
звщлий », з-й по», швач, ж' шваля, шваха, шва¬ 
чка, р. шевчйня, пк швацький, швейний + %; 
-йся шитий, вишиваний, галтб-. 
ШИФРОВАТЬ шифр/увати; 

—й якйй /м“ хто/ ~ує, з-й за», для шифрування, 
зайнятий -ям, шифрувальник, пк = %, © ~уючи; 
-йся/-мй шифрований. 
ШИФРОВКА шифрування, /дія і о/ шифрбва-. 
ШИХТОВАТЬ шихт/увати; 

—й якйй /м“ хто/ ~ує, з-й ♦, для шихтування, 
зайнятий -ям, шихтувальник, пк = %; 
-йся/-ьій шихтований. 
ШИШ: ш. с маслом дуля з маком; 
ШИШЙ ф. грбники, побрязкачі, пінязі; на /за/ 
какйе ш.? на які достатки?, на яку дулю з мак¬ 
ом?, заякйй гріш?, заякі грбники /хорбші бчі?/. 
ШИШКА © ок туз, ргіба, з" пуриць; большая ш. 
груба /велика/ риба. 
ШИШКОВЙДНЬІЙ шишкуватий, у фбрмі /на 

взір/ шишки. 
ШКАЛА г. скаля. 
ШКАТУЛКА (в дорозі) погрібець. 
ШКАТУЛОЧКА г. пуделко, (у скрині) пргіскри- 
нок. 
ШКВАЛЬНИЙ фР цунамний. 
ШКбДИТЬ: —й якйй /м" хто/ шкодить 0, звйк- 
лий шкбдити, шкода, пк шкодлйвий. 
ШКОДНИЧАТЬ = ШКОДИТЬ; ± ВРЕДИІЬ; 
НАШКбДНИЧАТЬ = НАПАКОСТИТЬ. 
ШКОЛИТЬ школити, вишкбл/ювати; 

—й що /м" хто/ ~ює 0, з-й вй», ~ювач, муштрува¬ 
льник, пк муштр увальний, ~юваль-, вишкільнйй. 
ШКбЛЬНИЧАТЬ дуріти як школяр, Р бурсачи-; 

—й що /лі" хто/ дуріє як ш. 0, з-й /звгіклий, готб¬ 
вий/ ♦, пк школярський, бурсаць- + шалящий. 
ШКУРА (бараняча /як плед!) барангіця; в -ах фР 
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шкіряно [ш. вбраний]. 
ШКУРИТЬ: -ящий = шлифующий шкуркою. 
ШКУРИТЬ (стинати кору) кор/увати; 

—й що їм" хто/ ~ує, з-й об*, зайнятий коруван¬ 
ням, корувальник, пк корувальний. 
ШЛАГБАУМ іе рогат[ч]ка. 
ШЛАК бруслина, (словесний) ШЕЛУХА; & пк 

*шлаковий, д'к *ошлакбваний. 
ШЛАКОВАТЬ шлак/увати; 

—й що /м" хто/ ~ує, з-й ♦, -овгік, ~увальн-, пк= %; 
ШЛАКОВАТЬСЯ жужелитися 0; 
-йся/-ьій пшакбваний; -я з-й шлакуватися,икжу- 
жільний. 
ШЛАНГ ок рукав. 
ШЛЕЙФ о. шовковий хвіст. 
ШЛЕЙФОВАТЬ шлейф/увати; 

—й що ІмИ хто/ ~ує, поклгіканий ♦, для шлей¬ 
фування, зайнятий -ям, шлейфувшзьник, пк = %; 
-йся/-ьга шлейфований 
ШЛЕП! ок беркгідь! буртйсь! телепсь! шварк! (у 
рідке) шубовсть! 
ШЛЕПАТЬ (бити тазом) (х/ляпати, (човгати) 
чалапа-, вичалапкува-; ш. губйми плямкати (гу¬ 
бами/, фР лови- гав; ш. по грязй брьбха-; 
—й що /м" хто/ (х/ляпа 0, звгіюіий /с-и/ ♦, ляс- 
кун пк ляскучий, хлипу-, ляпотлйвий; 
ШЛЕПІІУТЬ н° бехнути 0; 
ОТ ШЛЕПАТЬ г. дйти по штанях; 
ПРИШЛ ЕІШУТЬ (лопатою) приляпати. 
ШЛЕПАТЬСЯ гепати, гепатися; 

-йся що /м“ хто/ гепає 0, пф геп!, лясь!, бебех!, 
плюсь!, шварк!, шубовсть!, О гепнувши; 
ШЛЕПНУТЬСЯ бебехнути, ляпнутися, дзвяк¬ 
нути, к. бехну-, (у воду) шубовсну-, пф плюсь!, 
шубовсть!, ± УПАСТЬ. 
ШЛЕЙ: ш. под хвост попала кому гедзь напав 

/укусив/ кого, Гедзі обсіли кого. 
ШЛИФОВАТЬ шліф/увати, обточу-; & і. *шлі- 
фувальня; 
—й який Імн хто/ ~ує, з-й від*, для шліфування, 
зайнятий -ям, шліфувальник, пк = %; 
♦♦♦СЯ обтиратися, вишліфбвува- 0 ; 
-йся/-ьш обтираний, шліфбва-. 
ШЛИХТОВАТЬ шліхтувати; 

—й що їм" хто/ шліхтує, з-й ♦, для шліхтування, 
зайнятий -ям, шліхтувальник, пк= %; 
-ЙСЯ/-МЙ шліхтований. 
ШЛЮЗОВАТЬ шлюзувати; 

--й який /мн хто/ шлюзує, поклгіканий ♦, для 
шлюзування, зайнятий -ям, шлюзовик, пк = %; 
-йея/-ьш шлюзований. 
ШЛЮПБАЛКА шлюпбрус. 
ШЛЮХА ок лахудра. 
ШЛЯПА © лопух; & бргілик. 
ШЛЯПКА бргілик; ш. ггільзьі денце гільзи. 
ШЛЯТЬСЯ ок валасатися, походеньки справляти; 

-йся = слоняющийся. 
ШМЬІГАТЬ шмигл/яти, (носом) ок пошмбргува- 

/дк попошмбрга-/, пф шмиг, шасть, шусть, шурх; 
—й що /мн хто/ ~я 0, звгіклий ♦, швендя, © шусну¬ 
вши; -й носом звгіклий шмбрга- нбсом, шморгун; 
ШМИГНУТЬ: ш. в дверь шуснути у двері; 0; 
-вший 0; 
ПРОШМИГНУТЬ прослизнути 0; 
-вший прослгізлий, 0. 
ШНУРОВАТЬ шнурувати, зашнурбву- /про-/; 

—й що /м“ хто/ шнурує 0, звгіклий ♦, з-й за*, 
шнурувальник, пк шнурувальний; 
-йся/-ьій шнурований, зашнурбву-, /про-/, пк 
шнуровгій. 
ШНУРОВКА (дія) шнурування, (дія і п/ шнурбв-. 
ШНУРОВОЙ (- книгу) шнурбваний. 
ШНУРООБРАЗНЬІЙ шнуркуватий. 
ШНЬІРЯТЬ: ш. плазами бігати очгіма; 

—й = шастающий. 
ШОВ фР прошва; по шву фР по шгітому. 
шовинйст з" шовінюга. 
ШОК: бьіть в шбке бути шокованим. 
ШОКЙРОВАТЬ шокувати, п. збива- з ніг; 

—й що їм” хто/ шокує, звгіюшй ♦, з-й приголбм- 
ши-, пк разн5чий, шоковий, ошелешпи-, приголб- 
мшли-, неймовірний, нечува-, фР мбторош-, ко¬ 
шмар-, скандаль-, безпардбн-, непристбй-, © ді¬ 
ючи як шок, як грім з яснбго неба; бьіть -щим 
для кого шокувати кого; ± ОШЕЛОМЛЯТЬ; 
-ьій шокований, п. збгі- з ніг, приголомшу-; 
ШОКЙРОВАННЬІЙ © п. збгітий з ніг, о. у шб- 
ці 0 —► -мй. 
ШОМПОЛ іс драч. 
ШОРЬІ набчники. 
ШОССЕ жР' соша. 
ШОФЕР водій. 
ШОФЕРЙТЬ шоферувати, водій- авто; 

—й який /мн хто/ шоферує, поклгіканий ♦, р-й 
по*, (зайнятий ж/ шофер /водій/. 
ШПАГОГЛОТАТЕЛЬ рк лигайшвбрінь, лигака 
шпад(г/. 
ШПАКЛЕВАТЬ шпакл/ювати, (вікна) китува-; 

—й якгій /мн хто/ ~н5є 0, для шпаклювання, зай¬ 
нятий -ям, поклгіканий за*, шпаклювальник, 
китувіпь-, пк шпаклювальний, китуваль-; 
-йся/-мй шпакльований, китб-. 
ШПАРИТЬ шпарити, (затято виконувати) ок 
смапгіти, різа-, креса-, (гопака) садгі-; 
—й 1. якгій їм" хто/ шпгірить 0, звгіклий /с-и/ ♦, 
з-й о(б/*, пк = %, 2. нажаривающий2; 
-йся 1. шпарений, о(б/шпфюва-; 
ОШПАРЕННЬІЙ: как о. ок мов що йогб впеклб. 
ШПИГОВАТЬ кР шпігувати, нашпігбву-; 

--й який їм" хто/ шпігУє 0, покликаний ♦, з-й на- 
♦, зайнятий ххгаігуванням, пк шпігувбльний + % 
-йся/-ьій шпігбваний, нашпігбву-. 
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ШПИЛЬКА (словесна) шпигачка, зачіпка. 
ШПИОНИТЬ шпигувати, стежи- /вистежува- їх/; 

--Й якйй Імн хто/ ~ує, зайнятий шпигунством, 
ЗВИКЛИЙ ♦, 3-Й по», шпигун/, розвідник, пк 
шпигунський, розвідний, ± разведьівающий, 
вьісл оживаю-. 
ШПЛИНТОВАГЬ шплінт/увати; 

—й який /ж* хто/ ~ує, з-й ♦, для шплінтування, 
зайнятий -ям, шплінтувйльник, пк = %; 
-йся/-ьій шплінтований. 
ШПОНКА о* плітка. 
ШПРИЦ ок штрйкавка, ф. штрикбчка. 
ШПРИЦЕ ВАТІ. шприцювати; 

--й який /ж" хто/ шприцює, для шприцювання, 
зайнятий -ям, навчений ♦, пк = %; 
-йся/-ьій шприцьований. 
ШПУНТОВАТЬ шпунт/увати; 

—й який /ж" хто/ ~ує, з-й ♦, для шпунтування, 
зайнятий -ям, шпунтувальних, пк= %; 
-йся/-ьій шпунтований. 
ШПЬШЯТЬ шпигбти; 

—й 1. який /ж" хто/ шпигб 0, звиклий ♦, 3-Й шпи- 
г/о/ну-, пк шпигучий, 2. донимающий. 

ІІІРЕДЕРОВАТЬ шредер/увати, кремса-, дрібни-; 
—й що /ж" хто/ ~ує, з-й /с-и/ ♦, для шредеру- 
вання, зайнятий -ям, шредерувальник, пк = %; 
-йся/-мй шредерований. 

ІПТАБЕЛЕВАТЬ штабел/ювбти; 
—й що /ж" хто/ ~к>є, найнятий ♦, для штабелю¬ 
вання, зайнятий -ям, штабелювальних, пк= %; 
-йся/-ьій штабельований. 
ШТАБ-КВАРТИРА зг постій. 
ШТАМП н1 блямба. 
ШТАМПОВАТЬ штампувати, наштампбву-; 

—й що /ж" хто/ штампує 0, навчений ♦, для штам¬ 
пування, зайнятий -ям, штампувальник, пк = %; 
-йся/- ьш штампований, наштампбву-. 
ШТАМПОВКА штампування, (дія і виріб) шгам- 
пбвання, (знаряддя) штамп, штамшїло. 
ШТАТ: вне -та пбза штатом; сверх -та поверх 
штату; по -ту у штаті [по -ту не положено у 
штаті не передбачено]. 
ШТАТИВ стойк. 
ШТЕМІІЕЛЕВАТЬ штемпел/ювати; 

—й що /ж" хто/ ~ює, найнятий ♦, для штемпелю¬ 
вання, зайнятий -ям, штемпелювальних, пк= %; 
-йся/-ьій штемпельований. 
ШТИЛЬ ок безвітря. 
ШТИФТ ок шпень; 
ШТЙФТИК шпеник. 
ШТОПАТЬ (светер) цер/увати, (колію) 3я штбпа-; 

—й що /ж" хто/ ~ує 0, звиклий ♦, з-й за», зайня¬ 
тий -уванням, церувальник, з" пггбпаль-, пк = %; 
-йся/-ьій цербваний, штбпа-. 
ШТОПОР коркотяг. 
ШТОРМОВАТЬшгорм/увати,вирува-, хвилюв-; 

—й що ~ує, охбплений ~ом, пк штормовий, бур¬ 
яний, бурем-, бурхлгівий, ± бушующий. 
ШТРАФ іс гривна. 
ШТРАФНОЙ (квиток) ок карний. 
ШТРАФОВАТЬ штраф/увати, наклада- штраф; 

--й що їм" хто/ ~ує, звйклий ♦, наставлений о», 
накладач штрафу на кого, пк = %, О штрафуючи; 
-йся/-ьій штрафбваний, штрафнйк, пк штраф¬ 
ній; & ж" *штрафняк /= штрафний табір/. 
ШТРЕЙКБРЕХЕР страйколбм. 
ШТРИХОВАТЬ штрих/увати, о"точкува-; 

--й який /ж" хто/ ~ує, з-й за», для ~ування, зай¬ 
нятий -ям, штрихувальник, пк штриховий + %; 
-йся/-ьій штрихбваний. 
ШТРИХОВКА штрихування, (дія і а) штрихбв-. 
ІПТРИХ-ПУНКТЙР точкбванка. 
ШТУДЙРОВАТЬ студіювати, вивча-; & б" про»; 

--Й що /ж" хто/ студіює 0, звиклий ♦, 3-Й про», 
зайнятий вивченням, пк = %; 
-йся/-ьій студійбваний, ви^чу-. 
ШТУКА (полотна) сувій; вот так ш.! оце так 
так!; не ш. не велике діло. 
ШТУКАТУРИТЬ тинькувати, (глиною) шпарув-; 

~й що /ж" хто/ тинькує 0, з-й ♦, зайнятий тинь¬ 
куванням, тинькар, штукатур, шпарувальник, 
пк тинькбрський, штукатурний + %; 
-йся тинькбваний, штукатуре-, шпарбва-; 
ОШТУКАТУРИТЬ об», г. виліпи- вапнбм 0. 
ШТУКАТУРКА тинькування, шпарува-, (дія і 
тиньк) шпарб-, (тиньк) шпаровгін-, (розчин на 
і) тиньк. 
ШТУКОВАТЬ, штукувбти; 

—й якйй /ж" хто/ штукує, навчений », для шту¬ 
кування, зайнятий -ям, штукувальник, пк = %; 
-йся/-бій штукований. 
ШТУРВАЛ стернб. 
ШТУРМОВА!!» штурм/увати, брб- штурмом; 

—й що /ж" хто/ ~ує 0, звиклий ♦, зайнятий ~ом, 
штурмовйк, пк ~овгій, пробоб- + %, о. в атаці; 
-ЙСЯ/-БІЙ штурмбваний. 
ШТУРМОВОЙ п° пробоєвий, фр ударний. 
ШТУЧКА ок штукенція. 
ШТЬПСОВОЙ (- рану) кблотий. 
ШТЬІРЬ ок швбрінь. 
ШУБА фР хутро. 
ШУМ (колотня) буча, п° гам, фР звук [ш. плеска 
хлюпітлйвий з.], шблест [наделать -му наробгі- 
ти -ту]; ш. трбснувшего горшка череп’яний 
звук; под ш. волньі під шум приббю, під плес¬ 
кіт хвиль, п. нгішком, потай від инших, під шу- 
мбк, кР принагідно; -му мнбго, а толку мало га¬ 
лас є, діла - ні; мнбго -му из ничегб > МНОГО. 
ШУМЕТЬ ок ґвалтувати, (в голові) густи мли¬ 
ном; -йм, братец, -йм з ґвалтом, брате, з ґвалт-; 
—й який /м" хто/ шумгіть 0, сповнений галасу 
/гамору, гуку, крй-/, © шумгіло, пк гучнгій, голо- 



ШУМЙХА 587 ЩЕКАСТЬІЙ 

снгій, гамірний, шумнгій, рясношум-, шумкий, 
гомінкгій, галасливий, шумлгі-, гомінлгі-, гамір- 
лй-, крикпй-, стоголосий, с* -шумний [мало -й 
малошумний], т. шумовйй, о. з галасом /гамо- 
р-, ф.-, крйк-/; 
НАШУМЕГЬ: -вший (факт) скандальний, го- 
лоснйй, сенсацій-, шйроко коментбва- /розго- 
лбше-/, тбртий-на-язиках, 0; 
-вшее перетерте на язиках; 
ОТ»»» відгомоніти, (- бурю) перешумі-; 0: 
-вший відгомонілий, перешумі-, 0; 
РАСШУМЕТЬСЯ (- людей) розґв оптуватися; 
-вшийся розгаласбваний, розгвалтб-, 0. 
ШУМИХА фР шелест [поднйть -ху наробити 

-ту]; без -хи тгіхо-любо. 
ШУМЛИВИЙ & дзінкошумлйвий, /-шумний/. 
ШУМНЬШ & мільйоношумний. 
ШУМОК: под ш. ок пбтай від гінших, кн прина¬ 
гідно. 
ШУНТЙРОВАТЬ шунт/увйти; 

—й що Імн хто/ ~ує, звгіклий /майстер/ ♦, пк = %; 
-ЙСЯ/-МЙ шунтований. 
ШУРОВАТЬ шурувати; 

—й якгій /м" хто/ шурує, поклгіканий про», звгі¬ 
клий ♦, зайнятий шуруванням, шурувальник, 
(річ) шурник, пк шурувальний; 
-ЙСЯ/-МЙ шурбваний. 
ШУРУІІАТЬ ф. петрати, кумека-; 
ПО»»» (над чим) покумекати. 
ШУРФОВАТЬ шурфувати; 

—й якйй /мн хто/ ~ує, найнятий ♦, для шур¬ 
фування, зайнятий -ям, шурфувальник, пк - %; 
-йся/-ьш шурфбваний. 
ШУРШАТЬ шурхотіти, р. шамка-, гР шорх + 
ШАРК; & дР про», прошав[м]коті-; 
--й який шурхотить 0, сповнений шурхоту, пк 
шарудливий, шурхотіли-, шелестли-, шелест¬ 
кий, шерехкйй, ЛОПОТЮ'ЧИЙ, шурхотіб-, ШурхІТ- 
ний, о. з шерхотом /шелест- +/. 
ШУСТРИЙ ок стрибучий, стрибкйй, дохідли¬ 
вий, похопли-, скорохвацький, прогбнистий, 
вторбпний, звин-. 
ШУТ потішник; ш. гороховий = чучело -ое. 
ШУТЕНОК блазня. 
ШУТЙТЬ жарт/увати, сміхотвбри-, смішки стрб- 

Ї-; неудачно ш. кисло шуткува-; шутки ш. жар¬ 
ти строї-; -ишь ли фР ти смієшся [-ишь ли, как- 
ой ечет ти с., який лік]; чем чйрт не -ит > ЧЕРТ; 
—й що /м" хто/ ~ує 0, звгіклий ♦, меткгій на 
жарти, р-й за», жартун, жартівнгік, сміх/от/ун, 
смішко, пк -івлгівий, о. з жартами (на устах,); 
ПОШУТЙТЬ: п. над кем зажартувати з кого. 
ШУТКА ок пргісмішка, н1 хбхма; & жартик; ш. 
ли ти смієшся [ш. ли какбй ерок ти смієшся як¬ 
гій строк]; -ки -ами сміх сміхом; ради -ки, в -ку 
під веселу руку /руч/, фР на сміх [хоть бьі в -ку 

хоч би на с.]; -ки в стброну дбсить жартів. 
ШУТОВАТЬІЙ блазнюватий. 
ШУТОВСКОЙ фР блйзненський. 
ШУТОЧКА хбхмочка, р. пргісмішка. 
ШУТОЧНИЙ: дело не -ое це вам (тобі) не жар¬ 
ти /хвіст собачий/. 
ШУШУКАТЬСЯ -йся = шепчушийся. 

щ 

ЩАДЙТЬ щадити, ма- серце, ма- Ббга в серці /в 
животі/; не щ. самолюбия ятри- /травмува-/ са- 
моліббство; 
-й 1. якгій /м" хто/ щадгіть 0, зг-й по», пк жаліс¬ 
ливий, щадлгі-, 2. берегущий, (- дієту) обереж¬ 
ний, легкий, негбстрий; -й самолюбне незгуб¬ 
ний для самолк5бства; не -й кого безжалісний 
до кого-, не -й сил О не шкодуючи сил; 
ПОЩАДЙТЬ: п. жизнь подарувати життя; 0; 
-йся/-имьій 1. милуемьій, 2. берегущийся. 
ЩЕБЕНЬ ок каменяччя, (бите /на руїнах!) грузи. 
ЩЕБЕТ: птичий щ. пташгіний грай; & щебіт. 
ЩЕБЕТАТЬ щебетати, вищебечува-, розщебечу- 
ватися; & дк пере» /від-/; щ. без умблку роз- 
щебечуватися; 
-чущий що щебече +, щебетун, пк щебетлгівий, 
джеркотлгі-, теркотлгі-; 
ЗАЩЕБЕТАТЬ/- солов ’я) затьохкати 0. 
ЩЕГОЛЕВАТЬІЙ ок фасбнистий. 
ЩЕЇ’ОЛЬ /ЩЕГОЛИХА/ ок порадник /-иця/. 
ЩЕГОЛЬСТВО ок дженджургістість. 
ЩЕГОЛЯНИЕ ок герцювання. 
ЩЕГОЛЯТЬ ходгіти тузом /ферт-, павичем, кб- 
зир-, о. держа- фасон, д. фасони-, г. парадувати- 
ся, ок дженджургі-, фР герцювати, (знанням) ко¬ 
зиря- чим, (без шапки взимку) ходгі- на показу¬ 
ху, г. гонорувгітися, парадув-, (в чім) красув-; 
—й 1. що їм" хто/ хбдить тузом 0, звгіклий ♦, 
мбдник /ж' -иця/, парад- /-иця/, піжон, ферт, 
джбнджик, франт, пк дженджуристий, піжони-, 
фасони-, о. з фасоном, 2. (без шапки взимку) що 
ходить на п. 0, звгіклий х. на п., 3. (чим) що 
козиря 0, звгіклий хизуватися, (в чім)красува-; 
-й знаннями р-й козирнути вченістю; 
ПЕРЕЩЕГОЛЯТЬ (їх) утерти нбса їм; 0; 
-вший 0; 
ПОЩЕГОЛЯТЬ (у чім) г. погоноргігись; 0; 
ЩЕГОЛЬНУТЬ (чим) козирнути 0, зг пописа¬ 
тися. 
ЩЕДРО фР рясно, (давати) від душі; 
ЩЕДРЬІЙ ок не скупгій /зажерливий/, (дощ) 
ряснгій, (піт) густгій, фР щгірий [под -шм ебл- 
нцем на -ому ебнці], д. гойний. 
ЩЕКА & щічка. 
ЩЕКАСТЬІЙ ок повнощбкий. 
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ЩЕКОЛДА о" заскочка. 
ЩЕКОТАНЬЕ: щ. нбрвов фр оскома [реклама 
- одно щ. н. реклама - одні о.]. 
ЩЕКОТАТЬ лоско/тйти; щ. самолюбне підігрі¬ 
ві- самолюбство; 
-чущий(ся/ що ~че(ться/, звиклий ♦('ся), р-й по- 
»(ся/, ~тун /ж' -уха/, пк ~тлйвий, ~[і]тний; -й са¬ 
молюбне підігрівай самолюбства + льстящий; 
ЩЕКОТНУТЬ лоскотнути 0. 
ЩЕЛЕВАТЬІЙ, ЩЕЛЕОБРАЗНЬІЙ шпарува¬ 
тий, шпарйс-. 
ЩЕЛКАЛКА, ЩЕЛКУШКА (фотоапарат) цй- 
кавка. 
ЩЕЛКАТЬ клацати, (- замок) тріска-; пф клац, 
трісь, лясь, лясь-лясь! 
—й що /м" хто/ клаца 0, звйклий ♦, з-й клацну-, 
лускач, лускун, цокотун, пискун, щебетун, пк 
цокотлйвий, тріскотлгі-, щебетлгі-, ляскітлгі-, 
ляскучий, тріску-, ск клацай- [-й звук клацай- 
звук, звук від клацання]; -й на счетах © кліц- 
клац на рахівнйці. 
ЩЕЛЬ фР отвір [смотровая щ. спостережний 
о.]; щ позволяющая вйдеть прбзирка. 
ЩЕМИТЬ: —й що щемйть 0, сповнений щему, пк 
терпкгій, тоскний, щемлйвий, щемний, щем- 
кгій, щемкуватий; -щая боль /пустоті/ щем. 
ЩЕНИТЬСЯ: -щаяся що щенгіться, пк щенна. 
ЩЕПАТЬ скіпати, колб-; 

—й що /м" хто/ кбле 0, звйклий ♦, 3-Й по», скі¬ 
пальних, пк скіпальний; 
-ьій скіпаний, колений, колотий. 
ЩЕІІЕТИЛЬНИЙ (педант) доскіпливий, (у грі) 
обачний, обереж-, з бглядом на задні колеса. 
ЩЕПбТКАок дрібка. 
ЩЕРБИНА ок пощербила. 
ЩЕТЙНИТЬСЯ гороїжитис” (- чуб) стовбУрчи-; 

-йся що /м" хто/ гороїжиться 0, звиклий ♦, готб- 
вий настовбурчити-, настовбурчуваний, наїжа¬ 
чу-, пк щетинуватий, їжакува-; 
НА»»» наїжачитися, настовбурч- 0; 
-вшийся наїжачений, настовбурче-, 0. 
ЩЕТИНКА (пророслі стебельця) спйсики. 
ЩЕТИНОВЙДНЬШ, ЩЕТИНООБРАЗНЬШ 
щетинуватий, як щетйна, на взір щетйни. 
щипать щипати; 

--й що /мн хто/ щипа 0, охбчий ♦, з-й щипну-, 
щипун, пк щипкгій, щипучий, Імороз/ шпаркгій; 
-йся/-ьій щйпаний, скуба-, -я © = —й. 
ЩИПЦЬІ обценьки. 
ЩИТ (захист) ок заслона. 
ЩИТОВЙДНЬІЙ: -ая железа щитівка. 
ЩУКОВЬІЕ, ЩУКООБРАЗНЬІЕ 3°Щ$Ш. 
ЩУПАЛЬЦЕ ок сисальце, сисак, (у п'явки) прй- 
лапок, ± ПРИСОСОК. 
ЩУПАЛЬЦЕВИЙ рк сисальний. 
ЩУПАЛЬЦЕВЙДНЬІЙ як сисак /сисальце/, на 

взір /у формі/ сисальця, сйсальцесхбжий. 
ЩУПАТЬ міцати, б. мацкува-, пф мац; щ. гла- 
зами роздяг/а- очйма; 
—й що /ж" хто/ маца 0, звйклий ♦, з-й по», ма- 
цун, мацькб, лапкб, мацькало, пк мацальний; -й 
глазами ск роздягай-очима, © ~іючи очйма. 
ПОЩУПАТЬ помацати 0; & помацатися. 
ЩУ РИТЬ мружити, щули-, скапи-, прискалюва-; 

—й що /ж" хто/ мружить 0, звйклий ♦, з-й при»; 
ЩУРИТЬСЯ о" мружити очі б; 
-йся що /мИ хто/ мружить очі 0, звйклий ♦, о. з 
примруженим оком. 
ЩУЧИЙ: по -ьему веленью, по моєму хотенью 
таке щ^че веління, таке моб хотіння. 

З 

3: з, нет! фР е ж бо ні! 
ЗВАКУЙРОВАТЬ кваку/ювіта, вивбзити, (вій¬ 
сько) вивбди-; 
—й що їм" хто/ ~ює, поклйканий ♦, зайнятий 
евакуацією, пк евакуаційний+%; 
-йся/-ьій евакуйований. 

ЗВОЛЮЦИОНЙРОВАТЬ еволюціон/увати, ро¬ 
звиватися; 
—йщо~ує, 3-Й ♦, пк еволюційний. 

ЗВРИКА! бврика!, пб те-те-те!, е. гей! 
ЗВРИСТЙЧЕСКИЙ ок відкривавчий. 
ЗВФЕМЙЗМ & гР *евфемістйчно. 
ЗГЙ фР ата. 
ЗГЕ-ГЕ (почавши мову) 1. мати моя!, бітечки мо- 

ї!, 2. то бн воно що!, вихбдить, що, 3. ну і ну!. 
ЗЗОТЕРИК відлібдько, я' вовкуватий. 
ЗЙ: зй, ухнем! м° гбу-гбп! 
ЗК фр огб [зк, куді хватйл огб, кудй сягнув]. 
ЗКАТЬ екати; 

—й що /мн хто/ екає, звйклий екати, екало. 
ЗКВИВАЛЕНТ рівнозначник, (слова) відповід-, 
синонім. 

ЗКВИВАЛЕНТНЬІЙ рівнозначний, рівновар- 
тий, рівноцінний, тотбж-, відповід-. 

ЗКЗАЛЬТИРОВАТЬ к“ екзальт/увати, (надміру/ 
захбплюватися /збУдасува-, перейма-/, скакати з 
радощів; 
—й що /м" хто/ ~Ує 0, з-й », пк екзальтаційний; 
-йся/-ьій екзальтований, (надміру/ збУдже-, /за- 
хбпле-/. 

ЗКЗАМЕНОВАТЬ (кого) прийміте іспити у/під¬ 
давати іспитам/ кого’, 
—й що ІмИ хто/ прийма і., поклйканий », зайнй- 
тий іспитом /-ами/, екзамінатор, пк екзамена¬ 
ційний, іспитовий; 
-йся/-ьій екзаменований, іспитб-, підді- іспиту 
/-ам/, складач іспиту, пкрк підіспитний. 

ЗКИЙ: -ая вйжность! ну, то й що, ір велйке діло. 



ЗКИПАЖ 589 ЗЛИМИНЙРОВАТЬ 

ЗІСИПАЖ (судна) залога, (танка) обслуга. 
ЗКИПИРОВАТЬ спорядж/ати, к" екіпірува-; 

~й що їм" хто/ -а 0, покликаний спорядй-, зай¬ 
нятий -енням, рк спорЯдник, п" спорядний + %; 
-йся/-ьій спорЯджуваний, к" екіпірб-. 

ЗКИПМРОВКА ок вйряд, спорядження, (пальн¬ 
им) запрЯва. 

ЗКОНОМИТЬ еконбм/ига, щади-, не марнотрати-; 
—й що !мИ хто/ ~ить 0, звиклий ♦, з-й заощади-, 
пк -ний, ощЯд- /-ливий/; -й что скупий на що. 

ЗКОНОМНИЧАТЬ: —й 1. скупящийся, 2. зко- 
номящий. 

ЗКРАНИЗЙРОВАТЬ екранізувати; 
—й що /мн хто/ екранізує, покликаний ♦, зайня¬ 
тий екранізацією, пк екранізаційний; 
-йся/-ьій екранізований. 

ЗКРАНЙРОВАТЬ екран/увЯти, захшцЯ- 4ом; 
—й що -ує, з-й ♦, еіфан, ск -екран [-Й щит щит- 
еіфЯн], пк екранний, щитовий, захиснгій + %, 
для -увЯння, з -ефектом,/?' екранування, О; 
-йся/чмй екранований. 

ЗКСГУМЙРОВАТЬ екс гум/увати; 
—й що їм" хто/ -ує, найнятий ♦, зайнЯ- ексгу¬ 
мацією, ексгумЯтор, пк ексгумаційний + %; 
-йся'-ьій ексгумований. 

ЗКСКУРСИЯ д. тура. 
ЗКСПАТРИЙРОВАТЬ експатріювати, виселЯ- 

з рідного краю (добровільно чи примусово)-, 
—й що їм" хто/ експатріює 0, з-й ♦, для експат- 
ріЯції, зайнятий -ією, пк експатріяційний; 
-йся/-ьій експатрійований, і. експатріЯнт. 

ЗКСПЕДЙЦИЯ іс виправа. 
ЗКСПЕРИМЕНТ дослід, спроба. 
ЗКСПЕРИМЕНТЙРОВАТЬ експеримент/увЯт- 
и, роби- /стави-/ досліди /експерименти/; 
—й що їм" хто/ -ує 0, покпгіканий ♦, зайнятий 
дослідами, експериментатор, дослідник, пк екс¬ 
периментальний, дослідний, дослідницький; 
-бій експериментбваний, пк піддослідний. 

ЗКСПЛИЦИРОВАТЬ к“ пояснювати, тлумЯчи-; 
—й що їм" хто/ експлікує 0, звивший ♦, зайнЯтий 
тлумаченням, ексшгікатор, пк експлікаційний + 
%; ± толкующий; 
-йся/'-ьш експлікований, поЯсню-, тлумачений. 

ЗКСПЛУАТАТОР визискувач, ф. нашийник. 
ЗКСПЛУАТАЦИЯ (надр) ок розробка; сдавать 
в -ию (завод +) пускати в рух. 

ЗКСПЛУАТЙРОВАТЬ визискувати, отри шку¬ 
ри дер-, висбтува- жили, (надра) розроблЯ-; 
—й 1. що ІлС хто/ ~ує 0, звгіюіий ♦, експлуата¬ 
тор, визискувач, кровошівець, пк експлуата¬ 
ційний + %, 2. що розроблЯ, покликаний р., за¬ 
йнЯтий розробкою; 
-йся/-ьій 1. експлуатований, визиску-, 2. розро¬ 
блю-, 3. (автопарк +) ходовйй, в експлуатації. 

ЗКСПОНИРОВАТЬ експонувати, виставлЯ-; 

—й що /лС хто/ -ує 0, звйклий ♦, експонент, пк 
м. експоненційний + %; 
-йся/-ьій експонований, вистЯвля-, і. експонат, 
пк виставний. 

ЗКСПОРТЙРОВАТЬ експорт/увйти, вивози-; 
—й що їм" хто/ -ує 0, звиклий ♦, зайнЯтий екс¬ 
портом, -ер, пк експортний; ± вьівозящий; 
-йся/-мй експортований, вивожу-, пк вивізний. 

ЗКСПРОМТОМ о” спрожогу, просто з мосту. 
ЗКСПРОПРИЙРОВАТЬ вивласНювати; 

—й що /мн. хто/ —ює 0, звиклий ♦, зайнЯтий 
-енням /експропріацією/, -ювач, експропріа¬ 
тор, икекспропріяційний + %; 

-йся/-ьій вивласнюваний, експропрійб-. 
ЗКСТРАВАГАНТНЬІЙ фР фіглЯрський. 
ЗКСТРАГЙРОВАТЬ екстраг/увЯти, видалЯ- /-тя¬ 
га-/; 
—й що /м" хто/ -ує 0, з-й ♦, зайнЯтий -увЯнням, 
(препарат) екстрагент, (апарат) екстрактор, пк 
екстрагувЯльний, екстрактне-, екстрактор-; 
-йся/-ьій екстрагований, і. екстракт, витяжка. 

ЗКСТРАКТ у. витяжка. 
ЗКСТРАПОЛИРОВАТЬ екстрапол/юваїи, пере- 
нОси- /пошйрюва-/ вгісновки; 
—й що /м" хто/ -ює, зайнЯтий екстраполяцією, 
схильний ♦, екстраполятор, пк /-ний/ + %; 
-йся/-ьій екстрапольований. 

ЗКСЦЕНТРЙЧНМЙ фіглЯрський, диванний на¬ 
дто оригінале- /химОр-/, екстравагЯнт-, т. не кон- 
центрйч-. 

ЗКСЦЕСС у. вибрик. 
ЗЛАСТЙЧНЬШ гнучкий, пружний, пружгістий. 
ЗЛЕГАНТНЬІЙ ок елегантський, витончений, 
вишука-, ф. вигладже-. 

ЗЛЕКТРИЗОВАТЬ електрик/увати, наелектри- 
зОву-, (кого) збуджу-; 
—й 1. що їм" хто/ -ує 0, з-й на4, електризЯтор, 
пк електризЯторний + %, 2. возбуждающий, © 
покликаний ♦, (виступ) запалющий; 
-йся/-ьій 1. електризований, 2. возбуждаемьій. 

ЗЛЕКТРИФИЦЙРОВАТЬ електрифік/увати; 
—й що їм" хто/ -ує, покліпсаний ♦, зайнЯтий 
-Оцією, електрифікатор, пк -аційний + %; 
-ЙСЯ/-БІЙ електрифікований. 

ЗЛЕКТРЙЧЕСТВО (грозове) громовина. 
ЗЛЕКТРОВОЗ рк електротЯг. 
ЗЛЕКТРОСВАРОЧНЬІЙ к. електровйрний. 
ЗЛЕМЕНТ первень, (злочинний) ю. прОшарок; 
ЗЛЕМЕНТЬІ (знань) оснОви, азй, початкгі. 

ЗЛЕМЕНТАРНМЙ ок найпростіший, початко¬ 
вий, нг примітгівний, (- права) основнгій, (- час¬ 
тинки матерії) найдрібніший, (заряд) наймен-. 
ЗЛИМИНЙРОВАТЬ елімін/увЯти, виключа-, ви¬ 
далЯ-, усува-; 
—й що їм" хто/ -ує 0, з-й ♦, зайнЯтий елімін¬ 
ацією, пк елімінаційний, ± исключающий; 
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-йся/-ьш елімінований, вилучу-, видалю-, усу-. 
ЗЛЛИПСО/ВЙДНЬШ, -ОБРАЗ НЬІЙ еліпсува- 
тий, овальний, як овал. 

ЗЛИТА г. чолівка, о. сіль землі, сметанка, верш- 
кй /дріжджі/ /суспільства/. 

ЗЛЬБРУС (еталон висоти) Говерла. 
ЗМАЛИРОВАННМЙ полив’яний, емальбва-. 
ЗМАЛИРОВАТЬ емал/ювати, (гончарний посуд) 
поливі-, навбди- /накладі-, наноси-/ поливу; 
--Й що /м“ хто/ ~ює 0, з-й ♦, зійнятий емалю- 
вінням, полив’яних, емалювіпь-, пк= %; 
-йся/-ьій емальований, полй-. 

ЗМАЛЬ склйця, (на глиняному посуді) поливо, 
полгіва. 

ЗМАНСИПАЦИЯ урівнопрівнення. 
ЗМАНСИПИРОВАТЬ емансип/увіти, рівня- у 
правах; 
—й що їм" хто/ ~ує 0, з-й ♦, ~ітор, пк -аційний+%; 
-йся/-ьій емансипбваний; -я готовий 4ся. 

ЗМБРИ()Н зіродок, зіплідок. 
ЗМИГРАНТ (втікач з УССР) г. закордбнець. 
ЗМИГРАЦИЯ: в -ии на емігріції, в діаспорі. 
ЗМИГРЙРОВАТЬ емір/увіти & дк ви4. 

--й що /мн хто/ ~ує, з-й ♦, еміґрінт, пк емігра¬ 
ційний, © еміґруючи. 

ЗМИТЙРОВАТЬ еміт/увіти, (ви/пуска- в обіг; 
—й що /мИ хто/ ~ує 0, зг-й /зм-й/ ♦, зійнятий емі¬ 
сією, емітент, пк емісійний + %; 
-ьій емітбваний. 

ЗМОЦИОНАЛЬНЬШ емоційний, ок настроєв¬ 
ий, (стан) душевний, (виступ) перечуле-. 

ЗМЙЦИИ мн чуття, почування, с. пргістрасті. 
ЗМУЛЬГЙРОВАТЬ х. Емульг/увіти; 

-ьй що ~ує, з-й ♦, -ітор, пк емульґаційний; 
-йся/-ьій емульґбваний. 

ЗМУЛЬСЙРОВАТЬ х. Емульс/увіти; 
—й що ~ує, з-й ♦, пк емульсійний; 
-йся/чьій емульсований. 

ЗНЕРГИЯ (природня) живлб; не хватіет /хвй- 
тит/ -гии ф. пброху не стає /стіне/. 

ЗНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ: -щие технолбгии 
бережй-енфгію-технолбгії. 

ЗНТУЗИАЗМ завзяття, зіпал, зіхват; без -ма 
без зйпалу, (діяти) як мбкре горйть. 

ЗПАТЙРОВАТЬ вражіти, ошелешува-, п. зби- 
ві- з ніг, к" епатувати; 
—й що Імн хто/ епатує 0, з-й приголбмшити, пк 
епатіжний, разючий; ± ЕКСЦЕНТРИЧНИЙ. 
-бій епатбваний, приголомшу-, ошелешу-, збгі- 
з ніг. 

ЗПИЗОДу. вйпадок, фР пригода. 
ЗПИЗОДИЧЕСКИЙ ок випадковий. 
ЗПИКАРД у. насердя. 
ЗПИКАРДИТ у. насерд/н/иця. 
ЗРЗАЦ г. нймістка. 
ЗРОДЙРОВАТЬ ерод/увати, вивітрюватися, 

(грунт) вивітрювати, розмиві-; 
—й що ~ує 0, з-й вивітрити /розми-/, пк ерозій¬ 
ний, ерозив- + %; 
-йся/-ьій еродований, вивітрю-, розми-; 
ЗРОДИРОВАННЬІЙ еродбваний, стбче- 0—>• "І". 

ЗРОТИЧНЬІЙ любострасний, ласолтбб-, слісн- 
гій, (вірш) п° непристбй-, порнографїч-, (твір) 
заглгібле- у секс, сексуаль-, (нахил) хтйвий. 

ЗРУДЙЦЕШ фР начитаність, обізнан-, учен-, (у 
певній галузі) досвід; испблненньш -ии ерудб- 
ваний. 

ЗСКАРПЙРОВ А ГЬ в" споруджувати протитйн- 
кову перепону, в“ ескарп/ува-; 
—й що /мн хто/ ~ує 0, споруджувач п. п., пк = %; 
-бій ескарпбваний. 

ЗСКИЗ ок шкіц. 
ЗСКОРТ супровід, г. бандерія; /почетньїй/ з. у. 
почет /рв почту/. 

ЗСКОРТЙРОВАТЬ ескорт/увіти, супровбджу- 
/пбчтом/; 
—й що /м“ хто/ ~ує 0, з-й ♦, ескбрт, супровід, кор- 
теж, пбчет, г. бандерія, пк ~ний, супровід- + %; 
-йся/-ьій ескортбваний, супроводжу- (почтом/. 

ЗСТАФЕТА ок штафета. 
ЗТАЖ: в три -жі натри поверхи. 
-ЗТАЖНЬІЙ: пятизтіжньїй дом п’ятипбверх. 
ЗТАКИЙ фР такий собі. 
ЗТАЛОН у. первовзір, першовзір. 
ЗТАП: теперь бто уже прбйденньїй з. фР а те¬ 
пер уже по всьому. 

ЗТАІШРОВАТЬ етап/увіти, транспортуві-; 
—й що їм” хто/ ~ує 0, зійнятий -увінням, з-й 
відпрівити етіпом, пк етіпний, етіпбвий; 
-йся/-ьій етапований, відпрівлю- етіпом, тран¬ 
спорті-. 

ЗТИКАу. доброзвичайність. 
ЗТИКЕТКА у. ніличка, ніліпка. 
ЗТЙЧЕСКИЙ у. доброзвичайний. 
ЗТО ок то [коли то ще буде]; з. когді (на почат¬ 
ку пояснення) це (означіє рйсу /якість/,/, колі 
[двоєдушне - 5. к. кто-то старается и нашим 
и віш- двоєдушність - це (б. р.^ коли хтось 
дбіє: і нішим і віш-]; з. меняет діло це йшла 
річ; і. ни на что не похбже це нікуди не го¬ 
диться, це не зніти що; как (і.) ни смешнб 
/стрій-, неприят- +/ хоч як (це) смішно /дйвно, 
пргікро +/; а чтобьі всі забріть - з'того нет а 
щоб усі забріти, то ні. 

ЗТОТ: к -му собьітию /случаю/, по -му поводу 
пР принагідно, пк принагідний. 

ЗФЕМЕРНЬЕЙ ок скороминущий. 
ЗФЙРНЬШ небеснолбгкгій. 
ЗФФЕКТЙВНОСТЬ о. пропускні здітність. 
ЗХМА: зхма, ух-ах-а! гей-гу, гей-га! 
ЗХО ок відлуння. 
ЗШЕЛОНЙРОВАТЬ ешелон/увіти; 



ЮБИЛЯР 591 ЯГОДА 

—й що /ж" хто/ ~ує, призначений ♦, для -ування, 
зайнятий -ям, пк ешельбновий, ешельбнний + %; 
-йся/-ьій ешельонбваний. 

Ю 

ЮБИЛЯР г. ювілят. 
ЮДОЛЬ: ю. печали /плача/ долина сліз. 
ЮЖАНИН о. /родом/ з півдня. 
ЮЖ/НЬІЙ; ~НЕЕ /далі/ на південь, південніше. 
ЮЗОМ пР ок /ііб/сбвом, пбковз-, плаз-, поповз-. 
ЮЛИТЬ: ю. перед кем стелитися /травою/ перед; 

—й 1. що /ж" хто/ крутиться /як дзиґа/, звгікпий 
крутитися (я. д./, пк верткий, 2. занскивающ- 
ий, (перед ким) - подольщающийся к кому. 
ЮМОР: ю. вгїсельника ок гумор приреченого. 
ЮНОСТЬ & юнощі. 
ЮНОШ А & пк *юнакуватий /= юношеобразньїй/. 
ІОНЬІЙ & п° праюний. 
ЮПЙТЕР: когб Ю. хбчет наказать, тогб ли- 
шает ра'зума Бог карає, відбираючи розум. 
ЮРИДЙЧЕСКИЙ ок правнгічий [-ое отделение 
п. відділ]. 
ЮРИЙ-ПОБЕДОНОСЕЦ К)рій-змієббрець. 
ЮРИСДЙКЦИЯ г. судов дасть. 
ЮРИСПРУДЕНЦІЮ ок правознавство. 
ЮРИСТ у. правнгік. 
ЮРКИЙ: ю. как вьюн в’юнкйй, верт- як в’юн. 
ЮРКНУТЬ дк ок чкурнути, шуснути, пф шусть!; 

-вший 0. 
ЮРОДСТВОВАТЬ жґ юроди справляти; 

—й що /м" хто/ юродствує, звиклий юродству¬ 
вати, іброда, юродгівий. 
ЮСТЙРОВАТЬ юст/увати, у. вивіря-; 

—й що /ж" хто/ ~ує, з-й ♦, зайнятий юстуван¬ 
ням, юстувіпьник, пк = %; ± вьіверяющий. 
-йся/-мй юстбваний, вивірю-. 
ЮСТЙЦИЯ у. правосуддя. 
ЮТЙТЬСЯ тулитися, приміща-, знахбдити /ма¬ 
ти/ притулок, (у друзів) тинятися по товаришах; 
-йся що /ж" хто/ ~^гься 0, притулюваний, примі¬ 
щу-, гі° притулений, приміщ-, © маючи приту¬ 
лок. 
приютгіться приткнутися 0. 

Я 

Я: не я буду я - не я [не я буду, если... я - не я, 
коли...]; не я буду, а (сделаю то-то) нехай там 
що, а я (зроблю те й те); не я ли говориш? не 
я казав? 
МЕНЙ: с меня' ростом на зріст, як я. 

ЯБЕДНИЧАТЬ ок донбсити /до вух/; 
—й що /мн хто/ нашіптує 0, звйклий ♦, з-й доне¬ 

сти, ябеда, стукач, шепотйнник, с. наклеп-, до- 
нбщик, пк Ябедницький, донбщи-, наклепни-, о. 
меткий на ябеди, ± фискалящий; 
НАЯБЕДНИЧАТЬ о“ присолодгіти язика 0; 
-вший 0. 

ЙБЛОКО: я. раздбра кістка незгоди /розбрату, 
чвар/; -ку негде упасть нема де пальця просу¬ 
нути; & пк (кінь) *яблукастий /= у яблуках/. 

ЙВКА (для здибу) /конспіративна/ квартира, ж“ 
хата; 

ЯВЛЯТЬ являти, показува-, ма- [я. следьі м. слі- 
дй], ф?робгі- [явите мйлость зробіть ласку]; 
—й що /ж" хто/ показує 0, © показуючи, ± по- 
казьівающий; -й пример як приклад /зразок/; 
-й соббй = являющийся3. 

ЯВЛЯТЬСЯ з’являтися, ок становити [главньїм 
услбвием -яется головну умову -ить], випли- 
ва- на поверхню, (раптом) з-під землі вироста-, 
(чим) служи-, прави- за що, (на очі) потикатися, 
(куди) ф. завблюва- /завалй-/; -я'ется є, станб- 
вить, служить; 
-йся 1. що їм" хто/ з’являється 0, зм-й /к" зобов’я- 
за-/ прибути, прибулець, пк прибулий, 2. що по¬ 
стає 0, пк виниклий, новоявлений, новонарбдж- 
е-, € новоспече-,.3. що є, що служить 0, з-й /при- 
значе-/ бути, © будучи, бувши [-я продолжен- 
ием б. продбвженням], пР як [-я следствием як 
наслідок]; -я взбру с-и пбред бчі; -я во сне сно- 
вгідний; -я на собрание прибул- /© прибувши/ 
на зббри; -я образцбм з-й бути взірцем, г. міро- 
дайний; -я по вьізову прибуваний на виклик, 
виклику-; -я проблемой будучи проблемою; -я 
програ'ммньїм /ф. ‘паровозом’/ (у збірці /в 
ССРІ) заспівнйй; -я собой що являє соббю; 
ЯВЙТЬСЯ ок поприхбдити [онгі -лись вонй 
-или] 0, (перед ким) об’явйтися, (раптом) вро- 
дй-; я. взбру стати пбред бчі; я. в большом 
колйчестве рясно засіятись, розмножи-; 
-вшийся прибулий, Явлений, /'ново/з’явле-, но- 
вошгече- /-створе-, -зробле-, -вида- +/, (ким) що 
був, 0; -я по вьізову прибулий на вгіклик, вгі- 
кликаний; -я с повйнной прибулий з каяттям. 

ЯВНО ок вочевйдь, навіч; 
ЯВНЬІЙ фР безпербчний [-ая ошйбка -на по¬ 
милка]. 

ЯВОЧНЬІЙ: -ьім порядком ок як доконаний 
факт, без дозволу, без санкції згоргі, на власну 
руку, нікого не спитавши. 

ЯВСТВОВАТЬ бути вйдним, висновуватися, роз- 
крива-, прозирати, виплива-; зто -ует це вйдно 
/прозира +/, це можна вгіснови-; 
—й що випливі 0, висновуваний, розкргі-, пк 
вйдний, о. як наслідок. 

ЯВЬ очевйдь. 
ЯГОДА: не нашего поля я. ж. не з нашої пара¬ 
фії; одного пбля гі. однйм мгіром мазаний, од- 
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нбго тіста книш. 
ЯД (іронії) жало. 
ЯДОХНМИКАТ отрута. 
ЯДРО осердя, осереддя, осередок, о. серце. 
ЯЗВА 1. з. веред, (на совісті) проказа, 2. © шпй- 
чка, оса, смола, іржа, гедзь, ґедзюк. 

ЯЗВЙТЕЛЬНОСТЬ ок їдь. 
ЯЗВЙТЕЛЬНМЙ (жарт) шпигучий, жалькйй, 
стожалий, діткливий*, сповнений їді, терпкий, 
саркастичний. 

ЯЗВИТЬ шпигати {'словом), о. відважува- соли; 
я. на чей счет шпига- язиком /словами/ кого; 
—й що /м“ хто/ шпига 0, звиклий ♦, і. —> ЯЗВА2, 
пк уїдливий, ущйпли-, їдкий, п° стожалий, (- 
слова) наперчений, сповиє- їді, © їжакуватий; 
СЬЯЗВИТЬ відважити соли 0; 
-вший 0. 

ЯЗЬІК (незрозумілий) шварганина, д. губа [длйн- 
ньій я. велика г.]; я. мой - враг мой дай язику 
волю - заведе в неволю; я. присох заціпило ко¬ 
му /уста зашгіто в кого/; слова не идут с -ка' у 
кого язйк затерп кому; на -кб мед, а на сбрдце 
лед м’яко сталить, та твердо спати, янгольсь¬ 
кий голосок, та чортова думка; человбческим 
-бм ф'р (- тварин) живим гблосом. 

ЯЗЬПСАСТЬІЙ язикітий, і. гд нестулигуба. 
ЯЗЬІКОВОЙ: -бе дерево мовне дерево. 
ЯЗЬШООБРАЗНЬІЙ язикуватий, на взір язика, 
як язик. 

ЯЗЬІЧОК (детальна) шшінтик, язичок. 
ЯИЧНИЦА (з двох яєць) а. Адам і Ева. 
ЯЙЦЕВЙДНЬІЙ /ЯЙЦЕОБРАЗ -/ яйцювітий, 
овальний, на взір /у формі/ яйця, як яйце. 

ЯКАТЬ: —й що /V' хто/ яка, звиклий ікати, ікало. 
ЯКО: я. благ, б. наг як є, у чім стою /-їть, -яв/, кР 
яко благ, іко наг. 

ЯКШАТЬСЯ знітися, водити-, н£лига-, ок кумі-, 
(з ким) тяті-, волочгі-, вія-; 
-йся що їм" хто/ лигіється 0, звйклий /охочий/ 
лигітися, р-й /готовий/ злигітися. 

ЯЛОВЕТЬ; ОЯЛОВЕТЬ (- людей) обездітнити. 
ЯЛОВЬШ (штучно) знепліднений. 
ЯМА (на шляху) вйбій, (від бомби) вгірва; не рой 

другому я'му - сам в нее упадіть не копій 
нікбму йми, бо сам упадеш. 

ЯРКИЙ (колір) палкгій, (- світло) світкйй; & д° 
*уяскравшовати; 
ЯРЧАЙШИЙ найяскрівіший, яскравісінький; 
ЯРКО п° стосвічно; я. вьіраженньїй чітко о- 
креслений, ф3 прикмет-, о. як вгірізьбле-; 
ЯРЧЕ: чем ночь темній, тем я. звездьі тбмної 
нбчі зорі ясніші. 

ЯРКО- ок буйно- [яркоголуббй буйноблакитний]. 
ЯРКОКРАСНЬІЙ ок червбний-пречервбний, п° 
червоножірий. 

ЯРЛЬІК ок ніліпка, ніличка, (прив’язний) бирка; 
навйшивание -бв ніличкувіння. 

ЯРМАРКА: на -ке у ярмарку; не на -ку, а с -ки 
/- вік) не на базір, а з базару. 

ЯРОВИЗЙРОВАТЬ яровиз'увйти; 
--й що /мн хто/ ~Ує, 3-Й ♦, зійнятий яровизі- 
цією, яровизітор, пк яровизаційний; 
-йся/-ьій яровизбваний. 

ЯРОСТНЬІЙ п° яристий. 
ЯРОСТЬ: приходить в я. шаленіти. 
ЯРЬІЙ о" презавзігий; я. гнев лкітий гнів. 
ЯСЛИ: детские я. г. дитинець. 
ЯСНЕТЬ ясніти, ясніша-, вияснятися; 

—й що ясніє 0, заяснілий, напіввгіясні-, щорйз 
ясніший /світлі-/, вже мійже ясний. 

ЯСНО фР як на долоні, видно, (безперечно) 
недвозніч-; ясно! фР агі! [я.! в день свадьбьі 
агі! у день весілля]; я. как Ббжий день ок це ж 
і сліпий бйчить; 
ЙСНЬІЙ (день) безхмарний; & прейс-; -нее 
-ного ієно як (Божий) день /як сонце/, це ж і 
сліпйй бічить. 

ЯСНОВЙДЯЩИЙ ясновйда, ясновидець. 
ЯЧЕЕЧНЬІЙ (шанець) гніздовий. 
ЯЧЕЙКА лійочка, гніздбвище, т. гніздб, гніз¬ 
дівко [ячейки гнізда, гніздечка]; 
ЯЧЕЙКИ ок відсереддя. 

ЯЩИК ок коробка, фР скринька [я. для писем 
/жалоб/ с. на листи /скірги/]; мусорньїй я. 
смітник; я. Пандбрьі скриня Пандбри. 

ЯЩИЧНЬІЙ скринькбвий. 
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